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ROBOTAREN PROGRAMAZIOA 

1. KOORDENATU-SISTEMAK 

Programatzen hasi aurretik, argi izan behar dugu zenbat koordenatu-sistema dauden eta bakoitzak zer 

adierazten duen. 

MUNDUA koordenatu-sistema 

Gure estazioaren edo zelularen koordenatu-sistema adierazten du. Gainerako koordenatu-sistema guztiak 

haren menpe daude. 

OINARRIA koordenatu-sistema (Local RS) 

Koordenatu-sistema hau robotaren oinarrian kokatzen da, eta robotaren egituraren posizioa definitzen du. 

Estazioan dagoen robot bakoitzak bere base koordenatu-sistema du. Mugi ezin daitekeen koordenatu-

sistema bakarra da, eta besterik adierazi ezean, Wobj0 lan-objektua puntu honetan kokatuta egongo da. 

ERREMINTA – TCP koordenatu-sistema 

Erremintaren erdiko puntuan, TCPan (Tool Center Point), kokatuta dagoen koordenatu-sistema da. Robot 

guztiek definituta ekartzen dute, erreminta muntatzen den bridaren zentroan, tool0 izenaren bidez. Puntu 

hori nahi dugun tokian defini dezakegu, eta robot bakar batek TCP bat baino gehiago izan ditzake, erabiltzen 

dituen erreminta-kopuruaren arabera.  

Programa bat exekutatzen dugunean, robotak TCPa programatuta dagoen punturaino mugituko du. 

Erreminta bat desmuntatu eta berriz muntatu behar dugunean, TCPa berriz defini dezakegu programa aldatu 

gabe. 

LAN-OBJEKTUA koordenatu-sistema 

Orokorrean, robotak lan egingo duen mahaiari lan-objektua deituko diogu, eta aldaketarik egiten ez badugu, 

aurretik zehaztuta datorkigu Wobj0-n. Koordenatu-sistema hori definitzea oso erabilgarria da mahai baten 

gainean lan egiten dugunean. Kasu horretan, koordenatu-sistema mahaiaren erpin batean kokatuko dugu, 

eta mahaiaren edozein puntu erraz adierazi ahal izango dugu off-line programazioa erabiltzen dugunean. 

Mahai-gaineko piezaren kokapena aldatuko balitz, programa aise egokitu ahal izango genuke offseta erabiliz. 
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Irudia: Manual del operador. Introducción a rapid. RobotWare 5.0. ABB, 28. orrialdean  

Oinarria koord 

Mundua koord 

TCP 

Objektua koord 
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2. SARRERA/IRTEERAK 

Ikasgelan dugun IRB-120 robotaren irteera eta sarrera erabilienak hauek dira: 

 

Di 00: abiatzea 

Di 01: gelditzea 

Di 02: eskuzko funtzionamendua / 

funtzionamendu automatikorako hautatzailea 

Di 03: berrezartzea 

 

 Do 01: topea igo 

 Do 02: uhaleko sentsoreen atea jaitsi  

 Do 04: uhal garraiatzailea 

 Do 03: argi gorria 

 Do 09: pintza 
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3. RAPID C+ HIZKUNTZAREN EGITURA 

 

MODULE MainModule 

 

 

CONST robtarget p10:=[[374.00,0.00,629.99],[0.707078,-7.97104E-06,0.707135,-7.96016E-

07],[0,-1,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 

CONST robtarget p20:=[[253.68,274.82,629.99],[0.647717,-0.283619,0.647766,0.283588],[0,-

1,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 

CONST robtarget p30:=[[381.87,330.54,270.14],[0.362148,-0.32209,0.864229,0.134964],[0,-

1,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 

CONST robtarget p40:=[[377.47,-335.55,270.14],[0.361248,0.327772,0.86209,-0.137354],[-1,-

1,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 

CONST jointtarget pcalib:=[[0,0,-90,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 

CONST num on := 1; 

VAR num zenbat := 0; 

VAR num KODEA := 0; 

    

 

PROC laukia() 

  . 

  . 

  . 

ENDPROC 

   

PROC main() 

  WHILE TRUE DO 

  TPErase; 

      TPWrite "Sakatu ezazu abiatzea pultsadore berdea"; 

      WaitDI di0, on; 

      TPErase; 

      GALDETU: 

        TPReadNum KODEA, "SARTU KODEA"; 

        IF KODEA=123 THEN 

          TPWrite "Renaulteko pieza egiten ari naiz"; 

          MoveJ p10, v1000, z50, tool0; 

          MoveJ p20, v1000, z50, tool0; 

          MoveJ p30, v1000, z50, tool0; 

          TPErase;  

        ELSE 

        GOTO GALDETU; 

        ENDIF  

    ENDWHILE 

ENDPROC 

 

ENDMODULE 

  

ALDAGAIEN ADIERAZPENA 

INSTRUKZIOAK 

prozedura  nagusia 

1 .go prozedura 

modulu nagusia 
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4. ALDAGAIAK ETA DATUEN EGITURA 

Hainbat aldagai desberdin izan ditzakegu; esaterako, puntu baten definizioa edo programan zehar erabili nahi 

dugun balio bat. Aldagai horiek programan zehar erabiliko ditugun datuak izango dira. 

Aldagaiak era hauetan sailkatu daitezke programazioan duten nolakotasunaren arabera: 

 Irismenari dagokionez (erabiliko dugun eremua): 

GLOBALAK: edozein modulu eta programan erabiltzen diren datuak dira. 

LOKALAK: adierazi izan diren moduluan bakarrik erabil daitezke. 

PROZEDURA-DATUAK: adierazi izan diren azpiprograman bakarrik erabiltzen dira. 

 Iraupenari dagokionez: 

KONSTANTEAK (CONST): horien balioa konstante mantenduko da beti.  

ALDAGARRIAK (VAR): programak funtzionatu bitartean horien balioa alda daiteke, baina programa 

kargatzen den bakoitzean, hasierako balioa hartuko dute.  

IRAUKORRAK (PERS): horien balioa programak funtzionatu bitartean alda daiteke, eta azken balioa 

mantenduko du berriz aldatu arte. Horrek esan nahi du, nahiz eta programa berriz ere kargatu, azken 

balioa mantenduko duela, hau da, haren hasierako balioa aldatuko dela.  

 Gordetzeko behar duten memoria-edukierari dagokionez: 

ATOMIKOAK: horietan datu bakarra gordetzen da, eta ezin da datu sinpleagotan zatitu. 

 VAR bool:=; TRUE / FALSE 

VAR bool ireki:=TRUE; 

ireki:=FALSE; 

ireki:= reg1 > 1;  

 num: zenbakizko balioentzat erabiltzen da, eta horiek osoak edo errealak izan 

daitezke.  

VAR num kopurua:= 0;  

kopurua:= 2.34;  

 string: karaktere-kateak gordetzeko erabiltzen da, eta komatxoak barne, 80 

karaktere izan ditzakete gehienez. 
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VAR string text; 

text:= “sistema abiatzen”; 

ERREGISTROA: era ordenatuan datu bat baino gehiago gordetzeko erabiltzen da: posizioak, 

orientazioak eta abar. 

4.1. ERREGISTROAK 

Robtarget: robotaren puntaren posizioa eta orientazioa definitzen dituen erregistroa da. Kanpoko 

ardatzik balego, horrenak ere bai. 

JointTarget: MoveAbsJ instrukzioa erabiliz, robota mugitu egingo da eta bere posizioa definituko 

du, alegia, ardatz bakoitzaren posizioa. Eta kanpoko ardatzik balego, horrenak ere bai. Azken horri 

kalibrazio-puntua deritzo. 

Tooldata: erreminta baten ezaugarriak deskribatzeko erabiltzen da. 

ADIBIDEAK: 

CONST robtarget p1:=[[450,350,600],[0.5,0,0.866025,0],[0,0,1,0], 

[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 

[[posizioa], [orientazioa], [ardatzen angelua], [kanpoko ardatzen posizioa baldin eta egongo balira]]. 

*** Aurrerago azalduta dagoen bezala, edozein aldagai definitu ondoren, puntu eta koma idatzi behar 

dugu. 

4.2. ALDAGAIEKIN ERAGIKETAK EGITEA 

Hainbat eragile erabiliz, aldagaien artean eragiketak egin ditzakegu. 

Eragilea Azalpena Adibidea 

+ batuketa Balioa:= zenbat + errepikapena; 

- kenketa 

zenbaki negatiboa 

Balioa:= zenbat - errepikapena; 

Balioa:= - zenbat; 

* biderketa Balioa:= zenbat * errepikapena; 

/ zatiketa Balioa:= zenbat / errepikapena; 

= berdin Piztu:= kodea = pasahitza; 
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Eragilea Azalpena Adibidea 

Piztu TRUE izango da baldin eta kodeak eta 

pasahitzak balio berdina badute. 

<  baino txikiagoa Errepikatu:= zenbat < kopurua; 

Errepikatu TRUE izango da baldin eta zenbat 

kopurua baino txikiagoa bada. 

> baino handiagoa Errepikatu:= zenbat > kopurua; 

Errepikatu TRUE izango da baldin eta zenbat 

kopurua baino handiagoa bada. 

<= txikiago edo berdina Errepikatu:= zenbat <= kopurua; 

Errepikatu TRUE izango da baldin eta zenbat 

kopurua baino txikiagoa bada. 

>= handiago edo berdina Errepikatu:= zenbat >= kopurua; 

<> desberdina Errepikatu:= zenbat <> kopurua; 

 

4.3. SINTAXIA ETA GOMENDIOAK 

 Edozein aginduren ondoren, puntu eta koma jarri behar dugu. 

Aldagaien adierazpena: 

VAR num kodea; 

Balioen esleipena: 

piezak:= zutabeak * hilarak; 

Instrukzioen ondoren: 

MoveL p10,v500,z50,tool0; 

Salbuespenak: IF, FOR, WHILE eta PROC dira. Izan ere, horiek ENDIF, ENDFOR, 

ENDWHILE eta ENDPROC gako-hitzekin bukatzen dira. 

“:=” erabiliz, aldagai bati nahi dugun balioa emango diogu. 

Dato:= Valor; 

zenbat:= 5; 
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Zenbat aldagaiari 5 balioa esleitu diogu. 

Edozein blokeren ondoren, norberarentzat adierazgarria den ohar bat jar daiteke. Modu horretan,  

programak nola funtzionatzen duen ulertzen lagunduko digu. Horretarako, instrukzioaren ondoren, 

harridura-ikurra jarri, eta, segidan, nahi dugun oharra idatziko dugu. 

Programak ez du irakurriko harridura-ikur baten ondoren idatzitakoa. 

MoveJ;! (oharra) ohar hori ez da programaren parte bat izango, lagungarria baizik. 

 RAPIDek ez du desberdintzen letra larrien eta letra xeheen artean, baina komeni da instrukzioak letra 

larriz idaztea. 

 Programaren egitura eta ulermena errazteko instrukzioak indexatzea aholkatzen da. 

PROC main() 

WHILE TRUE DO 

TPReadNum zenbat, "zenbat pieza egin nahi dituzu?"; 

FOR i FROM 1 TO zenbat DO 

  MoveJ p1,v1000,fine,tarkatza\WObj:=wmahaia; 

Movel p2,v1000,fine,tarkatza\WObj:=wmahaia; 

Movel p3,v1000,fine,tarkatza\WObj:=wmahaia; 

Movel p1,v1000,fine,tarkatza\WObj:=wmahaia; 

ENDFOR 

TPErase; 

ENDWHILE   

ENDPROC  
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5. MUGIMENDU-INSTRUKZIOAK 

MoveJ  

MoveJ (MoveJoint) instrukzioak robota puntu batetik bestera azkar lekualdatzeko balio du; robotak bide 

zehatz bati jarraitu behar ez dionean erabil daiteke. Robota helmugako posiziora doan bitartean, hainbat 

ardatz mugituko dira aldi berean, eta ardatz guztiak helmugako posiziora aldi berean helduko dira. 

MoveJ  puntura, abiadura, zona, erreminta, [\WObj]; 

MoveJ p1, vmax, z30, errem1; 

Errem1 erremintaren TCPa, lineala ez den ibilbide bati jarraituz, p1 posiziora mugituko da, vmax 

eta z30 datuekin. 

Abiadura mm/s-tan dago adierazita. 

MoveL  

MoveL (MoveLineal) instrukzioak robotaren TCPa era linealean definitutako puntu batera lekualdatzeko 

balio du. TCPak geldi egon behar duenean, instrukzio hau erreminta berriz orientatzeko erabil daiteke. 

“Ibilbideari jarraitzen dion mugimendua” esaten zaio mugimendu mota honi. 

MoveL puntura, abiadura, zona, erreminta [\WObj]; 

MoveL p1, v1000, z30, errem1; 

Errem1 erramintaren TCPa, ibilbide linealari jarraituz, p1 posiziora mugituko da, v1000 eta z30 

datuekin. 

MoveAbsJ  

MoveAbsJ (Move Absolute Joint) instrukzioak robota ardatzen posizio absolutu batera mugitzeko balio du. 

Argi izan JointTarget bati deituko diola, eta ez RobTarjet bati. 

Robotaren azkeneko posizioan emandako erremintak eta lan-objektuek ez dute eraginik izango, baina 

robotak datu hauek erabiliko ditu karga, abiadura eta ertzaren ibilbidea kalkulatzeko. 

MoveAbsJ ardatzaren posiziora, abiadura, zona, erreminta [\WObj] 

MoveAbsJ pkalib, v20,fine, errem3; 
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MoveC  

MoveC instrukzioak (Move Circular) robotaren TCPa puntu batera era zirkularrean lekualdatzeko balio du. 

Zirkuluari dagokionez, mugimenduan zehar, orientazioa konstante mantentzen da. 

MoveC zirkuluaren puntua, puntura, abiadura, zona, erreminta [\WObj]; 

MoveC p20, p30, v500, fine, errem2; 

Errem2 erremintaren TCPa, ibilbide zirkular bati jarraituz, p30 posiziora mugituko da, dagoen 

puntutik hasita eta p20 puntutik pasatuz, v500 eta z30 datuekin. 

 

[\Conc] Concurrent 

Programa bat exekutatu edo simulatzen dugunean, robota mugimenduan dagoen bitartean, hainbat 

instrukzio exekutatzen dira aldi berean. 

\Conc erabiltzen ez dugunean, eta robotaren helmuga-puntua geldi mantentzeko puntu bat ez bada 

(fine), hurrengo instrukzioak robota programatutako posiziora heldu baino pixka bat lehenago exekutatuko 

dira. 

Mugimendu-instrukzio asko jarraian daudenean, gerta dakiguke fallo de trayectoria de esquina adieraztea 

punturen batean. Horrek esan nahi du, beharbada, punturen batera ez dela guk adierazitako ezaugarri 

guztiekin helduko.  

\Conc erabiltzean, gehienez 5 mugimendu-instrukzio exekutatuko ditu jarraian, eta normalean, akats hori 

zuzenduko da. 

MoveL \Conc ,  p1, v1000, z30, errem1; 

MoveAbsJ \Conc, pkali, v2000, fine, pintza; 

 

Irudia: Manual del operador. Introducción a rapid. RobotWare 5.0. ABB, 31. orrialdean 
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5.1.  OFFSET  

Offset funtzioa MoveJ, MoveL edo MoveCrekin erabil daiteke. Definitutako puntu bat oinarritzat 

hartuta, robotari ardatz bakoitzean mugitu behar den distantziaren balioa ezarriko diogu, betiere, lan-

objektua zein den adierazita. Off-line funtzioa oso erabilgarria da, programazioa egiten ari garenean. 

Demagun p10 puntua robtarget datu motarekin definitua dugula, orduan: 

MoveL p10, v50... 

MoveL Offs(p10,100,0,0),v50... 

 

MoveL Offs(p10,100,100,0),v50... 

 

MoveL Offs(p10,0,100,0),v50... 

 

MoveL p10,v50... 

 

P10 puntura mugituko da. 

P10etik X ardatzean 100 mm-ra dagoen puntura 

mugituko da. 

P10etik X ardatzean 100 eta Y ardatzean 100 

mm-ra dagoen puntura mugituko da. 

P10etik Y ardatzean 100 mm-ra dagoen puntura 

mugituko da. 

P10 puntura mugituko da. 

Ohartu gaitezen, gorago esan bezala, robotak adierazitako puntu batekiko agindutako distantzietara 

mugituko dela, eta ez kokatuta dagoen azken puntuarekiko distantzietara. 

Funtzio horren erabilerak aukera ematen digu puntu bakar bat definituta robota hainbat puntutara 

lekualdatzeko. Fisikoki pieza bat tokiz aldatuko bagenu, puntu bakar hori definitu beharko genuke, berriz 

ere; beraz, programan aldaketa handirik egin gabe, robota martxan jarri ahal izango genuke berriro. 

Puntu bakoitza banan-banan definitu izan bagenu, ordea, pieza tokiz aldatzean, puntu guztiak birdefinitu 

beharko genituzke, horrek dakarren lan guztiarekin. 

Zirkulua egiteko adibidea offseta erabiliz: 

 MoveC Offs(p10,490,120,0), Offs(p10,630,290,0), v100, z50, tool0; 

5.2. IZKINA-ZONETAN KONTUAN HARTZEKOA 

Kontroladoreak programa irakurri eta exekutatzeko behar duen abiadura ez da zertan bat etorri robota 

mugitzen ari den instrukzioarekin. Hau da, kontroladorea programaren instrukzioak exekutatuz doa, eta 

askotan, robota mugitzen ari den puntura heldu aurretik, ondorengo instrukzioak exekutatzen ditu. 

Horregatik, batzuetan, izkina-zonak jartzeak eragina izan dezake programaren exekuzioan. Ikus dezagun 

adibide bat: 



ROBOTAREN PROGRAMAZIOA 

19 

MoveL p10, v1000, z50, tool0; 

piezak:= guztira - egindakoak; 

MoveL p20, v1000, z50, tool0; 

Kasu horretan, ez luke zentzurik izango robota p10 puntuaren inguruan gelditzeak agindutako eragiketa 

matematikoa egiteko, p20 puntura mugitzen jarraitu aurretik. Lehenago aipatutako arrazoiarengatik, 

eragiketa matematikoa egiten hasiko da p10era heldu aurretik. Adibidean ikusi bezala, horrek ez digu 

inolako eragozpenik eragingo. Alabaina, eragiketa matematikoa egin beharrean irteera bat gaituko 

bagenu, argi bat piztea esate baterako, argia p10era heldu baino lehen piztuko litzateke, eta p20ra 

heldu aurretik itzaliko litzateke. 

MoveL p10, v1000, z50, tool0; 

Set do02; 

MoveL p20, v1000, z50, tool0; 

Reset do02; 

Kasu horretan, argia p10era hurbiltzen ari dela piztuko da, eta p20ra heltzen ari dela itzaliko da. Hori 

ekiditeko bi era azalduko dira jarraian: 

 Fine erabiltzea: honen bidez gelditzeko puntu bat sortuko dugu, beraz, robota puntuan zehazki 

kokatuko da, eta bertan ohartezina zaigun tarte batez geldi egongo da. Kasu honetan, fine jarri 

dugunez p10era mugitzeko, argia ez da piztuko p10en egon arte, eta p20ra heldu eta gero itzaliko 

da. 

