Robotok Irányítása
11. Ipari robotok programozása

Készítette:

Szilágyi Zoltán
okleveles villamosmérnök

Robotprogramozási nyelvek

A ’60-as évek végén ’70-es évek elején alkották meg az első robot
programozási nyelveket.
Legismertebb képviselőik a következők:
Nyelv neve

Fejlesztő

Alap nyelv

AL

Stanford University

ALGOL

AML

IBM

VAL

Unimation Inc.

Assembly

SIGLA

Assembly

HELP

Pascal

A második generációs nyelvek közé tartoztak például az ABB első nyelve az
ARLA, vagy a FANUC KAREL.
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Robotprogramozási nyelvek

Napjainkban a harmadik generációs nyelvekkel dolgozhatunk.
Legfontosabb jellemzőik:
• Eljáráselvűek

• Strukturáltak
• Nem objektum orientáltak
• Típusos nyelvek
A felhasznált alapnyelvek a legtöbb esetben a C, a Pascal vagy az Assembly.
Ennek megfelelően magukon viselik az alapnyelv szintaktikai jellemzőit.
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Robotprogramozási nyelvek

Ismertebb robot gyártók és a használt programozási nyelvek:
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Gyártó

Programnyelv

ABB

RAPID

FANUC

FANUC – TP és KAREL

KUKA

KRL

Yaskawa

Inform II - III

Staubli

VAL3

Kawasaki

AS

Robotprogramozási nyelvek

A programozási nyelvek jellemzően követik a strukturált programozás elvét,
mely szerint a programot kisebb egységekre, programblokkokra bontjuk és ezen
blokkok foglalják csoportokba a programutasításokat. Az utasítások végrehajtása
elsősorban az egymásutániság elvét követi, melyet módosíthatunk
vezérlőszerkezetek alkalmazásával.
Az egyes nyelvek a fent említett programblokkokat különféleképpen valósítják
meg.
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Programnyelv

Program struktúra

RAPID

task - modul - rutin

FANUC - TP

program - program - …

VAL3

task - program
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Robotprogramozási nyelvek

A programnyelvek némelyike még alkalmazza a feltétel nélküli vezérlésátadás
eszközét a GOTO vagy JAMP utasítást, de ennek alkalmazása nagy körültekintést
igényel.
Ilyenek a KAREL, AS, Inform, stb.

Kifejezetten nem jellemző használata a RAPID nyelvben.
A legtöbb nyelvben megtalálhatók az alábbi vezérlőszerkezetek:
• Elágazás

• Szelekció
• Elöl tesztelő ciklus
• Hátul tesztelő ciklus
• Számláló ciklus
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Mozgás programozása 1.

Az elméleti, általános mozgás utasítás elemei:
•

Milyen mozgás módot kívánok végrehajtani

•

Mi a cél állomás koordinátája (neve)

•

Egyéb opcionális adatok, mint aktuális szerszám, sebesség, cél elérését módosító
paraméter, stb.

Melyik
mozgás mód?

Hova?

Hogyan?

Megjegyzés: A mozgás utasítás soha nem tartalmaz kiinduló pozíciót. Azt mindig a
robot aktuális helyzete határozza meg.
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Mozgás programozása 1.

Választható mozgás módok (mozgásutasítások):
• Egyenes vonalú mozgás – Lineáris interpoláció
• JOINT mozgás – Tengely interpoláció
• Köríven történő mozgás – Kör interpoláció

• Speciális esetek

JOINT
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LINEAR

CIRCULAR

Mozgás programozása 1.

Robot célhelyzetének megadása:
Koordináta rendszer szerinti megadásnak tartalmaznia kell
• a robot TCP pont X-Y-Z koordinátáit
• a robot szerszám koordináta rendszer orientációját, mely megadható:
• Euler szögek segítségével Rx-Ry-Rz vagy W-P-R
• Quaterniokkal q1-q2-q3-q4

• a robot konfigurációját
Tengely elfordulás szerinti megadás
• Valamennyi tengely véghelyzetben felvett szöghelyzetét.
Megjegyzés: A tengely szöghelyzete nem azonos a tengelyt mozgató motor forgó
részének szöghelyzetével, melyet a forgás jeladó szolgáltat.
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Mozgás programozása 1.

