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1 Biztonságtechnika és munkavédelem

1.1

Általános követelmények

A következő biztonsági előírásokat be kell tartani az ipari robot kezelése folyamán. Az ABB berendezés
vevője/használója a felelős azért, hogy a berendezést a szolgáltató által előírtak szerint szereljék be és
használják. Továbbá a szabványokhoz és a biztonsághoz tartoznak az országok vonatkozó rendelkezései.
A robotrendszeren történő minden személyes munkavégzés előtt jól át kell tanulmányozni a jelen
dokumentumban bemutatott biztonsági útmutatókat és egyéb biztonsági tájékoztatókat a rendszer ezen
típusának alkalmazásához. Az ABB robotrendszer használóját terheli minden felelősség a biztonsági szabályok
betartásáért a rendszerrel vagy annak közelében dolgozó személyzetet illetően. A biztonsági szabályoknak
összhangban kell lenniük a berendezés jelen típusára vonatkozó utasításokkal és követelményekkel, figyelembe
véve a lehetséges veszélyeket és kockázati tényezőket/szinteket, melyek a robotrendszer használatánál
előfordulnak. A következő pontokat figyelembe kell venni minden robotrendszernél.
Úgy tekintse a robotberendezést, mint egyetlen egységet. A robotrendszer több olyan részből áll, amelyek
kezelőrészt és más segédberendezéseket tartalmaznak. Az összes berendezés össze van kötve elektromos
jeleken keresztül és teljesen különböző egységek mozgását okozhatja, mert azokra közvetlenül hatással van.

1.2

Munkakörnyezet

Elsőként a munkahely biztonságát kell megteremteni, mielőtt a rendszer bekapcsolásra kerül. Ha hibákat
fedeznek fel a rendszeren vagy a rendszerrel kapcsolatban, az indítás előtt helyre kell hozni azokat. Hívja az
oktatószemélyzetet vagy a rendszermenedzsert, ha az Ön saját tudása nem elég a helyrehozáshoz.

FIGYELMEZTETÉS
Ha a tengelyeknél kioldjuk a féket, akkor a nehézségi erőnek köszönhetően mozgást fogunk tapasztani. A
gombot ilyenkor először csak röviden nyomjuk meg.

1.3

Biztonsági szimbólumok a terméken
Szimbólum

Magyarázat

Elektromos áramütés veszélye

ESD-érzékeny komponens a vezérlőszekrényben

Forró felület

Mozgó robot

Tárolt energia

Rálépni tilos

A termék dokumentációja és a vonatkozó biztonsági dokumentumok további jelzéseket tartalmaznak.

1.4

A robotrendszer biztonsági berendezései

Egy robotalkalmazás vagy robotcella kialakítása során jellemzően különféle biztonsági berendezéseket
alkalmaznak, melyek egységesen egy úgynevezett biztonsági kört alkotnak. A biztonsági kör elemei:

1.4.1

Vész-stop

Vész-stop gomb aktiválása
Vész-stop gombok találhatók a vezérlőszekrény kezelőpaneljén és a programozó készüléken. Amikor aktiváljuk
a vész-stopot, az energiaellátás lekapcsol a motorokról, a motorfékek bekapcsolnak, a robot mozgása leáll és a
program is leáll.

INFORMÁCIÓ
A berendezés tervezője további vészleállító eszközöket is elhelyezhetett a robotcella vagy a gyártó eszközök
környezetében. Kérjük, ellenőrizze a berendezés dokumentációját, hogy tisztában legyen ezek
elérhetőségével.

Újraindítás Vész-stop után
A vészleállásból történő helyreállítás egyszerű, de fontos eljárás. Ez az eljárás biztosítja, hogy a manipulátorrendszer ne kerüljön vissza a gyártásba veszélyes állapotot fenntartva.

•
•
•
•
1.4.2

Állítsa helyre a problémát, mely a Vész-stopot okozta.
Reteszelje ki a megnyomott vész-stop gombot. (vész-stop gomb elcsavarása vagy kihúzása)
Törölje a vész-stop üzenetet a programozó készülék kijelzőjén.
Törölje a vészleállást a MOTOR BE nyomógombbal. (robot-reset)
Engedélyező kapcsoló

Kézi és Kézi 100% üzemmódokban a robot mozgatásához vagy a program futtatásához a vészkör nyugalmi
állapotán túl további biztonsági feltételeknek való megfelelés is szükséges, tekintettel arra, hogy ebben az
üzemmódban a robot munkaterében tartózkodhat ember, vagy a robot nem egy előre letesztelt biztonságos
program szerint fog mozogni, hanem emberi beavatkozás eredményeként.
Ez a további biztonsági feltétel a FlexPendanton található engedélyező kapcsoló, más nevén „halott ember
kapcsoló” (Dead Man Switch)

1. ábra Engedélyező kapcsoló a FlexPendant hátoldalán

A kapcsoló három állású:
•

Elengedett állapotban tiltja a robot mozgását, a motorok nincsenek feszültség alatt és a fékek
működnek.

•

Középső állásban (első kattanásig nyomva) a kezelő engedélyezi a robot manuális mozgatását.
Amennyiben más kizáró ok nem áll fenn, a kapcsoló megnyomása után néhány másodperccel a
robotkar felől jellegzetes kattanó hang hallható, mely jelzi a fékek oldását és ezzel egyidőben a robotot
a feszültség alá helyezett motorok tartják stabil pozícióban.

•

Maximálisan benyomott állapotban (az első után egy második erőteljesebb kattanás is hallható) a
mozgástiltás ismét életbe lép, az állapot megegyezik az elengedett kapcsolónál ismertetettekkel.

Az engedélyező kapcsoló működésének elméleti háttere, hogy a veszély észlelésére az emberek
különféleképpen reagálnak. A reflexszerű mozdulat lehet a hirtelen elengedés, de ugyanúgy lehet a kéz hirtelen
összezárása is. A kapcsoló mindkét esetben képes ellátni biztonsági funkcióját.

1.5

Az oktatásra vonatkozó biztonsági előírások
1.

Kerülje az ipari robot mozgásterületét!

2.

A „motorok be" üzemállapotba történő kapcsolás előtt ellenőrizze, hogy senki sem
tartózkodik a robot mozgásterületén!

3.

Először a beállító üzemet programozza be és tesztelje!

4.

Az automata üzemmód idején folyamatosan legyen a gép mellett, és ügyeljen arra,
hogy ne tartózkodjék senki a robot munkaterületén!

5.

A biztonsági berendezéseken ne változtasson! Hozzáférés-védelem, kapcsolóberendezések, munkaterület-lehatárolás stb.

6.

Biztosítsa a berendezést, mielőtt elhagyná azt! A FlexPendantot helyezze a tartóba,
majd válassza a beállító üzemet!

7.

A képzés során a biztonsági figyelemfelhívás figyelmeztet a különböző helyzetekre.

2 Bevezetés az ipari robottechnikába
A robottechnika az ipar, és azon belül az ipari automatizálás egyik legdinamikusabban fejlődő területe. A
hagyományos robotalkalmazások rohamos terjedése mellett rendkívül innovatív új területek is megjelentek,
mint például a kamerás rendszerekkel integrált robotalkalmazások, vagy az ember és gép közös munkáját
megvalósítani képes kollaboratív robotok, mint például az IRB 14000, más nevén YuMi. Az ABB robotok és
vezérlőberendezések a technológia élvonalát képviselik szinte minden tekintetben.

2. ábra IRB 14000 YuMi kollaboratív robot

Feladattól és alkalmazási területtől függően különféle kialakítású robotokkal találkozhatunk. Ez jelentheti a
működtető berendezés és a robotrendszer munkavégző egységének különbözőségét is, illetve speciális esetben
a robot kezelőegysége is más lehet. A robotrendszer munkavégző egysége köznapi nevén maga a robot,
különböző feladatokra kialakított változatait csoportokba sorolhatjuk.
Beszélhetünk robotkarról vagy csuklókaros robotról, melyek 4-6-7 tengelyes változatokban elterjedtek,

3. ábra IRB 6620 6 tengelyes csuklókaros robot

delta vagy parallel robotokról (elterjedt nevük a pók robot) melyek jellemzően 4 tengellyel rendelkeznek,

4. ábra IRB 360 parallel robot

és vízszintes síkú vagy SCARA (Selective Compliance [Assembly or Articulated] Robot Arm) robotokról,
melyek szintén 4 tengellyel rendelkeznek.

5. ábra IRB 910SC SCARA robot

A robotok, változatosságuk ellenére sok alapvető jellemző tekintetében mégis azonosságot mutatnak.
Valamennyiről elmondható, hogy villamos motorok által hajtott csuklók sorozatából állnak, melyeket
mechanikus egységek, karok (kényszerek) kötnek össze.
Az alkalmazott villamos hajtások mindegyike szervo rendszerű. Ebből következik, hogy
•

a tengelyekben szinkron motorok találhatók,
(Állandó mágneses forgórésszel rendelkező, váltakozó áramú villanymotor.)

•

és minden motor rendelkezik valamilyen forgásjeladóval, mely a forgórész tengelyének pillanatnyi
szöghelyzetéről ad információt.
o Jellemzően resolver,
(Váltakozó áramú motorhoz hasonló eszköz, ami a kimenetén a szögelfordulással arányos analóg
villamos jelet szolgáltat.)
o vagy encoder kerül alkalmazásra.
(Optikai elven működő eszköz, egy fényforrás és egy forgótárcsa kombinációja, mely a kimenetén
a szögelfordulással arányos digitális értéket jeleníti meg.)

További fontos eleme a hajtásoknak a fék. Valamennyi tengely rendelkezik a motor forgórész tengelyét
rögzíteni képes elektromechanikus fékkel. Abban az esetben, ha a robot nem mozog, áramtalanítva van, vagy
biztonsági okokból megállt, a tengelyeket a fékek rögzítik a robot pozíciójának biztonságos megtartása
érdekében.

A vezérlőszekrényben minden esetben találunk,
•

•

a robotban elhelyezett szervomotorok működtetését végző hajtásmodulokat (servo drive egységek).
Ezek gondoskodnak a motorok tápellátásán keresztül a megfelelő forgásirány, nyomaték, sebesség és
pozíció megvalósításáról,
valamint egy központi számítógépet, mely a betáplált programnak megfelelően irányítja a
hajtásmodulokat.

Röviden összefoglalva, az ipari robot jellemzően egy mechanikai kényszerekkel összekötött, villamos
szervomotorokból álló sor, melyet egy központi számítógépen futó program hajtásmodulokon keresztül
mozgat.

3 Robotrendszer elemei
3.1

Robot-vezérlőszekrény

A robotrendszer központi vezérlését és villamos tápellátását biztosító eleme a vezérlőszekrény. Az ABB jelenleg
az ötödik generációs vezérlőszekrényeket alkalmazza melyek általános célú változata az IRC5 (Industrial Robot
Controller) jelöléssel rendelkezik. Ettől eltérő kialakítású vezérlőszekrény változat például az IRC5P, mely
speciálisan festési alkalmazásokhoz lett kialakítva. Az alábbi képen az IRC5 különböző összeépítési változatait
látjuk. Az egyes változatok alkalmazása függ a szekrényhez kapcsolt robotmanipulátor típusától, valamint a
robotalkalmazástól is.

6. ábra IRC5 vezérlőszekrény változatok

A vezérlőszekrény néhány főbb eleme:
•
•
•
•
•
•
•

Csatlakozások a manipulátor, a villamos hálózat és a felhasználói eszközök felé
Tápegységek
Számítógép
Hajtásmodulok
Kezelőpanel
I/O és biztonsági kártyák
stb...

Számítógép

Kezelőpanel

I/O és biztonsági kártyák
FlexPendant csatlakozó
Tápegységek

Hajtásmodulok
Manipulátor csatlakozó

Villamos hálózati
csatlakozó

7. ábra Dual Cabinet belső elrendezése

Az IRC5 vezérlő a robot mozgatásához és irányításához szükséges összes funkciót tartalmazza. A vezérlő két
modulból, a vezérlőmodulból és a meghajtó modulból áll. A két modul gyakran egy vezérlőszekrényben van
kombinálva:
•

A vezérlőmodul tartalmazza az összes vezérlőelektronikát,
pl. számítógép, I / O kártyák és flash memória. A vezérlőmodul futtat minden szoftvert, ami szükséges
a robot működtetéséhez (vagyis a RobotWare rendszerhez).

•

A hajtásmodul tartalmazza a robotmotorokat tápláló teljesítményelektronikát. Az IRC5 meghajtó
modul kilenc meghajtóegységet tartalmazhat, melyből hatot belső tengelyek meghajtására
(robottengelyek), és két vagy három egységet külső tengelyek meghajtására használ.

Egynél több robotot tartalmazó rendszer esetén (MultiMove opció) minden robotnak szüksége van saját
meghajtómodulra, ugyanakkor csak egyetlen Control Modul használható.

3.1.1

IRC5 vezérlőszekrény kezelőpanel részei

Hálózati főkapcsoló
Vészgomb

MOTOR BE nyomógomb
és állapotjelző

Üzemmódváltó kulcsos kapcsoló

8. ábra A vezérlőszekrény kezelőszervei (jellemző kialakítás)

Vész-Stop gomb:
Lásd a „Biztonságtechnika és munkavédelem” című fejezetet.

Üzemmódváltó kulcsos kapcsoló:
Lásd az „Üzemmódok” című fejezetet.

MOTOR BE nyomógomb és állapotjelző:
Folyamatos világítás = Kész a program termelésüzemű futtatására.
Gyorsan villogó = Robot nincs kalibrálva, vagy a fordulatszámlálók nincsenek frissítve. (motorok be
vannak kapcsolva)
Lassan villogó = Az egyik biztonsági áramkör aktív. (motorok ki vannak kapcsolva)

FIGYELMEZTETÉS
A vezérlés csak akkor teljesen üzemképes, ha a „motorok be" villog.

3.2

Robotmanipulátor

A robotrendszer feladatvégrehajtó eleme a robotmanipulátor. Kialakítását tekintve a bevezetőben már tárgyalt
változatokban létezik. Az IRC5 vezérlőszekrény a festőrobotok kivételével valamennyi ABB robot
működtetésére alkalmas.

3.2.1

A 6 tengelyes robotkar (csuklókaros robot)

Az ipari robotmanipulátorok egyik igen elterjedt és általános kialakítása a 6 tengelyes kar. Az ilyen kialakítású
eszközöket csuklókaros robotnak nevezzük, mivel a hajtások a robot egyes részeinek rotációs mozgását teszik
csak lehetővé.
A tengelyek számozása és az alap (base) koordináta-rendszer szerint megadott forgási irányai a lenti képen
láthatók.

9. ábra A 6 tengelyes robotkar tengelyszámozása és
alapértelmezett forgási irányai

Amennyiben a robotot teljesen függőleges pozícióba mozgatjuk, akkor elmondható, hogy az 1 – 4 – 6 tengelyek
a robot alapjával merőleges szöget zárnak be, a 2 – 3 – 5 tengelyek pedig a robot alapjával párhuzamos síkon
helyezkednek el. A 6-os tengely kivételével valamennyi tengely elfordulási szöge pozitív (+) és negatív (-)
irányban is behatárolt.

