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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zaobírá posouzením vhodnosti použití originálních pohonů 
na starším průmyslovém robotu KUKA KR 15/2 s  novým řídicím systémem od 
společnosti KEBA. Z řídicí skříně KR C1 je původní řídicí systém odebrán 
a nahrazen systémem KeMotion, který je v této práci kompletně popsán. 
K posouzení je nutné zvolit vhodný způsob propojení mezi motory robotu a  řídicím 
systémem KeMotion a toto propojení prakticky realizovat.  Na základě komunikace 
motorů s řídicím systémem byly tyto motory posouzené jako vhodné. Dále je zde 
část věnovaná popisu řídicího softwaru včetně jeho implementace k danému robotu 
KUKA a tvorbě vizualizačního modelu.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Řídicí systém, průmyslový robot, robot, PLC, výměna řídicího systému 

ABSTRACT 

This thesis deals with the evaluation of the use of original drive on the older 

industrial robot KUKA KR 15/2 with a new control system from KEBA. An original 
control system is removed from robot controller KR C1 and replaced by KeMotion 
system, which is in this thesis completely described. It is necessary to choose an 

appropriate way of connection between electric drives of industrial robot and 
KeMotion control system and finally realize it by practical way. Based on 

communication with the control system, these engines had been assessed as 
appropriate. There is also a section created to the description of the control software 
and its implementation on KUKA robot and to creating of visualization of model. 
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ÚVOD 

Průmyslová robotika se postupem času dostává téměř do všech svér průmyslu a její 
využití neustále roste. Je to dáno zejména tím, že se průmyslové roboty neustále 

zdokonalují, díky čemuž mohou zastávat i operace, u kterých to dříve nebylo 
myslitelné. Zlepšila se jejich rychlost, opakovatelnost, tuhost atd., přičemž nejvyšší 
pokrok nezaznamenaly mechanické části průmyslového robotu, ale jeho řídicí 

systém. Právě proto je řídicí systém u starších robotů část, která nejvíce zastarává 
a vyžaduje náhradu. Ovšem výrobci se po skončení prodeje tohoto robotu 

a nahrazení novým modelem již dále podporou nezabývají. Protože prakticky 
neexistuje firma, která by nabízela univerzální řídicí systém pro všechny roboty, byl 
zákazník nucen koupit si nový robot. Tento prostor na trhu se rozhodla zaplnit 

společnost KEBA, která nabízí svůj univerzální řídicí systém vhodný zejména právě 
pro starší roboty a zákazníkům nabízí výměnu řídicího systému. Touto výměnou se 

zabývá tato diplomová práce, která nahrazuje původní řídicí systém na robotu KUKA 
KR 15/2. 
 

Cílem této práce je zjistit a zprovoznit komunikaci pohonů na robotu KUKA KR 15/2, 
který patří Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky (ÚVSSR), s řídicím systémem 

KeMotion dodaným firmou KEBA. Jedná se v tomto případě o první náhradu řídicího 
systému u průmyslového robotu systémem KeMotion v rámci České republiky. Pro 
firmu KEBA je důležité, aby komunikace s původními pohony u průmyslových robotů 

probíhala bez problémů a nemusela k tomuto řízení dodávat i servopohony od 
společnosti Bosch, které by tuto výměnu značně prodražily. Tato výměna by mnoho 

zákazníků mohla odradit, protože už by se jim nezdála tolik výhodná, a také 
obsahuje určitá úskalí. Například v případě robotu KUKA KR 15/2 by neseděly 
rozměry příruby dodaného motoru a pro výměnu kabelů vedoucí k jednotlivým 

motorům by musel být robot rozebrán. 
 

Na školním robotu KUKA KR 15/2 byl poškozený power modul a při vypnutí robotu 
docházelo ke ztrátám polohy všech motorů. Proto byl tento robot pro trvalejší provoz 
takřka nepoužitelný. Vzhledem k tomu, že je řídicí systém již zastaralý, přistoupilo se 

v rámci této diplomové práce k výměně celého řídicího systému za nový, který 
zdarma nabídla k odzkoušení a následnému provozu firma KEBA. K tomu bylo 

potřeba odstranit původní řídicí jednotku, frekvenční měniče a zdroj stejnosměrného 
napětí z řídicí skříně KR C1 a nahradit tímto novým systémem. 
 

V současné době je výměna řídicího systému u průmyslového robotu v praxi dosti 
neobvyklá. Většinou se firmy, které vlastní zastaralý robot, rozhodnou pro pořízení 

nového, což je dáno několika důvody. Jedním z nich je, že prakticky neexistuje firma, 
která by se touto problematikou zabývala a svým zákazníkům nabízela výměnu 
řídicího systému a navíc zde ani není žádná podpora ze strany výrobce, který by 

k těmto robotům i po skončení jeho prodeje nabízel novější a výkonnější řídicí 
systém, který by šel snadno vyměnit. Dalším důvodem je to, že tato výměna je 

poměrně složitá a navíc cena průmyslových robotů poslední dobou podstatně klesla. 
 
V rámci této diplomové práce byl tento řídicí systém odzkoušen na novém motoru, 

dodaným spolu s ostatními komponenty, u kterého bylo zaručeno, že bude s řídicím 
systémem komunikovat. Ovšem cílem bylo zjistit, zda budou komunikovat i původní 
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pohony a zda by celý systém šel implementovat k robotu bez nutnosti měnit pohony, 

které by retrofitting značně prodražily. Při postupu testování původních servomotorů 
se těžilo právě ze zkušeností získaných při testování systému s novými pohony. 

V rámci tohoto testu byl implementován řídicí software, který obsahuje programovací 
a vizualizační nástroje a byl vytvořen také vizualizační model daného robotu. 
 

Nový řídicí systém a ostatní komponenty byly navrženy odborníky společnosti KEBA 
a tento návrh tedy není součástí této práce. Tato práce se nezabývá ani 

ekonomickým hodnocením ušetření pořizovacích nákladů v porovnání s koupí 
nového robotu, a to i proto, že je tato otázka značně individuální. Dále cílem této 
diplomové práce není retrofitting celého robotu, ale jedná se o výměnu jeho řídicího 

systému. Proto tedy nebudou měněny ani opravovány žádné mechanické součásti 
jako ložiska, řemeny popřípadě další součásti. Celkově byla snaha, tento robot 

pokud možno co nejméně rozebírat. 
 
Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. V první kapitole jsou popsány vlastnosti 

tohoto dodaného systému. Druhá kapitola má za úkol představit dodaný hardware 
a software od společnosti KEBA. Třetí kapitola se zabývá hlavní praktickou částí této 

práce. Obsahuje popis zapojení systému, jeho konfiguraci, postup testování 
dodaného pohonu a nahrazení řídicího systému v řídicí skříni KR C1. Na základě 
zkušeností získaných prací s dodaným pohonem Bosch byly následně testovány 

i původní pohony robotu KUKA. Čtvrtá kapitola popisuje práci s online a offline 
programovacím softwarem a vizualizačním softwarem. Součástí je i tvorba 
vizualizačního modelu daného robotu KUKA KR 15/2. Kromě uvedené literatury, 

čerpá autor této práce také ze znalostí získaných na dvoutýdenním školení, které 
probíhalo v hlavním sídle společnosti KEBA v Linci (A).  
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1 PŘEDSTAVENÍ SYSTÉMU KEMOTION 

Systém KeMotion od společnosti KEBA poskytuje komplexní řešení na klíč pro 
robotiku. Zákazník si může vybrat z několika výkonnostních úrovní, a uzpůsobit tak 

tento systém podle svých přání a požadavků. Systém KeMotion se skládá z řídící 
jednotky robotu s frekvenčními měniči, bezpečnostních prvků, ručního terminálu 
a vizualizačních komponent (viz. Obr. 1-1). Systém je doplněn softwarovými nástroji 

pro konfiguraci, programování a diagnostiku. Systém KeMotion je založen na 
systému KEMRO, což je modulární stavebnicový systém pro automatizaci, který 

poskytuje širokou škálu řídicích jednotek, IO-komponent, frekvenčních měničů 
s pohony a komponent pro vizualizaci. Systém KEMRO nabízí různé třídy výkonnosti 
pohonných jednotek, které vedou k optimálnímu řešení pro jakékoliv aplikace. 

Aplikace postavené na systému KeMotion jsou snadno přenosné na libovolnou 
příbuznou řídicí jednotku. Frekvenční měniče systému KEMRO (KeDrive) jsou 

připojeny k PLC jednotce přes sběrnici SERCOS. Pomocí sběrnice CANopen je 
možné připojit celou řadu dalších zařízení. Podporovaná je většina sběrnicových 
protokolů pro připojení (Profibus, CAN, Interbus-S, ASI). Pro ovládání a vizualizaci 

mohou být používány mobilní ruční ovládací panely řady KeTop nebo stacionární 
panely (KeView). [12] 

 
 

 

Obr. 1-1 Přehled systému KeMotion [1] 
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 KeControl: PLC  

 KeConnect: modulární I/O systém 

 KeView: stacionární řídicí panel  

 KeTop: ruční ovládací panel 

 KeDrive: frekvenční měniče a motory  

 KeStudio: nástroje pro konfiguraci, diagnostiku a programování [1] 

 

Na Obr. 1-1 lze vidět vztahy mezi jednotlivými podskupinami. Uprostřed těchto 
podskupin je PLC jednotka (Programmable Logic Controller), nebo-li 
programovatelný automat, který má hlavní řídicí funkci systému. K PLC jsou pak 

připojeny jednotlivé komponenty. Zvláštní podskupinou je softwarový balík KeStudio 
U3 Toolsuite, který slouží k nastavení, programování a diagnostice systému 

KeMotion. 
 
Přídavné periferie jsou připojené v závislosti na typu jejich signálu, např. přes 

analogové nebo digitální vstupní nebo výstupní moduly, moduly s rozhraním, atd. 
CPU (Central Processing Unit) a I/O (Input/Output) moduly jsou spojené dohromady 

a tvoří řídicí blok, který pak může být instalován do řídicí skříně. Skříň zajišťuje 
mechanickou ochranu před poškozením řídicího systému, vnitřní konstrukce modulu 
pak zajišťuje stínění z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC – 

electromagnetic compatibility). Pro připojení na různá rozhraní jsou k dispozici 
přídavné moduly, které jsou zapojeny do CPU modulu. Moduly komunikují přes 

vnitřní systémovou sběrnici (K-Bus). [2] 
 
Systém KeMotion přichází s robotickými funkcemi poskytovaných na nejvyšší úrovni 

srovnatelnými pouze s předními výrobci robotů. Funkce slouží jako základ pro 
vysokou přesnost a nejvyšší rychlost pohybu dráhy bez komplikované manuální 

optimalizace. Když je řídicí jednotka robotu nakonfigurovaná pro pohyb, lze 
pohybové sekvence naprogramovat pomocí online systému programování (teach-in), 
což vede k velmi krátkým časům pro uvedení robotu do provozu. Kromě toho lze 

snadno rozšířit funkce řídicí jednotky nebo je přizpůsobit pro řízení velmi specifické 
aplikace. Zejména to také platí pro manipulaci nebo zpracování pohyblivých 

součástí. [12] 
 
Systém KeMotion nabízí několik verzí PLC (CPU modulů), ze kterých si zákazník 

může vybrat podle požadovaného výkonu, a přizpůsobit tak tuto jednotku přímo svým 
potřebám. Na výběr je několik systémových řešení, které zobrazuje Tab. 1-1. K této 

jednotce lze připojit množství vstupních a výstupních modulů podle toho, jaké jsou 
pro danou aplikaci potřeba. Tyto moduly lze pak libovolně poskládat vedle sebe 
a připojit k CPU modulu.  

 
Tento řídicí systém je koncipován jako univerzální, a je tedy vhodný téměř pro 

všechny typy robotů - od kartézských přes angulární, až po Delta roboty. Systém je 
univerzální také napříč výrobci, takže ani v tomto ohledu není omezen. Tento systém 
navíc umožňuje ovládat jak osy robotu, tak i další přidané osy, které mohou sloužit 

například k polohování obráběné součásti nebo k ovládání pojezdu robotu. Výhodou 
je, že všechny osy jsou řízeny z jednoho zdroje a lze je perfektně sesynchronizovat. 

U výkonnější konfigurace systému je možné řídit dokonce více robotů z jedné PLC 
jednotky, čímž je výsledná úspora pořizovacích nákladů ještě větší. 
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Tab. 1-1 Přehled systémových řešení společnosti KEBA [18] 

   

KeMotion r2000 KeMotion r4000 KeMotion r5500 

Základní systém, který nabízí 
řízení kinematiky robotu až 

o čtyřech osách a dvou 
přídavných os 

Kompaktní systémové řešení, 

které umožňuje realizaci 
složitých robotických aplikací 
s výkonným procesorem Intel 

Atom 

Systém s vysoce výkonnou PLC 
jednotkou, která umožňuje řídit 
až 8 robotů 

Pro řízení robotů typu SCARA, 
tripodů a kartézských robotů 

Pro řízení angulárních 

robotických ramen a dalších 16 
přídavných os 

Pro řízení angulárních 

robotických ramen a dalších 32 
přídavných os 

Ovládání pomocí ručního 
ovládacího panelu 

Ovládání pomocí stacionárního 
nebo ručního ovládacího panelu 

Ovládání pomocí stacionárního 
nebo ručního ovládacího panelu 

Připojení modulů: přímo nebo 

přes sběrnici CAN 

Podporuje sběrnice CANopen, 
Profibus, SERCOS III 
a EtherCAT 

Podporuje sběrnice CANopen, 
Profibus, SERCOS III 
a EtherCAT 

Použití: pro manipulaci 

s materiálem, lepící roboty, atd. 

Typické aplikace: lepení, 

svařování, apod. 

Typické aplikace: multi-
kinematika, stříkání barev, 

kompletní řízení stroje a robotu, 
atd. 

 

Hlavní programovací software ze softwarového balíku KeStudio U3 Toolsuite je 
KeStudio, který slouží k programování PLC jednotky. Tento software běží na 

projektu CoDeSys a využívá tak programovací normy EN 61 131-3. Programování 

podle této normy je v průmyslu velmi rozšířené, a odpadá tak nutnost zaškolení 
uživatele o nový program, či dokonce programovací jazyk. Navíc společnost KEBA 

dává zákazníkovi k dispozici již předhotovené šablony s vytvořenou kostrou projektu 
a knihovnou plnou funkčních bloků. Kromě tohoto nabízí také software pro online 
programování (KeMotion TeachView), který je plnohodnotnou náhradou ručního 

ovládacího panelu, takže jej není nezbytně nutné pořizovat. Robot může být 
programován také offline díky softwaru KAIROEdit a tento projekt lze převádět mezi 

oběma online/offline programy.  
 
Systém KeMotion nabízí oproti výrobcům průmyslových robotů jednu zásadní 

výhodu. Standartní řídicí systémy umožňují uživateli řídit pouze polohu, do které se 
má robot dostat, případně rychlost jakou má celou tuto dráhu vykonat. Systém 

KeMotion ovšem nabízí možnost řídit i dynamiku tohoto pohybu tím, že umožňuje 
vstupovat i do nižších úrovní řídicí smyčky, a ovládat tak rychlost pohybu a krouticí 
moment (viz. Obr. 1-2). Je ovšem nutné dávat pozor, aby moment nepřesáhnul 

dovolenou mez. To je také hlavní důvod proč většina výrobců tento vstup ve 
standardu neumožňuje, případně umožní, ovšem při ztrátě záručního servisu. Tato 

mez však lze nastavit softwarově. Díky ovládání dynamiky při pohybu lze 
kompenzovat vůle, pružnost převodu a motoru, a zvýšit tak přesnost vykonané dráhy 
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robotu (viz. Obr. 1-3) a také rychlost, protože tu může uzpůsobit aktuálně 

vykonávané trajektorii. Výsledkem je tedy rychlý a hladký pohyb pro každý typ 
robotu. [13] 

 

 

Obr. 1-2 Řízení průmyslového robotu s dynamickým modelem [13] 

 

 

Obr. 1-3 Porovnání trajektorií pohybu s/bez ovládání dynamiky [13] 

Modrá trajektorie – bez řízení dynamiky robotu 

Červená trajektorie – s řízením dynamiky  
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Shrnutí 

Společnost KEBA nabízí univerzální řídicí systém, který si zákazník může 
optimalizovat přímo podle svých potřeb. Určen je zejména jako náhrada starších 

řídicích systémů, ovšem pro své výhody může být uplatněn i u nových robotů. Mezi 
výhody patří především řízení dynamického modelu robotu a řízení více robotů 
a přídavných os z jedné řídicí jednotky, čímž je zajištěna perfektní koordinace. Díky 

tomu tento systém může řídit podstatnou část linky nebo dokonce celou linku. Linka 
může být osazena různými snímači, které vedou do vstupních a výstupních modulů 

na PLC jednotce, a dávají tak řídicímu systému informace o procesu. Příkladem části 
takovéto linky může být systém kamera - dopravník, který zobrazuje Obr. 1-4. Řídicí 
systém lze ovládat a konfigurovat pomocí softwaru poskytovaným spolu s řídicím 

systémem, případně celou řadou ručních nebo stacionárních ovládacích panelů. 
Kromě toho systém KeMotion obsahuje spoustu bezpečnostních prvků 

a diagnostických nástrojů. Jedním z bezpečnostních prvků je možnost zablokování 
určitých oblastí pracovního prostoru robotu, do kterých robot nesmí vstupovat. [13] 
 

 

Obr. 1-4 Řízení na základě údajů od senzorů [13] 
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2 PŘEDSTAVENÍ HARDWARU A SOFTWARU 

Tato část diplomové práce se věnuje popisu hardwarových komponent dodaných 
společností KEBA včetně samotného softwarového balíku, který je nutný pro práci 

se systémem. Jsou zde popsány hlavní funkční prvky jednotlivých hardwarových 
komponent včetně jejich možného použití. V části softwarového balíku jsou 
představeny jednotlivé programy, nikoliv však jejich prostředí a popis práce 

s programem. Tomu se věnuje kapitola 4.1 Popis softwarového prostředí. Dále se 
tato část práce zabývá představením samotného průmyslového robotu. 

