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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce bylo seznámit se s modelem robotického ramene Beta 6 od 

firmy Merkur. Dále navrhnout propojení řídicí elektroniky k PLC od Rockwell 

Automation. Poté navrhnout a realizovat Add-On instrukce pro pohyb v 3D prostoru 

s příslušnou vizualizací.  
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Abstract 

The goal of this diploma thesis is to get acquainted with the model of the robotic arm 

Beta 6 from Merkur Company. Next design connections between control board and 

PLC from Rockwell Automation. Then design and realize Add-On instruction for 

movement in 3D space with appropriate visualization.  
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ÚVOD 

Cílem této diplomové práce je seznámení se s robotickým ramenem Beta 6 od firmy 

Merkur. Následně jej popsat a navrhnout připojení řídicí elektroniky k PLC Rockwell 

Automation. Dále navrhnout Add-On instrukce pro pohyb ve 3D prostoru. Po navržení 

Add-On instrukcí vytvořit demonstrační úlohu s úchopem předmětu a vykonání 

předdefinovaného pohybu. V poslední řadě vytvořit vizualizaci. 

V první části této práce jsou popsána robotická ramena a servomechanismy. U 

servomechanismů jsou popsány parametry serv využitých na robotickém rameni, dále 

způsob jakým jsou serva řízeny. Další kapitoly popisují přímou a inverzní úlohu 

kinematiky, pracovní prostor robotického ramene a dodávaný řídicí software. 

Ve čtvrté kapitole je popsáno vybrané PLC a ASCII komunikační karta. Vybral 

jsem PLC 1769-L32E, a využil komunikační kartu 1769-ASCII. Pomocí ASCII 

komunikační karty jsou přenášeny požadovaná data do řídicí desky na robotickém 

rameni. 

Dále jsou popsány vytvořené Add-On instrukce pro pohyb ve 3D prostoru. 

Funkce jsou pro pohyb na požadované souřadnice, pohyb po přímce, po kružnici, po 

oblouku, nastavení vzdálenosti kleštin, tleskání, pohyb do výchozí pozice a demo 

ukázka.  

Následující kapitoly popisují konfiguraci ASCII karty a vizualizaci. Vizualizační 

obrazovky jsou provázány s vytvořeným řídicím programem, který využívá Add-On 

instrukcí. Pomocí vizualizačních obrazovek je možné ovládat všechny Add-On 

instrukce a přepínat se mezi jednotlivými ovládacími obrazovkami, kde jsou příslušné 

ovládací prvky a jednoduchá nápověda.   
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1 ROBOTICKÉ RAMENO 

Robotické rameno je sestava servomotorů, které pohání částí ramene. Rameno může 

sloužit k nejrůznější manipulaci s břemeny. Pokud je na konec ramene připevněno 

vřeteno, lze do něj uchytit nějaký obráběcí nástroj a za pomoci tohoto nástroje vytvořit 

požadované dílo. Robotických ramen se využívá i v automobilovém průmyslu, kde jsou 

vybaveny svařovací hlavicí a svařují karoserie automobilů a další ramena podávají 

potřebné díly na svařování. Dále může sekundovat robotickému ramenu pohyblivý stůl. 

1.1 Dělení robotických manipulátorů 

Robotická ramena [22] můžeme dělit podle způsobu jejich pohybu, konstrukce nebo 

určení pro jakou jsou určeny činnost.  

 Robotické manipulátory mohou operovat v různých souřadných systémech: 

 Prvním typem je pravoúhlá (kartézská) soustava – manipulátory typu PPP 

(posun – posun – posun).  

 Další je válcová (cylindrická) – manipulátory typu RPP (rotace – posun – 

posun).  

 Další pracovní prostor je sférický – manipulátory typu RRP.  

 Předposledním typem jsou angulární roboty, které pracují v polárním pracovním 

prostoru. 

 Posledním typem jsou SCARA manipulátory, které využívají rotace a pohybují 

se pouze v rovině. 

1.2 Popis robotického ramene 

Robotické ramena se mohou skládat z různých částí, které jsou spojeny různými 

kinematickými dvojicemi. 

 

- Základna (base) - je část manipulátoru, která je pevné spojena se zemí 

- Rameno (link) - je pevná část robota 
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- Chapadlo (effector) - je část manipulátoru, která slouží k uchopení, nebo 

namontování nějakého nástroje 

- Kloub (joint) - je část robota, která umožňuje pohyb dvou spojených ramen 

- Kinematická dvojice (kinematic pair) – je dvojice ramen, která jsou spojena 

kloubem 

 

Následující obrázek (Obrázek 1) ilustruje robotické rameno. Část popsaná jako 

první osa rotace je základna. Mezi druhou a třetí osou rotace se nachází rameno. Na 

konci celého kinematického řetězce se nachází chapadlo. Kloub je každá osa rotace, 

tudíž zobrazený robot má 6 kloubů. 

 

Obrázek 1 Angulární robotické rameno [16] 

1.3 Stupně volnosti 

Manipulační schopnosti robotu jsou určeny počtem pohybových dvojic umístěných v 

rámci konstrukce a způsobem řízeni jejich pohybu. Počet nezávislých pohybů se 

vyjadřuje počtem stupňů volnosti. V průběhu vývoje se objevilo velké množství variant 

konstrukci tvořených různými kombinacemi rotačních a posuvných dvojic [10]. Na 

následujícm orázku je zobrazen robot s šesti stupní volnosti. Jednotlivé stupně jsou 

označeni čísly. Jedná se o rotační dvojice. Dále můžeme nalézt translační, válcové a 

sférické dvojice. Rotační a translační dvojice mají jeden stupeň volnosti. Válcové 

dvojice mají dva stupně volnosti a sférická dvojice má tři stupně volnosti. 
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Obrázek 2 robot s 6-ti stupni volnosti [10] 

 

1.4 Robotické rameno Beta 6 

Rameno je sestaveno ze stavebnice Merkur. Jedná se o angulárního robota. V anglické 

literatuře je také označován tento typ robota jako Articulated robotic arm. Rameno se 

skládá z kovových dílů, do kterých jsou osazeny modelářská serva a je vybaveno řídicí 

deskou a softwarem pro osobní počítač (PC). K robotovi je dodáván software do PC.  

Pomocí tohoto softwaru jsou přes sériovou linku posílány data do desky na robotovi. 

Robotická ruka se následně otáčí dle daných příkazů. 

Řízený robot má 6° volnosti. Na obrázku níže jsou vidět jednotlivé serva, která se 

váží k jednotlivým stupňům volnosti. Popisem začneme zespodu. Prvním stupněm 

volnosti je otáčení celého ramene kolem své osy. Druhým, třetím a čtvrtým je pohyb 

ramene pomocí tří servomotorů. Pátým stupněm volnosti je otáčení úchopového 

mechanismu kolem své osy. Posledním tedy šestým stupněm volnosti je úchopový 

mechanismus na konci ramene.  

U robota je nutné vymezit pracovní prostor. Tímto problémem se zabývá samostatná 

kapitola dále. 
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Obrázek 3 Robotická rameno Beta [2] 

 

1.5 Servomechanismus obecně 

Servomechanismus (dále jen servo) je řízený regulační obvod, který se využívá zejména 

pro regulaci polohy, nebo její derivace, tedy rychlosti, zrychlení. Regulátor i regulovaný 

motor tvoří jeden nedílný celek. Servo se skládá ze stejnosměrného motoru a 

vícestupňové převodovky. Napájení a řízení modelářského serva je po třech vodičích. 

Modelářská serva se běžně ovládají pomocí pulzní šířkové modulace (PWM). 

Poloha výstupní hřídele odpovídá proporcionálně šířce řídicího impulzu [1]. Řídicí 

impulz má amplitudu +5V a šířku aktivního pulsu v rozmezí od 1 do 2ms. Toto rozmezí 

šířky pulsu odpovídá natočení hřídele v rozsahu ±45°. Opakovací frekvence je obvykle 

50Hz v Evropě a 60 Hz v USA a Japonsku. Většina serv povoluje zvětšit rozsah 

natočení na ±90°. Tohoto rozšíření se dosáhne zvětšení šířky aktivního pulsu PWM na 

0,5 až 2,5ms. Dojde-li k překročení rozsahu šířky pulsu 0,5 až 2,5ms, může dojít 

k mechanickému poškození serva. 
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Při sestavování modelu, je třeba mít serva při montáži v nulové poloze, aby byl 

zajištěn správný chod. Do nulové polohy lze serva nastavit dvěma způsoby. Prvním 

způsobem je manuální nastavení, druhý je nastaveni pomocí řídicí elektroniky [1]. 

Serva nejsou uzpůsobena k otáčení hřídele o 360°, ale pouze o cca 180°. Tento rozsah je 

elektronicky a mechanicky omezen. Výsledný rozsah je rozdělen na poloviny a servo se 

tedy otáčí o 90° vlevo a o 90° vpravo. Proto musíme dbát, abychom tento rozsah 

nepřekročili. Manuální nastavení některých serv je usnadněno tím, že na hřídeli je 

značka, kterou když nastavíme do definované pozice, dostane se servo do nulové 

polohy. Pokud servo značku nemá, řídíme se pokyny výrobce. Nastavení pomocí řídicí 

elektroniky provádíme připojením serva k řídicí elektronice a připojíme napájecí napětí 

na desku a propojíme s PC. Jakmile začne řídicí deska přijímat signály z PC serva se 

natočí do nulové polohy.  

Připojení serva k řídicímu modulu může být provedeno tří vodičově. První vodič 

je oranžový nebo bílý slouží pro řídicí PWM signál. Druhý tedy prostřední vodič je rudý 

a využívá se pro napájecí napětí. Poslední vodič hnědé nebo černé barvy je záporný pól 

napájecího napětí.  

1.6 Použitá serva 

Na modelu jsou použity dva typy serv. První typ je od značky Hitec. Typové označení 

serva je HS-311 ECO [8], tento typ je použit pro ovládání konce ramene pro uchopení 

objektu a natáčení uchopovacího mechanismu. V tabulce níže jsou uvedeny parametry 

tohoto serva. 

