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Oktatócella szakszerű használata 
Az oktatócella oktatásra és gyakorlásra készült. 

Tervezve a könnyű szállíthatóságra, nem pedig a nagy sebességű 
műveletekre! 

A robot agresszív mozgása a cella rázkódását okozhatja,  
amely a cellaajtó védőérintkezőjének nem várt működését okozhatja. 

Kérjük kerülje el az ilyen típusú használatot. 
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1 Telepítés / Gyors üzembe helyezés 
 

 

 

 

 

  

1. lépés 

Csomagolja ki a 
cellát, helyezze 
el, majd állítsa 
be a rögzítő 
lábakat 

2. lépés 

Töltse le és 
olvassa el a 
technikai 
dokumentációt: 

www.fanuc.eu/ 
educational-
package 

3. lépés 

A Teach Pendantot 
csatlakoztassa a 
kábeléhez valamint 
a cellát is helyezze 
áram alá.  

4. lépés 

A vezérlőszekrényből 
vegye ki az 
AUTO/T1/T2 kulcsot, 
helyezze a 
vezérlőszekrény elején 
található nyílásba, 
majd kapcsolja AUTO 
módba. 

5. lépés 

Kapcsolja be a 
főkapcsolót, majd 
kövesse a Teach 
Pendant utasításait, 
hogy lefuttathassa a 
DEMO programot. 
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2 Biztonság 

2.1 Általános utasítások 
Tanulók / Új felhasználók felügyelet mellett használják a cellát. A biztonság betartatása a felügyelő 
személy felelőssége.   

A Felhasználók nem hajolhatnak be a cellába miközben programozzák vagy mozgatják a robotot.  

       

                  OK           Nem OK 

Munkavégzés a cellában            Programozás kivúlről.   Programozás a cellában  
Teach Pendant nélkül 
/ Servo OFF      

    

 

Telepítés, perifériák csatlakoztatása közben (stb.) a szervo hajtás lekapcsolt állapotáról 
gondoskodni kötelező a vészgomb megnyomásával a Teach Pendant-on vagy a vezérlőszekrényen.  
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A Felhasználók ne csoportosuljanak egymás köré. A cella ajtónál ez kiemelten fontos.  

OK      Nem OK 

   

Bővebb információkért kérjük olvassa el;  FANUC Safety Handbook B-80687EN/15  



 

8 

 

2.2 AUTO/T1/T2 Kulcsos kapcsoló 
 

 

A Felhasználók a robot beállítását / programozását T1 üzemmódban végezzék ( <250mm/s ) 
amennyiben lehetséges. 

T2 Üzemmód fenntartva teszt futtatásokra, a megfelelő óvatosság betartása mellett.  

Auto üzemmód csak a programozásés beállítások befejeztével, zárt cellaajtónál használható.  

Az  Auto / T1 / T2 kulcs használata csak a megfelelő jogosultságú személyek részére engedélyezett. 

 

2.3 DCS jelszó 
 
Kérjük vegye figyelembe, hogy a DCS jelszó az alapértelmezett ‘1111’ értéken van hagyva. A 
felhasználó felelőssége eldönteni, hogy szükséges-e ezen változtatni - például ha a cellához való 
illetéktelen hozzáférés azt eredményezheti, hogy a DCS beállításait váratlanul megváltoztatják vagy 
letiltják. Helyes DCS-beállításokra van szükség a cella biztonságos működéséhez - különösen Auto 
vagy T2 módban. 

Ha megváltozik a DCS jelszó, kérjük, ügyeljen arra, hogy egy biztonságos helyen jegyezze fel az új 
jelszót - ha a DCS jelszó elveszett, a helyreállításhoz forduljon a FANUC képviselőjéhez.  
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3 Példaprogram kiválasztása és futtatása 

3.1 Kezdő képernyő 
 

A vezérlő bekapcsolása után az alábbi képernyőt láthatja: 
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3.2 “AAA_DEMO” Példaprogram 
 

Az “AAA_DEMO” program példaprogramként szolgál. 

Áthelyezi az egyik háromszög alakú „pasziánsz” tábláról a hengeres munkadarabokat a másikra. 

 

A program elindításához kövesse az alábbiakat: 

a. A robotnak ‘AUTO’ üzemmódban kell lennie, minden vészkör nyugtázva, a cellaajtó zárva kell 
legyen.  

b. A robot ne legyen hibaállapotban. Ha a robot hibaállípotban van, nyomja meg a “RESET” 
gombot a Teach Pendanton, hogy megpróbálja törölni az aktuális hibát.  

c. Válassza ki az “AAA_DEMO” programot majd nyomja meg a ‘Ciklus Start’ gombot a 
vezérlőszekrény elején. (A Teach pendant engedélyező kapcsoló kikapcsolt állásban kell 
legyené az  Auto/T1/T2 kulcsos kapcsoló pedig ‘Auto’ állásban) 

 

           

 

Kérjük vegye figyelembe – Az “AAA_DEMO” példaprogramnak kiválasztva kell lennie mielőtt 
megnyomja a ‘Ciklus Start” gombot! 
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d. Az AAA_DEMO példaprogram futtatásához a robotnak HOME pozícióban kell lennie!: 
 
        Robot HOME pozícióban       Robot nem HOME pozícióban 

   
 

Amennyiben a robot nincs HOME pozícióban, 
a mellékelt képernyő fog megjelenni: 

 
 
 
 

Válassza ki a megfelelő opcót, majd nyomja 
meg az ‘ENTER’ gombot! 

e.  
 