3.2.2

Robotkarok általános paraméterei

Egy robotkar alkalmazási lehetőségeit, a vele való munkát, ideértve a biztonsági követelményeket is nagyban
meghatározzák a robot alapvető technikai paraméterei. Ezekkel mindenképpen szükséges tisztában lenni a
robottal való munkavégzés megkezdése előtt.

Munkatér:
A robotkar egyik lényeges paramétere a munkatere, mely általában grafikusan megadott paraméter.
Találkozhatunk 3D ábrázolással vagy 2D metszet alkalmazásával is. Ez utóbbit találjuk egyes robotok
adattábláján feltüntetve. A munkatér tudományos definíciója a következő: (Idézet egy szakmai könyvből)
„A robot munkatere a világ-koordinátarendszerben értelmezhető felületekkel határolt térrész. A határoló
felületeket a robotkar mozgástartományának határhelyzeteihez tartozó pályagörbék jelölik ki.”
Közérthetően úgy lehetne megfogalmazni, hogy a munkatér az a terület, amit a robotkar az egyes tengelyek
pozitív és negatív maximális kitérése között elérni képes. A karkinyúlás értéke (melyet a következő pontban
tárgyalunk) például a munkatér külső határának értékével van szoros kapcsolatban.
A munkatér a robot egyes feladatok elvégzésére való alkalmasságának alapvető meghatározója. Az alábbi
képeken az IRB 120 robot munkaterének ábrázolása látható.

10. ábra IRB 120 (oktató robot) munkatere 2D ábrázolással

Karkinyúlás:
Számszerűen megadott érték, általában méterben számolva. A maximális karkinyúlás megadja, hogy a robot a
rögzítési pontjától számítva mekkora távolságra képes elérni. Az érték nem veszi figyelembe a kinyúlás irányát,
a robot rögzítési pontja és a munkatér legtávolabbi pontja közötti távolságot adja meg. Az érték csak a
robotkarra vonatkozik, mindennemű szerszám, kiegészítő eszköz vagy külső tengely figyelembe vétele nélkül
értendő.
A karkinyúlás ismerete biztonságtechnikai szempontból rendkívül fontos, tekintetbe véve, hogy a
legbiztonságosabb terület a robot hatósugarán, maximális kinyúlási távolságán kívül található.
Néhány robotkar idevonatkozó adata:
Robot típusok
IRB 120 (oktatórobot)
IRB 1400, 1500, 1600 sorozatú robotok
IRB 2400, 2600, 4400, 4600 sorozatú robotok
IRB 6600, 6700, 7600, 8700 sorozatú robotok

Karkinyúlás (m)
0,58
1,2 - 1,5
1,55 – 2,55
2,2 – 4,2

Terhelhetőség:
A karkinyúláshoz hasonlóan szintén számszerűen megadott érték a robot terhelhetősége. A használatos
mértékegység a kilogramm. Az érték a 6. tengely rögzítő karimájára erősített össztömeg maximális értékét adja
meg. Itt a mozgatott munkadarabot és a mozgatáshoz szükséges szerszám tömegét is figyelembe kell venni.
Nagyon fontos, hogy a terhelhetőség nem a robot maximális emelési képességét adja meg. A terhelhetőség az
a maximális tömeg, melyet a robot normál üzem mellett károsodás nélkül mozgatni képes. Tehát automata
üzemmódban, maximális sebességgel, maximális kitéréssel is képez mozgatni.
A megadott értéknél jóval nagyobb tömeget is képes a robot megmozdítani a fizikai körülmények és a beállított
szoftveres korlátok figyelembe vétele mellett, mely tény biztonságtechnikai szempontból szintén fontos, és
feltétlenül számításba kell venni a robottal végzett munka során.

Néhány robotkar idevonatkozó adata:
Robot típusok
IRB 120 (oktatórobot)
IRB 1400, 1500, 1600 sorozatú robotok
IRB 2400, 2600, 4400, 4600 sorozatú robotok
IRB 6600, 6700, 7600, 8700 sorozatú robotok

3.3

Terhelhetőség (kg)
3
4-10
8-60
90-800

Programozó készülék (FlexPendant)

A programozó készülék a robotrendszer és a felhasználó közötti kapcsolatot megteremtő kézben tartható
kezelőegység, melyet elsősorban a robot különböző funkcióinak vezérléséhez, programozásához használunk.
(robot kézi mozgatása, programszerkesztés -futtatás, ki-bemenetek vizsgálata stb.) A FlexPendant folyamatos
ipari használatra készült. Érintőképernyője könnyen tisztítható, és ellenáll a víz, az olaj és véletlenszerű
hegesztési szikra hatásának is.

Az IRC5 vezérlőszekrényhez GTPU1&2 illetve GTPU3 típusú programozó készülékek csatlakoztathatók. A
FlexPendant hardver- és szoftverelemekből áll, rendelkezik önálló operációs rendszerrel is (Windows CE), mely
a felhasználó számára nem elérhető.
A FlexPendant az IRC5 vezérlőszekrény integráns része, mely az összekötő kábelen keresztül a vezérlőszekrény
biztonsági köréhez is csatlakoztatva van. Ennek következtében a kezelőegység a rendszer működése közben
nem távolítható el. Kivételt képez ez alól a „hot plug button” opció, melynek segítségével a kezelőegység a
rendszer automata üzemmódjában, működés közben lecsatlakoztatható.

Vész-Stop gomb

Csatlakozókábel

Joystick
Érintőkijelző
Engedélyező kapcsoló
(Dead Man Switch)
Reset gomb
(csak GTPU3 típusnál)

USB csatlakozó

Érintőeszköz-tartó
(csak GTPU3 típusnál)

„Hold-to-run” gomb
(csak GTPU 1&2
típusoknál)

11. ábra IRC5 FlexPendant

Joystick:
A robot manuális mozgatására használható eszköz. A joystick kitérítési irányai és a hozzá tartozó
robotkar-elmozdulás menü segítségével konfigurálható.

FIGYELMEZTETÉS
A joystick kitérítési mértéke a robotkar mozgási sebességét határozza meg. Maximális kitérítés esetén
mozog a robot a kézi üzemmód szerint beállított sebességgel.

Reset gomb:
A FlexPendant alaphelyzetbe állítására használható gomb. A vezérlőszekrényre nincs hatással.
Vész-Stop gomb:
Lásd a „Biztonságtechnika és munkavédelem” című fejezetet.
Engedélyező kapcsoló:
Lásd a „Biztonságtechnika és munkavédelem” című fejezetet.
USB-csatlakozó:
USB-memória csatlakoztatásának lehetősége, fájlok beolvasásához vagy mentéséhez. Az USB-memória
/ USB: -ként jelenik meg a FlexPendant Explorer ablakban.

INFORMÁCIÓ
Zárja le az USB-port védőkupakját, ha nem használja.

„Hold-to-run” gomb:
Kézi 100% üzemmódban a program futtatásához folyamatos nyomva tartása szükséges.

3.3.1

Kezelőpanel

A programozó készüléken található fix kialakítású gombok az egyes funkciók gyors elérését teszik lehetővé.
Típustól függően az alábbi képen látható kétféle kialakítással találkozhatunk:

Programozható
gombok

Funkciógombok

Program vezérlő
gombok

12. ábra GTPU 1&2 típusú (balra) és GTPU3 típusú (jobbra) FlexPendant kezelőpanelek

Programozható gombok:
A felhasználó számára 4 darab programozható gomb áll rendelkezésre, melyek egyénileg beállított kiés bemenetek kezelésére, vagy rendszerfunkciók kapcsolására használhatók. Részletesen lásd a „FlexPendant
programozható billentyűk” című fejezetben.

Programvezérlő gombok:
A felhasználói program elindítására, megállítására, valamint a program soronkénti előre- és
hátraléptetésére használható gombok. A GTPU3 típusú FlexPendanton nem található külön „Hold-to run”
gomb, ezért a kézi 100% üzemmódban a program futása során a START gomb folyamatos nyomva tartása is
szükséges.

Funkciógombok (csak GTPU3 típusú FlexPendant esetén):
A FlexPendant gyorsmenüjének egyes funkciói közvetlenül elérhetőek a funkciógombok segítségével.
Ezek sorrendben fentről lefelé haladva a következők:
o
o
o
o

Robot vagy külső egység (pl.: tengely) választógomb
Koordinátarendszer váltása (lineáris, orientáció)
Tengelyenkénti mozgatás 1-3 és 4-6 tengely váltása
Szakaszos mozgás ki-, bekapcsolás

3.3.2

Érintőkijelző

A programozó készüléken található nagyméretű kijelző, érintőképernyő funkcióval van ellátva, mely
segítségével kezelhető a vezérlőszekrény programja.

Taszk üzenetek
ABB menü
Státusz információk
Aktív ablak bezáró gomb

Tálca (maximum 6 nyitott alkalmazás lehetséges)
Gyorsmenü

13. ábra FlexPendant felhasználói felülete

A felhasználói felület három fő részre osztható:
•

•
•

A felső terület vagy fejléc tartalmazza
o az ABB menü gombot
o a felhasználói és státusz üzeneteket
o az aktív ablak bezárására szolgáló gombot
A középső széles rész a program és az egyes menüpontok megjelenítésére szolgáló terület.
A tálca vagy task bar tartalmazza
o a nyitott menüpontok vagy programok gyorselérési ikonját (maximum 6 nyitott menüpont
lehetséges)
o gyorsmenü ikonját

14. ábra Tálca 6 nyitott menüponttal

3.3.3

ABB menü

A kezelőpanel főmenüjének tekinthető az ABB menü, mely az alábbi menüpontokat tartalmazza:
•

HotEdit, részletesen lásd az „ABB menü - HotEdit” című fejezetben.

•

Bemenetek és kimenetek, részletesen lásd az „ABB menü – Bemenetek és kimenetek” című
fejezetben.

•

Mozgatás, részletesen lásd az „ABB menü - Mozgatás” című fejezetben.

•

Termelési ablak, részletesen lásd az „ABB menü – Termelési ablak” című fejezetben.

•

Programszerkesztő. A programszerkesztő az a menüpont, ahol programokat hozhatunk létre vagy
módosítjuk azokat. Nyitott programszerkesztő ablak esetén a tálcán megjelenő gomb az aktuális
feladat (task) nevét tartalmazza.

•

Programadatok. A Programadatok nézet az adattípusok megtekintéséhez és kezeléséhez használható
funkciókat tartalmaz. Ez a menüpont több példányban is megnyitható, ami hasznos lehet több adat
vagy adattípus egyidejű vizsgálatánál vagy szerkesztésekor.

•

Biztonsági mentés és visszaállítás, részletesen lásd az „ABB menü - Biztonsági mentés és visszaállítás”
című fejezetben.

•

Kalibrálás, részletesen lásd az „ABB menü - Kalibrálás” című fejezetben.

•

Kezelőpanel, részletesen lásd az „ABB menü - Kezelőpanel” című fejezetben.

•

Eseménynapló, részletesen lásd az „ABB menü - Eseménynapló” című fejezetben.

•

FlexPendant Intéző, részletesen lásd az „ABB menü – FlexPendant Intéző” című fejezetben.

•

Rendszerinformáció, részletesen lásd az „ABB menü - Rendszerinformáció” című fejezetben.

15. ábra ABB menü

3.3.4

Taszk-, vagy felhasználói üzenetek (Operator window)

A kezelői ablak a robotprogramokból származó üzeneteket jelenít meg. Ez általában akkor történik meg amikor
a programnak valamilyen operátori válaszra van szüksége a folytatáshoz.

16. ábra Program futása közben megjelenő felhasználói üzenet

Az üzenet fejlécből, az üzenet szövegéből és a felhasználói beavatkozáshoz szükséges gombokból áll. A
felhasználói válaszig a program nem lép tovább.
Készíthető olyan üzenet is ami nem igényli a felhasználó beavatkozását, és nem függeszti fel a program futását
sem. Az ilyen üzenet meghatározott időre jelenik meg a kezelőpanel kijelzőjén, majd a képernyő a korábbi
nézetre vált vissza. Az üzenet megjelenésének ideje alatt a program zavartalanul fut tovább.

17. ábra Felhasználói reakciót nem igénylő üzenet

Az üzenetek később egy naplóban megtekinthetők. A naplóba csak a felhasználói beavatkozást igénylő
üzenetek kerülnek rögzítésre az alábbi adatokkal:
•
•
•

Az üzenetet küldő program TASK neve
Az üzenet fejlécének szövege. (Fejléc hiányában egy üres szóköz jelenik meg a helyén.)
A felhasználó által adott válasz (pl.: OK)

18. ábra Felhasználói üzenetek napló

3.3.5

Státuszüzenetek

A rendszer állapotáról és alapinformációkról tájékoztat a státuszmező. Négy információs területet
különböztethetünk meg, melyek az egyes sarkokkal azonosíthatók, így beszélhetünk bal felső és alsó, illetve
jobb felső és alsó információs területről.

Üzemmód

Rendszer neve és vezérlő neve

Vezérlő állapota (hibaüzenetek)

Programállapot és robot sebessége

Az üzemmód lehet: Automata – Kézi – Teljes sebességű kézi.
A vezérlő állapota lehet: Motorok be – Motorok ki – Védelmi leállás, illetve lehet valamilyen hibaüzenet-jelzés,
mint például a VÉSZLEÁLLÍTÁS.
A program állapota lehet: Működés – Leállítva, valamint zárójelben látható a taszkok száma / az éppen futó
taszkok száma.

Ha hiba esetén az aktív ablakot átkapcsoltuk más menüpontra, de a hiba nyugtázása nélkül a robotot nem
tudjuk elindítani, akkor a státuszsorra kattintva, az aktuális hibaüzenet kerül az aktív ablakba, és lehetőségünk
nyílik a hiba nyugtázására.

3.3.6

Manuális adatbevitel az érintőképernyő segítségével

Fájlnév, rutin, változók, szöveg stb. begépelését a programozó készüléken lehet elvégezni egy úgynevezett
szoftveres billentyűzet segítségével. A soft billentyűzet ugyanúgy működik, mint a hagyományos billentyűzet. A
billentyűzet akkor jelenik meg a kijelzőn, ha az adott felhasználói funkció adatbevitelt kér.

19. ábra Soft billentyűzet a kezelőpanel kijelzőjén

3.3.7

Görgetés és zoom (képernyő kicsinyítés-nagyítás)

A teljes képernyő tartalmat nem lehet egyszerre látni. Ahhoz, hogy látható legyen a következőket tehetjük:
•
•

görgetés fel-le, jobbra-balra
ki-be zoom (kicsinyítés-nagyítás)

20. ábra A képernyőtartalom mozgatása

Görgetés balra

Görgetés jobbra

Görgetés felfelé oldalanként

Görgetés felfelé soronként

Nagyítás
Kicsinyítés
Görgetés lefelé oldalanként

Görgetés lefelé soronként

3.3.8

Gyorsmenü

A felhasználói felület jobb alsó sarkában mindig elérhető a gyorsmenü ikonja. A rendszer indulása után és
automata üzemmódban az ikonon fogaskerekek láthatók. Kézi üzemmód aktiválása esetén a kiválasztott
kezelési módra utaló ábra képe jelenik meg. Az üzemmód meghatározza a menüben elérhető funkciókat is.