 

Obrázek 4 závislost natočení hřídele na šířce PWM [3] 
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Tabulka 1 Parametry serva Hitec HS-311 ECO [8] 

 Při 4,8V Pří 6V 

Moment síly [kg/cm] 3,0 3,5 

Rychlost [s/60°] 0,19 0,15 

Rozměry [mm] 40 x 20 x 36,5  

Hmotnost [g] 43  

Napájení [V] 4,8 - 6,0  

 

Dále model obsahuje čtveřici serv značky Vigor zabezpečující pohyb celého ramene a 

jeho otáčení. Typové označení serva je VS-18MB. Jeho parametry jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

 

Tabulka 2 Parametry serva Vigor VS-18MB [9] 

 Při 4,8V Při 6V 

Moment síly [kg/cm] 6,5 7,5 

Rychlost [s/60°] 0,25 0,20 

Rozměry [mm] 40 x 23 x 38,8  

Hmotnost [g] 57,5  

Napájení [V] 4,8 - 6,0  

 

Moment síly je udáván v [Nm], ekvivalent může být uveden [kg/m] nebo [g/cm]. 

1.6.1 Serva Hitec 

Všechna  serva  Hitec [11] vyžadují obdélníkové impulsy o amplitudě 3-5  V. Rozsah 

šířky řídících impulsů PWM je od 0,9 ms do 2,1 ms se středem 1,5 ms. Obnovovací 

frekvence pulsů je 50 Hz (perioda 20 ms)[11]. Standardní napájení je 4,8 - 6,0 V. 

Barevné značení vodičů je černý vodič - zem (-), červený vodič (středový) - kladný pól 

napájení (+) a žlutý nebo bílý vodič je signálový. 
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2 KINEMATIKA 

V následující kapitole bude popsána kinematika robotů. Nejdříve bude popsána přímá 

úloha kinematiky a následně inverzní kinematika. Inverzní kinematiky bylo následně 

využito při určování natočení jednotlivých serv robota. 

 Kinematika je jednou ze základních disciplín v robotice, s její pomoci lze popsat 

strukturu robota a jeho chování. Pro zjednodušení výpočtů je převeden pohyb robota do 

roviny. Toto zjednodušení lze provést díky tomu, že většinu robotů lze převést na 

rovinný problém. 

Materiály pro následující kapitolu zabývající se kinematikou byly čerpány z 

[17]. 

2.1 Přímá úloha kinematiky 

Pomocí přímé úlohy kinematiky se určuje poloha koncového bodu ze znalostí úhlů 

natočení jednotlivých kloubů (serv). 

Příklad pro rovinný mechanismus o třech stupních volnosti. 

Uvažujme robotické rameno o třech stupních volnosti. Rameno se skládá ze základny a 

tří pohyblivých částí. Jednotlivé části ramene jsou propojeny klouby, které umožňují 

pouze rotaci v jedné rovině. Tento kinematický řetězec zobrazuje Obrázek 5. 

 

 

Obrázek 5 Robotické rameno o třech stupních volnosti a otočnými klouby 
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K popsání robotického ramene potřebujeme znát několik geometrických 

parametrů. Prvním je délka jednotlivých ramen, která je definovaná jako vzdálenost 

mezi jednotlivými klouby. Body O, A a B jsou místy, kde se nachází klouby. Bod E je 

koncový bod. Délky jednotlivých ramen jsou 𝑙1 = 𝑂𝐴    , 𝑙2 = 𝐴𝐵    , 𝑙3 = 𝐵𝐸    . 

Předpokládejme, že pohon 1 (Joint 1 na Obrázku 5) pohybuje s prvním ramenem (link 

1) a první rameno je pevně spojeno se základnou (link 0). První rameno svírá se 

základnou úhel Ө1. Pohon 2 (Joint 2) pohybuje s druhým ramenem, druhé rameno je 

spojeno s koncem prvního ramene. Druhé rameno svírá úhel Ө2 s prvním ramenem. 

Třetí rameno je poháněno pohonem 3 (Joint 3) a je připojeno ke konci ramene 2 s tímto 

ramenem svírá úhel Ө3. Při pohybu robotického ramene sledujeme pohyb koncového 

bodu E. K popsání pozice bodu E jsou využity kartézské souřadnice x, y a souřadnice 

bodu E jsou xe a ye. Počátek souřadného systému je v kloubu prvního ramene, který je 

spojen se základnou. Pozici koncového bodu lze vypočíst za využití úhlů natočení 

jednotlivých kloubů a délky jednotlivých ramen. 

 

𝑥𝑒 = 𝑙1𝑐𝑜𝑠Ө1 + 𝑙2𝑐𝑜𝑠 Ө1 + Ө2 + 𝑙3𝑐𝑜𝑠 Ө1 + Ө2 + Ө3   (1) 

𝑦𝑒 = 𝑙1𝑠𝑖𝑛Ө1 + 𝑙2𝑠𝑖𝑛 Ө1 + Ө2 + 𝑙3𝑠𝑖𝑛 Ө1 + Ө2 + Ө3   (2) 

 

Polohu koncového bodu tohoto robotického ramene lze určit z rovnic výše a je 

možné vypočíst i úhel natočení Фe koncového bodu E. Tento úhel je určen jako úhel 

natočení posledního ramene vzhledem ke kladné části osy x. Úhel se vypočte jako 

 

Ф𝑒 = Ө1 + Ө2 + Ө3       (3) 

2.2 Inverzní úloha kinematiky 

Inverzní úloha kinematiky slouží k určení natočení jednotlivých serv, ze znalosti polohy 

koncového bodu. 

 K určení natočení serv lze přistoupit několika způsoby, lze počítat maticově, 

nebo za využití goniometrických rovnic. Ze znalosti rozměrů robotického ramene a 

rozsahu uhlů natočení jednotlivých serv je možné spočítat při zadání polohy koncového 

bodu úhly natočení jednotlivých serv. 
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Řešení pomocí inverzní kinematiky je vice komplexnější než počítání přímou 

kinematikou. Při výpočtu pomocí inverzní kinematiky může být více správných řešení 

pro stejnou pozici koncového bodu ramene. Ne všechna řešení musí být dosažitelná 

vzhledem ke konstrukčním možnostem robotického ramene.  

 

Příklad výpočtu pro rovinný mechanismus o třech stupních volnosti. 

Pro vyřešení úlohy inverzní kinematiky je tento mechanismus překreslen na 

obrázku níže. Řešeným problémem je nalezení úhlů Ө1, Ө2, Ө3, díky kterým je možné 

dostat rameno do žádané koncové polohy a požadovaného natočení koncového bodu 

ramene, xe, ye, Фe. Je využito dvou kroků při výpočtu. Nejprve jsou požadované 

souřadnice přepočteny na souřadnice zápěstí xw, yw, odpovídající bodu B na obrázku 

níže. Poté lze vypočíst úhly Ө1, Ө2 ze znalosti pozice zápěstí. Úhel Ө3 lze určit ihned ze 

znalosti pozice zápěstí. 

 

Obrázek 6 Struktura rovinného robotického ramene o třech stupních volnosti [17] 

 Nechť xw a yw jsou souřadnice zápěstí. Jak ukazuje Obrázek 6, bod B je ve 

vzdálenosti l3 od známé pozice koncového bodu E. Pohybujeme-li se v opačném směru 

vzhledem k úhlu natočení koncového bodu Фe, souřadnice zápěstí se vypočtou 
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𝑥𝑤 = 𝑥𝑒 − 𝑙3𝑐𝑜𝑠Ф𝑒         (4) 

𝑦𝑤 = 𝑦𝑒 − 𝑙3𝑠𝑖𝑛Ф𝑒         (5) 

 

Můžeme si všimnout, že pravá strana rovnic (1) a (2) obsahuje pouze známé 

souřadnice xe, ye, Фe. Z vypočtených souřadnic zápěstí je možné určit úhel α, který je 

znázorněn na Obrázek 6. 

𝛼 = 𝑡𝑎𝑛−1 𝑦𝑤

𝑥𝑤
         (6) 

Dále lze uvažovat trojúhelní OAB a definovat úhly β a γ, které jsou rovněž 

znázorněny na obrázku výše (Obrázek 6). Tento trojúhelník je tvořen zápěstím B, 

loktem A a ramenem O. Využitím Kosinovi věty na úhel lokte β dostaneme 

𝑙1
2 + 𝑙2

2 − 2𝑙1𝑙2𝑐𝑜𝑠𝛽 = 𝑟2       (7) 

 

Kde 𝑟2 = 𝑥𝑤
2 + 𝑦𝑤

2 , čtverec vzdálenosti mezi O a B. Vyřešením rovnice (7) pro úhel β 

s dosazením za 𝑟2 lze následně vypočíst úhel Ө2: 

Ө2 = 𝜋 − 𝛽 = 𝜋 − 𝑐𝑜𝑠−1 𝑙1
2+𝑙2

2−𝑥𝑤
2 −𝑦𝑤

2

2𝑙1𝑙2
     (8) 

Stejně 

𝑟2 + 𝑙1
2 − 2𝑟𝑙1𝑐𝑜𝑠𝛾 = 𝑙2

2       (9) 

 

Řešením pro úhel γ dostaneme 

Ө1 = 𝛼 − 𝛾 = 𝑡𝑎𝑛−1 𝑦𝑤

𝑥𝑤
− 𝑐𝑜𝑠−1 𝑥𝑤

2 +𝑦𝑤
2 +𝑙1

2−𝑙2
2

2𝑙1 𝑥𝑤
2 +𝑦𝑤

2
    (10) 

Z vypočtených úhlů Ө1, Ө2 lze získat 

Ө3 = Ф𝑒 − Ө1 − Ө2        (11) 

 

Rovnice (8), (10) a (11) obsahují požadované úhly natočení jednotlivých kloubů, 

tak aby se rameno dostalo do požadované pozice a koncový bod byl natočen do 

požadovaného úhlu. Je zajímavé všimnout si, že existuje i druhé řešení jak se dostat do 

požadované pozice koncového bodu. Obě řešení jsou znázorněna na obrázku níže 

(Obrázek 7). Na obrázku jsou vidět dvě různé pozice robotického ramene, rameno 

s loktem dole a rameno s loktem nahoře, které vedou ke stejné výsledné pozici 

koncového bodu. Druhé řešení lze vypočíst 
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Ө1
′ = Ө1 + 2𝛾         (12) 

Ө2
′ = −Ө2         (13) 

Ө3
′ = Ф𝑒 − Ө1

′ − Ө2
′ = Ө3 + 2Ө2 − 2𝛾     (14) 

 

 

Obrázek 7 Druhé řešení pro rovinného robota [17] 

 

Inverzní kinematika má často několik řešení, jako příklad výše. Určením pozice 

koncového bodu a jeho natočení nedocílíme přesného určení natočení každé části 

robotického ramene. Díky zadání natočení koncového bodu lze vyloučit mnoho dalších 

řešení. Pokud by nebylo zadáno natočení koncového bodu, mohl by se robot do 

koncového bodu dostat teoreticky nekonečně mnoho různými konfiguracemi natočení 

jednotlivých částí. Existence několika různých řešení, jak lze robota dostat do koncové 

polohy muže být někdy i výhodou. Přidává to robotovi jeden extra stupeň flexibility. Za 

předpokladu plného pracovního prostoru se může robot přizpůsobit tomuto pracovnímu 

prostoru díky existenci více možných řešení. Kvůli fyzickým omezením se nemusí 

robot dostat do všech vypočtených řešení tudíž je lze vyřadit. 