 
 
 

A 2. opció “ Continue/Folytatás“ kiválasztása esetén megerősítő képernyő fog megjelenni: 
 
 
 

Ne feledje, hogy ezt a két funkciót a „Menu 
Utility” funkcióval valósították meg - a 
részleteket lásd egy későbbi fejezetben. 
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f. A program elindulása előtt egy képernyő kérdezi majd meg a munkadarabok megfelelő 
(kiindulási helyzet) pozícióját: 

 
 
Ellenőrizze a munkadarabok pozícióit, majd 
nyomja meg a “Continue” gombot.  
 
 
 
 
 
 
 

 

g. Amikor a program fut, állapot / menü képernyő fog megjelenni:. 
 
A piros/fehér körök jelzik a munkadarabok 
aktuális pozícióját. 
Két funkciógomb választható: End Cycle / 
Continue valamint Fast/Slow. 
Az ‘End Cycle’ kiválaztása esetén a Register 
R[1] értéke 1-ről 0-ra változik, és a Cycle 
Stop állapotvisszajelző Inactive-ról Active-
ra vált:  
 
Ez azt jelenti, hogy a következő komplett 
ciklus végrehajtása után a program leáll és 

a program státusza ‘Ended’-re vált.  
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h. A Fast/Slow funkciógomb megváltoztatja a robot sebességét (Override): 
 

 
 

 
Figyelem: a Fast / Slow sebesség 
beállítódik a R[4] és R[5] értékei szerint – 
Ezt egy későbbi fejezetben részletezzük 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az F4 funkciógomb engedélyezi / tiltja a  
Vision (kamerarendszer) használatát a 
program felvétel/lerakás részeiben – 
részletek a következő fejezetben. 
 
Figyelem: Az iRVision opciónak feltelepítve 

és beállítva kell lennie ezen lehetőség 
használatához.  
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3.3 AAA_DEMO Program végrehajtása iRVision opcióval / anélkül. 
 

A munkadaraboknak 3 alapvető pozíciója van: 
 
A tábla balkéz felöli oldalán: 

Ez a kezdő és végpozíciója a példaprogramnak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tábla jobbkéz felöli oldalán: 

 
 
A tábla középső részén: 

Ez a rész csak akkor van használva, ha az iRVision 

engedélyezve van a példaprogram F4 
funkciógombjával. 
 

  

Ha a  Vision Load/UnLoad tiltva van: 

• Munkadarabok átrakása a balkéz 
felöli oldalról a jobbkéz felöli oldalra 

• Munkadarabok átrakása a jobbkéz 
felöli oldalról a jbalkéz felöli oldalra 

• Ismétlés 

Ha a Vision Load/UnLoad engedélyezett: 

• Munkadarabok átrakása a balkéz 
felöli oldalról a jobbkéz felöli oldalra 

• Munkadarabok pakolása a középső 
részre.  

• Munkadarabok pakolása a középső 
részről a balkéz felöli oldalra a 
kamerarendszer használatával.  

• Ismétlés 
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3.4 Kezelési menu megjelenítése 
 
A Kezelési Menü bármikor megjeleníthető. Nyomja meg a MENU gombot, majd válassza az 
‘Operate / Kezelés’ gombot a ‘Favorites / Kedvencek’ menüsávon: 
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3.5 4D Grafika (Opcionális) 
 

A “4D Graphics” opcionálisan elérhető a vezérlőn, feltöltve a robot modell és a cella modell a 
vezérlőre.  

A képernyő megjeleníthető, nyomja meg a ‘MENU’ gombot, majd válassz a “4D Graphics”-t a 
listából: 

 

A 4D grafikának számos funkciója van, például a lenti képen bemutatott Jog Coordinates lehetőség 
– jelen esetben a WORLD koordináta rendszer: 
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4 Demonstration Program Setup / Teaching 
 

A lyukak pozíciói a tálcán számolással kerülnek maghatározásra, nem tanítással – nem szükséges 
ezek újra betarnítása. Azonban lehetséges, hogy szükségessé válik a betanítása/újra tanítása a 
Felhasználió Koordinátarendszernek  (User Frame - UFrame) amely meghatározza a tálca relatív 
helyét a robottól.  

 

4.1 Megfogó beállítás 
 

A pozíciók betanításához szükség lesz a munkadarabok megfogására a megfogóban. 

A megfogó fogási erőssége beállítható – állítsa be 50%-ra a megfogón található forgó szabályozóval.  
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4.2 UFrame 2 Beállítás 
 

A Felhasználói Koordinátarendszer (User Frame) beállítható a Menu > Setup > Frames képernyőn: 

 
 
Ez mindössze 3 pont betanítását/újra tanítását jelenti:  
 

 
 
 
 Figyelem: a ‘MOVE_TO’ funkció lehetővé teszi a 
könnyű visszaellenőrzését a már betanított 
pontoknak.   
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Elsőként helyezzen munkadarabot a megfogóba: 

 

 

Legyen biztos a megfogó függőleges helyzetében, majd mozgassa a robotot a munkadarabbal a 
balszélső lyuk középvonalába a tálcán, a lent látható kép szerint: 
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Nehéz meghatározni, hogy a munkadarab mikor érinti meg a lyuk alját– e miatt ez a pont nem 
használható referenciaként. 

E helyett; mozgassa a robotot felfelé, használva a WORLD+Z irányt, amíga munkadarab alja épp 
egy magasságban lesz a tálcával. Használjon egy papírlapot vagy kártyát ennek ellenőrzéséhez: 

 

 

 

4.3 Orient Origin Point - Kezdőpont 
 

Ezután rögzítse ezt a pozíciót a RECORD megnyomásával mint  Orient Origin Point: 
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4.4 X-Direction Point – X-irány 
 

Állítsa be a robotot a jobbszélső lyuknál ugyanígy: 
 

 

 
Majd rögzítse a  RECORD gombbal ezt a pozíciót, mint X-Direction Point: 

 

  



 

22 

 

4.5 Y-Direction Point – Y irány 
 

Végezetül pedig hasonlóképpen vegyen fel egy pozíciót a felső felületén a tálcának: 

 

 
Rögzítse a pozíciót mintY-Direction Point: 

 

Fontos – Az Y-Direction Point meghatároz egy X-Y felületet, szóval bármilyen felvett felületi pont 
megfelel.  