MoveL p10, v1000, fine, tool0; 

Set do02; 

MoveL p20, v1000, fine, tool0; 

Reset do02; 

 Izkina-zonari eusteko, arazoa konpontzeko beste era bat da mugimendu-instrukzioa aldatzea. 

Mugimendu-instrukzioan, nahi dugun seinalearen egoera adierazi behar dugu. Hona hemen adibide 

bat: 

MoveLDO p10, v1000, z50, tool0,do02,1; 

MoveLDO p20, v1000, z50, tool0,do02,0; 

Seinaleak aztertzeko RobotStudiok duen erremintaren azalpena 28.1 puntuan, 90. orrialdean.  
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6. SARRERA/IRTEERA-INSTRUKZIOAK 

Set 

Irteera-seinale digital bat gaituko du. 

Set do15; 

Do15 seinaleak 1 balioa hartuko du. 

Reset 

Irteera digital baten seinalea desgaituko du. 

Reset do15; 

Do15 seinaleak 0 balioa hartuko du.  

PulseDO 

Irteera digital baten seinalean pultsu bat sortuko du, eta besterik adierazi ezean, 0,2 segundokoa izango da. 

PulseDO do15; 

  0,2 segundoko pultsua sortuko du, do15 irteera-seinalean. 

PulseDO \PLength:=1.0, do03;! 

[\PLength] (pultsuaren iraupena 0,1 eta 32 segundo artekoa) Datu mota: num 

0,1 segundoko pultsua sortuko du, do03 irteera-seinalean. 

SetDO 

Irteera digital baten seinalea aldatzen du. 

SetDO [\SDelay] Seinalea, Balioa; 

SetDO do15, 1; 

Do15 seinalea gaituko da. 

SetDO argia, off; 

Argia seinalea off egoerara pasako da. 

SetDO \SDelay:= 0,2, argia, piztu; 

Argia seinalea piztun gaituko da, 0,2 segundoko atzerapenarekin. Programaren 

exekuzioak hurrengo instrukzioarekin jarraituko du. 
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InvertDO 

Irteera digital baten balioa inbertituko du. 

 SetAO 

Irteera analogiko baten seinalearen balioa aldatuko du. 

SetAO ao2, 3.5; 

Ao2 seinalearen balioa 3,5-era aldatuko da. 

WaitDI 

Programaren exekuzioa gelditzen du, sarrera digital baten gaitzea gertatu arte. 

 WaitDI Seinalea, Balioa [\MaxTime] [\TimeFlag] 

 WaitDI di4, 1; 

Programaren exekuzioak di4 sarrera gaitzen denean bakarrik jarraituko du aurrera. 

WaitDO 

Programaren exekuzioa gelditzen du, irteera digital baten gaitzea gertatu arte. 
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7. FLUXU-KONTROLERAKO INSTRUKZIOAK 

7.1. WHILE  

Baldintza batek irauten duen bitartean, instrukzio-multzo baten errepikapena eragiten du. 

WHILE Baldintza DO 

baldintza betetzen den bitartean, begizta eran errepikatuko diren instrukzioak 

ENDWHILE 

 

WHILE TRUE DO 

… 

ENDWHILE 

Aurreko adierazpen hori ziklo jarraitua egiteko erabiltzen dugu. Abiatzea sakatuta, programa behin eta 

berriz errepikatuko da, hortaz, ez da beharrezkoa programazio-kontsolan programa berriro aukeratzea 

eta martxan jartzeko agindua ematea. 

MODULE MainModule 

PROC main() 

  WHILE TRUE DO 

    WaitDI DIabiatzea, 1; 

    MoveJ phas,v1000,fine,tool0\WObj:=wobj0; 

    kopurua:= 0; 

    WHILE kopurua<5 DO 

      MoveJ p1, v1000, z50, tool0; 

      MoveJ p2, v1000, z50, tool0; 

      MoveJ p3, v1000, z50, tool0; 

      MoveJ p4, v1000, z50, tool0; 

      MoveJ p1, v1000, z50, tool0; 

      kopurua:= kopurua+1; 

    ENDWHILE 

   MoveJ phas,v1000,fine,tool0\WObj:=wobj0;  

   ENDWHILE 

ENDPROC  

ENDMODULE 

Programa ziklikoa 

edo begizta 

Errepikapenak 
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Aurreko adibidean, WHILE instrukzioarentzako bi erabilera ezberdin ikus ditzakegu. Hasieran, WHILE 

TRUE DO instrukzioa ageri da. Instrukzio horrekin programa era mugagabean errepikatuko da, TRUE 

aldagaia beti egia izango delako. Programa gelditzeko, abiatze-sakagailua 0-an jarri beharko dugu. 

Bigarren WHILE hori errepikapenak egiteko erabiltzen da. Hortaz, aldagai bat definitu beharko dugu; 

kasu horretan kopurua, eta baldintza jarriko diogu 5 baino txikiagoa den bitartean errepika dadin. 

kopurua=5 denean, WHILE instrukzioa bukatu eta jarraian agertzen diren instrukzioak egitera pasako 

da. 

Kasu horretan, diabiatzea 1 egoeran badago, robota phas puntura joango da. Ondoren, p1, p2, 

p3, p4 eta p1 mugimenduak 5 aldiz errepikatuko ditu. Bukatu eta gero, phas puntura bueltatuko da, 

eta diabiatzeak 1ean jarraitzen badu, programa osoa berriz errepikatuko du. 

7.2. IF THEN  

Baldintza bat betetzen bada, robotak programaren parte bat exekutatuko du. Bete ezean, ENDIFera 

salto egingo du, eta programak puntu horretatik aurrera jarraituko du. 

 IF baldintza THEN 

 ... 

ENDIF 

IFen barnean baldintza betetzen ez denean, gerta daiteke exekutatu nahi dugun programak kodea 

adierazi nahi izatea. Kasu horretan, ELSE erabiliko dugu. Orduan, baldintza betetzen bada, robotak 

THEN eta ELSE gako-hitzen artean dagoen kodea exekutatuko du, osterantzean, ELSE eta ENDIF 

gako-hitzen artean agertzen dena. 

 IF baldintza THEN 

 ... 

 ELSE 

 ... 

ENDIF 

Batzuetan, baldintzen arabera, aukeran izan ditzakegu programaren sekuentzia ezberdin bat baino 

gehiago. Kasu horretan, ELSEIF erabiliko dugu. Orduan, baldintza1 betetzen bada, robotak 

lehenengo THEN eta ELSEIF artean dagoen kodea exekutatuko du. Baldintza1 betetzen ez bada, 

eta baldintza2 betetzen bada, bigarren THEN eta ELSEren artean dagoen kodea exekutatuko du. 
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Aldiz, bi baldintzetako bat bera ere ez bada betetzen, orduan, ELSE eta ENDIF artean dagoen kodea 

exekutatuko du. 

 IF baldintza1 THEN 

 ... 

 ELSEIF baldintza2 THEN  

 ... 

 ELSE 

 ... 

ENDIF 

OHARRA 1: Bi baldintzak aldi berean betetzen badira, orduan, baldintza1ek izango du lehentasuna, 

ELSEIFek lehenaren baldintza ez dela bete behar inplikatzen baitu. 

OHARRA 2: Bi IF instrukzio bereiziko bagenitu, eta bi baldintzak beteko balira, orduan bai, bata 

bestearen jarraian exekutatuko lituzke. 

 IF baldintza1 THEN 

 ... 

ENDIF 

 IF baldintza2 THEN  

 ... 

ENDIF 

Jarraian, IFen hainbat erabilerarekin lan egiteko bi kasu aztertuko ditugu: 

WHILE TRUE DO 

    MoveJ p1, v1000, fine, tool0; 

    IF DI1=1 THEN 

      MoveL p2,v1000,fine,tool0; 

    ELSEIF DI3=1 THEN 

      MoveL p3,v1000,fine,tool0; 

    ELSE 

      MoveL p4,v1000,fine,tool0; 

    ENDIF 

ENDWHILE 
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Kasu horretan, DI1=1 betetzen bada, robota p2 puntura mugituko da. Hori betetzen ez bada, eta 

DI3=1 betetzen bada, orduan, p3 puntura mugituko da. Beste edozein kasutan, p4 puntura mugituko 

da. 

PROC main() 

WHILE TRUE DO 

    MoveJ p1, v1000, fine, tool0; 

    IF DI1=1 THEN 

      MoveL p2,v1000,fine,tool0; 

        IF DI3=1 THEN 

          MoveL p3,v1000,fine,tool0; 

          ELSE 

            MoveL p4,v1000,fine,tool0; 

        ENDIF 

      MoveL p5,v1000,fine,tool0; 

    ENDIF 

ENDWHILE 

ENDPROC  

Bigarren kasu horretan, DI1=1 betetzen bada, robota p2 puntura mugituko da. Ondoren, DI3=1 

betetzen bada, p3 puntura mugituko da, bestela, p4ra mugituko da. Lehenengo baldintza bete izan ez 

balitz, DI1=1, robota p5ra mugituko zitekeen, bigarren IF instrukzioa alde batera utzita. Ohartu 

gaitezen, beraz, bi IF instrukzio erabili izan direla. Horrek esan nahi du bi ENDIF agertu behar direla, 

bakoitza horietako instrukzio bat ixteko. 

7.3. Compact IF:  

Compact If baldintza konkretu bat betetzen denean eta instrukzio bakar bat exekutatu behar denean 

erabiltzen da. Kasu honetan ez dugu ENDIF jarriko. 

 IF Baldintza; 

 IF kopurua > 5 GOTO hurrengoa; 

Kopurua 5 baino handiagoa bada, orduan, programa exekutatzen jarraituko du 

hurrengoa etiketaren ondoren. 
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7.4. FOR  

FOR eta ENDFOR artean dagoen guztia errepikatuko du, adierazitako zenbatzailea aukeratutako bi 

balioen artean dagoen bitartean. 

 FOR zenbatzailea FROM hasierako balioa TO bukaerako balioa DO 

 ... 

ENDFOR 

 

 FOR i FROM 1 TO 10 DO 

karratua; 

ENDFOR 

Kasu horretan, karratua prozedura errepikatuko da 1etik zenbatzen hasiz eta i zenbatzaileak 10eko 

balioa hartu arte. 

i sistemak duen aldagai propioa da, beraz, ez dugu aldagaien adierazpenean jarri behar; baina, nahi 

izatekotan, aldagai bat sortzeko aukera daukagu iren ordez jartzeko. Aldagai horrek, robotak 

zenbatgarren errepikapena egiten ari den zenbatzen du. 

7.5. LABEL ETA GOTO  

Lerroaren izena idatzi eta gero, bi puntu jarriko ditugu programaren lerro bat identifikatzeko, horri label 

edo etiketa esaten zaio. 

 Hasiera: 

GOTO erabiliz, programan etiketa baten bidez identifikatutako instrukzio batera salto egingo du. 

 GOTO hasiera; 

7.6. WAIT 

WaitTime 

Programak aurrera jarraitzeko itxarongo duen denbora definitzen du, segundotan neurtuta. 

 WaitTime 2;  
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WaitUntil 

Baldintza logiko bat bete arte itxaroten du, programak aurrera egiteko; adibidez, sistemak sarrera bat 

edo hainbat sarrera gaitu arte itxaron dezake. 

WaitUntil [\InPos] Cond [\MaxTime] [\TimeFlag] 

WaitUntil di3 = 0; 

7.7. STOP ETA EXIT 

Stop 

Programaren exekuzioa geldituko du, baina horren aurretik hasitako mugimenduak bukatu egingo ditu 

robotak. Erakuslea programaren hurrengo lerroan geldituko da itxaroten, eta abiatzeko botoia 

sakatzean, programaren berreskuratze-lana hasiko da. Berriz ere sakatzean, programaren exekuzioak 

erakuslea zegoen puntutik aurrera jarraituko du. 

Exit 

Programaren exekuzioa bukatuko du. Aukera hori erabiltzean, programa berriz exekutatu ahal izateko, 

hasierako instrukziotik abiatuta besterik ezin da egin. 
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8. KOMUNIKAZIO-INSTRUKZIOAK 

Komunikazio-instrukzioen bidez, erabiltzailearekin informazioa trukatzeko mezuak agertuko dira 

programazio-kontsolan. 

8.1. PROGRAMAZIO-KONTSOLAN MEZUAK IDAZTEA 

TPWrite instrukzioaren bidez, programazio-kontsolan mezu bat idatziko dugu. 

 TPWrite “Testua” [\Num] | [\Bool] | [\Pos] | [\Orient]; 

TPWrite “sakatu abiatzea”; 

TPWrite “egiten ari den pieza:=”\Num:=i; 

 

TPEraseren bidez, programazio-kontsolan agertzen diren testuak ezabatuko ditugu. Programak aurrera 

egin ahala, hori jarri ezean, mezuak bata bestearen jarraian agertuko dira pantailan idatzirik. 

8.2. AUKERAKETAK EGITEA 

Aukeraketak egiteko bi era bereiz ditzakegu: TPReadNum eta TPReadFK. Ikus dezagun bakoitza zertan 

datzan. 

TPReadNum erabiliz, programazio-kontsolan teklatu bat agertuko da, zenbakizko balio bat aukera 

dezagun. Aukeratutako balio hori aldagai batean gordeko da; beraz, aldagai horrek aurretik definitua 

egon beharko du. 

TPReadNum aldagaia, “Testua” [\MaxTime] [DIBreak] [\BreakFlag]; 

TPReadNum zenbat, “Zenbat pieza produzitu behar dira?”; 

FOR i FROM 1 TO zenbat DO 

prozesua; 

ENDFOR 

 

Kasu horretan, “Zenbat pieza produzitu behar dira?” mezua agertuko zaigu programazio-

kontsolan. Nahi dugun balioa aukeratu eta gero, hori zenbat aldagaian gordeko da, eta FOR 

instrukzioa jarriko da martxan, 1 eta zenbat balioen artean errepikapena egingo ditu. 
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TPReadFK erabiliz, programazio-kontsolan, funtzio-teklen irakurketa egiteko bost tekla agertuko dira. 

Tekla bakoitzaren gainean, guk nahi dugun testua agertuko da. Aldiz, stEmpty balioa utziko bagenu, 

tekla testurik gabe agertuko litzateke. Aurreko kasuan bezala, egindako aukeraketa aldagai batean 

gordeko da; beraz, aldagai horrek aurretik definitua egon beharko du. 

TPReadFK aldagaia, “Testua”,“FK1”,“FK2”,“FK3”,“FK4”,“FK5”; 

TPReadFK balioa, "Gehiago?", stEmpty, stEmpty, stEmpty, "Bai", "Ez"; 

Kasu horretan, programazio-kontsolan "Gehiago?" mezua agertuko zaigu, eta, behealdean, bost 

tekla: lehen hirurak hutsik, eta azken bietan "Bai" eta "Ez" mezuak agertuko dira. Tekla bat 

sakatzean, egindako aukera balioa izeneko aldagaian gordeko da. 

OHARRA: tekla batean agertu beharreko testua komatxoen artean idatzi behar dugu. Teklak hutsik 

egon behar badu, stEmpty komatxorik gabe idatzi beharko dugu. 

 

TPReadFK erabiltzean, agertzen diren teklak egin beharreko lanak adierazteko, TEST instrukzioa 

erabili beharko dugu, nahi dugun aldagaiari dei egiteko. 

TEST aldagaia  

[ DEFAULT: ...]  

ENDTEST 

 

TEST piezak 

 CASE 1,2,3: 

  pieza1; 

 CASE 4: 

  pieza2; 

 DEFAULT: 

  TPWrite "aukera okerra"; 

  Stop; 

ENDTEST 

 

Oso garrantzitsua da aldagaia ondo zehaztea, programa baten barnean, TPReadFK behin baino 

gehiagotan erabil baitaiteke. 
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Aurreko adibidean 1, 2 edo 3 teklak sakatuz gero, pieza1 errutinari deituko dio robotak. 4 tekla 

sakatzean, pieza2 errutinari deituko dio. Besterik aukeratuz gero, kasu horretan 5 tekla, "aukera 

okerra" mezua agertuko da programazio-kontsolan, eta programa gelditu egingo da. 
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9. PROZEDURAK SORTZEA 

Programa ordenatuago egoteko eta hobeto ulertzeko prozedurak sortu ahal ditugu. Prozedurak lan bat 

osatzen duen instrukzio-multzo batez osaturik daude, eta beharrezkoak direnean, deitu egingo diegu exekuta 

daitezen. 

PROC hitzaren ondoren, prozeduraren izena idatziko dugu, eta parentesi artean parametroak definituko 

ditugu, beharrezkoak badira. 

Jarraian dugun adibidean lau prozedura daude, eta prozedura nagusian horiei dei egiten zaie. Horrela, 

programan aldaketak egitea errazten da, instrukzio bakoitza non dagoen argi geratzen baita. 

PROC abiatzekoeskaera() 

 TPErase; 

 TPWrite "Abiatzea sakatu"; 

ENDPROC   

PROC zenbatgaldetu() 

 TPReadNum zenbat, "zenbat pieza egin nahi dituzu?"; 

ENDPROC 

PROC laukia() 

 MoveL phasiera,v1000,fine,toolrotu; 

 ... 

ENDPROC 

PROC hasieraaldatu() 

 PL1:=Ofss() 

ENDPROC 

PROC main() 

WHILE TRUE DO 

 abiatzeaeskatu; 

 zenbatgaldetu; 

 FOR i FROM 1 TO zenbat DO 

 laukia; 

 hasieraldatu; 

ENDFOR 
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ENDWHILE 

ENDPROC  

9.1. PROZEDUREN ALDAGAIAK 

Prozedurek parentesi artean aldagai bat eraman dezakete. Aldagai hori lokal motakoa da, hau da, ezin 

daiteke erabili beste prozeduretan. Definitutako PROC horretan bakarrik izango du eragina, beraz, ez da 

beste aldagaiekin adierazi behar. 

Jarraian dugun adibidean, PROC sinple bat sortu dugu laukia izenarekin. Parentesi artean aldea 

izeneko zenbakizko aldagai bat duela adierazi dugu. Prozeduraren instrukzioetan, ikus daiteke aldagai 

hori mugimenduak egiteko nola erabili dugun. 

Ondoren, PROC nagusian, gure laukia prozedurari dei egiten diogunean, aldea aldagaia ordezkatuta 

zein aldagai erabiliko dugun adierazi beharko dugu. Hori egiteko, erabiliko dugun aldagaiaren izena 

prozeduraren izenaren ondoren idatziko dugu. Kasu horretan, zenbatek ordezkatuko du aldea 

aldagaia. Era horretan, prozedura berdina erabil dezakegu alde ezberdina duten karratuak egiteko. 