2.3 Inverzní úloha kinematiky aplikovaná na robota Beta 6 

Díky poznatkům z předchozích kapitol bylo možné výpočty rozšířit na využívané 

robotické rameno z Merkuru. Výše uvedený příklad byl pro robotické rameno v rovině, 
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využité robotické rameno se může pohybovat v prostoru. Proto bylo nutné převést 

pohyb do trojrozměrného prostoru.  

Následující obrázek (Obrázek 8) ukazuje parametry pro výpočet pro využité 

robotické rameno Beta 6. 

 

Obrázek 8 Robotické rameno Beta 6 s parametry 

Na obrázku (Obrázek 8) jsou vyznačeny délky jednotlivých částí ramene a úhly 

odpovídající jednotlivým servům. U robota Beta 6 jsou délky jednotlivých ramen l1, l2 

a l3 všechny shodné, mají všechny 100 mm. Pomocí serva 0 lze otáčet celým ramenem 

a úhel natočení je Ө0 může teoreticky nabývat hodnot od -93° do 97°. Úhel Ө1 je 

polohován servem 1. Teoretický rozsah je 0° až 163°. Druhou částí ramene pohybuje 

servo 2, které se váže k úhlu Ө2, tento úhel může být v rozsahu od -32° do -156°. 

Poslední část ramene s úchopovým mechanismem je ovládána servem 3, může být 

natočena od -110° do 78°.  

Všechny výše uvedené hodnoty byly zjištěny měřením ramene a natočením serv 

do mezních poloh a následným měřením úhlu, do kterého byly natočeny. Změřené úhly 

jsou mezní úhly, kam lze rameno teoreticky natočit, nejsou to ale úhly, ve kterých může 
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robotické rameno pracovat. Omezení pracovního prostoru je rozebráno v samostatné 

kapitole s názvem Pracovní prostor. 

Díky znalosti parametrů využitého robotického ramene a znalosti uvedených 

výpočtů lze spočítat úhly natočení jednotlivých serv ze znalosti souřadnic a úhlu 

natočení koncového bodu. Výpočty uvedené v kapitole Inverzní úloha kinematiky jsou 

využity při výpočtu natočení serv 1, 2, a 3. Úhel natočení serva 0 musel být vypočten 

jiným způsobem, protože tato kapitola se tímto problémem nezabývá. Výpočty jsou 

provedeny následovně: 

 Nejprve je nutné přepočíst souřadnici x a poté vypočíst úhel natočení celého 

robotického ramene Ө0 rovnice (16). 

 Dále lze vypočíst z přepočtené souřadnice x a zadané souřadnice y polohu 

jednotlivých kloubů robotického ramene za využití již známého postupu 

z kapitoly 2.2. 

 
Obrázek 9 Přepočet souřadnic 

Obrázek 9 ilustruje přepočet souřadnice x na novou souřadnici pro výpočet 

polohy serv v rovině. Výpočet nové x-ové souřadnice a úhlu natočení celého 

robotického ramene Ө0 je proveden pomocí následujících rovnic: 
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𝑥𝑛𝑜𝑣é =   𝑥𝑒
2 + 𝑧𝑒2      (15) 

Ө0 =  tan−1 𝑧

𝑥
        (16) 

 

Další výpočty jsou potom prováděny s touto nově vypočtenou hodnotou. Přepočtená x-

ová souřadnice odpovídá délce průmětu ramene do plochy podstavy. 

 

 
Obrázek 10 Souřadná soustava robot Beta 6 

Obrázek nahoře zobrazuje umístnění robotického ramene do kartézské souřadné 

soustavy. Z obrázku je patrné, že pomocí souřadnice X je určena pozice vpřed. 

Souřadnice Y udává výšku nad podlahou. Posední souřadnice Z udává pozici vlevo a 

vpravo. Při pohledu zepředu na robotické rameno je pro pohyb napravo nutné zadat 

zápornou souřadnici Z.  



26 

 

3 PRACOVNÍ PROSTOR 

Důležitou podmínkou pro vytvoření uskutečnitelného pohybu je vymezení operačního 

prostoru, kde se robot může pohybovat. Dále je potřeba omezit operační prostor, na 

prostor pracovní (dosažitelný), ve kterém se robot udrží a lze jej polohovat s určitou 

přesností. 

 Využité robotické rameno má omezen pracovní prostor z důvodu značně hmotné 

konstrukce. Použitá serva nemají dostatečný moment síly k vyvinutí dostatečného 

momentu setrvačnosti k pohybu ramene z některých pozic. Z tohoto důvodu je dosah 

ramene značně omezen. Pracovní prostor je jen malou částí operačního prostoru, kam 

robot teoreticky dosáhne. Pracovní prostor je dále omezen konstrukcí robotického 

ramene, délkou jednotlivých částí a mechanickým omezení natočení jednotlivých serv.  

 

Tabulka 3 Rozsahy jednotlivých serv 

Číslo serva Maximální rozsah Pracovní rozsah 

0 -93° až 97° -93° až 97° 

1 0° až 163° 53° až 117° 

2 -156° až -32° -145° až -32° 

3 -110° až 78° -110° až 78° 

 

Z tabulky výše (Tabulka 3) je patrné, jak jsou omezeny rozsahy jednotlivých 

serv. Serva 0 a 3 nejsou omezena. Servo 2 je omezeno jen o 11°, ale servo 1 je omezeno 

značně. Omezení je způsobeno tím, že servo nemá dostatečný moment síly k uzvednutí 

celého ramene z určitých pozic. 

Následující obrázky ukazují pohled v řezu operačního prostor (Obrázek 11dole) 

a pracovního prostor (Obrázek 12) robotického ramene Beta 6. Z obrázků je patrné, že 

pracovní prostor je menší než operační. 
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Obrázek 11 Operační prostor robotického ramene Beta 6 

 

Obrázek 12 Pracovní prostor robotického ramene Beta 6 
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4 ŘÍDICÍ SOFTWARE 

K robotickému ramenu je dodáván software WinSOS. WinSOS je určen k ovládání 

kontroléru ServoAnim. Na robotickém rameni je osazena deska tímto servokontrolérem. 

V tomto programu je možné vytvořit jednotlivé sekvence pohybu servomechanismů. 

Dále je možné touto sekvencí rozpohybovat Robota Beta. 

WinSOS [14] komunikuje s řídicí deskou na robotu pomocí sériové linky. 

Přenosová rychlost po sériové lince pro kontrolér ServoAnim je 9600 baudů za sekundu 

(bps). Po spuštění programu se zobrazí ovládací okno, ve kterém je možné pomocí 

posuvníků nastavit pozici serva v rozsahu 0-254. Hodnota 0 odpovídá natočení -45° a 

hodnota 254 natočení 45°. Při zaškrtnutí políčka 2x se zvýší rozsah na ±90°.  Nejdříve 

je však potřeba nastavit komunikaci. Vybrat příslušný COM port a nastavit 

komunikační rychlost. Na následujícím obrázku je zobrazeno okno programu WinSOS. 

Volba režimu Once spustí uloženou sekvenci pohybů jednou. Nastavením Loop poběží 

vybrané sekvence v nekonečné smyčce. Při zvolení ZigZag budou náhodně vybírány 

uložené sekvence pohybů. Posuvník s nápisem steps, slouží k volbě počtu kroků mezi 

dvěma následujícími sekvencemi, které jsou nadefinovány v tabulce ve spodní části 

ovládacího okna. Volbou kroků lze jistým způsobem určit rychlost pohybu. 
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Obrázek 13 Okno WinSOS 

4.1 ServoAnim 

Modul ServoAnim [3] je určen pro ovládání servomotorů pomocí sériové linky 

RS232C. Dále je modul vybaven vnitřní pamětí, do které je možné nahrát sekvenci 

pohybu a poté je pomocí tlačítka spouštět. Z tohoto popisu plyne, že je možně 

provozovat tento modul buď pro řízení pomocí PC, nebo nahráním příslušných pohybů 

a poté je spouštět přímo z modulu bez potřeby PC. 
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Obrázek 14 Modul ServoAnim [3] 

Na obrázku výše (Obrázek 14) je zobrazeno fyzické uspořádání modulu 

ServoAnim. Na desce jsou dva přepínače, které slouží k výběru režimu, zda ovládání 

bude probíhat za pomoci PC, nebo uložené sekvence. Dále je deska vybavena sériovým 

portem pro komunikaci a programování. 

Polohování serv přes sériovou linku probíhá pomocí odeslání správné 

posloupnosti bytu přes sériovou linku do modulu. Je třeba odeslat vždy tři byty 

v následujícím pořadí. 

<1 byte> <2 byte> <3 byte>  

Význam jednotlivých bytů je:  

<1 byte> slouží pro synchronizaci a jeho hodnota je vždy 255 (FFh), 

<2 byte> obsahuje číslo ovládaného serva v rozsahu 0 až 7 (00h až 07h), 

<3 byte> určuje polohu do které se má požadované servo natočit 0 – 254 (00h až 

FEh). 