Automata
üzemmód

Kézi
üzemmód
Mechanikai egység választó
Lépésköz

nem
elérhető
menüpontok

Futási mód

Programléptetés módok
Sebesség
fogaskerék

Program Task-ok

Mozgási
mód ikon

ikon

Mechanikai egység választó menüpont:
Ezt a menüpontot csak kézi üzemmódban érhetjük el. Több robotot tartalmazó rendszer esetén kiválaszthatók
az egyes robotok, és a robotokhoz tartozó koordináta-rendszerek és mozgási módok.

21. ábra Mechanikai egység választó menüpont

A menüben az aktív funkciók vagy a kiválasztott mechanikai egység ikonja vastag keretezéssel van jelölve. Az
ikon alatt a mechanikai egység (jelen esetben robot) nevét láthatjuk. Abban az esetben, ha az adott mechanikai
egység nem robot, hanem például egy munkaasztal vagy külső tengely, az ikon fogaskerekeket ábrázol és alatta
az egység konfigurációban megadott neve szerepel.

A menüpont további részleteit lásd a „Gyorsmenü – mozgatással kapcsolatos funkciók” című fejezetben.

Lépésköz (szakaszos mozgási mód) menüpont:
Ebben a menüben kiválasztható és beállítható a szakaszos mozgási mód az aktív mechanikai egységre
vonatkozóan. A menüpont részletes leírását lásd a „Gyorsmenü – mozgatással kapcsolatos funkciók” című
fejezetben.

22. ábra Lépésköz menüpont

(program) Futási mód menüpont:
A menüpontban két lehetőség, az „Egyetlen ciklus” és a „Folyamatos” közül választhatunk. A funkciók részletes
leírását lásd a „Gyorsmenü – programfutási mód” című fejezetben.

23. ábra Futtatási mód menüpont

(program) Léptetési mód menüpont:
A menüpont segítségével választhatunk a különböző lépésenkénti programfuttatási módok közül. A menüben
kiválasztott funkciók automata üzemmódban is érvényesek lesznek, így például lehetőségünk van automata
módban üzemeltetni a robotot úgy, hogy a programban csak a mozgásutasítások kerülnek végrehajtásra. A
funkciók részletes leírását lásd a „Gyorsmenü – programléptetés mód” című fejezetben.

24. ábra Léptetési mód menüpont

Sebesség menüpont:
A robot mozgási sebessége határozható meg az adott üzemmódra vonatkoztatva százalékos mértékben. Ez azt
jelenti, hogy más lesz a 100%-os sebesség automata vagy kézi mód esetén. Lehetőségünk van előre definiált %ok (0 – 25 – 50 - 100) kiválasztására, vagy 1 illetve 5 %-os lépésenként növelni vagy csökkenteni a sebességet.
Kézi üzemmódból automata üzemmódban történő váltás esetén a kezelőpanelen üzenet jelenik meg, mely
figyelmeztet, ha a sebesség nem 100%-ra van beállítva. Nyugtázás után a vezérlő a sebességet automatikusan
100%-ra állítja. Ezzel szemben, ha automata üzemmódban csökkentettük a sebességet 100% alá és átváltunk
kézi üzemmódba, a megadott sebesség változatlan marad.

25. ábra Sebesség menüpont

Kézi 100% üzemmód választása esetén a robot sebessége automatikusan 3%-ra kerül beállításra, melyet a
későbbiekben módosíthatunk.

INFORMÁCIÓ
Termelési funkciók zavartalan működéséhez sok esetben szükséges a 100%-os sebesség, ezért mindíg
körültekintően módosítsa a sebességet termelés közben.

3.4

ABB menü – Rendszerinformáció

A Rendszerinformáció menüpont információkat jelenít meg a vezérlőről és a betöltött rendszerről. Itt
megtalálhatja a RobotWare verziót és a jelenleg használt opciókat, az aktuális kulcsokat vezérlő és meghajtó
modulok adatait, hálózati kapcsolatokat és még számos egyéb információt.

26. ábra Rendszerinformáció menü

Üzemeltetés szempontjából lényeges információk a következők:
Vezérlő tulajdonságai – Hálózati kapcsolatok – Szervizaljzat. Itt hozzáférhető a szerviz hálózati csatlakozó IP
címe és egyéb adatai. Ennek a kapcsolatnak az IP címe nem módosítható, minden roboton azonos gyári értékre
van beállítva.
Rendszertulajdonságok – Vezérlő modul – Opciók, illetve a Rendszertulajdonságok – Meghajtó modulok –
[Rendszer neve] – Opciók alatt megtalálhatók a telepített szoftverek nevei és verzióadatai.
Hardvereszközök – Ellenőrző – Számítógépes rendszer – Soros portok alatt a soros port beállításait találjuk.
Szoftveres erőforrások – Rendszer – Rendszer működési ideje pontban leolvasható az üzemidő számláló

A fentieken túl a Rendszerinformáció menü egyéb adatokat is tartalmaz, melyek a telepített rendszer fizikai és
szoftveres kialakításának függvényei.

3.5

ABB menü – Kezelőpanel

A Kezelőpanel, a robotrendszer és a FlexPendant testreszabására szolgáló funkciókat tartalmazza. A kiválasztott
almenük mindegyike a kezelőpanel ablakban nyílik meg, ebből visszatérni a Kezelőpanel-menübe az ablak OK,
vagy Mégse gombjára történő kattintással lehet. Egyidőben több kezelőpanel, vagy kezelőpanel-almenü nem
lehet nyitva.

27. ábra Kezelőpanel menü

Megjelenés:
Ebben a menüpontban van lehetőségünk a kezelő fényerejének beállítására, valamint a kezelő jobb vagy
balkezes használathoz történő átállítására.

A balkezes használatra történő váltás az alábbi funkciókra van hatással:
Beállítás
Mozgási irányok
Programozható és
programvezérlő gombok
Vész-stop gomb
Háromállású engedélyező
kapcsoló (Dead Man Switch)

Hatás
A joystick irányai automatikusan
beállításra kerülnek
A Start, Stop, Előre, Hátra gombok
nem cserélnek helyet a
programozható gombokkal.
Nincs hatás

Információ
A beállítások a „Mozgás”
menüben megtekinthetők

A gomb a kezelő alsó oldalára
kerül.

Nincs hatás

A menüpont tartalmaz egy alaphelyzetbe visszaállító gombot is, mellyel a módosítások törölhetők.

Felügyelet:
Részletesen lásd az „Ütközések kezelése” című fejezetben.

FlexPendant:
A menüpont a FlexPendant konfigurációs beállításait egy 9 elemű listában összegyűjtve tartalmazza. A menüből
történő kilépés a „Bezár” gombra történő kattintással lehetséges.

Bemenetek / kimenetek:
Részletesen lásd „A leggyakoribb I/O jelek konfigurálása” című fejezetben.

Nyelv:
A FlexPendant húsz különböző nyelven van telepítve. Alapértelmezés szerint az aktuális nyelv az angol.

INFORMÁCIÓ
Ha másik nyelvre vált, minden gomb, menü és párbeszédablak a módosított nyelven fog megjeleni, ellenben
a változtatás nem érinti a RAPID utasítások, változók, rendszerparaméterek és I / O jelek neveit.

28. ábra Nyelv menüpont

Az „OK” gomb megnyomása után a kezelőpanel automatikusan újraindul és a módosított nyelven működik
tovább.

Programozható billentyűk:
Részletesen lásd a „FlexPendant programozható billentyűk” című fejezetben.

Dátum és idő:
A menüpont kiválasztása után megjelenik az aktuális dátum és idő, melyet a „+” és „-” gombok segítségével
tudunk módosítani.

INFORMÁCIÓ
A dátum és az idő az ISO szabványnak megfelelően jelenik meg. A dátum
év-hónap-napos formátumban, az idő óra: perc formátumban (24 órás
formátum).

Diagnosztika:
A diagnosztikai fájl hasznos lehet az ABB technikai ügyfélszolgálatával való kapcsolatfelvétel során, a
hibaelhárításhoz. A diagnosztikai fájl tartalmazza a rendszertelepítés és számos teszt adatait és eredményeit.

29. ábra Kezelőpanel - Diagnosztika menüpont

Konfigurálás:
A menüpont a rendszerkonfigurációs paraméterek olvasását és módosítását teszi lehetővé. A menüből történő
kilépés a „Bezár” gombra történő kattintással lehetséges.

Érintőképernyő:
Az érintőképernyő pontatlansága esetén lehetőség van újrakalibrálásra. A „Kalibrálás” gombra kattintás után
az érintőeszközzel meg kell érinteni a kijelzőn megjelenő pontokat, melyek segítségével a kezelő újrakalibrálja
az érintőfelületet.

30. ábra Érintőképernyő kalibrálása

4 Robot üzembe helyezése
4.1

Robot bekapcsolása

Kapcsolja be a főkapcsolót a vezérlőmodulon. (Ha különálló hajtásmodulok is vannak a rendszerben, előtte azok
főkapcsolóit is kapcsolja be.) A robot hardware, fizikai elemei ilyenkor automatikusan ellenőrzésre kerülnek. Az
ellenőrzés befejeztével, ha nem volt semmilyen hiba, a következő képernyő jelenik meg a kijelzőn:

31. ábra FlexPendant bejelntkező képernyő

Ha bármilyen hiba jelentkezik, akkor az megjelenik a képernyőn üzenetként, amely leírja a hibát, és az üzenet
rögzítésre kerül a robot eseménynaplójába.

4.2

Robot kikapcsolása

Minden vezérlőszekrény-modulon (vezérlőmodul, hajtásmodul) külön elektromos főkapcsoló található. Az
összes hálózati kapcsolónak kikapcsolt állapotban kell lennie ahhoz, hogy a rendszer biztosan kikapcsolt
állapotban legyen.
A robotrendszer lekapcsolása előtt állítsa le a futó programot.

INFORMÁCIÓ
A robotcella vagy gyártó berendezés tartalmazhat további eszközöket, melyek villamos ellátása független a
robotrendszer elemeitől. A vonatkozó dokumentációk tartalmazzák ezeket az információkat. Kérjük, olvassa
el ezeket.

Lépés
1

Tevékenység
Kapcsolja OFF állásba a főkapcsolót a
Vezérlőmodulon

2

Kapcsolja OFF állásba a főkapcsolót valamennyi
Hajtásmodulon, illetve minden egyéb kiegészítő
berendezés villamos szekrényén.

4.3

Információ
Amennyiben a rendszer Single, vagy
Compact vezérlőt használ, csak az 1.
lépésre van szükség.

Üzemmódok

A vezérlőszekrényen található kulcsos üzemmód kapcsoló segítségével választhatunk a különböző üzemmódok
közül.

FIGYELMEZTETÉS
Az üzemmódváltó-kapcsoló állásának megváltoztatása csak mozgásban nem lévő robot és megállított
program mellett lehetséges.

A vezérlőszekrény kivitelétől függően találkozhatunk kétállású és háromállású kapcsolóval. Kétállású kapcsoló
esetén a kézi 100% üzemmód nem elérhető. Ilyen kapcsoló található például a kompakt vezérlőszekrényen
(IRC5 M2004).

32. ábra Két- és háromállású üzemmódváltó kapcsolók

4.3.1

Kézi üzemmód

Kézi üzemmódban a robot maximálisan 250 mm/s sebességgel képes csak mozogni. Ezt az üzemmódot kell
használni minden olyan esetben, amikor a robot munkaterében vagy a robotcellában személyzet tartózkodik.
Csak a FlexPendant engedélyező kapcsolójának középállásában mozgatható, illetve a felhasználói program is
csak a kapcsoló ezen állásában fut. A robot a kezelőpanel kivételével semmilyen külső egységről nem
vezérelhető, ellenben a robotcella biztonsági körének jelzéseit figyelembe veszi, amennyiben összeköttetésben
van vele.

4.3.2

Kézi 100% üzemmód

A kulcsos kapcsoló kézi 100% üzemmódba kapcsolásakor a kezelőn megjelenő üzenettel el kell fogadnunk a
kiválasztott módot, ezt követően a robot sebessége automatikusan 3%-ra kerül beállításra, ezzel is hozzájárulva
az esetleges balesetek elkerüléséhez.

33. ábra Kézi 100% üzemmód választása esetén megjelenő üzenet

Kézi 100% üzemmódot csak a program tesztelésére szabad használni és működés közben a robot
hatósugarában tartózkodni tilos!
A „Hold-to-run” funkció aktív, tehát a program megáll, ahogy elengedi a „Hold-to-run” gombot a programozó
készüléken. Az engedélyező gombot szintén nyomva kell tartani. (Ha nincs „Hold-to-run” gomb, akkor a Start
vagy FWD/BWD gombok folyamatos nyomva tartásával fut a program.)
Ebben az üzemmódban a kézi üzemmódhoz hasonlóan a robot a kezelőpanel kivételével semmilyen külső
egységről nem vezérelhető.

4.3.3

Automata üzemmód (Termelési mód)

A robot normál termelési módja az automata üzemmód. Az automata üzemmódot használjuk a teljes program
futtatásához termelés közben. Ebben a módban a programozó készüléken található engedélyező gomb
funkciója ki van kapcsolva, és a programszerkesztő ablak le van zárva.

4.3.4

Üzemmódok közötti váltás

A kezelőpanel státuszüzenetei:
Automata módban. Futó program esetén.

Automata módban. Megállított program esetén.

Kézi üzemmódba kapcsolás után. Engedélyező kapcsoló nyugalmi helyzetben.

Kézi üzemmódban. Engedélyező kapcsoló középállásba kapcsolva.

4.4

Motorok energiaellátásának bekapcsolása
•

Automata üzemmódban nyomja meg a MOTOR BE gombot a kezelőfelületen. (a motorok
mágneskapcsolói behúznak és a MOTOR BE kijelző világít)

•

Kézi üzemmódban tartsa az engedélyező gombot a programozó készüléken középső állásban. (a
motorok mágneskapcsolói behúznak és a MOTOR BE kijelző világít)

Amikor az engedélyező gombot fél másodpercen belül ismét megnyomjuk, a robot nem tér vissza MOTOR BE
állapotba. Ha ilyen történik, először engedje el a gombot, majd ismételten nyomja középső állásba.

4.5

ABB menü – Újraindítás

A robotrendszer arra készült, hogy hosszú ideig beavatkozás nélkül működjön. Nem szükséges ismételten
újraindítani a rendszert.
A rendszer újraindítása az alábbiak esetén indokolt:
•
•
•
•

Új hardver elem lett telepítve.
A robotrendszer konfigurációs fájljai megváltoztak.
Egy új rendszer került hozzáadásra és használatba.
Rendszerhiba (SYSFAIL) jelentkezett.

34. ábra Újraindítás menüpont

A „Speciális...” gombra kattintva az alábbi lehetőségek közül választhatunk:

35. ábra Speciális újraindítási lehetőségek

Újraindítási mód
Újraindítás

Rendszer-visszaállítás

RAPID-visszaállítás

Vissza az utolsó automatikus
mentéshez
Fő számítógép leállítása

Leírás
Újraindítja a jelenlegi rendszert.
Minden program és konfiguráció
mentésre kerül.
Visszatér az alapértelmezett
rendszerbeállításokhoz.
Figyelmeztetés: ez eltávolítja a
felhasználó által definiált összes
programot és konfigurációt a
memóriából és újraindítja a
rendszert az alapértelmezett gyári
beállításokkal.
Törli az összes feltöltött RAPID
programot. A
rendszerparaméterek
változatlanok maradnak.
Figyelem! Ezt nem lehet
visszavonni.
Rendszert újraindítása az aktuális
rendszer legutolsó működő
rendszer image használatával.
A jelenlegi rendszer mentése és a
fő számítógép leállítása.