 

MODULE MainModule 

CONST robtarget phasiera:= [[25,25,0],[0.708149,0.0432091,0.703389, -

0.0436208],[-1,0,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 

VAR num zenbat:= 0; 

 

PROC abiatzeko_eskatu() 

  TPWrite "Sakatu abiatzea"; 

  WaitDI Di0, 1; 

  TPErase; 

ENDPROC 

 

PROC laukia(num aldea) 

  MoveL Offs(phasiera,0,0,0),v1000,fine,tarkatza\WObj:=wmahaia; 

  MoveL Offs(phasiera,0,aldea,0),v1000,fine,tarkatza\WObj:=wmahaia; 

  MoveL 

Offs(phasiera,aldea,aldea,0),v1000,fine,tarkatza\WObj:=wmahaia; 
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  MoveL Offs(phasiera,aldea,0,0),v1000,fine,tarkatza\WObj:=wmahaia; 

  MoveL Offs(phasiera,0,0,0),v1000,fine,tarkatza\WObj:=wmahaia; 

ENDPROC  

 

PROC main() 

WHILE TRUE DO 

  abiatzeko_eskaera; 

  TPReadNum zenbat, "zenbateko aldea izan behar du laukiak?"; 

  TPErase; 

  laukia zenbat;!zenbat "aldea" aldagai lokalean ordezkatuko du 

ENDWHILE 

ENDPROC  

ENDMODULE 

9.2. ETENAK EGITEA 

Prozesadorea programa baten instrukzioak exekutatzen ari denean eta eten baten agindua jasotzen 

duenean, programa eten egingo du, etenaldiak agintzen duen lana eginez (garraiatzaile bat gelditu, 

erreminta aldatu...). Ondoren, programarekin aurrera jarraituko du zegoen tokitik aurrera. Hori TRAP 

prozeduren bitartez egiten da. 

Etena egiteko, intnum motako aldagaia sortuko dugu, eta horrek etenean egin beharreko TRAP 

prozedurari deituko dio. 

 VAR intnum garbiketa; 

Jarraian, etenaldian dagoenean, egin beharreko prozedura sortuko dugu: 

TRAP garbiketa_lana 

  MoveL P_has,v1000,fine,tool0; 

  MoveL P20,v1000,fine,tool0; 

  MoveL P30,v1000,fine,tool0; 

  MoveL P40,v1000,fine,tool0; 

  MoveL P_has,v1000,fine,tool0; 

ENDTRAP  
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Azkenik, main prozeduran, etenari deituko dion instrukzioa gehitu beharko dugu, eta nahi dugun TRAP 

prozedurarekin lotu. Horretarako: 

PROC main() 

  IDelete garbiketa; !etenaldi-aldagaia desgaitu 

  CONNECT garbiketa WHITH garbiketa_lana; !etenaldi-aldagaia eta TRAP 

prozedurak lotu 

  ISignalDI DI1,1,garbiketa; !DI1 seinaleak 1 balioa hartzerakoan, 

garbiketa aldagaiak TRAP prozedurari deituko dio 

  progama... 

ENDPROC  

Ohartu gaitezen intnum aldagaia ez dela zertan sarrera-seinale digital baten bidez gaitu, beste seinale-

motekin ere gaitu dezakegu, digitalak nahiz analogikoak izan. Aldagai batek nahi dugun balioa lortzean, 

edo denbora-tarte batzuetan ere gaitu ditzakegu seinale horiek. (ISignal AI, IVarValue, 

ITimer...). 

 

Hona hemen TRAP prozeduraren barnean joan daitezkeen beste instrukzio erabilgarri batzuen erabilera 

azalpenak:  

StopMove; ibilbidean zehar doanean, robota gelditu egingo da, etena eginez. 

StorePath; etenaldia sortzean, robota egiten ari den ibilbidea gordetzeko. 

RestoPath; etenaldia sortzean, robota egiten ari zen ibilbidea berrezartzeko. 

StartMove; etenaldia eta gero, robotaren mugimenduari berrekiteko. 

 

OHARRA: intnum aldagai bat TRAP prozedura bakar batekin erabil dezakegu, baina TRAP prozedura 

bat hainbat intnum aldagairekin lot dezakegu. 
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10.  ADIBIDE ARGIGARRIAK 

10.1. MUGIMENDUAK HAINBAT TOKITAN ERREPIKATZEA 

Mugimendu-multzo bat hainbat tokitan errepikatu behar badugu, honako hau egin genezake: 

MODULE MainModule 

VAR robtarget p1:= [[10,10,0],[0.708149,0.0432091,0.703389,-

0.0436208],[-1,0,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 

CONST robtarget phasiera:= [[10,10,0],[0.708149,0.0432091,0.703389,-

0.0436208],[-1,0,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 

VAR num zenbat:= 0; 

 

PROC main() 

WHILE TRUE DO 

TPReadNum zenbat, "zenbat pieza egin nahi dituzu?"; 

  

     FOR i FROM 1 TO zenbat DO 

     MoveJ Offs(p1,-10,-10,10),v1000,fine,tarkatza\WObj:=wmahaia; 

     Movel Offs(p1,0,0,10),v1000,fine,tarkatza\WObj:=wmahaia; 

     Movel Offs(p1,0,0,0),v1000,fine,tarkatza\WObj:=wmahaia; 

     Movel Offs(p1,15,0,0),v1000,fine,tarkatza\WObj:=wmahaia; 

     Movel Offs(p1,15,15,0),v1000,fine,tarkatza\WObj:=wmahaia; 

     Movel Offs(p1,0,15,0),v1000,fine,tarkatza\WObj:=wmahaia; 

     Movel Offs(p1,0,0,0),v1000,fine,tarkatza\WObj:=wmahaia; 

     Movel Offs(p1,0,0,10),v1000,fine,tarkatza\WObj:=wmahaia; 

     p1:= Offs(p1,25,0,0);!edo p1:=offs (p1,25*i,0,0), kasu 

honetan  FROM 0 TO (zenbat-1) DO 

     ENDFOR 

     p1:=phasiera; 

     TPErase; 

ENDWHILE   

ENDPROC  

ENDMODULE 
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ProcMain barruan ikus daitekeenez, FOR instrukzioa bukatu aurretik, puntu baten posizioa aldatu 

dugu: 

  p1:= Offs(p1,25,0,0); 

Hori egitean, kontuan hartu beharko dugu p1 CONST izan beharrean VAR izango dela eta hori aldagaien 

adierazpenean adierazi behar dela. Programa hurrengo aldi baterako erabilgarri gera dadin, FOR 

instrukzioa bukatu ondoren, p1 haren hasierako koordenatuetara eraman beharko dugu, berriz ere. 

Azken hori egiteko, hainbat era posible daude. 

10.2. ZUTABE- ETA ILARA-KOPURUA ALDAGARRIA DENEAN 

Programa exekutatzen dugun bakoitzean, egin beharreko zutabe- eta ilara-kopurua aldatzen baldin 

bada, langileari galdetu beharko diogu zenbat zutabe eta zenbat ilara egin behar diren. Hala, FOR 

instrukzioaren barnean gaudenean, aldagai bat beharko dugu horietako bakoitza zenbatzen joateko. 

MODULE MainModule 

VAR robtarget p10:= [[451.91,-55.87,710.22], 

[0.708149,0.0432091,0.703389,-0.0436208],[-1,0,-1,0], 

[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 

VAR num zutabe:= 0; 

VAR num ilara:= 0; 

VAR num i1:= 0; 

VAR num i2:= 0; 

PROC laukia(robtarget p1) 

    MoveJ Offs(p1,-10,-10,10),v1000,fine,tarkatza\WObj:=wmahaia; 

    MoveL Offs(p1,0,0,10),v1000,fine,tarkatza\WObj:=wmahaia; 

    MoveL Offs(p1,0,0,0),v1000,fine,tarkatza\WObj:=wmahaia; 

    MoveL Offs(p1,15,0,0),v1000,fine,tarkatza\WObj:=wmahaia; 

    MoveL Offs(p1,15,15,0),v1000,fine,tarkatza\WObj:=wmahaia; 

    MoveL Offs(p1,0,15,0),v1000,fine,tarkatza\WObj:=wmahaia; 

    MoveL Offs(p1,0,0,0),v1000,fine,tarkatza\WObj:=wmahaia; 

    MoveL Offs(p1,0,0,10),v1000,fine,tarkatza\WObj:=wmahaia; 

ENDPROC 

PROC main() 

TPReadNum zutabe, "zenbat zutabe ditu paletak?"; 

TPReadNum ilara, "zenbat ilara ditu paletak?"; 
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TPErase; 

  FOR i1 FROM 0 TO zutabe DO 

    FOR i2 FROM 0 TO ilara DO 

    eskuinera:=i1*300; 

    gora:=i2*250; 

    laukia p10; 

    p10:=Offs(p10,eskuinera,gora,0); 

    ENDFOR 

  ENDFOR 

ENDPROC  

ENDMODULE  
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11.  PROGRAMAK ROBOTERA BIDALTZEA 

Ikasgelan, Filezilla programa erabiltzen dugu; horren bidez, robotarekin konektatuko gara. Aurretik robotaren 

IPNa (Internet Phone Number) ezagutu behar dugu; gure kasuan, 192.168.125.1 zenbakia.  

Programak ordenagailutik robotera bidaltzeko, horien izenaren gainean klik egin, eta robotean gorde nahi 

dugun karpetara arrastatu besterik ez dugu egin behar. 
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ROBOTSTUDIO 6.07 

 

RobotStudio ABB roboten programazioa eta simulazioa egiteko ahalmena duen softwarea da. Eskuliburu 

honen bidez, ohiko lanak azalduko ditugu. Informazio zehatzagoa eta zabalagoa ABBren RobotStudio 

eskuliburuan aurki dezakezu (https://new.abb.com/products/robotics/es/robotstudio/descargas). 

 

12.  NABIGAZIOA 

Erabiltzailearen interfazea hainbat menutan sailkatuta dago, horietako bakoitza dagokion fitxa gaituz 

aukeratuko dugu. 

 

 Archivo: hainbat aukera ematen ditu, hala nola estazio berri bat sortzea, robot-sistema bat sortzea, 

kontroladore batera konektatzea, estazio bat gordetzea eta abar. 

 Posición inicial: estazioak eta sistemak eratzeko kontrolak ditu, baita ibilbideak programatzeko eta 

elementuak kokatzeko ere. 

 Modelado: osagaiak sortzeko eta biltzeko kontrolak ditu, baita ere gorputzak eratzeko, neurketak 

egiteko eta CAD eragiketak egiteko. 

 Simulación: simulazioak sortzeko, konfiguratzeko, kontrolatzeko, monitorizatzeko eta grabatzeko 

aukera ematen du. 

 Controlador: kontroladore birtualari dagozkion lanak konfiguratzeko eta sinkronizatzeko beharrezko 

aukerak ematen ditu. 

 RAPID: RAPID editorea du, eta, mugimenduak izan ezik, robotaren lan guztiak editatzeko aukera ematen 

du. 

 Complementos: PowerPac kontrolak dauzka. 

https://new.abb.com/products/robotics/es/robotstudio/descargas
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12.1. SAGUAREN BIDEZKO NABIGAZIOA LEIHO GRAFIKOAN 

TEKLA- ETA SAGU- 

KONBINAZIOA 
ZERTARAKO 

Ctrl+saguaren 

ezkerreko botoia 

Estazioa lekualdatzeko, saguaren botoia sakatuta mantentzen 

dugun bitartean. 

Ctrl+saguaren 

eskuineko botoia 

Saguaren botoia sakatuta mantentzen dugun bitartean, sagua 

alde batera edo bestera lekualdatuz, zooma egiteko erabiliko 

dugu. Saguak gurpiltxoa edo hiru botoi baldin baditu, erdikoarekin 

egin dezakegu. 

Ctrl+Mayus +saguaren 

ezkerreko botoia 

Estazioa biratzeko, saguaren botoia sakatuta mantentzen dugun 

bitartean. Saguak hiru botoi baldin baditu, eskuineko eta erdiko 

botoiak erabil ditzakegu tekla konbinazioaren ordez. 

Mayus +saguaren 

ezkerreko botoia 
Erabiltzen dugun leihoan dauden elementuak aukeratzeko. 

Mayus +saguaren 

eskuineko botoia 
Leiho bat aukeratzeko eta handitzeko. 

12.2. GORDETZEA ETA PARTEKATZEA 

Sistema bat sortu eta programa dugunean, beste edozein programatan egiten den bezala gorde 

dezakegu egindako lana, kasu honetan rsstn fitxategi-luzapenarekin. 

RobotStudiok beste aukera bat ematen digu geure lana partekatzeko edo beste ekipo batera eraman 

nahi dugunerako. Kasu horietan, gerta daiteke gure lanean dauden elementu batzuk beste ekipo batean 

ez egotea; beraz, lan osoa, haren elementu guztiekin gordetzeko, segidan adierazitako ibilbideari jarrai 

diezaiokegu: “Archivo” > “Compartir” > “Pack and Go”. Hori eginez, rspag fitxategi-luzapena duen 

dokumentu bat eratuko da, eta logikoa denez, aurrekoak baino espazio gehiago hartuko du. 
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12.3. LAGUNTZA 

RobotStudio exekutatzen dugunean, Archivo fitxan Ayuda aukera agertuko zaigu hainbat 

eskulibururekin eta erreferentzia teknikorekin. 

 



ROBOTSTUDIOREKIN OINARRIZKO ARIKETAK EGITEA ROBOTSTUDIO 6.07  

42 

12.4. ERABILTZAILEAREN AUKERAK 

RobotStudio exekutatzen dugunean, Archivo fitxan Opciones aukera sakatuta, leihatila bat irekiko da, 

eta bertan programa nahieran jar dezakegu: fitxategiak non gorde, grafikoak, simulazioa, eta abar. 
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13.  ROBOT SISTEMA BAT SORTZEA 

Funtzionatu ahal izateko, robot-sistemak bat bi atalez osaturik egon behar du: atal mekanikoa (robota) eta 

kontroladorea. 

Kontroladorea robotak daraman armairua da, bertan dago kontrola prozesatzeko unitate zentrala, PUZ (CPU: 

Central Processing Unit) robotaren potentzia-unitatea. Prozesadore bakar batekin sinkronizatuta lan egiten 

duten 4 robot erabil ditzakegu MultiMove erabiliz, baina robot bakoitzak bere potentzia-unitatea izan 

beharko du. Beste aukera bat da kabina ezberdinak sortzea, beren artean kableatzea eta mugimenduak 

sinkronizatzea. 

RobotStudiok sistema izena ematen dio parte mekanikoaz eta kontroladoreaz osatutako multzoari.  

Programa irekitzean Nuevo sakatuz gero, honako aukera hauek ditugu: sistema batekin estazio bat sortzea 

edo estazio huts bat sortzea, eta bertan, guk robota eta kontroladorea ezartzea. Bigarren aukera hori da 

azalduko duguna, beraz, Estación vacía izango da egin beharreko aukera. 

 

13.1. ROBOTA TXERTATZEA 

Estazioa daukagunean, robota txertatuko dugu. Horretarako, jarraitu beharreko ibilbidea honako hau 

da: “Posición inicial” > “Biblioteca ABB” > nahi dugun robota aukeratu > “Aceptar”. 
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Robota aurretik genuen lan-planoaren erdian kokatuta agertuko da, eta ezkerraldeko Diseño fitxan, 

txertatutako robota agertuko zaigu. Haren gainean eskuineko botoia sakatuta, hainbat aukera ematen 

digun menua irekiko da. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Robota ikusgai jarri edo ezkutatzeko 
 
 
 
Robota mugitzeko edo biratzeko 
 
 
 
 
 
Robotaren ardatzak mugitzeko 
 
 
Robota hasierako posiziora eramateko 



ROBOTSTUDIO 6.07  

45 

13.2. KONTROLADOREA TXERTATZEA 

Parte mekanikoa sartutakoan, kontroladorea txertatuko dugu. Horretarako, honako ibilbide honi 

jarraituko diogu: 

 

 

“Posición inicial” > “Sistema de robot” > “Desde diseño...” 

 

 

 

Hori eginda, sistemaren izena ezarriko dugu eta non 

gordeko dugun aukeratuko dugu. Aukera egin eta 

gero, Siguiente sakatu. 

 

 

Jarraian dauzkagun mekanismoak zerrendatuta 

agertuko dira. Bakarra baldin badaukagu, orduan, bat 

besterik ez, eta kontroladorea zein mekanismori 

ezarri nahi diogun aukeratuko dugu. 

 

Azkenik, sistemaren konfiguraziorako aukerak 

agertuko dira: Sarrera/Irteera-txartelak, 

FlexPendantaren hizkuntza... 

“Editar” > “Opciones” aukeratuta, balio horiek 

aldatzeko aukera dugu. 

Kontuz egindako aldaketekin: egindako lana robot 

fisiko batera pasatu nahi badugu, sistema errealean 

dauzkagun software-aukera berdinak izan beharko 

ditugu, hizkuntza barne; bestela, robot fisikoak ezingo 

du programa exekutatu. 



ROBOTSTUDIOREKIN OINARRIZKO ARIKETAK EGITEA ROBOTSTUDIO 6.07  

46 

Behin kontroladorea txertatuta, robotaren base koordenatu-sistema bere gain hartu dugu. Orain robota 

mugituko bagenu, kontroladorearekin sinkronizatuta dagoenez, tarea koordenatu-sistema berarekin 

batera mugitu nahi dugun galdetu egingo digu, prozesadoreak informazio egokia behar baitu. Ezetz 

erantzungo bagenu, base koordenatu-sistema ez litzateke besteekin koordinatua egongo, beraz, 

egokiena baietz erantzutea da. 

OHARRA: kontroladorea txertatu aurretik beste elementu edo objekturen bat txertatzen badugu, gerta 

daiteke estazioko elementuetan agertzea, eta ez sistemaren elementuetan. Horrelakorik gertatuko 

balitz, estazioaren menuan, objektuaren izenaren gainean klikatu eta sistemara arrastatu. 

 

13.3. TXERTATUTAKO KONTROLADOREAN EZAUGARRIAK ALDATZEA 

Kontroladorea txertatu eta gero, aldaketaren bat egin nahi badugu, lehen egitekoa azken hori itzaltzea 

izango da. Ondoren, bi bide dauzkagu: 

 "Controlador" > "Configuración" > "Administrador de instalación" ibilbideari jarraitzea, eta 

bertan, berriro Administrador de instalación aukeratzea. 
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 “Posición inicial” > “Sistema de robot” > “Existente...” ibilbideari jarraitzea. Bertan, aurkitutako 

sistemak izango ditugu ikusgai. Administrar sistemas... aukeratuko dugu, eta egingo dugun 

lehenengo gauza RobotWarea aukeratzea izango da (5 eta aurrekoak, edo 6 eta ondorengoak).  

 

Jarraian, kontroladoreen artean geurea aukeratuko dugu (gerta daiteke kontroladore birtualak bakarrik 

egotea). Hori egitean, kontroladorearen ezaugarri guztiak ikusiko ditugu, eta Opciones klikatzean, 

beharrezko aldaketak egingo ditugu. 
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13.4. ERREMINTA TXERTATZEA 

Erreminta txertatzeko, “Posición inicial” > “Importar biblioteca” > “Equipamiento” ibilbideari jarraitu, 

eta nahi dugun erreminta aukeratuko dugu. Erreminta mundo koordenatu-sisteman txertatuko da. 

Agertutako menuan, robotaren kontroladorearen armairua eta beste hainbat elementu aukeratu 

ditzakegu, sisteman txertatzeko eta modu errealagoan bistaratzeko. 