Ovládací program musí povely vysílat v binárním ne v ASCII kódu. Povely se 

vysílají pouze, pokud je požadavek na změnu polohy serva. Periodické opakování 

povelů přijatých z řídicího programu zajišťuje ServoAnim automaticky sám. 
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4.2 Odesílaná data do ServoAnim 

Pro zjištění nastavení některých parametrů, bylo třeba zjistit, jaká data jsou odesílána do 

řídicí desky. V dokumentaci k řídicí desce bylo uvedeno, že některá nastavení se 

provedou pomocí vhodného nastavení konstant v řídicím programu, nebylo ale uvedeno 

jakých. Z tohoto důvodu bylo nutné zjistit, v jakém formátu jsou data odesílána při 

určitém úkonu. K tomuto úkonu byl využit program, který dokáže zobrazit komunikace 

na sériové lince, který byl následně využit i ke kontrole odesílaných dat z PLC. Byl 

využit RealTerm. 

V RealTermu bylo nutné nastavit správné parametry komunikace po sériové 

lince a následné zkoušet odesílat různé povely do robota a kontrolovat co je přes 

sériovou linku přenášeno a následně z této komunikace vyčíst co který povel vykonává. 

Na obrázku níže je zobrazeno okno RealTermu. 

 

 

Obrázek 15 Okno RealTermu [13] 

Pomocí prostudování komunikace bylo zjištěno, jakým způsobem jsou měněny rozsahy 

serv a v jakých sekvencích jsou odesílány požadavky na natočení serv. Těchto poznatků 

bylo využito při vytváření řídicí aplikace. 
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Tabulka 4 Komunikace mezi PC a ServoAnim 

ff 80 00 ff 81 00 ff 82 00 ff 83 00 ff 84 00 ff 85 00 ff 86 00 ff 87 00 

ff 00 00 ff 01 7f ff 02 7f ff 03 7f ff 04 7f ff 05 7f ff 06 7f ff 07 7f 

ff 00 fe ff 01 7f ff 02 7f ff 03 7f ff 04 7f ff 05 7f ff 06 7f ff 07 7f 

 

 Tabulka výše (Tabulka 4) zobrazuje část odposlechnuté komunikace při 

odesílání dvou požadavků na natočení serv číslo 0. Z tabulky je patrné, že v prvním 

řádku jsou odeslány pracovní rozsahy serv. Následné je odeslána požadovaná pozice 

všech serv. A v posledním řádku je změněna požadovaná pozice pouze nultého serva, 

ale jak je vidět z tabulky, jsou odeslány pozice všech serv. V tabulce je též vidět, že jsou 

odesílány data pro 8 serv, ale robotické rameno má pouze 6 serv. To je způsobeno tím, 

že řídicí deska je schopna řídit až 8 serv. Dále je vidět že odesílaná data jsou 

v hexadecimálním formátu. 

4.3 Komunikace PLC a robota 

Model je již osazen vytvořenou řídicí deskou, kterou lze využít. Komunikace 

mezi PLC a řídicí deskou u robota bude probíhat po sériové lince, kterou je deska a 

komunikační karta připojená k PLC vybavena. Rychlost komunikace je 9600 bitů za 

sekundu. Nejdříve je třeba zajistit správnou komunikace. V dokumentaci k desce je 

uvedeno, že při komunikaci jsou odeslány 3 byty. Pomocí tří bytu se vybere požadované 

servo a pozice kam se má natočit. 

V PLC bude nutno vytvořit komunikační program, který bude ve správném 

pořadí odesílat jednotlivé požadavky na natočení serv.  

 

Tabulka 5 sekvence odeslané do řidící desky 

Odeslaná sekvence Vykonaná činnost 

255    1    127 Natočení serva č. 1 do pozice 127 

255    4    226 Natočení serva č. 4 do pozice 226 

255   81     0 Změna rozsahu serva 1 na ±45° 

255   83     1 Změna rozsahu serva 3 na ±90° 
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Tabulka 5 znázorňuje jednotlivé sekvence odesílané do řídicí desky na robotickém 

rameni. První dva řádky ukazují sekvence pro změnu pozice určeného serva. Další dva 

řádky znázorňují sekvence, které slouží pro změnu pracovního rozsahu (±45° nebo 

±90°). Z tabulky je patrné, že je nutné vždy odeslat tři byty, z čehož první je vždy 

stejný, protože je synchronizační vždy 255 (FFh). Při požadavku na změnu pozice serva 

slouží druhý byte k výběru serva, zadáním čísla 0 až 7, poslední byte slouží k určení 

pozice natočení serva, zadaná hodnota je v rozsahu 0 až 255. Druhý byte může plnit i 

druhou úlohu a to určení pracovního rozsahu serva. Při zadání čísla 8 před číslo serva 

(80 až 87) v druhém bytu je možné nastavit pracovní rozsah. Pro určení tohoto rozsahu 

je nutné zadat v posledním bytu 0 pro rozsah ±45° nebo 1 pro rozsah ±90°. 
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5 ŘÍDICÍ PLC 

Pro řízení je možný výběr z více typů. Například ControlLogix, CompactLogix nebo 

Micro800. Je nutné vybrat dle parametrů jedno PLC a pomocí něj zrealizovat řízení. 

Požadavek na PLC je přítomnost sériové linky, aby bylo možné komunikovat 

s modelem. Dále je potřeba aby PLC mělo dostatečný výpočetní výkon pro potřebné 

výpočty pohybu.  

Pro řízení modelu jsem zvolil PLC CompactLogix 1769-L32E kvůli předchozím 

zkušenostem s tímto řídicím systémem. PLC je osazeno sériovým portem přímo na 

Procesoru, dále je k PLC připojena komunikační karta 1769-ASCII, která je vybavena 

dvěma sériovými porty. U PLC bude využito pouze procesoru (CPU) a komunikační 

karty, ostatní připojené karty nebudou využity. O řízení natáčení serv se stará řídicí 

deska ServoAnim. 

5.1 CompactLogix 

Programovatelné automaty CompactLogix vyrábí firma Rockwell Automation. 

Automat, který je možné zahrnout do výběru pro řízení, je CompactLogix 1769-L32E. 

CompactLogix jsou modulární PLC pro malé a střední aplikace, jako jsou například 

řízení jednotlivých strojů. V řídicím systému 1769-L32E mohou být moduly 

vstupů/výstupů umisťovány nalevo i napravo od napájecího zdroje. Na každou stranu 

napájecího zdroje lze umístit až osm modulů. 

PLC dostupné v laboratoři je osazeno napájecím zdrojem, procesorem, který je 

vybaven sériovým portem, ethernotovým portem a lze komunikovat i přes sběrnici 

Modbus. Poté může obsahovat jednotlivé moduly: komunikační, komunikační se 

sériovou linkou, analogový vstupní, výstupní modul, digitální vstupní a výstupní modul. 

Dále je možné k PLC připojit další periferie přes zmiňovaný modbus. Bylo by tedy 

možné využít externího modulu se sériovou linkou. 
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Obrázek 16 PLC CompactLogix 1769-L32E [5] 

5.2 Komunikační karta  

Komunikační karta 1769-ASCII je využita ke komunikaci mezi PLC a řídicí deskou 

ServoAnim. Pomocí komunikační karty, jsou odeslány požadované hodnoty do řídicí 

desky, aby robotické rameno mohlo vykonat požadovaný pohyb. Komunikační kartu je 

nejdříve nutné nastavit dle požadavků úlohy kde je aplikována. Všechny potřebná 

nastavení byla provedena dle instalační příručky, která je uvedena v [7]. Na obrázku 

níže je zobrazena komunikační karta. 

 

Obrázek 17 Komunikační karta 1769-ASCII [6] 
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6 PLÁNOVÁNÍ POHYBU 

Kapitola popisuje způsob, jakým jsou vypočteny úhly jednotlivých kloubů (serv), aby se 

robot natočil do požadované pozice. Dále je zde uvedeno jakým způsobem jsou 

přepočteny vypočtené úhly na pozici serva. 

 Z vizualizační obrazovky jsou nejprve vyčteny požadované hodnoty pozice a 

natočení koncového bodu. Následně je přepočtena x-ová souřadnice a vypočten úhel 

natočení celého ramene. Dále jsou ze znalosti nové x-ové souřadnice a y-ové souřadnice 

vypočteny požadované úhly natočení jednotlivých serv pomocí rovnic uvedených 

v kapitole Inverzní úloha kinematiky. Po dopočítání všech úhlů jsou vypočtená data 

zkontrolována, zda jsou uvnitř pracovního prostoru robota. Pokud nejsou, nastaví se 

příslušné proměnné pro indikaci tohoto stavu. Následně jsou vypočtené úhly převedeny 

na hodnoty pro natočení serv do požadovaných pozic. Výpočty [18] jsou provedeny 

pomocí následující rovnice  

 

𝑦 =
 𝑥−𝑘1 

 𝑘2−𝑘1 
∗  𝑀𝐴𝑋 − 𝑀𝐼𝑁 + 𝑀𝐼𝑁    (17) 

 

Kde x je vypočtená hodnota úhlu, k1 je první mezní úhel serva, k2 je druhý 

mezní úhel serva, MAX je hodnota rozsahu serva odpovídající poloze k1, MIN je 

hodnota rozsahu serva odpovídající poloze k2.  