A korábbi rendszerekben használatosak voltak az alábbi leállítási opciók:
•
•
•
•

•

•

WARMSTART
o Normál újraindítás
C - START
o Újraindítás és a jelenlegi rendszer törlése
B - START
o Újraindítás az előző mentett állapot szerint.
I - START
o Újraindítás és az alapbeállítások visszatöltése. (Gyári rendszerparaméterek kerülnek
visszatöltésre.)
P - START
o Újraindítás és a programok, modulok törlése. (Azok a modulok, melyek a
rendszerparaméterben automatikus betöltésre vannak állítva, be fognak töltődni.)
X - START
o Újraindításra és másik rendszer kiválasztására van szükség. A Boot-alkalmazás indításkor
elindul. MEGJEGYZÉS: A RobotWare 5.14 vagy a felett a kívánt rendszert közvetlenül lehet
kiválasztani.

5 Mozgatás
Az ipari robotokkal kapcsolatos két legalapvetőbb ismeretkör, és a robot alkalmazásának két alappillére a
koordináta-rendszerek és az ezekben történő mozgások.

Manuális üzemmódba kapcsolva a robot vezérlőszekrényét, a kezelőpanel segítségével lehetőségünk van a
robot mozgatására.
A mozgatás megkezdése előtt a következő lépéseket kell megtenni:
1.

2.
3.
4.

5.

Előfeltételek
• A rendszer működőképes állapotban van. (pl: nincs hibaüzenet vagy a vészkör nem aktív)
• A program leállításra került.
• Az üzemmódváltó kapcsoló manuális állásba van kapcsolva.
• A kezelőpanel engedélyező kapcsolója középállásban van.
• A motorok be kapcsoló visszajelzője folyamatosan világít.
Határozza meg, milyen módon kívánja mozgatni a robotot.
Válassza ki a mozgatni kívánt mechanikai egységet. (Az egyes mechanikai egységek, például a külső
tengelyek különféle mozgási lehetőségeket kínálnak.)
Határozza meg a robot / robotok munkaterületét, valamint fordítson figyelmet minden további, a
robotcellában dolgozó berendezésre. (A robot működési paramétereit az eszköz dokumentációjában
találja meg.)
Mozgassa a robotot a FlexPendant joystick segítségével a kívánt pozícióba.

FIGYELMEZTETÉS
A robot mozgatásának megkezdése előtt fordítson különös figyelmet a vonatkozó biztonsági előírások
megismerésére, valamint a munkakörnyezet biztonságának megteremtésére és fenntartására.

5.1

Szerszám

A robotmanipulátor legfontosabb munkavégző eleme a szerszámnak nevezett rész, mely a tárgyalt robotok
esetén a 6. tengely rögzítő karimájára felszerelt eszközt jelenti.

36. ábra Szerszám felszerelési pont (IRB 120 robot 6. tengely rögzítő karima)

A szerszám az alkalmazástól függően rendkívül sokféle lehet, léteznek egészen egyszerű szerszámok, mint
például egy megfogó vagy egy ívhegesztő fáklya, illetve elképzelhető ennél jóval bonyolultabb is, mint például a
ponthegesztő szerszám, ez önmagában véve is egy külön berendezésnek tekinthető, melyet a robot
szerszámként mozgat.

A szerszámnak a robot szempontjából több igen lényeges tulajdonsága vagy paramétere is van, amelyek a
következők:
•
•
•

Szerszám tömege
Szerszám tömegközéppontja
Szerszám középpontja (TCP)

Az első két paraméter a robot kiválasztásánál és a rendszer konfigurálásánál nagyon fontos, és a megfelelő
beállítások után a szerszám fizikai módosításáig nemigen változik.
A harmadik lényeges paraméter ezzel ellentétben a robot programozásának és használatának során igen aktív
szerepet tölt be.

5.1.1

Szerszámközéppont (TCP)

37. ábra 6. tengely rögzítő karima, valamint különböző szerszámközéppontok

A szerszámközéppont (Tool Center Point), nevével ellentétben, nincs kapcsolatban a szerszám geometriai
kialakításával. Valójában a szerszámon, vagy a szerszám közelében kijelölt egy vagy akár több pont a térben,
mely úgymond önkényesen, a későbbi alkalmazás szempontjából fontos vagy alkalmas helyen kerül
definiálásra. Tulajdonképpen nem más, mint az a pont vagy azok a pontok, amelyeket a robot mozgásához,
vagy az adott szerszám munkavégzéséhez a programozó, vagy a rendszer tervezője meghatároz.
Minden robot rendelkezik egy gyári beállított értékkel, amely a későbbiek során sem módosítható. Ez a pont a
TCP0 nevet viseli, és a 6. tengely rögzítő karimájának középpontján helyezkedik el. Mindaddig, amíg újabb TCP
pontok nem kerülnek meghatározásra, a robot mozgása során ez a pont helyeződik a koordináta-rendszerben
megadott pozícióra.

5.1.2

Szerszámközéppont létrehozása

A TCP definiálásához az „ABB menü – Programadatok” menüpont használatára van szükség. A megjelenő
listából a „tooldata” pontot kell választani.

38. ábra ABB menü – Programadatok menüpont

A tooldata kiválasztása után a megjelenő listában megtekinthetjük a rendszerben elérhető szerszámadatokat,
valamint módosíthatjuk azokat. Új felvételéhez az „Új ...” gombra kattintva elsőként a szerszám alapadatait kell
meghatározni (deklarálás). A megjelenő űrlapot kitöltve megadhatjuk az új szerszám nevét, típusát, és azokat
az adatokat melyek a létrehozás helyét adják meg a program számára. Létrehozhatjuk az adott szerszámot úgy,
hogy az a teljes feladat (TASK), annak egy modulja, vagy csak egy rutinban szereplő utasítások számára legyen
látható. Ez azt jelenti, hogy az újonnan létrehozott szerszám neve csak a létrehozás helyén szereplő
mozgásutasításokban szerepelhet. Tehát egy „x” nevű modulban létrehozott szerszámot a tőle független „y”
nevű modulban nem fogjuk tudni használni.

39. ábra Új szerszám deklarálása

Az esetek döntő többségében a szerszám nevének megadása után a többi adat az alapértelmezett értéken
hagyható.
A deklarálás elfogadása (kattintás az „OK” gombra) után létrejön egy tool0-val azonos pozícióértékekkel
rendelkező szerszám. Ez azt jelenti, hogy a további lépésben szükség van a szerszám koordinátáinak
meghatározására. Ezt az alábbi módon tehetjük meg:

40. ábra Szerszám kiválasztása és Definiálás

A listából kiválasztjuk a definiálni kívánt szerszámot majd a „Szerkesztés” gombra kattintva a felugró menüből a
„Definiálás” lehetőséget választjuk.

41. ábra Szerszám definiálása

A szerszám definiálásához szükséges a robot kézi üzemmódban történő mozgatása. Első lépésben a „Módszer”
kiválasztását végezzük el. A három választható lehetőség a
•
•
•

TCP
TCP és Z
TCP és Z, X.

A három módszer lehetőséget ad a TCP pont és a létrejövő szerszám koordináta-rendszer Z tengelyirányának,
valamint a Z tengely elfordulásának (X tengelyirányának) megadására. A választott módszertől függetlenül a
definiálási folyamat ugyanaz. A „Pontok száma” opció 3-tól 9-ig tartalmaz lehetőségeket. A számérték
növelésével a szerszámdefiniálás pontosságát növelhetjük. Ez egyúttal a definiálási folyamat hosszát is
megnöveli. Alapértelmezetten a program a 4-pontos definiálást kínálja fel, mely az esetek döntő többségében
elegendő.

A definiáláshoz szükséges manuális mozgatás:
A definiálás során szükséges a kiválasztott számú pont rögzítése oly módon, hogy a robot munkaterén belül jól
elérhető, tetszőleges térbeli pontot, a szerszámon rögzíteni kívánt ponttal (végeredményként TCP) különböző
orientációval (eltérő irányokból) megérintjük. A kiválasztott térbeli pont minden egyes érintése (melyet
különböző orientációval végzünk el), rögzíthető a FlexPendanton a soron következő pont nevére történő
kattintással, majd a „Pozíció módosítás” lehetőség választásával.
A műveletsor befejeztével a rendszer kiszámítja a TCP pont térbeli helyzetét, és megadja a bevitt pontok
felvételi pontossága alapján számított eltérésének mértékét. Az itt megjelenő értékből látható, hogy a rendszer
a kívánt ponthoz képest mekkora eltéréssel tudta rögzíteni a TCP-t. Amennyiben ez számunkra nem megfelelő,
szükséges a TCP újradefiniálása, vagyis a mozgási és pontrögzítési műveletsor megismétlése.

42. ábra TCP definiálása

5.2

Koordináta-rendszerek

A robot TCP térbeli mozgásának meghatározásához derékszögű koordináta-rendszereket használunk. Egy
térbeli pont definiálása X-Y-Z koordináták megadásával történik. Ezen értékek folyamatos változását
figyelemmel kísérhetjük a „Mozgás” (Jogging) menüpontban a robot mozgása közben.
A robotrendszer négy koordináta-rendszerrel kerül szállításra. Ezek a következők:
•
•
•
•
5.2.1

Alap koordináta-rendszer
Világ koordináta-rendszer
Szerszám 0 (Tool0) koordináta-rendszer
Felhasználó 0 (Wobj0) koordináta-rendszer
Alap (Base) koordináta-rendszer

Az alap koordináta-rendszer középpontja (origója) a robot 1. tengelyének és felszerelési síkjának
metszéspontjában található. Minden további koordináta-rendszer ebből kerül származtatásra. Az origó helye
nem módosítható, bár a koordináta-rendszer a tengelyei mentén elforgatható, ha szükséges.

43. ábra Alap koordináta-rendszer

Alap koordináta-rendszerből minden mechanikai egység esetében csak egy lehetséges.
Amikor a robot elé áll, és a mozgási menüben az Alap koordináta-rendszert állítja be, egy normál konfigurációjú
robotrendszerben a joystick le és fel történő húzása esetén a robot az X tengely mentén mozog. A joysticket
oldalra mozgatva robot az Y tengely mentén mozog. A joystick csavarása a robotot a Z tengely mentén
mozgatja.

5.2.2

Világ (World) koordináta-rendszer

A második gyárilag beállított koordináta-rendszer a Világ. Ez alapesetben egybeesik az Alap koordinátarendszerrel. Elsősorban a robot környezetének, a robotcellának a meghatározására használatos. Az origója és a
tengelyek állása is módosítható.
Jelentősége akkor mutatkozik meg igazán, ha a robot nem a talajon vagy munkaasztalon állva, vízszintesen
kerül felszerelésre, hanem függesztett, oldalfali, vagy döntött szögben kerül rögzítésre a munkatérben. Ekkor a
Világ koordináta-rendszer beállítható a robot munkakörnyezetének megfelelő természetes pozícióba, és az
innen származtatott koordináta-rendszerek, valamint a manuális mozgatás is kényelmesebbé válik a kezelő és
programozó személyzet számára.

44. ábra Világ koordináta-rendszer

Másik jelentős felhasználási szituáció a többrobotos rendszerek esetén a közös munkatérben való munka vagy
szinkronizált mozgás megvalósítása. Ilyen esetben az eltérő Alap koordináta-rendszerrel rendelkező robotok
Világ koordináta- rendszere egymásba illeszthető, és az így létrehozott közös koordináta-rendszerben mindkét
robot számára a pontok azonos helyen lesznek.
Az „A” jelű koordináta rendszer a függesztett robot Alap koordináta-rendszere, a „C” jelű a normál állású robot
Alap koordináta-rendszere. A „B” jellel ellátott Világ koordináta-rendszerben mindkét robot kényelmesen
mozgatható és programozható.

5.2.3

Szerszám (Tool) koordináta rendszer

A robotra szerelt szerszámmal végzett munka megkönnyítésének érdekében minden definiált
szerszámközépponthoz a rendszer létrehoz egy olyan koordináta-rendszert, amelynek origója a
szerszámközéppontban (TCP) helyezkedik el. Az ebben a koordináta-rendszerben történő mozgások során a
szerszám elmozdulása, helyzete, orientációja könnyebben tervezhető és a mozgatás is könnyebben
elvégezhető.
A szerszám és a szerszám koordináta-rendszer egymással szoros kapcsolatban álló fogalmak, hiszen egy
kiválasztott szerszám meghatározza a saját koordináta-rendszerét is.

45. ábra Szerszám koordináta-rendszerek

A robot gyári beállítása tartalmazza a Tool0 koordináta-rendszert, melynek origója a 6. tengely szerelő
karimájának középpontjával esik egybe. Minden további, a felhasználó által meghatározott szerszám
koordináta-rendszer innen kerül származtatásra. Egy rendszerben összesen 10 darab szerszám koordinátarendszer definiálható, ennek megfelelően a gyári mellett további 9 hozható létre. A Tool 0 nem törölhető a
rendszerből.
A képen is látható, hogy jellemzően a szerszám elsődleges hatásvonalába esik a szerszám koordináta-rendszer Z
tengelye. Ez azt jelenti, hogy a szerszámmal végzett munka a megfelelő kezdő pozícióba történő beállás után a
Z tengely mentén történő elmozdulást fog jelenteni, mely könnyen programozhatóvá teszi a rendszert.

5.2.4

Munkadarab (Work object) koordináta-rendszerek

Egy bonyolultabb, több síkon és/vagy több munkadarabbal végrehajtott robotfeladatban a mozgások
meghatározása is igen bonyolult feladat lehet, ha nem használjuk a munkadarab koordináta-rendszerek
létrehozásának lehetőségét. A rendszerben Work Objekt (Wobj) néven meghatározott koordináta-rendszerek a
Világ koordináta-rendszerből kerülnek származtatásra, és egy adott termék, munkaasztal, munkafelület,
berendezés, gépelem speciálisan elhelyezkedő felületéhez kerülnek jellemzően hozzáigazításra.

46. ábra Felhasználói koordináta-rendszer

A gyári beállítás a Wobj0 koordináta rendszert tartalmazza, mely alapértelmezés szerint egybeesik a Világ
koordináta-rendszerrel. Ez később módosítható. Egy rendszerben összesen 10 felhasználói koordináta-rendszer
definiálható.
Az „A” jelű koordináta-rendszer a robot Világ koordináta-rendszere, a „B” és „C” jelű koordináta-rendszerek
pedig a felhasználó által definiáltak, melyek egy-egy munkadarabhoz kerülnek meghatározásra.
Minden Munkadarab koordináta-rendszer valójában két egymásba ágyazott koordináta-rendszer, mely egy
objektum- és egy felhasználói keretrészből áll. Általános esetben csak az egyik, a felhasználói keretrész (user
frame) kerül definiálásra. Az objektumkeret-részt ritkábban használják, bár bizonyos feladatok megoldásában
nagy segítség lehet. Az objektumkeret programból szabadon definiálható az adott feladatnak megfelelően.

