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ABSTRAKT 

Cílem této závěrečné práce je vytvořit vzorový řídící program na PLC vykonávající 

sekvenci pohybů robotu a následné nasazení na reálném robotu IRB 120. Pro komunikaci 

mezi robotem a PLC byl využit program vytvořený v prostředí Microsoft Visual Studio. 

V úvodu práce je stručně popsána historie robotiky a rozdělení robotů. V dalších 

kapitolách jsou popsány společnosti ABB Group a B&R Automation a jejich produkty se 

zaměřením na řídící systémy. Následující kapitoly popisují řešení zadané laboratorní 

úlohy a stručně vysvětlují nastavení jednotlivých programů. Příloha práce obsahuje video 

funkčního projektu na reálném robotu. 

ABSTRACT 

The goal of this bachelor thesis is to create sample control program executing sequence 

of robot movements and then its implementation on real robot IRB 120. For 

communication between robot and PLC was used program created in integrated 

development environment Microsoft Visual Studio. In the introduction are briefly 

described history of robotics and categories of robots. In the following chapters are 

described company ABB Group, its products and company B&R Automation and its 

products focused on control systems. Next chapters describe the solution of the given 

laboratory task and briefly explain settings of the individual programs. The thesis 

attachment contains video of the working project tested on real robot. 
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1 ÚVOD  

Robotika se s příchodem automatizace výroby stala velmi důležitou součástí průmyslu, 

a proto se tato práce zabývá ovládáním robotu IRB 120 od společnosti ABB pomocí 

programovatelného automatu X20CP1584 od společnosti B&R Automation a zvolením 

vhodného komunikačního protokolu mezi nimi. Práce slouží pro vyzkoušení netradičního 

způsobu komunikace, který bude sloužit pro testování v laboratoři. Pro komunikaci mezi 

těmito zařízeními byla nasazena konzolová aplikace vytvořena ve vývojovém prostředí 

Microsoft Visual Studio. Nejprve je vytvořený program otestován v simulaci a poté na 

reálném robotu v laboratoři.  

 První část práce bude pojednávat o historii robotiky a dělení robotů dle různých 

kritérií. Dále bude představena společnost ABB Group, rozdělení společnosti a jejich 

roboty a řídící prostředky. Poté bude představena společnost B&R Automation, která se 

v roce 2017 stala součástí ABB Group. Tato část bude zaměřena na řídící systémy 

společnosti B&R a jejich software Automation Studio. 

 V druhé části bude popsán princip komunikace mezi jednotlivými programy. 

Bude zde předvedeno, jak propojit programovatelný automat X20CP1584 s počítačem 

a připojení počítače ke kontroléru IRC5. Dále bude tato část zaměřena na nastavení 

programů Automation Studio, kde byl využit jazyk strukturovaného textu, vývojové 

prostředí Microsoft Visual Studio s programovacím jazykem C#, a nakonec ABB 

Robotstudio s vlastním programovacím jazykem RAPID.
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2 ROBOTIKA 

2.1 Úvod do robotiky 

Robotika je věda o robotech, která se začala rozvíjet s koncem průmyslové revoluce 

v 19.století. V dnešní době se tato věda stále více rozšiřuje, protože robot je schopný 

vykonávat práci vyžadující rychlost, přesnost a spolehlivost mnohem lépe než lidé. 

Roboty jsou také schopny vykonávat práci v nebezpečných nebo pro člověka jinak 

nevhodných podmínkách. Mnoho továren, kde dříve pracovali lidé, dnes prochází 

automatizací výroby a pracují zde za ně roboty. 

 

2.2 Historie robotiky 

Prvního programovatelného a učenlivého robota vyvinul George Devon ve své firmě 

Unimation v roce 1954 a nazval ho Unimate. V roce 1961 tohoto robota prodal firmě 

General Motors, která ho využívala ke zvedání a skladování horkých kusů kovu z tlakové 

slévárny. Unimaton neměl konkurenci až do konce 70. let, kdy do robotiky vstoupilo 

Japonsko, které neuznávalo americké patenty, a tak jejich roboty byly velmi podobné 

robotu Unimate. Od té doby vede Japonsko ve výzkumu a vývoji robotů a dnes se již 

můžeme setkat s humanoidními roboty napodobujícími člověka. [1,2] 

 

 

 

Obr. 1 Robot Unimate [3] 

 



 
2020 Vysoké učení technické v Brně, FSI, Ústav automatizace a informatiky 

 

18 

 

2.3 Roboty a manipulátory v průmyslu 

Největší uplatnění nachází roboty právě v průmyslu, proto vznikl pojem průmyslový 

robot, který se podle Mezinárodní robotické asociace definuje jako „automaticky řízený 

víceúčelový reprogramovatelný manipulátor se třemi a více osami, které mohou být pevné 

či pohyblivé, určený pro průmyslovou automatizaci“ [4].  

 

Tyto roboty se vyznačují následujícími vlastnostmi (viz literatura [2]): 

• Manipulační schopnost: Robot je schopen pomocí jedné nebo více manipulačních 

paží uchopit a přemístit předměty a provádět různé montážní úkony nebo úpravy. 

• Automatická činnost: Pohyby nebo úkony jsou prováděny automaticky podle 

stanoveného programu, bez dalšího zásahu člověka. 

• Snadná změna programu: Člověk může kdykoliv snadno změnit nebo upravit 

program, který není pevně zadán. 

• Univerzálnost: Robot je schopný při úpravě programu nebo výměnou nástroje 

vykonávat rozmanitou škálu činností. 

• Zpětná vazba: Pomocí různých senzorů a čidel je robot schopen získávat informace 

o pracovním prostředí a na základě těchto informací korigovat svoji činnost. 

U složitějších systému se setkáme dokonce i s kamerovými systémy. 

