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ELŐSZÓ
Tisztelt Olvasó!
A könyvet gyakorlati szakmai kézikönyvnek, áttekintő vagy összehasonlító dokumentumnak, ha úgy
tetszik hiánypótló munkának szánom. Elsősorban a gyakorlati munkához szükséges alapismereteket
kívánom minél alaposabban és körültekintően összegyűjteni és hozzáférhetővé tenni. Célom az ipari
robottechnika gyakorlatában rejlő általános ismeretek, a gyártók közötti azonos pontok összegyűjtése
és rendszerbe foglalása.
A könyvben található minden információt, adatot publikus, mások számára is hozzáférhető forrásból
gyűjtöttem, és természetesen a gyakorlati tapasztalatommal kiegészítve teszem közzé.
Gyakorlati kézikönyvről lévén szó, az elméleti ismereteket mindenképpen kézzel fogható
berendezésekhez, ha úgy tetszik termékekhez kötöm, így már az elején rögzíteni szeretném, hogy a
könyv állításainak megfogalmazásában a legnagyobb robot gyártó vállalatok termékeinek adataiból, és
ezen vállalatok gyakorlatából indultam ki. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden létező
lehetőséget számításba vettem az egyes témákra vonatkozó megoldások terén, illetve azt sem, hogy a
leírtaktól eltérő megoldások nem létezhetnek, de azt talán kijelenthetem, hogy a napi gyakorlatban
előforduló, a piac 80-90%-át lefedő megoldásokat igyekeztem alapul venni. Kicsit konkrétabban is
megfogalmazhatom a fenti állítást azt írva, hogy a könyv az
• ABB,
• Fanuc,
• Kawasaki,
• Staubli,
• Yaskawa (Motoman)
gyártók robotikai megoldásait vizsgálva, áttekintve, információt gyűjtve került összeállításra.
Bízom benne, hogy e könyv segítséget nyújthat
• a téma iránt érdeklődők eligazodásában,
• a tanulóknak felkészülni a gyakorlatban szembejövő feladatokra,
• a tanároknak időt nyerni azzal, hogy a könyv tartalmát nem kell számos gyártói és egyéb
dokumentumot átlapozva összegyűjteni,
• és a gyakorló szakembereknek is, akik a leírtakkal nap, mint nap találkoznak, de talán itt-ott
pontatlan vagy, hiányos volt a kép, esetleg segít az ismereteket rendszerezni és alapot adni a
további szakmai fejlődéshez.

Kívánok sok hasznos információt és kellemes perceket a könyv olvasása során, legalább annyit amennyi
számomra ennek a könyvnek a megírása jelentett.

A Szerző

IPARI ROBOTIKA KÉZIKÖNYV

2

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
E könyv elkészítése évek óta jár a fejemben (más egyéb könyv témák társaságában), de minden
bizonnyal csak terv maradt volna, ha nem kapok fáradhatatlan és erőteljes támogatást és biztatást
életem legcsodálatosabb párja, a Feleségem részéről az elkészítéshez. Meg kell még említenem
gyermekeimet, akik egyáltalán nem voltak tekintettel arra, hogy szabadidőmben egy könyvön
szeretnék dolgozni, és folyamatos igényelték a figyelmem, valamint a társaságom, amivel biztosították
a szükséges kikapcsolódást és megóvtak attól, hogy túlterheljem magam. Természetesen a családom
minden további tagjának is köszönöm a támogatást és a biztatást.
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1

IPARI ROBOTOK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN

Figyelembe véve, hogy robotok ipari alkalmazásáról, vagy legalább is ennek szándékával gyártott
berendezések létezéséről az 1970-es évek óta beszélhetünk, még mindig az ipari automatizálás egyik
legdinamikusabban, mondhatni látványosan fejlődő területéről van szó. Kiváltképp könnyű ezt a
kijelentést megtenni, ha figyelembe vesszük, hogy a robotika (legyen az bármilyen területen
alkalmazott) természeténél fogva igen látványos műszaki terület. Becslések szerint jelenleg a világban
közel 2 millió (2016-os adat) ipari robot teljesít szolgálatot. Csak az elmúlt öt évet tekintve, az
alkalmazott robotok száma közel megduplázódott, és ez a duplázódás a jövőben, hasonló időtartam
alatt megismétlődhet. (International Federation of Robotics (IFR), 2017)

A világon alkalmazott ipari robotok számának
alakulása és jövőbeni becslése
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1. ábra A világon alkalmazott ipari robotok számának alakulása

Az említett növekedéstől és a jövőbeni látványos fejlődéstől is eltekintve az ipari robotika alapköveit
már több mint 40 éve koptatjuk. A robotok fizikai kialakításában, a hajtások alapjaiban, illetve alapvető
rendszertechnikai kérdésekben az utóbbi években nem sok változás történt. A legnagyobb változás és
megújulás a szoftverek területén ment végbe, és a mai napig ez a terület szolgáltatja a robotika
fejlődésének dinamikáját.
Már kis utána járással is érdekes felfedezéseket tehetünk ezen a területen. Általánosságban
kijelenthetjük, hogy az évtizedekkel ezelőtt megalkotott programnyelvek a mai napig elérhetőek,
használatban vannak, sőt nagyon jól teljesítenek a népszerűségi listákon, gondoljunk itt a C vagy a
PASCAL nyelvekre. Ezzel ellentéten az első, robotprogramozás céljára újként kidolgozott, vagy már
meglévő és kibővített nyelvekkel manapság nemigen találkozik a gyakorlati szakember. Egyik-másik,
ma használatos nyelv visszavezethető részben az ősökig, de alig találunk hasonlóságokat a mai és a
hőskorbeli változatok között. Nagyon érdekes felismerésekre tehetünk szett, ha elolvassuk Blume és
Jakob 1987 írt „Ipari robotok programozási nyelvei” című művét. A rendkívüli változás a robot
szoftverek területén, azonnal kézzel foghatóvá válik mindenki számára. Én még azt is hozzátenném,
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hogy a változás nem állt meg, és még sok újdonságban lehet részük a jövőben azoknak, akik az ipari
robotika területén tevékenykednek.

Ahhoz, hogy sikeresen eligazodjunk az ipari robotok világában, elsőként az alapokkal kell
megismerkednünk. Ez a piacon elérhető robotok többségénél azonos vagy hasonló, és ezek után már
könnyebb dolgunk lesz a gyakorlatban éppen alkalmazott gyártóberendezéseinek napi használata
során, a specialitások begyakorlásában.
A könyv elsősorban ezeket az alapokat, és hasonlóságokat próbálja sorra venni, majd az egyes gyártói
megoldások néhány elemével összehasonlítási lehetőséget kínálni az olvasó számára.

1.1 Robotok jellemzésére szolgáló paraméterek
Egy robot kar alkalmazási lehetőségeit mindenképpen, de a vele való munkát, ideértve a biztonsági
követelményeket is nagyban meghatároznak a robot alapvető technikai paraméterei. Ezekkel
mindenképpen szükséges tisztában lenni a robottal való munkavégzés megkezdése előtt.
A következőkben tárgyalásra kerülő paraméterek jellemzően megtalálhatók a robotok ismertetőjében,
a gyártói honlapokon és az adatlapokon is. Elsősorban ezek alapján választják ki a robotokat egy adott
feladatra.

1.1.1 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:
„A munkatér a robot világkoordináta rendszerében értelmezhető felületekkel határolt térrész. A
határoló felületek a robotkar mozgástartományának határhelyzeteihez tartozó trajektóriák
hordozzák.” (Dr. Kulcsár B. , 1998)
Közérthetően úgy lehetne megfogalmazni, hogy a munkatér az a terület, amit a robot kar az egyes
tengelyek pozitív maximum és negatív maximum 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.
Minden egyes kinematikai modell a rá jellemző munkatérrel rendelkezik, sőt minden robotnak típusnak
megvan a saját egyedi munkatere.
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1.1.2 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 figyelembevétele nélkül értendő.
A karkinyúlás ismerete biztonságtechnikai szempontból rendkívül fontos, tekintetbe véve, hogy a
legbiztonságosabb terület a robot hatósugarán, maximális kinyúlási távolságán kívül található.

1.1.3 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 üzemi
körülmények mellett károsodás nélkül mozgatni képes. Tehát automata üzemmódban, maximális
sebességgel, maximális kitéréssel is. Van olyan gyártó, aki normál és maximális terhelhetőségi
értékeket is megad, de jellemzőbb az egy számérték megadása, mint maximális terhelés.
A megadott értéknél jóval nagyobb tömeget is képes a robot megmozdítani a fizikai körülmények és a
beállított szoftveres korlátok figyelembevétele mellett, mely tény biztonságtechnikai szempontból
szintén fontos, és feltétlenül számításba kell venni a robottal végzett munka során.

1.2 Kinematikai struktúrák
Feladattól és alkalmazási területtől függően különféle kialakítású robotokkal találkozhatunk. Ez
jelentheti a működtető berendezés és a robot rendszer munkavégző egységének különbségét is, illetve
speciális esetben a robot kezelőegysége is más lehet. A robot rendszer munkavégző egysége köznapi
nevén maga a robot, különböző feladatokra kialakított változatait csoportokba sorolhatjuk, mely
csoportokat a rájuk jellemző kinematikai struktúrák határoznak meg.
Számtalan kinematika struktúra képzelhető el és került megvalósításra az évek során, ezekről részletes
információhoz juthatunk Dr. Kulcsár Béla Robottechnika című 1998-ban megjelent könyvéből. Ezen
struktúrák közül sok változat nem terjedt el az ipari gyakorlatban, ezért vizsgálatuk inkább
tudományos, mint gyakorlati hasznot rejt. Részemről azokat a kinematikai struktúrákat veszem sora,
melyek a nagy gyártók kínálatában megtalálhatóak (2017), és a gyakorlati szakember nagy
valószínűséggel szembe találkozhat vele munkája során. Ezen kívül a kezelhető terjedelem miatt még
tettem egy korlátozást a tárgyalt rendszerekkel kapcsolatban. A könyvben nem vizsgálom a döntően
transzlációs (egyenes vonalú mozgást végző) tengelyekkel rendelkező robotokat. Ezek ugyan kiteszik a
világon alkalmazott robotok 10%-át, de a következőkben tárgyalt ismeretek döntően nem
alkalmazhatók esetükben. Leggyakoribb alkalmazásuk a gépkiszolgálás, ezen belül a fröccsöntő gépek
nagy része ilyen robotokkal vannak felszerelve (már, ha van robotos kiszolgálás).
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A könyvben tárgyalt kinematikai struktúrák esetén beszélhetünk robot karról vagy csuklókaros
robotról, melyek 4-6-7 tengelyes változatokban terjedtek el, delta vagy parallel robotokról, melyek
jellemzően 4 tengellyel rendelkeznek, és vízszintes síkú vagy SCARA robotokról melyek szintén 4
tengellyel rendelkeznek.

1.2.1 Vízszintes síkú vagy SCARA robot
Tudománytörténeti források szerint 1981-ben mutatták be ezt az új japán fejlesztésű struktúrát.
A nevét a Selective Compliance [Assembly or Articulated] Robot Arm mozaikszó adja.
Jellemzően az utolsó tengely kivételével, valamennyi tengelye vízszintes síkú elmozdulásra képes,
tehát a Z tengely irányába merev szerkezettel rendelkezik. Innen ered a Selective Compliance kifejezés
a nevében. Az utolsó tengely mozgásiránya a többi tengely mozgási síkjával 90 fokot bezáró szöggel
rendelkezik, ha úgy tetszik függőleges irányú egyenes vonalú mozgásra képes. Leginkább a 4 tengelyes
kivitel a jellemző. A tengelyek elhelyezkedése soros elrendezésű, aminek eredményeként az egyes
tengelyek a valamennyi sorban utánuk következő tengelyt is mozgatják.
Fontos jellemzője, hogy gyorsabb, mint a csuklókaros elrendezéssel rendelkező robotok, ellenben kis
teherbírással rendelkezik, és a munkatere is korlátozott ezért leginkább kis tárgyak áthelyezési
feladatinak megoldása esetén alkalmazzák.
Egyes gyártók kínálatában komoly szerepet kapnak ezek a típusok.

2. ábra ABB IRB 910 robot munkaterének 3D modellje, szerszám nélkül
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Néhány elérhető SCARA a gyártók kínálatában:
Gyártó

Típus

ABB

IRB 910

Fanuc

SR-3iA

Kawasaki
(kiragadott példa a nagyszámú
választékból, elsősorban
elektronikai iparra specializált
robotok)

NT410

Staubli
(kiragadott példa a nagyszámú
választékból)

TS80

Motoman
(kiragadott példa a nagyszámú
választékból)

MYS450F

Kép

1.2.2 Párhuzamos vagy DELTA robot
Egy svájci (francia) egyetemi kutatócsoport munkájának eredményeként született meg 1980-ban a
DELTA kinematikai robot modell.
Ez a kinematikai elrendezés egy gúnynévvel, vagy becenévvel (kinek mi tetszik) is rendelkezik, sokan
PÓK robotnak nevezik. Részemről helyesebbnek gondolom a DELTA megnevezést, bár a műszaki
irodalom a Parallel (párhuzamos) elnevezést is használja talán többet, mint a DELTA-t.
Szintén a 4 tengelyes kivitel a jellemző, melyből három az alaphoz van rögzítve és a tengelyekből
kiinduló karok egy közös pontban kerülnek csatlakoztatásra. Az 1. tengely – 2. tengely – 3. tengely, és
bármely két tengely (1-2, 2-3, 3-1) a karokat összekötő szerszám ponttal, egy háromszöget formál,
innen a DELTA elnevezés. A párhuzamos név pedig arra utal, hogy a karokon alkalmazott
paralelogrammáknak köszönhetően, a karok összekötő pontjában találhat szerszámtartó mindig
párhuzamos marad a robot alapjával, vagyis nem változtatja az orientációját. A negyedik tengely
általában a szerszám forgatásáért felel, mely funkció nem része magának a kinematikai modellnek.
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Jellemezői nagyon hasonlóak a SCARA robotéhoz, nagy sebesség, kis teherbírás és korlátozott
munkatér. Lényeges különbség a kialakításból adódóan, hogy a DELTA jellemzően a munkafelület fölött
függesztve, a SCARA pedig a munkafelülettel azonos síkon kerül felszerelésre.
A piacon elérhetők 3 tengelyes, de akár 6 tengelyes kivitelben készülő DELTA robotok is.

3. ábra ABB IRB 360 robot munkaterének 3D modellje, szerszám nélkül

4. ábra FANUC paralel vagy delta robotok munkaterének 3D modelljei, szerszám nélkül
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Néhány elérhető DELTA a gyártók kínálatában:
Gyártó

Típus

ABB

IRB 360

Fanuc
(kiragadott példa a nagyszámú
választékból)

M-2 iA 6H

Kawasaki

YF03N

Staubli

N/A

Motoman

MPP3S

Kép

A kinematikai struktúrák legkisebb arányban alkalmazott változata. Ennek ellenére, sebessége és kis
helyigénye révén bizonyos feladatokra kiválóan alkalmas.