 

𝑆𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥  je vypočtená pozice serva k odeslání, Ө𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥  vypočtený úhel natočení 

jednotlivých serv 

Výpočet pro servo 0: 

𝑘1 =  −93° 
𝑘2 =  97° 
𝑀𝐴𝑋 = 228 

𝑀𝐼𝑁 = 8 
 

𝑆0 =
 Ө0+93 

 97+93 
∗  228 − 8 + 8     (18) 

 

Výpočet pro servo 1: 

𝑘1 =  −163° 
𝑘2 =  0° 
𝑀𝐴𝑋 = 232 

𝑀𝐼𝑁 = 42 
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𝑆1 =
 Ө1−163 

 0−163 
∗  232 − 42 + 42     (19) 

 

Výpočet pro servo 2: 

𝑘1 =  −32° 
𝑘2 =  −156° 
𝑀𝐴𝑋 = 188 

𝑀𝐼𝑁 = 41 
 

𝑆2 =
 Ө2+32 

 −156+32 
∗  188 − 41 + 41     (20) 

 

Výpočet pro servo 3: 

𝑘1 =  −110° 
𝑘2 =  78° 
𝑀𝐴𝑋 = 14 

𝑀𝐼𝑁 = 222 
 

𝑆3 =
 Ө3−78 

 −110−78 
∗  14 − 222 + 222     (21) 

 

Pozice serva 4 není přepočítávána, kvůli tomu, že natočení nástroje není 

implementováno. Servo slouží pouze k rotaci úchopového mechanismu. Servo 5 slouží 

k ovládání úchopového mechanismu. Do serva 5 jsou jen odesílány hodnoty vzdálenosti 

čelistí. 
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7 NAVRŽENÉ ADD-ON INSTRUKCE 

Cílem této kapitoly je navrhnout a vytvořit Add-On instrukce [21] pro možné další 

využití při programování robota. Navržených funkcí bude několik druhů, od posunu na 

souřadnice [x, y, z, φ], přes stisknutí kleštiny pro uchopení předmětu až po pohyb po 

přímce nebo kružnici. 

 Data jsou odesílána přes komunikační ASCII kartu. Data nelze odesílat přes 

RS232 port na procesoru. Pro odesílání dat přes port na procesoru by musela být 

vytvořena funkce pro odesílání dat. 

Add-On instrukce si může uživatel vytvořit sám dle svých požadavků a poté je 

možné je znovu použít pro požadovaný účel. Instrukce je popsána nápovědou, jakou ji 

její tvůrce opatří pro lepší porozumění, k čemu lze instrukci použít a jak ji například 

volat. Běžně jsou tyto instrukce vytvářeny pro zapouzdření často využívaných funkcí 

nebo k ovládání nějakých zařízení. 

Výhody Add-On instrukcí: 

 Znovu použití kódu 

 Poskytují jednodušší rozhraní k porozumění 

 Lze je exportovat a importovat 

 Zjednodušují hlavní kód 

 Lze sledovat změny v jednotlivých revizích 

 

7.1 Tvorba Add-On instrukcí 

Před začátkem tvorby nových Add-On instrukcí je nutné vytvořit nový projekt 

v Logix5000. Poté zvolit kliknutím pravým tlačítkem myši na položku Add-On 

Insruction a vybrat položku New Add-On Instruction to je zobrazeno na obrázku dole.  
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Obrázek 18 Vytvoření Add-On instrukce 

Po zvolení vytvoření nové Add-On instrukce se objeví okno na dalším obrázku 

(Obrázek 19). V tomto okně je třeba zadat název, krátký popis, dále programovací jazyk 

a lze zvolit číslo revize s poznámkami. 

 

 

Obrázek 19 Nastavení Add-On instrukce 

 Jakmile je Add-On instrukce vytvořena lze poté v její definovat různé 

parametry. Všechna nastavení lze provést v okně na obrázku níže (Obrázek 20). V první 

záložce je stejný popis jako při vytváření Add-On instrukce. Záložka Parametrs 

obsahuje vstupní a výstupní parametry vytvořené instrukce. U každé vstupní a výstupní 
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proměnné lze nastavit, zda je vyžadovaná a zda je viditelná. Tyto parametry jsou na 

obrázku níže v 7 a 8 sloupci. V Local Tags jsou místní proměnné využité 

v naprogramované logice. Pro popis k čemu vytvořená Add-On instrukce slouží položka 

Help, do které je možná napsat popis a nápovědu pro uživatele. 

 Nakonec je možné vytvořit vlastní program Add-On instrukce ve zvoleném 

programovacím jazyku. 

 

 

Obrázek 20 Parametry Add-On instrukce 

 Obrázek 21 obsahuje ukázku parametrů Add-On instrukce. V prvním sloupci je 

název proměnné, druhý sloupec obsahuje typ proměnné, zda se jedná o vstupní, 

výstupní nebo lokální proměnnou. Ve třetím sloupci je počáteční hodnota. Další sloupec 

obsahuje datový typ, poté je styl zobrazení a poslední sloupec obsahuje popis, k čemu 

daná proměnná slouží. 
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Obrázek 21 Ukázka parametrů a proměnných Add-On instrukce 

7.2 Vytvořené Add-On instrukce 

Pro ulehčení práce dalším lidem na robotickém rameni bylo vytvořeno několik Add-On 

instrukcí pro polohování robotického ramene Beta 6 z Merkuru. Pomocí těchto instrukcí 

uživatel zadá daný příkaz a naprogramovaná logika v instrukci provede potřebné 

výpočty zformátování a následně odeslání pomocí ASCII komunikační karty. V Add-

On instrukcích je využíván Stringový datový typ (řetězec), který je využit při sériové 

komunikaci. Tento datový typ byl vytvořen pomocí Logix5000 Reference manuálu 

[12].  U každé proměnné ve v hranaté závorce uvedeno jakého je datového typu. 

Podrobný popis s výpisem programu jednotlivých instrukcí je v příloze 1. 

7.2.1 R_HOME 

Instrukce R_HOME slouží k nastavení robotického ramene do výchozí pozice. Výchozí 

pozice odpovídá [150, 170, 0, 0°]. Po spuštění této instrukce jsou odeslány data do 

robotického ramene přes ASCII kartu a následně je robot natočen do výchozí pozice. 

Pro správné odeslání dat přes komunikační ASCII kartu je nutné využít funkci OneShot, 

jinak může dojít k nesprávnému odesílání dat přes komunikační kartu. Instrukci 

R_HOME lze po dokončení opět spustit, znovu povolením jejího vstupu.  

 

Obrázek 22 Add-On instrukce R_HOME, blok pro Ladder diagram 

Obrázek 22 znázorňuje blok pro Ladder diagram. Nemá vstupní parametry, 

pouze výstupní, které slouží k odeslání dat přes ASCII kartu. 
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Vstupní parametry nepovinné 

 reset [BOOL] – resetování dokončení pohybu do výchozí pozice 

 

Výstupní parametry povinné 

 TxDataLength [INT] – délka odesílaných dat přes ASCII kartu, kterou je nutné 

provázat s příslušnou proměnnou využité ASCII karty, 

 TxData [100] [SINT] – data odesílaná přes ASCII kartu, opět je nutné tuto 

proměnnou navázat na proměnnou ASCII karty, 

 Ch0TxID [SINT] – proměnná obsahující ID odesílaných dat, kterou je opět 

nutné provázat s příslušnou proměnnou ASCII karty. 

 

Výstupní parametry nepovinné 

 done [BOOL] – proměnná značící dokončení odeslání ramene do výchozí 

pozice. 

7.2.2 R_POZ 

Pomocí této instrukce lze odeslat robotické rameno do požadované pozice zadané 

souřadnicemi a úhlem natočení koncového bodu vzhledem k rovině základny. 

Instrukce R_POZ ze zadaných souřadnic spočítá úhly natočení jednotlivých 

serv. Dále zkontroluje, zda jsou serva schopna natočit se do této pozice, nemožnost 

natočení signalizuje proměnnými rozsah a rozsah2. Následné zkontroluje, zda se 

požadovaná pozice nachází v pracovním prostoru robota. V posledním kroku jsou 

všechna vypočtená data zformátována do tvaru pro odeslání a odeslána. 

Instrukci R_POZ je nutné volat pouze jednou, aby došlo ke správnému odesílání 

dat přes ASCII kartu. Lze to zajistit pomocí příkazu OneShot. Tento poznatek byl 

zjištěn v uživatelské příručce ke komunikační ASCII kartě [19]. 

Na následujícím obrázku (Obrázek 23) je zobrazeno, že tato instrukce má 

několik vstupních parametrů, několik povinných výstupních parametrů a tři výstupní 

nepovinné parametry. 
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Obrázek 23 Add-On instrukce R_POZ, blok pro Ladder diagram 

 

Vstupní parametry povinné: 

 x [REAL] - souřadnice určující x-ovou složku pozice v mm, 

 y [REAL] - souřadnice určující y-ovou složku pozice v mm, 

 z [REAL] - souřadnice určující z-ovou složku pozice v mm, 

 fi [REAL] – úhel natočení koncového bodu φ. 

 uchopeni [REAL] – vzdálenost kleštin úchopového mechanismu od sebe v 

milimetrech 

 

Výstupní parametry povinné: 

 TxDataLength [INT] – délka odesílaných dat, kterou je nutno propojit 

s proměnou ASCII karty, 

 TxData [100] [SINT] – odesílaná data, které je nutné opět propojit s proměnou 

navázanou na ASCII kartu, 

 Ch0TxID [SINT] – identifikační číslo odesílaných dat, opět nutné provázat s 

komunikační ASCII kartou. 
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Výstupní parametry nepovinné: 

 Done [BOOL] – signalizace dokončení instrukce pro přesun na požadovanou 

pozici, 

 Err [BOOL] – indikace chybového stavu. Pokud je Err v jedničce, data pozice 

robotického ramene nejsou odeslány. Důvodem může být zadání mimo pracovní 

rozsah robotického ramene nebo mimo fyzický dosah ramene, 

 ErrCode [DINT] – obsahu kód, který udává, zda je požadovaná pozice v 

pracovním a operačním prostoru, význam jednotlivých kódu je v tabulce na koci 

kapitoly vytvořených Add-On instrukcí, 

 TH0out, TH1out, TH2out, TH3out, TH1_2out, TH2_2out, TH3_2out – 

proměnné značící hodnotu úhlu, který je mimo rozsah. Jsou pouze informativní. 

7.2.3 R_PRIMKA 

Vytvořená instrukce přímka slouží k pohybu robotického ramene po přímce. Při zadání 

počátečního bodu, koncového bodu a úhlu natočení úchopového mechanismu 

následující instrukce spočítá rovnici přímky a postupně odešle vypočtená data do 

ramene. Nutné je zadat kolik bodů je třeba počítat v rozsahu 1až 100 bodů. 

 Pro přepočet vypočtených bodů přímky na polohu serv je využito již vytvořené 

Add-On instrukce pro přesun na pozici R_POZ. Obrázek 24 ukazuje Add_On instrukci 

R_PRIMKA pro Ladder diagram. 