Ez a folyamat betanítja a UFrame #2-t.  
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5 Robot Beállítás 

5.1 UTOOL / TCP Beállítás 
 

A megfogó egyszerű formája miatt a TCP pont egyszerűen beállítható, 115mm Z-irányban megfelelő. 

 

                 

 

5.2 Payload Setup – Terhelés beállítás 
 

A terhelés eléggé alacsony ebben az applikációban – Egyetlen 0.5 kg-ra állított terhelés megfelelő: 
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5.3 DCS Beállítás 
 

DCS (Dual Check Safety) megakadályozza, hog a robot véletlenül nekimenjen a cella falának. 
Ehhez szükséges a Tool Model és a Védett Zóna (Safe Zone) beállítása. 
 

5.3.1 DCS Tool Model. 
 

Az egyszerű DCS model egyetlen “Line_seg” elemet használ. 

Több részletért olvassa el a DCS manual-t. 
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5.3.2 DCS Safe Zone – Védett zóna 
 

Egy egyszerű DCS Cartesian Position Check került beállításra egy átlós vonal segítségével. Ez a 
vonal meghatároz egy tégla alakú zónát, melynek “ top left / balfelső “ pontjától fut a “bottom right 
/ jobb alsó pontjáig“ – ahogyan a lenti képen is látható – ahol a véfdett tér a téglatest beső fele. 
 
Ha a robot vagy a megfogó megközelíti ennek a zónának a határát, a robot megáll.  

Több részletért olvassa el a DCS manual-t. 
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5.4 I/O Beállítás 
 

Mindösszesen 2 I/O került felhasználásra, a megfogó nyitására és zárására. 

Ezek a kimenetek ‘Complementary’ azaz automatikusan egymás ellentéteiként kerültek 
konfigurálásra. E végett, amikor például a RO[7] ON-ba kerül, RO[8] automatikusan OFF-ra áll, és 
fordítva. 
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5.5 Macro Beállítás 
 

Egy MACRO beállításra került, amely lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy könnyen tudja 
nyitni/zárni a megfogót a SHIFT + User Key 1 használatával a Teach Pendant-on:  
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5.6 TP Function Key Hint Screen – Funkciógomb emlékeztető 
 

Lehetővé téve a Felhasználónak, hogy könnyen emlékezzen a Funkció Gomb beállításaira, egy 
emlékeztető képernyő került beállításra HTML programként: 

A “Menu” megnyomása után ez kiválasztható az F2 “FKey” megnyomásával: 

 

 

Az F2 megnyomásakor az FKey Hint 
képernyő jelenik meg: 

Ez a képernyő megmutatj az aktuális 
hozzárendeléseket a Funkció 
Gombokhoz. 

A megjelenített szöveges tartalom  
String Register SR[21] – SR[25]-ben 
van tárolva.  
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5.7 Home / Reference Pozíciók 
 

Egy referencia pozíció előre beállításra került, amely a HOME pozíciót jelöli. A Home pozíció ez: 

 

 

A beállítása ez: 

 

Amikor a robot ebben a pozícióban tartózkodik, a DO[101] kimenet ON – és ez visszaellenőrizhető az 
AA_CHK programmal.  
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5.8 Power Up Program 
 

Hogy a Felhasználók megkapják a kezdeti instrukciókat, a “PWR_UP.TP” program beállításra került 
COLD START és HOT START esetére is, mint automatikusan elinduló program.  

 

Ez a program egyszerű utasításokat ír ki a képernyőre a Teach Pendant-on: 
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6 iRVision Beállítás ( Opció ) 
 

Az Oktatócella elérhető kamerarendszer nélküli, valamint integrált iRVision rendszerrel, KOWA 

kamerával. 

Az iRVision beállítása nem befejezett az Oktató Cellában. Lépjen kapcsolatba a FANUC képviselő-

jével iRVision tréninggel kapcsolatban.   

A következő fejezet csak egy gyors áttekintése az iRVision beállításnak, nem helyettesíti a megfelelő 

iRVision tréninget.  

 

6.1 Camera beállítás 
 
Megrendelt opció esetén; az alapvető kamera beállítások már a FANUC Europe által megtörténtek. 
A kameraképnek a lentihez hasonlónek kell lennie: 
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Ha a kameranézet nem a lentihez hasonló, használja a beállító csavarokat a megfelelő pozíció 
eléréséhez: 
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6.2 Application Frame 
 

Jó gyakorlás az Application Frame beállítása a Vision rendszer számára, például a Uframe 9. 
Ez hasonlóképpen kivitelezhető, mint a UFrame 2 beállítása.  

Orient Origin Pont:  

X-Direction Pont:  

Y- Direction Pont:  
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6.3 Kamera kalibrálás 
 
A Vision rendszer Kalibrálááló RÁcs nem része az Oktató Cellának. Helyette a “Robot Generated 
Grid Calibration” módszer használható – kérjük lapozza fel az iRVision Operation Manual-t több 

részletért. 

A kalibrálás idejére a “cél” rögzítése a meggogóra szükséges: 
 

      

(A “cél” formájáról, méretéről az iRVision kézikönyvben olvashat – Kb. 50mm átmérőjű kell legyen) 

A kamera látómezőjében valamilyen hasonló nezeti képet kell lásson: 
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A kamera kalibrálása két lépésben történik: 

• Kapcsolat beállítása a “cél” és a robot között. 
• A “cél” mozgatása a kamera látómezejében a kamera kalibrálására.  