1.2.3 Csuklókaros robot vagy robot kar (4 – 6 – 7 tengelyes változatok)
A robotikai piactér legelterjedtebb, legnagyobb számú változatban készülő, a legtöbb feladatra
alkalmazható és a köztudatban leginkább „robotnak” nevezett kinematikai struktúra. Tudományos
neve a csuklókaros robot, de sok gyártó a termékkínálatában robot kar (Robot Arm) néven említi
ezeket a kinematikai struktúrákat. A tengelyek sorban helyezkednek el, mint a SCARA esetében, de a
tengelyek elfordulási síkja néhol párhuzamos néhol pedig 90 fokos szöget zár be egymással. Ennek
megfelelően megkülönböztetünk forgó és csukló tengelyeket. A forgó tengelyek az alapra vagy az őket
tartó csuklóra merőleges síkúak.
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Valamennyiről elmondható, hogy villamos motorok által hajtott csuklók sorozatából állnak, melyeket
mechanikus egységek, karok (kényszerek) kötnek össze.

6 tengelyes megoldások
A csuklókaros robotok legelterjedtebb változata, a 6 tengelyes robot, mely valamennyi vizsgált cég
kínálatában, nagy számban és méretváltozatban megtalálható. A feladatokat tekintve ez a típus kerül
alkalmazásra a legváltozatosabb módon. Az oktatási célú felhasználástól egészen az extra nagy
teherbírású manipulációs feladatokig, szinte minden iparágban megtalálhatók. Én magam dolgoztam
már 6 tengelyes robotokkal öntödében ugyanúgy, mint gyógyszeriparban.

5. ábra FANUC robot munkaterének 3D modellje, szerszám nélkül

6. ábra ABB IRB munkaterének 3D modellje, szerszám nélkül
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Néhány elérhető 6 tengelyes csuklókaros robot a gyártók kínálatában:
(A nagyszámú választék miatt, önkényesen ragadtam ki egy-egy példát.)
Gyártó

Típus

ABB

IRB 7600

Fanuc

R-200iC/210L

Kawasaki

BX200L

Staubli

TX200

Motoman

MH250 II

Kép

A 6 tengelyes változat döntő mennyiségi fölénye ellenére, bizonyos feladatokra, speciálisan kialakított
robot kinematikai rendszereket dolgoztak ki. Ezeket a feladatokat döntően megoldhatjuk 6 tengelyes
berendezéssel is, de gazdasági, hatékonysági és egyéb szempontokat figyelembe véve megjelentek a
4 és 7 tengelyes változatok.
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4 tengelyes megoldások
Ilyen speciális feladat például a palettázás, amikor a robot egy terméket vagy termékcsomagot,
jellemzően egy szállító szalagról vagy pályáról vesz le és áthelyez, vagy raklapra pakolva palettát hoz
létre. A feladatra jellemző, hogy a robot felvételi síkja (ahonnan a terméket vagy csomagot elveszi) és
a lerakási síkja (például a raklap) párhuzamosak egymással. Ilyen esetben a szerszám orientációja nem
változik, fix, így az orientációért felelős tengelyek kihagyhatók. Az így kapott 4 tengelyes kinematikai
modell nemcsak olcsóbb, de robosztusabb, ellenállóbb berendezést eredményez.

7. ábra FANUC robot munkaterének 3D modellje, szerszám nélkül

8. ábraABB IRB 260 robot munkaterének 3D modellje, szerszám nélkül
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Néhány 4 tengelyes csuklókaros robot a gyártók kínálatában:
Gyártó

Típus

ABB
(kiragadott példa a nagyszámú
választékból)

IRB 260

Fanuc
(kiragadott példa a nagyszámú
választékból)

M410iC/185

Kawasaki
(kiragadott példa a nagyszámú
választékból)

CP180L

Staubli

N/A

Motoman
(kiragadott példa a nagyszámú
választékból)

MPL500 II

Kép

A vizsgált gyártók közül egyedül a Staubli nem kínál 4 tengelyes palettázó robot kart. A többi cég
kínálata ezzel szemben nem egy vagy két, hanem akár 5-10 különböző változatot is tartalmaz eltérő
karkinyúlás és terhelhetőség értékekkel. Ebből világosan látható, hogy a palettázási vagy rakodási
feladatok jelentős szerepet játszanak az ipari robotok alkalmazásának terén. Statisztikai adatok szerint,
az összes alkalmazott robot akár 10%-a is dolgozhat ezen a területen. (International Federation of
Robotics (IFR), 2017)
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7 tengelyes megoldások
Részletesen nem szeretnék foglalkozni ezzel a kinematikai struktúrával. Valójában a tapasztalatom azt
mutatja, hogy akár egy önálló kötetet is megérne ennek a megoldásnak a tárgyalása. Véleményem
szerin a jövőben egyre több ilyen rendszerrel fogunk találkozni, és élvezhetjük előnyeiket, de
szembesülnünk kell a nehézségeikkel is.
Jelenleg az ABB a KUKA és legnagyobb számban a Yaskawa Motoman kínálatában találkozhatunk velük.
Mindenképpen érdekes megoldásnak mondanám és figyelmébe ajánlom a téma iránt érdeklődőknek.

1.3 Rövid, robotikai szempontú hajtástechnika
A robot mechanikai és villamos kialakításának témakörét csak röviden szeretném tárgyalni, kizárólag a
legszükségesebb alapismeretekre szorítkozva. Ennek két oka is van. Egyrészt a téma óriási, sok ezer
oldalt lehetne megtölteni az ide vonatkozó szakmai és tudományos ismeretekkel, másrészt ez a sok
ezer oldal jól elérhető, számos irodalom rendelkezésre áll az ismeretek megszerzéséhez.
Az ipari robotokban mára szinte kizárólag alkalmazott villamos hajtások mindegyike szervo rendszerű.
Ebből következik, hogy
•
•

a tengelyekben váltakozó áramú szinkron motorok vagy DC motorok találhatók,
és minden motor rendelkezik valamilyen forgás jeladóval, mely a forgórész tengelyének
pillanatnyi szöghelyzetéről ad információt.
o Jellemzően resolver,
o vagy encoder kerül alkalmazásra.

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 találunk egy központi számítógépet, mely a betáplált programnak megfelelően
irányítja a hajtásmodulokat.

Az egyes tengelyek hajtási mechanizmusában egyaránt alkalmaznak hullámhajtóművet, bordás szíj
hatást, meghajtó tengelyeket s egyéb mechanikai megoldásokat is. A választott technológia nagyban
függ a robot méretétől és a tervezett terheléstől is. Kis méretű robotok csukló tengelyei például
jellemzően bordás szíj hajtással rendelkeznek.
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A forgás jeladók a szervo rendszer fontos elemét képezik. Információt szolgáltatnak a motor
tengelyének szöghelyzetéről, elfordulásáról. Ahhoz, hogy a motor forgás és ezáltal a motor által hajtott
mechanikai egység mozgását kontroll alatt tudjuk tartani információra, visszacsatolásra van szükség a
motor tengelyének tényleges elmozdulásáról. A vezérlő jel és a visszacsatolt, mért érték együttese az
alapja szinte valamennyi szabályzási mechanizmusnak. A forgás jeladó minden esetben
elektromechanikus, mely kialakításban és az alkalmazott működési elv tekintetében különféle lehet.

Encoder-ek
Optikai elven működő eszköz, egy fényforrás és egy forgó tárcsa kombinációja, mely a kimenetén a
szögelfordulással arányos digitális értéket jeleníti meg. A tárcsán kialakított áttetsző sávok, a forgás
következtében egy fényforrás fényét szaggatják meg egy fény érzékeny jelfogó előtt. Az elektronika
által detektált felvillanások száma arányos a tengely elfordulásának szögével. Az eszköz a kimenetén
digitális jelet szolgáltat. A fényáteresztő sávok, inkrementek száma határozza meg az encoder
felbontását. Jellemzően ezek az eszközök, egy teljes körbeforduláson belül tudnak információt
szolgáltatni. Több teljes körbefordulás között nem tudnak különbséget tenni.
Ettől eltérő működésű encoderek is léteznek (abszolút encoder) de ezek alkalmazása nem jellemőz a
robottechnikában.
Resolver-ek
Váltakozó áramú motorhoz hasonló eszköz, ami a kimenetén a szögelfordulással arányos analóg
villamos jelez szolgáltat. A motor tengelye által forgatott, és külső erjesztéssel rendelkező forgórész
elfordul az állórész tekercsei előtt, melyben feszültséget indukál. Ezt az indukált feszültséget méri az
elektronika. Jellemzően kisebb érzékenységgel rendelkezik, mint az encoder.
Hajtásmodulok
A szinkron motorok vezérléséhez a robotnak szüksége van szervo vezérlő egységekre (servo drive)
ugyanúgy, mint bármilyen más szervomotorokat alkalmazó gép vagy berendezés esetén. A robot
vezérlő szekrényekben jellemzően nagyobb számú hajtásmodul helyezhető el, mint amennyit az adott
robot tengelyszáma igényel. Erre azért van lehetőség, mert a gyártók további, úgynevezett külső
tengelyek fogadására előre felkészülnek. Ezek a külső tengelyek lehetnek a munkadarab mozgatására
szolgáló két vagy 3 tengelyes pozícionáló asztalok, vagy éppen a robot mozgatására szolgáló track
rendszer, mely a robot munkaterét jelentősen képes megnövelni.
Hajtásvezérlő számítógép (axis computer)
Talán ez az a rendszertechnikai elem, amelyről a legkevesebbet lehet megtudni publikus forrásokból.
Én is csak annyit szeretnék megemlíteni ezzel kapcsolatban, hogy a robot működtetésében igen fontos
rendszerelemről van szó, amit az egyes gyártók is komoly knowhow-ként kezelnek. Mivel a robotok
nagy sebességgel összetett mozgásokat végeznek munkájuk során, ezen mozgás vezérléséhez nagy
sebességű real-time irányító rendszerre van szükség. Olyan rendszerre, ami független a robot
programot, I/O rendszert, felhasználói felületet futtató eszköztől. Ami csak a mozgáshoz szükséges
számításokat végzi el a program alapján és utasítja a servo vezérlőket a motorok megfelelő forgatására.
Érdekeségképpen szeretném megjegyezni, hogy az ABB, a néhány generációval korábbi vezérlő
rendszerében, az axis computer programozásához szükséges információk szabadon hozzáférhetők
voltak, tehát a vállalkozó kedvű fejlesztők saját robot programozási megoldást készíthettek, ha akartak.
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2

GYAKORLATI ROBOTTECHNIKA

A fejezetben leírtak helytállónak tekinthetők a bevezetőben felsorolt robot gyártók 6 tengelyes
csuklókaros robotjainak esetében.

2.1 Miért a 6 tengelyes csuklókaros robot ?
Az ipari robotok palettáját, az alkalmazások mennyiséget figyelembe véve toronymagasam vezetnek a
6 tengelyes csuklókaros robotok (vagy általánosan a csuklókaros robotok vagy robot karok). A robotok
által végzett feladatok nagy része megoldható velük, méret és teherbírás tekintetében a legnagyobb
választékban állnak rendelkezésre (egyes gyártók szinte csak erre a kinematikai modellre építenek).

A világon évente értékesített ipari robotok száma
kinematikai modellenként (ezer db)
200
150
100
50
0
2011

2012
Csuklókaros

2013
SCARA

2014
Delta

2015

2016

Egyéb

9. ábra A világon évente értékesített ipari robotok száma

Ezen okból a továbbiakban mindent témakört, a 6 tengelyes csuklókaros modell szempontjából fogok
vizsgálni. Az állítások nagy része némi korlátozással vagy egyszerűsítéssel, igaz lesz más kinematikai
modellekre is, mint például a 4 tengelyes csuklókaros robotokra, SCARA robotokra vagy akár a delta
robotokra.
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2.2 A szerszám
A robot manipulátor legfontosabb munkavégző eleme a szerszámnak nevezett rész, mely a csuklókaros
robotok esetén az utolsó tengely rögzítő karimájára felszerelt eszközt jelenti.
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, ami önmagában véve is egy külön berendezésnek tekinthető.
Létezhetnek olyan szerszámok, amelyek csak egy munkavégző résszel rendelkezik, és vannak olyanok,
amik kettő vagy három szerszámot foglalnak magukba.
A szerszámnak a robot szempontjából több igen lényeges tulajdonsága vagy paramétere is van melyek
a következők:
•
•
•

Szerszám tömege
Szerszám tömegközéppontja
Szerszám középpont (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. Ettől eltérő eset amikor a
robot valamilyen rakodási vagy palettázási feladatot végez el, vagyis a szerszám néha rakomány nélkül,
néha pedig rakományt szállítva mozog. Mivel ezeknél a feladatoknál a rakomány jelzi a hasznos terhet,
a rakott robot szerszám súlya többszöröse is lehet az üres szerszáménak. Ezzel a ténnyel feltétlenül
számolni kell a robot programozása és mozgatása során.
A harmadik lényeges paraméter ezzel ellentétben a robot programozásának és használatának során
igen aktív szerepet tölt be.

10. ábra ABB IRB 1600 robot modellek különböző szerszámokkal
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A szerszám középpont (Tool Center Point) nevével ellentétben nincs kapcsolatban a szerszám
geometriai kialakításával. Valójában a szerszámon, vagy a szerszám közelében kinevezett pont a
térben, mely úgymond önkényesen, a későbbi alkalmazás szempontjából fontos vagy alkalmas helyen
kerül definiálásra. Tulajdonképen nem más, mint az a pont amit a robot mozgása szempontjából, vagy
az adott szerszám munkavégzése szempontjából a programozó, vagy a rendszert tervezője
meghatároz.
Minden robot rendelkezik egy gyári beállított értékkel mely a későbbiek során sem módosítható. Ez a
pont a 6. tengely rögzítőkarimájának középpontján helyezkedik el. Mindaddig amíg újabb TCP pontok
nem kerülnek meghatározásra, a robot mozgása során ezt a pontot helyezi a koordináta rendszerben
megadott pozícióra.

2.3 Pozíció és Orientáció
Egy pont a robot munkaterében, az őt tartalmazó koordináta rendszerben definiált, X-Y-Z koordináta
értékekkel meghatározható. Ez a pozíció, vagyis az X-Y-Z tengelyen elfoglalt értékek hármasa. Az
értékek az aktív koordináta rendszer origójától mérten kerülnek meghatározásra. Tehát attól a
koordináta origótól, amely éppen aktív amikor a pontot betanítjuk a robotnak. Abban az esetben, ha
manuálisan adjuk meg az értékeket, nekünk kell az X-Y-Z koordináta adatokat megadni, az általunk
elképzelt koordináta rendszer origóhoz képest.

11. ábra Robot pont (target) megadása ABB RAPID programnyelven

A fentiekből következik, hogy egy pont pozíció adatai más és más valós robot helyzetet eredményeznek
attól függően, hogy mely koordináta rendszerben értelmezzük, vagyis melyik koordináta rendszer
origójától számítjuk. Ez a tény egy nagyon fontos eleme a robot programozási feladatok megoldásának.
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12. ábra Robot TCP pozíció adatok FANUC RoboGuide program 3D modellen

Abban az esetben, ha ezt a pontot a robot TCP pontjával kívánjuk felvenni egy további lényeges adatra
az orientáció meghatározására is szükség van.
Mi az orientáció?
Ha egy pont pozíció adataival rendelkezünk csupán akkor a robot a pontot elméletileg egy gömbfelület
mentén végtelen irányból képes megközelíteni. Belátható, hogy így a pont meghatározása nem
egyértelmű, sőt a robot programozáshoz elégtelen is, hiszen a valóságban igencsak nem mindegy, hogy
egy adott pontot a robot mely irányból vesz fel.

