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průmyslové a servisní roboty

na. důkladné. znalosti. principu. funkce. mo-
dulu. řízení. motoru.. Komunikace. procesoru.
a.karty.probíhá.pomocí.dvou.slov.o.velikosti.
16.bitů,.kterými.je.možné.nastavovat.chování.
a.číst.stavy.modulu..Veškeré.potřebné.infor-
mace.jsou.důkladně.a.srozumitelně.popsány.
v.dokumentaci..Tento.způsob.řízení.rozhod-
ně.není.jednoduchý,.neobsahuje.možnost.vzá-
jemného.propojení.os,.není.implementována.
jejich.interpolace.v.prostoru.a.už.vůbec.není.
dostupné.řízení.plynulého.rozběhu.a.brzdění..
Jako.výhodu.bych.viděl.kompletní.kontrolu.
nad.tím,.co.se.v.programu.děje,.s.možností.jej.
poupravit,.což.u.předem.připravených.konfi-
gurovatelných.balíčků.mnohdy.není.možné.

Druhý. způsob. je. řízení. prostřednictvím.
knihovny. Motorky,. kterou. vyvinula. poboč-
ka.B&R.Automation.v.Brně.a.která.je.použí-
vána.v.mnoha.úlohách.po.celém.světě.nejen.
s.krokovými.motory..Prvotní.oživení.systé-
mu.je.díky.přehledně.zpracované.dokumen-
taci.znatelně.jednodušší.a.intuitivnější.než.při.
řízení.v.režimu.ramp..V.základu.pouze.sta-
čí.propojit.vstupy.a.výstupy.funkčního.blo-
ku. s. procesorem.a. každou. jednotlivou.kar-
tou.řízení..Pro.plynulejší.průběh.rychlosti.je.
možné.omezovat.zrychlení,.proudy,.filtrovat.
vstupní.hodnoty.a.spousty.dalších.nastavení..
Opět.však.není.možné.propojovat.jednotlivé.
osy.mezi.sebou.a.interpolovat.jejich.vzájem-
nou.polohu..Výhodou.je.bleskové.zprovozně-
ní.systému.s.jednou.nebo.několika.navzájem.
nezávislými.osami.

Třetí. způsob. řízení. využívá.komponentu.
mapp.Motion.s.balíkem.mapp.Robotics,.kte-
rá.od.verze.5.9,.jež.byla.oficiálně.vydána.na.
počátku. roku.2020,.podporuje. řízení.kroko-
vých.motorů..Zprovoznění.systému.je.záleži-
tostí.spíše.konfigurace.než.programování,.což.
značně.spoří.čas..Jako.první.ze.způsobů.říze-
ní.dokáže.mapp.Motion.interpolovat.vzájem-
nou.polohu.os.díky.možnosti.jejich.propojení.
a.jednoduchému.vložení.popisu.reálného.mo-
delu.robotu,.který.je.v.tomto.případě.umocněn.
unikátností.hardwarové.sestavy.paletizéru..Ro-
bot.je.díky.této.komponentně.možné.poloho-
vat.v.několika.přednastavených.nebo.uživa-
telských. systémech. souřadnic,. např.. pomocí.
velmi. rozšířeného.G-kódu..Ladění. systému.
usnadňuje.komponenta.mapp.Cockpit,.což.je.
v.podstatě.vizualizace.vytvořená.v.mapp.View.
umožňující.sledování.grafů.rychlosti,.polohy.
a.zrychlení.jednotlivých.os,.manuální.poloho-
vání.robotu,.změny.konfigurace.modulů.řízení.
v.reálném.čase.bez.nutnosti.restartu.a.mnoho.
dalších.možností.ladění.

Porovnání.zmíněných.způsobů.řízení.bylo.
nutné.doložit.měřením.jakosti.pohybu,.a. to.
konkrétně.měřením.opakovatelnosti.polohy,.
oteplení. motorů. a. měřením. akcelerace. ve.
třech.osách.při.cyklickém.pohybu..Pro.všech-
ny.tři.způsoby.řízení.byl.vytvořen.identický.
program.s.devíti.polohami.každé.z.os,.který.
byl.cyklicky.opakován..Cílem.bylo.dotknout.
se.v.každém.cyklu.panelu,.který.je.umístěn.
před.základnou.robotu..Opakovatelnost.polo-
hy.spočívá.v.přesnosti,.s.jakou.robot.dosahu-
je.určitého.bodu.na.panelu..Oteplení.motorů.
při.cyklickém.pohybu.vypovídá.o.schopnosti.

ovládat.proud.motorem.během.pohybu..Akce-
lerace.měří.velikost.ryvu.efektoru.při.pohybu.
(obr. 3; ryv.je.třetí.derivace.polohy).