• Prostorová soustředěnost: Z hlediska funkčnosti není tato vlastnost důležitá, ale 

spíše se jedná o výhodu jednoduchého transportu. Některé aplikace mohou 

vyžadovat, aby byl robot mobilní.  

 

 

2.3.1 Rozdělení robotů 

Členění robotů, manipulátorů a průmyslových automatů není jednoznačně stanoveno, 

nejčastěji se však setkáváme s rozdělením do tří tříd: 

 

Teleoperátory 

Jedná se o jednoúčelová i víceúčelová zařízení ovládaná člověkem. Slouží k násobení 

síly, eliminaci nedokonalostí člověka nebo umožnění práce v nepříznivých podmínkách. 

Využívají se například ke zvedání těžkých předmětů. Tato zařízení pracují na principu 

master-slave, jsou tedy závislá na svém operátorovi a spolu s ním tvoří uzavřenou 

smyčku. [1,5] 
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Obr. 2 Vakuovací zvedací zařízení [7] 

 

Manipulátory s pevnou sekvencí 

 

Tyto manipulátory pracují na základě pevně daného programu bez nutnosti zásahu 

operátora. Opakují jednodušší, pevně stanovené cykly. Manipulátory jsou obvykle 

konstruovány jednoúčelově, je tedy složité či nákladné pracovní cyklus změnit tak, aby 

byla vykonávána jiná činnost. Využívají se k automatizaci výroby na jednoduché úkony, 

kde by bylo zbytečně nákladné nasadit složitá programovatelná zařízení. Typické zařízení 

je tzv. podavač. [1,5] 

 

Obr. 3 Podavač materiálu IGM DC30 [44] 
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Roboty se snadno měnitelnou řídící sekvencí 

 

Pracují automaticky na základě vloženého programu, který se dá snadno změnit nebo 

upravit. Můžeme je rozdělit podle úrovně reakce na okolní prostředí na: 

(viz. literatura [1,5]) 

 

• Průmyslové roboty: Vykonávají spektrum činností, které je stanovené 

programem, a s okolním prostředím nekomunikují. 

• Adaptivní průmyslové roboty: Jsou schopny upravovat vložený program na 

základě informací z různých čidel či senzorů, a tak se přizpůsobovat okolním 

podmínkám. 

• Kognitivní roboty: Zde se dá téměř hovořit o umělé inteligenci, kdy je robot 

schopen automaticky generovat daný program a sekvenci pohybů dle informací 

získaných ze senzorů a čidel, avšak generuje je pomocí člověkem vytvořených 

algoritmů. 

 

2.3.2 Další dělení dle konstrukce 

 

Scara roboty 

 

Jedná se o kloubové robotické rameno skládající se z chapadla, které je připevněno na 

dvou otočných kloubech. Jejich hlavní výhodou je rychlost, menší rozměry a přesná 

manipulace. Nejčastěji se využívají pro montáž, balení a jemnou manipulaci se 

součástkami a díly. Další jejich výhodou je poměrně nízká pořizovací cena, nacházejí 

tedy využití v továrnách či výrobnách všeho druhu. [6, 8] 

 

 

Obr. 4 Scara robot IRB 910SC [9] 
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Kartézské roboty 

 

Někdy také označovány jako portálové roboty, mají obvykle tři lineární osy, které se 

pohybují pomocí elektromotorů a akuátorů. Jejich pracovní prostor je vymezen kovovou 

konstrukcí, která slouží jako rám a podpora při práci s těžšími předměty. Využívají se pro 

jednoduché práce, jako je vyzvedávání lahví z pásu, ale také pro složitější, jako je 

například obrábění součástek s nízkou tolerancí odchylky. Výhodou oproti ostatním 

robotům je, že nezabírají místo pracovního prostoru, neboť jsou zavěšeny nad ním, je 

možné je využívat horizontálně i vertikálně. [6, 10, 11] 

 

 

Obr. 5 Kartézský robot W 823 [12] 

 

Delta roboty 

 

Delta roboty (připomínající svým vzhledem spíše pavouky) jsou ideální volbou pro 

manipulaci s menšími předměty. Skládají se ze základny a tří ramen připojených k ní. 

Základna je připevněna nad pracovním prostorem. Vyznačují se rychlými a přesnými 

pohyby, ale mají velmi omezenou nosnost, nacházejí tedy využití při podávání či balení 

menších součástek. [6, 13] 

 

Obr. 6 Delta robot Fanuc M-1iA/1H [14] 
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Šestiosé roboty 

 

Průmyslové roboty mohou mít různé konfigurace os, ovšem nejpoužívanější je 

konfigurace se šesti osami. Šestiosé roboty se obvykle skládají z otočné základy a ramen 

propojených klouby. Je možné je ovládat dvěma způsoby, a to buď pomocí úhlů natočení 

jednotlivých os nebo zadáním pozice a orientace koncového bodu. Jsou schopny 

dosáhnout na jakýkoliv bod ve svém pracovním prostoru s libovolnou orientací, jejich 

hlavní výhodou je flexibilita, mohou provádět širokou škálu činností, od podávání 

součástek až po jejich obrábění. [6, 14] 

 

 

 

Obr. 7 Šestiosý robot IRB 1100 [15] 
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3 ABB GROUP 

 
Obr. 8 Sídlo společnosti ABB v Curychu [16] 

 
ABB Group je Švédsko-švýcarská firma sídlící v Curychu. Tato celosvětová firma se 

specializuje na výrobu a výzkum technologií v oblasti energetiky a automatizace. 

V České republice působí od roku 1992 a zaměstnává zde téměř 3000 zaměstnanců. 

Provozní činnost společnosti ABB se celosvětově dělí na 5 divizí a to: [17] 

• Elektrotechnika: Výroba a výzkum v oblasti elektrotechniky. Nabízí mnoho 

výrobků, od zásuvek až po rozvodny.  