 

2.1 Průmyslový robot KUKA KR 15/2 

Průmyslový robot KUKA KR 15/2, jenž je předmětem retrofittingu, patří svou 
nosností, přesností a velikostí obsluhovaného prostoru v praxi k nejčastěji se 
vyskytujícím typům robotů. Jedná se o klasický šestiosý robot se sériovou 

kinematikou, přičemž tři osy robot používá k polohování a zbylé k orientaci 
koncového efektoru. Tento robot se vyznačuje vysokou univerzálností a v praxi tento 

typ byl (někde i stále je) používán k nejrůznějším druhům úkolů. Maximální zátěž na 
konci ramene může být až 15 kg (zahrnuje i váhu koncového efektoru), čímž se řadí 
do kategorie robotů s nižší nosností. Mimo tuto zátěž může robot na svém rameni 

nést periferie až o hmotnosti 10 kg. Celková nosnost tedy činí 25 kg. Robot může být 
umístěn kromě podlahy také na zdi a na stropě. [20] 
 

Průmyslový robot KUKA KR 15/2 vyskytující se v dílně ÚVSSR na FSI VUT v Brně 
byl vyřazen z provozu a následně věnován ústavu jako funkční. U robotu ovšem byl 

poškozený power modul, který nenabíjel baterie, jimiž byl napájen řídicí systém při 
vypnutí robotu. Po vypnutí robotu nebyl řídicí systém ničím napájen a docházelo ke 
ztrátám polohy všech motorů. Při opětovném zapnutí robotu musely být těmto 

pohonům zadány polohy, v nichž se nachází, případně se musely všechny osy znovu 
nareferencovat. Hlavně z tohoto důvodu nebyl robot poslední dobou používán. Další 

důvodem retrofittingu je, že řídicí systém robotu je již zastaralý a nesplňuje současné 
požadavky na řízení. Robot je řízen z řídící skříně KR C1, ze které byl v rámci této 
práce odebrán původní řídicí systém a nahrazen systémem KeMotion.  

 
Příklady hlavní oblasti aplikace robotu jsou: 

 manipulace 

 montáž 

 nanášení tmelů, lepidel a konzervačních látek 

 obrábění 

 MIG/MAG svařování 

 YAG laserové svařování. [20] 

 
Základní parametry KR 15/2: 

 Počet řízených os: 6 

 Maximální nosnost na konci ramene: 15 kg 

 Maximální dosah: 1570 mm 

 Opakovatelnost: ± 0,1 mm. [20] 

Rok výroby: 2000 
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Obr. 2-1 Průmyslový robot KUKA KR 15/2 [20] 

 

 

Obr. 2-2 Řídicí skříň průmyslového robotu KR C1  [29] 

 

2.2 PLC (KeControl) 

Programovatelný logický automat je inteligentní procesorová jednotka, která je 
zodpovědná za realizaci automatizačních programů v reálném čase. Na vstupy 

tohoto zařízení přicházejí signály z technologického procesu, které tento automat 
zpracovává a vyhodnocuje a na základě naprogramovaných sekvenčních logických 
a časových funkcí vydává na své výstupy povely, kterými se řídí ovládaná zařízení. 
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Modulární programovatelné automaty se skládají z centrálního procesorového (CPU) 

modulu a modulu vstupních a výstupních signálů, který popisuje kapitola 2.3 I/O 
moduly (KeConnect). Pro řízení logické úrovně jsou v základním programovém 

vybavení každého PLC časové funkce (časovače) a funkce čítání impulsů (čítače). 
Kromě toho mají operační paměť, ve které se nachází vlastní program, vstupní 
a výstupní data, vnitřní proměnné, funkční bloky apod. Mezi výhody PLC jednotek 

patří jednoduchost, a tím vysoká spolehlivost operačního systému, modularita 
(možnost rozšíření o další moduly), vestavěná diagnostika, jednoduché 

programování a rychlé přeprogramování úlohy a další. V průmyslu se nejčastěji 
používají k řízení strojů a výrobních linek.  [27, 28] 
 

CPU modul s označením CP242/B je inteligentní řídicí modul určený pro střední 
výkonnostní rozsah v rámci automatizačního systému KEMRO.  [3] 

 
Systém KeMotion r4200, který byl firmou KEBA navržen a dodán, je určen pro 
robotické řízení střední úrovně. Tento systém je často používán s pohonnými 

jednotkami KeDrive. Systém KeMotion r4200 obsahuje: 
 KeControl: PLC CP242/B  

 Ketop: T50, T55 nebo T20 

 KeConnect: možnost připojení vstupních a výstupních modulů  

 CAN fieldbus & Sercos III.  [1] 

 
Parametry CP242/B: 1,1 GHz Intel Atom processor, 512 MB RAM 

Rozhraní: 1x CAN, 2x USB, 1x Ethernet, 2x Sercos III, 1x DVI 

Rozmístění jednotlivých rozhraní na PLC znázorňuje následující obrázek [1, 3]: 

 

 

Obr. 2-3 PLC modul CP242/B [3] 

1 – Slot pro vložení paměťové karty (CF card) 
2 – Baterie   
3 – Sercos III 

4 – CAN interface 
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5 – Slot pro rozšiřující modul 

6 – Grafické rozhraní (pro připojení teachpendantu) 
7 – Stavový displej 

8 – USB port 0 
9 – Konektor pro zdroj napětí 
10 – Ethernet inferface 

11 – USB port 1 [3] 
 

Stavový displej 

 
 

 

 

 

Obr. 2-4 Stavový displej PLC [1, 3]  

 

2.3 I/O moduly (KeConnect) 

K PLC (CPU modulu) může být připojeno množství rozšiřujících modulů poskytujících 

sloty například pro CAN, Ethernet, Sercos a jiné. Tyto rozšiřující moduly jsou po 
pravé straně PLC seřazeny do kompaktního bloku a přes PLC jsou řízené přídavné 

periferní zařízení. Celý tento blok je pak připevněn k montážní liště. Společností 
KEBA byl dodán digitální vstupní a výstupní modul s označením DM 276A. Ten 
zobrazuje Obr. 2-5, z něhož je patrné, že modul poskytuje šest digitalních vstupů 

a osm digitálních výstupů. [4] 
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Obr. 2-5 Vstupní a výstupní digitální modul DM 276A [1, 4] 

 

2.4 Motory a frekvenční měniče (KeDrive) 

Na robotu KUKA KR 15/2 byly použity synchronní elektrické servopohony, které jsou 

napájeny třífázovým sinusovým proudem. Jedná se o motor, jehož rotor se otáčí 
synchronně s otáčením točivého magnetického pole statoru. Stator je opatřen 
drážkami pro uložení statorového vinutí, které je v tomto případě šestipólové, a je 

napájeno proměnnou frekvencí a napětím z napěťového frekvenčního měniče. 
U synchronních servopohonů se využívá buzení permanentními magnety na rotoru, 

které mohou být na povrchu rotoru, či zapuštěné. Rotor nemá žádné tlumící vinutí, 
protože motor pracuje v synchronním režimu, který je podmíněn zpětnou vazbou od 
polohy rotoru. Motor je kromě odměřování zpětné vazby vybaven brzdou 

a polovodičovým snímačem teploty statorového vinutí (termistorem) pro odpojení 
motoru při trvalém přetěžování. Úkolem brzdy je zajistit klidový stav motoru bez 

napájení, ale také i havarijní zabrzdění motoru při výpadku síťového napájení či 
poruše měniče. Motory lze několikanásobně momentově přetížit, a proto jsou vhodné 
pro dynamicky náročné úlohy. [23, 25] 

 
Pro odzkoušení práce se systémem byly společností KEBA dodány synchronní 

servopohony Bosch Rexroth řady MSK o dvou různých výkonových třídách, které 
jsou přibližně rozměrově i výkonově podobné těm původním. Jednotlivé parametry 
všech pohonů zobrazuje Tab. 2-1. 

 
Dodaný motor:  

Bosch MSK040B-0600-NN-M1-UG1-NNNN 

1 - Napětí pro digitální výstupy              2 - 8 digitalních výstupů 
3 - Napětí pro digitální vstupy                4 - 6 digitalních vstupů  

K-Bus 

Standardní 
konektor pro 
pružinové nebo 

šroubové svorky 

Signalizační 
LED diody 

Zámek montážní 
lišty 
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Motory orientačního ústrojí (A4, A5, A6):  

Siemens 1FK6032-6AK71-1ZZ9-Z S36 
Motor pro třetí osu (A3): 

AEG KK53Y-YYYY-017 
Motory pro první a druhou osu (A1 a A2):  

Siemens 1FK6081-6AF71-1ZZ9-Z S07 

 

 

Obr. 2-6 Servomotory firmy Bosch řady MSK [6] 

 

Tab. 2-1 Parametry jednotlivých pohonů  [23, 24] 

Výrobce Bosch Siemens AEG 

Veličina \ Označení motoru MSK040B 1FK6032 1FK6081 KK53Y 

Jmenovité otáčky [1/min] 5000 6000 3000 3000 

Maximální otáčky [1/min] 7500 9000 3950 - 

Jmenovitý točivý moment [Nm] 1,7 0,8 - 9 

Maximální točivý moment [Nm] 5,1 4,5 - 11 

Jmenovitý proud [A] 2 1,5 6,6 5,7 

Příkon motoru [kW] - 0,5 2,83 2,83 

Stupeň krytí IP 65 IP 65 IP 65 IP 64 

*  - nenalezeno 
 
Frekvenční měnič (měnič kmitočtu) 

Napěťové měniče frekvence umožňují variabilní plynulou regulaci rychlosti 
trojfázových motorů, aniž bychom použili převodovku. Pracuje na principu změny 

frekvence napětí, a tím reguluje otáčky elektromotoru. Elektrické napětí vyrobené 
měničem je řada pulzů s proměnnou šířkou, které je dodáváno do pohonu. Dodané 

měniče frekvence využívající pulzně šířkové modulace vyžadují vysoké nároky na 
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zajištění elektromagnetické kompatibility, k čemuž je zapotřebí speciálních stíněných 

kabelů a filtrů. Sinusová pulsní šířková modulace spočívá v periodickém odpojování 
a připojování stejnosměrného napětí napěťového meziobvodu k zátěži. Měniče 

využívají vektorového řízení a pracují v uzavřeném režimu (se zpětnou vazbou od 
snímače polohy rotoru). [25] 
 

Frekvenční měnič pro osy A4 - A6: HCS01.1E-W0008-A-03-E-S3-EC-NN-NN-AA-FW 
Frekvenční měnič pro osy A1 - A3: HCS01.1E-W0028-A-03-E-S3-EC-NN-NN-AA-FW 

 

 

Obr. 2-7 Frekvenční měnič HCS01.1E-W0008 [6] 

 

2.5 Ruční ovládací panel (KeTop) 

Ruční ovládací panel (teachpendant) s označením KeTop T55 je přenosné ovládací 

a zobrazovací zařízení s robustním vzhledem. Ke své funkci využívá procesor 
s vysokým výkonem, a zařízení je tak vhodné pro celou škálu aplikací. Díky použití 
volitelných provozních a ovládacích prvků lze KeTop snadno přizpůsobit konkrétní 

aplikaci. Všechny úkoly lze řešit graficky a barevně, provoz je intuitivní díky dotykové 
obrazovce. KeTop využívá platformu Linux, paměti FLASH a RAM a má slot USB 

2.0, který slouží především pro nahrání diagnostické zprávy na flash disk. [7] 
 
KeTop má kruhový tvar a nabízí několik úchopných pozic. Výrobce slibuje vysoký 

stupeň robustnosti – panel: 

 je odolný vůči pádům z výšky až 1,5 m 

 je odolný vůči vibracím 

 poskytuje stupeň krytí IP 65  
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 je chemicky odolný 

 je odolný vůči jiskrám od svařování 

 má provozní teplotu v rozmezí 0 – 50°C. [1] 

 
 

 
 
 

 

Obr. 2-8 Ruční ovládací panel KeTop T55 [1, 7] 

1 – Volitený prvek (klíčem přepínatelný měnič módů) 
2 – Volitelný prvek (v základním provedení není) 

3 – Bezpečnostní stop tlačítko (dvouokruhové) 
4 – Dotykové pero (zasunuto v těle panelu) 
5 – Pravá část klávesnice  

6 – Spodní část klávesnice 
7 – Levá část klávesnice se čtyřmi indikačními LED diodami  

8 – TFT-LCD dotyková obrazovka 
9 – USB port (pod ochranným krytem) [7] 

 

2.5.1 Dotyková obrazovka 

Důležitým řídicím prvkem ručního ovládacího panelu je dotyková obrazovka, která 

neslouží pouze k zobrazení programu, ale může být přes ni zadáváno množství 
ovládacích příkazů, a to buď prstem nebo přiloženým dotykovým perem. Ikdyž je 
displej odolný vůči poškrábání, nedoporučuje se ho ovládat jinými předměty. LCD 

obrazovka má uhlopříčku 6,5ʺ s rozlišením 640x480 pixel a je barevně podsvícena. 

Aby bylo zajištěno, že všechny informace budou snadno čitelné i za zhoršených 
světelných podmínek, je panel vybaven vysocekontrastním displejem. [1, 7] 
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2.5.2 Programovací tlačítka 

KeTop T55 je opatřen robotickou klávesnicí (k dispozici standartní a robotická). Tato 
klávesnice je vybavena membránovými tlačítky s taktilní zpětnou vazbou. Vlevo od 

dotykové obrazovky se vyskytují čtyři indikační LED diody, které informují o stavu 
systému. [2, 7] 
 

 

Obr. 2-9 Robotická klávesnice [1, 7] 

 

2.5.3 Bezpečnostní tlačítko stop 

KeTop T55 je vybaven bezpečnostním tlačítkem nouzového zastavení, které splňuje 
požadavky normy EN ISO 13850 (norma Bezpečnost strojních zařízení - Nouzové 

zastavení - Zásady pro konstrukci). Jedná se o červenožluté tlačítko na přední straně 
ručního panelu, při jehož zmáčknutí dojde k rozpojení elektrického obvodu 
a zastavení celého systému. [7] 
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2.5.4 Spínací tlačítko pohybu 

Ruční ovládací panel KeTop T55 obsahuje dvě vícepolohová spouštěcí tlačítka ze 
spodu panelu, po jednom na levé a na pravé straně přístroje, což přispívá k dobrým 

ovládacím podmínkám pro pravou i levou ruku. Toto tlačítko má tři polohy, které 
zobrazuje Tab. 2-2. První poloha tlačítka (poloha 0) je v případě, že se tlačítka vůbec 
nedotýkáme nebo dotýkáme tak slabě, že nedojde k přepnutí do polohy 1. V případě, 

že je tlačítko v poloze 1, je možné učit robot jednotlivé pozice v prostoru pomocí 
ručního panelu tak, že pohybujeme robotickými tlačítky na jednotlivých osách do 

plusu či do mínusu, což v případě výskytu tlačítka v poloze 0 ani poloze 2 není 
možné. Po působení silou na tlačítko větší než je tomu v případě polohy 1 se sepne 
poloha 2. Tato poloha představuje bezpečnostní prvek panelu a jeho myšlenkou je, 

že v případě blížící se případné kolize robotu s okolím se programátor lekne 
a tlačítko zmáčkne silněji. Spolu s bezpečnostním tlačítkem tvoří spínací tlačítka 

nejvyšší bezpečnostní standard. [7] 
 

Tab. 2-2 Polohy spínacího tlačítka pohybu [7] 

Poloha Funkce Stav tlačítka Kontakt 

0 Pohyb zastaven Není zmáčknuto Spouštěcí okruh je rozepnut 

1 Spouštějící pohyb Zmáčknuto Spouštěcí okruh je sepnut 

2 Panická Zmáčknuto silněji Spouštěcí okruh je rozepnut 

 

2.6 Stacionární operační panel (KeView) 

Stacionární operační panel je další možné přídavné zařízení, které nebylo součástí 
dodávky k této práci. Tento panel je vybaven deseti funkčními klávesami a robustním 

dotykovým displejem s uhlopříčkou od 8,4 do 15 palců. [1] 
 

 

Obr. 2-10 Stacionární panel (KeView) [19] 
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2.7 Konfigurační a programovací software (KeStudio U3 Toolsuite) 

Součástí automatizačního balíku KEMRO je také software pro programování, 
konfiguraci a diagnostiku systému. Za pomoci tohoto softwaru lze řídit jednotlivé 

pohyby robotu a činnosti periferií. V této části práce jsou popsány pouze hlavní 
programy pro řízení a konfiguraci. Další programy softwarového balíku KeStudio U3 
Toolsuite jako jsou KeMotion Target, KeControl Flash, KeControlinterface 

a KeStudio Diagnostics zde proto nebudou rozebírány. 

 

Obr. 2-11 znázorňuje strukturu propojení jednotlivých softwarových programů a také 
zařízení, pro které je program určen. Nejdůležitější je propojení mezi programovacím 
počítačem (PC) a PLC jednotkou (KeControl). Přes řídicí programy na počítači lze 

naprogramovat všechny robotické a jiné řídicí aplikace, které se nahrají do paměti 
PLC jednotky a počítač může být odpojen. K PLC jednotce může být připojen i ruční 

ovládací panel, který slouží k online programování, případně i stacionární panel pro 
zobrazení aplikace. [2] 
 

 

Obr. 2-11 Softwarová struktura KeStudio U3 Toolsuite [2] 

 

2.7.1 KeStudio V2.3 

KeStudio je program určený k programování PLC jednotky. Je tedy nejzákladnějším 

programem k řízení a je nutný k provozu ostatních programů v rámci systému 
KeMotion. Řídicí platforma systému KEMRO je založena na projektu CoDeSys a na 

run-time systému, tedy standardech v PLC programovacích nástrojích. To je dáno 
tím, že KEBA je členem CoDeSys Automation Alliance, která sdružuje společnosti, 

jejichž hardwarové zařízení je naprogramováno v projektu CoDeSys. V důsledku 
toho je možné komunikovat s jinými PLC pomocí síťových proměnných. Projekt je 
navíc přenosný z jednoho PLC na druhé. [1] 

 
Pro pohybové aplikace byly vytvořeny pohybové bloky na základě standardu 

PLCopen. PLCopen je nezávislá organizace, která působí v oblasti průmyslového 
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řízení. Tato organizace vydala návrh funkčních bloků pro řízení pohybu (Motion 

Control), který je založen na globálním standardu IEC 61131-3 určeném pro 
programování průmyslových jednotek. Tyto bloky obsahují funkce pohybu pro 

jednotlivé osy či pro více os. Tato specifikace poskytuje uživateli standardní sadu 
příkazů a struktur nezávislých na základní aplikaci. Cílem jsou uživatelsky nezávislé, 
sjednocené specifikace a chování příkazů pohybu. Neexistují žádná omezení týkající 

se realizace. 
 

Část funkčních bloků PLCopen je zahrnuta v IEC knihovně MC.lib. Poskytují 
jednoduché, standardizované rozhraní pro vývoj řízení pohybu aplikací. Pro 
usnadnění programování umožňuje KeStudio uspořádat objekty, které se nevztahují 

na projekty, do knihoven. Pro integraci a prohlížení knihoven je k dispozici správce 
knihovny. [1, 2] 

 
Prostředí KeStudio nabízí uživatelské rozhraní s následujícími funkcemi: 

 Nastavení a parametrizace KeMotion systému 

 Programování dle normy EN 61131-3 

 Vložené knihovny 

 Simulační mód umožňující testování projektu na počítači bez připojeného PLC 

 Projektová dokumentace 

 Odlaďování funkcí (testování programových sekvencí, sledování a úprava 
proměnných, hledání chyb v programu) [2] 

 
V programu KeStudio lze programovat v pěti programovacích jazycích podle normy 

EN 61131-3. Každý z těchto jazyků (dva textové a tři grafické) nabízí specifické 

vlastnosti, které se hodí pro různé druhy úkolů (viz. Tab. 2-3). [2] 
 

Tab. 2-3 Přehled programovacích jazyků programu KeStudio [2] 

Typ Programovací jazyk Popis 

T
e

x
to

v
é

 Instruction List 
(IL) 

Umožňuje popisovat pracovní procesy řídicích úloh 
jednoduchými instrukcemi. Struktura jazyka umožňuje 

vytvářet složité úkoly. 