Felhívjuk figyelmét, hogy a kamera kalibrálása közben szükség lehet a DCS letiltására, mivel a 
robot jobbra mozgatja a célt a látómező széléhez, közel az oldalfalakhoz. 

MIndezt a Teach Pendant-on keresztül hajthatja végre, az iRVision Utilities Menü használatával:  

 

Bővebb részleteket az iRVision Operation Manual-ban talál. Figyeljen arra, hogy a Start Position 

úgy legyen felvéve, hogy a távolság a robot csukló és a munkafelület között kb. 70mm legyen: 
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6.4 iRVision applikációs példa: 
 

Egy egszerű elkalmaszás képes a táblák közötti véletlenszerű helyekről a munkaarabokat a tábla 
adott pontjaira helyezni.  

   Kezdéshez helyezze el a munkadarabokat a        Végül pedig legyenek a munkadarabok 
              táblák közé, véletlenszerűen                            a táblában elhelyezve. 

   
 

Az iRVision-al ez egyszerű: 

• Kalibrálja a Kamerát (a korábban bemutatott módon) 
• Tanítsa be a referencia munkadarab felvételi pozícióját.  
• Tanítsa be az iRVision-t, hogy felismerje és lokalizálja a munkadarabokat. 

• Készítsen TP programot az iRVision használatához, a munkadarab felvételéhez, majd 

helyezze a munkdarabokat a táblába. 
 
 

(Ez egy javaslat volt, de most hozzá lett adva a demo cella anyagához ahogy a FANUC szállította - 
lásd az 1.3. fejezetet)  
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6.5 iRVision tippek 
 

A FANUC már előre beállította a Vision folyamatokat a lenti szerint: 

 

• Egyszerű GPM Locator Tool az alkatrészek megkeresésére.  
• A GPM Locator keresési ablaka be lett állítva a két tábla közé, hogy elkerüljék a lyukak 

felismerését az alkatrészek helyet: 
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• Ezután a Histogram Tool valamint a Conditional Execution Tool felhasználásával állapítja 
meg, hogy elegendő szabad hely van a munkadarabok mellett, és engedélyezi a 
munkadarab felvételét.  

     Minden munkadarab felvehető: A két jelölt munkadarab nem felvehető, mert 
túl közel vannak egymáshoz.  
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6.6 TP Program 
 

Írjon egyszerű programot az alkatrészek felvételére és lerakására: 

 

Célszerű néhány egyszerű hibakezelést is hozzáadni annak ellenőrzéséhez, hogy a Vision rendben 
működik-e. Ez megtehető a Menu Utility segítségével, ahogyan a 7. fejezet leírta.  

 

Több részletért lapozza fel az iRVision Operation Manual-t, vagy szervezzen képzést az Ön FANUC 

képviselőjével.  
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7 Ipar 4.0 / PC kapcsolódás 
A FANUC Oktató Cella a könnyű PC vagy hálózati kapcsolódás érdekében előre beállított 
paraméterekkel kerül leszállításra. (A teljes részletekért lapozza fel; FANUC Ethernet Function 
OPERATOR'S MANUAL B-82974EN/04). 

7.1 Fizikai Ethernet kapcsolódás 
 

A maximális távolság a vezérlőszekrény és a HUB, valamint a 
PC és a HUB között; 100m. 

 

 

 

 Az Ethernet kábel a lenti képhez hasonlóan legyen rögzítve, 
hogy megakadályozza annak megcsavarodását.   

A kábelrögzítő egyben elvégzi a kábel árnyékolását is. 
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7.2 Robot szoftveres beállítás 
Az Ethernet kommunikáció beállításához menjen az alábbi menübe:  
MENU>SETUP>Host Comm> TCP/IP > DETAIL: 

 

Állítsa be a megfelelő IP címet, valamint Subnet 
Mask-ot.  

Az egyéb beállítások az Ön hálózatától függhetnek.  

 

 

 

Hogy engedélyezze a teljes hozzáférést, menjen ide: MENU>SETUP>Host Comm> TCP/IP > DETAIL: 

 

Legyen biztos benne, hogy a jelölt sorok ‘U’ – 
Unlocked – beállításúak, hogy engedélyezze a 
teljes hozzáférést. 

 

 

 

 

 

 

(Ha a fenti beállításokat nem teszi meg, a mellékelt 
belépési ablak  fog megjelenni kapcsolódáskor) 
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7.3 PC beállítás 
Különböző módon lehet beállítani a számítógépet, hogy kommunikáljon a robotokkal, attól függően, 
hogy a számítógép tartósan vagy ideiglenesen csatlakozik-e. Mindkét esetben az IP-címet és az 
alhálózati maszkot megfelelően be kell állítani:  
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7.4 Robot Homepage 
Megfelelő beállításokkal a robot webservere könnyedén elérhető, a böngésző címsorába írva a robot 
IP címét: 

 

Erről a kezdőlapról alképernyők érhetőek el, amelyek segítik a robot beállítását: 
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Például a Comment Tool lehetővé teszi változók kommentelését – a lenti példában a Regiszterekét: 

 

A TP programok szintén elérhetőek innen: 

 

Válasszon ki egy programot: 
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Láthatja a program tartalmát: 

 

7.5 File átvitel 
A kapcsolat létrejötte után a PC és a robot között, fájl-átvitelt hajthat végre. 

Nézze meg a lenti példát – másolása és beillesztése az ‘aaa_test.tp’ programnak egyszerű IP 
megadással ‘ftp://[robot_ip_cím] – egyéb szoftverek, pld. FileZilla szintén használhatóak. 
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7.6 Roboguide Szimulátor / File átvitel 
 

File átvitel szintén beállítható a Robotguide valamint valós robot között: 

Válassza ki a Tools > Simulator menüpontot: 
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Állítsa be a Simulator-t, hogy Ethernet-en keresztül kommunikáljon egy valós robottal: 

 

A beállítás után a Simulator funkció elindítható, az FTP kiválasztásával: 
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Ezután már file-ok könnyedén átvihetőek a robot és a Roboguide között: 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy ez nem az egyetlen szimulátor funkció. 