• Průmyslová automatizace: Zabývá se výrobky a řešeními pro měření a regulaci, 

automatizaci a optimalizaci průmyslových procesů.  

• Pohony: Tato divize je největším dodavatelem pohonů na světě. Zabývá se 

výrobou elektrických motorů, generátorů a pohonů. 

• Robotika a automatizace: Výroba průmyslových robotů, automatizovaných 

výrobních systémů. O automatizované systémy se stará společnost B&R, která se 

v roce 2017 stala součástí společnosti ABB 

• Energetika: Zajišťuje dodávání výrobků, systémů a servisních řešení pro 

energetiku. Zaměřuje se na integraci obnovitelných zdrojů energie. 

V této práci se budeme zabývat pouze divizí Robotiky a automatizace. 
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3.1 Divize robotiky ABB 

 

Společnost ABB je vedoucím dodavatelem průmyslových robotů a automatizovaných 

výrobních systémů. Po celém světě nainstalovala již přes 300 000 robotů. Vyrábí malé 

roboty o nosnosti v řádech jednotek   kilogramů až po roboty o nosnosti několika stovek 

kilogramů. Za zmínku stojí i kolaborativní roboty, které jsou schopny pracovat ruku 

v ruce s člověkem a spolupracovat s ním.  Tyto roboty nacházejí využití ve všech 

odvětvích průmyslu. [19,20] 

 

3.1.1 Robot IRB 120 

Jedná se o nejmenší šestiosý víceúčelový robot společnosti ABB. Díky jeho nízké 

hmotnosti 25 kg a kompaktním rozměrům je možné ho nainstalovat téměř kamkoliv. 

Pracuje rychle, přesně a obratně. Díky jeho certifikaci ISO Class 5 je možné ho využívat 

na práci s potravinami a tekutinami. Kabely pro vzduch jsou vedeny uvnitř robotu, 

nehrozí tedy riziko zamotání. Robot má dosah ramene 580 mm a jeho další výhodou je, 

že dokáže dosáhnout až 112 mm pod svoji základnu. Jeho nosnost činí 3 kg nebo až 4 kg 

ve svislé ose.  [18] 

 

Obr. 9 Robot IRB 120 [18] 
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3.1.2 ABB 14050 Single-arm YuMi 

Společnost ABB je průkopníkem ve vývoji kolaborativních robotů. V roce 2015 byl 

představen světově první kolaborativní robot. Kolaborativní robot je schopný bezpečně 

pracovat s člověkem na jednom pracovišti, při kontaktu s člověkem se totiž okamžitě 

zastaví a nemůže mu tak nijak ublížit. Není tedy potřeba robota mít v bezpečnostní kleci. 

 Robot YuMi je kompaktní a s váhou pouhých 9,5 kg je možné ho připevnit 

kamkoliv na pracoviště. Ultra-lehké rameno vyrobené ze slitin hořčíku je schopno rotovat 

v sedmi osách a imitovat tak pohyby lidské ruky s větší obratností než šestiosé roboty. 

Robot byl navržen tak, aby byl ideální pro montáž malých dílů. Programování robota je 

velmi snadné díky technologii Wizard easy programming. Tato technologie funguje na 

principu, kdy operátor chytne rameno robota a provede jím daný pohyb, robot si ho poté 

zapamatuje a může ho tak zopakovat. Je dodáván s integrovanými svěrkami, které jsou 

vybaveny kamerami a vakuovým úchopem, jehož nosnost je až 500 g. Robot se vyrábí 

i ve verzi se dvěma rameny Dual-arm YuMi. [21] 

 

Obr. 10 Kolaborativní robot YuMi [21]       Obr. 11 Robot YuMi se dvěma rameny 
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3.1.3 Řídící systém IRC5 

Jedná se o pátou generaci řídícího systému robotů od ABB. Díky němu jsou schopny 

roboty vykonávat práci co nejefektivněji. IRC5 automaticky optimalizuje trajektorii 

robota, díky tomu je schopný zredukovat čas jednotlivých cyklů a zároveň zachová 

přesnost při provádění jednotlivých pohybů.  Pohyb robota je vysoce efektivní a není 

třeba dalšího ladění programátorem. Jeden kontroler je najednou schopen ovládat až 4 

roboty díky technologii MultiMove. Kontroler je připraven na práci kdekoliv ve světě, je 

kompatibilní s různými napěťovými úrovněmi. Je konstruován na práci v nepříznivých 

podmínkách a nepotřebuje prakticky žádnou údržbu. Kontroler se vyrábí v několika 

velikostních provedení k vyhovění požadavků zákazníka.  [22] 

 Kontroler je vybaven technologií SafeMove, která se stará o bezpečnost na 

pracovišti. Díky této technologii není třeba využívat pro ochranu lidí fyzickou bariéru, 

jako jsou například klece, ale využívají se virtuální bariéry, například lasery. Robot tak 

zastaví vždy ještě před tím, než by mohlo dojít ke kolizi se člověkem. SafeMove taky 

umožňuje provoz robota v kolaborativním režimu, kdy robot detekuje člověka ve své 

blízkosti a sníží tak svou rychlost, jakmile člověk opustí oblast, robot zase pracuje na plný 

výkon. [23] 

 K řízení robotů využívá IRC5 software RobotWare, který nabízí širokou škálu 

aplikačních funkcí a sadu nástrojů. Tento software umožňuje připojení různých snímačů, 

a moderních programovacích rozhraních ve spojení s tablety a chytrými telefony. Jazyk 

využívaný k programování se nazývá RAPID. Jedná se o programovací jazyk 

s jednoduchými základy pro snadné používání, ale při hlubším pochopení je možné tvořit 

sofistikovaná řešení. [24] 

 Pro přímé ovládání a programování se používá ruční jednotka FlexPendant, která 

je tvořena hardwarem i softwarem, jedná se tedy o kompletní počítač. Tato jednotka je 

určena pro nepřetržitý provoz a je odolná vůči vodě, oleji a náhodnému zasažení okujemi 

při sváření. K robotu je připojena prostřednictvím integrovaného kabelu a konektoru. 