Egyéb szükséges adatok a robot mozgásának megadásához (nagyban gyártófüggő
paraméterek):
• Aktuális szerszám
• Mozgás sebessége

• Mozgás befejezését megadó „cél pozíció elérését módosító paraméter”
Jellemzően opcionális paraméterek (nagyban gyártófüggő paraméterek):
• A mozgás koordináta rendszere (Legtöbbször nem adják meg minden
mozgásutasításra, hanem a legutóbb aktivált koordináta rendszer van érvényben.)
• Robot terhelése (terhelő tömeg)
• Gyorsítási és lassítási rámpa
• Az adott mozgás egyedi azonosítója (több robot mozgásának szinkronizálásához)
• Stb.
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Mozgás programozása 1.

Mozgásutasítások elemei a gyakorlatban:
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Mozgás
mód

Cél
állomás

Sebesség

Cél elérés
módosító

Szerszám

Egyéb

ABB

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

opcionális
kapcsolók

Fanuc

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

önálló
utasítás

opcionális
paraméterek

Kawasaki

IGEN

IGEN

önálló
utasítás

önálló
utasítás

önálló
utasítás

működtetett
kimenet

Staubli

IGEN

IGEN

IGEN

„mdesc”
összetett
paraméter

Motoman

IGEN

IGEN

önálló
utasítás

opcionális
paraméterek
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„mdesc” összetett
paraméter
opcionális
paraméter

opcionális
paraméter

Program lefutásának befolyásolása

A robot program végrehajtása soronként történik.
Ennek módosítására rendelkezésre állnak programnyelvekben általában
használható vezérlő szerkezetek. Ezek biztosítják a feltételes vezérlés átadást.
Lehetőség van feltétel nélküli vezérlés átadás alkalmazására, bár ez sérti a
strukturált programozás elvét. Ez a GOTO vagy JAMP utasítás.

Lehetőség van programszakaszok, függvények, rutinok paraméter nélküli és
paraméteres meghívására is.
A fenti eszközök legtöbbször kombináltan kerülnek alkalmazásra.
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Program lefutásának befolyásolása

Elágazás – IF szerkezet (RAPID)

Szelekció – CASE szerkezet (RAPID)

Az IF szerkezet ágai egymásba
ágyazhatók, de valamennyit le kell
zárni az
elemmel.

A Staubli VAL3 nyelvében egyszerűbb
IF szintaktika szerepel:
IF <feltétel>
<utasítások>

ELSE <utasítások>
ENDIF
13
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VAL3
szintaktika:

SWITCH <változó>
CASE <érték>
<utasítások>
BREAK
CASE <érték>
<utasítások>
BREAK
DEFAULT
<utasítások>
BREAK
ENDSWITCH

Program lefutásának befolyásolása

Elől tesztelő ciklus – WHILE szerkezet
(RAPID)

Hátul tesztelő ciklus – REAPEAT
szerkezet
A RAPID nyelv nem tartalmaz hátul
tesztelő ciklust.

A ciklusmag mindaddig fut míg a
vizsgált feltétel igaz.

A ciklusmag egyszer még hamis feltétel
esetén is végre hajtódik.
VAL3:

Figyelem! Végtelen ciklus:
FANUC-TP:
REPEAT
<utasítások>
UNTIL <feltétel>
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DO
<utasítások>
UNTIL <feltétel>

Program lefutásának befolyásolása

Számláló ciklus – FOR szerkezet (RAPID, VAL3, KAREL)

A STEP opcionális paraméter közbeiktatásával a számláló lépésköze is megadható:

A kezdő és végértékek paraméteres módon is megadhatók egy változó használatával.
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Program lefutásának befolyásolása

Programblokkok, rutinok, függvények hívása.
RAPID nyelvben a rutinok hívása egyszerűen a nevük megadásával történik.
Más nyelvekben jellemzően használatos a CALL utasítás, és utána a hívni kívánt
programrészlet nevének megadása.

VAL3 CALL
utasítás:

A hívott rutin lefutása után a vezérlés automatikusan a hívó programban
folytatódik tovább.
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Program lefutásának befolyásolása

Paraméteres függvény hívás.
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Az ABB RAPID programnyelve

A nyelv jellemzői:
• 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.
• A rutinok vagy utasítások opcionális paramétereit \ (backslash) karakterrel vezetjük be.
• A nem egyenlőség operátor a <> (két ellentétes kacsacsőr).
• A rutinok hívása a nevükre történő közvetlen hivatkozással történik.
NEM használható szintaktikai megoldások:
• Kapcsos zárójelek {} utasítások blokkba foglalásához vezérlési szerkezetekben.
• Inkrementális ++ és dekrementális -- operátor.
• Egyenlőség == és nem egyenlőség != operátorok.
18
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Az ABB RAPID programnyelve

RAPID nyelvű programozáshoz használható az ABB RobotStudio nevű mérnöki
szoftvere. A program a programozáson túl számos szolgáltatást nyújt.
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Az ABB RAPID programnyelve

RAPID programozáshoz több szövegszerkesztő programhoz is elérhető szintaktikai
kiemelő kiegészítő. Ilyen a Notepad++ RAPID nyelvű .XML kiegészítője is.
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Az ABB RAPID programnyelve

A program futása minden esetben a

rutin hívásával indul.