13. ábra ABB RobotStudio TCP lineáris mozgatás eszköz
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Itt jön az orientáció, ami gyártótól függően három vagy négy érték segítségével meghatározza a robot
aktív szerszám koordináta rendszerének kívánt állásszögét az adott pontban. A három vagy négy érték
két megadási módszert jelent valójában. Egy derékszögű koordináta rendszer helyzete a térben
megadható Euler-szögek hármasának segítségével vagy kvaternió négyessel. A két megadási mód
egymásba átszámítható megfelelő matematikai művelet elvégzésével.

14. ábra ABB RobotStudio TCP orientációs mozgatás eszköz

„Egy geometriai objektum tetszőleges térbeli helyzetbe hozásához három
egymás után következő forgatás szükséges, melyet az Euler-szögek írnak le.
Az Euler-szögek egy tetszőleges koordináta-rendszer térbeli helyzetét jelölik
egy rögzített koordináta-rendszerhez képest.”
A fenti idézet annyit jelent, hogy a szülő koordináta rendszerhez képest a mozgatott koordináta
rendszer egyes tengelyei milyen szögeltérést mutatnak.
Az Euler szögekkel történő orientáció megadás igen jellemző az egyes robot programozási nyelvekben.
A kvaterniók magyarázata némileg nehezebb, mint az Euler-szögeké, ezért erre nem is találtam ide illő
egyszerű idézetet. A kvaternió csoport egy számnégyes, mely a komlex számokhoz hasonló
leírásmóddal adja meg egy háromdimenziós test elfordulását a térben.

„A kvaterniók a komplex számok 4 dimenzióra való kiterjesztése.
q = a + bi + cj + dk alakú formális kifejezésekből, az úgynevezett
kvaterniókból áll, ahol a, b, c, d valós számok, i,j,k pedig a Q
kvaterniócsoport elemei.”
Tehát ahhoz, hogy a robot egy pontot kellően meghatározott módon fel tudjon venni, szükség van a
pont pozíció adataira, valamint orientációs adataira is. Sajnos az esetek egy részében, robot
kinematikai struktúrától függően, ez még mindig nem ad elegendően pontos meghatározást. Itt kerül
elő a konfiguráció kérdése, melyet egy későbbi fejezetben részletezek.
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2.4 A koordináta rendszerek világa
A TCP térbeli mozgásának meghatározásához derékszögű koordináta rendszereket használunk. Egy
térbeli pont definiálása X-Y-Z koordináták megadásával történik. Ahhoz, hogy egy bonyolult robot
projektben a mozgások X-Y-Z koordinátái követhetők maradjanak a robotikában kialakították a
koordináta rendszerek hierarchiáját. Ez nem jelent mást, minthogy az adott mozgáshoz, pozícióhoz,
feladathoz, területhez (és még sorolhatnám) mindig a legkényelmesebb, legkisebb számításit igénylő
a leginkább célravezetőbb lokális, helyi koordináta rendszer használjuk, vagyis ilyen koordináta
rendszerben végezzük el a műveleteket.
Mit is jelen ez pontosan?
Gondoljuk el, hogy egy robot cellában a roboton kívül számos egyéb berendezés vagy eszköz található.
Ezek az eszközök egymással és a cella egészével számtalan különböző pozíciót, szöghelyzetet,
állásszöget és elfordulást valósíthatnak meg. Ha egyetlen kordináta rendszerben szeretnénk
valamennyi mozgási pontot rögzíteni, akkor nagyon bonyolult és könnyel elhibázható számításokat
kellene végezni, illetve a robot manuális mozgatása és a pontok betanítása rendkívül körülményes
lenne.
Ezzel szembe a gyakorlatban alkalmazott koordináta rendszerek leegyszerűsítik a képet. Nincs más
dolunk mint a cella egy kis területére, a feladat végrehajtása szempontjából fontos felületre felvenni,
egy optimálisan kiválasztott origóval és állásszüggel rendelkező lokális koordináta rendszert. Itt
egyszerűen, nagy biztonsággal, gyorsan végezhetünk számításokat, akár fejben is. Például, ha a
munkadarab tároló síkja nem egyezik a robot rögzítési síkjával, akkor a ferde síkra felvett lokális
koordináta rendszerben, a síkkal párhuzamos egyenes vonalú mozgás csupán egy, maximum két
tengely menti elmozdulást jelent.
A lokális koordináta rendszer magában foglalhat egy munkaasztalt, egy munkadarab tárolót,
megmunkáló berendezést. A robot operációs rendszere meghatározza, az általunk felvett lokális
koordináta rendszer és a robot alap koordináta rendszerének viszonyát. Máshogy fogalmazva a
számítási nehézséget kiszervezük, és a robot vezérlőre bízzuk.
Erre az elvre épülnek a robot koordináta rendszerek.
Gyártótól szinte függetlenül a robotrendszerekben a következő koordináta rendszerekel találozhatunk.
Természetesen van ettől eltérő gyártói megoldás is, melyet a következó fejezetben részletesen
tárgyalni fogok.
•
•
•
•

Alap koordináta rendszer (Base vagy World vagy Robot)
Világ koordináta rendszer (World)
Szerszám koordináta rendszer (Tool)
Felhasználó által definiált koordináta rendszer
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Az egyes koordináta rendszereket a következő ábra mutatja:

15. ábra Koordináta rendszerek robot vezérlésekben

2.4.1 Az Alap koordináta rendszer
Az alap koordináta rendszer középpontja (origója) a robot 1. tengelyvonalának és a felszerelési síkjának
merőleges metszéspontjában, vagy az 1 tengelyvonal és a 2 tengely síkjának metszéspontjában
található. Az origó fizikai helye nem módosítható, tehát nem helyezhető át a robot testének vagy akár
a térnek egy tetszőleges pontjára, bár a koordináta rendszer, a robot fizikai testéhez képest az egyes
tengelyei mentén elforgatható, ha szükséges (gyártőfüggő). Ezt az elforgatást csak kis mértékben és az
esetek elenyészően ritka számában szokták alkalmazni, valamilyen külső zavaró körülmény vagy hiba
kompenzálásának érdekében.
Alap koordináta rendszerből minden robot manipulátor esetében csak egy lehetséges. Valamennyi
gyártó definiálja ezt a koordináta rendszert, bár megnevezése változatos lehet (BASE, WORLD)
funkciója minden esetben azonos.
A robot mozgásának kalkulációjában az alap koordináta rendszer kulcs szerepet tölt be. A robot
számára felvett valamennyi pont, illetve a szerszám számára értelemezett valamennyi koordináta
rendszer is, végső soron az alap koordináta rendszerbe kerül kalkulálásra, leképezésre, értelmezésre.
A koordináta tengelyek, a robot manipulátorhoz képesti állása is fixen definiált. Legtöbb gyártó a „jobb
kéz” szabály alapján magyarázza ezt. Ha a jobb kezünket a robot manipulátorral szemben tartva, a
hüvelyk, mutató és középső ujjunk által formázott derékszögű koordináta rendszer adja meg a
tengelyek állását és irányát. A hüvelykujj a Z tengely és az ujj vége felé halad a (+) pozitív irány. A
mutatóujj az X tengely és a középső ujj az Y tengely. Ettől eltérően is lehet a tengelyek azonosítása, ez
gyártó függő paraméter. A Kawasaki a fentiektől eltérő módon épp „bal kéz” szabályt alkalmaz.
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16. ábra A bal kéz szabály alkalmazása koordináta rendszer definiálásához

2.4.2 A Világ koordináta rendszer
A világ koordináta rendszer véleményem szerint egy kulcsfontosságú logikai eleme a koordináta
rendszerek hierarchiájának. A gyártók többségénél használt WORLD koordináta rendszer nem azonos
a most leírásra kerülő megoldással. Az ABB ellenben pontosan a leírásra kerülő logikát alkalmazza.
A világ koordináta rendszer alapesetben egybeesik az alap koordináta rendszerrel. Elsősorban a robot
környezetének, a robotcellának a meghatározására használatos. Figyelembe véve hogy ennek a
koordináta rendszernek az origója 0,0,0 értéket vehet csak fel, hiszen nincs felette álló úgynevezett
szülő koordináta rendszer, definiálása csak úgy lehetséges, ha a vele (rendszer installálás után)
egybeeső alap koordináta rendszer origójának valamely, világ koordináta rendszerben definiált 0-tól
eltérő értéket adunk. Ezzel a két koordináta rendszer már nem esik egybe és így már beszélhetünk
független világ és alap koordináta rendszerekről.
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. A beállítás alatt azt
értem, hogy a feladat az alap koordináta rendszer origójának definiálása segítségével, illetve a világ
koordináta rendszer tengelyeinek állásszögének módosításával végezhető el.
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.
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17. ábra Világ és Alap koordinára rendszerek viszonya

2.4.3 A Szerszám koordináta rendszer
A robotra szerelt szerszámmal végzett munka megkönnyítésének érdekében, minden definiált
szerszámközépponthoz a rendszer létrehoz egy olyan koordináta rendszert, melyek origója a
szerszámközéppontban (TCP) helyezkedik el. 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 önmaga koordináta rendszerét is.
A robot gyári beállítása tartalmazza az alapértelmezett szerszám koordináta rendszert, mely origója a
6. tengely szerelő karimájánka középpontjával esik egybe, valamint tengelyeinek állása úgy van
definiálva, hogy a Z tengely merőleges legyen a 6. tengely szerelő karimájára. Ennek gyakorlati haszna,
hogy feltételezhetően a robot szerszám hatásvonala, vagyis a munkavégzés iránya egybeesik a Z
tengellyel, így a hatásvonalban végzett munka, csupán egyetlen tengely mentén történő elmozdulást
jelent.
Minden további, a felhasználó által meghatározott szerszám koordináta rendszer innen kerül
származtatásra.
Fontos tény, hogy a robot alap koordináta rendszere és az alapértelmezett szerszám koordináta
rendszer viszonya, a robot vezérlőprogramjának kiemelt és gyárilag rögzített adata. Gyakorlatilag
ennek a két koordináta rendszerének a programban tárolt viszonya és a robot fizikai testének tényleges
méretadatai együtt, döntő hatást gyakorolnak a robotkar pontosságára.

2.4.4 A Munkadarab koordináta rendszer
Egy bonyolultabb, több síkon és/vagy több munkadarabbal végrehajtott feladatban a mozgások
meghatározása is igen bonyolult lehet, ha nem használjuk a munkadarab koordináta rendszerek
létrehozásának lehetőségét. Ebből már tudható, hogy felhasználói koordináta rendszerek alkalmazása
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nem kötelező, de szinte minden robot programban alkalmazott lehetőség. Az egy projekten belül
létrehozható koordináta rendszerek számát a gyártók jellemzően korlátozzák.
A felhasználói vagy munkadarab koordináta rendszerek felvételének jellemző szabálya, hogy oda
definiáljuk azokat, ahol a robotnak valamilyen munkavégzési feladata van egy munkadarabbal. Ilyen
lehet egy paletta rakodási, megfogás felvétel - lerakás, megmunkálás, vizsgálat - ellenőrzés vagy bármi
hasonló. Létrehozására több különböző módszer is kínálkozik mind programozottan mind a robottal
betanítva.
A munkadarab koordináta rendszer origója, és így a koordináta rendszerből hasznosan felhasznált
terület is jellemzően a robot munkaterén belül helyezkedik el. Sőt, az esetek nagy részében a
koordináta rendszer definiálására nem matematikai számításokat, hanem magát a robot manipulátort
használják. Erre vonatkozó funkciót javarészt tartalmaznak is, az egyes robot kezelő egységek
szoftverei.

18. ábra Koordináta rendszerek származtatási rendszere

Egy elméleti példán keresztül nézzük meg, hogyan működik a felhasználói koordináta rendszer.
Tegyük fel, hogy a robotnak van egy felvételi asztala és egy lerakási asztala a munkaterében, melyek
között munkadarabokat mozgat. A világ koordináta rendszer foglalta magába a teljes cellát, egy
kényelmesen meghatározott origót választva, mely például biztosítja, hoyg a műveletek nagy részét
pozitív térnegyedben végezhessük el. Az alap koordináta rendszer a robot manipulátor pozíciójához
kötődik, azon nem változtatunk. Felveszünk egy-egy felhasználói koordináta rendszer a két asztalhoz.
Ezt követően az egyes felhatasználói koordináta rendszereket kiválasztva, felvesszük mindazon pontok
(robot target-ek), amelyeket majd az adott asztalon használni kívánunk.
Idővel a robot cellán kis módosítást kell elvégezni, és az egyik munkaasztal helyzetén változtatni kell.
Minden itt felvett pont hibás pozíciót fog eredményezni az új helyzetben. Módosítsuk a korábban
felvett munkadarab koordináta rendszer origóját vagy állását az új asztal pozíciónak megfelelően, és a
pontok máris megflelő helyre kerülnek. A pont ugyanis csak X-Y-Z pozíció (és orientáció
) paramétereket tartalmaz, azt hogy honnan kell ezeket étrtelmezni az aktuális koordináta rendszer
mondja meg.
Az itt leírtakon mellett számos más előnye is van a felhasználóüi koordináta rendszerek
alkalmazásának.
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2.5 Az általánostól eltérő gyártói megoldások
A gyártók az alapvető koordináta rendszereken túl, továbbiak definiálására is lehetőséget adnak. A
létrehozható koordináta rendszerek minden esetben, valamilyen hierarchiba szervezve kerülnek
definiálásra. A létrehozható koordináta rendszerek száma, és a hiararchia szerkezete is gyártónként
eltérő.

2.5.1 A FANUC „UFRAME – JOGFRAME” szisztémája
Az előre definiált WORLD koordináta rendszer felel meg az alap koordináta rendszerek, melyből a
FANUC-nál minden további származtatásra kerül. Nem összekeverendő „A világ koordináta rendszer”
című fejezetben megfogalmazott világ koordináta rendszerrel.
Elérhető a TOOLFRAME koordináta rendszerek sora, melyből a 0,0,0 origó koordinátájú az
alapértelmezett. Továbbá a felhasználói UFRAME koordináta rendszerek is definiálhatók és
használhatók.
További két koordináta rendszer is a rendelkezésünkre áll. A JOINT elnevezésű nem más, mint a
tengelyek közvetlen mozgatását magában foglaló rendszer, itt nem beszélhetünk X-Y-Z koordinátákról.
Látható, hogy a nevében nem is szerepel a -FRAME tag.
A másik a JOGFRAME, mely 5 darab egymástól független, szabadon definiálható koordináta rendszert
takar. Használatának előnye ott jelentkezik, hogy a felhasználói koordináta rendszerektől, és a bennük
rögzített pontoktól független, kifejezetten a köztes mozgásokra használt koordináta rendszer hozható
létre általa.