 

Obr. 12 IRC5 Controller [22]              Obr. 13 Ruční jednotka FlexPendant     
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4 B&R AUTOMATION 

Společnost byla založena roku 1979 v Rakouském Eggelsbergu, kde se dodnes nachází 

její sídlo. Firma se zabývá průmyslovou automatizací a během svého působení se rozšířila 

do 68 zemí a vytvořila zde 190 svých poboček. V roce 2017 se stala součástí skupiny 

ABB Group, jakožto globální centrum pro strojní a tovární automatizaci. Firma se 

specializuje na strojní a tovární řídící systémy, automatizaci továrenských komplexů 

a výrobu k tomu potřebného sortimentu. [26,27] 

 Výroba většiny komponent a také školení nových pracovníků probíhá v hlavním 

sídle firmy v Eggelsbergu. V České republice vlastní firma pobočky v Brně a v Praze. 

Zde také probíhají školení pro budoucí zaměstnance a také je zde možnost pro studenty, 

kteří mohou projít školením zcela zdarma. [28] 

 

Obr. 14 Sídlo společnosti B&R v Eggelsbergu [29] 

 

V posledních letech byla vyvinuta technologie pod názvem Hypervisor. Tato technologie 

umožňuje kombinovat takzvané real-time operační systémy s klasickými. Real-time 

operační systém zajišťuje deterministické vykonávání programu v čase, ale jen s těží lze 

na takových systémech provozovat pokročilejší technologie vizualizace. Proto bylo dříve 

potřeba pro vizualizaci druhého počítače. Technologie Hypervisor dokáže rozdělit 

hardware počítače (disponujícího procesorem s více jádry) na 2 nezávislé celky, díky 

tomu mohou být na jednom počítači provozovány oba operační systémy zároveň, aniž by 

se navzájem jakkoliv omezovaly. [30] 

 

Obr. 15 Technologie Hypervisor [30] 
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4.1  Automation Studio 

Je integrované vývojové prostředí pro jakékoliv automatizační řešení od B&R. Zahrnuje 

programovací nástroje pro řídící, pohonnou a bezpečnostní techniku, vizualizaci i provoz. 

Jedná se již o čtvrtou generaci této softwarové platformy, která byla kompletně 

přepracována a slibuje tak uživatelům efektivnější a účinnější práci. 

 Automation Studio umožňuje programování v mnoha jazycích z IEC 61131-3, 

přes CFC a C až po objektově orientované programování v jazyce C++. 

 Vývojáři zde mohou programovat, zkoušet i optimalizovat procesy a algoritmy 

řízení, pohybové sekvence a vizualizační rozhraní, díky tomu se eliminují problémy, které 

by se mohly vyskytnout při propojení jednotlivých nástrojů v oddělených softwarech. 

[31,32] 

 

Obr. 16 Automation Studio 4 [32] 

 

O dokonalé propojení všech zařízení od B&R se stará operační systém Automation 

Runtime, který je optimalizován pro získání nejvyššího možného výkonu z použitého 

hardwaru. Je kompatibilní se všemi zařízeními B&R a díky němu jsou vytvořené 

programy nezávislé na použitém zařízení. Programy mohou být snadno sdíleny mezi 

různými zařízeními bez dalších úprav. [33,34] 

 

Obr. 17 Automation Runtime – softwarová platforma pro všechny produkty B&R [34] 
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4.2  Řídící systémy 

Společnost B&R vyrábí řídící systémy, které umožňují pokrýt všechny požadavky 

zákazníků – od malých regulátorů, CNC řízení a robotiky až po aplikace procesního 

řízení. Tato zařízení se vyznačují rychlým a přesným řízením strojů a systému. Všechna 

zařízení lze programovat a konfigurovat pomocí Automation Studia. [35] 

 

4.2.1 Systémy řady X20 

Díky celé řadě procesorů od ARM až po Intel Atom pokrývá tento systém celé spektrum 

výkonnosti, při zachování kompaktních rozměrů a vysoké možnosti modulárnosti. Díky 

kompaktním rozměrům je možné využít tento systém téměř kdekoliv. Systém je schopen 

pracovat s časovými cykly od 100 μs. 

 Systém je běžně vybaven komunikačními rozhraními, jako jsou RS232, Ethernet 

a USB. Je tedy možné využívat zařízení s těmito typy rozhraní bez jakýchkoliv dalších 

modulů. Každý procesor je také vybaven komunikačním rozhraním POWERLINK pro 

komunikaci v reálném čase. 

 Jak bylo řečeno, je zde možnost přidávání různých modulů. K zařízení X20 je 

možné připojit až 250 dalších modulů a 3000 kanálů. 

 Pro práci za nepříznivých podmínek se vyrábí i verze X20 coated, která má 

certifikace na využití při extrémních teplotách, je odolná proti vniknutí vody, práci ve 

vlhkém prostředí a také je odolná proti korozi vyvolané působením různých plynů. Další 

výhodou je plná kompatibilita se systémy X20 bez tohoto ochranného obalu. [36,37] 

 

Obr. 18 Systém řady X20 [36] 
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4.2.2 Průmyslové počítače 

Pro náročnější aplikace se využívají skříňové počítače, které nabízí i výkonnější 

procesory řady Intel Core i3/i5/i7. V nabídce jsou procesory s jedním, dvěma či čtyřmi 

jádry. Tyto počítače jsou navrženy tak, aby splnily vysoké požadavky zákazníků 

z průmyslu na robustnost, spolehlivost a dlouhodobou pohotovost. Počítače jsou 

rozšiřitelné o přídavné moduly, které mohou mít funkci datového úložiště v podobě SSD, 

přídavných karet pro PCI či PCI-E nebo dokonce integrovaného zdroje. Většina počítačů 

je konstruována tak, aby byl možný provoz bez potřeby větráků pro chlazení komponent. 