Structured text  

(ST) 

Strukturovaný text je nejblíže programovacím 
jazykům typu Pascal a C. Skládá se z řady instrukcí 

jako například: "IF .. THEN .. ELSE", "WHILE.. DO" a 
další. 

G
ra

fi
c

k
é

 

Sequential Function 
Chart  

(SFC) 

Popisuje časovou posloupnost jednotlivých kroků 
v rámci programu a umožňuje programování 
sekvencí. Je proto vhodný pro strukturování a 

uspořádání projektů. 

Continous graphic 

Function Chart  
(CFC) 

Je založen na funkčním diagramu (function chart) 

dané úlohy. 

Ladder Diagram  

(LD) 
Podobá se schématu zapojení - vzhledem 

k zastoupení logických vazeb. 

 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  30  

DIPLOMOVÁ  PRÁCE 

 
2.7.2 KeStudio DriveManager 

Díky programu KeStudio DriveManager je možné nastavovat parametry 

a diagnostikovat jednotlivé pohony a frekvenční měniče, což je důležité zejména při 

uvedení systému do provozu. Tento nástroj poskytuje spojení mezi počítačem 
a pohony prostřednictvím řídicího systému robotu (PLC jednotky). Diagnostika 
a parametrizace pohonů se tedy provádí přes síť. Případný problém lze snadno 

odhalit díky kódu chyby, který program zobrazí. Podrobný popis diagnostických 
zpráv, jejich příčin a opatření k nápravě jsou obsaženy v samostatné dokumentaci 

KeDrive. [1, 2] 
 

2.7.3 KeStudio ViewEdit 

KeStudio ViewEdit je grafický editor pro tvorbu vizualizačních aplikací pro 

automatizační systém KeMotion. Pomocí tohoto editoru lze vytvořit uživatelské 
rozhraní pro obsluhu stroje ve spojení s IEC projektem (KeStudio). To je možno 

zobrazit na stacionárním panelu nebo ručním ovládacím panelu. Při vytváření 
operačních masek na hotové vizualizační aplikace lze přistupovat zcela individuálně 

jako i při tvorbě samotných grafických prvků. 
KeMotion podporuje tvorbu vizualizací na následujících vizualizačních a vývojových 

systémech: 

 Vizualizace přes ViewStandard – projektování a programování masek. 

 Vizualizace přes TeachView. [2] 

 

2.7.4 KeStudio Scope 

Tento program slouží k vizualizaci robotu a jeho pohybů včetně jeho periferií, 
případně jeho nejbližšího okolí. K tomu je potřeba mít virtuální model daného robotu 
a jeho prostředí, který je možno nechat zadat vytvořit u firmy KEBA nebo si jej 

vytvořit samostatně. Program se hodí zejména při novém vytvoření projektu, ať již 
přes program KAIROEdit či TeachView. Při spuštění projektu lze sledovat jeho 

virtuální průběh s případnými chybami, které by v reálu mohly způsobit vážné škody. 
V programu lze také zaznamenávat grafy, a to jak polohy, rychlosti, zrychlení na 
čase pro všechny osy, tak jednotlivé veličiny mezi sebou kombinovat. Na základě 

těchto grafů pak lze celý běh projektu doladit v programovacím softwaru a projekt 
znovu odsimulovat.  

 
Proměnné, které byly zavedeny v IEC projektu, lze aktivovat nebo deaktivovat 
přičemž pouze aktivované proměnné jsou monitorované či nahrávané. Tyto 

proměnné jsou automaticky nahrány a v tomto programu s nimi můžeme pracovat. 
Při simulaci projektu v programu KeStudio Scope je nutné, aby programovací 

počítač byl připojený k řídicí PLC jednotce a v programu KeStudio tento běžel 

příslušný projekt. [2] 
 

2.7.5 KeMotion TeachView T55R 

Program KeMotion TeachView poskytuje softwarovou náhradu ručního ovládacího 

panelu. Jedná se tedy o nástroj pro online programování robotu, přes který je možné 
učit průmyslový robot jednotlivé pozice a příkazy. Prostředí softwaru se snaží co 
nejvíce připomínat samotný ruční panel.  
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Projekt vytvořený v programu KeMotion TeachView či ovládacím panelu lze převést 

do programu KAIROEdit a tam jej lze modifikovat. Ovládací panel nebo program 
KeMotion TeachView umožňuje uživateli: 

 řízení programu: start, stop, nahrání a vymazání programů 

 sledování proměnných: slouží k vytvoření a zobrazení proměnných 

 sledování vstupů a výstupů: zobrazuje vstupy a výstupy s možností 

přiřazení hodnoty 
 maska zpráv: zobrazuje všechny systémové zprávy (chyby, upozornění 

a stavové informace); zprávy zde mohou být potvrzeny 
 uživatelská nastavení: nastavení jazyku, výběr úrovně uživatele, atd. 

 systémové informace. [1] 

 

2.7.6 KAIROEdit 

KAIROEdit je program pro offline programování robotu jazykem KAIRO, což je jazyk 

určený hlavně k programování robotů, ale lze jím také programovat všechny stroje 

a zařízení řízené automatizačním systémem KeMotion. Obsahuje množství prvků 
usnadňující programování. Vytvořený projekt lze převádět do ručního panelu či 
programu KeMotion TeachView. [2, 9] 
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3 PROPOJENÍ ROBOTU S ŘÍDICÍM SYSTÉMEM 

Tato část diplomové práce se zabývá propojením všech komponent systému KEBA, 
a to jak elektrickým, tak datovým. Dále je v této kapitole testována vhodnost použití 

pohonů Siemens a AEG z průmyslového robotu KUKA KR 15/2 s novým 
implementovaným systémem KEBA. Tato část práce je velmi důležitá, neboť by tyto 
pohony musely být nahrazeny novými, které ovšem mají jiné rozměry příruby a jiné 

konce hřídelů. Pokud by tedy pohony Siemens a AEG s řídicím systémem KeMotion 
nekomunikovaly, bylo by třeba pro tyto nové pohony vyrobit mezikus, který by 

umožňoval jejich správné uchycení vzhledem k robotu a bezproblémový chod. 
 
Komunikace řízení s motory je nejprve odzkoušená na nových pohonech, u kterých 

je zaručená. Podle tohoto postupu se posléze budou zkoušet původní pohony 
Siemens. Ty však mají jiné konektory, a proto budou použité původní kabely, které 

se na straně řízení budou muset přepojit do nových konektorů. Dalším důvodem 
jejich využití je minimalizace nákladů a také fakt, že k vyjmutí těchto kabelů by bylo 
potřeba robot rozebrat. 

 
Dále se tato část práce bude věnovat kompletním vyjmutím zastaralého řízení 

průmyslového robotu z řídicí skříně, do které bude implementováno nové řízení od 
společnosti KEBA, způsobu připojení systému k motorům a posouzení vhodnosti 
použití motorů s novým řídicím systémem. 

 

3.1 Zapojení PLC jednotky 

Aby se se systémem dalo pracovat, je potřeba nejprve zprovoznit jeho jádro, kterým 
je PLC s označením CP 242/B. To zahrnuje připojení PLC ke zdroji stejnosměrného 
napětí, připojení vstupního a výstupního modulu a propojení PLC s počítačem. Touto 

problematikou se budou zabývat následující podkapitoly. Mimo to je do PLC třeba 
vložit baterii a paměťovou flash kartu. Na flash kartě je nahraná příslušná aplikace a 

firmware. V závislosti na použité aplikaci lze flash kartu použít pro ukládání dat 
stroje. Při zasunutí paměťové karty do příslušného slotu by u něj při správném 
vložení a zapnutí zdroje napětí měla svítit kontrolka. 

 

3.1.1 Připojení I/O modulů 

K PLC může být připojeno množství vstupních a výstupních modulů do řady (dle 
Obr. 3-1) nabízených firmou KEBA. V tomto případě je připojen pouze jeden vstupní 
a výstupní digitální modul DM 276A. Těchto rozšiřujících modulů může být připojeno 

až dvanáct a mohou být poskládané v libovolném pořadí. [2] 
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Obr. 3-1 Připojování I/O modulů k CPU modulu [2] 

 

3.1.2 Zapojení PLC a I/O modulu ke zdroji 

Pro správnou funkci musí být PLC a I/O modul připojen ke stálému zdroji 

stejnosměrného napětí o velikosti 24 V. Po zapnutí tohoto zdroje by se na stavovém 
displeji PLC měly postupně zobrazovat znaky 1, 2, 3, 4, L a po načtení by měl být 

zobrazen stav 0. Současně by měla svítit zelená dioda u tohoto displeje. 
 

 

Obr. 3-2 Připojení PLC ke zdroji 24 V [3] 

 

Obr. 3-3 Připojení výstupů na I/O 
modulu ke zdroji 24 V [4] 
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3.1.3 Připojení PLC jednotky k počítači 

Důležitým požadavkem pro to, abychom mohli řídicí systém ovládat, nastavovat 
a programovat, je propojení PLC jednotky s počítačem. PLC jednotka je připojená 

k počítači přes stíněný ethernetový nekřížený kabel. Toto připojení není přímé, ale 
vede přes router, protože k PLC jednotce byl připojen ještě ruční ovládací panel. 
V případě nestíněného ethernetového kabelu docházelo občas k výpadkům 

připojení. 
 

K řízení z počítače bylo nutné se připojit k dané PLC jednotce přes dodaný software, 
konkrétně se jedná o program KeStudio V2.3. Je maximálně vhodné použít již 

hotovou šablonu Template_KeMotion_CP24xCP25x_02.60.pro s výchozím 

programem a množstvím již hotových funkčních bloků a knihoven. Tuto šablonu lze 
nalézt po instalaci softwarového balíku dle následujících dvou kroků: 

1. V programu KeStudio - File / New from template. 

2. Zde vybrat Template_KeMotion_CP24xCP25x_02.60.pro, která se nachází 
ve složce C: / Kemro / KeStudio V2.3 / Projects / KeMotion. [2] 

 
Po otevření této šablony bylo třeba nalézt a vybrat požadované PLC, a to 

následujícím způsobem: 
1. V záložce Resources otevřít PLC configuration (viz. Obr. 3-4). 

 

 

Obr. 3-4 Postup připojení PLC – karta PLC Configuration 

 

2. Dále je třeba vybrat Communication [SLOT] v hlavním okně. 
3. Zde kliknout na Search network a zvolit požadované PLC (viz. Obr. 3-5). 

Pokud se PLC jednotka nezobrazí, je potřeba kliknout pravým tlačítkem myši 

na Communication [SLOT], zvolit Calculate addresses a poté znovu 
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pravým tlačítkem na Communication [SLOT] a zde Replace element ▶  

Communication. [2, 14] 

 

 

Obr. 3-5 Postup připojení PLC – zobrazení nalezených PLC jednotek 

 

4. Po vyhledání byla označena žádaná PLC jednotka, která byla aktivována 
tlačítkem Set as active PLC. Nyní by u této jednotky měla svítit nula ve 

žlutém pozadí podle obrázku. 
5. Při prvním spuštění bylo třeba nastavit IP adresu a Gateway PLC jednotky 

přes Config …, načež by se mělo otevřít okno Communication parametres, 

tak jako na Obr. 3-6. 
6. Zde je třeba nastavit IP (internet protocol) adresu PLC (v tomto případě byla 

nastavena IP adresa: 192.168.1.15) a Gateway (192.168.1.1). Bylo 
odzkoušeno, že je vhodné nezaškrtnout Enable DHCP. [2, 14] 

 

 

Obr. 3-6 Postup připojení PLC – nastavení připojení 

 

3.2 Připojení frekvenčního měniče a pohonu 

Na schématu dle Obr. 3-7 je ilustrační zapojení motoru a měniče k PLC jednotce 
a jejich propojení s počítačem. Ve skutečnosti byl pro test dodaného pohonu zapojen 

jen jeden měnič se servopohonem a měnič nebyl připojen k počítači přes RS-232-C 
(slouží jen k diagnostice měniče), ale pouze přes ethernetový kabel k PLC jednotce. 
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Obr. 3-7 Ilustrační schéma zapojení frekvenčního měniče a motoru k PLC jednotce [2] 

A – PLC jednotka 1 – uzemění  
B – sercosový modul 2 – třífázové střídavé napětí 
C, D, E – výkonová část měniče 3 – stínění kabelu 4 

F, G, H – řídicí část měniče 4 – napájecí kabel motoru 
I – servomotor 5 – enkoderový kabel 

J, L – ethernetové připojení 6 – uzemnění zařízení 
K – RS-232C 7 – napájení měničů 
M – řídicí počítač  

N – zdroj stejnosměrného napětí [2] 
 

3.2.1 Zapojení frekvenčního měniče ke zdroji a PLC jednotce 

K řízení motoru je nutné zapojení frekvenčního měniče. Na Obr. 3-8 jsou detailně 
znázorněné všechny konektory. Pro funkci měniče a test pohonu stačilo zapojit 

konektory X3, X4, X5, X6, X13, X24 a X25. Pro měnič HCS01.1E-W0028 vypadají 
některé konektory trochu odlišně, ovšem zapojení je stejné. 
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Obr. 3-8 Rozmístění konektorů na frekvenčním měniči [5] 

 
Konektor X13 – funkce: zdroj 24 V (ovládací napětí) 

Pro zapnutí frekvenčního měniče bylo k němu třeba přivést z externího zdroje 
stejnosměrné napětí 24 V. To je aplikováno přes konektor X13 a slouží pro: 

 řídicí část a výkonovou část frekvenčního měniče  

 ovládání brzdy přes konektor X6  

 digitální vstupy a digitální výstupy na konektorech X31/X32. [5] 
 

Tab. 3-1 Konektor X13 [5] 
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Konektor X3 – funkce: Připojení k trojfázové síti 

Do tohoto konektoru se přivádí trojfázové napětí o hodnotě 400 V, které pak měnič 
přivádí k samotnému motoru. 

 

Tab. 3-2 Konektor X3 [5] 

 
 
Konektory X24, X25 – funkce: Ethernet  

Zdířky X24 a X25 slouží k propojení frekvenčního měniče s řídící PLC jednotkou. Podle typu 
řídicího PLC se lze připojit přes EtherCat nebo Sercos III. Pro dané PLC musel být měnič 

připojen přes Sercos III, který je stíněný a má rychlejší odezvu signálu oproti Ethernetu. [2] 
 

 

Obr. 3-9 Konektory X24 a X25 [5] 

3.2.2 Zapojení motoru 

K propojení dodaného motoru Bosch s frekvenčním měničem byly dodány příslušné 

kabely. Pro připojení původních motorů, které byly na robotu, bylo potřeba připojit se 
k měniči přes původní kabely z důvodu jiného řešení uzpůsobení kolíků. Tento 
problém bude řešen v kapitole 3.8 Propojení původních pohonů robotu s řídicím 

systémem. 
  
Konektor X4 – funkce: připojení snímače otáček 

Z dodaného motoru Bosch jsou vyvedeny dva konektory. Pomocí dvou kabelů byl 
tento motor připojen k frekvenčnímu měniči. Jeden z těchto kabelů je určen pro 

přenos zpětné vazby od motorových enkodérů a k měniči se připojuje do zdířky X4. 
[5] 
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Tab. 3-3 Konektor X4 [5] 

 
 
Konektor X5 – funkce: Napájení motoru 

Druhý z těchto kabelů slouží k napájení motoru (konektor X5) a pro ovládání 
motorové brzdy a sledování teploty motoru (konektor X6). [5] 

Tab. 3-4 Konektor X5 [5] 

 
 
Konektor X6 – funkce: Hlídání teploty motoru a ovládání brzdy 

Tab. 3-5 Konektor X6 [5] 

 
 

Protože k napájení motoru se využívá třífázové napětí, bylo zde potřeba připojit ještě 
ochranný vodič (PE) a také střední vodič (tzv. nulák – N). Zapojení bylo provedeno 

tak, jak ukazuje Obr. 3-10. 
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Obr. 3-10 Zapojení napájení motoru a ochranného vodiče k měniči [6] 

1 – Držák (příslušenství HAS09)   2 – Svorka  
3 – Stínění kabelu     4 – Ochranný vodič (PE) [6] 

 

 

Obr. 3-11 Schéma zapojení fází, brzdy a termistoru mezi měničem a motorem [5] 
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3.2.3 Připojení frekvenčního měniče k počítači a jeho konfigurace  

Pro připojení je důležité nastavení IP adresy, která je defaultně nastavená na 
hodnotu 192.168.0.1. Je třeba, aby byla na segmentu o jednom vyšší, než je PLC 

jednotka (IP 192.168.1.15) a řídicí počítač (192.168.1.13), tedy aby třetí hodnota byla 
rovna dvěma. Pro daný frekvenční měnič byla nakonfigurovaná IP adresa 
192.168.2.2, čemuž odpovídá i zvolený Gateway 192.168.2.1. Tyto hodnoty byly 

nastavené přímo na panelu frekvenčního měniče. 
 

a) Konfigurace měniče 

Tab. 3-6 Konfigurační menu frekvenčního měniče [6, 15] 

 

Tlačítko 
měniče 

Zobrazená hodnota 

Enter Comm. protocol 
Up Device info 
Up Ethernet 

Enter FKM-Eng. 
Enter IP-Address 192.168.0.1 

Up Mac-Address 
Up Gateway 
Up Subnet mask 

 
Pro změnu hodnoty IP adresy nebo Gateway bylo nutné při dosažení měněné pozice 
(IP Address nebo Gateway) v menu frekvenčního měniče zmáčknout tlačítko Enter. 

Začalo blikat první číslo, které lze upravovat šipkami Up nebo Down. Pro úpravu 
dalšího čísla této hodnoty bylo třeba opět zmáčknout tlačítko Enter a takto byly 

upravené hodnoty IP adresy a Gateway, která se potvrdila tlačítkem Enter. Při 
zmáčknutí tlačítka Esc v průběhu nastavování se nakonfigurovaná hodnota do 
paměti měniče neuloží. 

 
b) Vytvoření reálné osy v programu KeStudio 

Pro připojení frekvenčního měniče k počítači bylo potřeba pokračovat v předchozím 
projektu v šabloně Template_KeMotion_CP24xCP25x_02.60.pro. Zde bylo nutné 
vytvořit pohon Drive Sercos III a nakonfigurovat jej. Hardwarová konfigurace byla 

vytvořena tímto postupem: 
1. V kartě Resources vybráno PLC Configuration. 

