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Úvod

AKO POUŽÍVAŤ
TE NTO M ATE RI ÁL

Táto Mastre Class je zážitkom z učenia na stredných školách.
Kombinuje návštevy počítačových laboratórií s informačnými
interaktívnymi rozhovormi o vedeckých témach týkajúcich sa
počítačového programovania a digitálnych hier, ktoré majú priamy
význam pre život mladých ľudí. Mali by byť naplánované tak, aby sa
konali v rámci univerzity a používali dostupné laboratóriá alebo iné
vybavenie.

Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s
obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za
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Koncept činnosti a plán lekcie

TÉMA

Programovanie robotov ABB: Cieľom aktivity je naučiť študentov,
ako programovať priemyselného robota ABB - IRB 360. Pri
programovaní robotov sa použije metóda „z bodu do bodu“ pomocou
flex pendantu. Toto je metóda programovania online.

ÚROVEŇ
OBTI AŽNOS TI /
VEK ŠTUDENTOV

Pre študentov a učiteľov stredných odborných učilíšť a všeobecných
stredných škôl

POŽ ADOV ANÉ
P RE DCH ÁDZ AJÚCE
VEDOMOSTI

Základné znalosti o priemyselných robotoch.

Č AS POTRE BNÝ NA
IM PLEM ENTÁCI U

3 akademické hodiny

INŠTRUKTORI

Činnosť by mala byť vykonávaná odborným asistentom alebo
výskumným pracovníkom na univerzite. Postgraduálni študenti sú
veľmi dobrou alternatívou bežných učiteľov.

ZÍS K ANÉ
VEDOMOSTI A
ROZVÍJ ANÉ
KOMPETENCIE ŠTUDENTI

Znalosti a zručnosti pre online programovanie priemyselných robotov
ABB, znalosť a porozumenie kinematických štruktúr robotov

ZÍS K ANÉ
VEDOMOSTI A
ROZVÍJ ANÉ
KOMPETENCIE UČITELIA ŠKÔL

Znalosti a zručnosti pre online programovanie priemyselných robotov
ABB, znalosť a porozumenie kinematických štruktúr robotov;
didaktické schopnosti učiť o priemyselných robotoch; pedagogické
schopnosti využívať ukážky a praktické činnosti vo výučbe.

ZÍS K ANÉ
VEDOMOSTI A
ROZVÍJ ANÉ
KOMPETENCIE Z AM ES TN ANCI
UNIVERZI TY ALE BO
ŠTUDENTI
VYSOKÝCH ŠKÔL

M ATE RI ÁLY
POTREBNÉ PRE
IM PLEM ENTÁCI U
AKTIVITY

Vedecké komunikačné zručnosti; vzdelávacie schopnosti

Na prednášku: multimediálny projektor alebo televízor a okrem toho
tlačené letáky. Ak bude demonštrácia zahrnutá do informatívneho
hovoru, bude potrebný aj robot a programovací pendant
Pre praktické činnosti: robot ABB: IRB-360 a flex pendant; prípadne
rozdávanie teoretických materiálov alebo multimediálný projector na
vizualizáciu obrázkov. Počas praktického cvičenia by si študenti mali
ponechať podklady.
Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s
obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za
prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.

4

ČLE NE NIE AKTI VI T

1. Informatívna prednáška / prednáška: teoretická výučba a vedenie
otázok a odpovedí
2. Praktická činnosť - praktické cvičenie: v praxi to, čo bolo teoreticky
vysvetlené
3. Sebareflexia zo strany študentov.