45 

 

 

Obrázek 24 Add-On instrukce R_PRIMKA, blok pro Lader diagram 

Vstupní parametry povinné: 

 a1, a2, a3 [REAL] – souřadnice [x, y, z] počátečního bodu A na přímce 

v milimetrech, 

 b1, b2, b3 [REAL] – souřadnice [x, y, z] koncového bodu B na přímce v mm, 

 kroky [DINT] – počet kroků při výpočtu mezi body A a B, rozsah počtu bodů je 

od 1 do 100 kroků, 

 fi [REAL] – úhel φ natočení koncového bodu vzhledem k základně, 

 uchopeni [REAL] – proměnná udávající vzdálenost úchopových kleštin od sebe. 

Zadání vzdálenosti je v milimetrech. Rozsah vzdálenosti kleštin je od 0 mm do 

33 mm. 

 

Vstupní parametry nepovinné: 

 reset [BOOL] – resetování do počátečního stavu. 
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Výstupní parametry povinné: 

 TxDataLength [INT] – délka odesílaných dat, kterou je nutno propojit 

s proměnou ASCII karty, 

 TxData [100] [SINT] – odesílaná data, které je nutné opět propojit s proměnou 

navázanou na ASCII kartu, 

 Ch0TxID [SINT] – identifikační číslo odesílaných dat, opět nutné provázat s 

komunikační ASCII kartou. 

 

Výstupní parametry nepovinné: 

 Done [BOOL] – signalizace dokončení instrukce pro přesun na požadovanou 

pozici, 

 Err [BOOL] – indikace chybového stavu. Pokud je Err v jedničce, data pozice 

robotického ramene nejsou odeslány. Důvodem může být zadání mimo pracovní 

rozsah robotického ramene nebo mimo fyzický dosah ramene, 

 ErrCode [DINT] – obsahu kód, který udává, zda je požadovaná pozice v 

pracovním a operačním prostoru, význam jednotlivých kódu je v tabulce na koci 

kapitoly vytvořených Add-On instrukcí, 

7.2.4 R_KRUH 

Instrukce R_KRUH slouží k pohybu koncového bodu ramene po kružnici. Pohyb po 

kružnici je možný pouze v rovině podložky. Zadáním pozice středu kružnice [X_stred, 

Z_stred], výšky (souřadnice y), poloměru, úhlu natočení koncového bodu a počtu kroků, 

lze vytvořit pohyb po kružnici. Lze také nastavit vzdálenost kleštin nastavením 

proměnné uchopení. 

 Funkci je před opětovným použitím nutné restartovat. Restartem jsou uvedeny 

všechny proměnné do počátečního stavu. 

 Následující obrázek (Obrázek 25) zobrazuje blok pro ladder diagram, jsou zde 

vidět nejprve vstupní proměnné a poté výstupní proměnné, na právě straně bloku jsou 

výstupní dvouhodnotové informativní proměnné. 
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Obrázek 25 Add-On instrukce R_KRUH, blok pro Ladder Diagram 

Vstupní parametry povinné: 

 X_stred [DINT] – x-ová souřadnice středu kružnice, 

 Z_stred [DINT] – z-ová souřadnice středu kružnice, 

 polomer [DINT] – poloměr kružnice v milimetrech, 

 vyska [DINT] – výška, ve které je koncový bod v milimetrech (y-ová 

souřadnice), 

 fi [REAL] – úhel φ natočení koncového bodu vzhledem k základně, 

 uchopeni [REAL] – vzdálenost úchopových kleštin od sebe. Zadání vzdálenosti 

je v milimetrech. Rozsah vzdálenosti kleštin je od 0 mm do 33 mm, 

 krok [DINT] – velikost kroku ve stupních, zadává se v celých stupních. 

 

Vstupní parametry nepovinné: 

 reset [BOOL] – resetování do počátečního stavu. 

 

Výstupní parametry povinné: 

 TxDataLength [INT] – délka odesílaných dat, kterou je nutno propojit 

s proměnou ASCII karty, 
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 TxData [100] [SINT] – odesílaná data, které je nutné opět propojit s proměnou 

navázanou na ASCII kartu, 

 Ch0TxID [SINT] – identifikační číslo odesílaných dat, opět nutné provázat 

s komunikační ASCII kartou. 

 

Výstupní parametry nepovinné: 

 Done [BOOL] – signalizace dokončení instrukce pro přesun na požadovanou 

pozici, 

 Err [BOOL] – indikace chybového stavu. Pokud je Err v jedničce, data pozice 

robotického ramene nejsou odeslány. Důvodem může být zadání mimo pracovní 

rozsah robotického ramene nebo mimo fyzický dosah ramene, 

 ErrCode [DINT] – obsahu kód, který udává, zda je požadovaná pozice v 

pracovním a operačním prostoru, význam jednotlivých kódu je v tabulce na koci 

kapitoly vytvořených Add-On instrukcí, 

7.2.5 R_OBL 

Tato funkce uskutečňuje pohyb po oblouku. Zadávané parametry jsou podobné jako u 

pohybu po kružnici. Navíc jsou tři parametry, uhel_start pro počáteční úhel, uhel_stop 

pro koncový úhel a směr otáčení. Po zadání všech požadovaných parametrů vykoná 

robot požadovaný pohyb, pokud je v pracovním prostoru. 

 Funkce nejdříve načte vstupní parametry a ověří, zda je zadán správný počáteční 

a koncový úhel odpovídající směru pohybu, poté spočítá postupně body, po kterých se 

pohybuje. Pokud je nějaký bod mimo rozsah, je to indikováno v proměnné ErrCode. 

 Po dokončení je nutné funkci restartovat pomocí proměnné reset, aby byly 

všechny potřebné proměnné uvedeny do počátečního stavu a mohla být funkce opět 

vykonána. 

 Obrázek 26 zobrazuje Add-On instrukci pro vykonání pohybu po oblouku. Má 

několik vstupních parametrů udávajících parametry oblouku, středu, směru pohybu a 

velikost kroku výpočtu. Dále má tato instrukce výstupní parametry pro odeslání 

požadovaných dat přes ASCII kartu. 
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Obrázek 26 Add-On instrukce R_OBL, blok pro Ladder diagram 

Vstupní proměnné povinné: 

 X_stred [DINT] – x-ová souřadnice středu kružnice, 

 Z_stred [DINT] – z-ová souřadnice středu kružnice, 

 polomer [DINT] – poloměr kružnice v milimetrech, 

 vyska [DINT] – výška, ve které je koncový bod v milimetrech (y-ová 

souřadnice), 

 fi [REAL] – úhel φ natočení koncového bodu vzhledem k základně, 

 uchopeni [REAL] – vzdálenost úchopových kleštin od sebe. Zadání vzdálenosti 

je v milimetrech. Rozsah vzdálenosti kleštin je od 0 mm do 33 mm, 

 uhel_start [DINT] – počáteční úhel trajektorie oblouku v celých stupních, 

 uhel_stop [DINT] – koncový úhel trajektorie oblouku v celých stupních, 

 smer [BOOL] – směr pohybu (kladný, záporný) 1 pro kladný, 0 pro záporný, 

 krok [DINT] – velikost kroku ve stupních, zadává se v celých stupních. 
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Vstupní parametry nepovinné: 

 reset [BOOL] – resetování do počátečního stavu. 

 

Výstupní parametry povinné: 

 TxDataLength [INT] – délka odesílaných dat, kterou je nutno propojit 

s proměnou ASCII karty, 

 TxData [100] [SINT] – odesílaná data, které je nutné opět propojit s proměnou 

navázanou na ASCII kartu, 

 Ch0TxID [SINT] – identifikační číslo odesílaných dat, opět nutné provázat 

s komunikační ASCII kartou. 

 

Výstupní parametry nepovinné: 

 kl_smer_ok – signalizace, že je zadaný počáteční a koncový úhel a směr ve 

správném tvaru pro kladný směr, 

 za_smer_ok – signalizace, že je zadaný počáteční a koncový úhel a směr ve 

správném tvaru pro záporný směr, 

 Done [BOOL] – signalizace dokončení instrukce pro přesun na požadovanou 

pozici, 

 Err [BOOL] – indikace chybového stavu. Pokud je Err v jedničce, data pozice 

robotického ramene nejsou odeslány. Důvodem může být zadání mimo pracovní 

rozsah robotického ramene nebo mimo fyzický dosah ramene, 

 ErrCode [DINT] – obsahu kód, který udává, zda je požadovaná pozice v 

pracovním a operačním prostoru, význam jednotlivých kódu je v tabulce na koci 

kapitoly vytvořených Add-On instrukcí, 

 x_k [REAL] – x-ová souřadnice aktuálního bodu na kružnici, slouží pouze pro 

informaci, 

 z_k [REAL] – z-ová souřadnice aktuálního bodu na kružnici, slouží pouze pro 

informaci. 

7.2.6 R_UCHOP 

Instrukce sloužící k nastavení vzdálenosti kleštin úchopového mechanismu. Zadáním 

požadované vzdálenosti do funkce je následně odeslána požadovaná pozice kleštin do 
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robota. Jakmile robot přijme požadovanou pozici kleštin, posune kleštiny do této 

pozice. 

 Pozici kleštin je možné nastavit v rozsahu 0 až 33 mm pokud je zadaná hodnota 

mimo tento rozsah jsou kleštiny buď úplně rozevřeny, nebo úplně zavřeny. Tato pozice 

závisí na tom, která pozice je blíže zadanému číslu.  

 Blok pro funkci v ladder diagramu je zobrazen na následujícím obrázku 

(Obrázek 27). Pro správnou funkci je třeba využít funkci OneShot pro jedno odeslání. 

Funkci lze poté opět zavolat, funkce OneShot slouží pouze pro správnou funkci při 

odesílání. 

 

Obrázek 27 Add-On instrukce R_UCHOP, blok pro Ladder diagram 

Vstupní parametry povinné: 

 Uchopeni [REAL] – vzdálenost kleštin v milimetrech v rozsahu 0 až 33 mm. 

 

Výstupní parametry povinné: 

 TxDataLength [INT] – délka odesílaných dat, kterou je nutno propojit 

s proměnou ASCII karty, 

 TxData [100] [SINT] – odesílaná data, které je nutné opět propojit s proměnou 

navázanou na ASCII kartu, 

 Ch0TxID [SINT] – identifikační číslo odesílaných dat, opět nutné provázat 

s komunikační ASCII kartou. 