2. V tomto okně pravým tlačítkem myši kliknout na KeMotion Control. 
3. Zde vybráno Append Subelement a Drive Sercos III… (viz. Obr. 3-12). 
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 Obr. 3-12 Postup připojení frekvenčního měniče k počítači 

 
4. Vytvořil se řádek Drives Sercos III[VAR], na ten bylo třeba kliknout opět 

pravým tlačítkem myši a zvolit Append Drive Sercos III (viz. Obr. 3-13). 
 

 

 Obr. 3-13 Postup připojení frekvenčního měniče k počítači 

 

5. Vytvořil se další řádek Drive [VAR]. Po jeho otevření bylo třeba v záložce 
Drive nastavit limitní hodnoty motoru (viz. Obr. 3-14). Je zde také možno 
nastavit typ osy (pozice Used as:). [2] 
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Obr. 3-14 Postup připojení frekvenčního měniče k počítači – nastavení parametrů 
pohonu 

 

c) Nahrání nastaveného programu do paměti PLC 

Aby se vytvořený program mohl ve skutečnosti opravdu vykonat, bylo nutné jej 
nahrát do PLC. Tento program je nahrán do paměťové karty v PLC jednotce a i po 
odpojení počítače od jednotky díky tomu může program stále běžet. Nahrání 
vytvořené aplikace v programu KeStudio bylo provedeno následovně: 

1. Byla vybrána položka v menu Online  ▶ Login pro kompilaci aplikace, 

připojení k PLC a stažení aplikace. Dialogové okno potvrzeno tlačítkem Yes. 

2. Pro spuštění aplikace: Online  ▶ Run. 

3. K resetování aplikace v PLC je nutno zvolit Online  ▶ Reset.  

Nastavení bylo v tu chvíli nahráno v PLC jednotce. Pro zastavení aplikace 

a vymazání z aktivní paměti PLC je třeba provést následující: Online ▶ Stop a 

Online  ▶ Logout. [2] 
 

d) Připojení k programu KeStudio DriveManager 

Nejjednodušším způsobem jak otestovat komunikaci s pohony je testování pomocí 
programu KeStudio DriveManager. Po otevření tohoto programu existují tři 

možnosti, jak se k frekvenčnímu měniči připojit: 

 přes speciální sériový kabel  

 přes ethernetové připojení 

 pomocí připojení přes řídicí systém (routing). 

Podle způsobu zapojení PLC a měniče musela být zvolena možnost - připojení přes 
řídicí systém. [2] 
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e) Připojení přes řídicí systém  

Pro tento způsob připojení bylo nutné splnit následující podmínky: 

 měnič a řízení (PLC) musí být správně zapojené (volba správného kabelu 

a jeho správné zapojení). 

 v řídicí jednotce musí být nahrán příslušný projekt 

 sběrnice Sercos III musí být ve fázi 2 nebo vyšší. [2] 
 

Pro navázání připojení přes řídicí systém bylo postupováno následovně: 
1. Start KeStudio DriveManager. 

2. Otevřít Tools ▶ Drive ▶ Connect to Drives via Third-Party Control unit…: 

 

 

Obr. 3-15 Postup připojení k programu KeStudio DriveManager 

 

3. Nyní se otevřelo okno s polem Host, které bylo potřeba vyplnit IP adresou 
PLC (dle Obr. 3-16).  

 
Dále je možné vyplnit pole Timeout (sec), kterým se nastaví doba vyhledávání. 

Defaultně je tato hodnota nastavena na 20 vteřin, což se v praxi ukázalo být jako 
dostačující. [2] 
 

 

Obr. 3-16 Postup připojení k programu KeStudio DriveManager – nastavení IP adresy 
řídicí PLC jednotky 

 
V případě úspěšného připojení se po chvíli načítání v kartě Project Explorer objevily 

položky napojeného měniče (viz. Obr. 3-17). V této kartě se objeví tolik měničů, kolik 
je jich v danou chvíli připojených k PLC, takže není potřeba se připojovat ke 
každému měniči zvlášť. [2] 
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Obr. 3-17 Postup připojení k programu KeStudio DriveManager – zobrazení 
nalezených frekvenčních měničů [2] 

 

3.3 Postup rozběhu dodaného motoru 

Po správném zapojení měniče a pohonu bylo možno přistoupit k rozběhu motoru. To 
lze nejsnáze v programu KeStudio DriveManager. V tomto programu lze motor 

jednorázově spustit, konfigurovat a také diagnostikovat. Není ovšem určen pro 

složité řízení motoru, což pro jednoduchý test vůbec nevadí. 
 

3.3.1 Stav frekvenčního měniče 

Po zapnutí třífázového zdroje napětí a stejnosměrného napětí 24 V bylo třeba 
sledovat displej na frekvenčním měniči. Mělo by tam být totiž napsané: 1  P -1. 

V případě chyby se zobrazí hlášení začínající písmenem „E“ nebo „F“ s číslem chyby 
a jeho krátkým popisem v němčině. Popis této chyby lze nalézt v záložce Help 
daného programu. To, jestli se nevyskytuje nějaká chyba, lze zobrazit v kartě Axis 

status. K té se dá dostat kliknutím pravým tlačítkem myši v levém okně na Axis [1] 
Default, zde vybrat Diagnosis a Axis Status (viz. Obr. 3-18). Dále tato karta 

obsahuje informace o stavu pohonu a jeho nastavení. [2, 15] 
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Obr. 3-18 Zobrazení stavu pohonu 

 

3.3.2 Nastavení referenční polohy pohonu 

Protože dodaný frekvenční měnič nevěděl, v jaké je poloze rotor motoru, bylo 

potřeba jej nareferencovat. To, že motor není nareferencován, se pozná tak, že hlásí 
chybu F2174. K nareferencování bylo nutné rozkliknout kartu Motor, Brake, 
Measuring Systems a Motor Encoder v okně Project Explorer a vybrat Data 

Reference Motor Encoder. V této kartě bylo třeba zvolit Motor encoder 
a zmáčknout Set Absolute Measuring. V tom okamžiku se zeleně rozsvítila 

signalizační kontrolka u Motor encoder in reference (Obr. 3-19). [15] 
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Obr. 3-19 Nareferencování měniče 

 

3.3.3 Rozběh pohonu 

Zde se dostáváme k samotnému spuštění pohonu. Prvním znakem komunikace 

pohonu s řízením byla možnost zapnutí a vypnutí brzdy. K této kartě se dá dostat dle 

přiloženého Obr. 3-20 v části Project explorer ▶ Axis ▶ Motor, Brake, Measuring 

Systems a v ní volit mezi Release Holding Brake (k uvolnění brzdy) a Apply 
Holding Brake (pro zapnutí brzdy). Při odbrždění pohonu šlo s výstupní hřídelí ručně 

otáčet. 
 

 

Obr. 3-20 Zapnutí/uvolnění brzdy 
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V projektovém stromu Project Explorer lze ve složce Optimization ▶

Commissioning nalézt kartu Easy Startup Mode. V této kartě lze držením tlačítek 

pohybovat motorem. K tomu bylo třeba zmáčknout tlačítko Enable. Po tomto 
zmáčknutí tohoto tlačítka se zeleně rozsvítila kontrolka Easy startup mode active 
a bylo možné vyplnit hodnoty úhlové rychlosti v kladném i záporném směru otáčení 
(Jog velocity +, Jog velocity –). Po vyplnění těchto hodnot bylo možné tlačítkami 
Jog + a Jog – pohybovat výstupní hřídelí motoru v kladném i záporném směru 

zvolenou rychlostí. V poli Active actual pos. val. lze najít aktuální natočení 
výstupního hřídele a v poli Act. Velocity value také aktuální rychlost. [15] 
 

 

Obr. 3-21 Easy Startup Mode 

 

3.4 Zprovoznění ručního ovládacího panelu KeTop T55 

Další hardwarovou komponentou, kterou bylo nutné zapojit, byl ruční ovládací panel 

KeTop T55. Ten je připojen k PLC jednotce prostřednictvím propojovacího terminálu 
s označením JB 001. Do tohoto terminálu se přivádí na jednotlivé konektory signály 
ethernet, zdroj stejnosměrného napětí 24 V a bezpečnostní prvky. Ten převádí 

jednotlivé signály na piny výstupního konektoru vedoucího do ručního panelu. 
Jakmile byl ruční ovládací panel připojen, byla při prvním startu provedena jeho 

instalace. 
 

3.4.1 Připojení ovládacího panelu 

Na Obr. 3-22 je znázorněno schéma zapojení ručního ovládacího panelu včetně 
umístění prvků vůči řídicí skříni. Ve skutečnosti ovšem nevedl ethernetový kabel 

z řídicí PLC jednotky přímo do propojovací skříňky, ale byl využit router. Toto řešení 
bylo použito z toho důvodu, že v případě potřeby připojit k PLC jednotce počítač tato 
jednotka další zdířku pro ethernet neobsahuje. 
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Obr. 3-22 Schéma připojení ručního ovládacího panelu [7] 

1 – Ruční ovládací panel KeTop 2 – PLC jednotka 
3 – Propojovací terminál JB 001 4 – Kabel k připojení panelu 

5 – Řídicí skříň 6 – Ethernetové připojení [7] 
 

Ruční panel byl připojen přes spojovací terminál JB 001, jak již bylo zmíněno. Na 
tento terminál bylo přivedeno napětí 24 V (konektor S3), které poskytuje zdroj 
ovládacímu panelu. Všechny vstupní a výstupní konektory znázorňuje Obr. 3-23: [8] 
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Obr. 3-23 Propojovací terminál JB 001 [8] 

K1 – Sedumnáctipinová zásuvka pro připojení kabelu vedoucí k panelu 
KeTop T55 

S2 – Svorkovnice pro napájení, nouzový bezpečnostní vypínač (emergency 

stop) a spínací tlačítko pohybu. 
S3 – Zdířka pro Ethernet, RS-232-C nebo RS-422-A  

S4 – Devítipinový CAN konektor. [8] 
 

Propojení ručního panelu s PLC jednotkou je možné dvěma způsoby. Jedním z nich 

je zapojení pomocí CAN konektoru, nebo se lze také připojit přes ethernetové 
rozhraní (ethernet, RS-232-C nebo RS-422-A). Propojení bylo realizováno druhou 

možností, tedy nekříženým ethernetovým kabelem. Protože k PLC jednotce bylo 
potřeba mít připojený ovládací panel a také programovací počítač a PLC jednotka 
má pouze jeden slot pro ethernetové připojení, bylo toto propojení realizováno 

pomocí routru. [2] 
 

Obr. 3-24 znázorňuje propojení jednotlivých signálů mezi ručním ovládacím panelem, 
propojovacím terminálem a PLC jednotkou. Z PLC jednotky je veden ethernetový 
kabel do konektoru S3 na propojovací terminál. Do tohoto terminálu je do dvou pinů 

konektoru S2 přivedeno napětí 24 V, dalších osm pinů tohoto konektoru slouží 
k propojení s bezpečnostními prvky. 
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Obr. 3-24 Schéma připojení jednotlivých vstupů na 17-ti pinový konektor K1 [7] 

 

V propojovacím terminálu jsou tyto signály převedeny do konektoru K1 a přes 
speciální kabel jsou přenášeny do panelu KeTop. Tento kabel zobrazuje Obr. 3-25. 

 

 

Obr. 3-25 Propojovací kabel k ovládacímu panelu [7] 

 
Konektory kabelu K2 a K3 jsou přivedeny do kontaktu S22 a S4 na ručním ovládacím 
panelu. Kabel může být připojen k ovládacímu panelu dvěma způsoby podle Obr. 3-

26. Na tomto obrázku je část spodního panelu, ke kterému může být kabel připojen 
z levé či pravé strany. V rámci této práce byl kabel připojen z pravé strany (myšleno 
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z horního pohledu), což je výhodnější varianta pro praváky (levou rukou se drží 

panel, pravou rukou se ovládá).  
 

 

Obr. 3-26 Připojení panelu KeTop T55 [7] 

 

3.4.2 Postup konfigurace ovládacího panelu KeTop T55 

Aby se mohlo s ručním panelem pracovat, je nutné jej nejprve nastavit 
a nainstalovat. Právě tomuto se věnuje následující podkapitola. 

 
Nastavení ručního ovládacího panelu v programu KeStudio 
Pro další operace byla vybrána šablona šestiosého robotu v programu KeStudio 

ArtarmTX60L_KeMotion_CP24xCP25x_02.60, která je již nastavena pro určitý 
šestiosý robot. Tuto šablonu lze nalézt po instalaci ve složce: C:\Kemro\KeStudio 

V2.3\Projects\KeMotion\Samples_KeMotion_CP24xCP25x_02.60\RC\ArtarmTX6
0L. Jednotlivé pohony os jsou nastaveny jako virtuální. Tato šablona má nastavené 
jiné kinematické parametry robotu než robot KUKA KR 15/2, ale to v tuto chvíli není 

podstatné. V rámci instalačního balíku KEMRO lze v šablonách nalézt mimo 
šestiosého robotu také robot typu SCARA, kartézský robot, roboty s paralelní 

kinematikou a další. 
 
Počáteční nastavení ovládacího panelu KeTop T55 

Po připojení ovládacího panelu ke zdroji 24 V a k řídicí PLC jednotce se tento panel 
automaticky spustí. Pro další práci s panelem bylo potřeba nastavit jeho IP adresu 

a také nastavit z jaké IP adresy je řízen. Dále je zde možnost uživatelské 
přizpůsobení, například nastavení jasu displeje. K nastavení ručního panelu byly 
provedeny následující kroky: 

 
a) Vstup do Setup menu 

Po zapojení se panel postupně načítá. Na displeji jsou postupně zobrazovány: 

 Loading the boot loader 

 Loading and starting firmware 

Po těchto hodnotách se zobrazí menu Setup Mask a to na dobu dvou sekund. 
Během této doby je nutné pro vstup do menu nastavení (Setup menu) 

zmáčknout jakékoli tlačítko na klávesnici ručního ovládacího panelu. [7] 
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b) Setup menu 

V Setup menu lze provést následující základní nastavení ovládacího panelu: 

 změna IP adresy ovládacího panelu a řídicí PLC jednotky, 

 kalibrace dotykové obrazovky, 

 nastavení jasu displeje, 

 synchronizace aplikace z PLC jednotky s panelem KeTop. 
 

Po vstupu do Setup menu se zobrazí následující obrazovka: 

 

 Obr. 3-27 Setup menu [7] 

 
Odchod ze Setup menu lze provést pomocí tlačítka Exit, načež systém 
pokračuje v načítání panelu. [7] 

 

c) Network mask 

Zmáčknutím tlačítka Network bylo dosaženo menu pro nastavení IP adres 
(Network mask, viz. Obr. 3-28). V tomto menu lze změnit IP adresu panelu    

(IP–Config) a také zvolit IP adresu řídící PLC jednotky (Host–IP). 

 

 Obr. 3-28 Network mask [7] 

 
Pro vrácení do předchozího menu je třeba zvolit Back. [7] 

 

d) Nastavení IP adresy panelu 

Zmáčknutím tlačítka IP-Config se otevřela maska pro nastavení IP adresy 
ručního ovládacího panelu. Tato adresa je defaultně nastavená dle hodnot na 

Obr. 3-29. Hodnota Address (IP adresa) byla přepsaná na hodnotu 
192.168.1.16, tedy tak, aby byla na stejné úrovni jako řídicí PLC jednotka (třetí 
číslice) a nebyla tato hodnota přiřazena již jinému zařízení (čtvrtá číslice). 

Hodnota Gateway byla přepsaná na stejnou hodnotu jako u řídicí PLC 
jednotky. Dále bylo třeba zaškrtnout políčko DHCP. Zvolením tlačítka OK se 

popsané změny uložily a systém se vrátil do menu Network mask. 
Zmáčknutím tlačítka Cancel se odejde z tohoto menu bez uložení dat. [7] 
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 Obr. 3-29 Maska pro nastavení IP adresy ručního ovládacího panelu [7] 

 
e) Nastavení IP adresy řídící PLC jednotky 

Poté bylo nutné zvolit IP adresu řídicí PLC jednotky. K tomu bylo zvoleno 
tlačítko Host–IP, čímž se zobrazila maska dle Obr. 3-30. Zde je výrobcem 

nastavena IP adresa řídicího PLC na 192.168.100.100, protože na tuto 
hodnotu je defaultně PLC nastaveno. Tato hodnota byla přepsána na 
současnou IP adresu řídicí PLC jednotky, tedy – 192.168.1.1. [7] 

 

 Obr. 3-30 Maska pro nastavení IP adresy řídící PLC jednotky [7] 

 
Po zmáčknutí tlačítka OK se tato hodnota opět přepsala do paměti a systém 

se vrátil do menu Network mask. [7] 
 

f) Uživatelská nastavení 

Tento bod je věnován uživatelskému nastavení. Tento krok již není nezbytně 
důležitý k provozu panelu, ale slouží především k nastavení displeje. Po 

zvolení tlačítka Back v menu Network se vrátilo menu Setup. V tom se 
vyskytují mimo již zmíněné Network další tři tlačítka. Tlačítkem Display 
můžeme kalibrovat obrazovku tak, že navolíme referenční body, a dále se zde 

nabízí možnost úpravy jasu displeje. Tlačítko HotSync slouží k synchronizaci 
aplikace mezi PLC jednotkou a panelem KeTop. Po provedení všech 

potřebných nastavení bylo zvoleno poslední tlačítko Exit. Tím se zavřelo 
menu nastavení a panel pokračoval v načítání a připojování na řídicí jednotku. 
[7] 
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3.5 Vyjmutí původního řídicího systému z řídicí skříně 

Pro uložení nového řídicího systému KEBA byla využita řídicí skříň KR C1, ve které 
byl uložený původní řídicí systém daného robotu KUKA KR 15/2. Původní řídicí 

systém je znázorněn na Obr. 3-31. Tento systém musel být z řídicí skříně nejprve 
odebrán, čímž vznikl prostor pro nový. Především se jednalo o odebrání řídicí 
jednotky, bloku frekvenčních měničů a zdroje napájení. Naopak byla snaha, aby 

v této skříni zůstalo co nejvíce původního zařízení, které by se dalo využít. Cílem 
využití původní řídicí skříně KR C1 je odzkoušet, zda bude tato skříň vhodná pro 

nové řízení, protože tato skříň byla použita i u spousty robotů společnosti KUKA, 
a zjistit a vyřešit problémy vzniklé při implementaci tohoto řízení do řídicí skříně. 
 

 

Obr. 3-31 Otevřená řídicí skříň KR C1 s původním řídicím systémem 

1 – Zdroj nízkého napětí 

2 – Blok frekvenčních měničů 
3 – Řídicí jednotka robotu 

 
Z využitelných zařízení, která byla ponechána z původního řídicího systému lze 
jmenovat systém rozvedení elektrické energie pro napájení motorů na robotu, 

frekvenčních měničů, PLC jednotky, ručního ovládacího panelu a ventilátorů. 
Z tohoto systému byl odebrán pouze zdroj nízkého napětí, jak bylo popsáno výše. 