UŽI TOČNÉ ODK AZY
NA ZDROJE

https://new.abb.com/

ODP ORUČ ANÉ
Ď ALŠ IE
VZDEL AV ANI E

Manual FlexPendant, SDK RobotWare 5.15, Document ID:
3HAC036958-001, Revision: B

POUŽITÉ ZDROJE

[1] Niku, Saeed. 2001. Introduction to Robotics Analysis, Systems and
Applications, San Luis Obispo, California, Prentice Hall,.

https://library.e.abb.com/public/b60548090c886120c1257b5f002f825
0/3HAC036958-en.pdf

[2] Abigo Izabo, Tarig Faisal, Mahmud Iwan, Al-Assadi, Hanif Ramli
„Programming ABB Industrial Robot for an Accurate Handwriting”
[3] „ABB Robotics IRC5 Training Manual”. 2011.
[4] ABB Robotics. 2010. „Operating Manual RobotStudio“ 5.13,.
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Základný znalostný zoznam

RE DAKTORI

ÚVOD K TÉME

Mikuláš Hajduk (Technical University of Košice, Slovakia )
Robot je definovaný ako automaticky ovládaný stroj, ktorý nahrádza
ľudskú činnosť, hoci sa nemusí podobať človeku. Robot je navrhnutý
a určený na ovládanie pomocou počítača alebo podobného zariadenia.
Mechatronika sa zaoberá štúdiom robotiky. Robotika je odbor,
vedomostná základňa a know-how pri navrhovaní a používaní robotov
v ľudských činnostiach. Robotický systém pozostáva nielen z robotov,
ale aj z iných zariadení a systémov, ktoré sa dajú spolu s robotmi
použiť na vykonávanie potrebných úloh.
Táto lekcia je zameraná na úvod do programovania robotov. Existujú
rôzne spôsoby programovania robota:
- pomocou pendantu (online programovanie): Programovanie
pomocou pendant je najobľúbenejší spôsob programovania robotov.
Na naprogramovanie robota obsluha pomocou pendantu presunie
robot z jedného bodu do druhého a každú pozíciu uloží jednotlivo. Po
naučení programu môže robot vykonať program pri plnej rýchlosti.
Robot môže byť naprogramovaný pomocou presných súradníc.
Takéto programovanie vyžaduje, aby bol robot prepnutý do „učiaceho
režimu“ a aby boli ďalšie operácie prerušené
- Offline programovanie (simulácia): V tejto forme programovania sa
program simuluje a vygeneruje vopred na počítači. Ostatné operácie
robota sa neprerušia, pretože programovanie sa vykonáva nezávisle
pomocou virtuálneho modelu robota
- Výučba demonštrovaním: obsluha pohybuje robotom , a to buď
manipuláciou so silovým senzorom alebo joystikom pripojeným k
robotovi. Rovnako ako pri programovaní pomocou pendantu, aj tu
operátor musí každú pozíciu uložiť v počítači.
Táto lekcia je zameraná na vytváranie zručností pre online
programovanie robotov pomocou programovacieho pendantu.

DÔLEŽITOSŤ PRE
K AŽDODENNÝ
ŽIVOT /
HOSP OD ÁRS TV O /
SPOLOČNOSŤ

DE TAI LN A
P REZE NTÁCI A
TÉMY

Očakáva sa, že v nadchádzajúcich desaťročiach budú roboti
vykonávať stále viac ľudských aktivít. Okrem ich nepretržitého
významu v priemysle a oblastiach, ako je medicína, sa stále viac
používajú v oblastiach, ktoré sa tradične nespájajú s automatizáciou,
napríklad v cestovnom ruchu. Berúc do úvahy tento trend, vedomosti
a zručnosti v robotike a mechatronike sa stanú kľúčovými
zručnosťami v oblasti zamestnateľnosti.
Úvod
Programovanie robotov ABB je o konfigurácii a programovaní
priemyselných robotov a dnes predstavuje dobre známu značku
robotov. ABB dodáva hardvér pre robota, zatiaľ čo softvér je napísaný
Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s
obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za
prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.
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programátorom robotov ABB v jazyku nazývanom RAPID, čo je
špecifický kód ABB. Robot ABB sa používa na uľahčenie úloh
vykonávaných ľuďmi alebo na ich úplné nahradenie. Vo všeobecnosti
sú roboty navrhnuté tak, aby boli ovládané počítačom alebo
podobným zariadením. Pohyby robota sú riadené prostredníctvom
ovládača, ktorý je pod dohľadom počítača, ktorý prevádzkuje určitý
typ programu. Ak sa teda program zmení, akcie robota sa
zodpovedajúco zmenia. Robot tak môže byť navrhnutý tak, aby
vykonával akúkoľvek úlohu, ktorú je možné naprogramovať (v rámci
svojho limitu a pracovnej zony) jednoducho zmenou programu. (pozri
zdroj - [1])
Popis systému
Bloková schéma robotického systému je znázornená na obr.1

