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Programarea roboţilor 1

Versiunea software: KSS V8.x (KR C4)

Grupul vizat:

Programator, tehnician de service

Scopul seminarului:

Scopul acestui seminar este obţinerea cunoştinţelor de bază necesare pentru programarea unui
sistem robot KUKA.

Cerinţe:

 Nimic

Cuprinsul seminarului:

 Măsuri de protecţia muncii când se lucrează cu roboţi industriali KUKA
o Recunoaşterea şi evitarea riscurilor la operarea roboţilor industriali KUKA
o Vedere de ansamblu a facilităţilor de siguranţa muncii la operarea roboţilor industriali KUKA

 Cunoştinţe avansate despre structura unui sistem robot
 Executarea manuală a programelor robotului, în mod automat sau cu ajutorul unui controller extern

o Selectarea şi setarea modului de operare corect
o Efectuarea unei rulări de iniţializare
o Selectarea, pornirea şi executarea programelor robotului
o Executarea unui start de program cu ajutorul PLC

 Comunicarea om-maşină
o Afişarea şi configurarea jurnalului de loguri
o Afişarea stărilor robotului (semnale, temporizatoare, flag-uri ciclice, contori)
o Citirea şi interpretarea mesajelor controllerului robotului
o Afişarea poziţiei curente a robotului

 Utilizarea pachetelor tehnologice (KUKA.GripperTech)
o Operarea dispozitivului de prehensiune şi programarea dispozitivului de prehensiune cu

ajutorul formularelor inline KUKA
o Configurarea comenzilor dispozitivului de prehensiune pentru programare simplă

 Lucrul cu fişiere de program
o Crearea modulelor de program definite de utilizator
o Integrarea programelor nou create în interfaţa PLC (configurată) în partea robotului
o Crearea, ştergerea, redenumirea, duplicarea programelor robotului şi a fişierelor de

diferite tipuri
o Arhivarea şi restaurarea programelor robotului

 Afişarea şi adaptarea valorilor salvate (variabile)
 Programare de succes cu ajutorul KRL (KUKA Robot Language)

o Citirea programelor structurate şi a ordinogramelor de program şi crearea de simple
ordinograme de program

o Structurarea şi raţionalizarea programelor robotului prin implementarea subprogramelor
globale

o Legarea programelor robotului
 Modificarea mişcărilor programate existente sau crearea de noi mişcări cu ajutorul macrourilor

KUKA
o Mişcarea manuală a robotului
o Crearea şi modificarea mişcărilor programate cu ajutorul formularelor inline KUKA
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 Programarea şi aplicarea funcţiilor logice în programarea mişcării
o Programarea funcţiilor de aşteptare cu ajutorul formularelor inline KUKA
o Programarea funcţiilor de comutare simple cu ajutorul formularelor inline KUKA
o Programarea funcţiilor de comutare dependente de traiectorie cu ajutorul formularelor

inline KUKA
 Efectuarea de activităţi de punere în funcţiune la robot

o Calibrarea robotului
o Măsurarea unei scule: măsurarea geometriei şi atribuirea datelor de încărcare
o Introducerea datelor de încărcare suplimentare pentru robot
o Măsurarea şi mutarea bazei piesei de prelucrat
o Măsurarea unei scule fixe / piese de prelucrat ghidate de robot

Finalizarea seminarului:

 Fiecare seminar de specializare se încheie cu un test de evaluare a cunoştinţelor.
 După o finalizare cu succes a seminarului se va primi un certificat.

Durata seminarului:

4 zile

Vizitaţi-ne şi pe Internet la adresa www.kuka-college.de.
Vă aşteptăm cu informaţii suplimentare despre toate temele legate de colegiu!