19. ábra FANUC koordináta rendszer hierarchia

2.5.2 Az ABB és a „Work Object” koncepió
AZ ABB által felépített koordináta rendszer szisztéma rendkívül logikus és jól használható. Gyári
alapbeállításként kapunk egy alap és egy világ koordináta rendszer azonos origóval. Tekintetbe véve
azonban, hogy az alap koordináta rendszer a világ koordináta rendszerből származik, az alap origójának
X-Y-Z koordinátái fogják megadni a világ koordináta rendszerben elfoglalt helyzetét. Ezzel a lépéssel
létrehozhatjuk a robot cella általános terét, és benne elhelyezhetjük magát a robot manipulátort.
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A gyártók között talán egyedi módon az ABB robotjai rendelkeznek olyan koordináta rendszerrel
hierarchiával, ahol nem a robothoz rögzített keret áll a hierarchia csúcsán hanem az, ami a robot cella
teljes belső terét reprezentálja.
Mi az a WorkObject?
Minden Munkadarab koordináta rendszer valójában két egymásba ágyazott koordináta rendszer, mely
áll egy objektum részből és egy felhasználói keret részből. Általános esetben csak az egyik, a
felhasználói keret rész (user frame) kerül definiálásra. Ez azt jelenti, hogy a koordináta rendszer
felvételekor a felhasználói keret origóját határozzuk meg az őt tartalmazó koordináta rendszer szerinti
X-Y-Z értékekkel. Az objektum keret origója az őt tartalmazó koordináta rendszerben, az imént
létrehozott felhasználói keretben nem kerül módosításra, az alapértéke 0,0,0 X-Y-Z koordináta marad,
tehát egybeesik a felhasználói kerettel. Az objektum keret részt ritkábban használják, bár bizonyos
feladatok megoldásában nagy segítség lehet.

20. ábra ABB koordináta rendszer hierarchia

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 igazításra.
A gyári beállítás a Wobj0 koordináta rendszert tartalmazza, mely valójában nem más, mint a robot alap
koordináta rendszere. Egy rendszerben összesen 9 felhasználói koordináta rendszer definiálható
(wobj1-wobj9).
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21. ábra Work object megadása ABB RAPID nyelven

2.5.3 A Staubli „reference frames” rendszere
A Staubli koordináta rendszer hierarchia csúcsán is egy WORD nevű áll, bár itt is a FANUC-hoz
hasonlóról van szó. A VAL3 nyelven alapértelmezetten definiált WORLD koordináta rendszer valójában
az általános részben megfogalmazott alap koordináta rendszer jelenti, vagyis azt a rendszert melynek
origója a robot alapjához van rögzítve.
A korábban ismertetett ABB WorkObject megoldást a Staubli általánosított módon alkalmazza. A robot
alap koordináta rendszerét itt WORLD-nek nevezik. Az ebből származtatott koordináta rendszerek
állnak a kierarchia második szintjén. Innen tetszés szerint továbbiakat származtathatunk, tetszüleges
hierarchiát kialakítva.
Azt a következőképpen tehetjük meg. A „frame” definiálásakor nem csak a szokásos origó és állásszög
adatokat kell megadni, hanem egy további paramétert (reference frame) mely megadja a szülő
koordináta rendszer nevét. Így egy tetszőleges szerkezetű egymásba ágyazott hierarchiát hozhatunk
létre.

22. ábra Staubli koordináta rendszer leszármazási fa

Természetesen minden koordináta rendszerben felvehetők pontok nem csak az ágak végén található
levelekben (Felhasználó 11, Felhasználó 12, Felhasználó 22). A rendszer rendkívüli rugalmasságot
eredményez, bár odafigyelést igényel a használata, mivel a magasabb hierarchia szinten álló
koordináta rendszer módosítása hatással van az összes alárendelt pontra és koordináta rendszerre.
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23. ábra Staubli koordináta rendszer hierarchia

2.5.4 Kawasaki robotok frame rendszere
A Kawasaki rendszere alapbeállításként mindössze két koordináta rendszert tartalmaz, egy „NULL
base” és egy „ NULL tool” megnevezésűt. Pozíciójukat tekintve megfelelnek az általános részben
bemutatott alap és szerszám koordináta rendszerekkel, ellenben a NULL base koordináta rendszer a
„BASE” parancs segítségével módosítható mind állásában mind az origóját tekintve. NULL base
koordináta rendszer meghatározásakor a gyártó a „bal kéz” szabályt alkalmazza.
A felhasználó által létrehozható koordináta rendszer szisztéma, a Kawasaki robotjai esetében, robot
központi vezérlő sorozatatól függően eltérő lehet.
A „BASE” és „TOOL” parancsok a „C” sorozatú vezérlőkben érhetők el:
A „BASE” és „TOOL” parancsok 6 paraméter megadását igénylik, a 3 X-Y-Z és a 3 Euler szög O-A-T
értékeket. Ezzel a base null és tool null is módosítható vagy tetszés szerinti base és tool koordináta
rendszerek is létrehozhatók, amennyiben a parancs után a koordináta rendszer nevét is megadjuk.

24. ábra Kawasaki koordináta rendszer megadás AS programnyelven
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A FRAME function a „C” „D” és „E” sorozatú vezérlőkben érhető el:
A két gyári koordináta rendszerből transzformáció segítségével további BASE, TOOL és WORK
koordináta rendszerek hozhatók létre.
Az AS nyelv egy koordináta rendszer transzformációhoz négy paramétert használ. Az első három
paraméter tartalmazza azon egyszerű adatokat mely segítségével egy koordináta rendszer
definiálható. Ezt a robotikában általánosan „három pontos módszer”-nek nevezik
Az első paraméter a koordináta rendszer origójának X-Y-Z értéke a szülő koordináta rendszer szerint,
a második paraméter egy pont X-Y-Z koordinátáinak értéke mely a definiálni kívánt koordináta rendszer
képzeletbeli X tengelyén helyezkedik el, a harmadik paraméter pedig hasonló, mint az előző csak a
pont a képzeletbeli Y tengelyen helyezkedik el. Több paraméterre nincs szükség, ugyanis a derékszögű
koordináta rendszer Z tengelye adódik az előző három pont helyzetéből. Ezzel a felhasználói koordináta
rendszer origója és állászöge is meghatározásra került.

25. ábra Kawasaki koordináta rendszer transzformáció

Mire való a negyedik paraméter?
Ez az első paraméterhez hasonló módon egy origót jelöl ki. Abban az esetben, ha az első és az utolsó
paraméter megegyezik, akkor a koordináta rendszer ott kerül definiálásra, ahol létrehoztuk. Abban az
esetben azonban, ha a két paraméter eltér, a korábban definiált koordináta rendszer a negyedik
paraméter szerinti origó középponttal kerül meghatározásra.
A Kawasaki teljes koordináta rendszer struktúrája az alább ábrán látható.
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26. ábra Kawasaki koordináta rendszer hierarchia

2.5.5 A Yaskawa megoldása
A Motoman robotok Inform nyelve fogalmazza meg talán a legegyszerűbben a koordináta rendszerek
témakörét, a tárgyalt robot gyártók között.
Gyári beállításként kapunk
•
•
•

egy BF – BASE koordináta rendszert, (opcionális: külső tengelyek koordináta rendszere)
egy RF – ROBOT koordináta rendszert, (az általános leírásban megadott alap koordináta)
egy TF – TOOL koordináta rendszert.

A robot vezérlőben 63 db felhasználó által definiálható koordináta rendszer (UF#) rögzítésére van
lehetőség. Valamennyi koordináta rendszer az alap koordináta rendszer leszármazottjaként jön létre,
a három pont megadási módszer segítségével. Az első pont az origó, a második a X tengely mentén
felvett pont, ennek a két pontnak az egymáshoz viszonyított pontossága határozza meg a koordináta
rendszer későbbi pontos pozícióját. A harmadik pont pedig az Y tengely mentén való elmozdulást fogja
rögzíteni.
Az egyedileg felvett szerszámok a TOOL koordináta rendszerből kerülnek származtatásra. Megadásuk
az X-Y-Z és Rx-Ry-Rz karaméterek megadásával lehetséges. Ez nem más, mint az origó és az Euler szögek
megadása.

2.6 Konfiguráció
Egy pont teljesen egyértelmű meghatározásának harmadik és egyben utolsó eleme, a robot
konfigurációjának megadása az adott pontban.
Ezt a paramétert akövetkező mechanikai paraméterek befolyásolják:
•
•
•

kinematikai struktúra
tengelyek száma
tengelyek maximási kitérési szöge
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Általánosan jellemző, hogy a robot tengelyek számának növekedésével drasztikusan növekszik a
konfigurációk száma is.
A további magyarázatot a 6 tengelyes csuklókaros robot konfigurációira korlátozom.
A konfiguráció nem más, mint az az eset amikor a robot egy adott pont pozíciót és orientációt képes
felvenni több különböző csuklóhelyzet mellett. Tehát a pozíció és az orientáció változatlan, a robot
mégis 2, 3, 4 vagy akár több módon is képes ezt elérni.
A konfiguráció tárgyalását nem szeretném gyártók szerint szétbontani, mivel a probléma minden
esetben azonos.
A Kawasaki robotok dokumentációjában található magyarázattal szeretném kezdeni, mivel itt a 6 alap
konfiguráció leírását találjuk. Ezek a következők:
•
•
•
•
•
•

Jobbos kar
Balos kar
Alsó
Felső
U-csukló (csukló „+” pozitív)
D-csukló (csukló „-„ negatív)

A Jobbos-, és Balos kar az 1. tengely helyzetén alapszik. A nevét onnan kapta, hogy sok robot alsó karja
az egyes tengely tengelyvonalától elcsúsztatva, jobb vagy bal oldalon helyezkedik el.

27. ábra Bal oldali szerelésű robot manipulátor (ABB IRB 1600)

Így, ha az 1. tengelyt 180°-kal elforgatjuk, majd a robot alsó és felső karját visszafordítjuk megkapjuk
az eredeti konfiguráció tükörképét. Ezt a Staubli robotokkal lehet a legjobban szemléltetni, ahogy azt
a VAL3 referencia dokumentáció is teszi.
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28. ábra Bal-, és Jobb oldali konfigurációs helyzetek 6 tengelyes robotkar esetén

Az Alsó és Felső konfiguráció nem más, mint az alsó és felső kar találkozásánál elhelyezkedő 3. tengely
(könyök - elbow) szöghelyzetéből adódó kar pozíció. Felső konfigurációról akkor beszélünk, ha a
könyök a karok felett helyezkedik el, ellenkező esetben pedig Alsó konfiguráció áll fenn. Úgy is meg
lehet fogalmazni, hogy felső konfiguráció az, ahol az alsó kar közel függőleges és a felső kar közel
vízszintes helyzetben van. Az alsó konfiguráció pedig ennek fordítottja. Ezt, a Kawasaki robotok
dokumentációjában található képpel szeretném illusztrálni.

29. ábra Alsó és Felső kar pozíciójú konfigurációs helyzetek 6 tengelyes robotkar esetén

A csukló konfigurációi a legegyszerűbb esetet jelentik. A 4. tengely 180°-os elforgatásával és az 5.
tengely eredeti szöghelyzetének negálásával tudunk váltani a konfigurációs helyzetek között. Az ABB
IRB 1200 robotjával remekül személtethető ez a helyzet.

30. ábra A felső kar konfigurációs helyzetei 6 tengelyes robotkar esetén (ABB IRB 1200)
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Az ABB, a confdata adattípusban tárolja a robot konfigurációját. Ennek cfx paramétere adja meg a fenti
hat alap konfiguráció kombinációit, ami 23 kombinációt jelent. Ez összesen 8 konfiguráció cf0-cf7
értékekkel definiálva.

ABB
cf0
cf1
cf2
cf3
cf4
cf5
cf6
cf7

váll
bal
bal
bal
bal
jobb
jobb
jobb
jobb

könyök
felső
felső
alsó
alsó
alsó
alsó
felső
felső

csukló
pozitív
negatív
pozitív
negatív
pozitív
negatív
pozitív
negatív

A Staubli tovább részletezi és összesen 12 konfigurációs változatot ad meg az alábbiak szerint:

váll
shoulder

könyök
elbow

csukló
wrist

jobbos
balos
kötött váll
szabad váll
pozitív
negatív
kötött könyök
szabad könyök
pozitív
negatív
kötött csukló
szabad csukló
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2.7 Szingularitás
Robotokkal végzet munka során sokszor találkozunk olyan hibaüzenettel, ami arról tájékoztat, hogy a
robot szingularitásba került. Nem kell megrémülni, nem nyeli el egy fekete lyuk, csupán a robot
mozgása során egy speciális állapotba került, melyből a kezelő közreműködése nélkül nem tud kilépni,
ezért a mozgás megáll.
Mi ez a speciális állapot?
Az MSZ EN ISO 10218-1:2011 szabvány szövege szerint:

„Occurrence whenever the rank of the Jacobian matrix becomes less than
full rank.
Mathematically in a singular configuration, the joint velocity in joint space
can become infinite to maintain cartesian velocity. In actual operation,
motions defined in Cartesian space than pass mear singularities can produce
high axis speeds. These high speeds can be unexpected to an operator.”
Tehát a robot egyenes vonalú mozgást végez és ennek érdekében az egyes tengelyeket mozgató
motorokat valamilyen sebességgel működteti. A robot pályáján a TCP elér egy pontot, ahol az egyenes
vonalú mozgás állandó sebességének fenntartása érdekében az egyes tengelyek mozgásának
sebességét végtelenre kellene gyorsítania.
Az ANSI robotokra vonatkozó egyik szabványa (American National Standard for Industrial Robots and
Robot Systems — Safety Requirements ANSI / RIA R15.06-1999) a következőként határozza meg a
szingularitás fogalmát:

„A condition caused by the collinear alignment of two or more robot axes
resulting in unpredictable robot motion and velocities.” (American National
Standards Institute, Inc., 1999)
Az eredeti szöveg saját fordításban így hangozna:
A robot két vagy több tengelyének kollineáris (egy egyenesen lévő, egy egyenesre eső) illeszkedése
által okozott állapot, ami kiszámíthatatlan robot mozgást és sebességeket eredményez.
Tehát a robot minimum két tengelyének tengelyvonala egybeesik.
Egy harmadik, általam kreált magyarázat szerint akkor kerül a robot szingularitásba, ha a tengelyek
mozgása lehetséges úgy, hogy a TCP sem pozíciójában, sem orientációjában nem változik. Tehát a
robot mozog anélkül, hogy a TCP pont valamilyen hasznos vagy számdékolt mozdulatot végezne.
Általánosságban elmondható, hogy a robotnak kétféle szingularitása van:
•
•

kar szingularitás
csukló szingularitás
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A kar szingularitás akkor következik be, ha az 6. tengely középpontja egy vonalba esik az 1. tengely
vonalával.

31. ábra Kar szingularitás (ABB IRB 1600)

32. ábra Kar szingularitás negatív kar pozícióval (ABB IRB 1600)

A csukló szingularitás abban az esetben fordul elő, ha az 5. tengely 0 fokban van, tehát a 4. és a 6.
tengely egymással szemben történő forgása nem eredményezne TCP pozíció változást. Tehát a 4. és a
6. tengelyek vonala esik egy egyenesre.
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33. ábra Csukló szingularitás (ABB IRB 120)

Ez az állapot igen gyakran előfordul a robot mozgása során, így erre programozás közben különös
figyelmet kell fordítani. Nagyjából egy lényeges kritérium van amire figyelni kell, az 5. tengely 0°-on.
Manuális mozgás során a szingularitási pontba mozgatás a robot megállását eredményezi, melyből az
egyes tengelyek megfelelő elmozdításával könnyen kimozdíthatjuk a robotot. Program futása közben
előálló szingularitás esetén, a robot a szingularitással érintett mozgást nem kezdi meg, hanem
hibaüzenettel megáll.
A szabvány rendelkezik a szingularitási állapot helyes kezeléséről, a következőképpen:
a, álljon meg a robot mozgása és adjon figyelmeztetést a szingularitás elérése előtt. VAGY
b, figyelmeztető hang és fényjelzés mellett áthaladhat a szingularitáson a tengelyek sebességét 250
mm/s-ra korlátozva. VAGY
c, ha a szingularitás kezelhető veszélyes mozgások nélkül, nincs szükség további biztonsági
intézkedésre.
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3

A ROBOT MOZGÁSA

A fejezetben leírtak igaznak tekinthetők a bevezetőben felsorolt robot gyártók 6 tengelyes csuklókaros
robotjainak esetében.