 

Erreminta Diseño fitxan agertuko da, robotaren azpian. Erreminta txertatzen dugunean, robota mugitu 

ez badugu, gerta daiteke azken hori ez ikustea. Robotaren gainean eskuineko botoiaz klikatuz, Visible 

sakatu eta robota ezkutatu egingo da, eta erreminta agerian geldituko da. 

 

Erreminta dagokion tokian kokatzeko, haren gainean klikatu eta robotaren gainera arrastatuko dugu. 

Horrela, erreminta eta robotaren mugimenduak loturik egongo dira, baina programak erremintaren 

posizioa eguneratu nahi dugun galdetuko digu. Baietz erantzunez gero, erreminta robotean egoki 

kokatuko da. 

OHARRA: nahiz eta erreminta bat txertatu, kontroladorerik ez badugu, ezin izango ditugu puntuak 

erreminta horren orientazioarekin zuzenean sortu. 

13.5. ROBOTA MUGITZEA 

Ikus dezagun nola mugi ditzakegun robota eta haren ardatzak. Mano alzada tresna-barran zazpi botoi 

daude. Alabaina, botoi horiek ez dira erabilgarri egongo hasieratik. Ohartzen bagara, sistema bat eduki 
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arte, aipatutako tresna-barraren azken hiru botoiak ez dira gaituko. Bada, hiru aukera horiekin 

mugimendu linealak egin ditzakegu, erreminta berrorientatu eta mugimenduak egin, robot bat baino 

gehiagorekin. 

 

 

Mugitu: robotak x, y eta z ardatzetan lekualdatzeko aukera ematen digu. Agertzen diren ardatzetan 

klikatu, eta robota mugitu egingo dugu. 

 

Biratu: robota x, y eta z ardatzen inguruan biratu dezakegu. Horretarako, hiru koloretako geziak 

agertuko zaizkigu. Aurreko kasuan bezala, gezi horietako batean klikatu eta robota biratu egingo da. 

Mugimenduak era zehatzago batean egiteko, Diseño fitxan, robotaren izenaren gainean eskuineko 

botoia klikatuz agertzen den menuan Posición aukeratu. Bertan, Fijar posición eta Girar aukerak aurki 

ditzakegu. Horietan, nahi dugun erreferentzia-sistema aukeratuz, posizio zehatza adieraz dezakegu. 

Ardatzen mugimendua: robotaren nahi dugun ardatzean klikatu, eta ardatzaren orientazioa aldatu ahal 

izango dugu. 

Aurrekoetan bezala, zehatzago egiteko, robotaren izenaren gainean eskuineko botoiaz klikatu eta 

Movimiento de ejes del mecanismo aukeratu. Agertuko zaigun taulan, robotaren ardatz bakoitza mugi 

dezakegu. Horretarako hiru aukera dauzkagu: barraren kurtsorea lekualdatzea, geziak sakatzea edo 

eskuz nahi dugun balioa sartzea. 
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Eskuineko gezian klikatuz, Separar aukeratu, eta horrela, leihatila alde batera mugitzeko aukera izango 

dugu, uneoro ikusgai. 

Mugimendu lineala: TCParekin mugimendu lineal bat egiteko beharrezkoa den motorren konbinazioa 

kalkulatzen du. 

Erreminta berrorientatu: robota mugitu egingo du eta TCPa puntu berdinean mantenduko da.  
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14.  WorkObjectak EDO LAN-OBJEKTUAK SORTZEA 

Sistema bat sortzean, softwareak berak sortuko du WObj0 robotaren oinarrian, baina erosoago lan egiteko, 

geureak sortuko ditugu. Horretarako, “Posición inicial” > “Otros” > “Crear objeto de trabajo” ibilbideari 

jarraituko diogu. 

 

Hori egiten dugunean, lan-objektu (WObj) berri bat sortuko da, eta haren kokapena eta orientazioa zehaztu 

beharko ditugu. 

 

Behin lan-objektua zehaztuta, haren gainean eskuineko botoiaz klikatuz, hainbat aukera dituen menua 

agertuko zaigu. Seleccionar como UCS aukeratuz gero, ardatzez gain, planoa ere agertuko zaigu ikusgai. 

Jarraian, eskatzen diren datu batzuen azalpena ikus dezakegu: 

• Objeto de trabajo sostenido por el robot: true jarriko dugu 

robotak berak lan-objektua mugitzen duenean; adibidez, pieza 

bat esmerilatzeko. Lan-objektua finko badago, false utziko dugu. 

 

• Movido por unidad: robotak lan egiten duen bitartean, pieza 

uhal garraiatzaile batetik mugituz doanean aukeratuko dugu. 

 

• Sistema de coordenadas de usuario: bertan, geure lan-objektu 

berriaren kokapena eta orientazioa adierazi behar ditugu. 

 

 

 

 

Trayectorias y puntos fitxan dauzkagun lan-objektuak agertuko 

dira, eta, han eskuineko botoia klikatuz, editatzeko aukera 

daukagu. 
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Badugu aukera baita ere, hasiera batean, haren kokapena adierazi gabe lan-objektu bat sortzeko. Gure 

estazioan objektu bat izanez gero —adibidez, mahai bat—, lan-objektuaren izenaren gainean eskuineko 

botoia sakatuz agertzen den menuan, Conectar a aukeratu, eta objektua bera aukeratuko dugu. Lan-

objektuaren posizioa eguneratu nahi dugun galdetuko digu; baiezkoa eman eta kokapena eguneratuko du. 

Objektu bat sortuta badugu, aukera izango dugu lan-objektu bat objektu horrekin konektatzeko. Hori 

egindakoan, objektua tokiz mugituko bagenu, lan-objektua ere berarekin mugituko litzateke, eta, horrekin 

batera, bertan sortuta dauden puntu guztiak. Horretarako, eskuineko botoiaz lan-objektuaren izenaren 

gainean klikatu, eta "Conectar a" > objektua jarraitu. 
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15.  PUNTUAK SORTZEA 

Puntuak sortzeko ez dago era bakarra. Jarraian bi era desberdin ikusiko ditugu. 

15.1. PUNTUAREN POSIZIOA ZEHAZTEA 

Puntuak sortzeko era bat “Posición inicial” > “Posición” > “Crear objetivo” ibilbideari jarraitzea da. 

Horrela, puntua definitzeko hainbat aukera dituen leihatila izango dugu ikusgai, eta aldi berean, hainbat 

puntu eratu ahal izango ditugu. 

 

 

Bukatu ondoren, puntu baten koordenatuak aldatu beharko bagenitu, orduan, puntuaren izenean 

eskuineko botoiaz klikatu, eta, berriz ere, hainbat aukera ematen digun menu bat izango dugu ikusgai. 

Referencia: puntuarentzat zehaztutako posizioa adierazteko, 

mundua, lan-objektuaren kokalekua edo erabiltzailearen 

koordenatu-sistema erabil ditzakegu erreferentzia bezala, 

momentu bakoitzean komeni zaiguna. 

 

Añadir: posizioak zehaztuta eta bertan klikatuta, puntuak sortzen 

joango gara. 

 

Nombre del punto: nahi dugun izena jarri, eta ondoren 10, 20... 

adierazten joango da programa. 

 

Objeto de trabajo: horren bidez, puntuak zein lan-objektutan sortu 

ditugun adierazten dugu. Horrela, aurrerago lan-objektu hori 

mugitu nahi badugu, 200 mm gora adibidez, lan-objektua editatuz, 

puntu guztiak berarekin batera mugituko dira. 

Crear: puntu guztiak definitu ditugunean, bertan klikatuko dugu. 
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“Modificar posición” >  “Fijar posición” ibilbideari jarraituz, leihatilatxo bat irekiko zaigu, eta bertan, 

nahi dugun erreferentzia erabilita, posizioa aldatuko dugu. Bide hori erabilgarria da, puntuak dauzkagun 

erreferentziekiko zein kokapen duten jakiteko ere. 

 

15.2. SEGURTASUN-PUNTUAK SORTZEA 

Puntuak sortzeko beste era bat ikusiko dugu jarraian, alegia, segurtasun-puntuak sortzeko erosoa izan 

daitekeena. Horretarako, robota eskuz nahi dugun posizio batera mugituko dugu, eta “Posición inicial” 

> “Programar posición” ibilbideari jarraituko diogu, horrela, robotaren erremintaren muturrean puntu 

bat sortuko dugu. Bada, puntu berri horrek erremintaren orientazioa izango du. 

 

Puntua sortzeko momentuan, parametroak adierazten dituen tokian, ohartu behar dugu zer lan-objektu 

eta erreminta erabiltzen ari garen. Segurtasun-puntuaren kasuan, egokiagoa da lan-objektuan WObj0 

jartzea, horrela, puntu horrek robotarekin bat egingo baitu, eta ez beste lan-objektu batekin; robota edo 

daukagun beste lan-objektu bat lekualdatuko bagenu, segurtasun-puntuak robotarekin erlazionaturik 

jarraituko du. WObj0 aukeratzean, Programar posición klikatzean, programak ziurtatu nahi izango du 

puntua bertan sortu nahi dugula. 

15.3. SORTUTAKO PUNTUEN ORIENTAZIOA 

Aurretik esan bezala, garrantzitsua da puntuak sortzeko orduan zein lan-objektu eta zein erreminta 

erabiliko dugun zehaztea.  

Puntu baten izenean jarri eta eskuineko botoiaz haren menuan Ver herramienta en la posición 

aukeratuta, grafikoki ikusiko dugu zein den erremintaren orientazioa sortu dugun puntu horretan. 
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Ondoko irudian ikusten den bezala, argi dago, robotak 

ezin duela orientazio horrekin lan egin. Hortaz, saiatuko 

gara erremintak robotean duen orientazioa eta piezan 

izan behar duena ahalik eta antzekoen izan daitezen. Hori 

funtzionamendurako garrantzitsua da eta, kasu 

batzuetan, soldaduran esaterako, nahitaezkoa. 

Ver robot en posición aukeratzen badugu, ezin izango 

dugu robota posizioan ikusi, ezinezkoa delako horrela 

orientatzea kokatuta dagoen moduan. 

Puntuan “Modificar objetivo” > “Girar” ibilbideari 

jarraituz, puntuaren orientazioa aldatzeko aukera dugu. 

 

 

Robotari ardatz batean errotazio-angelu bat pixkanaka 

aplikatzen badiogu, ikusiko dugu erremintaren orientazioa 

nola aldatzen doan. Gainera, puntuaren kokapenaren arabera, 

robota bera ere puntuan kokatuko da heltzea posible duenean. 

 

 

Nahiz eta robota puntura heltzea posiblea izan, saiatu behar dugu, 

robotak puntura heltzeko duen orientazioa mugitzeko zentzuzkoa 

izan dadin. Horretarako, errotazioa ardatzetan aplikatuko dugu 

egokia izan arte. 

 

 

Puntu baten orientazioa egokia denean, bi aukera dauzkagu: 

 Beste puntu guztiak aukeratu, eta Girar fitxan, errotazio balio berdinekin Aplicar sakatu. Era 

horretan, aukeratutako ardatzean, erremintaren orientazioari egindako errotazioa puntu 

guztietan aldatuko da. Eta mugimendu-sekuentzia bat sortzean, erremintaren orientazioa aldatuz 

joango da puntuetatik pasatzean. 
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 Puntu horren menuan, Copiar orientación aukeratu, eta ondoren, orientazio bera izatea nahi 

dugun beste puntu guztiak aukeratuko ditugu, eta azkenik, Aplicar orientación klikatuko dugu. 

Horrela, mugimendu-sekuentzia bat sortzean, erremintaren orientazioa konstante mantenduko 

da egindako ibilbidean zehar. 

Aukeretako bat aplikatu ostean, puntu guztien orientazioa aldatuko dugu. Beraz, puntuetan klikatuz, 

robota horietara nola helduko den ikusiko dugu, eta beharrezkoa denean, dagozkion doiketak egingo 

ditugu. 

6.05 bertsiora arte, Robota lan-objektu batean sortu ditugun puntuetara hel daitekeen jakiteko, lan-

objektuaren izenean eskuineko botoiaz klikatuz, Alcanzabilidad aukeratu, eta leihatila bat irekiko zaigu 

lan-objektuan dauden puntu guztiekin. Robota puntuetara heltzeko gai denean, berdez adierazita 

agertuko dira, osterantzean, gorriz. 

6.07 bertsioan, ordea, edozein prozeduraren barnean, mugimendu-instrukzioetan klikatuz irekitzen den 

menuan, Comprobar alcance gaitu edo desgaitzeko aukera dugu. 

 

OHARRA: puntuak sortzen ditugunean, ohartu behar dugu horietan ardatzek zein orientazio duten. 

Halaber, orientazio hori erremintak duenarekin alderatu behar dugu. Kontuan izan erreminta puntura 

joango dela puntu horrek definitua duen orientazioarekin. Hau da, erremintak abiapuntuan duen 

orientazioa eta helmugan duen puntuaren orientazioa berdinak ez badira, erreminta biratuz joango da. 

Askotan horrek ez du arazorik emango, baina gerta daiteke, robotaren ardatzen bat gehiegi biraraztea 

beharrik gabe. 

Adibidez, robotak abiapuntutik helmugara 90° biratu behar badu, komeni da abiapuntuaren eta 

helmugako puntuaren ardatzen artean 90°-ko aldea egotea, horrela, robotaren mugimendua gertatzen 

den bitartean, robotaren posizioa egonkorragoa izango da. 
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16.  MUGIMENDU-SEKUENTZIA SORTZEA 

Hainbat puntu dauzkagunean, mugimendu-sekuentzia bat egiteko moduan egongo gara, horretarako 

“Posición inicial” > “Ruta” > “Trayectoria vacía” ibilbideari jarraituko diogu. 

 

Hori eginez, Trayectorias y puntos fitxan Path_10  mugimendu-sekuentzia agertuko zaigu. Pantailaren 

behealdean, eskuinean, hainbat parametro aldatzeko aukera dugu. 

 

Nahi ditugun parametroak aukeratu ondoren, mugimendu-sekuentzian gehitu nahi dugun puntua aukeratu, 

eta Path_10era arrastatuko dugu. Operazio hori behar beste errepikatuko dugu geure mugimendu-

sekuentzia osatu arte. Nahi izanez gero, puntu guztiak aldi berean aukeratu, eta Path_10era elkarrekin 

arrastatu ahal ditugu. 

Halaber, adierazi beharra dago sortutako Path hori berez prozedura bat dela, eta, RAPID ediziora joatean, 

prozedura nagusitik kanpo ikusiko dugula. 

Bestetik, gogoratu behar dugu, robota puntu batera orientazio ezberdinekin hel daitekeela, eta orientazio 

bakarrarekin ere, ardatzen konfigurazio ezberdinekin hel daitekeela. Hori guztia robota martxan jarri aurretik 

egiaztatu beharreko gauza da. Izan ere, martxan jartzean gerta daiteke punturen batera funtzionamendurako 

egokia ez den orientazioarekin mugitzea. 

“Trayectorias y puntos” > “Trayectorias y procedimientos” > “Path_10” > “Configuración automática” > 

“Todas las instrucciones de movimiento” ibilbideari jarraituko diogu. Hori egitean, ikusiko dugu robotak 

mugimendu-sekuentzia egiten duela, eta aldi berean, posizio guztietara zein orientaziorekin hel daitekeen 

kalkulatzen duela.  
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Ondoren, puntu baten gainean kokatzean, “Modificar una instrucción” > “Configuraciones” ibilbideari 

jarraituz, leihatila bat agertuko zaigu puntuaren konfigurazioekin. Robotak puntura heltzeko konfigurazio bat 

baino gehiago badu, konfigurazioak leihatilan zerrendatuta agertuko dira, eta haietan klikatuz, grafikoki 

ikusiko dugu robota zer orientaziorekin helduko den puntura. Robotak konfiguraziorik naturalenarekin heldu 

beharko du puntura. Programak bere ustez egokiena dena aukeratuko du, baina aldatzeko aukera ematen 

digu. 

 

Incluir giros aukera gaitutakoan, beste aukera gehiago ere agertuko dira. Noizbait, horietako bat erabili 

beharko dugu. 

Robotaren ardatzen mugimendua bistaratzen dugunean, CFG atalean adierazten den zenbakiak puntuaren  

konfigurazioan agertzen den Cfg-ri egiten dio erreferentzia. Noizbait, ardatzak alde batera behartuta 
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daudenean eta sekuentziak aurrera egin ezin duenean, ardatzen mugimenduan nahi dugun konfigurazioa 

jarri, eta, zenbaki horri erreparatuta, jakin dezakegu zein den aukeratu behar dugun konfigurazioa. 

 

 

Prozedura batean, programak ardatzen akatsa edo konfigurazio-akatsa dugula adierazten digunean, hori 

zuzentzeko jarraian azalduta dagoen instrukzioa erabil dezakegu: 

Prozeduran, akatsa ematen digun mugimendu-instrukzioaren aurretik, ConfL Off instrukzioa txerta 

dezakegu. Hori jartzen dugun puntutik aurrera, mugimenduak egingo ditu, baina ondorengo puntuetan 

ezarrita dagoen konfigurazioari erreparatu gabe. 

Arazoa zuzenduta dagoenean, ConfL On jartzea komeni da, mugimenduen gainean dugun kontrola 

handiagoa izango baita.  

Instrukzio hori txertatzeko, mugimendu-instrukzioan eskuineko botoiaz klikatuz agertzen den menuan, 

Insertar instrucción de acción aukeratuko dugu. Bertan, Plantillas de instrucción atalean, nahi dugun 

instrukzioa aukeratu, eta mugimendu-instrukzioaren jarraian txertatuko dugu. 

 



ROBOTSTUDIOREKIN OINARRIZKO ARIKETAK EGITEA ROBOTSTUDIO 6.07  

60 

16.1. MUGIMENDU-SEKUENTZIA AUTOMATIKOA 

Geometria berezi bat dugunean, zirkularra esate baterako, mugimendu-sekuentzia automatikoki 

sortzeko aukera dugu. Horretarako, “Posición inicial” > “Ruta” > “Trayectoria automática” ibilbideari 

jarraituko diogu. 

Gogoratu erabili nahi ditugun erreminta eta lan-objektua aurretik egoki aukeratzea. 

Irekiko den leihoan, ibilbidea zein den adieraztea eskatzen du. Horretarako, robotak jarraitu behar duen 

ertzean klikatu behar dugu. 

Parametros de aproximación dioen tokian hiru aukera dauzkagu: 

 Lineal aukeratuz gero, hainbat puntu sortuko dira, eta haien arteko mugimenduak MoveL erabiliz 

egingo dira. 

 Circular aukeratuz gero, lau puntu sortuko dira eta haien arteko mugimenduak MoveC erabiliz 

egingo dira. 

 Constante aukeratuz gero, puntu guztiak adierazitako distantziara egingo ditu. Lortutako ibilbidea 

zehatzagoa izango da, baina puntu gehiegi izan daitezke lan mota askotarako. 

 Distancia mín.: sortutako puntuen arteko distantzia minimoa zein izango den adierazten du. 