Díky tomu tyto počítače nevyžadují žádnou údržbu. [38] 

 

Obr. 19 Průmyslové počítače PC 910 [38] 

 

Při důrazu na kompaktnost a výkon jsou v nabídce i panelové počítače, které spojují 

průmyslový počítač a dotykový displej do jednoho zařízení. Dotykový displej umožňuje 

využití různých gest pro zvýšení efektivity a zjednodušení práce, je zde také možnost 

ovládat displej v rukavicích. Stejně jako průmyslové počítače je možné rozšířit zařízení 

přídavnými komponentami, jako jsou SSD, CD/DVD mechanika či zdroj napájení. 

V nabídce jsou také verze z nerezové oceli speciálně navržené pro provoz, který vyžaduje 

práci v hygienicky čistém prostředí, jako je výroba nápojů a jídla, nebo provoz ve 

farmaceutickém průmyslu. [39,40] 

 

       Obr. 20 Panelový počítač z nerezové oceli [40] 
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4.2.3 Systémy řady X90 

Pro práci v extrémních podmínkách je možné využít systémy X90, které nabízí vysoký 

výkon díky procesorům ARM. Mezi základní typy komunikačních rozhraní patří rozhraní 

CAN, Ethernet a také POWERLINK. Uvnitř robustního hliníkového krytu je místo pro 

další čtyři desky, které slouží k rozšíření, například možnost přidání WLAN připojení, 

Bluetooth nebo GPS. Tato zařízení jsou navržena do prostředí s extrémními teplotami 

a jsou odolná vůči vibracím, nárazům, soli, UV záření a olejům. [41] 

 

Obr. 21 Systém řady X90 [41] 
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5 MOTIVACE A ŘEŠENÍ ÚKOLU 

Úkolem praktické části je vytvořit program k ovládání robotu pomocí programovatelného 

automatu (dále jen PLC) a zvolit vhodný způsob komunikace mezi nimi. Existuje několik 

způsobů komunikace, například komunikace napřímo pomocí komunikační sběrnice 

Profinet. Po konzultaci s odborným konzultantem byla vybrána možnost řízení pomocí 

konzolové aplikace vytvořené ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio. Tento 

způsob komunikace zatím nebyl vyzkoušen a práce tedy může sloužit k testovacím 

účelům a porovnaní s ostatními způsoby komunikace. Microsoft Visual Studio nabízí 

práci v přehledném prostředí, které usnadňuje práci s kódem a jeho případným 

testováním. Díky programovacímu jazyku C# se dá snadno pracovat se souřadnicemi a je 

možné například generovat souřadnice pomocí lineární interpolace, robot pak může 

snadno kopírovat křivku, která interpolací vznikla. 

 PLC slouží jako ovladač a datové uložiště pro ukládání souřadnic. K vytvoření 

programu pro ovládání PLC byl využit jazyk strukturovaného textu. Komunikace mezi 

PLC a konzolovou aplikací je řešena pomocí protokolu TCP/IP, kde konzolová aplikace 

vytváří TCP server a PLC slouží jako TCP klient. Podrobnější nastavení ze strany PLC 

je popsáno v kapitole 6. 

 Konzolová aplikace má funkci prostředníka mezi robotem a PLC. Tato aplikace 

je rozdělena na dvě vlákna, která běží paralelně, jedno slouží ke komunikaci s PLC 

a druhé ke komunikaci s robotem. S robotem komunikuje prostřednictvím rozšíření PC 

SDK, které usnadňuje komunikaci s kontrolerem IRC5. Konzolová aplikace také slouží 

ke zpracovávání souřadnic, která přijímá z PLC. Podrobnější popis je v kapitole 7. 

 Kontroler IRC5 řídí pohyby robotu IRB 120 na základě programu napsaného 

v programovacím jazyce RAPID. Trajektorii kontroler načítá z externí aplikace, jak bylo 

uvedeno výše. Podrobnější popis a nastavení kontroleru je v kapitole 8. 

 

Obr. 22 Princip komunikace
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6 ÚVOD DO PRAKTICKÉ ČÁSTI 

Kapitola se bude zaměřovat na způsob komunikace mezi PLC a robotem. Bude zde 

popsáno, jak je vyřešena komunikace a jaké programy jsou zde využity. Dále se zde 

podíváme na to, jakým způsobem je robot řízen z PLC a na všechny možnosti ovládání 

robotu. Podrobněji si však rozebereme jednotlivé nastavení programů v dalších 

kapitolách. 

 

Obr. 23 Pracoviště s robotem 

6.1 Řešení komunikace 

Pro komunikaci mezi ABB Robotstudiem a PLC byl zvolen program vytvořený v nástroji 

Microsoft Visual Studio, který běží jako konzolová aplikace na pozadí a zprostředkovává 

nám odeslaná i přijatá data z obou dále uvedených programů. S ABB Robotstudiem 

komunikuje Visual Studio pomocí PC SDK od ABB, který nám umožňuje se připojit ke 

kontroléru IRC5 a pracovat s daty uvnitř RAPID kódu. Komunikace s PLC je vyřešena 

pomocí protokolu TCP/IP, kde nám Visual Studio slouží jako server a PLC je client, který 

se k němu připojuje. Visual Studio tedy příjímá data odeslaná z PLC, zpracovává a posílá 

je dále do kontroléru IRC5. Samozřejmě je komunikace obousměrná, je tedy možné data 

odesílat i z kontroléru do PLC. 
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6.2 Řízení robotu z PLC 

Řízení provádíme pomocí počítače, který je k PLC připojen ethernetovým kabelem. 