Pro přívod napájení skříně byl využit i původní napájecí kabel, u kterého byla 
vyměněna zástrčka ze čtyřkolíkové na pětikolíkovou. Na straně řídicí skříně byl kabel 
připojen do konektoru X1. Skrz něj vedlo napájení do filtru, dále k hlavnímu vypínači 

až do dvou jističů. Jeden šesnáctiampérový jistič slouží k ochraně všech motorů, 
druhý šestiampérový je určen pro ventilátory. Řídicí skříň se systémem rozvedení 

elektrické energie a bez původního řídicího systému je na Obr. 3-32. 
 

1 

2 
3 
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Obr. 3-32 Řídicí skříň po vyjmutí řídicího systému 

 
V řídicí skříni byl také ponechán systém chlazení, který bude využíván pro chlazení 
nového řídicího systému. Uvnitř na víku řídicí skříně je umístěn ventilátor, který 

odvádí teplý vzduch nad vnitřní prostor skříně. V zadní části skříně je masivní deska, 
ke které budou připevněny frekvenční měniče. Tato deska má ze zadní strany 

chladící žebra. Za touto deskou se nachází kryt řídicí skříně, a spolu s deskou tak 
tvoří vzduchovou kapsu. Podobná deska se nachází také na levém boku skříně. Dále 
je v zadní části vespod ještě jeden ventilátor, který naopak vhání do řídicí skříně 

studený vzduch. Chlazení je důležité, protože každé zařízení produkuje ztrátový 
výkon, který zvyšuje teplotu uvnitř řídicí skříně. [6] 

 

3.6 Implementace nového řídicího systému KEBA 

Popsaný chladicí systém přesně odpovídá požadavkům na chlazení nového řídicího 

systému. Tento požadavek přesně vystihuje Obr. 3-33. V tomto systému se navíc 
vysušuje vzduch, protože na žebrech chladicí desky se kondenzuje voda, která by 

postupem času ničila zařízení uvnitř vnitřního prostoru. Systém by měl běžet se 
zavřenou řídicí skříní, aby dovnitř nevnikal teplý či vlhký vzduch. [6] 
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Obr. 3-33 Chlazení frekvenčních měničů v řídicí skříni [6] 

1 – Chladicí jednotka (ventilátor) 

2 – Vnitřní prostor řídicí skříně 
3 – Vzduchový kanál - žebrování (kondenzace vlhkého vzduchu) 

4 – Zařízení v řídicí skříni [6] 
 
Prostorové nároky, především na okolí frekvenčních měničů, jsou poměrně vysoké. 

To z toho důvodu, aby se okolní měniče navzájem příliš tepelně neovlivňovaly 
a nepřehřívaly se. Tyto nároky jsou vysoké zejména nad a pod prostorem každého 

frekvenčního měniče a z tohoto důvodu by se vzhledem k těmto nárokům do řídicí 
skříně dva frekvenční měniče nad sebe nevešly a došlo by k hrubému porušení 
těchto podmínek. Proto byla snaha poskládat všechny měniče na chladicí desku do 

jedné linie vedle sebe. Ani v tomto případě se nedá říci, že by řídicí skříň poskytovala 
na šířku dostatek prostoru. U frekvenčních měničů řídicí orientační ústrojí robotu je 

dle [4] třeba ještě navíc připočíst z každé boční strany jeden centimetr (viz. 
Příloha č.2). Po dodržení těchto podmínek a sečtení všech šířek a přídavků vychází 
součet o jeden centimetr delší než je šířka chladicí desky. Ovšem z této šířky musel 

být odečten z každé strany jeden centimetr pro upevnění desky vůči skříni. Proto 
musel být rozestup mezi měniči ovládající pátou a šestou osu o jeden a půl 

centimetru zmenšen na půl centimetru, to samé mezi měniči ovládající čtvrtou 
a pátou osu, čímž byly získány právě tři centimetry. Toto porušení je možné z toho 
důvodu, že není až tak velké a nepředpokládá se nasazení robotu v trvalém provozu. 

Navíc každý měnič je vybaven vlastním integrovaným ventilátorem. V době 
odevzdání diplomové práce bylo zapojeno pouze pět frekvenčních měničů, šestý 
měnič určený pro ovládání osy A1 nebyl dodán. [6] 

 
Na chladící desku byla taktéž připevněna PLC jednotka, protože také vyžaduje jisté 

nároky na chlazení. Prostorové požadavky, které byly bez výjimky dodrženy, 
znázorňuje Obr. 3-34. Aby PLC jednotka nebyla ohřívána horkým vzduchem od 
frekvenčních měničů, byla upevněna přímo pod měniče. 
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Obr. 3-34 Prostorové nároky na uložení PLC jednotky a I/O modulů [2] 

 

Do řídicí skříně KR C1 byl taktéž instalován zdroj stejnosměrného napětí, který je 
určen pro napájení PLC jednotky, vstupního a výstupního digitálního modulu, 

frekvenčních měničů a ručního ovládacího panelu. Stejnosměrné napětí 24 V je ze 
zdroje vedeno k prvnímu měniči zleva, což je frekvenční měnič určený pro ovládání 
osy A6. Odtud toto napětí vede směrem doprava k měničům pro motory osy A5, A4, 

A3 a A2 a to jeden od druhého. Z frekvenčního měniče pro ovládání osy A2 bylo 
napětí svedeno do svorkovnice, ze které bylo napájení rozvedeno do CPU modulu, 

do modulu pro vstupy a výstupy a do propojovacího terminálu pro ruční ovládací 
panel. 
 

Datové propojení mezi PLC jednotkou a frekvenčními měniči je realizováno kabelem 
Sercos III. Jeden tento kabel propojuje PLC jednotku s měničem šesté osy (první 

z leva), další propojují jednotlivé měniče do linie. Propojení mezi PLC jednotkou 
programovacím počítačem a ovládacím panelem zůstalo oproti předchozímu postupu 
beze změn. Pro propojovací terminál od ručního ovládacího panelu byla v pravém 

boku skříně vyvrtána díra, skrz kterou byl vyveden konektor pro připojení ručního 
ovládacího panelu KeTop T55. 
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Obr. 3-35 Implementace řízení KEBA do řídicí skříně KR C1 

 

3.7 Propojení původních pohonů robotu s řídicím systémem 

Tato kapitola se věnuje výběru vhodného způsobu propojení pohonů robotu s novým 

řídicím systémem a jeho realizací. Ač se tato záležitost může zdát po popisu postupu 
připojení k dodaným pohonům Bosch jasná či zbytečná, vyskytlo se při propojování 
nového řídicího systému několik odlišností a problémů, které bylo potřeba vyřešit. Ke 

každému problému je nastíněno několik variant řešení s výběrem té, která se 
uskutečnila. Přes snahu o co nejlepší řešení zapojení to ovšem nemusí být nejlepší 

varianta, protože v některých případech chyběly prostředky finanční, materiálové 
nebo časové. Protože původní pohony mají jiné konektory než pohony dodané, 
a protože vyjmutí kabelů vedoucím k těmto motorům by bylo značně komplikované 

a musel by k tomu být rozebrán celý robot, přistoupilo se k testování původních 
pohonů přímo na průmyslovém robotu.  

 

3.7.1 Původní zapojení 

U robotu KUKA KR 15/2 vedou všechny kabely od všech servopohonů do základny 

robotu (viz. Příloha č.4). Zde jsou přetransformovány do dvou výstupních konektorů 
X30 a X31, na které jsou u originálního řídicího systému připojeny dva kabely, které 

vedou do řídicí skříně KR C1, tak jak znázorňuje Obr. 3.36. V jednom z těchto kabelů 
jsou vedeny pouze žíly pro napájení třífázovým napětím a pro ovládání brzdy (v 
obrázku červený kabel) a ve druhém kabelu jsou žíly pro vedení signálů z resolverů 

a ovládání termistoru (v obrázku modrý kabel).  
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Obr. 3-36 Schéma propojení řídicího systému s pohony průmyslového robotu [20] 

 

3.7.2 Připojení třífázového napětí k motorům 

Pro propojení s novým řídicím systémem byl k napájení motorů třífázovým napětím 
mezi robotem a řídicím systémem využit původní kabel, který byl připojen k řídicí 

skříni KR C1 do konektoru X20. Skrz tento konektor byl kabel rozdělen v rámci 
původního řídicího systému na šest dílčích a ty vedly do různých míst na bloku 

frekvenčních měničů, z čehož plyne, že kabely byly různě dlouhé. U nového systému 
byla snaha v rámci testu maximální využitelnosti použít tyto kabely, ovšem v případě 
kratších kabelů nebylo možné dosáhnout z tohoto konektoru ani k nejbližšímu 

měniči. Proto byl tento konektor rozebrán a tři krátké kabely byly nahrazeny delšími, 
které byly vyjmuté z jiné řídicí skříně KR C1. Po této zkušenosti bylo zjištěno, že by 

bylo lepší z daného konektoru natáhnout nové kabely optimálně dlouhé pro každý 
frekvenční měnič. 
 
Možnosti přivedení třífázového napětí k frekvenčním měničům 

Dále bylo nutné k frekvenčním měničům napětí pro ovládání motorů přivést. K tomu 

byla z velké části využita původní elektroinstalace. U původního řídicího systému 
vedl z šesnáctiampérového jističe jeden kabel pro napájení celého bloku 
frekvenčních měničů. Ovšem u nového systému bylo třeba přivést napětí ke všem 

šesti měničům. K tomu se nabízí tyto možnosti: 
1. Zapojit všechny frekvenční měniče do série.  

Výhodou tohoto řešení je, že by se nepotřebovala žádná svorkovnice a na 
první měnič v sérii by se přivedl kabel pro napájení původního systému. 
Ovšem do konektoru pro menší měniče lze přivést jen kabel do průměru 

2,5 mm2 a vzhledem k možným protékajícím proudům by tento kabel o tak 
malém průřezu nemusel vydržet. 

2. Zapojit všechny měniče zvlášť.  
U tohoto řešení by byl původní kabel napojen do svorkovnice, ze které by se 
rozváděl k jednotlivým měničům. Nevýhodou by bylo množství kabeláže 

a rozsáhlost svorkovnice.  
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3. Zapojit zvlášť menší a větší měniče do série. 

Jedná se o kompromis mezi předchozími variantami, který není v rozporu 
s žádnými omezeními a nabízí úsporu materiálu. Toto zapojení navrhuje podle 

[6] i samotná společnost KEBA. 
 

Výběr řešení a jeho realizace 

Z nabízených řešení se uvažovalo zejména nad druhou a třetí variantou. Vzhledem 
k tomu, že požadavek na průřez kabelu pro menší měniče je 0,5 mm2 a k propojení 

těchto tří měničů byl použit kabel o průřezu 1,5 mm2, byla pro své výhody vybrána 
třetí varianta. Pro ni bylo vedené napětí z šesnáctiampérového jističe do svorkovnice, 
kde každá fáze obsazovala dvě svorky. Z každé fáze svorkovnice vedl jeden kabel 

k prvnímu měniči HCS001 W0008, odkud byl dále spojen do série s dalšími dvěma 
měniči. Obdobně bylo řešeno zapojení měničů HCS001 W0028, kde byly zapojeny 

dva měniče. Svorkovnice dále obsahovala tři žlutozelené svorky pro ochranný vodič 
a dvě modré pro nulový vodič. Modré svorky byly napojené kabelem na nulový vodič 
vstupního napájecího konektoru. Ze svorek pro fázi, nulový vodič a ochranný vodič 

byl veden třížílový kabel pro napájení zdroje stejnosměrného napětí. 
 

 

Obr. 3-37 Výsledné zapojení třífázového napětí k frekvenčním měničům 

 

3.7.3 Připojení k motorové brzdě 

Další odlišností oproti původnímu řídicímu systému je způsob propojení tohoto 
systému s jednotlivými motorovými brzdami. Brzdy byly u původního řídicího systému 

zapínány z jednoho místa, a to z bloku frekvenčních měničů, což však u systému 
KeMotion není možné, protože se předpokládá, že každý frekvenční měnič ovládá 
jen ten motor, ke kterému je určen. 

 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  62  

DIPLOMOVÁ  PRÁCE 

 
Propojení brzd s původním řídicím systémem 

Z každého motorového konektoru zobrazeného na Obr. 3-38 byla vedena dvojice 
vodičů společným kabelem s vodiči pro napájení motorů (viz. Obr. 3-39) do základny 

robotu – do konektoru X30 (viz. Obr. 3-40). V tomto konektoru se tedy vyskytovalo 
dvanáct žil od motorových brzd, avšak některé byly v protikusu tohoto konektoru 
popropojované a kabelem vedlo k řídicí skříni pouze šest žil od brzd. Brzdy byly 

sesynchronizovány podle os A1 s A4, A2 s A5 a A3 s A6. V řídicí skříni pak těchto 
šest vodičů vedlo do dvou pinů (BR+ a BR-) konektoru X101 na bloku frekvenčních 

měničů.  

 

Obr. 3-38 Konektor motoru s piny pro 
napájení a spínání brzdy  [23] 

 

Obr. 3-39 Schéma vodičů napájecího 
konektoru [21] 

 

 

Obr. 3-40 Konektor X30 v základně robotu 
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Možnosti propojení motorových brzd se systémem KeMotion 

Pro tento problém byly navrženy tyto tři možnosti: 
1. Propojení všech měničů a přivedení do konektoru X101 

Veškeré původní zapojení by zůstalo zachováno a konektor X101 by se 
přivedl místo do bloku frekvenčních měničů na svorkovnici, která by byla 
připojena ke všem měničům.  

2. Sesynchronizování dvou měničů (A1 s A4, A2 s A5 a A3 s A6) a napojení na 
konektor X20 

Vybrané dva měniče by byly propojeny a přivedeny na kabel propojující 
průmyslový robot s řídicí skříní, který obsahuje zmíněných šest vodičů. Jeden 
měnič, případně oba, by ovládal dvě motorové brzdy. 

3. Propojení jednotlivých motorových brzd s ovládanými měniči 
Každý frekvenční měnič by byl spojen s brzdou na motoru, který ovládá. 

K tomu by se dalo částečně využít kabelu mezi robotem a řídicí skříní, navíc 
by musel být koupen šestižílový kabel. 

 
Výběr řešení 

Protože v poskytnutých manuálech nebyl tento problém řešen a při nesprávném 

zapojení by mohlo dojít k poruše, byl tento problém v předstihu řešen s odborníky ze 
společnosti KEBA, kteří ovšem neposkytli svou odpověď včas. 
 

3.7.4 Připojení k resolverům 

U původního řídicího systému byl veden mezi základnou robotu a řídicí skříní kabel, 
kterým byly vedeny všechny signály od resolverů a termistoru. Ačkoli tímto kabelem 

mělo vést 48 vodičů, ve skutečnosti zde vedlo vodičů pouze 12. To je dáno tím, že 
v základně robotu se nachází resolverová karta, která převádí všechny tyto vodiče na 

zmíněných 12 vodičů. Tato karta se nachází i v jiných robotech od firmy KUKA 
a zobrazuje ji Obr. 3-41. I přes to, že se tuto kartu snažili rozkódovat odborníci ve 
společnosti KEBA přes rok a půl, tak se jim v době konání této práce problém vyřešit 

nepodařilo. Byl tedy řešen objednáním nových resolverových kabelů zvlášť pro 
všechny motory, které byly zapojeny ještě před touto kartou.  
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Obr. 3-41 Resolverová karta v základně robotu 

 

Možnosti propojení 

Pro napojení k vodičům z resolverů v základně robotu jsou zde uvedeny dvě 
varianty: 

1. Jednou z možností bylo nechat vyrobit novou resolverovou kartu, která by 
využívala původních konektorů od každého motoru a jen by převáděla signály 

do nových konektorů, které by se do této desky implementovaly, a do kterých 
by vedly nové kabely pro propojení s řídicím systémem. Výhodou tohoto 
řešení by bylo, že by spojovací konektory nevisely ve vzduchu, případně 

neležely na zemi, kde by na ně mohl někdo šlápnout. Ovšem kvůli tomu, že 
výroba této desky byla finančně i časově náročná, se od tohoto řešení 

upustilo. 
2. Druhou možností je, že by kabely byly napojeny přímo na signálové vodiče 

vedoucí od jednotlivých pohonů. Na tyto vodiče by se připájel nový konektor, 

do jehož protikusu by se připájely jednotlivé vodiče od kabelu vedoucímu 
k frekvenčnímu měniči.  

 
Výběr řešení a realizace 

K propojení byla vybrána druhá varianta z důvodu snadnější a levnější realizace 

s jistotou funkčnosti do potřebného termínu. Dále byla snaha odstranění nevýhody 
visejících kabelů jejich ukotvením vůči základně robotu. Protože propojení resolverů 

s řídicím systémem má společnou část s připojením k termistorům, je realizace 
zapojení popsána v podkapitole 3.7.5 Připojení k termistorům. 
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3.7.5 Připojení k termistorům 

V případě motorů Bosch dodaných společností KEBA, pro které je tento systém 
optimalizován, je uspořádání vodičů v konektorech oproti originálním motorům na 

robotu odlišné. V jednom kabelu je k servopohonu vedeno jak třífázové napětí, tak 
ovládání brzdy a termistoru, což je další důvod proč nemohly být použity dodané 
kabely určené pro motor Bosch. V dalším kabelu jsou vedeny pouze signály od 

resolverů a jsou vedeny ke konektoru frekvenčního měniče X4. Tento kabel 
i s konektorem je zobrazen na Obr. 3-42.  

 

Obr. 3-42 Připojení resolverů k frekvenčnímu měniči [6] 

1 – Průřez kabelu ≥ 0,5 mm²  

2 – Průřez kabelu ≥ 0,14 mm² [6] 

 
Možnosti propojení 

Protože je problém podobný jako v případě propojení resolverů a původní kabel 
s vodiči pro termistory se nedal využít, musel se vymyslet způsob, který by 
umožňoval propojení termistorů s frekvenčními měniči. Tímto návrhem se zabývají 

následující možnosti: 
1. Koupit zvlášť kabel speciálně pro žíly ke všem šesti termistorům, který by se 

v základně robotu napojoval na všechny žíly od termistorů, a každá dvojice 
vodičů od termistoru by vedla ke svému určenému měniči. Nevýhodou tohoto 
řešení je, že by se tento kabel musel značně rozpojit, aby mohl vést ke 

každému měniči a dále by mezi robotem a řídicí skříní vedl o jeden kabel víc.  
2. Další variantou je, že by dvojice vodičů od termistoru vedla společně v kabelu 

s vodiči od resolverů. Nevýhodou této varianty je, že na straně měniče není 
společný konektor pro signály od resolverů a pro termistory, ale jsou dva. 

 

Výběr řešení  

Obě uvedené možnosti by šly uplatnit, protože by obě měly fungovat stejně dobře. 

V tomto případě byla vybrána druhá varianta, protože se z počátku zdála lépe 
realizovatelná. 
 