Fig. 1: Bloková schema robotického systému [2]

Hardvér robota Ovládač IRC5 obsahuje všetky funkcie potrebné na
pohyb a ovládanie manipulátora robota. Regulátor pozostáva z dvoch
modulov, riadiaceho modulu a pohonného modulu. Riadiaci modul
obsahuje všetku riadiacu elektroniku, ako sú dosky I / O hlavného
počítača a flash pamäť. Riadiaci modul prevádzkuje všetok softvér
potrebný na prevádzku robotického systému. Pohonný modul
obsahuje všetku výkonovú elektroniku napájajúcu motory robota.
Pohonný modul IRC5 môže obsahovať deväť pohonných jednotiek a
môže zvládnuť šesť vnútorných osí plus dve alebo viac osí v závislosti
od modelu robota. [3]

Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s
obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za
prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.
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Fig. 2: Hardvér robota

Programovacia jednotka , pendant
FlexPendant je ručná programovacia jednotka, ktorá sa používa na
vykonávanie mnohých úloh, ktoré sa vyskytujú počas prevádzky
robotického systému, ako je napríklad úprava pracovného cyklu,
rýchlosť robotického manipulátora, úprava programov RAPID a
vytváranie pokynov pomocou metódy Teach a jogging. [4] Pri pohybe
robota pomocou joystika (jogging) si používateľ môže zvoliť režim
jogging a sú predložené nasledujúce vlastnosti:
• Režim pohybu - určuje, ako používať joystick
• Súradnicový systém - zmena smerov jogging
• Nástroj - ovplyvňuje polohu a tiež smery joggingu, ak je súradnicový
systém nástrojom
• Pracovný objekt - ovplyvňuje polohu a tiež smery joggingu.

Fig. 3: ABB FlexPendant

Súradnicové systémy
Na uľahčenie fázy programovania je možné definovať niekoľko
súradnicových systémov. Toto sa dá kalibrovať pomocou robota. Na
začiatok je potrebné definovať systém súradníc nástrojov a
Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s
obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za
prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.
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pristupovať k svetovému pevnému bodu najmenej v štyroch smeroch.
Potom je možné pomocou vopred definovaných pohybov robota
identifikovať údaje o hmotnosti a zotrvačnosti.
Hlavné súradnicové systémy sú:
• Svetový súradnicový system
• Základňa
• Nástroj
• Pracovný objekt / rámec používateľa

Fig. 4: Rapid Systems

Modul Rapid (program)
Jazyk bol pôvodne vyvinutý v spolupráci so SoftLab.
The language is originally developed in collaboration with SoftLab.

Fig. 5: Riadiaci program
Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s
obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za
prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.
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Programovanie pohybov
MoveL je inštrukcia, ktorá pohybuje robotom lineárne (v priamke) z
jeho aktuálnej polohy do určenej polohy. Jednoduchá inštrukcia
presunu obsahuje: MoveL p10, v1000, fine, tool0;
• p10 určuje polohu, do ktorej sa má robot presunúť.
• v1000 špecifikuje, že rýchlosť robota musí byť 1 000 mm / s.
• určuje, že robot musí ísť presne do určenej polohy a nesmie si pri
ceste do ďalšej polohy skracovať drahu.
• tool0 určuje, že je to montážna príruba na špičke robota, ktorá by sa
mala presunúť do určenej polohy.
Program