Zenbat eta baxuagoa izan, orduan eta puntu gehiago sortuko ditu. 

 Radio máx.: zirkunferentzia bat egiteko kontutan hartuko duen erradio maximoa adierazten du; 

hortik gorakoak marra zuzentzat hartuko ditu. 

 Tolerancia: perdoia zenbat eta txikiagoa izan, orduan eta zehatzagoa izango da lortutako ibilbidea. 
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Hori eginez, mugimendu-sekuentzia eta azken hori definitzeko beharrezkoak diren puntuak sortuko 

ditugu. Hori bai, puntu horietara erreminta zein orientaziorekin iristen den begiratu beharko dugu, 

bestela gerta liteke, mugimendu-sekuentzia ezin exekutatzea. 
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17.  MUGIMENDU-SEKUENTZIAREN SIMULAZIOA  

Programa exekutatzen duena kontroladorea da, beraz, lan hori egin ahal izateko, aurretik sortu dugun 

programa kontroladorera bidali behar dugu. Horretarako, “Posición inicial” > “Controlador” > “Sincronizar” 

ibilbideari jarraituko diogu. Irekitzen zaigun leihatilan, ematen dizkigun aukeretatik sinkronizatu nahi 

ditugunak aukeratuko ditugu. Lehen aldiz egitean, dena aukeratu beharko dugu, baina, hurrengoetan, 

nahikoa izango da soilik aldatu ditugun atalak sinkronizatzea. 

 

Simulatu nahi duguna aukeratu ondoren, Reproducir sakatuz, robotak mugimendu-sekuentzia egingo du.  

Ibilbide bat baino gehiago daukagunean, simulatu nahi dugun ibilbidearen gainean, eskuineko botoiaz klik 

eginez, aurreko kasuan Path_10, Definir como punto de entrada de simulación aukeratzen badugu, Simular 

menuan Reproducir sakatzean, ibilbide hori simulatuko du.  

Diseño fitxan, robotaren gainean eskuineko botoiaz klikatuz, Movimiento de ejes del mecanismo aukeratu, 

eta robota ardatz bakoitzean zein posiziotan dagoen ikus dezakegu. Eskuineko gezian klikatuz, , Separar 

aukeratu, eta, horrela, leihatila alde batera mugitzeko aukera izango dugu. Hori eginda, simulatzen dugun 

bitartean, ardatzak zein posiziotara mugitzen ari diren ikus dezakegu, eta ardatzen bat beti mugen inguruan 

dabilen edo ez detekta dezakegu. 
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OHARRA: RobotStudiok ez ditu guztiz onartzen Offset instrukzioak. Sinkronizatu egingo dira eta 

nabigatzailean agertuko dira, baina Visualización de la herramienta en el objetivo eta Localizar objetivo 

komandoek ez dute funtzionatuko. Hala ere, RAPID editorean instrukzioak programatu eta edita ditzakegu. 

 

Ibilbide baten gainean, eskuineko botoiaz klikatuta, eta "Ver" > "Visible" jarraituta, pantailan ibilbidea 

ezkutatu edo ikusgai jarriko da. 

 

Simulación menuan Monitor sakatuz, Rastreo del TCP leihatilan, kolore bat aukera dezakegu, era horretan, 

programa simulatzen dugun bitartean, pantailan adierazita geratuko da TCPak egindako ibilbidea. Aurreko 

bertsioetan, esandako leihatilan, Longitud de rastreo parametroan, ikusgai izango dugun ibilbide zatiaren 

luzera adieraz dezakegu. 

17.1. PROZEDURA NAGUSIA SIMULATZEA 

Prozedura nagusia simulatu nahi izatekotan, “Simulación” > “Configuración de simulación” ibilbideari 

jarraituz, beheko leihatila irekiko zaigu. Bertan, Punto de entrada dioen tokian, main aukeratu, eta 

Simular menuan Reproducir sakatzean, prozedura nagusian programatua dagoena simulatuko du. 
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17.2. SIMULATZEKO EZARPENAK  

Prozedura bat simulatzeko orduan, horren ezarpenak konfiguratu ditzakegu. Horretarako, Control de 

simulación tresna-barraren behealdean dagoen gezitxoa klikatu, eta hainbat aukera emango dizkigun 

leihatila irekiko da. 

 

 

17.3. BIDEOAK GRABATZEA 

Simulazio-menuak bideoak grabatzeko aukera ematen digu, hiru eratan: 
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 Simulazioa grabatu: simulazio-ziklo batean bistaratze-pantailan agertzen dena grabatzen du. 

Bideoaren kalitatea ona izan dadin, simulazioaren abiadura egokitzen du. 

 Aplikazioa grabatu: simulazioa hasi eta guk gelditu arte, aplikazioaren pantaila osoan agertzen 

dena grabatzen du. Guk ezarritako simulazio-abiadura mantenduko du, nahiz eta horrek bideoaren 

kalitatea murriztu. 

 Grafikoak grabatu: simulazioa hasi eta guk gelditu arte, bistaratze-pantailan agertzen dena 

grabatzen du. Guk ezarritako simulazio-abiadura mantenduko du, nahiz eta horrek bideoaren 

kalitatea murriztu. 

Esate baterako, aplikazioaren grabazioa egiteko jarraitu beharreko ibilbidea “Grabar aplicación” > 

“Reproducir” izango litzateke.  Hala, nahi duguna grabatu eta gero, Detener grabación sakatu eta 

grabazioa geldituko da. 

Egindako azken grabazioa ikusteko, Ver grabación klikatu, eta, simulazio-menuan, Reproducir aukeratu 

beharko dugu. 

Grabazioak Dokumentuak\RobotStudio karpetan gordeko dira wmw fitxategi-luzapenarekin. Dena den, 

mezuen fitxan, adierazita agertuko da non gorde duen. 

17.4. SIMULAZIOA  NABIGATZAILEAN GRABATZEA 

Simulación tresna-barran dagoen Reproducir botoia zabalduta, Grabar en visor aukeraren bidez, exe 

fitxategi-luzapeneko fitxategi bat sortuko du. Besterik adierazi ezean, 

Dokumentuak\RobotStudio\Stations karpetan gordeko da. Hori exekutatuta, RobotStudio instalatuta ez 

duen ordenagailu batetik simulazioaren bideoa ikus dezakegu. Baina ez hori bakarrik, robota hainbat 

ikuspegitatik bistaratzeko eta zooma aplikatzeko aukera izango dugu. 
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18.  OBJEKTUAK SORTZEA 

Objektu bat geure estazioan erabilgarri izateko, Modelado menuan objektuak sortzeko edo inportatzeko 

aukera dugu. 

 

Adibide baten bidez, tetraedro bat txertatuko dugu. Horretarako, 

“Modelado” > “Sólido” > “Tetraedro” ibilbideari jarraitu, eta 

leihatilatxo bat irekiko zaigu. Bertan, tetraedroaren posizioa eta 

orientazioa adierazi beharko ditugu, haren neurriekin batera. Azkenik, 

Crear sakatuta, objektua estazioan txertatuko da.  

 

 

 

18.1. OBJEKTUEN EDIZIO-AUKERAK 

Objektua txertatu ondoren, Diseño fitxan, horren gainean eskuineko botoiaz klikatuz, edizio-menu bat 

zabalduko zaigu, eta hainbat aukera emango dizkigu. 

Azter ditzagun gehien erabiltzen diren aukerak. 

Txertatutako objektua tokiz mugitzeko, bi aukera dauzkagu: 

 Diseño fitxan, eskuineko botoia klikatuz, "Posición" > "Fijar posición" edo "Girar". Era horretan 

egindako aldaketak objektuaren txertatze-puntutik egingo dira. 

 

 Diseño fitxan, eskuineko botoia klikatuz, "Posición" > "Situar". Bada, aukera izango dugu puntu 

bat, bi puntu, hiru puntu... oinarri hartuta tokiz mugitzeko. Objektuaren puntua aukeratu, eta 

puntu horrentzako nahi dugun kokapen berria adieraziz, objektua tokiz aldatuko du. 



ROBOTSTUDIO 6.07  

67 

 

Objektua estazioan dugunean, baliteke haren gainazalean dauden puntuak erabili nahi izatea. Kasu 

horretan, puntuak sortzeko honako ibilbide honi jarraituko diogu: “Posición inicial” > “Posición” > 

“Crear puntos” > objektuei erreferentzia egiten dieten ikonoetako bat aukeratu, eta, ondoren, berriz 

ere, ezkerreko fitxan, posizioan (koloreetako koadroetan) klik egin beharko dugu puntua sortu ahal 

izateko. Puntu berri bat sortu nahi dugun bakoitzean ere, posizioan klikatu beharko dugu. 

 

Objektuei erreferentzia egiteko ikonoak (ajustes) 

Txertatutako objektua neurtzeko aukera ere badugu, jarraian agertzen diren ikonoak erabilita. Horiek 

erabiltzen ditugunean, pantailaren behealdeko adierazpenak jarraitu beharko ditugu puntuak aukeratu 

eta emaitza ikusteko. Modelado menuan ere, aukera horiek ditugu erabilgarri. 

 

                Neurketak egiteko ikonoak 

Beharrezkoa denean, erremintak egindako ibilbidea egoki ikusteko, 

esaterako, objektua ez bistaratzeko aukera dugu; horretarako, Diseño 

fitxan, eskuineko botoiaz klik egin, eta Visible aukeratuko dugu. 

Modificar zabalduz gero, beste menu bat izango dugu ikusgai. Hori, 

goialdeko Herramientas de piezas - Modificar menuan ere izango dugu 

ikusgai. Alabaina, azken hori, piezarik aukeratu ezean, ez da bistaratuko. 

Bertan, Establecer origen local aukerarekin, piezaren jatorria alda 

dezakegu. 

Aurrerago aipatu dugun bezala, objektu bat dugunean, aukera dugu lan-

objektu bat objektu horrekin konektatzeko. Hori eginda, objektua tokiz 
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mugituko bagenu, lan-objektua ere berarekin mugituko litzateke, eta horrekin batera, bertan sortuta 

dauden puntu guztiak. Horretarako, eskuineko botoiaz lan-objektuaren izenaren gainean klik egin, eta 

"Conectar a" > objektua ibilbideari jarraitu. 

18.2. OBJEKTUEKIN CAD ERAGIKETAK EGITEA 

Txertatutako objektuekin, hainbat eragiketa egin ditzakegu “Modelado” > “Operaciones de CAD” > nahi 

dugun eragiketa ibilbideari jarraituz. Eragiketa horien artean, objektuak elkartzea, zati bat kentzea, 

gainazal baten estrusioa egitea eta abar aurkituko ditugu. 

 

Adibide gisa, bi pieza elkartuko ditugu: horretarako, Unión aukeratu, eta leihatilatxo bat irekiko zaigu. 

Piezak elkartzeko egin beharrekoa, piezak zabaltzea eta horien gorputzak hutsuneetara arrastatzea 

izango da. Hori eginez, pieza berri bat sortuko da; horrexegatik, aurretik, originalak mantendu nahi 

ditugun aukeratu beharko dugu. 
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Bi objektu baino gehiago elkartu behar ditugunean, badago aukera objektuak aise egiteko. Modelado 

menuan, Pieza vacía aukeratu; osagaien artean, beste pieza bat agertuko zaigu, baina gorputzik gabe. 

Pieza horretara, beste osagaien gorputzak arrastatu, eta horrela, elkartuta geldituko dira. 
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19.  ERABILTZAILE-ERREMINTAK SORTZEA 

Txertatutako edo sortutako objektuekin erreminta bat sortzeko, komeni da jarraian deskribatutako pausuei 

jarraitzea. Horretarako, robota ikusgai ez egotea lagungarria izango da. 

1. Beharrezkoa bada, nahi ditugun objektuak elkartu. 

2. Zehaztu piezaren jatorria: kontuan hartu erreminta jatorri horrekin kokatuko dela robotean. 

Gogoratu hori egiteko piezaren gainean eskuineko botoiaz klik eginda agertzen diren aukeretatik 

"Modificar" > "Establecer origen local" ibilbideari jarraitu behar diogula. Ondoren, pieza (0, 0, 0) 

posiziora eraman. 

3. Modelado menuan, Crear herramienta aukeratu, eta fitxa bat irekiko zaigu. Bertan, erremintari izena 

jarriko diogu. Ondoren, menu zabalgarriaren bitartez, erabili nahi dugun osagaia aukeratu beharko 

dugu. Masa, grabitate-zentroa eta inertzia-momentua definitu, eta hurrengo fitxara igaroko gara. 

 

4. Bigarren fitxan, TCPa zehaztu behar dugu. Lehen-lehenik, izendatu beharko dugu. Ondoren, TCPa 

piezaren zein posiziotan egongo den adieraz dezakegu; edo, menu zabalgarrian, aurretik sortutako 

puntu bat aukera dezakegu, TCPa ezartzeko.  

 Ohartu gaitezen aukera dugula TCP bat baino gehiago sortzeko. 
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5. Azkenik, erreminta robotera arrastatu, eta dagokion puntuan kokatuko da. Hori bistaratzeko, robota 

ikusgai jarriko dugu, berriz ere. 

Nahi izango bagenu, erreminta liburutegian gorde dezakegu, hurrengo baterako erabilgarri izateko.  

Horretarako, orain ikusgai dugun Herramienta de mecanismos - Modificar menuan, Guardar como bibilioteca 

aukeratu, eta erremintarentzat nahi dugun liburutegia aukeratu beharko dugu. 

OHARRA: Iturri batzuek aipatzen dutenez, objektuak hartzeko erabiltzen diren erremintetan (bentosak, 

pintzak...), egokiagoa da Z ardatza robotari begira egotea. Horretarako, nahikoa izango da erremintaren 

TCParen orientazioa aldatzea, X edo Y ardatzetan 180° biratuta. 
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20.  KONTROLADOREA 

Controlador menuan sartzen garenean, eskuineko leihatilan, geure sistema agertuko zaigu. Hori zabalduta, 

hainbat aukera izango ditugu ikusgai. Guretzat, garrantzitsuena RAPID izenekoa izango da, bertan programa 

aldatzeko aukera izango baitugu. 

Configuración: komunikazioak, sarrerak, irteerak, eta abar 

konfiguratzeko aukera ematen digu. 

Registro de eventos: egin ditugun operazioak eta sistemaren mezuak 

zerrendatuta ikus ditzakegu irteera-fitxan bezala. 

Sistema de E/S: sarreren eta irteeren seinaleak kontrolatzeko aukera 

ematen digu: bai barnekoak, bai kanpokoak. 

RAPID: programaren moduluak eta sistemaren moduluak izango 

ditugu bertan ikusgai. 

 Sistemaren moduluak robotak haren ingurunean dituen 

berariazko konfigurazioak egiteko erabiltzen dira, eta ez dira 

programarekin grabatzen ezta kargatzen ere, guk adierazten ez 

badugu. 

 Programaren moduluak robotak egin beharreko lanak 

gordetzen dituzten moduluak dira. 

20.1. RAPID EDIZIOA 

Sinkronizatutako programa RAPID eran ikusi nahi badugu, RAPID menuan gaudenean, Diseño fitxan 

geure sistemaren barnean RAPID sakatuz, editorea irekiko zaigu. Han, beharrezko aldaketak egin 

ditzakegu. Programak okerren bat detektatzen badu, gorriz markatuta agertuko da. 

Aldaketak egindakoan, Aplicar sakatu beharko dugu. Akatsik egongo balitz, pantailaren behealdeko 

mezuetan agertuko lirateke. Kasu horretan, akatsak zuzenduko genituzke, eta dena egoki egon arte, 

aurreko prozedura erabiliko genuke. Aldaketak egin eta gero, Simular menuan Reproducir sakatzean, 

ibilbide berria simulatuko du. 

Kasu horretan, programaren simulazioa egiteko, ez dugu sinkronizatu beharrik, aldaketak zuzenean 

kontrolatzailean egin baititugu. Baina aldaketak sistemara bidaltzeko, Sincronizar menua zabaldu, eta 

Sincronizar con estación klikatu behar dugu. 
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20.2. SIMULAZIOAREKIN BATERA PROGRAMA IKUSTEA 

RAPID editorean gaudenean eta programa simulatzen dugunean, programak zein lerro exekutatzen 

duen ikus dezakegu; hala ere, badugu aukera, aldi berean, robotaren mugimendua eta programa zein 

pausotan doan ikusteko. Horretarako, robota ikusgai dugun fitxan, eskuineko botoiaz sakatu eta Nuevo 

grupo de pestañas verticales aukeratuko dugu. 

 

Era horretan, bi fitxak izango ditugu ikusgai. 

 

Hori nahi beste alditan egin dezakegu, hainbat fitxa aldi berean ikusi ahal izateko. 

Orain, simulazioa egiteko Probar y depurar atalean agertzen diren aukerak erabiliko ditugu. Programa 

hasieratik exekuta dezakegu Inicio erabiliz, eta nahi dugunean gelditu Detener sakatuta. Badago aukera 

baita ere, pausoz pauso exekutatzeko. 
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Simulatuz joan ahala, programaren lerroen ezker aldean, bi ikur erakusle agertuko dira: gezi hori bat eta 

robot bat. Geziak programa zein lerrotan exekutatzen den adierazten du, eta robotaren ikurrak, berriz, 

robotaren mugimendua nora heldu den.  

 

 

Askotan, programan exekutatzen ari den instrukzioa robota dagoen posizioaren aurretik joango da. Hori 

egokia ez balitz, programa doitu beharko genuke, instrukzio bakoitza dagokionean exekutatzeko. 

(Seinaleen aztertzaileari buruzko informazioa 24.1 puntuan, 90. Orrialdean). 

OHARRA: RAPID editorearekin lanean ari garenean, instrukzio batean klikatu eta F1 tekla sakatzen 

badugu, instrukzio horri buruzko laguntza-menua irekiko zaigu. 

20.3. PROGRAMA GORDETZEA 

RAPID menuaren barnean, “Programa” > “Guardar programa como...” aukeratuta, egindako programa 

gorde ahal izango dugu, aurrerago robotean kargatzeko. Hori eginda, beheko irudiko hiru fitxategiak 

gordeko dira, eta Controlador fitxan adierazita agertuko da programa gorde dugula, ezarri diogun 

izenarekin. 

 

Zabaldutako menuan, aukera izango dugu, era berean, aurretik dugun programa bat edo modulu bat 

kargatzeko, izena aldatzeko eta abar. 
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21.  PROGRAMAZIO-KONTSOLA ERABILTZEA 

Controlador menutik, FlexPendanta edo programazio-kontsola birtuala bistaratu eta erabil dezakegu. 

Horretarako, menuan bertan FlexPendant sakatu behar dugu. 

 

Honako irudian ikus dezakegu programazio-kontsola birtuala nolakoa den: 

 

 

 

 

Menuetara heltzeko 

botoia. 

Robotaren egoera adierazten 

duen leihoa. 

 

Konfigurazio azkarra egiteko 

menua zabaltzeko botoia 

(aukeratutako mugimendu 

mota adierazten du). 

•Unitate mekanikoa, erremintak, lan-

objektuak eta abar aukeratzeko menua. 

•Gehikuntza menua. 

•Exekuzio modua: ziklo bakarra edo 

begizta era. 