 

Výstupní parametry nepovinné: 

 done [BOOL] – signalizace dokončení instrukce pro pohyb kleštin. 
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7.2.7 R_TLESK 

Funkce pro pohyb kleštin k sobě a následně od sebe „tleskání“. Zadáním počtu tlesknutí 

uživatel zvolí počet opakování a při spuštění je tento počet vykonán. 

 

Obrázek 28 Add-On instrukce R_TLESK, blok pro Ladder diagam 

Obrázek váše (Obrázek 28) ukazuje blok instrukce pro tleskání. Funkce obsahuje 

pouze jeden vstupní parametr. Tímto vstupním parametrem je počet tlesknutí. 

 

Vstupní parametry povinné: 

 Počet [DINT] – počet tlesknutí. 

 

Vstupní parametry nepovinné: 

 reset [BOOL] – resetování do počátečního stavu. 

 

Výstupní parametry povinné: 

 TxDataLength [INT] – délka odesílaných dat, kterou je nutno propojit 

s proměnou ASCII karty, 

 TxData [100] [SINT] – odesílaná data, které je nutné opět propojit s proměnou 

navázanou na ASCII kartu, 

 Ch0TxID [SINT] – identifikační číslo odesílaných dat, opět nutné provázat s 

komunikační ASCII kartou. 

 

Výstupní parametry nepovinné: 

 done [BOOL] – signalizace dokončení tleskání. 
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7.2.8 R_DEMO 

Demonstrační úloha překládání dvou kostek. Při spuštění této instrukce přejde robot do 

počáteční pozice, následně se přesune nad první kostku, která má pevně definovanou 

pozici. V dalším kroku se po přímce posune po přímce dolů, aby mohl uchopit kostku, 

jakmile je ve spodní pozici, kdy může uchopit kostku, kostku uchopí a po přímkách se 

přesune do koncové pozice, kde kostku položí. Poté se přesune nad druhou kostku, kde 

třikrát zatleská. Opět zvedne kostku a po přímkách se přesune do pozice nad první 

kostku a položí druhou kostku na první. Nakonec se robot zvedne a pětkrát si zatleská. 

Této instrukce je nutné pouze přiřadit výstupní proměnné, které jsou propojeny s 

komunikační ASCII kartou. 

Pozice přemisťovaných kostek je pevně definována, proto je třeba před 

spuštěním umístit kostky do těchto pozic. 

7.3 Chybové kódy 

V této kapitole jsou uvedeny chybové kódy, které mohou být na výstupu jednotlivých 

Add-On instrukcí. Kódy začínající číslem 1 jsou informativní a udávají pouze, zda je 

jedno ze dvou řešení v operačním prostoru robota. Pokud kód začíná číslem 3 znamená 

to, že nastala nějaká chyba. 

 

Tabulka 6 Chybové a informační kódy 

Číslo kódu Popis 

102 První vypočtené řešení je v operačním prostoru robotického ramene 

102 Druhé vypočtené řešení je v operačním prostoru robotického ramene 

300 Zadaná pozice není v pracovním prostoru robotického ramene 

301 
Zadaná pozice není v pracovním rozsahu, ale první řešení je 

v operačním prostoru 

302 
Zadaná pozice není v pracovním rozsahu, ale druhé řešení je 

v operačním prostoru 

303 Zadaná pozice není v operačním ani v pracovním prostoru 
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8 NASTAVENÍ KOMUNIKACE V LOGIX5000 

V softwaru Logix5000 bylo nutné nakonfigurovat správně sériovou linku, aby byla data 

odesílána ve správném formátu pro řídicí desku. Řídicí desku a PLC lze propojit dvěma 

způsoby. Prvním je využití sériové linky přímo na procesoru, druhým způsobem je 

využití komunikační ASCII karty.  

 Při využívání RS232 portu přímo na procesoru obsahuje Logix5000 vestavěné 

funkce pro tuto komunikaci. Při využití komunikační ASCII karty je nutné tuto kartu 

přidat do hadrwarové konfigurace, nakonfigurovat ji a poté pouze běžnými instrukcemi 

kopírovat požadovaná data na výstup karty a měnit ID odesílaných dat. 

8.1 Konfigurace sériové linky na kartě CPU 

Pro nastavení komunikace přes RS232 port na procesoru je třeba nejprve 

vytvořit nový projekt, v tomto projetu přidat používané PLC. A v poslední řadě nastavit 

sériovou linku. Následující obrázek zobrazuje levou horní část pracovního okna 

Logix5000, kde v pravé dolní části obrázku je tlačítko, pomocí kterého je možné se 

dostat k nastavení sériové linky. 

 

 

Obrázek 29 nastaveni sériové linky 

Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí okno Controller properties, ve kterém je 

možné nastavit různé parametry PLC. Pro potřeby této práce stačí nastavit pouze 

sériovou linku. Tudíž vybereme záložku Serial Port. Položky na nastavení jsou 

zobrazeny na obrázku níže. Byl vybrán uživatelský mód, Baud rate 9600bps, aby 

odpovídal rychlosti komunikace, kterou podporuje ServoAnim. Dále 8 datových bitů, 
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žádný paritní, jeden stop bit. V poslední řadě bylo dne návodu nastaveno v RTS Send 

Delay 1, aby odesílání fungovalo. 

 

 

Obrázek 30 Nastavení PLC - sériová linka 

8.2 Konfigurace komunikační ASCII karty 

Nejprve je nutné přidat ASCII kartu do hardwarové konfigurace v projektu. Přidání se 

provede kliknutím pravým tlačítkem na položku CompactBus Local, následným 

vybráním položky New Module a v zobrazeném okně je nutné vybrat používanou 

komunikační kartu, v našem případě se jedná o 1796-ASCII. 

 Jakmile je karta vybrána je potřeba ji nakonfigurovat. V hlavním nastavení je 

nutné kartu pojmenovat vybrat v jakém je slotu a nastavit parametry kanálů. Druhou 

záložku Connection necháme v původní konfiguraci. Třetí záložka Configuration 

obsahuje nastavení sériové komunikace, zde je nutné nastavit parametry, aby mezi 

sebou byly schopny komunikovat komunikační karta a řídicí deska u robota. 
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Nastavení sériové komunikace je nutné provést tak, jak je uvedeno na 

následujícím obrázku (Obrázek 31). 

 

 

Obrázek 31 komunikační ASCII karta - konfigurace sériové komunikace 

Pokud je veškeré nastavení provedeno mělo by být vše připraveno pro komunikaci. 

Nastavení komunikační karty je podrobněji popsáno v [19] [20].  

8.3 Popis řídicího programu 

Program je vytvořen v Logix5000 v Ladder diagramu. V programu jsou volány Add-On 

instrukce a jsou jim přiděleny proměnné, které jsou provázány s vizualizací. Díky 

proměnným propojeným s vizualizací je možná řídicí program jednoduše a přehledně 

ovládat. Program neobsahuje žádnou složitou logiku, pouze využívá vytvořených Add-

On instrukcí, které obsahují veškeré potřebné výpočty a odesílání dat do řídicí desky. 

Pro řídící program bylo nutné nakonfigurovat ASCII komunikační kartu a poté propojit 

Add-On instrukce s výstupními proměnnými komunikační karty. 
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 Díky řídicímu programu bylo možné otestovat funkčnost a přijít na chyby 

v řízení, které mohli být následně odstraněny. Nyní je možné vizualizaci využít 

k ověření možností vytvořených Add-On instrukcí. Obrázek 32 ukazuje, že z hlavního 

programu jsou volány Add-On instrukce s požadovanými parametry. Po vykonání Add-

On instrukce opět hlavní program čeká na příkaz pro zavolaní další Add-On instrukce. 

 Výpis vytvořeného hlavního programu je v příloze 1. 

 
Obrázek 32 Schéma hlavního programu 

  

Hlavní 
program

Add-On instrukce

• R_HOME

• R_KRUH

• R_OBL

• R_POZ

• R_PRIMKA

• R_TLESK

• R_UCHOP

• R_DEMO
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9 VIZUALIZACE VE FACTORYTALK VIEW 

Následující text popisuje nastavení a propojení vizualizace s řídicím programem v PLC. 

FactoryTalk View je software od firmy Rockwell Automation, který slouží k zobrazení 

a řízení vytvořených aplikací pro PLC. Vizualizaci je možné nahrát do ovládacích 

panelů, nebo využívat vizualizaci v PC. 

 První věcí, kterou je nutné nastavit je propojení s PLC ve kterém je nahraný 

řídicí program. Toto propojeni je provedeno rozkliknutím stromu v levé části obrazovky 

a následným vybráním položky RSLinx Enterprise. Poté otevřít Communication Setup 

(Obrázek 33), kde se vybere požadované PLC, a v dolní části lze vybrat umístění 

projektu pro offline načtení proměnných. Po dokončení tohoto nastavení je možné začít 

vytvářet vizualizační aplikaci. 

 

 

Obrázek 33 Nastavení komunikace ve vizualizaci 

 Pomocí vytvořené vizualizace je možné ovládat robotické rameno několika 

způsoby. Jedním způsobem je zadání požadovaného koncového bodu a následné 

natočení robotického ramene do této pozice. Další možností je zadání dvou bodů a poté 

pohyb ramene po přímce z jednoho bodu do druhého. Lze zadat pohyb po kružnici nebo 

oblouku. Z vizualizace lze ovládat i sevření kleštiny. 
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9.1 Úvodní obrazovka MAIN 

 

Obrázek 34 Úvodní vizualizační obrazovka 

Úvodní obrazovka obsahuje informace o diplomové práci, název, jméno autora, 

vedoucího práce, akademický rok a obrázek robota Beta 6. Ve spodní části jsou tlačítka 

pro přechod na ovládací obrazovky. 

9.2 Pohyb na souřadnice 

První vizualizační obrazovkou je obrazovka k Add-On instrukci R_POZ. Pomocí 

ovládacích prvků na obrazovce lze nastavit požadované parametry a následně odeslat 

požadovanou pozici do robotického ramene.  