Fig. 6: Program

N ÁV OD P RE
INŠTRUKTOROV

- Nebuďte „len ďalším učiteľom“ - neučte sa. Podeľte sa so študentmi
o svoju vášeň pre roboty. To by zvyčajne znamenalo povedať im, ako
ste sa dostali k robotike a mechatronike a prečo sa vám to páči.
- Založte svoju autoritu ako odborník, aby sa študenti cítili istí prácou
so sofistikovanými strojmi podľa vašej výučby. Vyvarujte sa však
premietnutiu pozície nadradenosti.
- Nadviazať osobnejšie spojenie so študentmi. Zvyčajne by to
znamenalo povedať im niečo o sebe alebo si počas aktivity robiť vtipy.
- Spýtajte sa študentov na ich predchádzajúce znalosti programovania s
cieľom pokúsiť sa prepojiť nové znalosti s tým, čo už študenti vedia.
- Počas teoretického vysvetlenia použite ukážku so skutočnou
Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s
obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za
prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.
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programovaciou jednotkou
- Pokúste sa prinútiť študentov, aby sa zaujímali o ďalšie spôsoby
programovania robotov.
- Povedzte študentom nielen o tom, ako naprogramovať robota, ale aj
o tom, aké (sofistikovanejšie) funkcie môžu byť roboty
naprogramované tak, aby vykonávali rovnakú metódu. To by zvýšilo
motiváciu študentov tým, že by im naznačili, že naučenie sa základom
im môže neskôr pomôcť urobiť nejaké vzrušujúce veci.
- Ak budete používať vizuálny materiál prostredníctvom prezentácie
alebo letáku, všetko upravte, aby študenti mohli jasne vidieť. Na tlač
použite farebnú tlač, ak existujú schémy súčastí robota.

Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s
obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za
prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.
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Štruktúra lekcie

CIEĽ

Predstavte študentov stredných škôl online programovania robotov
ABB

ORGANI Z ÁCI A
PRIEBEHU LEKCIE

- Aktivita je vhodná pre skupinu až 20 študentov. Obmedzenie súvisí s
potrebou vidieť ukážku pomocou skutočného robota, ako aj s
praktizovaním programovania robota
- V tejto fáze nie je potrebné rozdeliť študentov do skupín
- Ak sa prednáška bude spoliehať hlavne na demonštráciu, študenti sa
musia nachádzať blízko robota. To by si mohlo vyžadovať, aby stáli
skôr ako sedeli. Takáto organizácia je vhodná pre menšie skupiny. Ak
sa použijú prezentácie, multimediálny projektor musí byť umiestnený
v blízkosti robota,. Ak bude informatívny príhovor odpovedať
výlučne na letáky alebo prezentácie prostredníctvom multimediálneho
projektora, vhodnou lokalitou by bola akákoľvek sála na univerzite.
- Trvanie tejto časti aktivity by malo byť medzi 45 a 90 minútami, v
závislosti od predchádzajúcich znalostí študentov a zamýšľanej
zložitosti prednášky.

V YB AV ENIE
UČEBNE

MOŽNOSŤ
AKTIVNÉHO
Z AP OJE NI A
ŠTUDENTOV DO
PRIEBEHU LEKCIE

Vyučovacia trieda alebo laboratórium robotiky na univerzite
Vysokoškolskí študenti môžu byť do tejto činnosti zahrnutí ako hlavní
inštruktori, iba ak majú dostatočné vedomosti o predmete (napr.
Talentovaní študenti minulého roka). Študenti vysokých škôl by vo
všeobecnosti mohli túto časť aktivity uľahčiť, napríklad uskutočnením
demonštrácie, zatiaľ čo hovorí lektor.

Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s
obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za
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Č AS OV Ý ROZVRH
LEKCIE

Fáza Popis
č.

Čas

1

Úvod do online programovania robotov ABB (a 10 min.
porovnanie s inými metódami programovania)

2

Inštrukcie pre programovanie metódou „point to 15 min.
point“

3

Vysvetlenie hlavných funkcii v RAPID jazyku

10 min.

4

Otázky

10 min.