Például – amikor a Simulator aktív, a robot a Roboguide cellában másolni fogja a valós robot 
mozgását. Bővebb részletekért nézze meg a Roboguide help file-okat. 
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8 Regiszterek listája 

8.1 Numerikus regiszterek 
 

A regiszterek a cella különböző adatait tárolják, amelyeket a programok használnak. 

Regiszter Komment Leírás Alapértelmezett  

1 Continue Cycle Ennek a regiszternek az értéke az 
“AAA_DEMO” program által használt. 
Ha az érték 1, a program folyamatos 
ciklusban fut. Ha az érték 0, a program 
le fog állni a következő ciklus végén.  
Value can be set manually or by the 
Menu screen described in earlier 
section. 

1 - folyamatos 
ciklus 
0 - állj a program 
végén 

 

2 In Cycle Ez a regiszter 1, ha fut az “AAA_DEMO” 
program, 0 ha nem.  

1 - fut 
0 – nem fut 

3 Speed Mode Ez a regiszter a MENU képernyőről a 
korábban leírtak szerint írható. . 

1 – gyors mód 

Egyéb- lassú mód. 

4 Fast OVRD Ez az érték van használva “Gyors 
“Mód”-ban.  

75% 

5 Slow OVRD Ez az érték van használva “Lassú 
“Mód”-ban. 

50% 

6 User Input Menu Utility által használva, a 
Felhasználó választása. 

1 

7 Vision Installed Ezt szoftveres beállításkor állítják be. 1 – installálva 

Egyéb – nincs 
installálva 

8 Vision Enabled Az Operation Menu engedélyezi/tiltja a  
Vision felvétel/lerakást. R[7] és R[8] 1-
nek kell lennie a Vision használatához.  

1 – engedélyezve 

Egyéb – nincs 
engedélyezve 

10 
11 
12 

SPEED1 
SPEED2 
ACC 

Mozgásokhoz használt sebesség és 
gyorsulási paraméterek. Alacsony 
értékre vannak állítva, hogy elkerüljék 
a cella rázkódását 
(Ha a cella megfelelően rögzített, a 
sebesség növelhető) 

750mm/sec 
750mm/sec 
75% 
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Regiszter Komment Leírás Alapértelmezett  

13 CURR PIN A programok által használt belső adat, 
a munkadarab számára. 

n/a 

16 IRV COUNT Vision által használva a 9 munkadarab 
felvételéhez. 

n/a 

100 
101 
102 
103 

ID_PICK_CYLINDER 
ID_PLACE_HOLE 
ID_REMOVE_CYLIND 
ID_EMPTY_PLATE 

Ezeket az értékeket a program 
belsőleg használja a mozgások 
sorrendjének szabályozására 

n/a 

105 Tmp_cyl_reg Ezt az értéket a program belsőleg 
használja az alábbi állapotregiszterek 
beállítására: 

n/a 

111 
to 
130 

A1 in 
to 
-D4 in 

Ezeket a regisztereket az alkatrészek 
és furatok állapotának tárolására 
használják. 
Ezek az értékek kapcsolódnak a Menu 
Display-hez az iPendant Controls 

használatával – lásd később. 

1 = foglalt  
0 = üres 
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8.2 Pozíció regiszterek 
A Pozíció regiszterek pozíciókat tárolnak.  

Pozíció 
Regiszter 

Comment Leírás 

11 
to 
30 

A1 
- 

-D4 

A furatok pozíciói a táblákon. 
Ezek nem tanított, hanem kalkulált pozíciók. 
PR[11] betanított, az összes többi PR[] pedig kalkulált pozíció. 

31 
to 
39 

Mid 1 
- 

Mid 9 

Véletlenszerű pozíciók a táblák között – nem a furatokban – A 
robot az aktuális pozíciókat az iRVision segítségével állapítja 

meg.  

40 
41 

ToolOff 
ToolOff1 

Ezek szerszám eltolások (Tool Offset), felhasználva a 
munkadarabok feletti pozíciók eléréséhez.  

 

A Regiszterek megjeleníthetőek a DATA gomb megnyomásával: 
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9 Program részletek 

9.1 Programok listája 
 

Az alábbi programok lettek installálva az Oktató Cellában: 

Program Comment Leírás 

AAA_DEMO Mintaprogram Ez a fő példaprogram – válassza ki a ‘Cycle Start’ 
előtt! 

AA_CHK Check Start OK Ez a program ellenőrzi a robot HOME pozícióját. 
A Menü segédprogrammal jeleníti meg a választási 
lehetőségeket és a visszaigazolást a felhasználó 
számára - a részleteket lásd a későbbi szakaszban. 
Szintén itt kerül felhasználására az .STM hogy 
grafikusan megjelenítse a munkadarab pozícióját – 
részletek később. 

AA_HOME Move Home Ez a program HOME pozícióba mozgatja a robotot. 
Figyeljen arra, hogy Joint pozíció meghatározást 
használ, - független bármely UFrame vagy  UTool 
beállítástól. 

AA-OVRD Set OVRD Fst Slo Beállítja a sebességet az R[4], R[5] regiszterek 
alapján, függően az R[3] állapotától. 

ABORTIT ABORT PRODUCTION Előre definiált rendszerprogram – Nincs használva 
ebben az applikációban. 

DSP_WEBP Display Web Page Ez a makró a ‘Menu Utility’opció által telepítve. 
Megjeleníti a MENU képernyőket. 

GETDATA Get PC Data Előre definiált rendszerprogram – Nincs használva 
ebben az applikációban. 