A robot rendszer hardver és szoftver összetevői miatt és azoknak köszönhetően, lehetőségünk van
különféle módon mozgatni a robot manipulátorát. Ezeket a lehetőségeket nevezzük együttesen
mozgási módoknak. Többféle felosztásra és csoportosításra van lehetőség, valamint manuális
üzemmódban és programból vezérelt módon más – más megjelenési formában érhetők el.

3.1 Manuálisan vezérelt mozgások
Alapvetően kétféle manuális mozgatást különböztetünk meg:
•
•

Robot manipulátor egyes tengelyeinek közvetlen mozgatása (JOINT)
Valamely koordináta rendszerben megadott pont vagy irány szerint végrehajtott mozgás,
melynél az egyes tengelyek elmozdulását a vezérlő egység számítja ki és határozza meg.
o egyenes vonalú
o orientációs

3.1.1 Tengelyek független mozgatása

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 a mozgását, a tengelyek fizikai ütközőinek eléréséig, vagy más környezeti elemnek
való ütközésig képes végezni. Jellemzően egyidőben egy tengelyt mozgatunk, de többnyire nincs tiltva
egyszerre több tengely mozgatása sem. Ebben az eseten természetesen számolni kell bizonyos
korlátokkal. Elsősorban nagyobb odafigyelésre és szem – kéz koordinációra van szükségünk, valamint
a rendszer maga is hordozhat bizonyos korlátokat.
A gyártók többsége a kezelőpanelen vagy elterjedtebb nevén „teach pendant”-on minden egyes
tengely számára 2 – 2 gombot helyez el, a pozitív (+) és negatív (-) irányok elkülönítése érdekében. Egy
6 tengelyes robot esetében – nem számolva a külső tengelyek számára előkészített további 2 – 4
opcionális gombról – ez a gombsor 12 gombot tesz ki. A kezelőpanelen történő elhelyezéstől függően
lehet könnyebb vagy nehezebb egy illetve két kéz 1 – 1 ujjával a gombok kezelése, ezzel egyidejűleg
több tengely mozgatása.
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34. ábra Kawasaki és Staubli pendant-ok

Az ABB, a jellemző megoldástól eltérően egy 3 irányban mozgatható, pozitív (+) és negatív (-)
elmozdulást is lehetővé tevő joystick-ot alkalmaz a flex pendant eszközön. Ezzel egyidőben egy kézzel
kényelmesen mozgathatunk 3 tengelyt is. Itt is van egy korlát. Mivel a joystick egyszerre 3 tengelyt
képes kezelni és a robot több mint 3 tengelyes (jellemzően 6), így egy váltókapcsolóra van szükség,
mely 1-3 és 4-6 tengelycsoportokra osztja a tengelyeket. Belátható, hogy két külön csoportba tartozó
tengelyt még ezzel a módszerrel sem tudunk mozgatni.

35. ábra ABB Flex Pendant

A könyvben nem tárgyalt KUKA robotokkal kapcsolatban itt tennék egy megjegyzést. A kezelőpanelen
többféle lehetőséget alakítottak ki a tengelyenkénti manuális mozgás vezérlésére, közöttük a 6 tengely
egyidejű mozgatására alkalmas 3D gombot. Könnyű elképzelni, hogy milyen fejlet koordináció
szükséges egy ilyen eszköz hatékony használatához.

3.1.2 Koordináta rendszer szerinti mozgás

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

Az egyikben az adott koordináta rendszerben egyenes vonalú elmozdulást végez a robot aktív
TCP pontja,
míg a másikban ez a TCP pont mozdulatlan, és a robot változtatja a tengelyek (csuklók)
pozícióját virtuálisan körül járva a rögzített TCP pontot.
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Az első meghatározás két feltételt támasztott az egyenes vonalú mozgással kapcsolatban, az első a
kiválasztott koordináta rendszer a második, az aktív TCP pont vagy aktív szerszám koordináta rendszer.
Ebből következik, hogy manuális mozgáshoz választhatunk koordináta rendszer és TCP-t is. Így
megfelelően beállított koordináta rendszerek és szerszámok esetén a robotot könnyen és egyszerűen
a kívánt pozícióba mozgathatjuk.
A második meghatározás az orientációs mozgást írja le, bár egyes robot gyártók (pl.: Yaskawa) köríves
mozgásnak nevezik. A lényege, hogy a robot a TCP aktuális pontjának csak a pozíció adatait veszi fix
értéknek, és a szerszám koordináta rendszer állásszögét változtatva mintegy körbejárja a TCP pontot.

+1 mozgási lehetőség:
A robotok mindegyike kínál egy olyan szolgáltatást, ami lehetőséget biztosít manuális üzemmódban az
aktuális pozícióból a kart egy mentett, betanított pontra mozgassuk egyenes vonalban. Itt a mozgás
automatikusan megy végbe, de a vezérlő nem végez előzetes számításokat a mozgás megfelelő
lefutását illetően. A mozgás a parancs kiadásakor elindul és mindaddig folytatódik amíg a robot
valamilyen akadályba nem ütközik. (kifut a munkaterén kívül, szingularitásba kerül, valamely tengelye
a maximális kitérését eléri, stb.)

3.2 Programozott mozgások
A későbbi fejezetekben részletesen tárgyalni fogom a robot mozgatásával kapcsolatos program
utasításokat. Ezt megelőzően véleményem szerint fontos alaposan tisztában lenni az egyes mozgás
módok mechanizmusával, működésével.
A később bemutatásra kerülő programnyelvek számos egyszerű és összetett utasítást kínálnak a robot
mozgatására, sőt egészen egyedi megoldásokkal is fogunk találkozni, de valamennyi megoldás 2+1 alap
mozgási módra biztosan ad lehetőséget. Ezek a mozgási módok a,
•
•

Joint (tengely szöghelyzet szerinti mozgatás)
Linear (Koordináta rendszer szerinti egyenes vonali mozgatás)

a +1 pedig a,
•

Circular (köríven történő mozgás)

3.2.1 Joint mozgás (szinkron pont – pont mozgás)
A TCP által bejárt útvonalat nem határozzuk meg, csak a kívánt orientációba fordítva, a cél által
megadott pozícióba juttatására helyezzük a hangsúlyt.
A robot valamennyi mozgásban résztvevő tengelye egy időben indul és a mozgás végén egyszerre áll
meg. Az egyes tengelyek sebessége ennek megfelelően a legnagyobb szögelfordulást végzőé a
legnagyobb, a legkisebb elmozdulást végzőé a legkisebb. Minden tengely a célpozíciónak megfelelő
szöghelyzetbe a legrövidebb úton fordul be és a mozgás során csak egyetlen irányba forog.
Végeredményben a TCP eredő mozgásvonala minden esetben egy ívet ír le. A mozgás íve minden
ismétlés esetén azonos marad, de tervezési szakaszban a robot mozgásvonala előre nem látható
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(Kiszámítható lenne, de ezt a számítást a gyakorlatban nem végzik el.), ezért csak olyan mozgásoknál
célszerű alkalmazni, ahol az ütközés veszélye kizárható vagy minimalizálható.
Ezt a mozgást a szakirodalom szinkron PTP (point to point) mozgásnak vagy tengely interpolációnak
nevezi.
A teljesség kedvéért említeném meg, hogy az „egyszerű” vagy „aszinkron” PTP mozgás annyiban
különbözi a szinkron megoldástól, hogy a tengelyek a lehető leggyorsabban állnak be a végpozíciónak
megfelelő szöghelyzetbe függetlenül egymástól. A mozgás eredményeként a TCP útja még kevésbé
meghatározott, mint szinkron mozgás esetében, mivel az egymás után leálló tengelyek hatására a TCP
szakaszosan változó ívű mozgást végez. Ennek eredménye a darabos mozgás, ami az iparban a
tengelyek szükségtelen terhelése és a mozgatott munkadarabra eső többlet terhelés miatt nem
alkalmazott. A szakirodalomban pontvezérlés néven találkozhatunk vele.
Fontos megjegyezni, hogy a szinkron PTP vezérlés már nem pont-, hanem pályavezérlés kategóriába
sorolandó.

3.2.2 Linear mozgás (egyenes vonalú mozgás)
A korábbival ellentétben ennél a mozgásformánál az elsődleges szempont a TCP helyzete és annak
térben megtett útja. Mindkét tényező (helyzet és út) kulcsfontosságú, mivel nemcsak a mozgás
végpontjai, hanem a teljes pálya előre definiált és rögzített. A pálya minden esetben egyenes vonalú.
A szerszám koordináta rendszer pályával bezárt szöge változhat a mozgás során, ezt nevezzük
orientációnak. Gyártótól és program utasítástól függően az orientációs mozgás többféleképpen
valósulhat meg, de minden esetben a kiindulási pontban felvett orientáció automatikusan, a mozgás
során megy át a célpozícióban megkívánt orientációs helyzetbe.
A szakirodalomban „CP vezérlés” néven találkozhatunk vele (Continuous vagy Controlled Path control),
vagy magyarul útvonalvezérlésnek, vagy lineáris interpolációnak nevezzük.
A mozgás alkalmazásakor fontos figyelembe venni, hogy a robot a mozgása során úgy viselkedik,
mintha nem csak a pálya két végpontját, hanem a pályáján valamennyi pontot (tetszőleges
részletességgel) egymás utáni sorrendben felvenne. Ebből következik, hogy abban az esetben, ha a
pályán akár egy pont is van, amit a robot az adott paraméterek mellett (orientáció, konfiguráció,
munkatér) nem képes felvenni, akkor a mozgás nem hajtható végre. Vannak olyan utasítások, melyek
eredményeként ezt a szigorú egyenes vonalban haladástól a robot a kritikus pontokon eltér, tehát
elhagyja a megadott pályát. Tekinthetjük úgy, hogy ezzel a mozgásforma alaptételét hágjuk át, és
ezáltal már nem egyenes vonalú mozgásról beszélünk. A gyakorlatban igen ritkán alkalmaznak ilyen
megoldásokat. Sokkal jellemzőbb az útvonal több mozgásutasításra bontása, vagy a robot mozgásának
újratervezése.
Az lineáris mozgás jelentős terhet ró a mozgásvezérlő számítógépre, hiszen a teljes útvonalat valós
időben gyorsan kell kiszámítania.

3.2.3 Circular mozgás (köríven történő mozgás)
A nyelvek mindegyike kínál lehetőséget kör mentén történő mozgás programozásra, nagyon hasonló
módon. Ezen mozgások mindegyike csak részleges kör bejárására lehetséges, jellemzően félkörív a
realizált mozgás. Minden esetben végpont és köztes pont megadására van szükség, és a kiinduló
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ponttal kiegészítve számítja ki a robot, a három pont alapján a körív pályát. A pontok elhelyezkedésére
vonatkozó szabályok nyelvenként változnak, és a megvalósított körív hossza is ennek megfelelően
módosul. Lehet pontosan félkör, vagy egy félkört el nem érő vagy akár meghaladó nem zárt körív is. Az
alap koncepció azonban minden esetben hasonló.
A szakirodalom köríves interpoláció néven említi ezt a mozgást. Egyes nyelvekben még speciálisabb
parabolikus interpolációs mozgás is programozható dedikált mozgásutasítás segítségével. Erre a
későbbiekben látunk példát.

3.2.4 Joint és Linear mozgások összehasonlítása
A két leginkább használt mozgásmódot szeretném összehasonlítani, mert ennek ismerete az esetek
nagyobb részében már elegendő a robot mozgásának megértéséhez, vagy egy mozgási feladat
megvalósításához.

Szempont

JOINT

Szingularitás

Előre nem meghatározható,
minden esetben íves
pályagörbe.
Nincs

Konfiguráció

Nem jelent problémát

Sebesség

Gyorsabb, mint a LINEAR

Tengelyek mozgása

A mozgás során egy tengely
kizárólag egy irányba forog.

Pálya alakja

Rugalmasság

CPU terhelése

A robot munkaterének
tetszőleges két pontja
összeköthető egyetlen Joint
mozgással.
Csak a tengelyforgások
számítása szükséges.

LINEAR
Minden esetben egyenes vonal
a két végpont között.
Jelentős a valószínűsége
Tervezés közben számolni kell
vele.
Lassabb, mint a JOINT
A mozgás során egy tengely
forgása akár többször is irányt
válthat.
Csak erős korlátok
figyelembevétele mellett
használható (orientáció,
szingularitás, konfiguráció).
Pályaszámítás szükséges

3.3 Mozgások összekötése egyetlen mozgássorrá
A robot munkája során végzett mozgásának, ha úgy tetszik a programban rögzített
mozgásutasításoknak csak egy része képezi az aktív tevékenység részét. A mozgások másik része, sok
esetben a nagyobb része csak az egyes munkafázisok, állomások közötti úgynevezett köztes mozgás.
Ha egy elméleti feladatsort képzelünk el egy ideális világban, akkor az egyes hasznos tevékenységek
helye között a robot egyszerűen egy mozdulattal egyenes vonalban halad át. A valóságban ez (szinte)
soha nem lehetséges, hiszen a cellában elhelyezett tárgyak, a robot saját teste, a munkadarab pozíciója
mind – mind akadályt képeznek a robot szabad mozgása számára. A robot programozók egyik jelentős
feladata biztonságosra, optimálisra, gyorsara megtervezni és leprogramozni ezeket a szükséges köztes
mozgásokat.
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Tekintve, hogy a robot működésének jelentős részét teszik ki ezek a mozgások, gyártók különféle
megoldásokat kínálnak a mozdulatok optimalizálására. Ezeket összességében „célpozíció
megközelítési módosítóknak” neveztem el. (Figyelembe véve, hogy az egyes gyártók a frappánsabb
neveket más a saját megoldásuk számára lefoglalták.)
Ha kevésbé akarok körülményesen fogalmazni, akkor ezek a megoldások nem jelentenek mást mint,
hogy a robot a köztes pozíciókat csak iránynak tekinti (és nem valós célnak) és a mozgások között
keletkező sarkokat különféle módon és mértékben levágja, lekerekíti.
Első ránézésre lehet, hogy az eljárás értéke csupán esztétikainak tűnik, de ha felismerjük, hogy a robot
ezen lekerekítések, elhanyagolások által nem csak az útvonalát egyszerűsíti, hanem sokkal inkább és
sokkal jelentősebb módon a sebességét képes optimalizálni, akkor beláthatjuk, hogy mekkora
jelentősége van ezen funkciónak és az őt reprezentáló paraméternek.
Fontos ugyanis, hogy abban az esetben, ha a robot a cél helyzetet pontosan felveszi, akkor a mozgása
úgymond a pontban véget ér még akkor is, ha utána még további mozgás utasítások következnek. A
„véget ér” kijelentés pedig egy fontos dolgot hordoz magában azt, hogy a robot a haladási sebességét
a programozott rámpa (lassulás) mértékének megfelelően csökkenti, majd megáll egy pillanatra,
mielőtt a következő mozgásutasítást végrehajtaná. Amennyiben nem kötjük össze a mozgásokat
megfelelő lekerekítésekkel, akkor a robot darabos, a tengelyeket, a szerszámot és a munkadarabot is
terhelő lassuló – gyorsuló, a mozgásutasításokban megadott pontokon megálló mozgást végez. Ez a
mozgást sok nyelvben a FINE paraméterrel lehet megvalósítani.