Inštruktor má možnosť poskytnúť ďalšie
vysvetlenia s cieľom prepojiť akékoľvek nové
vedomosti so znalosťami súvisiacimi s povinným
učebným plánom alebo s predchádzajúcimi
vedomosťami.
Úloha inštruktora:
prezentovať pojmy a teoretický materiál tak, aby boli zrozumiteľné pre
študentov, berúc do úvahy ich predchádzajúce znalosti a ďalšie
charakteristiky vekovej skupiny; byť zodpovedný za akékoľvek
objasňujúce otázky; dodržujte časový plán, aby ste mali dostatok času
na praktické cvičenie.
Úloha študentov (študentov): porozumieť prezentovanej metóde
programovania tak, aby ju bolo možné uviesť do praxe; môžu klásť
otázky na objasnenie.
Úloha učiteľov: môžu klásť otázky na objasnenie, najmä ak sa
domnievajú, že prezentovaný materiál môže byť pre študentov príliš
zložitý; môžu spoluvytvárať školenia poskytovaním ďalších vysvetlení
zameraných na prepojenie nových vedomostí s povinnými učebnými
osnovami alebo predchádzajúcou výučbou

Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s
obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za
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Plán praktických aktivit a experimentov

CIEĽ

Cieľom aktivity je viesť študentov k programovaniu robota IRB -360
pomocou prívesku flex. Toto im umožní porozumieť a zapamätať si
teoretické inštrukcie, ako aj rozvíjať praktické zručnosti pre prácu s robotmi.

ORGANI Z ÁCI A
PRIEBEHU
P R AKTI CKÝCH
AKTIVIT

- 2 až 5 študentov v jednej skupine

V YB AV ENIE

MOŽNOSŤ
Z AP OJE NI A
ŠTUDENTOV

- 4 skupiny
- 2 až 4 inštruktori
Praktická činnosť by sa mala uskutočňovať v univerzitnom
laboratóriu. Laboratórium by malo mať najmenej štyri roboty ABB:
IRB-360 a programovacie pendanty.
Vysokoškolskí študenti sa môžu do tohto praktického cvičenia aktívne
zapojiť ako sprostredkovatelia. Kým lektor prechádza zo skupiny na
skupinu, jeden študent univerzity môže zostať v každej skupine, aby
dohliadal na jeho prácu. Vo všeobecnosti by sa vysokoškolskí študenti
mali zapájať do takejto činnosti iba vtedy, ak počet zapojených
učiteľov nie je dostatočný na to, aby poskytol jedného facilitátora v
skupine. Študenti by nemali duplikovať úlohu asistenta učiteľa.
Od študentov vysokých škôl sa však môže požadovať, aby sa pripojili
ku skupinám študentov stredných škôl, ak je programová úloha
náročnejšia alebo kreatívnejšia. To by malo veľmi pozitívny vplyv na
tímovú prácu, pretože môže mladším študentom umožniť stať sa
spolu tvorcami komplexnejších programovacích projektov. Tento
scenár spoločného vytvárania je vhodnejší pre dlhšie školenia.
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Online programovanie IRB-360 prostredníctvom pendant, metóda
programovania „point to point“.
Fáza č. Popis

Čas

1

Úvod

5 min.

2

Testovanie hlavných funkcií robota

10 min.

3

Príklady online programovania

10 min.

4

Vytvorenie programu pomocou pendantu 35 min.

5

Testovanie a ladenie programu

10 min.

6

Spätná väzba a sebareflexia

5 min.

Úlohy inštruktora:
demonštruje hlavné funkcie softvéru, ale iba v prípade potreby;
Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s
obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za
prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.

14

spolupracuje so všetkými skupinami striedavo v spolupráci s učiteľom
(ak je učiteľ k dispozícii, aby zostal so skupinou počas celého cvičenia,
inštruktor im môže dať pokyn, ako majú pokračovať v dohľade nad
skupinou, keď sa presúva do inej skupiny) ,
Úlohy učiteľov:
demonštrujú hlavné funkcie softvéru, ale iba v prípade potreby;
pracovať so skupinami počas celého času (možno bude potrebné
striedavo pracovať s rôznymi skupinami).
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