HAND_CLOSE Close Gripper Program ami bezárja a Schunk megfogót 
(Megjegyzés 1.) 

HAND_OPEN Open Gripper Program ami kinyitja a Schunk megfogót 
(Megjegyzés 1) 

HAND_TOG Toggle Gripper Program ami átváltja a megfogó állapotát (ZÁR <-> 
NYIT) 
Ez a program be van állítva a User Key 1-re a 
Teach Pendanton – részletek a későbbi fejezetben. 

IRV_LOAD Get Parts Vision Munkadarab felvétele a táblák közötti részről 
Vision segítségével és elhelyezése a balkéz felöli 
táblában 
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Program Comment Leírás 

IRV_PICK Get 1 Part Munkadarab felvétele a táblák közötti részről 
Vision segítségével és elhelyezése a balkéz felöli 
táblában –IRV_LOAD program által meghívva.  

IRV_RAND Put Parts Vision Munkadarab felvétele a jobbkéz felöli táblából és 
elhelyezése fél-véletlenszerű pozíciókban a táblák 
közti területen, Viion használatával.   

IRV_SET IRV Setup Posn Az iRVision kamera kalibrálásához megfelelő 
kiindulási helyzetet tartalmazó program 

LISTMENU LIST MENU MACRO Ez a makró a ‘Menu Utility’opció által telepítve. 
Ez a makró 3 választási lehetőséget jelenít meg a 
felhasználó számára, ha a robot nincs a HOME-ban 

OPERMENU Entry Menu Macro Ez a makró a ‘Menu Utility’opció által telepítve. 
Nincs használva ebben az applikációban. 

PROMPTOK Prompt Box OK Ez a makró a ‘Menu Utility’opció által telepítve. 
Nincs használva ebben az applikációban. 

PROMPTYN Prompt Box Y N Ez a makró a ‘Menu Utility’opció által telepítve. 
Ez a makró a felhasználó választásának 
megerősítésére szolgál, amikor a robot nincs a 
HOME-ban 

REQMENU 
SENDDATA 
SENDEVNT 
SENDSYSV 
STATPAGE 

Request PC Menu 
Send PC Data 
Send PC Event 
Send PC Sysvar 
StatusMenu Macro 

Előre definiált rendszerprogramok – Nincsenek 
használva ebben az applikációban 

S_SET1_PR Solit Setup 1PR Beállítja egy Pozició Regiszter koordinátáit egy 
furathoz 

S_SETUP_PRS Solit Setup PRs Beállítja minden Pozició Regiszter koordinátáit 
minden furathoz 

S_SOLIT_RESET Reset Status Rs Alkatrész státusz regiszterek alapállapotba 
visszaállítása.  

S_UNLD1 Solit Unload 1 Egy mozgást végez, áthelyez egy munkadarabot a 
másik táblába. 

S_UNLDALL_L Solit Unl All L Sorban áthelyezi a munkadarabokat a jobb oldali 
táblából a baloldali táblába.  

S_UNLDALL_R Solit Unl All R Sorban áthelyezi a munkadarabokat a bal oldali 
táblából a jobb oldali táblába.  

S_UNLDLST Solit Unld Last Egy mozgást tesz – Elsőtől az utolsó darabig 
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Program Comment Leírás 

USERCLEAR 
USERPAGE 

Clear User Page 
Show User Page 

Ezek a makrók a ‘Menu Utility’opció által telepítve. 
Nincsenek használva ebben az applikációban. 

ZERO Move to Zero Minden tengelyt nulla pozícióba mozgat 

 

1. megjegyzés: Annak érdekében, hogy a Roboguide Simulation megfelelően működjön a virtuális 
munkadarabok kiválasztásában és elhelyezésében, a HAND_CLOSE és a HAND_OPEN .TP 
programokat le kell cserélni szimulációs programokra. A részleteket lásd a tényleges Roboguide 
cellában.  
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9.2 Példaprogram részletei 
 

A példaprogram részletei “AAA_DEMO”: 

 

/PROG  AAA_DEMO 

   1:  !FANUC EUROPE EDUCATION CELL ; << Megjegyzés 

   2:  !Example Solitaire Program ; << Megjegyzés 

   3:  !with optional vision ; 

   4:  CALL AA_CHK    ; << Programhívás a STARTe ellenőrzésére 

   5:  R[1:Continue Cycle]=1    ; << Regiszter beállítása folyamatos üzemre.  

   6:  R[2:In Cycle]=1    ; << Státuszregiszter beállítása 

   7:  CALL AA_OVRD    ; << Programhívás a sebesség beállítására  

   8:  CALL HAND_OPEN    ; << Megfogó nyitása 

   9:  LBL[1] ; << Cimke, ciklikus programfuttatáshoz.  

  10:  CALL S_SOLIT_RESET    ; << Státusz regiszterek törlése 

  11:  CALL S_UNLDALL_L    ; << Munkadarabok áthelyezése a bal táblából a jobb oldali táblába.  

  12:  WAIT   2.00(sec) ; << Rövid késleltetés 

  13:  IF R[7:Vision Installed]<>1,JMP LBL[2] ; << Vision használatának ellenőrzése 

  14:  IF R[8:Vision Enabled]<>1,JMP LBL[2] ; << Vision használatának ellenőrzése 

  15:  CALL IRV_RAND    ; << Munkadarabok áthelyezése a jobb oldali táblából középre 

  16:  WAIT   2.00(sec) ; << Rövid késleltetés 

  17:  CALL IRV_LOAD    ; << Munkadarab felvétele középről és elhelyezése a bal táblába.  

  18:  WAIT   2.00(sec) ; << Rövid késleltetés 

  19:  JMP LBL[3] ; << Következő szekcióra ugrás 

  20:  LBL[2] ; << Cimke ugráshoz 

  21:  CALL S_UNLDALL_R    ; << Munkadarabok átmozgatása jobb oldalról bal oldalra.  

