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Společnost ImagingLab, člen programu 
NI Silver Alliance Partner, je společnost, kte-
rá pomáhá integrátorům systémů, konstrukté-
rům strojů a uživatelům při využívání techni-
ky pro strojové vidění a robotiku. Svým zá-
kazníkům dokáže poradit, jak minimalizovat 
investice a zjednodu-
šit osvojení si nové 
techniky. Její zna-
losti z akademické-
ho prostředí, bohaté 
zkušenosti s inte grací 
systémů, znalost ná-
strojů pro zpracová-
ní obrazu a softwa-
ru od NI a neustá-
lá snaha držet krok 
s rychle se vyvíjejí-
cím oborem strojové-
ho vidění jsou fakto-
ry, které se podílejí 
na více než dvaceti 
letech úspěšného pů-
sobení na celosvěto-
vém trhu se systémy 
strojového vidění.

Díky dlouhodobé 
spolupráci se společností Vetraco, zkušeným 
dodavatelem v oblasti výroby kompletačních 
a balicích linek pro kosmetiku, se společnost 
ImagingLab stala jejím upřednostňovaným 
partnerem pro techniku související se strojo-
vým viděním a robotikou.

Vývoj flexibilního balicího stroje

U balicí linky pro pouzdra s kosmetic-
kým pudrem, kterou navrhovala společnost 
Vetraco, bylo třeba přesně umístit štěteček 
na pudr do držáku (80 × 20 mm), s nímž 
byl štěteček následně přesunut do pouzdra 
s pudrem. Pouzdra jsou umístěna v zásob-
níku s osmi pozicemi. Rychlost balení je 
80 kusů za minutu. Bylo požadováno, aby 
byl systém flexibilní a pro operátory lin-
ky snadno ovladatelný, protože různé šar-

Stavba robotické balicí 
linky s využitím LabVIEW 
a hardwaru pro vizuální inspekci

že mohou obsahovat různé štětečky a různé 
tvary pouzder.

Aby balicí linka dosáhla rychlosti osm-
desáti kusů za minutu, používá dvě shod-
né robotické stanice. Štětečky jsou nabírány 
do programovatelného podavače (Anyfeeder 

SX-240 od firmy FlexFactory), který je tře-
sením rozděluje pro jejich snadnější zachytá-
vání. Řídicí systém podavače Anyfeeder ko-
munikuje s robotickou stanicí prostřednictvím 
knihovny v LabVIEW.

Systém strojového vidění obsahuje desku 
pro sběr obrazu od NI, CCD kameru s rozli-
šením 1 400 × 1 000 obrazových bodů a in-
fračervený osvětlovač, vyrobený na zakázku 
společností ImagingLab. Systém snímá obraz 
štětečků, zjišťuje jejich pozice a předává sou-
řadnice robotu. Nejsou-li k dispozici žádné ob-
jekty k odebrání, stroj zatřese podavačem Any-
feeder tak, aby se další štětečky přesunuly do 
prostoru pod kamerou. Stroj volí jeden ze čtyř 
režimů otřesů – vibrace směrem dopředu nebo 
dozadu, neutrální vibrace a přesun objektů pod 
kameru. Režimy jsou aktivovány na základě 
informací od kamerového systému.

Úkolem projektu bylo zjistit pozici a orientaci štětečků k nanášení kosmetického pudru 
při jejich umístění do balení a zároveň zkontrolovat jejich kvalitu. Bylo třeba napro-
gramovat robotický systém, který využívá zásobník s osmi pozicemi, aby robot uměl 
uchopit štěteček a umístit jej do pouzdra s pudrem. Při řešení byly použity dva roboty 
Denso SCARA HSS-45552 se systémem strojového vidění, který obsahuje desky pro 
sběr obrazových dat od firmy National Instruments (NI). Řízení robotů bylo do pro-
gramovacího prostředí LabVIEW integrováno pomocí knihovny ImagingLab Robotics 
Library for Denso. Celá robotická stanice byla naprogramována v prostředí LabVIEW 
s využitím NI Vision Development Module.

Obr. 1. Pohled na balicí linku se dvěma robotickými stanicemi

Nepřekonatelné 
možnosti ovládání, 
přesnost a flexibilita

Vývojové prostředí NI LabVIEW 

dohromady s hardwarem s 

programovatelnými vstupy a 

výstupy (I/O) snižuje počáteční 

náklady a zkracuje čas vývoje 

aplikací. V jednom vývojovém 

prostředí totiž kombinuje vše od 

řízení pohonů přes strojové vidění 

až po práci s I/O.
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ochrannými známkami příslušných firem.    22669

CZ: 800 267 267 
SK: 0800 182 362

22669 Unbeatable Control Automa 57x248 CZ.indd   1 15/07/2015   17:11



32 AUTOMA 8-9/2015

téma
ro

b
ot

y 
a 

m
an

ip
ul

át
or

y 
v 

m
od

er
ní

 p
rů

m
ys

lo
vé

 v
ýr

ob
ě

Myšlenka nahradit práci člověka strojem 
je známa již od pradávna. Průmyslový robot 
se stal dalším vývojovým krokem k pružné 
automatizaci za účelem zefektivnit výrobu se 
schopností neustále opakovat stejné operace 

nejen se zaručenou přesností, ale i s možností 
snadného přeprogramování při změně výrobní-
ho programu. Koncepce začíná u jednoduchých 
pracovišť, kde bývá robot vybaven polohova-
dlem pro umístění přípravků a polohování dílů 
ve dvou a více stanicích, a končí u celých robo-
tizovaných výrobních linek, kde jsou i k řešení 

přípravcích. Vývoj a více než roční testová-
ní nového modelu průmyslového robotu Ka-
wasaki řady BA potvrdily, že na světový trh 
přichází typ robotu, který svými technickými 
vlastnostmi, dynamikou, přesností a rychlos-

tí jednoznačně předčí své konkurenty v tom-
to oboru.