5.2.5

Munkadarab koordináta-rendszer létrehozása

A munkadarab koordináta-rendszer létrehozásának folyamata sok lépésben megegyezik a szerszám
létrehozásának folyamatával. Szintén az „ABB menü – Programadatok” menüpont használatára van szükség. A
megjelenő listából a „wobjdata” pontot kell választani. A deklarálás folyamata, illetve a definiálás megkezdése
megegyezik a szerszámközéppontnál leírtakkal. Az eltérés a definiálás fizikai végrehajtásában van.

47. ábra Work Object definiálása

Mind a felhasználói, mind az objektumkeret meghatározását választhatjuk. A legördülő lista csak a „3 pont”
módszert kínálja számunkra.

A definiáláshoz szükséges manuális mozgatás:
A mozgás megkezdése előtt fontos ellenőrizni az aktuálisan kiválasztott szerszámot. A rögzítés során a robot az
aktuális szerszám TCP pontját veszi figyelembe.
A szerszám definiálásához hasonlóan itt is pontok rögzítését kell elvégeznünk. Az első és a második pont a
rögzíteni kívánt felhasználói keret X tengelyének meghatározását szolgálja. (A képzeletbeli X tengelyen felvett
x1 és x2 pontok.) Az utolsó pont a koordináta-rendszer Y tengelyének meghatározására használható. A felvett
pontokból a rendszer automatikusan kiszámítja a koordináta-rendszer középpontját.

48. ábra Work object definiálása

5.3

Szingularitás

A robot munkaterében bizonyos pozíciók végtelen számú tengelyállással érhetők el, figyelembe véve a robot
konfigurációját, a szerszám helyzetét és orientációját.
Ezek a pozíciók, az úgynevezett szinguláris pontok (szingularitás). A robot vezérlője számára nehézséget jelent a
térbeli ponthoz szükséges robottengely-szögállások kiszámítása.
Általánosságban elmondható, hogy a robotnak kétféle szingularitása van:
•
•

kar szingularitás
csukló szingularitás

A kar szingularitás akkor következik be, ha az 5. tengely középpontja egy vonalba esik az 1. tengely vonalával.

49. ábra Kar szingularitás

A csukló szingularitás abban az esetben fordul elő, ha az 5. tengely 0 fokos szögben van, tehát a 4. és a 6.
tengely elfordulása ugyanazt a TCP pozíció változást eredményezné.

50. ábra Csukló szingularitás

Manuális mozgás során a szingularitási pontba mozgatás a robot megállását eredményezi, melyből az egyes
tengelyek megfelelő elmozdításával könnyen kimozdíthatjuk a robotot.

5.4

Mozgási módok

A robotrendszer hardver és szoftver összetevőinek köszönhetően lehetőségünk van különféle módon mozgatni
a robot manipulátorát. Ezeket a lehetőségeket nevezzük együttesen mozgási módoknak. Többféle felosztás és
csoportosítás lehetséges, valamint manuális üzemmódban és programból vezérelten más – más megjelenési
formájuk lehet.
Alapvetően két részre oszthatjuk a mozgási módokat:
•
•

Robotmanipulátor egyes tengelyeinek közvetlen mozgatása
Valamely koordináta-rendszerben megadott pont vagy irány szerint végrehajtott mozgás, amelynél az
egyes tengelyek mozgását a vezérlőegység számítja ki, és határozza meg.

A tengelyenkénti mozgás esetén a robot nem vesz figyelembe semmilyen koordináta-rendszert, nincs előre
megadott pálya vagy irány, csupán a kiválasztott tengelyt tudjuk pozitív (+) és negatív (-) irányban elfordítani. A
robot mozgást a tengelyek fizikai ütközőinek eléréséig, vagy más környezeti elemnek való ütközésig képes
végezni.

A koordináta-rendszer szerinti mozgás további két nagy csoportra bontható.
•
•

5.5

Az egyikben a koordináta-rendszer két pontja közötti (kézi üzemmódban csak egyenes vonalú)
elmozdulást végez a robot aktív TCP pontja,
a másikban ez a TCP pont mozdulatlan, és a robot változtatja a tengelyek (csuklók) pozícióját
virtuálisan körüljárva a rögzített TCP pontot. Ezt a mozgást orientációs mozgásnak nevezzük.

Joystick használata

A robotmanipulátor mozgatására kézi üzemmódban (megállított program esetén) a joystick használható.
Automata üzemmódban az eszköznek nincsen funkciója, megmozdítása esetén hibaüzenet jelenik meg a
képernyőn, amely nyugtázható, és a hiba nincs hatással az éppen folyamatban lévő program futására.
A joystick 3 tengely mentén összesen 6 irányban mozgatható. Egyszerűen fogalmazva előre – hátra döntve,
jobbra – balra döntve, és jobbra – balra tekerve mozgatható.
A robot mozgási sebessége a joystick kitérítésével arányos, azaz minél jobban térítjük ki a joysticket a robot
megfelelő tengelye annál gyorsabban mozog (ez a sebesség azonban maximum 250 mm/s).
Ha egy tengely a mozgástartomány szélére ér, a robotmozgás megáll, és csak ellenkező irányú joystick
kitérítéssel mozgatható tovább a robot. (szoftveres végállás) A joystick egyes irányaiban történt
elmozdításainak hatásairól (arra vonatkozóan, hogy a robottengelyek, vagy a TCP hogyan mozognak) a
Mozgatás menüpontban kaphatunk segítséget.

FIGYELMEZTETÉS
A robot vagy külső tengely mozgatásának megkezdése előtt a kezelőnek
meg kell győződnie arról, hogy a robot munkaterében senki sem tartózkodik.

5.6

ABB menü – Mozgatás (Jogging)

Az ABB menü Mozgatás ablakában összegyűjtve megtalálunk minden információt, ami a robot pillanatnyi
helyzetével és a mozgatásával kapcsolatos.

5.6.1

Tulajdonságok ablak

A képernyő bal oldalán, a teljes kép nagyobbik részét elfoglaló terület a Tulajdonságok ablak. Az egyes
sorokban olvasható információ mellett a sorokra kattintva további információhoz juthatunk, vagy beállítási,
módosítási lehetőségek nyílnak meg.
Mechanikai egység
Az aktuálisan kiválasztott mechanikai egységet mutatja, kattintásra megjelenik az elérhető egységek
listája és válthatunk közöttük.
Abszolút pontosság

Egy külön rendelhető szoftveropció meglétét, illetve aktív, vagy inaktív állapotát jelzi. Az opció
segítségével a robot képes lesz a számítások eredményeként megadott térbeli pozíciók nagy pontossággal
történő elérésére.
Mozgatási mód
Maximum négy lehetséges mozgatási mód közül választhatunk (mechanikai egységtől függően). Ezek a
gyorsmenüből, vagy a FlexPendant (GTPU3 típusú) funkciógombjainak segítségével is elérhetők. A gyorsmenü
ikonja kézi üzemmódban jelzi az aktív mozgatási módot.

51. ábra Választható mozgatási módok 6 tengelyes robotkar esetén

Koordináta-rendszer
A megjelenő ablakban választhatunk, hogy melyik koordináta-rendszert kívánjuk aktívvá tenni.

52. ábra Választható koordináta-rendszerek

Szerszám, Munkadarab, Üzemi teher
Ez a három paraméter egymáshoz nagyon hasonló lehetőségeket kínál. Az aktív szerszám koordináta-rendszer,
az aktív munkadarab-koordináta rendszer és az aktív üzemi teher kiválasztására, módosítására valamint újak
felvételére van lehetőségünk.

53. ábra Üzemi teher választása

Joystick lezárva

Abban az esetben, ha egy pozícióra történő nagyon pontos ráállásra van szükségünk kézi üzemmódban, és nem
szeretnénk egy már jól beállított irányt véletlenül elmozdítani, lehetőségünk van a joystick egyes mozgási
irányainak ideiglenes kikapcsolására.

54. ábra Joystick tengelyeinek lezárása

Lépésköz
A lépésköz előre beállított változatai közül választhatunk, egyedi beállításokra nincs lehetőségünk.

55. ábra Lépésköz-választó menü

5.6.2

Pozícióablak

Ebben az ablakban a robot aktuális helyzete látható. Tengelyenkénti mozgást kiválasztva az egyes tengelyek
szöghelyzete, koordináta-rendszer szerinti mozgást választva az XYZ koordináták, valamint az aktuális
orientáció értéke látható. A megjelenített adatok formátuma módosítható a feladatnak megfelelően.

56. ábra Pozíció kijelzése tengelyenkénti és koordináta szerinti mozgás esetén

5.6.3

Joystick-irányok ablak

A joystick mozgatási irányainak lehetőségei a kiválasztott mozgási módnak megfelelően.

Mozgatási mód
Egyenes vonalú mozgás
(Linear)

1., 2. és 3. tengely mozgatása
(alapértelmezett mozgás mód)

4., 5. és 6. tengely mozgatása

Orientációs mozgás

Joystick irányok ablak

5.6.4

Összeigazítás gomb

Amennyiben a szerszám orientációját mozgás közben megváltoztattuk, de vissza szeretnénk állítani a szerszám
koordináta-rendszert az aktív munkadarab, világ, vagy alap koordináta-rendszerhez illesztett pozícióra, ezt
gyorsan megtehetjük az „Összeigazítás” gomb segítségével.

57. ábra Összeigazítás ablak

5.6.5

Ugrás gomb

A gomb hatására megjelenő listában felsorolásra kerülnek az aktív programmodul robotpozíciós pontjai
(robtarget), melyek közül választva a „Folytatás” gomb folyamatos nyomva tartása mellett a robotot az adott
pontra mozgathatjuk.

58. ábra Pozícióra ugrás ablak

5.6.6

Aktiválás gomb

A gombra kattintva a rendszerben jelen lévő mechanikai egységek listája jelenik meg a képernyőn. Az egyes
egységek (több robot vagy külső tengely esetén) ki-, és bekapcsolhatók.

59. ábra Mechanikai egység aktiválása

5.7

Gyorsmenü – mozgatással kapcsolatos funkciók

A gyorsmenüben sok imént tárgyalt funkció elérhető. Az ikonok megegyeznek a Mozgatás menüpontban
felsoroltakkal.

5.7.1

Mechanikai egység választó menüpont

A korábbi fejezetekben már említett mechanikai egység választó gyorsmenü több, a mozgatási ablakban látott
információs sor lehetőségeit kínálja egybegyűjtve.

60. ábra Mechanikai egység választó menüpont

A mechanikai egység neve alatt látható két keretezett rész közül a felső a beállított szerszám koordinátarendszert mutatja, az alatta lévő pedig az aktív felhasználói koordináta-rendszert. A nevekre kattintva egy
listából választhatunk a rendszerben elérhető koordináták közül.

A felső ikonsorban, balról jobbra haladva választhatjuk a WORLD – BASE –
TOOL – WorkObject szerinti mozgatást.
Az alsó ikonsorban, balról jobbra haladva választhatjuk a Tengelyenkénti 1-3.
tengely – Tengelyenkénti 4-6. tengely – Lineáris – Orientációs mozgatási
módokat.

Tengelyenkénti mozgatási módot választva a felső ikonsor inaktívvá válik, mivel ebben a mozgásmódban nem
értelmezhetők koordináta-rendszerek.

A bekeretezett részben a Joystick ikon alatt a manuális mozgási sebesség állítható.

Alatta pedig a szakaszos mozgás ikonja jelzi, hogy az adott mód aktív-e, illetve az
ikonra kattintva a szakaszos mozgásmód bekapcsolható.

5.7.2

Lépésköz (szakaszos mozgási mód) menüpont

Hasonlóan a mozgatási ablakhoz, a gyorsmenüben is lehetőségünk van a szakaszos mozgásmód bekapcsolására
és az egyes beállítások elvégzésére. Itt valamivel több információt kapunk, mint a mozgatási ablakban.

61. ábra Lépésköz menüpont

Valamennyi lépésköznél láthatjuk a lépések méreteit milliméterben és fokban, amennyiben a „Felhasználói”
típust választva, a táblázatba kattintunk lehetőségünk van a lépések méretének beállítására.

62. ábra Felhasználói lépésköz beállítása

6 Ki- és bemeneti jelek kezelése
A robotrendszer a környezetével, (a gyártócellában, vagy a környezetében elhelyezett berendezésekkel) ki-, és
bemeneti, jellemzően digitális, néha analóg jelek segítségével kommunikál, cserél információt. Ezen
kommunikáció legtöbb esetben rendkívül egyszerű formában, egy digitális jel igaz vagy hamis (1 vagy 0)
értékének az olvasásával, vagy éppen írásával valósul meg. Ilyen digitális bemenő információ lehet egy érzékelő
által szolgáltatott jel, illetve kimenő információként a robot is képes 1 vagy 0 állapotba kapcsolni a saját
kimenetét, mely lehet például egy pneumatikus szelepnek szóló kapcsoló jel.
Hasonlóan I/O jelekkel történő kommunikáción keresztül valósul meg a roboton elhelyezett szerszám, egyszerű
esetben egy megfogó-rendszer nyitása és zárása is, illetve a nyitott vagy zárt állapotok detektálása. Az első a
kimenet, a második funkció pedig a bemenet alkalmazására jó példa.
A robotrendszer vezérlőszekrényében elhelyezett I/O kártya az egyik lehetőség a fenti kommunikáció fizikai
megvalósítására. Természetesen ettől jelentősen eltérő megoldások is elképzelhetők, például terepi buszon,
vagy ethernet alapú kommunikációs csatornán keresztül is kapcsolódhatnak egymáshoz a berendezések.
Ezeken a csatornákon már nem csak egy digitális bit (1 vagy 0) információt vihetünk át, hanem összetettebb
adatokat is, mint például egy számértéket (mondjuk 123), ami jelenthet egy termékazonosítót, egy pozíció
értékét, egy mérés eredményét vagy bármi mást, a felsorolást szinte a végtelenségig lehetne folytatni.

6.1

Biztonsági figyelmeztetés a ki – és bemenetek kezeléséhez

A gyakorlati példák megvalósítása során (pl. lámpák kapcsolása, bemenet ellenőrzése) általában
nem keletkeznek veszélyes helyzetek. A kapcsolási funkciók kipróbálásához azonban óvatosan
válasszon digitális (vagy analóg) jelet!
A kimeneti kapcsolásoknál olyan veszélyek is felmerülhetnek, mint:
•

megfogó-rendszer kinyílása, szerszámok mozgása,

•

alkatrészek leesése a kinyílásból fakadóan,

•

ipari sűrített levegő kifújás, szelepkapcsolás,

•

folyamatok indítása

Ha a bemeneteket „szimulált" állapotra állítjuk, akkor kiiktathatjuk a berendezés egyes védelmi
elemeit, pl. a megfogó ellenőrzését.

6.2

ABB menü – Bemenetek és kimenetek

A rendszerparaméterek határozzák meg (EIO.cfg), hogy milyen bemenetek és kimenetek léteznek, és hogyan
vannak hozzárendelve az egyes funkciókhoz.
Az I / O ablak lehetővé teszi a felhasználó számára a jelek ellenőrzését és az értékek manuális módosítását.