  22:  LBL[3] ; << Cimke ugráshoz 

  23:  WAIT   2.00(sec) ; << Rövid késleltetés 

  24:  IF R[1:Continue Cycle]=1,JMP LBL[1] ; << Visszaugrás, ha folyamatos a ciklus 

  25:  R[2:In Cycle]=0    ; << Program vége státusz beállítása 

/POS 

/END /END 
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Az “AA_CHK” részletei: 

/PROG  AA_CHK 

   1:  !Check Start Conditions OK ;  << Megjegyzés 

   2:   ; 

   3:  !Check at HOME ;   << Megjegyzés 

   4:  IF DO[101:HOME Signal]=ON,JMP LBL[10] ; << HOME ellenőrzése – részletek később 

   5:  LBL[1] ; 

   6:  R[6:User Input]=0    ; 

   7:  CALL LISTMENU(2,6) ;  << User Menu 2 megjelenítése, eredmény R[6]-ban 

   8:  SELECT R[6:User Input]=1,JMP LBL[3] ; 

   9:         =2,JMP LBL[5] ; 

  10:         ELSE,JMP LBL[2] ; 

  11:  LBL[2] ; 

  12:  ABORT ; 

  13:  JMP LBL[10] ; 

  14:  LBL[3] ; 

  15:  CALL AA_HOME    ; 

  16:  JMP LBL[10] ; 

  17:  LBL[5] ; 

  18:  R[6:User Input]=0    ; 

  19:  CALL PROMPTYN(2,6) ;   << Prompt Box 2 megjelenítése, eredmény R[6]-ban 

  20:  IF R[6:User Input]=1,JMP LBL[10] ; 

  21:  JMP LBL[1] ; 

  22:  LBL[10] ; 

  23:   ; 

  24:  !Check parts OK ; 

  25:  CALL S_SOLIT_RESET    ; 

  26:  R[6:User Input]=0    ; 

  27:  !Display Check Page ; 

  28:  CALL DSP_WEBP(3) ; << User Status / Confirmation Menu képernyő megjelenítése 

  29:  WAIT R[6:User Input]<>0    ; 

  30:  IF R[6:User Input]=1,JMP LBL[20] ; 

  31:  ABORT ; 

  32:  LBL[20] ; 

  33:  !Display Run Page ; 

  34:  CALL DSP_WEBP(4) ; << User Status / Operation Menu képernyő megjelenítése 

/END  
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10 User Interface beállítása 

10.1 Menu Utility beállítása 
 

A Felhasználói Menü (User Menu) és Prompt a AA_CHK program indításakor a Menu Utility-ben 
állíthatóak be. Lásd a lenti képernyőkön. 

            

Miután ezek a menük be vannak állítva, az előre definiált makrók segítségével hívhatók meg: 
„LISTMENU” és „PROMPTYN”  
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10.2 HTML Képernyők 
 

A Status / Menu képernyők MS Sharepoint Designer 2007-el készíthetőek:  

 

Ezek után a fájlok feltölthetőek a vezérlőbe, és hozzáadhatóak a böngésző kedvencek menüjéhez: 

    

Megjeleníthetőek manuálisan vagy a Menu Utilities-ben található CALL DSP_WEBP (3) program 
segítségével.  
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10.3 HTML Listing Extract 
 

Az “EdCellOp.stm” fájl részletei 

 

<head>   Lap kezdete 

<meta http-equiv="Content-Language" content="en-gb"> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

<title>Education Cell Menu</title> 

<style type="text/css"> 

.style1 { 

 border-color: #FFFFFF; 

 border-width: 0; 

 background-color: #333333; 

} 

.style2 { 

 text-align: center; 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

<div class="style2"> 

   

<table style="width: 41%">   Táblázat két oszloppal, bal oldali oszlop a tábla elrendezéséhez, jobb 
oldali oszlop az állapotmezőkhöz 

 <tr> 

  <td style="width: 235px"> 

<table style="width: 140px; height: 180px; float: right;" class="style1"> 

 <tr> Táblázat 7 oszloppal és 9 sorral a tábla pozícióinak megjelenítésére  

  <td></td> 

  <td></td> 

  <td></td> 
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  <td style="width: 30px">  Tábla pozíció meghatározása 

  <object classid="clsid:71060668-0E45-11D3-81B6-0000E206D650" id="Sol1" 
style="width: 20px; height: 20px"> 

   <param name="Caption" value=""> 

   <param name="FontSize" value="14"> 

   <param name="width" value="20"> 

   <param name="height" value="20"> 

   <param name="DataType" value="101">   Állapot regiszterhez kapcsolása 

   <param name="DataIndex" value="121">  Regiszter száma 121 

   <param name="TrueColor" value="255">  ‘True’ szin = Piros 

   <param name="FalseColor" value="16777215">  ‘False’ szin = Szürke 

   <param name="Interval" value="250"> 

   <param name="TrueFont" value="-1"> 

   <param name="FastLoad" value="-1"> 

   <param name="Border" value="1"> 

   <param name="ViewType" value="1"> 

  </object> 

  </td> 

  <td></td> 

  <td></td> 

  <td style="width: 49px"></td> 

 </tr> 

 Ismételje meg az összes többi tábla pozíciót 20-ig 

 

</table> Jobboldali oszlop beállíátása 

  </td>    Cimke hozzáadása 

  <td class="style2"> 

  <object classid="clsid:7106065C-0E45-11D3-81B6-0000E206D650" id="FRIPLabel1" 
style="height: 30px; width: 150px"> 

   <div class="style2"> 

    <param name="Caption" value="Program Status"> 
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    <param name="FontSize" value="10"> 