•Pausoz pauso menua. 

•Abiadura menua. 

•Ataza menua. 
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Programazio-kontsolaren menuetara heltzeko,  ikurra sakatu behar dugu (bertsio zaharragoetan ABB 

ikurrean). Honako hauek ditugu aukeran: 

 

Lanean gauden bitartean, irekitzen ditugun fitxa guztiak pantailaren ezkerraldean, behealdean, agertuko 

dira. Fitxa horiek ixteko, goian, eskuinaldean agertzen den x-a sakatu beharko dugu. 

OHARRA: Controlador menutik FlexPendant botoiaren menua irekitzean, hiru aukera izango ditugu: 

•Botoi programagarriak. 

•Unitate mekanikoa 

aukeratzea (robot bat baino 

gehiago dagoenean). 

•Mugimendu lineala edo 

berrorientatze-mugimendua 

aukeratzea. 

•1-3 edo 4-6 ardatz-

mugimendua aukeratu. 

•Gehikuntzak gaitzea edo 

desgaitzea. 

•Instrukzioekin lan egiteko 

botoiak. 

•Larrialdi-sakagailua. 

•Sistema gaitzeko hiru 

posiziodun gailua simulatzeko 

erabiltzen den botoia (tarteko 

posizioa behar du 

funtzionatzeko). 

•Joysticka edo kontrol-palanka. 

•Programa froga moduan 

exekutatzean, play botoia behin 

eta berriz sakatu behar ez 

izateko. 

 



ROBOTSTUDIOREKIN OINARRIZKO ARIKETAK EGITEA ROBOTSTUDIO 6.07  

78 

 Visor FlexPendant: programazio-kontsola erreala konektatuta izango bagenu, haren pantaila ikusi 

ahal izateko. 

 Virtual FlexPendant: programazio-kontsola birtuala ikusarazteko. 

 ScreenMaker: pertsonalizatutako pantailak konfiguratzeko erreminta. 

 

21.1. FUNTZIONATZEKO MODUA ALDATZEA  

Robot fisikoarekin lanean ari garenean bezala, modu automatikoan edo eskuzko moduan lan egin 

genezake. Programan edizioak egin ahal izateko, eskuzko moduan egon beharko dugu, eta era horretan 

lanean ari garenean, robotaren abiadura murriztua izango da. Modu automatikoan ari garenean, aldiz, 

mugimenduak programan adierazitakoak izango dira, baina ezin izango dugu ezer editatu. 

Eskuzko moduan robota mugitu ahal izateko, sistema gaitzeko botoia erdiko posizioraino eraman behar 

dugu edo, birtualki lanean gaudenean, Enable botoia sakatu. 

Funtzionamendua modu batetik bestera aldatzeko, kontrol-panela bistaratu behar dugu. Horretarako bi 

aukera dauzkagu: 

 "Controlador virtual" > "Panel de control" ibilbideari jarraitzea. Era horretan, eskuineko aldean, 

kontrol-panela izango dugu ikusgai, robotaren funtzionamendu modua aldatzeko. 

 

Hori egitean, beherago ikusten diren bi aukeretako bat bistaratuko dugu. Batetik bestera aldatzeko, 

Panel de control fitxaren eskuinaldean agertzen den gezia sakatu , eta Cambiar estilo aukeratu. 
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 Programazio-kontsola birtualean, behean adierazten den botoia sakatzea (botoi hori benetako 

programazio-kontsolan ez da existitzen). Hori egitean, motorrak pizteko botoia eta lan egiteko 

menua aukeratzeko giltza bistaratuko ditugu. 

                                        

Programa automatikoki exekutatzeko, giltza dagokion posiziora eraman eta motorrak martxan jarri 

behar ditugu. 

21.2. HIZKUNTZA ALDATZEA 

Gogoratu, programazio-kontsolaren hizkuntzak kontroladorea txertatzean aukera ditzakegula. (13.2 

puntua, 45. orrialdean).  

Hizkuntza aldatzeko, menu nagusian, "Control Panel" > "Language" aukerei jarraitu, eta bertan, nahi 

dugun hizkuntza aukeratu dezakegu. Aukera egindakoan, FlexPendanta berrabiarazi beharko dugu. 

•ON/OFF-etengailua 

 

•Larrialdi-botoia 

 

•Motorrak pizteko botoia 

•Lan egiteko modua aukeratzeko giltza: 

automatikoa, eskuzkoa abiadura 

geldoan edo eskuzkoa abiadura 

azkarrean (azken hori robot berrietan ez 

dago). 
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21.3. BOTOI PROGRAMAGARRIAK KONFIGURATZEA 

Programazio-kontsolaren botoiak programatzeko, horiek seinale batera estekatu behar ditugu. Beraz, 

egin beharreko lehenengo gauza seinale horiek sortzea izango da. Horretarako, kontroladorearen fitxan, 

I/O System sakatu, eta agertuko zaigun menuan, Signal aukeratuko dugu. Saguaren eskuineko botoia 

sakatu, eta Nuevo Signal... klikatuko dugu. 

 

Gauza bera egiteko beste era bat da honakoa: Controlador tresna-barrako Configuración botoia 

zabaltzea, eta, bertan, I/O System aukeratzea. 
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Oraingoan, seinale berri bat konfiguratzeko menua izango dugu ikusgai. Irteera digital bat sortuko dugu, 

izena jarri eta Assigned to Device dioen tokian, ez dugu ezer aukeratuko. 

 

Acces Level: All aukeratuko dugu eskuzko funtzionamendu moduan zein automatikoan, erabilgarri 

egotea nahi badugu. 

Konfiguratu ondoren, kontroladorea berrabiarazi behar dugu. 

 

Irteera-seinaleak sortutakoan, programazio-kontsola konfiguratuko dugu. Horretarako, eskuz lan 

egiteko moduan, > “Panel de control” > “Teclas programables” ibilbideari jarraituz, botoiak 

konfiguratzeko menura iritsiko gara.  
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 Tipo: seinale mota aukeratu (sarrera, irteera, sistema). 

 Tecla presionada: botoia sakatzeak seinalean izango duen eragina: 

o Gaitu/desgaitu: seinalearen balioa 0 eta 1 artean aldatuko du. 

o Seinalea 1en jarri. 

o Seinalea 0an jarri. 

o Sakatu/askatu: botoia sakatuta dagoen bitartean, seinalearen balioa 1era edo 0ra aldatuko 

du. 

o Pultsua: seinaleak pultsu bat sortuko du. 

 Permitir en automático: lan egiteko modua automatikoa denean, botoiaren funtzioa gaituko dugun 

edo ez aukeratu beharko dugu. Automatikoan erabili ahal izateko, seinalea sortu dugunean ere, 

aukera hori jarri behar izan dugu, osterantzean ez du funtzionatuko. 

 Eta azkenik, nahi dugun seinalea aukeratuko dugu. 

Jarraian, honako programa hau egin dezakegu proba gisa: 

   PROC main() 

        IF DOutput (TP1)=1 THEN 

         PRUEBA; 

        ENDIF 

    ENDPROC 
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    PROC PRUEBA() 

        MoveJ Target_10,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0; 

        MoveL Target_20,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0; 

        MoveL Target_30,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0; 

        MoveL Target_40,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0; 

        MoveL Target_10,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0; 

    ENDPROC 

OHARRA: aurreko bertsioetan, RoboStudio 5en esaterako, unitate birtual bat sortu beharra dago, eta 

ondoren, seinalea sortzeko orduan, seinale hori unitate birtual horretan egokituko dugu. 

Hori egiteko, kontroladorearen fitxan, "I/O System" > "Unit" > "Nuevo Unit..." ibilbideari jarraitu, eta 

unitate birtuala sortuko dugu. 

 

Ondoren, kontroladorearen fitxan, "I/O System" > "Signal" > "Nuevo Signal..." ibilbideari jarraitu, eta 

botoiarekin erabiliko dugun seinalea sortuko dugu, eta azken hori, unitate birtualari esleituko diogu. 
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21.4. ROBOTA ITZALTZEA 

Robota itzaltzeko jarraitu beharreko pausuak hauek dira: 

> “Reiniciar” > “Avanzadas” > “Apagar” > “Ok” > “Apagar” 

Barra urdina agertu arte, ez itzali. 
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22.  PROGRAMAZIO-KONTSOLAREKIN LAN EGITEA 

22.1. MUGIMENDUAK EGITEA 

Gogoratu, robota eskuzko moduan mugitu ahal izateko sistema gaitzeko Enable botoiak sakatuta egon 

behar duela. 

Programazio-kontsolatik mugimenduak egiteko menu nagusian, Movimiento aukeratuko dugu. Agertzen 

zaigun pantailan, hiru atal izango ditugu ikusgai: 

 Propietateak. 

 Posizioa: TCPa dagoen posizioa, horren egitura nola bistaratzen den aldatzeko aukera ematen 

digu. 

 Joystickaren norabideak: Aukeratutako mugimendu motaren arabera, joysticka erabiliz, robota 

nola mugituko den edo robotaren zein ardatz mugituko diren adieraziko digun leihatila da. 

 

Programazio-kontsolak 4 mugimendu mota ematen dizkigu aukeran: 

 1-2-3 ardatzen mugimendua. 

 4-5-6 ardatzen mugimendua. 

 Mugimendu lineala: aukeratzen dugun koordenatu-sistema oinarri izanik, robota x, y eta z 

ardatzetan mugituko du. 
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 Berrorientatze-mugimendua: TCPa dagoen puntuan mantenduz, robotaren orientazioa aldatzen 

du. Mugimendu mota horretan, koordenatu-sistema erremintarena izango da beti. 

Pantailan zein gehikuntzarekin lan egin nahi dugun aukeratu dezakegu (incremento). Gehikuntzak 

honako hau egiten du: joystickaren ukitze bakoitzak robota zenbat mugituko duen definitzea. Honako 

aukera hauek dauzkagu: 

 Gehikuntzarik ez. 

 Txikia: 0,01 mm-tako aurreratzea. 

 Ertaina: 0,2 mm-tako aurreratzea. 

 Handia: mm bateko aurreratzea. 

 Erabiltzaileak definitutakoa. 

OHARRA: gehikuntza mota bat aukeratzen dugunean, programazio-kontsolan gehikuntzak gaitzeko eta 

desgaitzeko botoiaren bidez, honakoa egingo dugu: aukeratu dugun gehikuntza mota gaitzea edo 

desgaitzea, eta ez gehikuntza mota aukeratzea. 
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23.  PROGRAMAZIO-KONTSOLAREN PROGRAMA-EDITOREA 

Lehenengo eta behin, lan egiteko moduak eskuzkoa izan behar duenez, robotaren giltza dagokion posizioan 

jarriko dugu. Osterantzean, hainbat aukera izango ditugu ikusgai, baina ez erabilgai. 

Programa-editorean sartzean, robotarekin lan egiten ari garen programa irekiko zaigu; programa sortu gabe 

izanez gero, zuriz dagoen programa berri bat irekiko da. Bertan, goialdean, gris koloreko hiru botoi agertuko 

dira programen, moduluen edo errutinen zerrendak bistaratzeko.  

 

Behealdean ere, beste botoi batzuk agertuko zaizkigu: 

 Añadir instrucción: programan hainbat instrukzio gehitzeko aukera emango digu. 

 Editar: edizio-aukerak erabiltzeko aukera ematen digu; hala nola kopiatu, moztu eta ezabatu. 

 Depurar: erakuslea mugitzeko, programa ondo dagoen baieztatzeko eta balioak ikusteko aukera 

ematen digun menu zabalgarria da. 

 Modificar posición: aurretik definitua dagoen puntu baten balioei, robota momentu horretan dagoen 

posizioaren balioak emateko balio du. 

 Ocultar/Mostrar declaraciones: aldagaien adierazpena bistaratzeko edo ezkutatzeko balio du. 

Goialdeko botoietako bat aukeratuz gero, esate baterako, programen zerrenda (Tareas y programas), Archivo 

sakatu, eta menua zabalduko zaigu: programa berriak egiteko, kargatzeko, ezabatzeko eta abar egiteko. 



ROBOTSTUDIOREKIN OINARRIZKO ARIKETAK EGITEA ROBOTSTUDIO 6.07  

88 

 

23.1. PROGRAMAK SORTZEA 

Programa berri bat sortzeko, bide honi jarraitu behar zaio: 

“Editor de programas” > “Tareas y programas” > “Archivo” > “Nuevo programa” 

 Gordetzeko aukera agertuko zaigu. Hori aurretik dagoen programa gordetzeko da; beraz, ezezko 

aukera sakatuko dugu (azken aldiz erabili denean, norbaitek nahi gabe beste baten programan 

aldaketak egin dituelakoan).  

 Hori egin eta gero, programa bat sortuko du, baina ez du gordeko. 

23.2. PROGRAMAK GORDETZEA 

Programa bat gorde nahi dugunean, pauso hauei jarraituko diegu: 

“Editor de programas” > “Tareas y programas” > “Archivo” > “Guardar programa como” > “Ok” 

Hori egitean, programa zein karpetatan gorde nahi dugun aukeratu beharko dugu. 

Programa egiten bukatu dugunean, edo aldaketaren bat egin eta gero, berriro gorde behar badugu: 

 “Archivos” > “Guardar programa como” > Aukeratu karpeta > “Ok” ibilbideari jarraitu. Hori 

egitean, aurretik genuen programaren gainean idatziko dugu, eta aurretik zegoena galdu. 

Horregatik, ziurtatzeko galdera egingo digu. 

 Karpeta aukeratu beharrean, karpetan sartu eta artxiboa aukeratzen badugu, karpeta berri bat 

sortuko du horren barnean, programa berri batekin. Hots, programa bi aldiz errepikatuta izango 

dugu; zaharra eta berria. Beraz, hori ez egin. 
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23.3. PUNTUAK SORTZEA PROGRAMAZIO-KONTSOLATIK 

Programazio-kontsolatik puntu berriak erraz sor ditzakegu. Programa irekitzean, Añadir instrucción 

klikatu, eta MoveJ jarriz, instrukzioa sortzen du, baina * puntuarekin. Hau da, izenik gabeko 

puntuarekin. 

“*“ > “Nuevo” >  izena jarri (p10) > "OK" eginez, p10 sortuko dugu. 

Guardar puntos en local aukeratzen badugu, puntua sortu den moduluan bakarrik egongo da erabilgarri. 

Global aukeratzean, berriz, beste edozein modulutatik dei egin diezaiokegu. Kontuz azken aukera 

horrekin, izan ere, beste programetan erabilitako puntuen izen berdina aukeratzen badugu, aipatutako 

horiek alda ditzakegu. 

MoveJ edo beste mugimendu-instrukzioren bat gehitzen badugu, automatikoki jarraituko du puntu 

gehiago sortzen eta izendatzen. 

OHARRA: puntuak programazio-kontsolatik sortzean, RobotStudiorekin lan egin ahal izateko, 

kontroladorea eta sistema sinkronizatu beharko ditugu. Kasu horretan, "Sincronizar" > "Sincronizar con 

estación" ibilbideari jarraituko diogu. 

23.4. PROGRAMAZIO-KONTSOLATIK PROGRAMA BAT  EGITEA 

Aurretik esan bezala, programa bat irekitzean, Añadir instrucción klikatu eta MoveJ jarriz, instrukzioa 

sortzen du, baina * puntuarekin; hau da, izenik gabeko puntuarekin. 

Sortutako instrukzioaren gainean klik eginda, leiho bat irekiko zaigu instrukzioaren argumentuekin. 

Argumentuen gainean klikatuz, horien definizioa alda dezakegu. 
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Puntuaren definizioa aldatzeko: 

“ToPoint” > “*“ > “Nuevo” eginez, puntua nahi dugun eran izendatuko dugu. 

Guardar puntos en local aukeratzen badugu, puntua sortu den moduluan bakarrik egongo da erabilgarri.  

Global aukeratzean, berriz, beste edozein modulutatik dei egin diezaiokegu. 

 

Behin puntua definituta, mugimenduak gehitzen jarraitzeko bi aukera dauzkagu: 

Mugimendu-instrukzioak (MoveJ, MoveL…) sartzen jarraituz, automatikoki puntu gehiago sortzen 

jarraituko du. Ondoren, puntuak editatu, eta bakoitzaren koordenatuak definituko ditugu. 

“Datos de programa” > “robtarget” aukeratuz, puntu guztiak izango ditugu ikusgai, editatu ahal izateko. 

Robota nahi dugun puntura eraman, eta mugimendu-instrukzioak gehitu; horrela, puntuak nahi dugun 

tokian sortuko ditugu. 

Erosoa izan daiteke, esaterako, behar beste mugimendu-instrukzio gehitzea, eta, ondoren, Modificar 

posición erabiliz, instrukzio bakoitzean zein puntutara mugitu behar den adieraztea. 

Programa exekutatzeko, play sakatu beharko dugu. Erakuslerik ez badago, adierazi egingo digu. 

“Depurar” > “PP a Main” ibilbideari jarraitu, eta erakuslea lehenengo instrukzioan kokatuko da. Nahi 

izatekotan, beste teklen bidez, erakuslea egokien iruditzen zaigun tokian kokatu dezakegu. 

Gogoratu beharrezkoa dela programa automatikoki exekutatzeko funtzionamendu modua aldatzea.  
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24.  PROGRAMAZIO-KONTSOLAREN PROGRAMA-DATUAK 

Programazio-kontsolaren menu nagusian, Datos de programa aukeratzean, beheko irudiko pantaila agertuko 

zaigu —bertan ikusten diren aukerak edo aukera gehiago ikus ditzakegu, erabili ditugun datuen arabera—. 

 

Bertatik, agertzen zaizkigun datu mota guztietarako sarbidea dugu, eta datuak editatu, kargatu edo sortu 

ahal ditugu. 

Robtarjet: aurretik sortu ditugun puntuak ikusteko, editatzeko, ezabatzeko eta berriak sortzeko aukera dugu. 

Tooldata: erabilgarri dauzkagun erremintak ikusi ahal izango ditugu. Gainera, bertatik erreminta berriak 

sortzeko aukera dugu. 

Wobjdata: aurretik sortu ditugun lan-objektuak ikusteko, editatzeko, ezabatzeko, definitzeko eta berriak 

sortzeko aukera dugu. 
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25.  PUNTUAK ALDATZEA 

25.1. MUGIMENDU-INSTRUKZIO BATEAN PUNTUEN POSIZIOA ALDATZEA 

Robotarekin lanean gaudenean, puntu batek programan definituta dituen koordenatuen ordez puntu 

fisiko baten koordenatuak jartzeko, Modificar posición (ModPos) komandoa erabil dezakegu. 

Irakaskuntza bidezko programazioaren kasurako, gehien erabiltzen den aukera da. Beraz, programa egin 

eta kargatutakoan, robota eskuz mugituko dugu aukeratutako posiziora, eta koordenatuak gordeko 

ditugu, Modificar posición erabiliz. 

Jarraitu beharreko urratsak: 

• Programa kargatu robotean. 

 Mugitu robota aukeratutako posiziora. 

• Editar programa sakatuta, editorean sartuko gara.  