K přístupu do PLC je využíváno Automation Studio, kde pomocí nástroje Watch 

odesíláme příkazy do kontroléru. V PLC máme 2 programy, jeden nám slouží k nahrávání 

souřadnic z textového souboru a druhý k řízení robota. V rámci řízení robota můžeme 

například měnit jeho rychlost a přesnost pohybů na zadané body a volíme zde stav, ve 

kterém se robot nachází. 

 

Robot tedy ovládáme změnou stavů, které jsou: 

• Waiting: Výchozí stav, ve kterém se robot ustaví do pozice Home 

a vyčkává na další instrukce. 

• Coordination_saving: V tomto stavu se do kontroléru ukládají jednotlivé 

souřadnice, které potom využíváme v dalších stavech. 

• Joint_control: Zde můžeme libovolně ovládat natočení jednotlivých os 

robota námi zadanou rychlostí. 

• Coordinates_control: Zde můžeme ovládat robot pomocí změny 

jednotlivých souřadnic x,y,z a jejich orientace Rx,Ry,Rz. 

• Euler_linear: Robot pojede lineárně po trase, která byla uložena do 

kontroléru. Orientace bodů je zde zadána pomocí eulerových úhlů. 

• Quaternion_linear: Stejně jako ve stavu Euler_linear, robot pojede 

lineárně po trase, avšak zde máme orientaci bodů zadanou 

v Kvaternionech. 

• Euler_joint: Robot pojede kloubovým pohybem po uložené trase, opět je 

zde rotace uložena pomocí eulerových úhlů. 

• Quaternion_joint: Jako ve stavu Euler_joint pojede robot kloubovým 

pohybem po uložené trase, orientace bodu je zadána v Kvaternionech. 
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7 AUTOMATION STUDIO 

K vytvoření projektu jsem použil edici Student license, verze 4.6.3.55. 

Základní nastavení zde bude popsáno jen stručně. Podrobněji je postup a princip 

TCP/IP komunikace popsán v závěrečné práci pana Eduarda Mittaše. [42] 

7.1 Vytvoření nového projektu 

Po otevření Automation Studia si vytvoříme nový projekt, kde provedeme základní 

nastavení. Zvolíme název projektu a v dalším kroku zvolíme manuální volbu hardwarové 

konfigurace, kde si zvolíme CPU X20CP1584. Je zde i možnost aktivovat spuštění 

simulace při vytvoření projektu. 

 

 

Obr. 24 Tvorba nového projektu v Automation Studio 
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7.2 Přidání nového programu do projektu 

Po vytvoření projektu v Logical View klikneme pravým tlačítkem na název našeho 

projektu a vybereme Add Object. Otevře se nové okno – Toolbox. Budeme psát v jazyku 

strukturovaného textu, proto zde vybereme program, který se nazývá ST Program. 

V Logical View potom můžeme vidět přidaný ST Program. 

 

 

Obr. 25 Okno po přidání nového programu 

7.3 Přidávání knihoven 

Do programu je nutné přidat několik knihoven, které obsahují potřebné funkce. Knihovny 

nalezneme v Toolbox-u, po přidání je můžeme najít v Logical View pod názvem našeho 

projektu, v sekci Libraries. 

První knihovnou, kterou budeme potřebovat pro komunikaci s Visual Studiem pomocí 

protokolu TCP/IP je knihovna AsTCP. 

Další použitá knihovna, která slouží k práci s proměnnými typu string je knihovna 

AsBrStr. 

Poslední přidaná knihovna je FileIO. Slouží ke zpracovávání souborů. Potřebujeme ji ke 

čtení souřadnic z textového souboru. 

 

Obr. 26 Seznam potřebných knihoven 
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7.4 Načítání souřadnic do programu 

Robot potřebuje k vykonání sekvence pohybů patřičné souřadnice. Ty jsou uloženy 

v textových souborech, které jsou uloženy na paměťové kartě CompactFlash, která je 

vložena do PLC. Souřadnice lze snadno upravovat a sekvence pohybů může být díky 

tomu libovolná. 

K načítání souřadnic ze souboru do programu používáme knihovnu FileIO. 

Nejprve však musíme nakonfigurovat cestu ke složce obsahující souřadnice. Konfiguraci 

provádíme tak, že vybereme okno Physical View a zde klikneme pravým tlačítkem myši 

na náš CPU a vybereme Configuration. 

 

Obr. 27 Physical View v Automation Studiu 

 

Otevře se nám nové okno, ve kterém si rozklikneme File Devices a zvolíme si název, 

který budeme pro tuto cestu používat v programu, zadáváme zde také cestu, která vede 

k textovým souborům. Jelikož prozatím pracujeme v simulaci, je možné zde zapsat 

jakoukoliv cestu na lokálním počítači. 

 

Obr. 28 Konfigurace cesty k souborům 
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Pro čtení souřadnic už stačí jen ve vytvořeném programu zadat název zařízení, který jsme 

si zvolili a vybrat si název textového souboru, který chceme přečíst. Tyto informace 

zadáme do funkčního bloku FileOpen a získáme tak přístup do vybraného souboru. 

 

Obr. 29 Klíčová část programu pro otevření souboru 
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7.5 Nastavení TCP/IP komunikace 

Automation Studio nám slouží jako klient a připojuje se k serveru, který byl vytvořen ve 

Visual Studiu. TCP/IP komunikace probíhá v určité posloupnosti od vytvoření klienta až 

po ukončení komunikace. Podrobné informace lze najít v help-u Automation Studia. 

Server běží na stejném počítači, tudíž server bude mít i stejnou IP adresu. V případě 

simulace běží na stejném počítači i simulátor PLC, volíme tedy všude IP adresu 127.0.0.1, 

která je speciálně vyhrazena pro Localhost. Port můžeme zvolit libovolný, je však 

důležité mít stejný port, jak na straně serveru, tak na straně klienta. 

