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Programarea roboţilor 2

Versiunea software: KSS V8.x (KR C4)

Grupul vizat:

Programator, tehnician de service

Scopul seminarului:

Scopul acestui seminar este învăţarea primei părţi a limbajului de programare KUKA KRL şi utilizarea
acestuia în programe structurate cu ajutorul cunoştinţelor de bază existente.

Cerinţe:

 Seminar: Programarea roboţilor 1

Cuprinsul seminarului:

 Programare de succes cu ajutorul KRL (KUKA Robot Language) şi WorkVisual
o Schema logică a unui proiect de programare pentru programele robotului
o Crearea de ordinograme de program pentru programele robotului
o Structurarea şi raţionalizarea programelor robotului cu ajutorul KRL
o Programarea cu ajutorul declaraţiilor condiţionale şi ramificări
o Programarea cu ajutorul buclelor şi a instrucţiunilor de salt
o Legarea programelor robotului folosind transferul parametrilor

 Lucrul cu variabile
o Utilizarea corectă a diverselor tipuri de variabile
o Declararea, iniţializarea şi manipularea tipurilor de date simple
o Declararea, iniţializarea şi manipularea şirurilor
o Definirea, declararea, iniţializarea şi manipularea datelor enumerate
o Definirea, declararea, iniţializarea şi manipularea tipurilor de date compuse (structuri)

 Comunicarea om-maşină
o Programarea cu ajutorul variabilelor de sistem importante

 Crearea şi modificarea mişcărilor programate în KRL
o Calcularea şi manipularea poziţiilor robotului
o Programarea mişcărilor relative
o Programarea offset-urilor geometrice pentru poziţiile robotului

 Programarea funcţiilor logice în KRL
o Programarea funcţiilor de aşteptare
o Programarea funcţiilor de comutare simple
o Programarea funcţiilor de comutare dependente de traiectorie (ex.: pentru aplicaţii de lipire,

sudură)
o Apelarea subprogramelor în secvenţa de program dependentă de traiectorie

 Legarea programelor robotului
o Folosind subprograme globale şi locale
o Legarea programelor folosind transferul parametrilor

 Proiect de programare: optimizarea timpului de ciclu folosind exemplul unei aplicaţii de paletizare
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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!