63. ábra Bemenetek és kimenetek menüpont

A menüpont listanézetben jeleníti meg az egyes jeleket, melyeket összefoglaló néven változóknak nevezhetünk.
Minden ilyen változónak van neve, mely lehetővé teszi az egyedi azonosítást, valamint a név használatával
tudunk a programban az adott jelre (változóra) hivatkozni. A táblázat mutatja az aktuális értéket, digitális jelek
esetén ez az érték 1 és 0 lehet. A megfelelő névre keresve a listában monitorozható az adott jel aktuális értéke,
ami segítséget nyújthat egy esetleges hiba elhárításában, vagy információval szolgálhat a berendezés aktuális
állapotáról, tevékenységéről.
További oszlopokban szerepel a „Típus”, amelynek lehetséges értékei:
•
•
•
•
•

AI
AO
DI
DO
GI

•

GO

= ANALOG INPUT (analóg bemenet)
=ANALOG OUTPUT (analóg kimenet)
= DIGITAL INPUT (digitális bemenet)
= DIGITAL OUTPUT (digitális kimenet)
= GROUP INPUT (csoportos bemenet)
▪ Egy számérték bevitele érdekében több különálló jel csoportba foglalása.
= GROUP OUTPUT (csoportos kimenet)
▪ Egy számérték kiküldése érdekében több különálló jel csoportba foglalása.

valamint a „Készülék”, ami a jel helyét mutató fizikai eszközt azonosítja.

64. ábra Bemenetek és kimenetek menü, Nézet gomb

A Nézet gombra kattintva lehetőségünk van a rendkívül sok jel közül csak egyes csoportokat megjeleníteni,
mely nagyban meggyorsítja a keresést, és az átláthatóságot is javítja. Az alábbiakban lássunk néhány csoportot:

Alias I/O
A fizikai I/O jelek a RAPID programban álnévvel láthatók el, melyeket a vezérlő automatikusan ebben a
csoportban jelenít meg. Az álneveket és a hozzájuk tartozó valóságos I/O jeleket is a RAPID programban kell
megadni, itt csak a listázásukra van lehetőség. Egy-egy álnév a program futása során különböző fizikai jeleket
takarhat, ezért egy álnéven szereplő jel értékének módosítása a program futása során különböző hatásokkal
járhat.

Ipari hálózatok
A hálózatok csoport a robotrendszerben elérhető kommunikációs hálózatokat összesített formában mutatja. Az
egyes hálózatok nevére kattintva lehetőségünk nyílik az adott hálózatnak megfelelő további funkciók elérésére.

65. ábra Ipari hálózatok csoport, különböző hálózatok kínálta funkciók

I/O készülékek
Ezt a csoportot kiválasztva nem a konkrét jeleket, hanem a jeleket tartalmazó fizikai részegységek,
rendszerelemek adatait tekinthetjük meg. A táblázat első „Név” oszlopa megegyezik az I/O jelek listájában már
korábban látott „Készülék” oszlopa adatával.

66. ábra I/O készülékek csoport

Néhány alapinformáció megtekintése mellett lehetőségünk van a kiválasztott kommunikációs egység
kikapcsolására, a „Jelek” gombra kattintva gyorsan elérhetjük az adott eszközhöz tartozó valamennyi jelet,
illetve a „Bitértékek” gomb megjelenít egy összesítést, az adott eszköz valamennyi jelének értékét egyetlen
listába tömörítve.

Leggyakoribb
Ez a csoport a felhasználó által összeállított leggyakrabban használt jelek listáját jeleníti meg. Részletesen lásd
„A leggyakoribb I/O jelek konfigurálása” című fejezetben.

Biztonsági jelek
A vezérlő dedikált biztonsági funkciókhoz rendelt I/O jeleket is tartalmaz, melyek mindegyike elérhető a
FlexPendant menüjében, a biztonsági jelek csoportot választva.
Az alábbi lista tartalmaz néhány lényeges, a szabványos rendszer által használt biztonsági I/O jelet.

Jel neve
ES1, ES2
AUTO1, AUTO2
MAN1, MAN2
AS1, AS2
GS1, GS2
SS1, SS2
DRVOVLD
PANEL24OVLD

Leírás
Vész-stop 1 és 2 kör
Automata üzemmód 1 és
2 kör
Manuális üzemmód 1 és
2 kör
Auto Stop 1 és 2 kör
General Stop 1 és 2 kör
Superior Stop 1 és 2 kör
szervovezérlő túlterhelés
24 V-os panel túlterhelés

Jel értéke
1 = kör zárva
1 = kör zárva
1 = kör zárva
1 = kör zárva
1 = kör zárva
1 = kör zárva
1 = hiba 0= OK
1 = hiba 0= OK

Jól látható, hogy a biztonsági funkciókat megvalósító jelzések mindig párosan szerepelnek, tekintettel a
vonatkozó előírásokra, mely szerint a biztonsági eszközöknek mindig két független körrel vagy kontaktussal kell
rendelkezniük.

Szimulált jelek
Amennyiben a felhasználó egyes jelek értékét manuális módon a kezelőpanel segítségével tartósan
megváltoztatta, szimulálta, akkor ezek a jelek automatikusan a fenti csoportba kerülnek, és innen minden
esetben gyorsan elérhetők.

6.2.1

Jelek értékének változtatása, „Szimulálás”

Ha egy adott jelre kattintunk a listában, akkor a jel típusának megfelelően különböző lehetőségek állnak a
rendelkezésünkre az érték megváltoztatásához.

67. ábra Jel értékének módosítása digitális csoportjel esetén

Két funkció közül választhatunk, ezek a következők:
•
•

Szimulálás
Érték pillanatnyi módosítása (a 0 és 1 vagy az 123... gombok használatával)

Digitális jelek esetén (mivel a jel kizárólag 1 vagy 0 értéket vehet fel) a 0 1 gombok jelennek meg, amelyekkel az
adott jel értékét közvetlenül módosítani tudjuk. Analóg vagy digitális csoportjel esetén (tekintve, hogy a jel egy
számértéket vehet fel) az 123... gomb áll rendelkezésünkre, ezt lenyomva egy beviteli ablak jelenik meg, ahol a
kívánt értéket megadhatjuk. Az ablak segítségként tartalmazza a minimálisan és maximálisan megadható
értékeket.

Szimulálás
A jelek szimulált jelekké alakíthatók, és ezáltal a jel értékét meg lehet változtatni. A szimulálás hatására a jel
csak a kezelő által beállított értéket veheti fel, és mindaddig így marad, amíg a kezelő a szimulációt meg nem
szünteti. A jel értéke minden külső hatást figyelmen kívül hagy, így nem módosítható sem külső hatásra, sem
programból, illetve a robotvezérlő sem változtathatja meg.

FIGYELMEZTETÉS
Szimulált jelek használata esetén körültekintően járjunk el, mert a szimuláció hatása termelési módban is
megmarad, és egy hibásan módosított, vagy elfelejtett jel a berendezés hibás működését, és ennek
következtében kárt vagy balesetet okozhat.

A „Szimulálás” gombra kattintva a szimuláció aktív lesz, és az adott jel értékét módosíthatjuk a „0” „1” vagy
”123...” gombok segítségével.

INFORMÁCIÓ
Egyes belső rendszer- és programjelek értéke nem szimulálható, így a jelre kattintva a szimulálás gomb nem
is jelenik meg.

Érték pillanatnyi módosítása a 0, 1 vagy 123... gombok segítségével
Szimuláció nélkül a módosítás mindaddig érvényben marad amíg a jel valamilyen külső hatásra
(programutasítás, külső kommunikáció) ismét nem módosítja az értékét.

INFORMÁCIÓ
A bemenetek értéke a kijelzőn csak információként jelenik meg. Ha a program végrehajtása során különböző
értékekre kell tesztelni a reakciókat, a bemenetek szimulációja szükséges, majd ezt követően a jel értéke
módosíthatóvá válik.

6.3

A leggyakoribb I/O jelek konfigurálása

Egy rendszerben megtalálható I/O jelek száma igen magas lehet, a rendszer bonyolultságától függően könnyen
akár a több százat is elérheti. A kezelés egy ilyen hosszú listában fáradtságos és időigényes feladat. Ennek
elkerülése érdekében a kezelőpanelen összeállítható az I/O jelekből egy saját csoport, amely a termelés vagy
karbantartás számára fontos, gyakran használt jeleket tartalmazza.

68. ábra Leggyakoribb I/O jelek menüpont

A menüpontban a „Megtekintés” gomb lehetőséget biztosít az eddigi összeállítás megtekintésére, ez
automatikusan „Szerkesztés” feliratra vált, amely ismételt kattintással a szerkesztő ablakba irányít vissza.
A kiválasztott I/O jelek (a jel neve melletti jelölőnégyzet be van jelölve) az „Alkalmaz” gomb segítségével
vehetők fel a listára.

69. ábra I/O csoport nézetek

Az összeállítás a „Bemenetek és kimenetek” – „Nézet” – „Leggyakoribb” menü választásával érhető el.

6.4

FlexPendant programozható gombok

Az I/O jelek kezelésének egy módja a FlexPendant programozható gombjainak használata. Négy programozható
gomb áll a felhasználó rendelkezésére, amelyeket a termelés közbeni programfutás módosítására, a program
tesztelésére, hibaelhárítás közben egyes I/O jelek gyors elérésére stb. használhat. Az egyes billentyűk a rajtuk
feltüntetett vonalak számával azonosíthatók, amelyeket a menüpont fejlécében grafikusan is láthatunk.
A funkciót a „Kezelőpanel” – „Programozható billentyűk” menüpont alatt találjuk.
Figyelembe véve, hogy a gombok csak kapcsolásra szolgálnak, értékbevitelre nem, így csak digitális jelek
kezelésére alkalmasak. A választólistában ennek megfelelően csak a digitális jeleket fogja felsorolni a
FlexPendant.
A Típus menüben a következő lehetőségek közül választhatunk:
•
•
•
•

None (nincs)
Input (bemenet)
Output (kimenet)
System (rendszer)

A Bemenet típust választva a jobb oldali ablakban megjelennek a választható bemeneti jelek.

70. ábra Programozható billentyűk, Bemenet típus

INFORMÁCIÓ
A digitális bemeneti jel értéke nem változtatható meg a programozható gombok használatával. Aktiválásuk
csak egy magas jelszintről az alacsonyig terjedő pulzust vált ki, és olyan eseményt eredményez, amelyhez
csatlakoztatható egy RAPID eseményrutin.

A Kimenet típust választva további lehetőségek is megnyílnak, tekintettel arra, hogy a kimenetek mindig az
adott rendszerből szolgáltatott jelek és nem egy külső jelforrásból érkeznek. A gomb viselkedését az alábbiak
szerint konfigurálhatjuk:
•
•
•
•
•

Váltás
Állítás erre: 0
Állítás erre: 1
Lenyomás / Elengedés
Impulzus

Váltás
A gomb kapcsoló üzemmódban fog működni, minden megnyomás esetén a beállított változó értékét az
ellentétére változtatja, és az érték megmarad a gomb felengedése után is.

Állítás erre: 0 és Állítás erre:1
A gomb a beállított digitális jel értékét minden megnyomás hatására a kívánt 0 vagy 1 értékre állítja be. Abban
az esetben, ha a digitális kimenet értéke már korábban is a kívánt érték, 0 vagy 1 volt, a gomb megnyomása
hatástalan marad.

Lenyomás / Elengedés
Ebben az állapotban egy tipikus nyomógomb funkciót kapunk, ami addig tartja a beállított digitális jelet 1
értéken, ameddig a gombot lenyomva tartjuk. Amennyiben a beállított digitális kimenet invertált (fordított)
működésű, a gomb hatására a jel 0 állapotba kerül, és a felengedett állapot lesz az 1 értéknek megfelelő.

Impulzus
A gomb megnyomására a beállított kimenet egy impulzus idejére 1 állapotba kerül. Amennyiben a kimenet már
korábban 1 állapotban volt, az impulzus lefutásával visszakerül 0 állapotba.

Lehetőségünk van beállítani, hogy a gomb automatikus termelési módban is üzemképes maradjon, de ezt a
funkciót csak körültekintéssel alkalmazzuk. A biztonságos használathoz megfelelően kialakított RAPID
programra van szükség, mely a megfelelő időben vár egy felhasználói reakciót, ezen időn kívül pedig semmilyen
problémát nem okozhat a felhasználó a gomb véletlen megnyomásával.

INFORMÁCIÓ
A programozható billentyűk hatása digitális kimenetek esetén felülírja a szimulációs beállításokat.

71. ábra Programozható billentyűk, Kimenet típus

FIGYELMEZTETÉS
Egy aktuátorra (pl.: pneumatikus szelep) közvetlenül kiadott jelet semmiképpen ne állítsunk „automata
módban engedélyezett” állapotúra.

A Rendszer típust választva, rendszerfunkciót tudunk a gombhoz rendelni. A választék igen szűkös, csak
egyetlen elemet tartalmaz, a programmutatót helyezhetjük vele a főrutinba. A funkció feladatáról és
fontosságáról részletesebben lásd az „ABB menü – termelési ablak” című menüpontot.

72. ábra Programozható billentyűk, Rendszer típus

7 A felhasználói program
A robotrendszer működését a fizikai berendezések mellett különböző szoftverek teszik lehetővé.

Fizikai egység neve (szoftver helye)
Központi számítógép

Szoftver „neve”
RobotWare 6.0

Szoftver feladata
A robot operációs rendszere.

RAPID program

A felhasználó által készített, a
robot munkafeladatát
megvalósító program.

Mozgásvezérlő számítógép

FlexPendant

A robotmanipulátor mozgásának
kiszámítása és a hajtásmodulok
vezérlése.
Windows CE

A FlexPendant operációs
rendszere.
ABB robot kezelő szoftvere.

7.1

RAPID program

A RAPID név valójában egy programozási nyelvet takar, ezen a nyelven írt programokat a robot központi
számítógépe a RobotWare operációs rendszer segítségével képes értelmezni, és az abban foglaltaknak
megfelelően munkát végeztetni a robotmanipulátorral.
TASK
A robotrendszerben aktivált valamennyi mechanikai egység rendelkezik egy „TASK” (feladat) nevű
programmal. Ezzel találkozhatunk a gyorsmenüben a „Feladatok indítása és leállítása” menüpontban.
Modul
A TASK-on belül modulok találhatók, amelyek a program kódjának rendezésére, szervezésére használhatók.
Ezek a modulok a programszerkesztőben kiválaszthatók, megtekinthetők. Gyakorlati funkciójuk mindössze a
programkód tárolása és szétosztása.
Rutin
Valamilyen rendezőelv vagy funkció miatt összetartozó programutasítások csoportja, melyet a nevére való
hivatkozással végrehajtathatunk a központi számítógéppel.

7.2

Mutatók

A program futásának online követése (termelési ablak) és a program egy adott pontról (programsor) történő
elindításának érdekében szükség van olyan eszközre, amellyel az „aktuális” programsor megjelölhető. Online

futás esetén a memóriába betöltött (végrehajtás alatt álló), programindítás esetén a kezelő által kiválasztott
sort megjelölő eszköz. Ez az eszköz a mutató, illetve mutatók.