    <param name="width" value="150"> 

    <param name="height" value="30"> 

    <param name="DataType" value="100"> 

    <param name="DataIndex" value=""> 

    <param name="Interval" value="250"> 

    <param name="TrueFont" value="-1"> 

    <param name="FastLoad" value="-1"> 

   </div> 

  </object>   

  <br> Lámpa típusú objektum hozzáaádása 

  <object classid="clsid:71060668-0E45-11D3-81B6-0000E206D650" 
id="FRIPToggleLamp4" style="height: 40px"> 

   <div class="style2"> 

    <param name="Caption" value="Ended">   szöveg “False”-hoz 

    <param name="FontSize" value="10"> 

    <param name="width" value="100"> 

    <param name="height" value="40"> 

    <param name="DataType" value="101">  Kapcsolódás Regiszterhez 

    <param name="DataIndex" value="2">  Regiszter 2 

    <param name="TrueColor" value="255"> 

    <param name="FalseColor" value="65280"> 

    <param name="Interval" value="250"> 

    <param name="TrueFont" value="-1"> 

    <param name="FastLoad" value="-1"> 

    <param name="TrueCaption" value="In Cycle">  Szöveg ‘True’ 

   </div> 

  </object> 

  <br> 

Ismétlés a többi lámpához.  

</table> 
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TP gomb cimkék hozzáadása / funkció objektumok 

<object classid="clsid:7106066C-0E45-11D3-81B6-0000E206D650" id="EndCycle" tabindex="-1"> 

 <param name="Caption" value="Continue"> 

 <param name="FontSize" value="8"> 

 <param name="width" value="100"> 

 <param name="height" value="50"> 

 <param name="DataType" value="101">  Kapcsolódás Regiszterhez 

 <param name="DataIndex" value="1">  Regiszter 1 

 <param name="TrueColor" value="65280"> 

 <param name="FalseColor" value="255"> 

 <param name="Interval" value="250"> 

 <param name="TrueFont" value="-1"> 

 <param name="FastLoad" value="-1"> 

 <param name="ViewType" value="3"> 

 <param name="BackColor" value="8454016"> 

 <param name="TrueCaption" value="End Cycle"> 

</object> 

Újra másik TP gombokhoz 

</p> 

<p>&nbsp;</p> 

</div> 

</body> 

</html> 
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11 Electromos rajzok 

11.1 Tápfeszültség és ajtózár 

 

  



 

64 

 

11.2 Megfogó 
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12 Anyagjegyzék 
 

Item Leírás 
Education Cell BOM (with 
Vision) Megjegyzés 

1 
 

Robot, incl. Controller, 
Cables, TP etc 

ER4IA-30P-M-ER1/0 ( ER-4iA) 
 Új ER-4iA Robot oktatsi célokra 

2 iRVision opció - Kamera A05B-1426-K001 KOWA Kamera 
  Kamera kábel A05B-2680-J340   
  Lencse LX-1-RO-VI-16-0-0008   

3 
 

Keret, alkatrészek, doboz, 
stb 

LX-1-RO-ZZ-17-0-0002 ( Silver) 
LX-1-RO-ZZ-17-0-0003 ( Black) 

Tartalmazza a  'Solitaire' táblát, az 
alkatrészeket és a szállítási 
palettát 

4 Schunk Megfogó - EGP40  LX-P-RO-TS-15-0-0001   
5 Megfogó pofák LX-1-RO-TS-30-1-0001 ( x 2 )   
6 
 

Megfogó felfogató lemezek 
 

LX-0-RO-ZZ-09-10021 + 
 LX-0-RO-ZZ-09-10022      

7 
 

EE Megfogó csatlakozó 
kábel LX660-4060-T901/L800R0   

8 PILZ biztonsági kapcsoló LX-1-RO-ZZ-34-0-0001  PILZ PSEN1.1p-20 

9 
Kábelek & biztosítékok, 
bizronsági kapcsolók  LX-1-RO-ZZ-34-0-0004   

10 
 

Tápkábel 
 

LX-0-RO-ZZ-08-1-0007 
 

Includes moulded on 220-240V 
Power Plug  
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13 Technikai & Szállítási adatok 
Technikai adatok:  

Tápfeszültség 230V 16A egy fázis 

Fogyasztás 1 KW/h 

Csatlakozás Standard konnektor (German style) 

Sűrített levegős 
csatlakozás 

Nem szükséges 

Levegő fogyasztás Nincs adat 

Méret 1,3m x  0,7 m Height 1,8m ( oKerekeken) 

Súly Kb. 180kg  ( palette nélkül ) 

Szállítási adatok  

Méret 1,4m x  0,9 m Height 1,95 m ( palettán ) 

Súly Kb 200kg ( palettával) 

Csomagolás Buborék fólia & zsugorfólia 

Kezelés Palettán szállítva – vagy kerekeken gurítva.  
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14 Version 
 

Dokumentum fejléc:  
Oktatócella 
Műszaki dokumentáció: ER-4iA robot R-30iB Mate Plus vezérlővel 

 

V5.1
  

05-09-2019 
N.Ramsden 

Átalakítás R-30iB Plus LR-Mate 200iD tolóajtókeretről R-30iB Plus 
ER-4iA-ra, csuklós ajtókerettel. Új HMI képernyők. 

V5.2 21-10-2019 
N.Ramsden 

IoT / Ind 4.0 szakasz hozzáadva. Biztonsági rész DCS jelszóval 
kapcsolatos tanácsok hozzáadva. 

V5.3 18-12-2019 
N.Ramsden 

Apró változtatások az iRVision-ban a s / w 9.3 verzióhoz 

V5.4 06-01-2020 
N.Ramsden 

Frissített műszaki adatok/ szállítási méretek stb 

V5.5 20-08-20 
N.Ramsden 

Vázlatrajz hozzáadva a Műszaki adatokhoz/ szállítási méretek 
szakaszhoz 
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