 

• Editorean sartzean ikusiko dugu programazio-kontsolaren pantailan behealdean orain bi leiho 

dauzkagula: produkzio-leihoa eta edizio-leihoa. Azken horretan, robotaren izena eta Module1 

adierazita daude. 
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• Aldatu nahi dugun instrukzioa aukeratu. Posizio bat baino gehiago duten instrukzioetan, MoveC 

esate baterako, aukeratu aldatu nahi dugun argumentua. 

 

• Modificar posición funtzio tekla sakatu, edo aurreko bertsioetan aukeratu "Editar" > "Mod Pos". 

 

OHARRA 1: Besterik adierazi ezean, datorren konfigurazioak ez du pasahitzik, baina aldaketa egin nahi 

dugula baieztatzeko eskatuko digu programazio-kontsolak. 
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OHARRA 2: Izendatutako posizio bat aldatzen bada, hori erreferentziatzat hartzen duten instrukzio 

guztiak ere aldatuko dira. 

OHARRA 3: Modificar posición ezin da erabili aldagaien adierazpenetan; bakarrik erabil daiteke 

instrukzioen atalean puntuaren gainean jarrita (MoveJ, MoveL...). 

 

25.2. BALIOA EDIZIO BIDEZ ALDATZEA 

Edizio-moduan gaudenean, edozein argumenturen gainean klik egin eta horien aldagai mota alda 

daiteke, inolako mugarik gabe. Bertsio zaharragoetan, "Editar" > "Valor" aukera erabiliko dugu. 

Koordenatuak ezagututa, horien balioa aldatzeko, programazio-bide honi jarraituko diogu: 

"Datos de programa" > "robtarget" > " Mostrar datos" > "p10" > "Editar" > eta hurrengo bi 

aukeretako bat:  

  Cambiar valor: posizioa aldatzeko 

  Cambiar declaración: aldagai mota aldatzeko 

25.3. PROGRAMA MARTXAN DAGOELA PUNTU BATEN KOORDENATUAK ALDATZEA 

Programa martxan dagoenean, Ajuste komandoa erabil dezakegu, puntu baten posizioa doitzeko. 

Komando horrek aukera ematen du robtarget datu batean x, y eta z errotazio-koordenatuetan 

gehienez 10 mm-ko doiketa egiteko. Konstanteak (CONST) eta iraunkorrak (PERS) diren 

robtargetentzat bakarrik balio du: alegia, ezin daiteke erabili ‘*’ batez adierazitako datuetan, ezta 

aldagarriak (VAR) diren robtargetetan ere.  

Posizioa berehala aldatzen da, baina robotaren ibilbidean ez du eraginik izango, aipatutako datua berriz 

exekutatu arte. Aldaketa robota geldi dagoenean ere egin daiteke.  
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26.  ERREMINTA BAT PROGRAMAZIO-KONTSOLAREKIN DEFINITZEA 

Robota nahi dugun posizioetara zehatz eta orientazio egokiarekin heltzeko, erabiliko ditugun erremintek 

ondo definituta egon beharko dute. Argi izan behar dugu egoera ez dela berdina izango baldin eta sisteman 

txertatu badugu, erreminta definitu aurretik eta RobotStudio erabilita. Hau da, RobotStudiorekin lanean ibili 

bagara, eta bertan erremintak txertatu baditugu, kontroladorearekin sinkronizatzean, erreminta horiek 

tooldata guztien artean agertuko dira erabilgarri. Kasu horretan, egin beharrekoa 26.2.-an azalduko dugu 4 

punturen bitartez. 

Erreminta programazio-kontsolatik sortuko bagenu, ordea, RobotStudiorekin lan egiteko orduan, gure 

sisteman ez genuke izango ez ikusgai, ez erabilgai. Horretarako, kontroladorea eta sistema sinkronizatu 

beharko ditugu. Kasu horretan, "Sincronizar" > "Sincronizar con estación" ibilbideari jarraitu, eta erreminta 

erabilgarri izango dugu. (Bertsioaren arabera, gerta daiteke ondo egiteko bi aldiz jarraian sinkronizatu behar 

izatea). 

Hori argi daukagunean, ikus dezagun nola jokatu erreminten aukerekin. 

26.1. ERREMINTA BERRIA SORTZEA 

Erreminta bat definitzeko, aurretik sortuta egon behar du. Horretarako, “Datos de programa” > 

“tooldata” > “Nuevo” ibilbideari jarraitu beharko diogu. Agertutako pantailan, erreminta izendatu eta 

haren ezaugarriak aukeratuko ditugu. 

 

Ámbito atalean: 

 Global: sortutako erreminta erabilgarri egongo da, robot guztien lan guztietan. 

 Local. 
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 Tarea: lan egiten ari garen unean besterik ezin izango dugu erabili erreminta hau. 

Tipo atalean: 

 Persistente: nahiz eta programan zehar erreminta aldatu, robota itzali eta berriz ere martxan 

jartzean, erabilitako azken erremintaren definizioak kargatuta jarraituko du. Oro har, hori da 

aukeratuko duguna. 

 Variable. 

 Constante: erreminta. Aukera hori egiten badugu, gure erreminta ez zaigu besteekin zerrendatuta 

agertuko. 

Módulo atalean: 

 User: programa berri bat kargatzean, erremintaren datuak ez dira kargatuko. 

 Module1: programa kargatzean erremintaren datuak ere kargatuko dira. 

Erreminta berria sortzeko, Nuevo aukeratu, eta bertan, izena eta erremintaren ezaugarriak aukeratuko 

ditugu. OK sakatzean, erreminta sortu egingo da, baina definitu gabe. 

26.2. ERREMINTA BAT DEFINITZEA 

Erreminta definitzeko bi era daude: 

 Orokorrean, egin beharrekoa puntu berdin bat hainbat orientaziorekin definitzea izango da. 

Horretarako, programazio-kontsolan “Editar” > “Definir” ibilbideari jarraituko diogu, eta honako 

pantaila agertuko zaigu: 
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Horretarako, nahi dugun puntu-kopuru bat aukeratu, eta horiek erabiliz, definituko dugu 

erreminta. 

 Robot errealarekin lanean ari garenean, puntu fisiko bat erreferentzia bezala hartu, eta, 

bertan, lau orientaziorekin gerturatuko gara puntuak adierazteko. Puntuan kokatu eta gero, 

Modificar posición sakatuko dugu. Eta operazio hori aukeratutako puntu-kopuruarekin egingo 

dugu. Bukatzeko, OK sakatu beharko dugu. 

 Era birtualean lanean ari garenean, honakoa egin beharko dugu: lehenik eta behin, puntu bat 

sortuko dugu (objektu bat erabiltzea egokia da), eta robota posizio horretara ondo iristen dela 

egiaztatu ondoren, horren lau kopia egingo ditugu. Kopia bakoitzean erremintaren orientazio 

ezberdinak ezarriko ditugu, eta puntu horiek erabiliko ditugu erreminta definitzeko. Beraz, 

puntuaren menuan, “Modificar una instrucción” > “Configuraciones” ibilbideari jarraituta, 

sortu ditugun puntu guztietarako robota konfigurazio naturalarekin heltzen dela egiaztatuko 

dugu. 

Puntuak definituta ditugunean, erreminta definitzeko pausua eman genezake, eta robot 

errealarekin egiten dugun bezala, robota puntu bakoitzean kokatu eta Modificar posición 

sakatuz joango gara. Bukatzean, OK sakatuko dugu. 

Prozedurak ez du egoki funtzionatuko programazio-kontsola birtualarekin lanean gaudenean, 

beraz, jarraian azaltzen den prozedura erabiliko dugu, datuak eskuz emateko. 

 Erreminta sinplea bada, datuak eskuz eman ditzakegu. Programazio-kontsolan “Editar” > 

“Cambiar Valor” ibilbideari jarraituko diogu. Hemen, aurretik RobotStudion eman dizkiogun datu 

berdinak adierazi beharko ditugu: TCParen posizioa (x, y, z), erremintaren masa eta grabitate-

zentroa non dagoen. Hiru datu horiekin nahiko da. 

 

Posiciones sakatzean, menu bat zabalduko zaigu. Horren bidez, aurretik puntu guztiak berriz ere 

adieraz ditzakegu (Restablecer todo), edo aurretik definitutako puntuak erabil ditzakegu. 
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27.  LAN-OBJEKTU BAT PROGRAMAZIO-KONTSOLAREKIN DEFINITZEA 

Lan-objektu bat definitzeko, aurretik sortuta egon beharko du. Horretarako, “Datos de programa” > 

“wobjdata” ibilbideari jarraitu beharko diogu. 

 

Jarraian, agertuko den leihatilan, momentuan dauden lan-objektuak izango ditugu ikusgai. Nuevo... klikatuko 

dugu, lan-objektu berria sortzeko. Orduan, izendatu eta haren ezaugarriak aukeratuko ditugu. 
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Lan-objektua sortuta, programazio-kontsolan bi aukera dauzkagu: 

 

 “Editar” > “Definir” ibilbideari jarraituko diogu, eta honako pantaila agertuko zaigu: 
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3 puntuko metodoa aukeratuko dugu. Robotaren bidez, X ardatzeko bi puntu eta Y ardatzeko 

puntu bat adieraziko ditugu. Kontuan izan X ardatzeko bi puntuak adieraztean ardatzaren 

noranzkoa ere adierazten ari garela; hortaz, puntuen ordena garrantzitsua da. 

Puntuak definitzeko, robota nahi dugun puntura eraman, eta Modificar posición sakatuz 

joango gara. Bukatzean, OK sakatuko dugu. 

Puntuak adierazteko, aldez aurretik sortu beharko ditugu, eta horien orientazioa era egokian 

definituko dugu. 

Bukatzean, egindakoa estazioarekin sinkronizatu behar dugu; osterantzean, RobotStudion ez 

dugu sortutako lan-objektua ikusgai izango, harekin lan egiteko. 

 Datuak aldez aurretik ezagututa, programazio-kontsolan “Editar” > “Cambiar valor” ibilbideari 

jarrai diezaiokegu, eta datuak eskuz sartu. 
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28.  SARRERA/IRTEERAK TXERTATZEA 

Sarrerak edo irteerak txertatu ahal izateko, kontroladorearen ezaugarriek ondo konfiguratuta egon behar 

dute, eta komunikazio-txartela adierazita. Aldaketak egin behar balira, 13.3 puntuan prozedura azalduta 

legoke. Orokorrean, robotarekin batera erosten dena 709-1 DeviceNet Master/Slave izaten da, baina kasu 

bakoitzean, dagokiona aukeratu behar dugu, esate baterako: 

 

Ondoren, kontroladorearen fitxan, I/O System sakatu, eta DeviceNet Internal Device aukeratzen badugu, gure 

Sarrera/Irteera-txartelaren ezaugarriak ikusiko ditugu. Bat baino gehiago izanez gero, izena alda diezaiekegu, 

bereizteko. 

 

Ondoren, kontroladorearen fitxan, I/O System sakatu, eta, agertuko zaigun menuan, Signal aukeratuko dugu. 

Saguaren eskuineko botoia sakatu, eta Nuevo Signal... klikatuko dugu seinale berria sortzeko. Seinale hori, 

daukagun Sarrera/Irteera-txartelari esleituko diogu. 
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Device Mapping dioen tokian, helbide bat eman behar diogu. Programa benetan probatuko badugu, 

helbideak Sarrera/Irteera-txartel fisikoan duena izan behar du. Kontuz ibili, bi seinaleei helbide berdina ez 

emateko. 

Acces Level: All aukeratuko dugu eskuzko funtzionamendu moduan zein automatikoan, erabilgarri egotea 

nahi badugu. 

Beharrezko seinaleak konfiguratu ditugunean, programan txertatu ahal ditugu, eta funtzionamendua 

probatzeko prest egongo gara. Seinaleak simulatzeko bi ibilbideri jarrai diezaiekegu: 

 "Simulación" > "Simulador de E/S". 

 "Controlador" > "Sistema de E/S" > gailua aukeratu. 

Bide bati edo besteari jarraituz, seinaleak simulatu ahalko ditugu, baina bakoitzarekin irekiko zaigun leihoa 

ez da berdina izango. 
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28.1. SEINALEAK AZTERTZEKO ERREMINTA 

Programako pausu guztiak nahi dugun momentuan gertatzen direla ziurtatzeko, interesgarria da jakitea 

seinaleak noiz gaitzen eta desgaitzen diren. RobotStudiok seinaleak aztertzeko erreminta bat du, eta 

bertan, grafikoki ikus ditzakegu honakoak: irteera- eta sarrera-seinaleak noiz gaitzen diren, TCParen 

posizioa zein den, etab. 

 

Configuración de señales dioen tokian klikatuta, grafikoan bistaratu nahi ditugun datuak aukeratuko 

ditugu.  

 

Eta Analizador de señales klikatuta, grafikoaren leihoa ikusi ahal izango dugu. Grafikoa ikusi ahal izateko, 

aurretik, programaren simulazioa egin beharko dugu; osterantzean, zuriz agertuko da. Seinaleen 

grafikoa ikusirik, seinaleak gaitzen edo desgaitzen direnean, robotaren kokapena zein den ikus 

dezakegu, eta zuzenketak beharrezkoak diren jakingo dugu. 
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29.  SISTEMAREN BERARIAZKO SEINALEAK  

Sarrera-seinaleek sistemaren berariazko seinaleak esleituak izan ditzakete. Jarraian, hori egiteko prozedura 

azalduko da. 

Egin beharreko lehenengo gauza sarrera digitalak txertatzea da, aurreko puntuan azalduta dagoen bezala. 

Behin seinaleak izanez gero, horiek sistemaren seinaleekin erlazionatuko ditugu. Horretarako, 

kontroladorearen fitxan, "I/O System" > "System Input" > "Nuevo System Input..." ibilbideari jarraitu, eta 

irekiko zaigun leihoan, aurretik txertatutako seinalea aukeratu, eta horri ekintza bat esleituko diogu. 

 

Hona hemen ekintza esanguratsu batzuen azalpena: 

 Motors Off: kontroladorearen egoera aldatzen du, eta motorrak gelditu. Programa bat 

exekutatzen ari bada, lehenengo programa gelditu, eta gero, motorrak itzaliko dira. 

 Motors On: kontroladorearen egoera aldatzen du, eta motorrak martxan jarri. Lan egiteko modu 

automatikoan besterik ez du funtzionatzen, eta Motors Off seinalea gaituta badago, azken  horrek 

izango du lehentasuna; hau da, ez du funtzionatuko. 
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 Start: lan egiteko modua automatikoa denean, erakuslea dagoen tokitik aurrera programa 

exekutatuko du. Hori erabiltzen dugunean, programaren exekuzioa begizta eran jarriko da. 

 Stop: RAPIDen exekutatzen diren programak gelditzen ditu, erarik geldoenean. 

 Soft Stop: RAPIDen exekutatzen diren programak gelditzen ditu, programaren beste gelditzeak 

baino pixka bat azkarrago. 
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30.  DENBORA NEURTZEA 

Robotak prozedura bat egiteko behar duen denbora neurtzeko, Simulación tresna-barran dagoen 

kronometroa erabili behar dugu. Nahi beste denbora neurketa egin ditzakegu, eta programaren edozein 

puntutan hasi eta bukatu. 

 

Ohartu gaitezen robotak aukeratutako prozedura egiten emango duen denbora neurtzen ari garela, eta ez 

simulazioak zenbat irauten duen. Hau da, simulazioaren abiadurak ez du eraginik neurtutako denboran, 

robotak behar duen denbora erreala neurtzen baitu. 

      

Seinalea gaitzen dugunetik seinalea desgaitzen dugun momentura arteko denborak neurtzeko, honako 

prozedura hau erabil genezake: 

 Gure Sarrera/Irteera-txartelean bi seinale sortuko ditugu. 

 Sortutako lehen seinalea gaitzean, denbora neurtzen hasi, eta sortutako bigarren seinalea gaitzean, 

neurketa  hori geldituko duen kronometro bat jarriko dugu. 
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 RAPID editorean, seinale horiek gaituko ditugu, neurtzen noiz hasi nahi dugun eta noiz gelditu nahi 

dugun adierazteko. Adibidez: 

   PROC main() 

       Reset DENB1; 

       Reset DENB2; 

       SetDO DENB1,1; 

       PATH_10; 

       SetDO DENB2,1; 

   ENDPROC 

Programazio-kontsolan, denborak bistaratzeko, hemen adierazitako prozedurari jarrai diezaiokegu: 

 Bi aldagai sortuko ditugu: bata clock motakoa, denbora neurtzeko, eta bestea, zenbakizkoa, 

programazio-kontsolan bistaratzeko. Adibidez: 

 VAR clock ERLOJUA; 

 VAR num DENBORA; 

 RAPID editorean erlojua berrasieratu eta gero, erlojua martxan jartzeko eta gelditzeko nahi ditugun 

puntuak adieraziko ditugu. Adibidez: 

   PROC main() 

       ClkReset ERLOJUA; 

       ClkStart ERLOJUA; 

         PATH_10; 

       ClkStop ERLOJUA; 

   ENDPROC 

 Neurtutako denbora bistaratzeko, RAPID editorean, honako prozedura hau erabil genezake: 

       DENBORA:= ClkRead (ERLOJUA); 

       TPWrite "NEURTUTAKO DENBORA="\NUM:=DENBORA;  
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31.  TALKAK 

Objektuen artean talkarik dagoen jakiteko, “Simulación” > “Crear conjunto de colisión” ibilbideari jarrai 

diezaiokegu. Horren bidez, objektu-multzo bat sortuko dugu, eta horien artean talkarik dagoen aztertuko 

dugu. 

 

Erreminta horrek bi gauza adieraziko dizkigu: alde batetik, objektuen artean talkarik dagoen, eta bestetik, 

objektuek talka-arriskurik duten. Azken aukera horretarako, guk markatuko dugu objektuen arteko 

gutxieneko distantzia. 

 

Nahi beste multzo sor ditzakegu, baina bakoitzean, bi objektu 

besterik ezin dira egon. Multzoan dauden objektuak mahaiak, 

paretak, robotak eta abar izan daitezke.  

Objektu bat multzoan sartzeko, objektuan klik egin eta multzoko 

objektu batera arrastatu.  

Bada, ohar gaitezen robota eta erreminta bi objektu ezberdin 

direla. Esate baterako, multzo batean robota eta pareta bat 

sartuko bagenitu, robotaren eta paretaren arteko talka aztertuko 

genuke, baina erreminta kontuan hartu gabe. Horrexegatik, 

egokiena, bi multzo sortzea da: bata, robotarekin eta paretarekin, 

eta bestea, erremintarekin eta paretarekin. 

 

 

 

Multzoak sortu ondoren, talka-arriskua adierazteko gutxieneko distantzia ezartzeko eta beste hainbat 

aukeratarako, multzoaren gainean klikatu, saguaren eskuineko botoiaz, eta Modificar conjunto de colisión... 

aukeratuko dugu, ezarpenak egiteko. 
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Multzoak sortuta, simulazio bat egitean, objektuak kolorez aldatuko dira, talka-arriskua dagoenean edo talka 

dagoenean. 

Talkak noiz eta nola detektatuko diren ezartzeko, bi aukera dauzkagu: 

 “Archivo” > “Opciones” > “Simulación" > "Colisión” ibilbideari jarraitzea. 