7.2.1

Kurzor

A felhasználó által a program kódban módosításra vagy egyéb okból megjelölt terület kék háttérrel kerül
kiemelésre. A kiemelt területet nevezzük kurzornak. A kurzor helyzete csak a felhasználó által módosítható, a
program futás közben azon nem változtat.

73. ábra A programkódban kék színnel kiemelt terület a kurzor

7.2.2

Programmutató (PP = Program Pointer)
A képernyő bal szélén, a programsorok számozásán megjelenő sárga vagy vöröses színű
nyíl, mely a program sor felé (jobb irányba) mutat, a Program Mutató. A rendszer nyelvi
beállításától függően találkozhatunk PP vagy PM megnevezéssel.
A programmutató a fent említett mindkét funkció ellátására alkalmas. Programfutás
közben jelzi a végrehajtás alatt álló programsort, program indításánál a kívánt sorra
mozgatva a program az adott pontról fog indulni.

A programmutató mozgatása csak közvetett módon, menüből kiválasztott utasítások segítségével lehetséges.
Közvetlenül rákattintva vagy vonszolva a mutatót nem lehet áthelyezni.

7.2.3

Mozgásmutató
A képernyő bal szélén, a programsorok számozásán megjelenő sárga vagy vöröses
színű kis robotot ábrázoló ikon, mely a programsor felé (jobb irányba) néz, a Mozgás
Mutató. A rendszer nyelvi beállításától függően találkozhatunk MP vagy MM
megnevezéssel. A mozgásmutató csak a végrehajtás alatt álló mozgási programsor
jelölését látja el. Áthelyezése nem lehetséges, helyzetét a program a futása során
automatikusan határozza meg.

Kizárólag mozgási utasítás jelölésére szolgál, így a program futása során (online
vizsgálva) átugorja a nem mozgásutasítást tartalmazó sorokat. Lényeges információval szolgál arra nézve, hogy
a robot éppen melyik mozgási utasítást hajtja végre, egyszerűbben fogalmazva éppen honnan – hova mozog.

7.3

Gyorsmenü – program futási mód

A program futását két módon állíthatjuk be, mind automata mind kézi módban. „Egyetlen ciklus” választása
esetén a program az elindítási ponttól kezdődően fut a program utolsó soráig, majd a folyamat megáll.
„Folyamatos” módot választva a program lefutása után a vezérlés visszakerül az első sorra, majd az utasítások
végrehajtása ismét elindul és a program a leállításig folyamatosan újra és újra lefut.

74. ábra Gyorsmenü Futási mód menüpont

7.4

Gyorsmenü – programléptetés mód

A program lefutását tovább módosíthatjuk a Léptetés menüpont használatával. Kézi és automata üzemmódra is
hatással van a kiválasztott léptetési mód. Ezt mindkét üzemmódban jelzi a gyorsmenü ikonjának megváltozása.

Automata üzemmódban:

Kézi üzemmódban:

A négy választható léptetési mód:
•

•

•

•

Belépés
o A program „normál” lefutásának módja. Minden utasítást és minden meghívott rutint
végrehajt a vezérlő. A gyorsmenü ikonja ezt a módot nem jelzi.
Kilépés
o Végrehajtja az aktuális rutinból hátralévő utasításokat, majd megáll annak a rutinnak a
következő utasításán, ahonnan az aktuális rutint hívták. Nem lehet használni a fő rutinban.
Átlépés
o Az aktuális rutinban meghívásra kerülő további rutinok egyetlen lépésben kerülnek
végrehajtásra. Ez azt eredményezi, hogy a meghívott rutinban szereplő utasításokon nem a
léptetés gomb megnyomására várva, hanem folyamatosan haladva megy végig.
Következő mozgatás
o A program futása megáll a mozgásutasításokat tartalmazó sorok előtt és után, ezzel lehetővé
téve a mozgási pontok beállítását, ha szükséges. A léptetés gomb megnyomása
tulajdonképpen mozgástól – mozgásig tartó lépésekre osztja a programot.

75. ábra Gyorsmenü Léptetés menüpont

7.5

ABB menü – FlexPendant Intéző

A vezérlő számítógépen található mappák és fájlok kezelésének egy módja az ABB menü FlexPendant Intéző
menüpontjának használata. Egy, a személyi számítógépek esetében már megszokott, hasonló kialakítású
fájlkezelőt érhetünk el.
A fejlécben két nézet közül választhatunk, valamint mindig látható az aktuális nézet útvonala, mely sok esetben
rövidítésre kerül.

76. ábra FlexPendant Intéző menüpont

A „Menü” gomb segítségével, és a mellette található három további ikont használva végezhetünk el különféle
mappa- és fájlműveleteket.

77. ábra Menü gomb által kínált lehetőségek

FIGYELMEZTETÉS
A vezérlőn tárolt fájlokon végzett műveletek során körültekintően járjunk el, mivel egy hibás áthelyezés,
átnevezés vagy törlés működésképtelenné teheti a rendszert.

8 Robotrendszer üzemeltetése
8.1

ABB menü – Hot Edit

A Hot Edit menü a RAPID programban található robotmozgási pontok (RobTarget) pozíciójának
finomhangolására, módosítására szolgál anélkül, hogy a robotot kézi üzemmódban az adott pontra kellene
mozgatnunk, vagy a finomított pozíciót kézzel be kellene állítanunk. A menüpont és a pozíciómódosítás
automata üzemmódban is működik, ezért nagy odafigyeléssel kell a műveleteket elvégezni.

78. ábra Hot Edit menüpont

A kiválasztott pontok megadott lépésközökkel, különböző koordináta-rendszer szerint módosíthatók, majd
menthetők az „Alkalmaz” gombra kattintva.

79. ábra Robotpozíció finomhangolása

8.2

ABB menü – Termelési ablak

A termelési ablakban az aktuálisan futó programkód látható. Termelés közben folyamatosan nyomon
követhető a program futása. Az alábbi képen egy több robotot tartalmazó rendszer termelési ablaka látható. Az
egyes robotokhoz tartozó programok (TASK) között a bal oldali fülekre kattintva lehet váltani. A fül bal felső
sarkában található ikon jelzi a program aktuális állapotát, a képen illusztrált program éppen STOP módban van,
tehát le van állítva a futása.

80. ábra Termelési ablak

Az alsó sorban található „Load program” vagy „Program betöltése” gombok segítségével tölthetünk be új
programot.

PP to Main, PP a Főrutinba
A korábbi fejezetekben már szó esett a robot felhasználói programjának szerkezetéről és működéséről. A „PP a
főrutinba” gomb segítségével a programmutatót egyetlen kattintással a főrutin elejére helyezhetjük. A kezelő
megerősítést kér a programmutató áthelyezése előtt.
Ettől a pillanattól kezdve nincs más dolgunk, mint a robot vezérlőszekrényét automata üzemmódba kapcsolni, a
motorokat készenléti állapotba helyezni, majd a kezelőpanel START gombjának megnyomásával a termelés
indulásra kész.

Kézi üzemmódba kapcsolás után a termelési ablakban aktívvá válik a „Hibakeresés” (Debug) gomb, amelyre
kattintva a következő lehetőségek állnak rendelkezésünkre:
•
•
•
•

8.3

Pozíció (robtarget) módosítása
Mutasd a mozgási mutatót
Mutasd a programmutatót
Program szerkesztése

Felhasználókezelés

A Felhasználó Azonosítási Rendszer termelés-, és munkabiztonsági szempontból is fontos funkciója a
FlexPendantnak. A Felhasználó Azonosítási Rendszer (UAS) minden IRC5 vezérlőben megtalálható
engedélyezési és biztonsági funkció. A jogosultságok azok a lehetőségek vagy képességek, amelyek
felhasználókhoz vagy csoportokhoz rendelhetők. Ezek határozzák meg, hogy mely felhasználó, mely funkciókat
érheti el, olvashatja, módosíthatja. Csoportjogosultság esetén a csoportba tartozó valamennyi felhasználó
rendelkezik az adott jogosultsággal. Kétfajta jogosultság létezik:
•
•

a „controller” jogosultságok
és az „application” jogosultságok

A „controler” jogosultságokat az ABB előre definiálja és a vezérlő rendszerrel együtt a felhasználó
rendelkezésére bocsátja. Ezek a jogosultságok a vezérlőhöz kapcsolt valamennyi egységre (all tools and devices)
érvényesek.
Az „application” jogosultságok, a rendszer programozója, telepítője számára kerülnek létrehozásra. Ezek
vonatkozhatnak egy programozó által létrehozott beviteli mező hozzáférésének korlátozására, vagy egy
programozott funkció elérésére.

A „Kezelőpanel – FlexPendant – Felhasználó Azonosítási Rendszer” menüpontok választásával tudjuk beállítani,
hogy a nem elérhető funkciók láthatatlanok legyenek, vagy láthatóak ugyan, de inaktív állapotban maradjanak.

81. ábra Felhasználó Azonosítási Rendszer

8.3.1

Mastership (írási hozzáférés)

Az IRC5 támogatja az úgynevezett "mastership" koncepciót is, amelyet a rendszer felhasználója használhat
annak érdekében, hogy megakadályozza a vezérlőhöz történő kacsolódást programletöltési vagy -módosítási
szándékkal. Alapértelmezés szerint a fenti funkciót a FlexPendant birtokolja, de más eszközzel csatlakozva a
vezérlőszekrényre írási hozzáférés korlátozás nélkül kérhető.

8.3.2

Default User

Alapértelmezett felhasználó.
Szállításkor az ABB IRC5 rendszer rendelkezik egy felhasználóval, amely "Default User" névre hallgat. Miután az
új felhasználókat egyedi jogosultságokkal létrehoztuk, az alapértelmezett felhasználó eltávolítható. Ha az
alapértelmezett felhasználó aktív, de minden jogosultságát eltávolítottuk, a felhasználó akkor is beléphet a
rendszerbe olvasási joggal. Tehát, ha meg akarja akadályozni az IRC5 vezérlő bármely tartalmának jogosulatlan
megtekintését, akkor tiltsa le az alapértelmezett felhasználót.

INFORMÁCIÓ
Ha az alapértelmezett felhasználó le van tiltva, minden alkalommal be kell jelentkeznie a FlexPendantba,
amikor használni kívánja.

8.4

Ütközések kezelése

Robotok, vagy robotokkal integrált berendezések üzemszerű működése során előforduló esemény az ütközés.
A kiváltó okok számosak lehetnek, ilyenek például:
•
•
•
•

robot környezetének megváltoztatása, mely nem került átvezetésre a robot programjába
a robot, vagy valamely környezetében működő eszköz meghibásodása
manuális mozgatás közben kezelői figyelmetlenség, vagy zavaró környezeti tényezők hatása
robot programozásakor vagy a cella tervezésekor elkövetett valamely hiba vagy tévedés

A robotütközés, mint hibaesemény nem kizárólag a robot és egy másik tárgy nem tervezett mértékű fizikai
kontaktusának eredménye lehet. A robot látszólag szabad térben, idegen tárggyal való fizikai kontaktus nélkül
is jelezhet ütközést. Ennek okairól a későbbiekben lesz szó, a „Belső mechanizmus” pontban.

FIGYELMEZTETÉS
Robotütközési esemény kezelésének megkezdése előtt feltétlenül fontos áttanulmányozni a
„Biztonságtechnika és munkavédelem” című fejezetben leírtakat, valamint a további vonatkozó
dokumentációkat és előírásokat, továbbá fokozott odafigyeléssel kell eljárni a folyamat végzése során.

8.4.1

Ütközés detektálása

Tekintettel ara, hogy a robot, mint mozgó berendezés ütközési eseményeknek van kitéve, a gyártó különféle
hardver és szoftver eszközökkel biztosítja ennek időben történő detektálását, illetve az esetleges károk
megelőzését vagy minimalizálását.

Belső mechanizmus:
A korábbi fejezetekben már esett szó a robotkar hajtásrendszeréről, melyek végrehajtó elemei a robotba
szerelt szervo villanymotorok. A szervo technológia a motor működési paramétereinek teljes körű
monitorozását és szabályzását teszi lehetővé. Ilyen paraméter például a motor áramfelvétele. A felvett áramot
a motor a ráeső fizikai terhelés leküzdése érdekében használja fel. A robot vezérlőszekrénye a
rendszerparaméterekben beállított értékek alapján (pl.: robot terhelése a szerszámon, robot esetleges
többletterhelése a karokon, a mozgatott teher tömegközéppontja stb.) illetve a felhasználói programban
megadott mozgási útvonalakból számított terhelési értékek alapján képes meghatározni a robot egyes
tengelyeinek mozgatásához szükséges és elégséges energiafelhasználást.
A gyártó vagy a felhasználó által beállított értékek túllépését a vezérlőszekrény a robot mozgásának
akadályoztatásaként értékeli, és ütközési hibajel mellett a robotkar mozgását megállítja és letiltja.
A fenti mondatból látható az a rendkívül fontos tény, hogy a robot vezérlőrendszere az ütközést a robotkarra
eső túlzott terhelésen keresztül érzékeli. Lényeges leszögezni tehát, hogy robot nem az ütközés pillanatát
„látja” hanem annak egy következményét érzékeli. Ebből következik, hogy a robot ütközésdetektálási
érzékenysége (az üzemi körülményekből adódóan) nagyságrendekkel rosszabb, mint az emberi test fizikai
teherbíró képessége.
A mechanizmust ismerve már világos lehet a fejezet bevezetőjében megemlített esemény (a robot látszólag
üres térben is ütközési hibaüzenettel megáll) oka. A motorok túlterhelése hibásan megadott terhelési adatok,
vagy nem megfelelően elkészített program eredményeként (illetve valamilyen belső egység meghibásodása
miatt) valós ütközés nélkül is bekövetkezhet.
Ilyen esetben forduljon a robotot karbantartó vagy üzemeltető személyzethez.

Roboton kívüli ütközésdetektálási megoldások:
A robot alkalmazásától függően az egyes berendezésgyártók külső ütközésdetektáló eszközöket is alkalmaznak,
melyek összekapcsolhatók a robot vezérlőrendszerével.
Ilyen jellemző eszköz a hegesztő alkalmazások esetén a hegesztőfáklya ütközéskapcsolója, amelynek érzékelése
esetén a robot szintén ütközési hibaüzenettel megáll, illetve a komolyabb károk elkerülése érdekében
alkalmaznak még törőgyűrűt is a fáklya és a robot rögzítési pontjai között, amely ütközés esetén hamarabb
eltörik, mint a nála jóval drágább szerszám, vagy a robot valamely részegysége, ezzel csökkenve a keletkező
kárt.
Hasonló elven egyedi megoldások is készíthetők, alkalmazástól, integrátortól vagy tervezői oldaltól függően.

8.4.2

Ütközési események kezelésének lehetőségei

Az ütközések bekövetkezése után a normál termelési üzem visszaállítása érdekében mind szoftveres mind
hardveres eszközök is rendelkezésre állnak.

FIGYELMEZTETÉS
Minden ütközési esemény elhárítása során fokozott odafigyeléssel kell eljárni. A rendszerben fizikai
feszültség alakulhat ki, mely a beavatkozás során nem tervezett mozgásokat eredményezhet.