Realizace 

K propojení termistorů a resolverů s řídicím systémem byl zakoupen kabel, který 

v podstatě navazoval na kabel z resolverového konektoru, který je zobrazen na 
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Obr. 3-43. Tímto kabelem vedlo jak šest žil pro resolvery, tak dvě pro termistor (viz 

Obr. 3-44). 

 

Obr. 3-43 Konektor motoru s piny pro 
přenos zpětné vazby o resolveru a pro 

rozpínání termistoru  [23] 

 

Obr. 3-44 Schéma vodičů resolverového 
konektoru [21] 

 

Jednotlivé žíly resolverového kabelu vedoucí tělem robotu byly před vstupem do 
resolverové karty přestřiženy a napájeny na nový konektor. Na protikus tohoto 
konektoru byly napájeny žíly koupeného kabelu a na druhý konec tohoto kabelu byly 

napájeny žíly do patnáctipinového konektoru, který je protikusem konektoru X4 na 
frekvenčním měniči. Důležité bylo správné propojení jednotlivých žil od resolverů 

k příslušným pinům konektoru X4, protože Siemens používal na rozdíl od společnosti 
KEBA jiné značení těchto žil.  

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Obr. 3-45 Pájení konektoru 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  67  

DIPLOMOVÁ  PRÁCE 

 
a) Přiřazení žil k pinům konektoru 

b) Napájení žil  
c) Naletování izolace 

d) Smontovaný konektor s vyvedenou dvoulinkou od termistoru 
 
Diagram na Obr. 3-46 znázorňuje výsledné zapojení motoru k frekvenčnímu měniči 

tak, jak bylo realizované. Protože označení jednotlivých pinů se lišilo, nebylo hned 
zřejmé, které žíly spolu propojit. Po navázání komunikace s měničem se ovšem toto 

propojení ukázalo jako správné. Obrázek výsledného zapojení řídicího systému 
s průmyslovým robotem je v Příloze č.5. 
 

 

Obr. 3-46 Výsledné uspořádání žil mezi motorem (levá strana) a měničem (pravá 
strana) [6] 

 

3.8 Konfigurace motoru Siemens 1FK6032 

Tato kapitola popisuje stěžejní část této práce, kterou je zjištění komunikace mezi 
novým řídicím systémem průmyslového robotu a původními servopohony a jejich 
případný rozběh. Tato komunikace je nejprve odzkoušena na motorech Siemens 

1FK6032. Ty jsou použity pro ovládání zápěstí robotu tedy pro čtvrtou až šestou osu 
(A4, A5 a A6). Rozmístění těchto pohonů na robotu znázorňuje Obr. 3-47. Ke 

zprovoznění motorů a jejich ovládání je potřeba je nakonfigurovat v řídicím softwaru.  
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Obr. 3-47 Rozmístění motorů Siemens 1FK6032 na robotu KUKA [22] 

1 – Motor ovládající pátou osu 
2 – Motor ovládající čtvrtou osu 

3 – Motor ovládající šestou osu [22] 
 

3.8.1 Vytvoření projektu v programu KeStudio 

Pro test těchto motorů byl vytvořen v programu KeStudio nový projekt, který je opět 

založený na šabloně ArtArm. V této šabloně byly nejprve vytvořené tři reálné osy 

(Drive Sercos III), konkrétně R1_drive4, R1_drive5, R1_drive6, které byly 
nastavené podle rozsahů os a rychlostí podle Tab. 3-7. Jak vypadá rozsah první osy, 
znázorňuje Obr. 3-48.  

 

Tab. 3-7 Limitní hodnoty pohybu jednotlivých os [18] 

Číslo osy Rozsah pohybu – limity Rychlost (maximální) 

1 +185° 152°/s 

2 +115° až -55° 152°/s 

3 +70° až -210° 152°/s 

4 +350° 284°/s 

5 +135° 293°/s 

6 +350° 604°/s 
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Obr. 3-48 Rozsah pohybu první osy [20] 

 
Tyto tři osy byly pojmenované podle již předdefinovaných virtuálních os (Drives 

Virtual) a u každé byl nastavený jejich úhlový rozsah pohybu, maximální úhlová 
rychlost a úhlové zrychlení. Poté byly tři již zmíněné virtuální pohony smazány 

a tento projekt byl nahrán do PLC jednotky (Online ▶ Login, Online ▶ Run). 

Výsledný projekt s nastaveným motorem pro šestou osu je zobrazen na Obr. 3-49. 

 

 

Obr. 3-49 Vytvoření tří reálných os v programu KeStudio 
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3.8.2 Nastavení pohonů v programu KeStudio DriveManager 

Po nahrání projektu do PLC jednotky bylo potřeba připojit se v programu KeStudio 

DriveManager na tento projekt (Tools ▶ Drives ▶ Connect to Drives via Third-

Party Control unit…). K připojení na frekvenční měniče se přistoupilo jednotlivě. 
Nejprve byl nastaven a testován motor a frekvenční měnič určený pro čtvrtou osu, na 

které je tento postup vysvětlen, protože je pro ostatní motory a měniče s výjimkou 
parametrů velice obdobný. Dále také bylo potřeba nastavit všem měničům IP adresy, 

což se provedlo přímo na panelu měniče. Poslední hodnota IP adresy obsahovala 
číslo osy, pro kterou byl měnič určen, takže například měnič ovládající šestou osu 
měl IP adresu 192.168.2.6. Po nastavení IP adresy bylo třeba tento servopohon 

nakonfigurovat, což znamená vyplnit parametry motoru. Jedná se především 
o výkonové parametry motoru, nastavení brzdy, snímače otáček a teplotního čidla, 

tak jak je to popsáno v následujícím postupu. [17] 
 

a) Nastavení výkonových parametrů motoru 

Po připojení servopohonu, ovládajícího čtvrtou osu, na PLC jednotku se v okně 
Project Explorer se zobrazil souborový strom pro nastavení. Při konfiguraci 

vybraného motoru byly v prvé řadě nakonfigurovány jednotlivé parametry motoru. To 

bylo provedeno v záložce Motor, Brake, Measuring Systems ▶ Motor (viz. Obr. 3-

50). Zde byla vybrána kategorie motoru jako synchronní motor třetí strany 
(Synchronous third-party motor) a vyplněn příslušný typ motoru. Další parametry 

motoru Siemens 1FK6032 byly nastaveny podle katalogu motoru v Příloze č.3. [17] 
 

 

Obr. 3-50 Nastavení hlavních parametrů motoru Siemens 1FK6032 v programu 
KeStudio DriveManager 

 
b) Konfigurace motorové brzdy 

Z katalogu od firmy Siemens [23] byly také vyplněny parametry motorové brzdy 

v příslušné masce (Motor, Brake, Measuring Systems ▶ Brake). Masku jejího 

nastavení zobrazuje Obr. 3-51. Jedná se o nastavení brzdného momentu, typu brzdy 
a zpoždění při jejím zapnutí a vypnutí. [17] 
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Obr. 3-51 Maska pro nastavení motorové brzdy 

 
Senzor teploty na motoru Siemens – KTY 84 

Motory Siemens řady 1FK6 jsou vybaveny teplotním senzorem KTY 84, který tvoří 
polovodič, jehož odpor se mění v závislosti na teplotě. Na základě tohoto odporu je 

měřena teplota a při překročení maximální dovolené teploty (u motorů řady 1FK6 je 
tato teplota 155°C) dojde ke zpomalení chodu motoru či jeho úplnému zastavení.  [23] 

 
c) Konfigurace termistoru 

V masce pro nastavení termistoru (Motor, Brake, Measuring Systems ▶ Motor 

Temperature Monitoring) byl dle Obr. 3-52 vybrán výše popsaný typ teplotního 

senzoru a podle katalogu Siemens [23] byly nastaveny hodnoty upozornění o teplotě 
(120°C) a vypnutí motoru (155°C). [17] 
 

 

Obr. 3-52 Nastavení teplotního čidla 

 
Snímač otáček na motoru Siemens – resolver  

Motor je také vybaven systémem pro snímání polohy rotoru. V případě pohonů na 

robotu KUKA je odměřování v podobě resolverů, které pracují na principu 
polohového transformátoru. Ten se skládá z dvoufázového statoru, kde fáze jsou 

pootočeny o 90°, a jednofázového rotoru s vyvedeným vinutím.  Úhel natočení 
pohyblivého natočení rotoru se rovná fázovému posuvu φ výstupního napětí 

resolveru (viz. Obr. 3-53). [26] 
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Obr. 3-53 Princip resolveru  [26] 

 
d) Nastavení snímače otáček 

Masce Motor Encoder (Motor, Brake, Measuring Systems ▶ Motor Encoder ▶

Motor Encoder) byl vybrán typ snímače polohy rotoru podle výše uvedeného 
popisu. Z nabízených možností byl pouze jeden resolverový, zvolený na Obr. 3-54. 
Ten byl označen jako rotační (Rotary encoder). V této masce bylo ještě nutné 

nastavit rozlišení snímače (Resolution), které je udáno v jednotkách DP/Rev 
(division periods or cycles per encoder revolution). Ovšem toto rozlišení výrobce 

motoru v katalogu v případě resolverového odměřování neuvádí, uvádí pouze 
přesnost, která je u dvoupólového resolveru 14‘ (úhlových minut). [17] 
 

 

Obr. 3-54 Maska pro nastavení snímače polohy rotoru 

 

3.9 Posouzení vhodnosti pohonů s řídicím systémem KeMotion 

Pro toto posouzení je nutné, aby původní motory na robotu KUKA komunikovaly 

s novým řídicím systémem. Prvním znakem komunikace motorů bylo zobrazení 
aktuální teploty motoru (Current motor temperature), která je zobrazena v masce 
Motor Temperature Monitoring na Obr. 3-52. Tato teplota se v průběhu připojování 

k motoru měnila. Dalším znakem komunikace bylo spínání a vypínání motorové 
brzdy. Toto vypínání (spínání) se provádělo v masce Brake (viz. Obr. 3-51) pomocí 
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tlačítek Release Holding Brake (Apply Holding Brake). Po vypnutí brzdy šlo 

s výstupním hřídelem motoru volně pootáčet. Aby bylo známo o kolik se s hřídelem 
pootočilo, muselo se připojit k resolveru. K tomu musel být zapnut spouštěcí mód 

v kartě Easy Starup Mode tlačítkem Start Easy Startup Mode (při zmáčknutí 
přepsáno na Stop Easy Startup Mode) podle Obr. 3-55. Hned po tom bylo nutné se 
v hlavní liště programu přepnout z parametrického režimu (PM) do operačního (OM). 

Nyní se při otočení měnila hodnota natočení rotoru (Active actual pos. val.) 
a rychlost otáčení (Act. velocity value). 

 

 

Obr. 3-55 Maska pro snadné spuštění motoru 

 
Hodnota natočení zobrazená v poli Act. velocity value ovšem zdaleka neodpovídala 
skutečnosti, protože nebylo známé již zmíněné rozlišení zpětné vazby. Tato hodnota 

odpovídala přibližně 3 DP/Rev, což bylo zjištěno experimentálně, ovšem ani pomocí 
dostupné literatury nebylo možné tento problém vyřešit. Pravděpodobně kvůli tomuto 

problému nebylo možné nareferencování frekvenčního měniče, jehož postup byl 
popsán již v kapitole 3.3.2 Nastavení referenční polohy pohonu. Po zmáčknutí 
tlačítka Set Absolute Measuring v kartě Data Reference Motor Encoder (viz. Obr. 

3-56) se řídicí systém začal načítat a poté zahlásil, že připojení bylo neúspěšné.  
 

Dále k úplnému posouzení vhodnosti řízení originálních pohonů s novým řídicím 
systémem by bylo ideální tyto motory rozpohybovat. K tomu byl záměr postupovat 
jako u motoru Bosch v kapitole 3.3.3 Rozběh pohonu, kde v kartě Easy Starup 

Mode se výstupní hřídel motoru otáčel pomocí tlačítek Jog+ a Jog- na jednu či 
druhou stranu, ovšem kvůli nemožnosti nareferencování byla tato tlačítka 

nepřístupná. I přes to lze posoudit vhodnost použití originálních motorů k řízení 
novým systémem jako pozitivní, neboť vzniklý problém je otázkou nastavení 
správného rozlišení resolveru, pro který v době konání této práce nebyly k dispozici 

patřičné informace. 
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Obr. 3-56 Maska pro nareferencování odměřovacího systému 

 
Naznačení dalšího postupu 

Ze všeho nejdřív je třeba zjistit správné rozlišení resolveru, díky čemuž by již motor 

měl jít nareferencovat a spustit. Po té by měl řídicí systém být schopný pomocí 
programovacího softwaru řídit tento motor čtvrté osy, stejně jako motor Bosch a to 

podle postupu uvedeného v kapitole 4.3 Řízení reálné osy Sercos III. Tento postup je 
stejný pro všechny motory Siemens 1FK6032, tedy motory řídící čtvrtou až šestou 
osu. Pro ostatní motory by musel být upraven projekt, který je nahraný v PLC 

jednotce tak, že by se opět nahradily virtuální pohony reálnými. U těchto motorů je 
problém ovšem ten, že pro ně nebyly nalezeny téměř žádné katalogové hodnoty. 

U motoru Siemens 1FK6081 by jeho parametry bylo možné aproximovat dle 
výkonově podobných motorů z katalogu Siemens 1FK6 [23], kde se ovšem tento 
motor nevyskytuje. Po zprovoznění řízení i u těchto motorů by bylo potřeba všechny 

osy najustovat a celý robot by mělo být možné řídit pomocí dodaného softwaru či 
ručního ovládacího panelu.  
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4 ŘÍZENÍ SYSTÉMEM KEBA 

V této kapitole je věnována pozornost práci se softwarovým systémem od 
společnosti KEBA a to zejména programovacím a vizualizačním programům ze 

softwarového balíku KeStudio U3 ToolSuite. Nejprve budou rozebrány jednotlivé 
programy a poté i jejich propojení a práce s nimi. Dále je zde popsáno nahrazení 
virtuální osy skutečným servopohonem a jeho řízení a také se tato kapitola zabývá 
i tvorbou virtuálního modelu KUKA KR 15/2 pro program KeStudio Scope. 

 

4.1 Popis softwarového prostředí 

Cílem následující podkapitoly je seznámení se základním programovacím softwarem 

robotu v rámci balíku KeMotion pro vytváření pohybových instrukcí. K dispozici je 
software pro offline programování (KAIRO Edit), online programování (KeStudio 
TeachView nebo KeTop T55) a pro vizualizaci robotu (KeStudio Scope). Popisu 

prostředí jednotlivých programovacích softwarů se věnují následující podkapitoly.  
 

4.1.1 KeMotion TeachView 

Pro tento program je hlavní panel zobrazen na Obr. 4-1 a navazuje na popis kláves 
z kapitoly 2.5.2 Programovací tlačítka. 

 

Obr. 4-1 Hlavní lišta programu TeachView [10] 

 

Operation mode – provozní režim: přepínání režimů klíčem. Volení mezi režimy: 
automatický, manuální, manuální s plnou rychlostí a automatický-externí. 

Robot state – stav robotu: indikuje, zda je: robot připraven k pohybu, robot 

připraven k pohybu, ale s vypnutými měniči, robot není připraven k pohybu. 
Robot – název robotu. 

Coordinate systém – souřadnicový systém: volba souřadného systému. 
Tool – nástroj: volba nástroje. 
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Automatic-override – automatické ovládání: nastavení procentuální rychlosti 

pohybu vůči maximální. 
Project a program – projekt a program: ukazuje, který projekt a program je načten. 

Program state – stav programu: indikuje, zda je program spuštěn, pozastaven, 
zastaven nebo ovládán externě. 

Program execution mode – režim spuštění programu: ukazuje, zda bude program 

spuštěn kontinuálně, po krocích, po úsecích nebo ve zpětném režimu. 
User icons – uživatelské ikony.  

Workspace monitoring – sledování pracovního prostoru.  
State of safety elements – stav bezpečnostních prvků. 
User level – úroveň uživatele: existuje několik úrovní od administrátora (úroveň 1), 

který má neomezené pravomoce, až po nižší úrovně s omezeními. [10] 
 

Dále je na obrázku pod hlavní lištou okno, ve kterém se zobrazují chyby, varování 
a informace. Po výskytu chyby je nutné pro umožnění pohybu robotu tuto chybu 

odstranit a poté ji odsouhlasit potvrzovacím tlačítkem . [10] 
 

4.1.2 KeStudio Scope 

Následující obrázek (Obr. 4-2) znázorňuje prostředí vizualizačního programu 
KeStudio Scope. Obrázek je doplněn o popisky nejdůležitějších tlačítek programu. 

 

 

Obr. 4-2 Prostředí programu Scope [1] 
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Variable monitor – sledování vybrané proměnné. 

YT chart – graf zvolené proměnné v závislosti na čase. 
XY chart – graf vzájemné závislosti dvou proměnných. 

Logic chart – graf pro sledování binární proměnné v čase. 
3D View – otevření vizualizačního modelu. 
Connect/disconnect to target – připojení/odpojení k PLC jednotce. 

Start record with trigger – spuštění nahrávání od nastavené události. 
Start record – spuštění nahrávání (vizualizace, sledování proměnných, …). 

Stop record – zastavení nahrávání. 
 

4.1.3 KAIROEdit 

Všechna okna programu jde modifikovat dle potřeb uživatele. Obrázek znázorňuje 
přehled specifických menu KAIROEdit. 

 

 

Obr. 4-3 Prostředí programu KAIROEdit [9] 

1 – Hlavní menu a nástroje.  

2 – Okno s projekty a programy. Zde je možné otevřít kterýkoliv vyhotovený 
program, jehož kód se zobrazí v programovacím editoru. 

3 – Programovací editor pro psaní vlastního programu (vlevo) a okno zobrazující 
použité proměnné (pravá část). 

4 – Knihovna s příkazy. 

5 – Zprávy – chybová hlášení, varování a informace.  
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6 – Přehled vstupů a výstupů 

7 – Panel stavu robotu – obsahuje natočení jednotlivých os, úroveň uživatele, 
nastavenou rychlost pohybu, stav programu, provozní režim, apod. [9] 

 

4.2 Vizualizace virtuálního robotu a jeho řízení 

V následující podkapitole je popsán postup pro práci s programovacím 

a vizualizačním softwarem, který byl rozebrán v předchozí podkapitole. Je zde 
popsána provázanost jednotlivých programů ze softwarového balíku KeStudio U3 

Toolsuite a jednoduchý návod pro online a offline programování včetně vizualizace 
vytvořeného projektu. 
 

4.2.1 Vytvoření projektu v programu KeStudio 

Aby bylo možné s programovacím a vizualizačním softwarem pracovat, je nutné, aby 
byl v PLC jednotce nahrán a spuštěn projekt z programu KeStudio, který se vztahuje 

k vybranému úkolu. Pro popis postupu, který byl v rámci této práce mnohokrát použit 
i v rámci jiných úkolů, bude pro jednoduchost a bezpečnost popsán na projektu 

z šablony, který využívá virtuální pohony. Není třeba se tedy bát nežádoucích 
pohybů robotu. 