3.4 Gyártói megoldások
A mozgások összefűzését, vagy „simítását” (Blume & Jakob, 1987) a gyártók különféle megközelítésben
oldották meg. Ezek a megoldások eredményüket tekintve azonosak, de a programozási és számítási
műveletük sokszor eltér egymástól. Vegyük most végig, milyen változatokban lehet a robot mozgását
simítani.

3.4.1 ABB – Zone (position accuracy)
A RAPID programnyelven, a zonedata típusú változó definiálja a mozgások összesimításához szükséges
információkat. Összesen 7 paraméter (1 boolean és 6 numeric) segítségével határozható meg, hogy a
robot az egyes mozgások között hogyan viselkedjen. Az első paraméter, ami boolean típusú adja meg,
hogy az adott zóna FINE (pontos), azaz a mozgás végpontját a robot nem kerüli el, hanem a megadott
pozíciót a mozgás végén felveszi és megáll (egy pillanatra). A további hat numerikus értékből három, a
külső tengely mozgásához tartozó lekerekítési adatokat tartalmazza. A fennmaradó három numerikus
érték határozza meg a robot mozgását a végpont környezetében, melyet az alábbiakban részletesen
ismertetem.
Az értékek nevei sorrendben pzone_tcp, pzone_ori, zone_ori.
pzone_tcp: A TCP pontra vonatkoztatott zóna méretét adja meg milliméterben. Egyenes vonalú
(MoveL) mozgásutasítás esetén a megadott érték alapján, a zóna belépési és kilépési pontja a robot
mozgásvonalán könnyen meghatározható. Tengely interpolációs (MoveJ) mozgásutasítást esetén a
robot mozgásvonala nem egyenes, ezért a megadott értékek a pálya vonalán újraszámításra kerülnek.
A kalkuláció eredménye maximálisan 10%-ban térhet el a paraméterben megadott munerikus értétől.
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pzone_ori: A szerszám orientációjára vonatkozó zóna értéke szintén miliméterben megadva. A
szerszám orientációs mozgás jellemzően már a TCP zónába lépése előtt megkezdődik ezért ez az érték
minden gyár által definiált zonedata változóban nagyobb, mint a pzone_tcp értéke.
zone_ori: A szerszám orientációjára vonatkozó zóna értéke fokban megadva.

36. ábra ABB Zone

Később majd láthatjuk, hogy az összes gyártó között az ABB megoldása a legbonyolultabb, de mégis
program technikailag a leginkább egységes.

3.4.2 Staubli – leave+reach
A VAL3 programnyelv is alkalmaz paramétereket a mozgás simításának meghatározásához, de ezek egy
komplex változóban sok egyéb információval együtt kerülnek tárolásra. A mozgásutasítások mDesc
(motion description) paraméterének mDesc.leave és mDesc.reach értékei sorrendben a lekerekítés
kezdő-, és végpontját tartalmazzák oly módon, hogy az utasításban szereplő cél pozíciótól mért
távolságokat adja meg milliméterben. A két kijelölt pozíció között a robot vezérlője automatikusan
kalkulál egy görbe menti utat.

37. ábra Staubli Leave - Reach
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A két változónak a lekerekíteni kívánt mozgásra vonatkozó utasítás előtt egy értékadó utasítással
adhatunk számunkra megfelelő értéket.
Talán kijelenthető, hogy a VAL3 nyelven oldották meg a legegyszerűbben a lekerekítés kérdését.

3.4.3 Fanuc – CNT
A KAREL nyelvben a mozgás utasítások sorrendben utolsó kötelező paramétere, a mozgás befejezésére
vonatkozó információ. Fanuc robotok esetén is használhatjuk a FINE paramétert, mely a már említett
eredményre vezet. Amennyiben a mozgásokat össze kívánjuk simítani a CNT a megoldás. A CNT 0 és
100 közötti értékekkel egészíthető ki (CNT0-CNT100). A nagyobb érték nagyobb lekerekítést jelent a
mozgás végén.

38. ábra FANUC CNT

A CNT után megadott érték csak egy arányszám, mértékegység nélkül. Pusztán annyit határoz meg,
hogy a CNT100 lekerekítés kétszerese a CNT50-nek.

3.4.4 Kawasaki – ACCURACY
A Kawasaki AS programnyelvében az ACCURACY paraméter beállításával simíthatjuk össze a
mozgásokat. A paraméter után megadott számérték mm-ben adja meg a lekerekítés mértéket, illetve
használható a FINE kiegészítés, hasonló végeredménnyel, mint korábban, illetve az ALWAYS kiegészítés
mely után a következő módosításig tartja a robot minden mozgás végpontjánál a megadott pontossági
értéket.
Pl.: ACCURACY 100 ALWAYS
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39. ábra Kawasaki Accuracy

Az alapértelmezett ACCURACY érték 1 mm. Eltérően más nyelveknél, az ACCURACY 1 értéknél is megáll
a robot két mozgás utasítás között egy pillanatra, mint a FINE esetében. A pontosság maximuma is
limitált, a következő mozgásig megtenni kívánt távolság maximum feléig terjedhet az ACCURACY
értéke.

3.4.5 Motoman – PL=
PL= positioning level
Lehetséges értékek 0-tól 8-ig. A PL=0 érték jelentése megegyezik a más nyelvekben használt FINE
paraméterével.
A pontos számítási metódusról a Yaskawa dokumentációkban részletes leírást kapunk.

40. ábra Motoman PL=
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4

A ROBOT PROGRAMOZÁSA

Ipari robotok programozása nem áll távol a hagyományos értelemben vett szoftverfejlesztéstől.
Legalább is sokkal közelebb áll hozzá, mint például egy ipari folyamatirányító, vagy vezérlő rendszer
PLC programozása. A robot gyártók programnyelvei igen jelentős eltéréseket mutatnak. Ettől
eltekintve valamennyi szöveges nyelv, és mind valamilyen általános programnyelvre alapul, lehet ez
ALGOL, Assembly, BASIC, C, FORTRAN, Pascal vagy más.
A robotok programozására szánt célnyelvek fejlődésük során több szintet jártak be, melyek
szakirodalomtól függően kölünbözőképpen lehetnek definiálva. Én nem szeretnék ennek fejtegetésébe
belemenni, csak néhány alapvető információt szedtem össze a kezdetekkel kapcsolatban.
A ’60-as évek végén ’70-ea évek elején alkották meg az első robot programozási nyelveket. Egyes
szakirodalmakban ezeket a nyelveket úgy definiálják, hogy a robotok programozására fejlesztett egyedi
nyelvek. Leginkább egyetemek és innovatív vállalatok falai között születtek meg. Legismertebb
képviselőik a következők:

Nyelv neve
AL
AML
VAL
SIGLA
HELP

Fejlesztő
Stanford University
IBM
Unimation Inc.

Alap nyelv
ALGOL
Assembly
Assembly
Pascal

Néhány évvel vagy egy évtizeddel később már olyan nyelvek jelentek meg amelyek egy általános
programnyelv, és a robotikai célú kiegészítésének együtteséből jöttek létre, úgynevezett
programkönyvtárak (kiegészítők) hozzáadásával. Ilyen volt az ABB első nyelve az ARLA, vagy a KAREL
(nem teljesen azonos a jelenelgi Fanuc-KAREL nyelvvel). A szakirodalomban „Task-oriented”, feladat
orientált nyelvekként hivatkoznak rájuk.
Napjainkban már nemigen találkozhatunk a kezdetekben megalkotott nyelvekkel, csupán nyomaikkal
az utódaikban.
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4.1 Az ABB – RAPID programnyelve
A RAPID, az ABB saját fejlesztésű robot programozási nyelve. Alapjait az ARLA (ASEA Robot Language)
és a C nyelv jelentették. A programnyelv speciális céljától (robot programozás) függetlenül a RAPID sok,
az általános célú programnyelvekben is elérhető funkciót tartalmaz, mely rendkívül rugalmassá és igen
változatos feladatok megoldására teszi alkalmassá.
Ha kategóriákba akarjuk sorolni, akkor a RAPID-ról elmondható, hogy
•
•
•

Eljáráselvű
o A program TASK-okra, a taskok Modulokra, a modulok Rutinokra bontva ágyazódnak
egymásba. A programvégrehajtás alapja a RUTIN (eljárás).
Nem objektumorientált
o A nyelvben nem definiálhatók osztályok és azok példányai, és az öröklés sem
megvalósított.
Erősen típusos nyelv
o Az adat objektumokat (data object) használat előtt deklarálni kell, és a megadott
típus szerinti műveletek végezhetők el rajtuk. Erre a célra szolgáló függvényekkel
konvertálhatjuk az egyik típusú adatot egy másik típusúra.

A RAPID követi a strukturált programozás elvét, mely szerint a programot kisebb egységekre,
programblokkokra bontjuk (task – modul – rutin) és ezen blokkok foglalják csoportokba a
programutasításokat. Az utasítások végrehajtása elsősorban az egymásutániság elvét követi, melyet
módosíthatunk vezérlőszerkezetek alkalmazásával.
A strukturált programozás elve alapján készített programban közvetlen vezérlésátadásra (GOTO
utasítás) nincs lehetőség. A RAPID tartalmazza magát a GOTO utasítást, de alkalmazását a strukturált
programszervezés és a vezérlő szerkezetek szükségtelenné teszik.
A nyelv egyéb jellemzői:
•
•
•
•
•
•
•

Rutin paraméterek
I/O kezelő utasítások
Számtani és logikai kifejezések
Automatikus hibakezelés
Moduláris programok
Többfeladatos programozás
Integrált vision utasításcsomag

Nyelvtani szabályok
Figyelembe véve, hogy a RAPID egyik alapja a C nyelv volt, a szintaktikai szabályokban megtalálhatók
ennek nyomai. Ezzel ellentétben az is elmondható, hogy egyes alapvető C nyelvi szabályként ismert
elemek nem kerültek alkalmazásra a RAPID-ban.
1.
2.
3.
4.
5.

Utasítások lezárásához (sorvég) a ; (pontosvessző) használata kötelező.
Vezérlési szerkezetek leírása lezáró szóval (pl.: ENDIF ENDFOR).
Az értékadó operátor a := (kettőspont egyenlő).
A komment jelölő karaktere a ! (felkiáltó jel). Csak az aktuális sort kommentezi.
A rutinok vagy utasítások kötelező paramétereit ,-vel (vesszővel) kell elválasztani.
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6. A rutinok vagy utasítások opcionális paramétereit \ (backslash) karakterrel vezetjük be.
7. A nem egyenlőség operátor a <> (két ellentétes kacsacsőr).
8. A rutinok hívása a nevükre történő közvetlen hivatkozással történik.
Vezérlési szerkezetek
Elágazás:
IF <feltétel> THEN
<utasítások>
ELSEIF <feltétel> THEN
<utasítások>
ELSE <utasítások>
ENDIF
Számláló ciklus:
FOR <ciklusváltozó> FROM <kezdő érték> TO <vég érték> DO
<utasítások + cv növelés>
ENDFOR
Elöl tesztelő ciklus:
WHILE <feltétel> DO
<utasítások>
ENDWHILE
Szelekció:
TEST <változó>
CASE <érték> :
<utasítások>
CASE <érték> :
<utasítások>
DEFAULT
<utasítások>
ENDTEST
NEM használható szintaktikai megoldások
•
•
•

Kapcsos zárójelek {} utasítások blokkba foglalásához vezérlési szerkezetekben.
Inkrementális ++ és dekrementális -- operátor.
Egyenlőség == és nem egyenlőség != operátorok.

A RAPID programnyelv nem tartalmaz direkt hátul tesztelő ciklus szintaktikát (Repeat – Until). Az ilyen
feladatokat a rendelkezésre álló programelemek kombinálásával kell megoldani.
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4.2 A Staubli – VAL3 programnyelve
A történeti források szerint, az első robot programozására kifejlesztett nyelvek között tisztelhetjük a
VAL (Variable Assembly Language) programnyelvet, melyet az Unimation Inc. hozott létre ipari robotjai
számára. A Staubli jelenleg a harmadik generációs VAL3 programnyelvet használja.

A VAL3-ról elmondható, hogy
•
•
•

Eljáráselvű
o A robot program TASK-okra, a taskok „PROGRAM”-okra bontva ágyazódnak
egymásba. A programvégrehajtás alapja a PROGRAM (procedure).
Nem objektumorientált
o A nyelvben nem definiálhatók osztályok és azok példányai, és az öröklés sem
megvalósított.
Lazán típusos nyelv
o A változóknak elegendő az első használatkor értéket adni és ezzel a deklaráció is
megtörténik. Abban az esetben, ha egy adott típussal olyan műveletet kívánunk
végezni, amit a típus nem enged meg, típuskonverziót kell végezni. Ezt azonban nem
kell külön függvényhívással, független utasításban megtenni, hanem a felhasználás
helyén a kifejezésbe integrálva használhatjuk a konverziós függvényeket.

A VAL3 követi a strukturált programozás elvét, mely szerint a programot kisebb egységekre,
programblokkokra bontjuk (task – program) és ezen blokkok foglalják csoportokba a
programutasításokat. A programot tovább strukturálhatjuk a LIBRARY-k (könyvtár) létrehozásával. A
könyvtár tartalmazhat globális változókat és programokat (procedure) amik más programrészekről
elérhetők és hivatkozhatók. Az utasítások végrehajtása elsősorban az egymásutániság elvét követi,
melyet módosíthatunk vezérlőszerkezetek alkalmazásával.