 

Obr. 30 Schéma TCP/IP komunikace [47] 



 
2020 Vysoké učí technické v Brně, FSI, Ústav automatizace a informatiky 

 

42 

 

7.6 Připojení k PLC v laboratoři 

Po napsání a otestování programu v simulaci můžeme přejít k testování na reálném 

hardwaru v laboratoři. Jedná se o PLC X20CP1584. Vypneme tedy simulaci. 

 

Obr. 31 PLC X20CP1584 

 

Využijeme možnost přímého propojení PLC s počítačem (kvůli konfiguraci v laboratoři). 

Nejprve je potřeba připojit počítač do sítě, kde je zapojeno i PLC. Poté v počítači musíme 

nastavit IP adresu, kde první tři číslice budou stejné, jako má PLC a poslední číslice, která 

slouží k rozeznání jednotlivých zařízení, může být libovolná, ne však stejná, jako má 

PLC. Na PC otevřeme nastavení Centrum sítových připojení a sdílení, zde zvolíme 

Změnit nastavení adaptéru, pravým tlačítkem klikneme na Ethernet a zvolíme Vlastnosti. 

Ve vlastnostech najdeme Protokol IP verze 4(TCP/IPv4) a klikneme na Vlastnosti. 

Následně zvolíme Použít následující IP adresu a vyplníme ji, včetně masky podsítě, která 

bude 255.255.255.0. 

 

Obr. 32 Manuální nastavení IP adresy 
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Dalším krokem je v Automation Studiu v sekci Online kliknout na volbu Settings. Tím se 

nám otevře okno, kde můžeme v pravé části vidět naše PLC, přesuneme ho tedy kurzorem 

na levou stranu a zvolíme Connect a zaškrtneme Use in active config. Nyní můžeme 

nahrát do PLC náš program pomocí tlačítka Transfer. Po restartu by mělo být v pravém 

dolním rohu vidět, že PLC je ve stavu RUN. Tím je spojení s PLC dokončeno. 

 

Obr. 33 Úspěšné přesunutí programu do PLC 

7.7 FTP připojení k PLC 

Pro přístup k datům, která jsou uložena na paměťové kartě CompactFlash, využijeme 

program Total Commander, který slouží ke správě souborů a je možné se přes něj pomocí 

FTP připojit k PLC a spravovat tak data na paměťové kartě, aniž bychom ji museli ze 

zařízení vyjmout. 

 FTP (File Transfer Protocol) je protokol pro přenos souborů mezi počítači pomocí 

počítačové sítě. Využívá protokol TCP a může být používán nezávisle na použitém 

operačním systému. [43] 

 Pro funkčnost FTP připojení je potřeba nejprve v programu Automation Studio 

vytvořit FTP server. Ten vytvoříme tak, že stejně jako při mapování cesty k souboru 

přejdeme do konfigurace procesoru a rozklikneme FTP Server, kde zvolíme protokol FTP 

a vytvoříme nového uživatele i s heslem. Dále přidáme oprávnění ke čtení i zápisu do 

soboru a v kolonce Shared device vybereme All Devices. Tím máme FTP Server 

vytvořený. 
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Obr. 34 Vytoření FTP Serveru v Automation Studio 

 

Nastavení na straně Automation Studia máme hotové, dále je potřeba připojit program 

Total Commander k FTP serveru. To provedeme tak, že při otevření programu klikneme 

na záložku Síť a vybereme Protokol FTP – připojit k serveru. Otevře se nám nové okno, 

kde vybereme Nové připojení. Znovu se nám otevře nové okno, kde zvolíme název 

připojení, poté do kolonky Host napíšeme IP adresu daného PLC, a nakonec do kolonek 

Jméno uživatele a Heslo vepíšeme údaje z vytvořeného FTP Serveru na PLC. Po 

vytvoření připojení se stačí připojit k serveru a tím získáme přistup ke CompactFlash 

a můžeme nahrát své souřadnice. 

 

Obr. 35 Připojení k FTP Serveru 
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8   MICROSOFT VISUAL STUDIO 

Microsoft Visual Studio je vývojové prostředí od Microsoftu. Může být použito pro vývoj 

různých aplikací, jako jsou například konzolové aplikace, aplikace s grafickým 

rozhraním, webové stránky, webové aplikace a další. [44] 

My se budeme zabývat vývojem konzolové aplikace v jazyku C#. Pro studenty je 

zdarma ke stažení nejnovější verze Microsoft Visual Studio 2019, kterou budeme 

používat. 

8.1 Nastavení Microsoft Visual Studia 

Před tím, než začneme pracovat ve vývojovém prostředí, je potřeba nejprve stáhnou 

rozšíření .NET desktop development. Rozšíření pracuje s programovacím jazykem C# 

a obsahuje celou řadu knihoven, které budeme potřebovat. .NET desktop development 

stáhneme pomocí Visual Studio installeru. 

 Po otevření Microsoft Visual Studio si vytvoříme nový projekt. V této práci běží 

program napsaný v tomto prostředí pouze na pozadí a nijak s ním za běhu 

neinteragujeme. Vytvoříme proto program jako konzolovou aplikaci. 

 

 

Obr. 36 Vytvoření nového projektu v Microsoft Visual Studio 

 

Po vytvoření projektu vidíme editor kódu našeho projektu. Než začneme psát samotný 

kód, je potřeba přidat několik knihoven. Některé z nich jsou zahrnuty při vytvoření 

projektu a stačí je vepsat do programu, ovšem my budeme využívat rozšíření PC SDK od 

ABB, které musíme nejprve stáhnout z oficiálních stránek ABB. Toto rozšíření 

potřebujeme pro komunikaci s kontrolérem a pro přístup k datům uvnitř RAPID kódu. 
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Knihovny, které nejsou součástí projektu přidáme tak, že klikneme pravým tlačítkem na 

Dependencies a vybereme Add Reference. Otevře se nám nové okno, kde klikneme na 

Browse a najdeme nainstalované knihovny a přidáme je do projektu. 