Nulladik lehetőség
A legkézenfekvőbb megoldás, ha a robot környezetéből eltávolítjuk a mozgást akadályozó vagy az ütközést
előidéző tárgyakat. Ez nem igényel semmilyen beavatkozást a robot rendszerébe. Sajnos ez ritkán kivitelezhető
megoldás.

Első lehetőség
A robot manuális mozgatása a Mozgásfelügyelet kikapcsolása mellett.

INFORMÁCIÓ
Ez a lehetőség csak a robotrendszerre telepített szoftver opció megléte esetén érhető el.

A kezelőpanel „Felügyelet” almenüjében a mozgásfelügyelet kikapcsolható, vagy az érzékenysége módosítható,
ezáltal lehetőség nyílik a robotkart a terhelés ellenére megmozdítani. Különös odafigyeléssel kell eljárni, mivel a
robot egy biztonsági funkcióját kapcsoljuk ki vagy módosítjuk, és ezáltal az ütközéskor bekövetkezett helyzetet,
hibás kezelés esetén tovább is ronthatjuk.

82. ábra Felügyelet menüpont

FIGYELMEZTETÉS
Automata üzemmódba történő visszatéréskor a Felügyelet kikapcsolt állapotban marad. Ne hagyjuk a
Felügyeletet kikapcsolt állapotban mert a robotrendszer károsodhat, illetve balesetveszély áll fenn!

Második lehetőség
A robot manuális mozgatása a Szakaszos mozgásmód használatával.
Elképzelhető, hogy az ütközés után a robotkarra nehezedő teher vagy fizikai feszültség mértéke lehetővé teszi a
motorok bekapcsolását, de a manuális mozgatás megkezdésének pillanatában a rendszer ismét letilt. Ilyenkor
megoldás lehet a szakaszos mozgás alkalmazása kicsi, vagy egyénileg beállított nagyon kicsi szakaszok mellett.
Aktiváljuk a módot, indítsuk a motorokat, majd próbáljuk a robotkart az ütközési helyzetből kimozgatni. A
motorok letiltása után ismételjük meg a műveletsort néhány alkalommal. Kedvező esetben minden
megismételt műveletsor hatására a robotkarra nehezedő nyomás egyre csökken, végül lehetőség nyílik a robot
folyamatos mozgatására.

Harmadik lehetőség
A motorfékek manuális oldása és a robotkar szabad mozgatása.
Ezzel a módszerrel lehetőségünk van a kar kézzel történő szabad mozgatására. Csak kisméretű robotok esetén
javasolt az alkalmazása.

FIGYELMEZTETÉS
A fékek felengedése előtt győződjön meg róla, hogy a kar súlyát megfelelően számításba vette, és a
szükséges lépéseket megtette a további károk vagy sérülések megelőzése érdekében!

A nagyobb robotok esetében a robotkaron található fékoldó gombok segítségével a kiválasztott tengely
motorjának féke oldásra kerül, és az adott tengely a fizikai súrlódási és egyéb fellépő erők ellenében szabad
kézzel mozgathatóvá válik. Így lehetőség nyílik az ütközési helyzet megszüntetésére. Az említett megoldás
esetén, egy időben csak egy tengely féke oldható. Kis robotok és kompakt vezérlőszekrény esetén csak egyetlen
fékoldó gombot találunk a vezérlőszekrényen elhelyezve, ez egyidőben az összes tengely fékjét oldja.

Lépés
1

Tevékenység
A belső fékkioldó egység fel van szerelve a
robotkarra. A gombok elhelyezése és száma
modelltől függően változhat. A gombok számozása a
hozzájuk tartozó tengely számát jelzi.

2

Információ
Néhány kisméretű robot esetén (pl.:
IRB 120, IRB 140, IRB 360) csak
egyetlen fékoldó gomb van, mely egy
időben az összes tengelyféket oldja.
Győződjön meg arról, hogy a robotkar
rögzítve van egy daruval vagy hasonló
megoldással a fékek felengedése előtt!

VESZÉLY

3

A rögzítőfékek felengedésekor a robot tengelyei
nagyon gyorsan és néha váratlan módon
mozoghatnak!
Mielőtt oldja a féket, győződjön meg arról, hogy a
kar súlya nem növeli a kár vagy sérülés mértékét!
Engedje fel a rögzítőféket egy adott robottengelyen
a belső gomb megnyomásával és tartsa nyomva.
A fék újra működésbe lép, amint a gombot
felengedi.

Az alábbi ábra egy fékkioldó egységet mutat hattengelyes robot esetén. Négytengelyes robotokon a 4. és 5.
gomb nem használható.

83. ábra Fékkioldó panel

FIGYELMEZTETÉS
Fék kioldásakor elsőként mindig az 1. és a 6. tengely fékjeinek oldásával kell próbálkozni, itt a legkisebb a
valószínűsége a sérülésnek. További lépések a 4. és 5. tengely. A legritkább esetben oldja ki a 2. vagy 3.
tengely fékjét.

Kompakt vezérlőszekrény esetén (IRC5 M2004) a fékoldó gomb nem a roboton, hanem a vezérlőszekrény
kezelőpanelján található. Itt egyetlen gomb oldja az összes féket egyszerre. Hasonló a helyzet a delta vagy
paralel robotok (IRB 360) esetében, de ott a fékkioldó gomb a robottesten található, ami szintén egyidejűleg
oldja valamennyi tengely fékjét. Különös odafigyeléssel járjon el ezekben az esetekben!

FIGYELMEZTETÉS
A fék kioldását egyetlen kezelő semmilyen körülmények között ne kísérelje meg még kis robot esetén sem. A
művelethez mindenképpen több személy együttműködésére van szükség.

8.5

ABB menü – Eseménynapló

A robotrendszerek gyakran működnek személyzet nélkül. A naplózás funkció a megfelelő módja annak, hogy a
múltbeli eseményekről információt tároljon a későbbi hibaelhárítás megkönnyítése érdekében.

84. ábra Eseménynapló ablak

Az eseménynapló táblázatban a következő oszlopokat találjuk:
•
•
•
•

Eseményikon jelzi az esemény típusát. Lehet információ, figyelmeztetés vagy hiba.
Az esemény kódja, amelynek segítségével a hibakatalógusból az esemény részletes leírása és további
információk is kikereshetők.
Az esemény címe, azaz a szöveges leírása.
Dátum és idő a bekövetkezés azonosításának megkönnyítésére.

Az egyes bejegyzéssorokra kattintva megjelenik a hiba részletes adatlapja, mely olvashatóbb formában
valamivel több információt tartalmaz.
A „Nézet” gombra kattintva az alábbi csoportokat választhatjuk:

85. ábra Nézet gomb menüje

Lehetőségünk van továbbá az eseménynapló törlésére, és a teljes napló mentésére is egy kiválasztott helyre,
TXT kiterjesztésű szöveges fájlban. A mentett naplófájl az eseménylistán kívül tartalmazza a rendszer
alapadatait és a robotrendszerre telepített szoftver opciókat is.

86. ábra Eseménynapló fájl

8.6

ABB menü – Biztonsági mentés és visszaállítás

Az S4C típusjelű vezérlőszekrény 3.0 verziójú szoftverétől kezdődően (Az IRC5 vezérlőszekrény elődje.)
lehetőség van egy biztonsági adatmentésre (Backup), amely automatikusan lementi a robotrendszerben lévő
összes programmodult, rendszermodult, a rendszerparamétereket és a „Home” könyvtárat. Az így elkészített
biztonsági másolat pedig egyszerűen visszatölthető a Restore paranccsal.

87. ábra Biztonsági mentés és visszaállítás menüpont

8.6.1

Biztonsági mentés

Biztonsági mentés készítéséhez a fenti képen látható két lehetőség közül válasszuk az „Akt. rendszer bizt-i
mentése” menüpontot.

88. ábra Aktuális rendszer biztonsági mentése menüpont

A „Biztonsági másolat” gombra kattintva megtörténik a mentés. A mentési mappa nevét, valamint a mentés
helyének útvonalát a két felső szövegbeviteli mezőben állíthatjuk be, ha a gyári beállításoktól el akarunk térni.

INFORMÁCIÓ
A rendszer létrehoz egy alapértelmezés szerinti nevet a biztonsági másolat mappának, amelyet a felhasználó
később átnevezhet.
• Az átnevezés közben győződjön meg róla, hogy a név nem szóközzel kezdődik.
• Ha a mappa neve szóközzel kezdődik, figyelmeztető párbeszédablak jelenik meg.

Az útvonal kiválasztásánál lehetőségünk van új könyvtár létrehozására is, így azt nem kell előre létrehozni.

89. ábra Biztonsági másolat könyvtár tartalma

•
•
•
•
•
•
•
•

„backinfo.txt”
A visszatöltéshez szükséges.
„key.txt” és „program.id” Rendszer újrakészítéséhez használható RobotStudioban.
„system.guid.txt”
Az aktuális rendszer azonosítója.
„template.guid.t”
Alapértelmezett rendszerazonosító.
„keystr.txt”
Azonosító kulcs.
„home/”
A Home könyvtár másolata
„syspar/”
A konfigurációs (rendszerparaméter) fájlokat tartalmazza.
„RAPID/”
Minden „Task”-hoz külön könyvtárban tartalmazza a program- és
rendszermodulokat.

Nem tartalmazza a mentés a gyári rendszermodulokat és a „VAR” változók aktuális értékét.

8.6.2

Biztonsági mentés visszaállítása

A visszaállítás végrehajtását javasoljuk:
•
•

Ha gyanítja, hogy a programfájl sérült.
Ha az utasítások és / vagy a paraméterek beállításai nem történtek meg vagy sikertelennek
bizonyulnak, és vissza akar térni az előző beállításokhoz.

A visszaállítás során minden rendszerparaméter lecserélődik, és minden modul, illetve könyvtár betöltődik. A
Home könyvtárat az új rendszer HOME könyvtárába másolja vissza a folyamat.
A „Rendszer helyreállítása” menüpont segítségével végezhetjük el.

90. ábra Rendszer visszaállítása menüpont

Amennyiben nem megfelelő a felkínált helyreállítási útvonal, a „...” gombra kattintva megadhatjuk a
visszaállítani kívánt biztonsági mentés helyét.
A „Visszaállítás” gombra kattintva elkezdődik a visszaállítás. A folyamat első lépéseként üzenet figyelmeztet,
hogy a nem mentett változások elvesznek. A figyelmeztetés elfogadása után a vezérlő összeveti az aktuális és a
visszatölteni kívánt rendszert, és különbség esetén figyelmeztető üzenet jelenik meg. Ismételt elfogadás után a
visszaállítási folyamat automatikusan végbemegy.
A vezérlő a folyamat végén újraindul.
A „Speciális...” gombra kattintva lehetőségünk van a Vezérlő és Biztonsági beállítások visszatöltésére is, mely
felülírja a rendszerben aktuálisan tárolt rendszerparamétereket.

8.7

ABB menü – Kalibrálás

A kalibrálás menüpont alatt több különböző funkciót érhetünk el, melyek a következők:
•
•
•
•
•

Kalibrálás
Fordulatszámlálók frissítése
Motorparaméter kalibrálás
Robotmemória
Alap (Base) koordináta-rendszer

A főablakban a rendszerben jelen lévő mechanikai egységeket láthatjuk, az „Állapot” oszlop jelzi az adott
egység jelenlegi státuszát. A mechanikai egységre kattintva érhetők el a fent felsorolt funkciók.

91. ábra ABB Menü – Kalibrálás menüpont

A megjelenő áttekintő táblázat csak olvasható információkat tartalmaz, a funkciók a szürke sávban látható
gombokra kattintva érhetők el.

92. ábra Kiválasztott mechanikai egység részletei

Kalibrálás megnyitása
A gombra kattintva egy programmodul elindítására van lehetőségünk (CALPEND) mely a robot tengelyeinek
precíziós beállításához készült. A modul a rendszermodulok (system) közé tartozik és a robottal együtt kerül
szállításra és telepítésre. A feladat sikeres végrehajtásához speciális mérőeszközre (calpendulum) is szükség
van.

Kalibráláskor a robot nulla pozícióját állítjuk be precíziós eszközökkel. A kalibrálást a gyártás során speciális
eszközökkel végzik. Újra kalibrálni csak akkor kell a robotot, ha a hajtóművet, vagy motort szétszereltük.

93. ábra A CALPEND metódus a programszerkesztő ablakban

VESZÉLY
Ne próbálja elvégezni a kalibrálási eljárást a megfelelő képzés és eszközök nélkül. Ha ez megtörténik, a robot
hibás működéséhez vezethet, sérüléseket és anyagi károkat okozhat.

Manuális metódus (speciális)
A gomb hatására megnyíló ablak négy további lehetőséget kínál:
•
•
•
•

Fordulatszámlálók frissítése
Motorparaméter kalibrálás
Robotmemória
Alap (Base) koordináta-rendszer

94. ábra Fordulatszámlálók frissítése

8.7.1

Fordulatszámlálók frissítése

A robotkar tengelyeinek mérőegysége a pozíciókat fordulatszámláló segítségével érzékeli. A fordulatokat egy
akkumulátorral ellátott mérőkártya rögzíti. Abban az esetben, ha a mérőkártya elfelejti a pozíciót, akkor a
fordulatszámlálót nullázni kell. A fordulatszámláló nullázásához a robotkart joystick segítségével kézi üzemben
a kalibrálási pozícióba kell állítani. A párhuzamos karú robotoknál a 2-es és 3-as tengelyeket, illetve az IRB 140,
1400, 1600, 2400, 4400-as modelleknél az 5-ös és 6-os tengelyeket is együtt kell nullázni.
A robotkar kalibrálási pozícióját esetenként címkék jelzik, ahol az összetartozó címkéket össze kell illeszteni.
Abban az esetben, ha nincsenek címkék szerelve a robotra, a mellékletben vagy a Termék kézikönyvben
(Product Manual) megtalálhatók a robotkar kalibrálási pozíciójának jelölései.

FIGYELMEZTETÉS
Ha a robot nincs szinkronizálva, egyszerre csak egy tengelyt lehet mozgatni a joystickkel és a karokat a
mechanikus ütközésig lehet mozgatni.

Először válasszuk ki a frissíteni kívánt mechanikus egységet.

95. ábra Mechanikus egység kiválasztása a fordulatszámlálók frissítéséhez

Majd válasszuk ki az adott egység frissíteni kívánt tengelyét vagy tengelyeit.

96. ábra Tengelyek kiválasztása

Ezután a frissítés gombra kattintva megtörténik a fordulatszámláló frissítése.

FIGYELMEZTETÉS
Az IRB 140, 1600, 2400, 4400 modelleknél a 4-es valamint az összes modell 6-os tengelyéhez nincs
mechanikus ütköző szerelve. Tehát fokozottan figyelni kell arra, hogy ne forgassuk a tengelyeket egy vagy
több fordulattal el az eredeti pozíciójuktól. Abban az esetben, ha elforgatva nullázzuk ki a tengelyt vagy
tengelyeket, a robot pozíciója nem az eredeti lesz. (Mivel a hajtómű áttétele nem egész számú.) Annak
érdekében, hogy kiszűrjük a hibás nullázást, mindig ellenőrizzük le a robotot egy tájoló tüskével, vagy
finomkalibráló eszközzel a nullázás után.