Nyelvtani szabályok
Korában már említésre került, hogy a VAL3 elődje a VAL nyelv, ami a robot programozásra fejlesztett
első nyelvek egyike, így szintaktikája bizonyos pontokon hasonlóságot mutat, bár én felfedezni vélek
néhány Pascal vagy Basic nyelvre utaló vonást is.
1. Utasítások lezárása, sorvég jel nincs.
2. Vezérlési szerkezetek leírása, lezáró szóval (pl.: ENDIF ENDWHILE). Nem minden esetben
létezik.
3. Az értékadó operátor az = (egyenlőségjel).
4. A komment jelölő karaktere a // (dupla per jel). Csak az aktuális sort kommentezi.
5. A rutinok vagy utasítások paramétereit zárójelben () kell megadni és egymástól ,-vel
(vesszővel) kell elválasztani.
6. A nem egyenlőség operátor a != (felkiáltó jel egyenlő).
7. Az egyenlőség operátor a == (dupla egyenlőségjel).
8. A negáció jele a ! (felkiáltójel).
9. A program hívása a CALL utasítás segítségével történik.
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Vezérlési szerkezetek
Elágazás:
IF <feltétel>
<utasítások>
ELSE <utasítások>
ENDIF
Számláló ciklus:
FOR <ciklusváltozó> = <kezdő érték> TO <vég érték> STEP <lépésköz>
<utasítások + cv növelés>
ENDFOR
Elöl tesztelő ciklus:
WHILE <feltétel>
<utasítások>
ENDWHILE
Hátul tesztelő ciklus:
DO
<utasítások>
UNTIL <feltétel>
Szelekció:
SWITCH <változó>
CASE <érték>
<utasítások>
BREAK
CASE <érték>
<utasítások>
BREAK
DEFAULT
<utasítások>
BREAK
ENDSWITCH
NEM használható szintaktikai megoldások
•
•
•

Kapcsos zárójelek {} utasítások blokkba foglalásához vezérlési szerkezetekben.
Inkrementális ++ és dekrementális -- operátor.
Nem egyenlőség <> operátorok.
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4.3 Japán robotok programozási nyelvei (FANUC, Kawasaki, Yaskawa)
Sajnos nem könnyű a könyvben tárgyalt japán robot programozási nyelvek eredetéről információt
gyűjteni. A legtöbb, amit állíthatok, hogy az esetek többségében kifejezetten a robotok
programozására megalkotott alapnyelvet alkalmaztak. Ezeket ruházták fel az egyes gyártók
specialitásaival.
A FANUC KAREL programnyelve talán az, amiről a legtöbb forrás rendelkezésre áll. A KAREL a
legrégebbi robot programozási nyelvek közé tartozik és a mai napig használatban van. Követi a
strukturált programozási elveket, de fejlettségi szintjét tekintve elmarad a RAPID vagy VAL3 mögött.
Természetesen ez nem von le azon értékéből, hogy a robotok számára felmerülő feladatokat
maradéktalanul képes legyen megoldani. Ugyanúgy, mint a másik két japán gyártó esetében erősen
jellemző a KAREL nyelvre a feltétel nélküli vezérlésátadás, a GOTO vagy JUMP utasítás. A strukturált
programok vezérlőszerkezeteit (IF, FOR, …) itt is megtaláljuk.
KAREL vezérlési szerkezetei:
Elágazás:
IF <feltétel> THEN
<utasítások>
ELSE
<utasítások>
ENDIF
Számláló ciklus:
FOR <ciklusváltozó> = <kezdő érték> TO <vég érték> DO
<utasítások + cv növelés>
ENDFOR
Elöl tesztelő ciklus:
WHILE <feltétel> DO
<utasítások>
ENDWHILE
Hátul tesztelő ciklus:
REPEAT
<utasítások>
UNTIL <feltétel>
Szelekció:
SELECT <változó> OF
CASE <érték> :
<utasítások>
CASE <érték> :
<utasítások>
ELSE:
<utasítások>
ENDSELECT
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A Kawasaki AS programnyelve véleményem szerint nem más, mint egy, a KAREL-hez hasonló korai
robot programozási nyelv a VAL-II továbbfejlesztett változata. Erősen jellemző az assembly, illetve C
programozási alap és a feltétel nélküli vezérlésátadás (GOTO vagy JUMP) ugyanúgy, mint a mási két
japán gyártó nyelvére is.
Az AS nyelv néhány speciális jellemzője:
•
•
•
•
•
•
•
•

Continuous path mozgás vezérlés (CP ON/OFF)
Idő alapú késleltetés
Megszakítás kezelés
Hiba kezelés
Auto Start funkció
Paraméteres szubrutin hívás
Bemeneti változók valós és szöveg típusúak is lehetnek
Process Control program (PC program felügyelet a robot program felett)

A Yaskawa, robotjai programozásához, az Inform II és Inform III nyelveket használja. Sok szempontból
hasonlóak a FANUC és a Kawasaki által használt nyelvekre. Rövid programsorok és kevéssé strukturált
szerkezet jellemzi. Használatban van a közvetlen vezérlésátadás is.
A programsorok jellemzően az alábbi 3 elemből állnak:
•
•
•

Utasítás
Címke (TAG)
Numerikus paraméter

IPARI ROBOTIKA KÉZIKÖNYV

54

4.4 A mozgás programozás
A programnyelvek széles funkció kínálatából csak a mozgásokra vonatkozó utasításokat szeretném
részletesen ismertetni. Ennek oka, hogy a robotika szempontjából és a gyakorlati feladatok
megoldásának oldaláról nézve a mozgás programozása az, ami igazán más vagy több, vagy újdonságot
jelenthet minden egyéb programozási feladathoz képest. A robot mozgása valós térben, egy
matematikailag meghatározott koordináta rendszerben történik. Ennek a környezetnek az adott
programnyelven történő megfogalmazása az igazán érdekes kérdés. Koordináta rendszerek, pontok
(target) definiálása, a robot vezérléséhez szükséges mozgásformák megfogalmazása, a mozgás során a
kinematikai rendszer fizikai adottságaiból eredő jellemzők programnyelvben történő kezelése, mint
például a szingularitás vagy a konfiguráció.
Aki programozott már valamilyen nyelven, az szinte biztosan találkozott a program lefutását
befolyásoló vezérlő szerkezetekkel, változókkal, függvényekkel vagy fájl kezeléssel. Ezek a feladatok
megoldhatók, illetve az említett programozási technikák elérhetők robot programozási nyelvekben is,
hiszen ezek nélkül nem is beszélhetnénk programozási nyelvekről. Ezekre a könyv keretein belül nem
térek ki.
Könnyen beláthatjuk, hogy azonos tudományos alapokon nyugvó, egymáshoz fizikailag és technikailag
nagyon hasonló gyártói megoldások között, a programozásukban is azonosságoknak kell megjelenniük.
Véleményem szerint, ha ezeket az azonosságokat felfedezzük és rendszerbe foglaljuk, sokkal jobban
eligazodunk az ipari robotok világában, akármelyik gyártó eszközével kell is dolgoznunk.
A korábbi fejezetekben már tisztáztuk a koordináta rendszerek, a szerszámközéppont és a mozgási
módok témakörét. Ezek ismeretében megkonstruálható az „általános” mozgási utasítás egy robot
számára. Azért teszem idéző jelek közé az általános szót, mivel a következőkben leírtak egyes gyártók
megoldásaira minden bizonnyal nem leszek igazak. Ennek ellenére úgy vélem, hogy a vizsgált nyelvek
jól reprezentálják a jellemző ipari robot programozási megoldásokat.

Az elméleti, általános mozgás utasítás elemei:
1. Milyen mozgás módot kívánok végrehajtani
2. Mi a cél állomás koordinátája (neve)
3. Egyéb opcionális adatok, mint aktuális szerszám, sebesség, cél elérését módosító paraméter,
stb.
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Mozgásutasítások elemei a valóságban:

Mozgás
mód

Cél
állomás

ABB

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

Fanuc

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

Kawasaki

IGEN

IGEN

önálló
utasítás

önálló
utasítás

Staubli

IGEN

IGEN

„mdesc” összetett
paraméter

IGEN

Motoman IGEN

IGEN

opcionális
paraméter

önálló
utasítás

Sebesség

Cél elérés
módosító

opcionális
paraméter

Szerszám
IGEN
önálló
utasítás
önálló
utasítás

Egyéb
opcionális
kapcsolók
opcionális
paraméterek
működtetett
kimenet
„mdesc”
összetett
paraméter
opcionális
paraméterek

4.4.1 Mozgás utasítások a RAPID nyelvben (ABB)
A RAPID nyelvben a mozgásokra vonatkozó utasítások valójában egy összetett, paraméteres rutin
hívásnak felelnek meg, mely rutinok a rendszerben előre elkészített, és a felhasználó számára
közvetlenül nem hozzáférhető módon vannak tárolva.
Minden mozgásutasítás szerkezete alapvetően megegyezik, és tartalmazza az alábbi elemeket:
•
•
•
•
•
•

Utasítás (Instruction), valójában a meghívni kívánt mozgásrutin neve
Cél pozíció adat (robtarget vagy jointtarget)
Sebesség adat (speeddata)
Cél elérését módosító paraméter (zonedata)
Aktív szerszám információ (tooldata)
Opcionális kapcsolók

Alap mozgás utasítás készlet
•

MoveL
Egyenes vonalú mozgás programozására szolgál. A robot, az aktuális ponttól az utasításban
megadott (koordináta rendszer szerinti) robtarget pontig, egyenes vonalban mozgatja a TCP-t.

•

MoveJ
Pont-Pont mozgás programozására szolgál. A robot, a TCP aktuális pozíciójától az utasításban
megadott (koordináta rendszer szerinti) robtarget pontig, a tengelyeit a célpozícióban elfoglalt
szöghelyzetbe közvetlenül forgatva mozgatja a TCP-t (Joint mozgás).

•

MoveC
A végpozícióig a köztes pont érintésével a robot egy köríven haladó mozgást végez. Teljes kör
leírására nem alkalmas. Az utasítás a korábbiaktól eltérően két robtarget paramétert fogad,
melyek közül az első a köztes pont amin keresztül a robot a második pontban befejezi a
mozgását.
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•

MoveAbsJ
Pont-Pont mozgás programozására szolgál. A robot, az aktuális tengely pozíciójától az
utasításban megadott (tengely szöghelyzet szerinti) jointtarget pozícióig, a tengelyeit a
megadott szöghelyzetbe közvetlenül forgatva mozog (Joint mozgás).

•

MoveExtJ
A külső tengely Pont-Pont mozgásának programozására szolgál. A külső tengely gyakorlatban
vagy egy lineáris pályát, vagy egy 2D koordináta asztalt jelent, melyek nem rendelkeznek
térben megadott TCP ponttal, ezért csak a tengelyeiken megadott szöghelyzetek felvételére
alkalmasak.

Cél pozíció adat
A MoveL, -J, valamint -C utasítások cél pozíció adata, egy úgynevezett robtarget típusú változó nevére
való hivatkozással történik. A robtarget egy rekord típusú változó mely Descartes koordináta
rendszerben megadott pozíció adatokat tartalmaz úgy, mint pozíció, orientáció és konfiguráció, (valami
egy hattengelyes külső eszköz tengelyeinek szöghelyzet adatai).
A MoveAbsJ és -ExtJ cél pozíció adata, egy jointtarget típusú változó, mely szintén rekord típusú
változó. Elentétben a robtarget-tel, a jointtarget csak a robot 6 tengelyének szöghelyzet adatait rögzítő
paramétersort (továbbá egy hattengelyes külső eszköz tengelyeinek szöghelyzet adatai) tartalmazza.

Sebesség adat
Valamennyi utasítás egy speeddata típusú adatra való hivatkozás formájában tartalmazza a robot
mozgásra vonatkozó sebesség adatát. Az adat négy értéket tartalmaz, mit a TCP sebessége, az
orientációs mozgás sebessége, a lineáris küldő tengely sebességét, a forgó külső tengely sebességét. A
programban tetszőleges összeállítású saját sebesség változókat definiálhatunk.

Cél elérését módosító paraméter
A lekerekítási zóna megadása, egy zonedata típusú adatra történő hivatkozással kerül megvalósításra.
A zóna adat neve helyett a fine paramétert használva a mozgás végén a robot a célpozíciót pontosan
felveszi és megáll (egy pillanatra). A programban lehetőségünk van saját zónaadatok definiálására.

Aktív szerszám információ
Egy tooldata típusú adatra való hivatkozás, mely az aktuális szerszám nevét adja meg.

Opcionális kapcsolók
Számos opcionális kapcsoló érhető el, mellyel finomhangolhatjuk a mozgásutasítást. Ilyenek például az
aktuális felhasználói koordináta rendszerre vonatkozó paraméter (\Wobj), vagy a robot aktív terhelési
adatait megadó (\TLoad), illetve az \ID kapcsoló, ami multimove környezetben a mozgásutasítások
szinkronizálásakor kap jelentőséget.
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A fent megadottakon túl számos összetett és speciális mozgásutasítás is elérhető a RAPID nyelvben.
Más nyelvekben (pl.: AS) a normál mozgás utasításhoz kapcsolható például olyan paraméter, ami a
mozgás végén, vagy akár a mozgás megkezdésekor I/O működtetésére alkalmas. A RAPID ezt a funkciót
összetett utasítás formájában kínálja (Olyan függvény hívás, ami a mozgás paramétereken túl I/O
paramétert is fogad.), ilyen a MoveLDo, MoveJDi, MoveLAo, és hasonlók. Tetszés szerint kimenet,
bemenet, digitális, analóg és csoport I/O is kezelhető.

4.4.2 Mozgás utasítások a VAL3 nyelvben (Staubli)
A VAL3 nyelv a mozgásokat egy rutinhívásként kezeli, ezt jelezve azzal is, hogy az utasítás szintaktikája
a klasszikus paraméteres függvényhívás formátumát követi. A függvény neve után a paraméterek
zárójelben, vesszővel elválasztva kerülnek megadásra.
Azegyes mozgásutasítások szerkezete azonos, és az alábbi elemeket tartalmazza:
•
•
•
•
•

Utasítás, valójában a meghívni kívánt függvény neve
Cél pozíció adat (vagy point vagy jount típusú)
Aktív szerszám információ
Mozgás leírását tartalmazó összetett adat
Transzformációs paraméter (kizárólag csak az appro függvényben jelenik meg.)

Alap mozgás utasítás készlet
•

movel
Egyenes vonalú mozgás programozására alkalmas, pozíció paraméterként csak pont típust tud
fogadni.

•

movej
Pont – pont mozgás realizálására szolgál, a célpozíció paraméter lehet pont és joint típusú is.

•

movec
Köríves mozgás megvalósítását teszi lehetővé egy köztes pont megadása segítségével. Teljes
kör rajzolására nem alkalmas. A pozíció adatok csak pont típusúak lehetnek.

•

appro
Az approach (megközelítés) nem önálló mozgásutasítás, bár szerkezetileg hasonít hozzájuk.
Paraméterei egy point típusú cél pozíció és egy trsf típusú transzformációs változó. A program
kódban a movej utasítás cél pozíció paraméterének helyét foglalja el.

Cél pozíció adat
A cél helyzetére vonatkozó információk különböző típusú változókban tárolhatók. Koordináta rendszer
szerinti cél (ami point-ként szerepel a dokumentációkban) típusa lehet pointRs és pointRx. A két
változat közül az Rs a SCARA robotok, Rx pedig a csuklókaros robotok esetén használatos. Hasonlóan
JOINT cél megadására is két változó típus áll rendelkezésünkre a jointRs és a jointRx. Használatuk
megegyezik a point-nál leírtakkal.
A point típus, a Descartes koordináta szerinti X, Y, Z értékeket és az orientációt meghatározó Rx, Ry, Rz
értékeket tartalmazzák. Az Rx, Ry, Rz paraméterek az elfordulást megadó Euler szögek.
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A joint típusú változó az egyes tengelyek szöghelyzetére vonatkozó adatot tartalmazza, jointRx
esetében 6 ilyen található benne.

Aktív szerszám információ
A paraméter egy tool típusú változóban megadott értéket tartalmaz.