 
Byla tedy opět otevřena šablona ArtArm s již nadefinovanými virtuálními pohony 
a kinematikou robotu, která odpovídá kinematice robotu ve vizualizaci  (Obr. 4-4). 

Tento základní projekt byl nahrán do paměti PLC jednotky a spuštěn (Online ▶

Login, Online ▶ Run). [16] 

 

 

Obr. 4-4 Projekt v programu KeStudio nahraný v PLC jednotce 

 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  79  

DIPLOMOVÁ  PRÁCE 

 
4.2.2 Připojení k programu KeMotion TeachView 

Po tomto kroku se již lze připojit k programu KeMotion TeachView. Po zapnutí 

programu naskočí okno Host name, které je nutné vyplnit IP adresou připojené PLC 

jednotky (viz. Obr. 4-5). 
 

 

Obr. 4-5 Okno pro připojení k PLC jednotce 

 

Po přihlášení k PLC jednotce je defaultně pohyb uzamknut (přeškrnutá červená 
ikona stavu robotu). Proto je nutné zvolit na levé liště tlačítko Service a zde je 
doporučené přepnout uživatele jako Administrator, pro kterého je nutné vyplnit 

heslo – pass. Dále je zde velmi důležité zaškrkávací políčko Control authority, 
které může být současně zaškrtnuté pouze buď na ručním ovládacím panelu nebo 
v programu KeMotion TeachView a podle toho určuje, z kterého zařízení je ovládán 

pohyb. Nyní již pro pohybování s osami stačí zmáčknout tlačítko Mot (nyní již není 
přeškrtnutá ikona stavu robotu a u signalizační diody MOT svítí zelená barva) 

a program je připraven k ovládání pohybovými klávesami. [16] 
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Obr. 4-6 Výchozí nastavení programu KeMotion TeachView 

 

 

Obr. 4-7 Program připraven k programování 

 

4.2.3 Zobrazení vizualizace v programu KeStudio Scope 

Aby bylo možné pohyb zaznamenat v případě použití šablony s virtuálními pohony, je 
zde k dispozici vizualizační software KeStudio Scope. Zde je možné nasimulovat 

požadovaný projekt a doladit jej ještě dříve než je spuštěn na reálném robotu 
v reálném prostředí. Po spuštění programu KeStudio Scope je k připojení na PLC 

jednotku a možnosti řídit osy ve vizualizaci nutné zmáčknout tlačítko Connect. 

Naskočí okno jako na Obr. 4-8, kde je nutné vyplnit IP adresu připojené PLC 
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jednotky (Hostname) a číslo portu (Portnumber), který program používá. To je 

defaultně vyplněno číslem 1222. [16] 
 

 

Obr. 4-8 Připojení programu Scope 

 
Nyní můžeme otevřít vizualizační model tlačítkem  (New 3D-View) a zde můžeme 

vybrat model, který potřebujeme, a který odpovídá kinematickým parametrům 
navolených v programu KeStudio. Pro tento postup byl zvolen model ArtarmTX60L 

ze šablony KEBA. Celé prostředí potom vypadá jako na Obr. 4-10. Na levé straně 
programu se nachází okna Trace Info a Sampler Info, kde můžeme aktivovat či 

deaktivovat jednotlivé proměnné. Robot se nachází ve výchozí poloze a pro běh 
vizualizace je nutné zmáčknout tlačítko  (Start record). Program umožňuje 

nahrávat veličiny závislé na čase (YT chart) nebo také závislost dvou veličin (XY 
chart). Vybranou veličinu lze dát do grafu jednoduchým přenesením vybrané veličiny 

z okna Trace Info nebo Sampler Info. [16] 
 

 

Obr. 4-9 Otevření požadované vizualizace 
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Obr. 4-10 Načtená vizualizace 

  

4.2.4 Učení bodů v programu KeMotion TeachView 

Po zprovoznění pohybu v programu TeachView lze vytvářet vlastní projekty 

a programy, které bude po spuštění robot vykonávat. Pro vytvoření projektu je třeba 

zvolit na levé části klávesnice tlačítko  Proměnné. Otevře se nová maska s již 

vytvořenými projekty. Pro nový projekt je potřeba zvolit File ▶ New Project, který 

může obsahovat několik programů – File ▶ New Program (nelze ale vytvořit 

program, který by nebyl součástí nějakého projektu). Vybraný program je potřeba 

načíst (označit program a zmáčknout tlačítko Load) a jeho zdrojový kód lze poté 

tvořit či modifikovat v masce Program (na levé klávesnici tlačítko ). Pro vytvoření 
nového řádku programu je třeba na spodní liště zvolit tlačítko New, přičemž se 

zobrazí nabídka s příkazy. V zobrazené nabídce lze vybírat z mnoha příkazů (viz. 
Obr. 4-11). Pro pohyb lze vybrat např. Lin, Ptp a Circ a po dosažení bodu 
programovacími tlačítky nebo po zadání jeho souřadnic je nutné zmáčknout tlačítko 

Teach. Podobně pomocí dalších příkazů lze postupně sestavovat program. Projekt 
lze kdykoli přehrát v programu KeStudio Scope. Pro přehrání projektu jen od určité 

části slouží tlačítko Set PC, které nastaví spouštěcí bod programu na označený 
řádek. [10] 
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Obr. 4-11 Menu příkazů 

 

 

Obr. 4-12 Vizualizační model ve vykonávání naučeného programu 

 

4.2.5 Propojení projektu s programem KAIROEdit 

Projekty a programy lze vytvářet i z programu KAIROEdit a lze dokonce modifikovat 
ty, které byly vytvořené v programu KeMotion TeachView. K vytvoření nového 

projektu je třeba zvolit Control ▶ New Control, čímž se otevře strom projektu. Po 

označení položky „_global“ lze vytvořit nový program kliknutím na hlavní liště na 

Project ▶ New Program. Po jeho otevření se otevře editor jako na obrázku 

z kapitoly 4.1.3 KAIROEdit, do kterého je možné psát zdrojový kód programu. Lze 

také otevírat další okna z tohoto obrázku, která se nacházejí v hlavní liště pod 
možností View. V okně Commands lze volit jednotlivé příkazy tak, jako v programu 
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KeMotion TeachView. Jednotlivé použité proměnné jsou pak vypsané napravo od 

editoru. Projekt vytvořený v programu KAIROEdit pak lze převést do programu 
KeMotion TeachView a tam jej doladit. Toto převedení lze i opačným směrem. 

K tomu je nutné zvolit Target ▶ Target Compare…, kdy se otevře nové okno (viz 
Obr. 4-13). Zde levá strana představuje projekty a programy v softwaru KAIROEdit 

a pravá strana projekty a programy v softwaru KeMotion TeachView. Podle toho, na 

kterou stranu se projekty a proměnné přenáší, jsou zde k dispozici dvě tlačítka Copy 

all differences to the right side. a Copy all differences to the left side.. Po 
zmáčknutí se všechny projekty a programy zkopírují na druhou stranu a po 
zmáčknutí tlačítka Compare se uloží do paměti. [9, 16] 

 

 

Obr. 4-13 Okno pro převod projektů a programů v softwaru KAIROEdit [9] 

 

4.3 Řízení reálné osy Sercos III 

V rámci testu dodaného pohonu Bosch bylo odzkoušeno spuštění a řízení pohonu 
pomocí ručního ovládacího panelu. K tomu je potřeba v šabloně Artarm vytvořit 
pomocí předem popsaného postupu pohon Drive sercos III, který je třeba 

pojmenovat stejně jako virtuální osu, kterou chceme řídit. V tomto případě byla 
zvolena první osa robotu. Dále byly vyplněny limitní hodnoty pohonu dle 

nahrazované osy. Aby program nebral virtuální osu, je třeba tuto osu smazat. 
Výsledné nastavení potom vypadá dle Obr. 4-14. 
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Obr. 4-14 Nahrazení virtuální osy  

 

Tento projekt byl nahrán do PLC a spuštěn (Online ▶ Login, Online ▶ Run). Po 

otevření programu KeStudio Scope a jeho přihlášení k dané PLC jednotce, výběru 

vizualizační šablony a spuštění nahrávání, se přes ruční panel pohyboval jak vybraný 
robot ve vizualizaci, tak zároveň výstupní hřídel ovládaného motoru. Pro ten jsou 
znázorněny na Obr. 4-15 grafy úhlové polohy, rychlosti a zrychlení v čase pro 

virtuální pohyb.  
 

 

Obr. 4-15 Pohyb reálné osy ve vizualizaci včetně grafů polohy, rychlosti a zrychlení 
v závislosti na čase 
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4.4 Tvorba VRML modelu 

K zobrazení požadovaného robotu ve vizualizačním softwaru KeStudio Scope je 

potřeba jej nechat na objednávku udělat u společnosti KEBA nebo je možno si jej 

samostatně vytvořit. Tvorbě vizualizačního modelu se bude právě věnovat 
následující podkapitola a to přímo tvorbě modelu KUKA KR 15/2. 
 

4.4.1 CAD model a kinematické parametry 

K tvorbě virtuálního modelu je třeba mít CAD model požadovaného robotu. Ten je 

většinou možné stáhnout přímo na stránkách výrobce. V případě starších, již 
nepodporovaných robotů jako je robot KUKA KR 15/2 je třeba CAD model získat 
z jiných zdrojů. V tomto případě byl k dispozici model s příponou „.prt“, což je přípona 
podporovaná programem Pro Engineer. Tento model byl tvořen plochami, což se 

projevilo ve špatné vyhlazenosti zaoblení výsledného vizualizačního modelu. CAD 

model musel být převeden z plošného objektu do objemového, tedy tělesa. [11] 
 

 

Obr. 4-16 Kinematické parametry robotu KUKA KR 15/2 [20] 

 

Po získání kostry vizualizačního modelu, která bude obalena CAD modelem, je třeba 
získat také kinematické parametry robotu, jak to ukazuje Obr. 4-16. Po otevření 
šablony Artarm bylo třeba v kartě ArtarmTX60L v záložce Robot vyplnit těmito 

parametry tabulku Artarm Geometry (viz. Obr. 4.17). Po vyplnění všech parametrů 

bylo nutné nakompilovat (Online ▶ Login) a rozběhnout projekt (Online ▶ Run). [11] 
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Obr. 4-17 Zadání kinematických parametrů do projektu 

 

4.4.2 Vytvoření „Status Report“ 

Nyní bylo třeba vytvořit tzv. „Status Report“, který mimo jiné obsahuje již zmíněnou 
kostru vizualizačního modelu. K vytvoření tohoto souboru vede více cest, mezi 
nejjednodušší patří tvorba přes softwarový program KeMotion TeachView. Po 

přihlášení k PLC jednotce dle předchozího postupu lze v záložce Service a kartě 

Info zvolit tlačítko Create u PLC Status Report (viz Obr. 4-18) pro vytvoření souboru 
Status Report. Vygenerovaný soubor se uloží na USB disk, který musí být zasunutý 
v PLC jednotce v portu USB0 nebo USB1.  
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Obr. 4-18 Vytvoření stavové zprávy 

 

Status report je důležitým nástrojem pro stanovení diagnózy v systému KeMotion. 
Jsou v něm zaznamenány všechny ovládací příkazy pro řízení pohybu a řídicí 
signály z poslední doby. Dále obsahuje konfigurační data systému, údaje o chybách 

a stavu systému a další důležité informace. [12]  
 

4.4.3 Vytvoření prutového modelu 

Po otevření vygenerovaného souboru z USB disku je třeba zkopírovat jediný soubor 
z této složky - “StarupMcu.bin” - a vložit jej do složky, kde chceme vytvořit prutový 

model robotu. Zkopírovaný soubor je třeba otevřít v programu VRMLgenerator, který 

se po instalaci softwarového balíku KEMRO nachází: C:\Kemro\KeStudio 

V2.3\Targets\KeMotion_CP24xCP25x_02.60\io - “VRMLGenerator.exe”. [11] 
 

 

Obr. 4-19 Otevření souboru StarepMcu.bin ve VRML generátoru 

 
Zde je na výběr ze dvou možností:  

a) zmáčknutím tlačítka „s“ na klávesnici vytvoří VRML generator pouze jeden 

soubor s příponou „.wrl“, ze kterého není možné vytvořit reálnou vizualizaci a 

slouží pouze k zobrazení kostry robotu.  
b) zmáčknutím tlačítka „m“ vytvoří VRML generator čtyři soubory (viz. Obr. 4-

20). Jedním z nich je prutový model roboru (soubor s příponou „.wrl“), který je 

provázán se soubory ze složky Robot0. Tato složka obsahuje soubory 
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s geometrií jednotlivých článků robotu, nástroje (koncové efektory) a 

pracovního prostředí robotu. Tuto složku zobrazuje Obr. 4-21. [11] 
 

 

Obr. 4-20 Soubory vytvořené programem 
VRML generator 

 

Obr. 4-21 Složka s jednotlivými 
geometriemi 

 
Z toho plyne, že k vytvoření reálné vizualizace bylo zmáčknuto „m“, načež byly dané 

soubory vytvořeny. Po otevření prutového modelu (3DModel.wrl) v programu 
KeStudio Scope vypadá vizualizace robotu KUKA KR15 dle Obr. 4-22. [11] 

 

 

Obr. 4-22 Prutový model robotu 

 

4.4.4 Nahrazení prutového modelu  

Po převedení a uložení CAD souboru s příponou „.step“ musí být tento soubor 
otevřen v programu CATIA, který je nutný ke generaci zdrojového kódu pro 

vizualizační model. Protože se jedná o šestiosý robot, bylo nutné mít sedm dílů, ze 

kterých je robot složen. S těmito díly se poté postupuje samostatně. [11] 
 
Pro rychlejší práci s vizualizací je vhodné nepotřebné detaily odstranit, a tím zmenšit 

paměťovou velikost modelu. Model vybrané části robotu je dále potřeba správně 
zavazbit vzhledem k počátečním rovinám. Počátek bylo nutné nastavit do středu 
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kloubu, a to do toho, který se ve skutečnosti vyskytoval dále od základny robotu. 

Každý díl bylo potřeba zavazbit ke správným rovinám, jinak se ve vizualizaci 
nacházel v nesprávné poloze. Co se týče pořadí dílů, je doporučeno vytvářet 

vizualizační model od základny a poté postupovat ke konci otevřeného 
kinematického řetězce. Protože postup je u jednotlivých částí velice obdobný, bude  
popsán pouze na jednom dílu, a to na základně. [11] 

 
Upravený model musel být uložen v programu CATIA s příponou „.wrl“ (BASE1.wrl), 

čímž se vytvořil zdrojový kód pro vizualizaci. Vytvořený soubor bylo potřeba otevřít 
ve VRML editoru. Pro tuto práci byl využit volně stažitelný software VrmlPad. Po 
otevření souboru v programu VrmlPad vypadal vygenerovaný kód podle Obr. 4-23, 

který bylo potřeba na základě odrážek odsadit tak, jak je vidět na Obr. 4-24. To bylo 
provedeno označením celého kódu souboru (CTRL+A), který byl následně 

naformátován (CTRL+SHIFT+F). [11] 
 

 

Obr. 4-23 Neupravený zdrojový kód 
vytvářené součásti 

 

Obr. 4-24 Upravený kód s označením výběru 

 
Hlavním souborem po vygenerování prutového modelu ze stavové zprávy je soubor 
3DModel.wrl, který je sestaven ze souborů ze složky Robot0 a který je otevírán 
v programu KeStudio Scope. Celé tělo robotu je sestaveno soubory Link0 až Link6 

a je tedy patrné, že jestli chceme dostat co nejvěrohodnější vizualizaci, bylo nutné 

tyto soubory přepsat, a to právě vygenerovaným kódem z CAD modelu. K tomu bylo 
potřeba zkopírovat naformátovaný blok Transform z CAD modelu BASE1.wrl 
a v příslušném linku (Link0.wrp) tímto blokem nahradit blok Group tak, jak to 

znázorňují obrázky Obr. 4-25 a Obr. 4-26. [11] 
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Obr. 4-25 Původní zdrojový kód souboru 

Link0.wrp 

 

Obr. 4-26 Soubor Link0.wrp s nahrazeným 
blokem Transform 

 
Po uložení souboru Link0 s nahrazeným blokem z CAD modelu a otevření prutového 
modelu 3DModel.wrl v programu KeStudio Scope je nyní na Obr. 4-27 vidět, že 

první část prutového modelu robotu byla nahrazena CAD modelem. Obdobně jako 
základna byly vytvořeny všechny části robotu. Výsledný vizualizační model ukazuje 

Obr.4-28. [11]  
 

 

Obr. 4-27 Základna virtuálního modelu 
robotu  

 

Obr. 4-28 Kompletní virtuální model 

 

V rámci implementace řídicí knihovny KEBA byl tento VRML model propojen 
s řídicím systém a napojen na řídicí software. Pomocí ručního ovládacího panelu se 

pohybovými tlačítky pohybovaly příslušné osy robotu, čímž byla dokázána funkčnost 
implementace. Tento model je v určité poloze zobrazen na Obr. 4-29 i s částí 
trajektorie. 
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Obr. 4-29 VRML model robotu KUKA při pohybu 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá aktuálním problémem vyskytujícím se v robotickém 
průmyslu, a to konkrétně výměnou řídicího systému u průmyslového robotu. Existuje 

spousta firem, která vlastní starší robot se zastaralým či porouchaným řídicím 
systémem ovšem kvůli díře na trhu dříve nemohla tento systém vyměnit a byla 
nucena koupit celý nový robot, i když mechanická stránka robotu nebyla zdaleka ve 

špatném stavu. Je ovšem jasné, že tato výměna nemá smysl ve chvíli, kdy se 
mechanická část chýlí ke konci své životnosti. Předpokladem je, že řídicí systém 

zastarává daleko rychleji a za dobu životnosti robotu by bylo možné jednou tento 
řídicí systém vyměnit. Při výměně řídicího systému je vhodné v případě potřeby 
vyměnit také namáhané mechanické součásti, např. ložiska a řemeny.  

 
Cílem této práce bylo posoudit vhodnost použití originálních motorů na robotu KUKA 

KR 15/2 k řízení dodaným řídicím systémem KeMotion. K tomu bylo nutné nejprve 
tento systém zprovoznit. Začalo se zprovozněním jádra systému (PLC modulu), ke 
kterému byl připojen digitální I/O modul. Důležitým úkolem bylo připojení řídicí 

jednotky k motoru, který byl realizován přes frekvenční měnič. Nejprve byl připojen 
dodaný motor Bosch, u kterého byla komunikace zaručena, a na které byl řídicí 

systém odzkoušen. K popsanému systému byl nainstalován ruční ovládací panel, 
přes který byl motor i ovládán. Po kompletním odzkoušení byl tento systém 
implementován do řídicí skříně KR C1, ze které byl nejprve odebrán ten původní. 