Obrázek 35 ukazuje vzhled této vizualizační obrazovky. V levé části jsou 

tlačítka a zobrazovací pole pro nastavení polohy koncového bodu ramene. Červeně 

orámované hodnoty je možné nastavit. Po dokončení požadovaného nastavení je možné 

nastavenou pozici odeslat do robotického ramene. To lze vykonat stiskem tlačítka 
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pohyb na pozici, které je umístěno v levém dolním rohu. Pravá strana obrazovky 

obsahuje jedno ovládací tlačítko pro pohyb do výchozí pozice, dále pole s textem 

s jednoduchým popisem zadávání pozice. V horní části obrazovky se nachází tlačítka 

pro přechod na další vizualizační obrazovky a červené tlačítko pro ukončení 

vizualizace. Posledním prvkem na této obrazovce jsou tři informativní pole, která 

informují o tom, zda je zvolený bod v pracovní a manipulačním prostoru robota nad 

polem v pravém spodním rohu je číslo kódu, které jsou popsány v tabulce na konci 

kapitoly Navržené Add-On instrukce. 

 

 

Obrázek 35 Vizualizační obrazovka pro pohyb na souřadnice [x, y, z] 
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9.3 Pohyb po přímce 

Pomocí druhé vizualizační obrazovky je možné nastavit parametry, aby se robot mohl 

pohybovat po přímce. Demonstruje funkčnost Add-On instrukce R_PRIMKA. 

 Následující obrázek (Obrázek 36) zobrazuje vzhled obrazovky pro ovládání 

pohybu po přímce. Obsahuje několik ovládacích prvků a tři informativní pole. Dvě 

orámovaná pole v levém horním rohu slouží k nastavení počátečního a koncového bodu 

přímky. Levá střední část obrazovky obsahuje dodatečné ovládací prvky pro nastavení 

počtu kroků při výpočtu, úhel natočení koncového bodu a vzdálenost kleštin. Stejně 

jako předchozí obrazovka je v zde tlačítko pro návrat robota do výchozí pozice. Horní 

část obrazovky opět obsahuje tlačítka pro přechod na další vizualizační obrazovky. Pod 

tímto tlačítkem je umístěn text s jednoduchým popisem ovládání. Pravá dolní část 

obrazovky opět obsahuje informativní prvky, zda jsou body vypočtené přímky 

v pracovním prostoru robota. Poslední světle modře podbarvené pole obsahuje 

informace o aktuálním počítaném bodě. Dále obsahuje pole, ve kterém je uvedeno, zda 

je pohyb dokončen nebo se čeká na spuštění pohybu. 

 

 

Obrázek 36 Obrazovka pohyb o přímce 
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9.4 Pohyb po kružnici 

Vizualizační obrazovka pro pohyb po kružnici obsahuje několik ovládacích prvků. 

V levém horním rohu jsou orámovány parametry kružnice, souřadnice středu, výška nad 

podlahou a poloměr kružnice. Pod orámovanými hodnotami jsou ovládací prvky pro 

nastavení velikosti kroku ve stupních, dále úhel natočení koncového bodu a vzdálenost 

kleštin. Pravá část obrazovky obsahuje opět pole s popisem ovládání, tlačítko pro pohyb 

do výchozí pozice, tlačítka pro přechod na další obrazovky a tři informační pole. Modře 

podbarvené pole obsahuje informace o aktuální vypočtené pozici ramene. Jsou zde 

uvedeny souřadnice x, y, z a úhel na kružnici. 

 

 

Obrázek 37 Obrazovka pro pohyb po kružnici 
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9.5 Pohyb po oblouku 

Obrazovka pro pohyb po oblouku je téměř totožná s obrazovkou pro pohyb po kružnici. 

Obsahuje pouze několik ovládacích prvků navíc. Přidané ovládací prvky jsou pro 

nastavení počátečního a koncového úhlu oblouku, směr pohybu po oblouku a 

informační pole jaký by měl být zadán směr.  

 

Obrázek 38 Obrazovka pro pohyb po oblouku 

9.6 Pohyb kleštin 

Pomocí obrazovky Pohyb kleštin je možné ovládat vzdálenost kleštin. Nastavením 

vzdálenosti pomocí tlačítka Vzdálenost kleštin a následným stiskem tlačítka pohyb 

kleštiny je požadovaná vzdálenost kleštin odeslána do ramene. Dále tato obrazovka 

obsahuje ovládací tlačítko pro tleskání, zadáním počtu tlesknutí a následným stiskem 
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tlačítka Tleskej, provede robot pohyb kleštiny, která připomíná tleskání. Obrazovka je 

opět vybavena tlačítky pro přechod na další obrazovky a do výchozí pozice. 

 

Obrázek 39 Obrazovka pro pohyb kleštin 

9.7 Demo obrazovka 

Poslední obrazovkou je obrazovka pro spuštění demo ukázky přesunu kostek. Video 

s Demo ukázkou je v příloze 3. Před stiskem tlačítka START je nutné položit kostky do 

definované pozice. Obrazovka obsahuje tlačítka pro přechod na ostatní vizualizační 

obrazovky. 

 

 

Obrázek 40 Obrazovka pro spuštění demo ukázky 

  



65 

 

10 ZÁVĚR 

Diplomovou prací navazuji na semestrální projekt, ve kterém jsem se zabýval 

komunikací a zjištěním jak funguje rameno Beta 6 z Merkuru. V diplomové práci jsem 

nejdříve popisoval robotické rameno, jeho konstrukci a využitá serva. Dále jsem 

popisoval kinematiku, řídicí software, PLC, komunikační kartu, vytvořené Add-On 

instrukce a na konec vizualizaci. 

 V první kapitole jsou popsány obecně robotické ramena. Je zde popis 

jednotlivých částí, dále stupňů volnosti a poté je zde popisováno využité rameno Beta 6 

z Merkuru. Jsou zde popsány využitá serva a jejich specifikace. 

 Další velmi důležitou částí je popis kinematiky. Při hledání pozice natočení 

jednotlivých serv je nutné přepočítat tyto parametry ze zadané koncové pozice ramene. 

Tomuto postupu se říká inverzní kinematika. Pomocí inverzní kinematiky je vytvořeno 

řízení polohy koncového bodu ramene. 

 Pro omezení prostoru, kde se může robotické rameno pohybovat, je nutné 

vymezit pracovní prostor. Touto problematikou se zabývá kapitola 3, ve které je popsán 

operační prostor a následně omezený pracovní prostor. 

 Následující kapitoly se zabývají řídicím software dodávaným k robotickému 

rameni, způsobu komunikace s řídicí deskou na robotickém rameni. Dále je pak 

popsáno řídcí PLC CompactLogix 1769-L32E a 1769-ASCII komunikační karta, které 

je využito pro komunikaci s řídicí deskou na rameni. Komunikace probíhá přes sériovou 

linku, přes kterou jsou odesílány řetězce s požadovaným natočením jednotlivých serv. 

 Kapitola Plánování pohybu popisuje, jak jsou přepočteny vypočtené úhly 

natočení jednotlivých serv na hodnoty pozice pro odeslání do řídicí desky. 

 Následuje kapitola zabývající se vytvořenými Add-On instrukcemi pro pohyb 

v 3D prostoru. Vytvořeno bylo několik instrukcí. První vytvořenou instrukci je 

instrukce R_HOME. Pomocí této instrukce je přesunuto robotické rameno do 

definované výchozí pozice [150, 170, 0, 0°]. Další funkcí je R_POZ, pomocí které je 

možné přesunou na uživatelem definovanou pozici. Dále byly vytvořeny funkce pro 

pohyb po přímce, kružnici a oblouku. Při zadání požadovaných parametrů těmto funkcí 

následně robotické rameno vykoná pohyb po definované trajektorii. Instrukce mají 

název R_PRIMKA pro pohyb po přímce, R_KRUH po pohyb po kružnici a poslední je 



66 

 

R_OBL pro pohyb po oblouku. Pro nastavení vzdálenosti úchopových kleštin slouží 

jednak instrukce R_UCHOP, nebo jsou některé instrukce opatřeny proměnnou, kterou 

se určí vzdálenost kleštin. Předposlední instrukcí je instrukce R_TLESK, která slouží 

k pohybu kleštin, který připomíná tleskání. Poslední instrukce je R_DEMO. Tato 

instrukce slouží pro demonstrační úlohy s uchopením kostky, následným přesunem na 

definovanou pozici, poté uchopení druhé kostky a položením na první kostku. Na konci 

kapitoly s vytvořenými Add-On instrukcemi jsou vypsány chybové kódy, které mohou 

být na výstupu instrukcí. Jsou definovány dva typy kódů. Prvním jsou kódy začínající 

číslem 1, ty jsou informativní. Informují o tom, že řešení je v operačním prostoru 

robota. Kódy začínající číslem 3 jsou chybové. Pokud se objeví chybový kód, 

požadovaná pozice není odeslána do řídicí desky robotického ramene. 

 Kapitola 8 popisuje nastavení komunikace v Logix5000, dále nastavení 

komunikace přes ASCII komunikační kartu. Poslední část této kapitoly popisuje řídicí 

program testovací aplikace. 

 Poslední kapitola popisuje vytvořenou vizualizaci. Vizualizace obsahuje 7 

obrazovek, pomocí kterých lze ovládat vytvořené Add-On instrukce. Obrazovky 

obsahují ovládaví a informační položky. 

 Po sériích různých testů a pokusů s Add-On instrukcemi byly tyto instrukce 

odladěny do finální funkční podoby. Byla ověřena funkčnost výpočtů úhlů natočení 

jednotlivých serv pomocí inverzní kinematiky, dále přepočet těchto hodnot na pozici 

odeslanou do serv. Dříve než byly tyto hodnoty odeslány do řídicí desky, byly odesílaná 

data ověřená přes RealTerm, aby nedošlo k odeslání špatné sekvence a nečekanému 

pohybu robotického ramene. 

 Výsledné řešení je funkční a vytvořené Add-On instrukce je možné využít při 

další práci s robotickým ramenem Beta 6. Při další práci s robotem Beta 6 by bylo 

vhodně nalézt serva s větším momentem síly. Stávající serva mají totiž problém 

robotickou ruku z některých pozic uzvednout. 
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