„Mozgás Leírás” adat
A mozgásra vonatkozó valamennyi további paraméter egy „gyűjtő” változóban kerül megadásra,
melynek típusa mdesc (motion description). Valójában ez egy struktúra, más nyelvekben rekordnak is
mondhatnánk, ami összesen 8 paramétert foglal egy csoportba. Tartalmazza a mozgás sebességét,
illetve magában foglalja a cél elérését módosító adatokat is, melyből kettő is van, a leave és a reach.
•
•
•
•
•
•
•

•

accel: a mozgás kezdetén a gyorsulás %-os értékként megadva
vel: sebesség %-os értékként megadva
devel: a mozgás végén a lassulás (negatív gyorsulás) %-os értékként megadva
tvel: a TCP pont fordítási vagy elfordulási (orientációs) sebessége milliméter/ másodperc vagy
inches/másodperc mértékegységben.
rvel: a TCP forgási sebessége fok/másodperc mértékegységben.
blend: lekerekítés kapcsoló, OFF és JOINT állása lehetséges. OFF állásban a mozgás FINE (tehát
pontos) befejezéssel kerül megvalósításra.
leave: annak a pontnak a távolságát adja meg a célpozíciótól, ahol a kerekítés elkezdődik, tehát
a robot letér az egyenes vonalú pályáról. Máshogy fogalmazva a cél pozíciótól a kezdőpont felé
visszamért távolság.
reach: annak a pontnak a távolságát adja meg a célpozíciótól, ahol a kerekítés véget ér tehát a
robot folytatja az egyenes vonalú mozgást. Máshogy fogalmazva a cél pozíciótól a következő
cél pozíció felé mért távolság.

Transzformációs paraméter (trsf)
Kizárólag az appro függvény paramétereként jelenik meg mozgásutasításokban. A függvényben
megadott point típusú változó értékét módosítja, transzformálja. A változó összesen 6 értéket
tartalmaz melyből 3 az X, Y, és Z Descartes-koordináták és további 3 az RX, RY, RZ a szerszám orientáció
megadására szolgálnak.
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4.4.3 Mozgás utasítások a (Fanuc) KAREL nyelvben
A KAREL programnyelv igen szűkszavú, ennek megfelelően a mozgásutasítások is igen rövidek, csupán
egyetlen betűből állnak. Paraméterezettsége ennél valamivel bővebb.

A mozgásutasítások szerkezete azonos, az alábbi elemeket tartalmazza:
•
•
•
•
•

Utasítás, valójában egyetlen betű
Cél pozíció adat (pozíció vagy pozíció regiszter)
Sebesség (közvetlen értékadás)
Cél elérését módosító paraméter (CNT)
Opcionális paraméterek

Alap mozgás utasítás készlet
•

L
Egyenes vonalú mozgást valósít meg, a célpozícióban megadott pontig.

•

J
JOINT mozgás. A TCP-t a célpozícióban megadott pontba mozgatja.

•

C
Az utasítás eltérően a két korábbitól, a megadott köztes ponton keresztül egy köríven haladva
mozgatja a TCP-t a cél pozícióba. Teljes kör rajzolására egyetlen CIRCULAR utasítás nem
alkalmas. Így az utasítás valójában két egymás követő sorból áll. Az utasítással azonos sorba
kerül a köztes pont pataméter, és az utána következő sorban kezdődik a végpont paraméter
az opcionális elemekkel együtt.

Cél pozíció adat
Mindhárom mozgásutasítás azonos cél pozíció megadási módot használ, ami lehet pozíció (P[x]) vagy
pozíció regiszter (PR[x]). A pozíció (pl.:P[10]) egy előre betanított pont, ami a szögletes zárójelek között
megadott, automatikusan generált sorszámmal kerül egyedileg azonosításra. E mellett a pont névvel
is ellátható, mely a szögletes zárójelen belül a szám után kettősponttal elválasztva kerül feltüntetésre
(P[1: home]).

Sebesség érték
A robot mozgási sebességét százalékos értékként vagy fix sebesség értékként lehet megadni. A
különböző mozgásmódokhoz különböző megadása lehetőségek társulnak. A JOINT mozgás esetén
választhatunk százalékos (%), másodperc (sec) vagy századmásodperc (msec) alapú értékadás közül.
Egyenes vonalú és köríven folytatott mozgás esetén a választék jóval nagyobb. Százalékos megadást
ugyan nem választhatunk, de idő alapú (sec, msec) és út / idő összefüggésben megadhatjuk (mm/sec,
cm/min, deg/sec) a sebességet.
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Cél elérését módosító utasítás
A mozgás befejezését meghatározó CNT (continue) utasítás. Az utasítás egy számértékkel
paraméterezhető (pl.: CNT100), mely a lekerekítés arányának megadására szolgál. A valós lekerekítés
függ a választott sebességtől is. Nagyobb sebességhez azonos CNT paraméter mellett nagyobb
lekerekítés tartozik. A CNT helyett FINE utasítást használva a mozgás végén a robot a célpozíciót
pontosan felveszi és megáll (egy pillanatra). A CNT0 egyenértékű a FINE paraméterrel.

Opcionális paraméterek
Az utasítás opcionális paraméterekkel egészíthető ki, mint például az ACC ami a gyorsulás
meghatározására szolgál, vagy az OffSet, ami egy pozíció változó paraméterrel kiegészítve az eredeti
célpozíció transzformálását vágzi.

4.4.4 Mozgás utasítások az AS nyelvben (Kawasaki)
Az AS programnyelv számos alap és speciális mozgásutasítással büszkélkedhet. Igaz az utasítások gyér
paraméter készlettel rendelkeznek, és a kiegészítő információkat külön utasításban kell megadni, de
így is a nagyszámú „motion” utasításkészlet bőséges lehetőséget kínál a mozgások változatos
megfogalmazására.
A mozgásutasítások szerkezete különböző. A felsorolt MOVE utasítás típusok az alábbi elemeket
tartalmazzák:
•
•
•

Utasítás (MOVE)
Cél pozíció adat (fix pont, transzformált pozíció vagy összetett transzformált pozíció)
Működtetni kívánt kimenet (clamp number) paraméter (opcionális paraméter)

Az APPRO és DEPART típusú mozgásutasítások paraméterei a következők:
•
•
•

Utasítás (APPRO vagy DEPART)
Cél pozíció adat (fix pont, transzformált pozíció vagy összetett transzformált pozíció) (Csak
APPRO esetén)
Megközelítési (APPRO) vagy elmozgási (DEPART) távolság paraméter (számérték)

A mozgás utasítások esetén szokásos további paramétert, mint például a cél elérést módosító vagy
sebesség paramétert, a mozgásutasítást megelőző sorok valamelyikében külön parancsként kell
megadni.
Ilyen önálló parancs az
•
•
•

ACCURACY (lekerekítés adat)
TOOL (szerszám név)
SPEED (sebesség érték)

Valamennyi fenti utasítás után közvetlenül írandó a kívánt érték, mint például lekerekítés mértéke,
vagy robot mozgási sebessége. A parancs az utána következő mozgásra vonatkozik, kivéve ha
kiegészítjük az ALWAYS módosítóval, mert ebben az esetben addig marad érvényben amíg egy másik
paranccsal felül nem írjuk.
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Például.:
SPEED 100 ALWAYS
LMOVE #first
LMOVE #secound
SPEED 50
LMOVE #third

A DRIVE típusú mozgásutasítás paraméterei a következők:
•
•
•

Tengely száma
Elfordulás mértéke
Sebesség

Azt az utasítást azért szerettem volna mindenképpen megemlíteni, mert a vizsgált nyelvek közül az AS
az egyetlen olyan robot programozási nyelv melyben a tengelyen megadott szöghelyzetbe mozgatása
nem valamilyen MOVE utasítással, hanem egy teljesen különálló utasítással kerül megvalósításra. A
DRIVE abban is különleges, hogy csak egyetlen tengelyt lehet vele mozgatni a kívánt pozícióba. (A
pozíció itt természetesen tengely szöghelyzetet jelent.)

Általam kiragadott „alap” utasítások:
•

LMOVE
Egyenes vonalú mozgást valósít meg, a célpozícióban megadott pontig. A célpozíció megadását
mindhárom formában fogadja. (Érdekesség, hogy lineáris mozgás, célpozícióként JOINT
formátumú adatot fogad, mint JT1-JT6)

•

JMOVE
JOINT mozgás. A TCP a célpozícióban megadott pontba mozgatja. A célpozíció megadását
mindhárom formában fogadja.

•

C1MOVE
Köríven végighaladó mozgást valósít meg, de csak egy pozíció paramétert fogad (ami
tulajdonképpen a köztes pont lesz). A következő utasításnak C2MOVE utasításnak kell lennie,
ami a köríves mozgás végpontját fogja tartalmazni. A célpozíció megadását mindhárom
formában fogadja.

•

C2MOVE
A C1MOVE utasítással megkezdett köríven végighaladó mozgás befejező utasítása. A pozíció
paramétere adja a mozgás végpontját. A célpozíció megadását mindhárom formában fogadja.

•

JAPPRO – LAPPRO
Az utasítás hatására a robot a cél pozíció előtt, a távolság paraméterben megadott szerszám
koordináta rendszer Z tengelyében mért értékkel korábban áll meg. Tulajdonképpen a
megadott távolság értékkel közelíti meg a cél pozíciót. A J illetve L előtag a robot JOINT vagy
LINEAR mozgására utal.
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•

JDEPART – LDEPART
Az utasítás hatására a robot aktuális pozíciójából JOINT vagy LINEAR mozgást végezve mozog
el a szerszám Z koordináta tengelye szerint megadott távolság értéknek megfelelően úgy, hogy
a pozitív távolság érték a Z tengelyen negatív irányú elmozdulást eredményez. A robot
valójában „lemozog” az aktuális pozícióról.

•

DRIVE
Az utasítás egy JOINT típusú mozgást végez a megadott tengely szöghelyzetbe fordításával. Egy
utasításban csak egy tengely adható meg. Az AS nyelvben ez a lehetőség áll rendelkezésre a
olyan mozgás megvalósítására, amikor paraméterben az adott tengely szöghelyzetét adjuk
meg.

Cél pozíció adat
A cél pozíció adata megadható precision point formában, ami az egyes tengelyek szöghelyzetének
felsorolása (JT1-JT6), ezt a dokumentáció „#pont” formában mutatja, vagy koordináták szerinti
pozícióként (transformation), ami a Descartes és Euler adatokat tartalmazza (X,Y,Z,O,A,T), valamint
összetett-számított pozíció adatként. Az összetett számított pont egy konkrét matematikai műveletet
eredményeként jön létre, például: sz1_pont+sz2_pont.

Működtetni kívánt kimenet (Clamp number)
Opcionális paraméterként megadható a mozgás végén működtetni kívánt kimenet (alkalmasint
megfogó) száma. Hasonló összetett I/O vezérlő mozgásutasítások más nyelvekben is találhatók
(például: RAPID nyelvben a MoveLDo, ami az egyenes vonalú mozgás végén egy digitális kimenetet is
működtet) de az AS minden egyszerű mozgásutasításához is hozzáadható egy digitális kimeneti jel
kapcsolása.

Megközelítési vagy elmozgási távolság paraméter (Distance)
Az utasításban milliméterben vagy inches-ben megadott közvetlen értéknek megfelelően a robot a TCP
pontot az utasításban szereplő célpozíció előtt állítja meg, illetve az aktuális pozícióból a távolság
értékkel megadott mértékben mozog vissza. Az érték az aktív szerszám koordináta rendszer Z tengelye
szerint számítódik a cél pozíciótól vagy az aktuális pozíciótól.
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4.4.5 Mozgás utasítások az Inform nyelvben (Motoman)
A japán gyártók jellemző utasítás szerkezetét találjuk a Motoman Inform programnyelvében. A
korábbiaktól eltérően viszont az utasítások paraméterezhetősége, és variálhatósága messze
meghaladja az eddig ismertetett nyelveket. Kifejezetten bonyolultnak mondható az, amit Inform
nyelvben egy mozgásutasítással csinálni lehet. Létrehozható igencsak összetett utasítás az egy robotos
rendszertől (standard system), a külső tengellyel kiegészített rendszeren át, a robot által vezérelt
munkaasztalon keresztül (koordináta asztal) egészen a többrobotos rendszerig.
A mozgásutasítások szerkezete igen változatos és nagyban variálható:
•
•
•

•

Utasítás
Cél pozíció adat (betanított pont, változó (P), lokális változó (LP) és ezek tömb változatai)
Lényeges opcionális paraméterek
o Mozgás sebességét megadó paraméter (VJ=, V=, VR=)
o Cél elérését módosító paraméter (PL=, position level)
További opcionális paraméterek

Alap mozgás utasítás készlet
•

MOVL
Egyenes vonalú mozgás programozására alkalmas, pozíció paraméterként, tárolt pontot, vagy
változóban megadott pozíció adatot fogad.

•

MOVJ
Pont – pont mozgás realizálására szolgál, pozíció paraméterként, tárolt pontot, vagy
változóban megadott pozíció adatot fogad.

•

MOVC
Körív rajzolására alkalmas, köztes pont megadása segítségével. Teljes kör rajzolása nem
lehetséges.

•

MOVS
Más nyelvekben nemigen találunk ehhez hasonló utasítást. A MOVS görbe menti mozgás
programozására alkalmas. Ez s görbe eltér a circular utasításban megvalósítható félkörtől,
inkább egy parabola íven halad végig a TCP pont. A körív utasításhoz hasonló a szerkezete,
köztes pont megadásával realizálja a parabola ívet.

Cél pozíció adat (fix pont vagy változóban tárolt pozíció adat)
Változatos megadása lehetséges. A „hagyományos” betanított pont a legegyszerűbb lehetőség, ám
ezek a pontok a későbbiekben nem módosíthatók (transzformáció, offset, stb.). A P és LP (lokális),
illetve P[array], LP[array] változóba, vagy változó tömbben tárolt pozíciók.

Mozgás sebességét megadó paraméter (VJ=, V=, VR=)
A VJ= joint mozgáshoz kapcsolható paraméter, mely a mozgás sebességét % értékben adja meg. Lehet
direkt vagy változóban tárolt érték. A V= paraméter a TCP sebességét adja meg mm/s
mértékegységben és egyenes vonalú mozgásutasításhoz használható.
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Ez kiegészíthető VR= paraméterrel, ami a TCP szögsebességét adja meg, ami tulajdonképpen a mozgás
során végrehajtott orientáció sebessége.

Cél elérését módosító paraméter (Position Level, PL=, és CR=)
Az Inform nyelvben a PL= paraméter tartalmazza a lekerekítést meghatározó információt. Fixen
megadott, 0-8-ig terjedő szintekből választhatunk, melynél a 0 szint a „nincs lekerekítés” tehát a FINE
végrehajtást jelenti. A számérték megadható közvetlenül, vagy egy változóra való hivatkozással. A PL=
egyenes és joint mozgás esetén is használható. A CR= (corner radius) egy számértékben megadott
lekerekítési mérték, ami csak egyenes vonalú mozgásutasítás kiegészítő paramétere lehet.

További opcionális paraméterek
További paraméterek széles skálájából válogathatunk. Megadhatjuk a gyorsítási (ACC=) és lassítási
(DEC=) rámpát. Várakoztathatjuk a robot mozgását valamely programutasítás végrehajtásáig (NWAIT)
vagy a mozgással várhatunk egy kimenet működtetésére (UNTIL). A felsoroltakon túl további
finomhangolásra is van lehetőségünk.
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