 

Obr. 37 Přidávání nových knihoven do projektu 

 

Pro používání knihoven v programu je potřeba na začátek kódu deklarovat, které 

knihovny chceme využívat.  

V naší aplikaci běží paralelně dva programy zároveň, jeden slouží ke komunikaci 

s kontrolérem a druhý slouží ke komunikaci s programovatelným automatem. Pro tyto 

účely nám poslouží knihovna System.Threading. 

Další knihovny, které slouží k vytvoření serveru, ke komunikaci a odesílání či 

příjímání dat jsou System.Net a System.Net.Sockets. 

Dále přidáme i knihovny od ABB a v neposlední řadě knihovny System.Text 

a System.Linq, které slouží k práci s datovými typy.  

 

Obr. 38 Seznam používaných knihoven 
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9   ABB ROBOTSTUDIO 

ABB Robotstudio nám bude sloužit k vytvoření kódu, který nám umožní ovládat pohyby 

robota. K programování se používá programovací jazyk RAPID, který byl pro tento účel 

vytvořen společností ABB. 

 V této kapitole si ukážeme, jak importovat robota do projektu a jak vytvořit nový 

nástroj z modelu. Poté si ukážeme, jak se připojit k reálnému kontroléru v laboratoři. 

9.1 Vytvoření projektu 

Pro vytvoření projektu využijeme možnost Solution with Empty Station, tím se nám 

vytvoří nový projekt, do kterého musíme přidat robota a kontrolér pro potřeby simulace. 

Robota přidáme v kartě Home, v sekci ABB Library. V laboratoři budeme používat robota 

IRB 120, vybereme ho tedy i zde.  

 

Obr. 39 Vložení robota do projektu 

 

Dále je potřeba přidat kontroler, ten najdeme opět v kartě Home, v sekci Virtual 

Controller. Vybereme Add New Controller. Tím máme projekt připraven pro práci 

s RAPID kódem. Do editoru programu se dostaneme v kartě RAPID 

 

Obr. 40 Vložení kontroléru do projektu 
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9.2 Vložení nástroje do RobotStudia 

Pro vložení nového nástroje, který není součástí RobotStudia potřebujeme mít nástroj 

uložen v souboru typu sat. V RobotStudiu klikneme v kartě Home na Import geometry 

a poté na Browse for geometry, zde najdeme cestu k souboru s nástrojem. Tím se nám 

vloží model nástroje do RobotStudia. Model vložíme do středu souřadného systému a 

otočíme ho o 180 stupňů. Poté vytvoříme nový bod, který nám bude určovat konec toho 

nástroje. Nakonec v kartě Modeling vybereme Create Tool, kde zvolíme Use Existing 

v sekci Select Component. V dalším okně si zvolíme koncový bod nástroje a vytvoříme 

nový nástroj. [46] 

 

Obr. 41 Vytvoření nástroje v RobotStudiu 

 

Nyní stačí přidat nově vytvořený nástroj na robota. To provedeme pravým kliknutím na 

nový nástroj v okně Layout, zvolíme Attach to a vybereme zde robot IRB120. 

 

Obr. 42 Připojení nástroje na robot 
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9.3 Připojení k reálnému kontroleru 

Po otestování v simulaci můžeme přejít k připojení k reálnému kontroléru. Počítač 

připojíme do sítě s kontrolérem a po spuštění RobotStudia vybereme sekci Online, kde 

bychom měli vidět všechna zařízení v síti. Připojíme se k našemu kontroléru. Poté v sekci 

RAPID klikneme na Request Write Access. Tím získáme přístup k zápisu RAPID kódu 

v kontroléru. Překopírujeme kód ze simulace včetně nástroje. Po nahrání našeho kódu je 

důležité uvolnit přistup k zápisu, jinak se nám Microsoft Visual Studio nepřipojí ke 

kontroléru, protože k němu již je připojen počítač pomocí RobotStudia.
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10 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo vytvořit program vykonávající sekvenci pohybů robotu IRB120 

ovládaný programovatelným automatem X20CP1584 a otestovat program v reálném 

prostředí. Komunikace je zde řešena netradičním způsobem, a to pomocí konzolové 

aplikace vytvořené ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio. Je tedy potřeba mít 

na pracovišti počítač i PLC zároveň, což je nepraktické, tuto nevýhodu lze však řešit 

technologií hypervisor popsané v kapitole 4. Zvolený způsob komunikace byl zvolen 

zejména pro účely otestování další (byť netradiční) možnosti ovládání robotu. Další 

důvody pro zvolení tohoto způsobu komunikace byly vysvětleny v kapitole 5. 

V první části práce je popsána robotika, její historie a rozdělení robotů. Poté jsou 

v práci představeny společnosti ABB Group a B&R Automation se zaměřením na řídící 

systémy.  

V další části práce je popsáno řešení komunikace a ovládání robota 

z programovatelného automatu. Dále jsou zde popsány jednotlivé programy a jejich 

základní nastavení a využití v reálném prostředí. 

 V rámci této práce byl vytvořen program, který umožňuje uživateli vybrat si 

způsob, jakým chce souřadnice zadávat a jakým způsobem má robot sekvenci pohybů 

provést. Navíc je zde možnost ovládat robot pomocí zadávání jednotlivých bodů nebo 

natočení jeho kloubů, měnit jeho rychlost a přesnost s jakou k daným bodům přistupuje.  

 Práce byla otestována v laboratoři ústavu Automatizace a informatiky na reálném 

robotu. Při testování bylo zjištěno, že řešení není vhodné pro časově kritické aplikace, 

jelikož dochází k drobnému zpoždění při komunikaci, výhodou však bylo pohodlné 

a jednoduché ovládání robotu pomocí počítače. Funkčnost byla zdokumentována a video 

z testování je součástí přílohy.
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