Csak egyetlen main() nevű rutin létezhet, és léteznie is kell egy programban (TASKban).
Legfelső szinten TASK-okat definiálhatunk, melyek lehetnek
mozgás, háttér és egyéb task-ok. Egy időben csak egy mozgás task
lehet aktív egy mechanikai egységen. A mozgás task-ok a robot
mozgásának sebességével-, a háttér task-ok a robot mozgásától
függetlenül, a processzor sebességének megfelelően futnak. Ebből
fakadóan eseménykezelésre a háttér task-okat alkalmazzák.
A program kódot tetszőlegesen feloszthatjuk PROGRAM MODUL
és RUTIN elemekre.
A PROGRAM MODUL-ok tartalmaznak változó deklarációs
szakaszt és magukat a RUTIN-okat.
21
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Az ABB RAPID programnyelve

Speciális programelemek:
• SYSTEM MODUL-ok
• A rendszer gyári beállításaira és az aktuális programtól
független, rendszerspecifikus adatokat tartalmazzák. Ilyenek a
felhasználói hozzáférés adatai, alapértelmezett koordináta
rendszerek, és egyéb rendszeradatok, melyek jellemzően nem
írható és nem is olvashatók.

• TRAP RUTIN-ok
• Speciális felhasználó által definiálható csapda rutinok, melyek
egy esemény (jellemzően bementi változó) bekövetkezését
figyelve megszakíthatják a robot aktuális mozgást és egy
alternatív ágra terelhetik azt.
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Változók és Deklaráció a RAPID
nyelvben
Változó típusok - Elemi (belső vagy program) változók.
– Adat tárolási módok
• Konstans: Értékének módosítására a program futása közben nincs lehetőség.

• Változó: Értéke a program futása során gyakran változik. Program indításakor nem
rendelkezik értékkel, a deklarációkor vagy az első értékadáskor vesz fel értéket.
• Állandó : Értéke a program futása során változtatható és az utolsó értéket a program
leállítása után is megőrzi. A következő futáskor ezzel az értékkel indul.

– Leggyakrabban használt elemi változók:
• Logikai érték: Csak IGAZ és HAMIS értékeket vehet fel.
• Szám: Mind egész mind lebegőpontos számok tárolására alkalmas.
• Szöveg: Maximum 80 karakteres szöveg tárolására alkalmas.

Elegendő az első felhasználáskor értéket adni.
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Változók és Deklaráció a RAPID
nyelvben
Összetett változók (Record) és definiálásuk.
Több változó egy csoportba foglalásával hozhatunk létre saját változó típusokat.
Ezeket a csoportokat RECORD-oknak nevezzük. A record tartalmazhat elemi és record
típusú változókat is.
Elemi változók

Változó típus
deklaráció

Összetett változók

Az új változó típus egy példányának értékadása

Változó
deklaráció

Változó típus
Változó neve
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Változók és Deklaráció a RAPID
nyelvben
Robotikában jellemző összetett változók (Record-ok):
• Koordináta rendszerek (WobjData)
• Robot célok (RobTarget, JointTarget)
• Szerszámok (Tooldata)
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Változók és Deklaráció a RAPID
nyelvben
Alapértelmezett változók.
A robot gyári alap beállításai tartalmazzák a működéshez elengedhetetlen alap
összetett változókat. Ezek a:
• TOOL0 – alapértelmezett szerszám

• WOBJ0 – alapértelmezett koordináta rendszer
• LOAD0 – alapértelmezett robot terhelő tömeg
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Változók és Deklaráció a RAPID
nyelvben
Környezeti (I/O) változók.
A kimeneti és bemeneti jelek a rendszerparaméterek között kerülnek meghatározásra.
Az itt megadott neveket a programban közvetlenül elérhetjük, és műveleteket
végezhetünk velük. A programban nem kell I/O jelet deklarálni. A jelek típusa (digit,
digit-csoport, analóg) határozza meg, hogy milyen változó típusnak felelnek meg a
programon belül.
Várakozás I/O-ra
Értékadás
Értékvizsgálat

Speciális változók (néhány példa):
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Mozgás programozása 2

A mozgás utasítások a RAPID nyelvben.
A RAPID nyelvben használt mozgás utasítások, ahogy más utasítások is, valójában
paraméterezett függvényhívások. Pontosabban fogalmazva RUTIN hívások. Ezek a
rutinok a felhasználó számára nem olvashatók, és ebből következően nem is
módosíthatók, csak felhasználásuk engedélyezett a programban.