Výsledky.měření.prokazují,.že.mapp.Mo-
tion. je. nejlepší. variantou. řízení.. Opakova-
telnost. polohy. je. srovnatelná. s. knihovnou.
Motorky,. oteplení.motorů.při. použití.mapp.
Motion.je.nejmenší.ze.tří.způsobů.řízení.a.ak-
celerace.při.pohybu.je.výrazně.lépe.kontrolo-
vána.než.u.knihovny.Motorky.a.režimu.ramp..
Tento.výsledek.navíc.umocňuje.jednoduchost.
konfigurace.s.možností.vzájemné.interpolace.
os.a.další.již.zmíněné.výhody..Řízení.v.reži-
mu.ramp.neumožňuje. řízení.proudu.během.
pohybu,. což. se. projevilo. zejména. na. grafu.
akcelerace..Pohyb.je.znatelně.trhaný.a.vyža-
duje.velký.proud,.což.má.za.následek.velké.
oteplení.motorů.

Smart Green Island Makeathon

Své.nabyté.zkušenosti.z.této.velmi.kom-
plexní.diplomové.práce.jsem.využil.také.na.
akci.Smart.Green.Island.Makeathon.na.Ka-
nárských.ostrovech,.kde.jsem,.spolu.s.další-
mi. jedenácti. lidmi,. zastupoval. firmu. B&R.
Automation. při. konstrukci. prototypu. auto-
matizovaného. zařízení. pro. třídění. odpadu..
Mým. cílem. zde. bylo. zprovoznit. během. tří.

Obr. 3. Graf akcelerace pohonu – srovnání tří metod řízení

-30

-20

-10

0

10

20

30
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 10
1

10
6

11
1

11
6

12
1

12
6

13
1

13
6

14
1

14
6

15
1

15
6

16
1

16
6

17
1

17
6

a 
(m

·s−
2 )

Číslo vzorku

Akcelerace v ose Y

Ramp Motorky mappMotion

dnů.robot.SCARA.s.využitím.mapp.Motion,.
což.se.povedlo.a.projekt.zaznamenal.velký.
úspěch..Celkem.byly.v.prototypu.dva.delta-
-roboty.a.jeden.robot.SCARA,.komunikující.
prostřednictvím.OPC.UA.využívajícím.hard-
ware.i.software.od.B&R.Automation.

Obhajoba diplomové práce

Obhájit.tuto.diplomovou.práci.nebyl.pro-
blém,.komise.na.VŠB-TUO.měla.možnost.si.
vytvořený.model.robotu.vyzkoušet.a.podělit.
se.o.nasbírané.zkušenosti.bylo.pro.mě.pří-

jemné.a.naplňující..Zpětnou.vazbou.byl.vel-
mi.pozitivní.přístup.zkušební.komise.a.vý-
borný. výsledek. státní. závěrečné. zkoušky,.
který.velkou.měrou.pomohl.k. získání. čer-
veného.diplomu.

Do. budoucna. je. na. robotu. velké. množ-
ství.práce..Je.třeba.přidat.převodový.systém,.
upravit. mechaniku. robotu,. rozložení. hmot-
nosti.a.rovněž.vyvinout.pro.tento.model.po-
užitelnou.aplikaci..Mou.představou. je. zmí-
něný.kompaktní.systém.dostat.do.škol,.kde.
by.díky.svým.rozměrům.a.reálným.vlastnos-
tem. mohl. být. cennou. pomůckou. při. výuce.
robotiky.a.programování.PLC,.nejen.na.vy-
sokých.školách.

Na. videozáznamu. https://youtu.be/qr-
beBkvM5vQ. je. vidět. konfigurace. řídicího.
systému,.provedení.robotu.a.průběh.testová-
ní..Video.je.dostupné.též.prostřednictvím.QR.
kódu.umístěného.v.obr. 1.

Ing. Ondřej Petr

Ing..Ondřej.Petr.vystudoval.Fakultu.elektrotechni-
ky.a.informatiky.Vysoké.školy.báňské.v.Ostravě..
Diplomovou.práci.obhájil.v.červnu.2020..Během.
studia.pracoval.jako.stážista.–.aplikační.inženýr.
ve.firmě.B&R.Automation..V.současné.době,.od.
září.2020,.je.softwarovým.inženýrem.ve.firmě.ICE.
Industrial.Services.
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  Konference Výrobný 
manažment

Desátý.ročník.konference.Výrobný.ma-
nažment.se.uskuteční.13..a.14..října.2020.
v.Žilině..Jak.dělat.věci.jinak.a.lépe?

Hlavní.témata.konference.budou:

–. zlepšování.a.trendy.špičkových.výrobních.
systémů,

–. hledání.nových.příležitostí.pro.výrobu,
–. inspirace.v.zahraničí.(Čínská.lidová.repub-

lika,.USA).a.pronikání.na.zahraniční.trhy,
–. poučení.z. transformace.výrobních.systé-

mů,

–. podpora.digitálních. technologií.při. růstu.
výkonnosti.a.efektivity.
Pořadatelem.konference.je.společnost.IPA.

Slovakia..Najděte.odvahu.na.změnu.
Více.informací:.https://www.vyrobnyma-

nazment.sk.
(ed)