V této skříni byl poskládán i s dalšími čtyřmi měniči tak, aby co nejvíce vyhovoval 
požadavkům. Propojení s motory na robotu ovšem nebylo tak jednoduché, protože 

se z části nedaly použít prvky k propojení z původního řídicího systému a pak také 
ani dodané kabely určené pro motor Bosch. Tyto problémy byly řešeny v příslušných 
kapitolách.  

 
Kromě fyzického připojení bylo nutné se na motory připojit také datově, čímž by byla 

dokázána vhodnost použití pro řízení s novým řídicím systémem. V konfiguračním 
softwaru byly nastaveny potřebné parametry pohonu, ve kterém se následně načetla 
aktuální teplota, bylo možné uvolnit brzdu a na základě natočení výstupního hříde le 

byla udávaná hodnota jeho polohy. Posouzení vhodnosti bylo provedeno jak 
u motorů Siemens, tak i u motoru AEG a na základě popsané komunikace byly 

posouzeny jako vhodné. Dodaný motor Bosch byl parametry velmi podobný motorům 
Siemens 1FK6032, až na způsob odměřování polohy natočení rotoru, které se u 
motorů Siemens provádí pomocí resolverů. Zde sice byly získávány přibližné 

informace o poloze, ale nebylo známo, jak tento způsob odměřování správně 
nastavit, a kvůli tomu nebylo možné hřídel motoru rozpohybovat. Ovšem tento 

problém je jen otázkou nastavení a na výsledné posouzení neměl vliv. 
 
Přínosem této práce je výměna řídicího systému u staršího školního robotu KUKA 

a implementace nového řídicího softwaru k tomuto robotu. V práci je také naznačen 
další postup k uvedení robotu do provozu. Daný řídicí systém poskytuje řadu výhod, 

z nichž jako hlavní lze uvést řízení dynamického modelu robotu, což umožňuje 
kompenzovat vůle v ložiscích. Výsledkem je přesnější vykonaná trajektorie. 
Průmyslový robot se systémem KeMotion bude dále možné porovnávat s úplně 

novým robotem Kuka KR 16. 
 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  94  

DIPLOMOVÁ  PRÁCE 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

[1] KEBA. Kemro Automation: 1st Level Support Training. Linz, 2013, 122 s. 
V1.03_en. 

 
[2] KEBA. KeMotion Automation system: System manual V2.60. Linz, 2013, 242 s. 

V2.60 / article no.: 1006309. 

 
[3] KEBA. CP 242/B CPU module: Project engineering manual V1.00. Linz, 2009, 

40 s. V1.00 / article no.: 1003759. 
 
[4] KEBA. DM 276/A Digital Input/Output module: Project engineering manual V1.07. 

Linz, 2011, 28 s. V1.07 / article no.: 1000462. 
 

[5] KEBA. KeDrive D2 Drive Controller HCS01: Instruction Manual V1.00. Linz, 2010, 
70 s. V1.00 / article no.: 1006030 / R911331120. 

 

[6] KEBA. KeDrive D2 Drive System HCS01: Project engineering manual V1.00. Linz, 
2010, 220 s. V1.00 / article no.: 1006037. 

 
[7] KEBA. KeTop T55 KeSystems/KeMotion: User's Manual V1.02. Linz, 2012, 99 s. 

V1.02 / article no.: 1007628. 

 
[8] KEBA. JB 001 Junction Box: User manual V 1.3. Linz, 2008, 24 s. Version 1.3 / 

Article No.: 63730. 
 
[9] KEBA. KeStudio KAIROEdit: User manual V2.55. Linz, 2012, 142 s. V2.55 / article 

no.:100027. 
 

[10] KEBA. KeMotion rSeries: Robotic UserManual V 2.60. Linz, 2012, 76 s. version 
2.50 / article no.: -. 

 

[11] KEBA. VRML: HowTo_VRML. Linz, 2013, 19 s. V 1.0. 
 

[12] KEBA. KeMotion Robotics Functions: Tutorial V2.60. Linz, 2013, 42 s. V2.60 / 
article no.: 1005202. 

 

[13] KEBA. KeMotion Robotics technologies: Overview. Linz, 2013, 48 s.  
 

[14] KEBA. KeStudio Basic Training Tutorial: Tutorial 1.02. Linz, 2012, 71 s. Version 
1.02. / article no.: -. 

 

[15] KEBA. KeDrive Drive Training: KeDrive Components + Operating With KeDrives. 
Linz, 2013, 74 s. 

 
[16] KEBA. KeMotion: Standard Training. Linz, 2013, 116 s. 
 

[17] KEBA. KeStudio DriveManager: Drive controllers KeDrive D2. Linz, 2009. 
 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  95  

DIPLOMOVÁ  PRÁCE 

 
[18] KEBA. KeMotion: The complete control system solution for industrial robots. 

26 s. Dostupné z: <http://www.keba.com/en/industrial-automation/kemotion-
robotics/brochure/> 

 
[19] KEBA. KeSystems: The automation solution for universal applications. 26 s. 

Dostupné z: <http://www.keba.com/en/industrial-automation/kesystems-machine-

process-automation/brochure/> 
 

[20] KUKA. Robot KR 15: Technical Data. 16 s. 03.98.01. 
 
[21] KUKA. Robot KR 6,15: Description, Electrical Installations. 10 s. 07.97.01. 

 
[22] KUKA. Robot KR 6,15: Description, In-line Wrist. 6 s. 03.98.00. 

 
 [23] SIEMENS. AC Servomotors 1FK6: Planning Guide [online]. 2003 [cit. 2014-04-

19]. Dostupné z: <https://www.yumpu.com/en/document/view/6749172/planning-

guide-ac-servomotors-1fk6-siemens-automation-and-> 
 

 [24] BOSCH REXROTH. MSK Synchronous Motors: Project Planning Manual 
[online]. 2010, 280 s. [cit. 2014-05-04]. R911296289. Dostupné z: 
<http://www.boschrexroth.com/> 

 
[25] SKALICKÝ, Jiří. VUT BRNO. Elektrické regulované pohony [online]. 2007 [cit. 

2014-04-19]. Dostupné z: <www.vutbr.cz/www_base/priloha.php?dpid=18964> 

 
 [26] Automatizace a automatizační technika. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2000, 

250 s. ISBN 80-722-6248-3. Dostupné z: 
<http://static.eplanet.sk/files/9788025125236_01.pdf> 

 

 [27] ZEZULKA, František, Zdeněk BRADÁČ, Petr FIEDLER, Pavel KUČERA 
a Radek ŠTOHL. VUT BRNO. Programovatelné automaty. Brno, 2003. 

 
 [28] PÁSEK, Jan. VUT BRNO. Programovatelné automaty v řízení technologických 

procesů. Brno, 2007. 

 
 [29] KUKA. Robot controller KR C1 [online]. 2000 [cit. 2014-05-24]. Dostupné z: 

<sites.poli.usp.br/d/PMR2560/Aula1_lab.pdf> 
 

http://www.keba.com/en/industrial-automation/kemotion-robotics/brochure/
http://www.keba.com/en/industrial-automation/kemotion-robotics/brochure/
http://www.keba.com/en/industrial-automation/kesystems-machine-process-automation/brochure/
http://www.keba.com/en/industrial-automation/kesystems-machine-process-automation/brochure/
https://www.yumpu.com/en/document/view/6749172/planning-guide-ac-servomotors-1fk6-siemens-automation-and-
https://www.yumpu.com/en/document/view/6749172/planning-guide-ac-servomotors-1fk6-siemens-automation-and-
http://www.boschrexroth.com/
http://www.vutbr.cz/www_base/priloha.php?dpid=18964
http://static.eplanet.sk/files/9788025125236_01.pdf


 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  96  

DIPLOMOVÁ  PRÁCE 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 1-1 Přehled systému KeMotion [1] ............................................................................ 13 
Obr. 1-2 Řízení průmyslového robotu s dynamickým modelem [13]............................ 16 

Obr. 1-3 Porovnání trajektori í pohybu s/bez ovládání dynamiky [13]  ........................... 16 
Obr. 1-4 Řízení na základě údajů od senzorů [13] .......................................................... 17 
Obr. 2-1 Průmyslový robot KUKA KR 15/2 [20] ............................................................... 19 

Obr. 2-2 Řídicí skříň průmyslového robotu KR C1  [29] .................................................. 19 
Obr. 2-3 PLC modul CP242/B [3] ....................................................................................... 20 

Obr. 2-4 Stavový displej PLC [1, 3] .................................................................................... 21 
Obr. 2-5 Vstupní a výstupní digitální modul DM 276A [1, 4] .......................................... 22 
Obr. 2-6 Servomotory firmy Bosch řady MSK [6]............................................................. 23 

Obr. 2-7 Frekvenční měnič HCS01.1E-W0008 [6] .......................................................... 24 
Obr. 2-8 Ruční ovládací panel KeTop T55 [1, 7] ............................................................. 25 

Obr. 2-9 Robotická klávesnice [1, 7] .................................................................................. 26 
Obr. 2-10 Stacionární panel (KeView) [19] ....................................................................... 27 
Obr. 2-11 Softwarová struktura KeStudio U3 Toolsuite [2] ............................................ 28 

Obr. 3-1 Připojování I/O modulů k  CPU modulu [2] ........................................................ 33 
Obr. 3-2 Připojení PLC ke zdroji 24 V [3] .......................................................................... 33 

Obr. 3-3 Připojení výstupů na I/O modulu ke zdroji 24 V [4] .......................................... 33 
Obr. 3-4 Postup připojení PLC – karta PLC Configuration............................................. 34 
Obr. 3-5 Postup připojení PLC – zobrazení nalezených PLC jednotek  ....................... 35 

Obr. 3-6 Postup připojení PLC – nastavení připojení ..................................................... 35 
Obr. 3-7 Ilustrační schéma zapojení frekvenčního měniče a motoru k PLC jednotce 

[2] ............................................................................................................................................. 36 
Obr. 3-8 Rozmístění konektorů na frekvenčním měniči [5] ............................................ 37 
Obr. 3-9 Konektory X24 a X25 [5] ...................................................................................... 38 

Obr. 3-10 Zapojení napájení motoru a ochranného vodiče k měniči [6] ...................... 40 
Obr. 3-11 Schéma zapojení fází, brzdy a termistoru mezi měničem a motorem [5] .. 40 

Obr. 3-12 Postup připojení frekvenčního měniče k  počítači .......................................... 42 
Obr. 3-13 Postup připojení frekvenčního měniče k  počítači .......................................... 42 
Obr. 3-14 Postup připojení frekvenčního měniče k počítači – nastavení parametrů 

pohonu .................................................................................................................................... 43 
Obr. 3-15 Postup připojení k programu KeStudio DriveManager ................................. 44 

Obr. 3-16 Postup připojení k programu KeStudio DriveManager – nastavení IP 
adresy řídicí PLC jednotky................................................................................................... 44 
Obr. 3-17 Postup připojení k programu KeStudio DriveManager – zobrazení 

nalezených frekvenčních měničů [2] .................................................................................. 45 
Obr. 3-18 Zobrazení stavu pohonu .................................................................................... 46 

Obr. 3-19 Nareferencování měniče .................................................................................... 47 
Obr. 3-20 Zapnutí/uvolnění brzdy....................................................................................... 47 
Obr. 3-21 Easy Startup Mode ............................................................................................. 48 

Obr. 3-22 Schéma připojení ručního ovládacího panelu [7] ........................................... 49 
Obr. 3-23 Propojovací terminál JB 001 [8]........................................................................ 50 

Obr. 3-24 Schéma připojení jednotlivých vstupů na 17-ti pinový konektor K1 [7] ...... 51 
Obr. 3-25 Propojovací kabel k ovládacímu panelu [7] .................................................... 51 
Obr. 3-26 Připojení panelu KeTop T55 [7] ........................................................................ 52 

Obr. 3-27 Setup menu [7] .................................................................................................... 53 
Obr. 3-28 Network mask [7] ................................................................................................ 53 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  97  

DIPLOMOVÁ  PRÁCE 

 
Obr. 3-29 Maska pro nastavení IP adresy ručního ovládacího panelu [7] ................... 54 

Obr. 3-30 Maska pro nastavení IP adresy řídící PLC jednotky [7] ................................ 54 
Obr. 3-31 Otevřená řídicí skříň KR C1 s  původním řídicím systémem ........................ 55 

Obr. 3-32 Řídicí skříň po vyjmutí řídicího systému .......................................................... 56 
Obr. 3-33 Chlazení frekvenčních měničů v řídicí skříni [6] ............................................. 57 
Obr. 3-34 Prostorové nároky na uložení PLC jednotky a I/O modulů [2]  ..................... 58 

Obr. 3-35 Implementace řízení KEBA do řídicí skříně KR C1 ....................................... 59 
Obr. 3-36 Schéma propojení řídicího systému s  pohony průmyslového robotu [20] . 60 

Obr. 3-37 Výsledné zapojení třífázového napětí k frekvenčním měničům .................. 61 
Obr. 3-38 Konektor motoru s piny pro napájení a spínání brzdy  [23] ........................... 62 
Obr. 3-39 Schéma vodičů napájecího konektoru [21] ..................................................... 62 

Obr. 3-40 Konektor X30 v základně robotu....................................................................... 62 
Obr. 3-41 Resolverová karta v základně robotu............................................................... 64 

Obr. 3-42 Připojení resolverů k frekvenčnímu měniči [6] ................................................ 65 
Obr. 3-43 Konektor motoru s piny pro přenos zpětné vazby o resolveru a pro 
rozpínání termistoru  [23] ...................................................................................................... 66 

Obr. 3-44 Schéma vodičů resolverového konektoru [21]................................................ 66 
Obr. 3-45 Pájení konektoru.................................................................................................. 66 

Obr. 3-46 Výsledné uspořádání žil mezi motorem (levá strana) a měničem (pravá 
strana) [6]................................................................................................................................ 67 
Obr. 3-47 Rozmístění motorů Siemens 1FK6032 na robotu KUKA [22] ...................... 68 

Obr. 3-48 Rozsah pohybu první osy [20]........................................................................... 69 
Obr. 3-49 Vytvoření tří reálných os v programu KeStudio .............................................. 69 
Obr. 3-50 Nastavení hlavních parametrů motoru Siemens 1FK6032 v programu 

KeStudio DriveManager ....................................................................................................... 70 
Obr. 3-51 Maska pro nastavení motorové brzdy .............................................................. 71 

Obr. 3-52 Nastavení teplotního čidla .................................................................................. 71 
Obr. 3-53 Princip resolveru  [26] .......................................................................................... 72 
Obr. 3-54 Maska pro nastavení snímače polohy rotoru .................................................. 72 

Obr. 3-55 Maska pro snadné spuštění motoru ................................................................. 73 
Obr. 3-56 Maska pro nareferencování odměřovacího systému .................................... 74 

Obr. 4-1 Hlavní lišta programu TeachView [10] ............................................................... 75 
Obr. 4-2 Prostředí programu Scope [1] ............................................................................. 76 
Obr. 4-3 Prostředí programu KAIROEdit [9] ..................................................................... 77 

Obr. 4-4 Projekt v programu KeStudio nahraný v PLC jednotce ................................... 78 
Obr. 4-5 Okno pro připojení k  PLC jednotce..................................................................... 79 

Obr. 4-6 Výchozí nastavení programu KeMotion TeachView ........................................ 80 
Obr. 4-7 Program připraven k programování .................................................................... 80 
Obr. 4-8 Připojení programu Scope ................................................................................... 81 

Obr. 4-9 Otevření požadované vizualizace  ....................................................................... 81 
Obr. 4-10 Načtená vizualizace ............................................................................................ 82 

Obr. 4-11 Menu příkazů ....................................................................................................... 83 
Obr. 4-12 Vizualizační model ve vykonávání naučeného programu ............................ 83 
Obr. 4-13 Okno pro převod projektů a programů v softwaru KAIROEdit [9]................ 84 

Obr. 4-14 Nahrazení virtuální osy....................................................................................... 85 
Obr. 4-15 Pohyb reálné osy ve vizualizaci včetně grafů polohy, rychlosti a zrychlení 

v závislosti na čase  ............................................................................................................... 85 
Obr. 4-16 Kinematické parametry robotu KUKA KR 15/2 [20] ....................................... 86 
Obr. 4-17 Zadání kinematických parametrů do projektu................................................. 87 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  98  

DIPLOMOVÁ  PRÁCE 

 
Obr. 4-18 Vytvoření stavové zprávy................................................................................... 88 

Obr. 4-19 Otevření souboru StarepMcu.bin ve VRML generátoru ............................... 88 
Obr. 4-20 Soubory vytvořené programem VRML generator .......................................... 89 

Obr. 4-21 Složka s jednotlivými geometriemi ................................................................... 89 
Obr. 4-22 Prutový model robotu ......................................................................................... 89 
Obr. 4-23 Neupravený zdrojový kód vytvářené součásti  ................................................ 90 

Obr. 4-24 Upravený kód s označením výběru.................................................................. 90 
Obr. 4-25 Původní zdrojový kód souboru Link0.wrp ....................................................... 91 

Obr. 4-26 Soubor Link0.wrp s nahrazeným blokem Transform..................................... 91 
Obr. 4-27 Základna virtuálního modelu robotu................................................................. 91 
Obr. 4-28 Kompletní virtuální model .................................................................................. 91 

Obr. 4-29 VRML model robotu KUKA při pohybu ............................................................ 92 

 

SEZNAM TABULEK 

Tab. 1-1 Přehled systémových řešení společnosti KEBA [18] ...................................... 15 

Tab. 2-1 Parametry jednotlivých pohonů  [23, 24] ............................................................ 23 
Tab. 2-2 Polohy spínacího tlačítka pohybu [7] ................................................................. 27 
Tab. 2-3 Přehled programovacích jazyků programu KeStudio [2] ................................ 29 

Tab. 3-1 Konektor X13 [5].................................................................................................... 37 
Tab. 3-2 Konektor X3 [5] ...................................................................................................... 38 

Tab. 3-3 Konektor X4 [5] ...................................................................................................... 39 
Tab. 3-4 Konektor X5 [5] ...................................................................................................... 39 
Tab. 3-5 Konektor X6 [5] ...................................................................................................... 39 

Tab. 3-6 Konfigurační menu frekvenčního měniče [6, 15] ............................................. 41 
Tab. 3-7 Limitní hodnoty pohybu jednotlivých os [18] ..................................................... 68 

 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  99  

DIPLOMOVÁ  PRÁCE 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č.1 – Schéma zapojení měniče frekvence [5] 
Příloha č.2 – Prostorové nároky na frekvenční měniče HCS 001 [6] 

Příloha č.3 – Technické parametry motoru Siemens 1FK6032  [23] 
Příloha č.4 – Schéma vedení kabelů od motorů do základny robotu [21] 
Příloha č.5 – Průmyslový robot KUKA KR 15/2 s řídicím systémem KeMotion 

 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  100  

DIPLOMOVÁ  PRÁCE 

 

PŘÍLOHY 

Příloha č.1 – Schéma zapojení měniče frekvence [5] 
 

 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  101  

DIPLOMOVÁ  PRÁCE 
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