Az alap mozgásutasításokat, további funkciókkal bővítve, a felhasználó is készíthet
saját „utasítás”-okat. Így készültek a RAPID alkalmazás függő nyelvi kiegészítései is,
mint például az ívhegesztéshez használható ArcWelding Power Pacs.
Hegesztő mozgás utasítás:
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Mozgás programozása 2

Leggyakoribb RAPID mozgásutasítások.
• MoveL – Egyenes vonalú mozgás (pályavezérlés, lineáris interpoláció)
• MoveJ – mozgás (pályavezérlés, tengely interpoláció)

• MoveC – Köríven történő mozgás (pályavezérlés, kör interpoláció)
• MoveAbsJ – Tengelyek direkt mozgatása (pontvezérlés)
Speciális RAPID mozgásutasítások (utasítás csoportok)

• MoveJDo – Mozgás végén a robot a megadott kimenetet kapcsolja
• MoveLSync – Mozgás során a robot szinkronizál egy másik mechanikai egységgel
• SearchL – Mozgás közben figyel egy bemenetet és jelre megszakítja a mozgást
• TriggJ – Mozgás közbeni trigger jel aktiválás.
A fenti utasítások számtalan változatban érhetők el, mozgástípust és jeltípust tekintve.
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Mozgás programozása 2

MoveL mozgásutasítás részletei.
(Egyenes vonalú mozgás)

A fenti paramétereken túl további opcionális paraméterek is használhatók. (A WOBJ
paraméter is opcionális, a többi kötelező.)
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Mozgás programozása 2

MoveAbsJ mozgásutasítás részletei.
A robot JOINT mozgást végez és a robot célhelyzete is tengely szöghelyzet
(jointtarget) változóban kerül megadásra.

Az utasításhoz használhatók opcionális paraméterek is, mint a robot terhelés, a
koordináta rendszer, szinkronizációs azonosító, stb.
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Mozgás programozása 2

Útvonalak (Path)
A mozgásutasítások úgynevezett útvonalakba foglalhatók.
A robot mozgásának ilyen felosztása
nem kötelező, csak egy lehetőség.
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Mozgás programozása 3

Robtarget transzformáció, mozgásutasításon belül.
• Offset
• RelTool
Az offset segítségével a robtarget értékei az adott mozgásutasításban módosíthatók
anélkül, hogy az eredeti robtarget deklaráció változna.

A robtarget Z értéke 200 mm-rel lett módosítva.
A reltool segítségével a robot TCP pontja módosítható anélkül,
hogy az eredeti szerszám deklaráció változna.
A TCP Z értéke -200 mm-rel lett módosítva.
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Mindkét utasítás
azonos
eredményre vezet

Mozgás programozása 3

A mozgás megszakításának egy módja.
Search utasítás.
A robot megkezdi a mozgást a
p_elso pont felé, közben figyeli a
di_vakuum_ok változó értékét.
Amint a változó 1 értéket vesz fel
a mozgást a robot megszakítja és
egyenes vonalban halad a
p_masodik robtarget felé.
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Mozgás programozása 3

A mozgás lefutásának beállítása.
Alapesetben a mozgásutasítás csak sebesség adatot (speeddata) kell, hogy
tartalmazzon, de ennél részletesebben is lehet szabályozni egy adott mozgás
lefutásának folyamatát.
• AccSet – Gyorsítási és lassítási rámpa megadása.
• VelSet – Sebesség korlátozás.
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Várakoztatás

Program futásának várakoztatása.
• WaitUntil
• WaitTime

• WaitDI, WaitDO, WaitAI, WaitAO, WaitGI, WaitGO
• WaitSyncTask
• WaitRob
• …
A program futása a várakozásban megadott feltétel teljesüléséig felfüggesztésre kerül.

36

2021. 06. 30. 21:53:28

Megszakítás kezelés

Trap routine
A RAPID nyelvben a TRAP ROUTINE használatos a külső megszakítások kezelésére.