Během vývoje nového robotu byl kromě 
technických parametrů ramena robotu kladen 
velký důraz i na inovaci jeho řídicího systé-
mu. Výsledkem je nový typ řídicího systému 
pro šestiosé roboty E01 s úrovní bezpečnost-

funkce přípravků včetně zakládání a odebírání 
dílů zařazovány roboty. Výraznými pomocní-
ky v oboru moderní průmyslové automatizace 
jsou podpůrné systémy, dnes již běžně použí-
vané, jako např. kamerové systémy, které ro-
botům umožňují odebírat volně ložené dílce 
a manipulovat s nimi nebo kontrolovat rozmě-
ry a kvalitu v postupových linkách.

Nutným předpokladem správného fungo-
vání těchto zařízení je však spolehlivost robo-
tů, jejich vysoká výkonnost a snadná obsluha. 
To byly také hlavní cíle japonské firmy Ka-
wasaki při vývoji jejích průmyslových robotů.

V roce 2014 firma Kawasaki představila 
průmyslové roboty nových řad BX (obr. 1) 
a BT s interním vedením kabelů a hadic, 
s dosahem od 2 200 do 3 000 mm a nosností 
100 až 300 kg. Tyto roboty jsou primárně ur-
čeny pro bodové svařování. Jejich konstruk-
ce byla zaměřena na úsporu místa; zároveň 
se mohou pochlubit i optimalizovaným soft-
warem pro svařování s požadavkem na vel-
kou dynamiku při přesunu na malé vzdále-
nosti. Uvedené roboty mají i rozšířené mož-
nosti řízení periferních příslušenství, jako je 
např. ovládání servopohonů bodovacích kleští 
a synchronizace se všemi zařízeními v praco-
višti či robotizované lince.

Pro sektor obloukového svařování předsta-
vila firma Kawasaki nový typ robotu BA06N 
(obr.  2) s nosností 6 kg a dosahem ramena 
1 450 mm, rovněž s interním vedením kabelá-
že a hadic, včetně nové kompaktní konstruk-
ce zápěstí robotu, které umožňuje přístup do 
těžko dosažitelných míst v komplikovaných 

Zásobník na osm pouzder je umístěn před 
robotem na pevně dané pozici. Štětečky 
v podavači mohou mít různou orientaci. 
Její přesné určení je úkolem pro kamerový 
systém, protože každý štěteček musí být do 
svého pouzdra umístěn správně orientovaný. 
Kromě toho je třeba vyřadit defektní štěteč-
ky. Robot má manipulátory pro čtyři štěteč-
ky, takže kamerový systém musí v každém 
cyklu určit pozici právě čtyř štětečků. Po 
naplnění zásobníku je před robot přesunut 
prázdný zásobník. Robotická stanice pra-
cuje nepřetržitě.

Kamerový systém navádí robot a umožňu-
je kontrolu kvality sledovaných objektů, ne-
boť dokáže měřit rozměry a kontrolovat úpl-
nost. Pomocí knihovny ImagingLab Robotics 
Library for Denso (obr. 2) byla vytvořena ap-
likace s těsnou vazbou mezi strojovým vidě-
ním a robotikou. Výsledkem je to, že uživa-
tel může kalibrovat kamerovou i robotickou 
část v jedné operaci.

Obr. 2. Robot Denso a knihovna ImagingLab 
Robotics Library for Denso

Programování, prototypy a testování 
robotických aplikací pro průmysl 
v LabVIEW

Díky využití programovacího prostředí 
LabVIEW bylo možné ve velmi krátké době 
vytvořit prototyp robotické linky, naprogra-
movat jej a otestovat. Další velkou výhodou, 
kterou prostředí LabVIEW poskytlo, byla 
možnost navrhnout a podle potřeby upravit 
grafické uživatelské rozhraní.

Stejný program v LabVIEW může pracovat 
na různých zařízeních, od osobních počítačů 
až po inteligentní kamery, což dává konstruk-
térům velkou volnost při výběru hardwaru. Je 
také možné opakovaně používat části hardwa-
ru a vybavení z minulých projektů. Kromě toho 
standardy NI umožňují rychlou integraci pro-
duktů, což snižuje náklady a zkracuje dobu po-
třebnou k vývoji aplikací.

Ignazio Piacentini,
Cristiano Buttinoni, ImagingLab

Průmyslové roboty Kawasaki

Obr. 2. Robot Kawasaki BA06N pro oblou-
kové svařování

Obr.  1.  Robot  Kawasaki  BX  pro  bodové 
svařování