1. Megszakítás típusú változó deklarálása.
2. Megszakítási lánc felépítése rutinban.
• Korábbi megszakítás törlése
• Megszakítás változó összekapcsolása a TRAP
rutinnal
• I/O (bemeneti) változó adott értékének
összekapcsolása a megszakítás változóval
3. TRAP rutin elkészítése
• Megszakítás változó értékének vizsgálata
• Keresett érték esetén végrehajtandó utasítások
megadása
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Fájl kezelés

A RAPID-ban a speciális feladatok mellett a hagyományos, minden programnyelvben
megtalálható fájlkezelő funkciókat is megtaláljuk.
• RemoveDir
• OpenDir
• CopyFile
• RemoveFile
• RenameFile
• …
Valamint fájl tartalom kezelő utasításokat is.
• Open
• Write
• ReadStr, ReadNum, ReadBin
• Close
• …
38
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Fájl kezelés

Írás meglévő fájlba:
(A példa a robot TCP aktuális helyzetének POS és ORIENT adatait menti el egy LOG
fájlba.)
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Fájl kezelés

Olvasás meglévő fájlból:
(A példa a robotot a fájlból kiolvasott pozícióra mozgatja.)
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Fájl kezelés

IODEV

A feldolgozni kívánt fájlt egy speciális változóba kell helyezni ahhoz, hogy a tartalmát
kezelni tudjuk.
StrToVal

A fájlból kiolvasott STRING típusú adat konverziója a cél változó típusának
megfelelően. A folyamat sikere esetén az OK bool változó IGAZ értéket vesz fel.

41

2021. 06. 30. 21:53:28

Fájl kezelés

Pataméteresen hívható fájl kezelő rutin.
A második paraméter opcionális!
A rutinban kezelni kell a második
paraméter meglétének kérdését is.

Paraméteres rutin hívás, mindkét paramétert használva.
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Ember – Gép kommunikáció

Az ABB robotok Flex Pendant kezelő panelja nem csak a robot programozásához,
és a későbbi kezeléshez, karbantartáshoz használható.
Termelés közben (automata üzemmódban, program futás közben) is küldhet
információkat a kezelőnek, illetve a kezelő is kontrollálhatja a program lefutását
különféle adatbeviteli mezők használatával.
Így a Flex Pendant bizonyos HMI (human – machine interface) feladatokat is
elláthat.
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Ember – Gép kommunikáció

A programozó üzenetet küldhet a felhasználónak.
• TPWrite
• TPErase
• ErrWrite
A Flex Pendanton megjelenő üzenet nem befolyásolja a program lefutását, a
felhasználónak csak információt szolgáltat.

A programozó információt kérhet a felhasználótól.
• TPReadFK
• TPReadDnum
• TPReadNum
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Ember – Gép kommunikáció

TPWrite
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Ember – Gép kommunikáció

TPReadFK
A felhasználó 5 db gomb közül választhat, és ezzel befolyásolhatja a program
lefutását. Az választás sorszámát a „valasz” nevű numerikus változóban kapjuk
vissza.
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Ember – Gép kommunikáció

TPReadNum
A felhasználónak lehetősége van egy számérték megadására a megjelenő
numerikus billentyűzeten keresztül. Az értéket numerikus változóban kapjuk
vissza.
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Hibakezelés

A program végrehajtásakor bekövetkező hibák nagy része kezelhető a
programban, ami azt jelenti, hogy a program végrehajtása nem kell megszakítani.

A hibákat egyedülálló hibaszámmal azonosítják, és ezeket mindig felismeri a
rendszer. A hiba előfordulása a normál program felfüggesztését okozza a
végrehajtás és a vezérlés átkerül egy hibakezelőhöz. A hibakezelők lehetővé teszik

a hibákra való reagálást és az esetleges helyreállítást.
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Hibakezelés

Egy hibakezelőben a hibákat a programban szokásos utasításokkal lehet kezelni.
A rendszer által szolgáltatott ERRNO értéke használható a hiba típusának
meghatározásához.

A hibakezelőből való visszatérésre különböző parancsok használhatók
• RETURN
• RETRY
• TRYNEXT

• RAISE
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Hibakezelés

Fájl megnyitásakor keletkező hiba kezelése:

A programozó a hibakezelőből a RETRY paranccsal tért vissza, vagyis a rendszer
újra ismétli a korábban hibával végződő lépést.
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Hibakezelés

További hibapéldák:
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Hibakezelés
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