 Crear conjunto de colisión botoiaren behealdean dagoen gezitxoan klikatzea. 
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32.  OBJEKTU ADIMENDUNAK ERABILTZEA 

Objektuak mugitzen direla simulatzeko, objektu adimendunak erabili behar ditugu: horiek portaera bat 

adierazten duten objektuak dira, eta ez dute zertan izan hiru dimentsioko (3D) adierazpen grafikorik.  

“Simulación” > “Lógica de estación” ibilbideari jarraituz, irekitako leihoan, estazioan dauden elementuak eta 

haien ezaugarriak ikusiko ditugu. 

 

Leihoak 4 fitxa hauek dauzka: 

 Componer fitxan: estazioan dauden osagaiak eta haien propietateak ikusiko ditugu. Horrez gain, 

osagaiek duten egoera gorde dezakegu, Estados guardados dioen tokian, eta, aurrerago, egoera 

horiek berreskuratzeko aukera izango dugu. Hasiera batean, objektu adimendunik txertatu ez 

badugu, sisteman dauden elementuak besterik ez ditugu ikusiko. 

 

Hor bertan, Añadir componente dioen tokian klikatuta, objektu adimendunak txertatuko ditugu. Ikus 

dezakegunez, horiek talde ezberdinetan sailkatuta daude. 
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 Diseño fitxan: era grafikoan osagaiak, objektu adimendunak, sisteman ditugun Sarrera/Irteera-

seinaleak eta haien arteko loturak ikusiko ditugu. Hortik, seinale bat objektu batekin elkartzeko, 

saguarekin klik egin eta nahi dugun objektura arrastatu. Diseño fitxatik sortutako loturak aldatu eta 

ezabatu ahal dira, horien gainean klikatuta. 

 

 Propiedades y enlazamientos fitxan: ezaugarri dinamikoak eta jabetza-estekak bistaratuko ditugu, 

eta horiekin lan egiteko aukera izango dugu. 

 Señales y conexiones fitxan: seinaleak eta loturak bistaratu, sortu, editatu eta ezaba ditzakegu. 

Hortik, elementuen arteko loturak sortzeko, behealdean ageri den Añadir conexión de E/S aukeratu, 

eta elkartu beharreko seinaleak eta objektuak aukeratuko ditugu. 
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Jarraian, ohiko objektu adimendunak azalduko dira. 

32.1. OBJEKTU-KOKAGAILUA 

Objektu-kokagailuak objektu bat definitutako posizio batera mugituko du. 

“Añadir componente” > “Manipulaciones” > “Posicionador” ibilbideari jarraituz, sisteman kokagailu bat 

txertatuko dugu. Orduan, Diseño fitxan kokagailua agertuko zaigu.  

 

Eskuineko botoiaz klik eginda irekiko zaigun fitxan, kokagailua zein objekturi aplikatuko diogun 

aukeratuko dugu, eta, bide batez, aukeratutako objektua zein posiziotan kokatu behar den definituko 

dugu. 
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Kokagailua sortu ondoan, beharrezko loturak egin beharko ditugu, nahi dugun momentuan gaitu dadin. 

Ondoren, simulazioan seinalea gaitzean, ikusiko dugu elementua aurretik aukeratutako posiziora 

aldatuko dela. 

32.2. TALKA-SENTSOREA 

Talka-sentsoreak bi elementuren artean talka bat dagoenean gaitzen dira. “Añadir componente” > 

“Sensores” > “Colision Sensor” ibilbideari jarraituz, sisteman talka-sentsore bat txertatuko dugu. Haren 

ezaugarriak zehazteko, saguaren eskuineko botoiaz klik egin eta propietateak aldatzea aukeratuko dugu. 
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NearMiss dioen tokian, sentsorea gaituko den gutxieneko distantzia aukeratuko dugu. Kontuan izan, 

mugimendu-instrukzioetan fine jarri ez badugu, puntura hurbilduko dela baina ukitu gabe eta, beraz, ez 

dela gaituko. Jarriko dugun distantzia milimetro batekoa izatea nahikoa da; 0 jarriko bagenu, ordea, 

objektu bat bestearen gainetik pasako litzateke. 

32.3. ELEMENTUAK ELKARTZEA ETA BANATZEA 

Elementuak elkartu edo banatzeko, “Añadir componente” > “Acciones” > “Attacher” / “Detacher” 

ibilbideari jarraituko diogu. Horren bidez, esate baterako, pintza batek objektu bat nola desplazatzen 

duen simulatu dezakegu. 

 

Parent: bertan zehaztuko dugu Child atalean aipatutako elementu bat zein objektutara konektatuko den. 

Child: konektatu beharreko elementua zein izango den adieraziko dugu. Sentsore batek detektatzen 

duen objektua konektatu nahi badugu, sentsorearen SensedParta gure objektuaren Childekin lotuko 

dugu. Eragiketa hori erabilgarria izango da pieza mota ezberdinekin lan egiten dugunean.  

OHARRA: Attacher eta detacher aukerak normalean objektu bera hartzeko edo uzteko erabiliko ditugu. 

Kasu horretan, lehen gertaeraren Childetik bestearenera zuzenean lotura egin dezakegu; horrela, batak 

hartutako objektua izango da besteak askatuko duena. 

32.4. BISTARATZEA ETA EZKUTATZEA 

Elementu bat bistaratzeko edo ezkutatzeko Show eta Hide objektu adimendunak erabiliko ditugu. 

“Añadir componente” > “Acciones” > “Show” / “Hide” ibilbideari jarraituz, elementuak bistaratu edo 
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ezkutatuko ditugu.  Horiei adierazi beharreko gauza bakarra da zein elementutan izan behar duten 

eragina. 

32.5. PLANO-SENTSOREA 

Plano-sentsoreak objektu lau bat sortuko du, eta beste elementuren batek hori ukitzen duenean gaituko 

da. Plano-sentsorearen irteeratik, lotura bat sortuko dugu beste objektu adimendun batera. Lotura 

horren bidez, plano-sentsorea gaitzean, beste objektu adimenduna ere gaituko da. 

“Añadir componente” > “Sensores” > “PlaneSensor” ibilbideari jarraituz, sisteman plano-sentsore bat 

txertatuko dugu. Komenigarria da, txertatu ondoren, estazioan ondo kokatzea. Horretarako, "Posición" 

> "Fijar posición" edo "Girar" erabiliko ditugu. 

Ondoren, haren ezaugarriak zehazteko, saguaren eskuineko botoiaz klikatu, eta propietateak aldatzea 

aukeratuko dugu. Ardatzen luzera aldatuta, sentsorearen irismena aldatuko dugu. SensedPart dioen 

tokian, elementuren bat ukitzen duen adieraziko digu, garrantzitsua baita txertatzen dugunean 

objekturik ez ukitzea, osterantzean, gaitu egingo da. 

 

32.6. SENTSORE LINEALA 

“Añadir componente” > “Sensores” > “LineSensor” ibilbideari jarraituz, sisteman sentsore lineal bat 

txertatuko dugu. Haren ezaugarriak zehazteko, saguaren eskuineko botoiaz klikatu eta propietateak 

aldatzea aukeratuko dugu: non hasiko den, non bukatuko den eta erradioa bera. Aurreko kasuan bezala, 

SensedPart dioen tokian, elementuren bat ukitzen duen adieraziko digu, garrantzitsua baita txertatzen 

dugunean objekturik ez ukitzea. 
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Era berean, interesgarria da sentsoreak kokatuta dauden objektura arrastatzea, baina sentsorearen 

posizioa eguneratu gabe. Horrela, objektua mugitzen badugu, sentsoreak objektuarekin batera 

mugituko dira. 

 

Erreminta batek objektu batekin kontaktua duela simulatzeko, mota horretako sentsorea txerta 

dezakegu. Ondoren, sentsorea erremintara arrastatuko dugu biak elkarrekin mugi daitezen, baina 

sentsorearen posizioa eguneratu gabe. 

32.7. SIMULAZIO-GERTAERAK 

“Añadir componente” > “Otros” > “SimulationEvents” ibilbideari jarraituz, simulazioa hasi eta 

gelditzean, seinale-pultsuak igortzen dituen objektu adimenduna txertatuko dugu. 

32.8. SET EGITEKO EDO RESET EGITEKO GILTZA 

“Añadir componente” > “Señales y propiedades” > “LogicSRLatch” ibilbideari jarraituz, sisteman 

objektu adimendun bat sortuko dugu. Beharrezko loturak eginez, nahi dugun momentuan gaitu eta 

desgaituko dugu. Ondorioz, haren menpe dauden beste ekintzetan eragingo du. 

32.9. MUGIMENDU LINEALA 

Elementu bat ibilbide lineal bati jarraituz mugitzeko, LinearMover objektu adimenduna sortuko dugu. 

Hori egiteko, “Añadir componente” > “Manipuladores" > “LinearMover” ibilbideari jarraituko diogu. 
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32.10. OBJEKTUEN KOPIAK EGITEA 

Elementu baten kopiak egiteko, LinearRepeater objektu adimenduna sortuko dugu. Hori egiteko, 

“Añadir componente” > “Primitivos Paramétricos" > “LinearRepeater” ibilbideari jarraituko diogu. 

Horren bidez, Sourcen adierazitako objektuaren nahi beste kopia egingo ditugu, adierazitako tartearekin 

eta Offsetean adierazitako norabidearekin. 

 

32.11. OBJEKTUAK KLONATZEA 

Source objektu adimendunaren bitartez, seinale bat jasotzean, objektu bat klonatzeko aukera dugu. Hori 

egiteko, “Añadir componente” > “Acciones" > “Source” ibilbideari jarraituko diogu. 
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 Transient: horren bidez kopiak aldi baterako izango dira, eta simulazioa gelditzean desagertuko 

dira; horrela, memoria gutxiago erabiliko da. 
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32.12. AUSAZKO KOPIAK EGITEA 

 

Objektu baten ausazko kopiak egiteko, garraiatzaile batean 

esate baterako, “Añadir componente” > “Importar biblioteca" 

> “RandomSource.rslib” ibilbideari jarraituko diogu. Objektu 

adimendun hori aldez aurretik gure liburutegian izan beharko 

dugu. 

Lehenik, zein objekturen kopia egin nahi dugun adieraziko 

dugu, Source laukian, eta gero objektuak zein posiziotan agertu 

behar diren. Objektu guztiak orientazio eta posizio zehatzekin 

agertu behar ez badira, horien gehieneko eta gutxieneko 

desbideratzea adieraziko dugu. 

 

 

 

 

32.13. TENPORIZADOREA 

Denbora-tarte bat pasatzean, irteera-seinale bat bidaltzeko, “Añadir componente” > “Señales y 

propiedades > “Timer” ibilbideari jarraituko diogu. Horren bidez, zehaztutako denbora pasatzean, 

irteera-seinale digital bat sortuko da, hori errepikatzeko aukera emango du. 

 StartTime: lehen pultsua gertatzeko beharrezkoa den denbora adierazten du. 

 Interval: pultsua zenbat denbora iragan eta gero gertatuko den adierazten du. 

 Repeat: pultsua errepikatzea nahi dugun adierazten du. 

 CurrentTime: simulazio-denbora adierazten du. 
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32.14. OBJEKTU ADIMENDUN HUTSA 

"Añadir componente” > “Componente inteligente vacío" ibilbideari jarraituz, hutsik dagoen objektu 

adimenduna sor dezakegu. Besteei bezala, horri ere nahi dugun izena eman diezaiokegu. Modelado 

tresna-barratik ere, jarraian ikusten den ikonoan klik eginda, gauza bera lortuko dugu. 

 

Objektu adimendun horien barnean, nahi ditugun elementuak sar ditzakegu. Horretarako, horien 

gainean klikatu eta objektu adimendunera arrastatuko ditugu. Horietaz gain, barnean objektu 

adimendun gehiago sor ditzakegu. Era horretan, objektu adimendunak taldekatuta izango ditugu, 

txukunago lan egiteko. 
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Simulazioan eta estazioaren logikan horrela lan egiten badugu, gure objektu adimendun taldeak 

ikusgai izango ditugu, eta horien artean ere, loturak ezartzeko moduan egongo gara. Bestalde, 

sisteman ditugun sarrera eta irteera digital edo analogikoak objektu adimendunen seinaleekin lotuko 

ditugu. 
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33.  PIEZAK LEKUALDATZEA 

Pick and place motako simulazio bat egiteko hainbat era daude. Jarraian, horietako batzuk deskribatuta 

daude. 

33.1. PICK AND PLACE SIMULAZIOA EGITEA 1 

Demagun, robotaren bidez, kutxa bat toki batetik bestera mugitu nahi dugula. Orduan: 

 Bi kutxa txertatuko ditugu; bat hasierako posizioan kokatuko dugu, eta bigarrena, helmugako 

posizioan. 

 Kutxak egin beharreko ibilbidea sortuko dugu. 

 Talka-sentsore bi txertatuko ditugu. Lehena, erremintaren eta hasierako posizioan dagoen  

kutxaren artean, kutxa noiz hartu behar duen adierazteko. Eta bigarrena, erremintaren eta 

helmugako posizioan dagoen kutxaren artean, kutxa noiz askatu behar duen adierazteko. 

 Attacher erabiliz, lotura bat sortuko dugu hasierako posizioan dagoen kutxaren eta 

erremintaren artean, eta hori lehen kolisio-sentsorearen bidez aktibatuko dugu, hau da, talka-

sentsorearen irteerak elkarketa gaituko du. 

 Detacher erabiliz, lehen kutxa, erremintarekin batera mugituko dena askatuko dugu, eta hori, 

bigarren talka-sentsorearen bidez aktibatuko dugu. 

 Azkenik, helmugako posizioan dagoen kutxa ikusgai egoteko aukera desgaituko dugu. 

Horrela, simulazioa egitean, robota hasierako pieza dagoen tokira heltzean, pieza erremintarekin elkartu 

eta helmugako posiziora mugituko duela ikusiko dugu. Kutxa berriz hasierako posiziora eramateko, 

kokagailu bat erabil dezakegu. 

  “Simulación” > “Simulador de E/S” ibilbideari jarraituz, agertuko zaigun Señales de estación 

leihoan, Editar señales… aukeratuko dugu. 
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  Horrela, Añadir digital dioen tokian klikatuz, simulatutako sarrera-seinale digital bat sortuko 

dugu.  

 

 Kokagailu bat txertatuko dugu, eta horren bidez, sarrera-seinalea gaitzean kutxa hasierako 

posiziora mugituko dugu. 

33.2. PICK AND PLACE SIMULAZIOA EGITEA 2 

Demagun, robotaren bidez, kutxa bat toki batetik bestera mugitu nahi dugula; orduan: 

 Hiru kutxa txertatuko ditugu: lehena, hasierako posizioan kokatuko dugu; bigarrena, helmugako 

posizioan, eta azkena, haren jatorria aurpegi baten erdian jarri ondoren, erremintarekin lotuko 

dugu (erreminta robotarekin lotzen dugun era berean). 

 Kutxak egin beharreko ibilbidea sortuko dugu. 

 Talka-sentsore bi txertatuko ditugu: lehena, erremintaren eta hasierako posizioan dagoen  

kutxaren artean, kutxa noiz hartu behar duen adierazteko, eta bigarrena, erremintaren eta 

helmugako posizioan dagoen kutxaren artean, kutxa noiz askatu behar duen adierazteko. 

 Bistaratzeko eta ezkutatzeko ekintzak gehituko ditugu: 

1. Hasierako posizioan dagoen kutxa ezkutatzekoa. (Hide). 

2. Erremintari lotuta dagoen kutxa bistaratzekoa. (Show). 

3. Erremintari lotuta dagoen kutxa ezkutatzekoa. (Hide). 

4. Helmugako posizioan dagoen kutxa bistaratzekoa. (Show). 

 Lehen talka-sentsorea gaitzean, aurreko ataleko lehen bi ekintzak gaituko ditugu. 

 Bigarren talka-sentsorea gaitzean, aurreko ataleko azken bi ekintzak gaituko ditugu. 

 Helmugako posizioan eta erremintari lotuta dauden kutxak ikusgai egotea desgaituko dugu. 
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Horrela, simulazioa egitean, robota hasierako pieza dagoen tokira heltzean, pieza hori ezkutatu eta 

robotari lotutakoa bistaratuko da. Kutxa helmugako posiziora mugituko duela ikusiko dugu, eta ondoren, 

erremintari lotuta dagoen kutxa ezkutatu eta helmugako posizioan dagoena bistaratuko da. Kutxa berriz 

hasierako posiziora eramateko, kokagailu bat erabil dezakegu. 

33.3. PICK AND PLACE SIMULAZIOA EGITEA 3. RAPIDEN BIDEZ KONTROLATUZ 

Demagun, robotaren bidez, kutxa bat toki batetik bestera mugitu nahi dugula. Orduan: 

 Kutxa bat txertatuko dugu, eta hasierako posizioan kokatuko dugu. 

 Kutxak egin beharreko ibilbidea sortuko dugu. 

 Ondoren, kontroladorearen fitxan, “I/O System” > ”Signal” > “Nuevo Signal...” ibilbideari 

jarraituz, bi irteera-seinale txertatu, eta gure Sarrera/Irteera-txartelari esleituko diogu. 

 Attacher erabiliz, lotura bat sortuko dugu hasierako posizioan dagoen kutxaren eta 

erremintaren artean, eta hori sortutako seinale baten bidez aktibatuko dugu. 

 Detacher erabiliz, lehen kutxa, erremintarekin batera mugituko dena, askatuko dugu, eta 

sortutako bigarren seinalearen bidez aktibatu. 

 RAPIDen, gure programan, beharrezko aldaketak egingo ditugu, seinaleak dagokien momentuan 

aktibatzeko. Adibidez: 

    PROC Path_10() 

      MoveL P_HASI,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0; 

      MoveLDO P_KUTXA1,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0, SEINALEA_1,1; 

      MoveL P_HASI,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0; 

      MoveLDO P_KUTXA2,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0, SEINALEA_2,1; 

      MoveL P_HASI,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0; 

    ENDPROC 

 Azkenik, helmugako posizioan dagoen kutxa ikusgai egoteko aukera desgaituko dugu. 

Horrela, simulazioa egitean, robota hasierako pieza dagoen tokira heltzean, pieza erremintarekin elkartu 

eta helmugako posiziora mugituko duela ikusiko dugu. Kutxa berriz hasierako posiziora eramateko, 

kokagailu bat erabil dezakegu. 
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OHARRA: estazioaren logika lantzen ari garenean, Diseño fitxan, sistemaren Sarrera/Irteera-seinaleak 

bistaratzeko, ondoan dagoen gezitxoan klikatu behar dugu. Ondoren, nahi dugun seinalean bi aldiz 

klikatuta, aukeratu dugun hori bistan eta erabilgarri izango dugu. 

33.4. UHAL GARRAIATZAILE BAT SIMULATZEA 

Demagun uhal garraiatzaile baten bidez objektu bat toki batetik bestera mugitu nahi dugula; 

RobotStudiok badu aukera uhal garraiatzaile bat sisteman txertatzeko. Horretarako, sistema berri bat 

sortu beharko genuke, eta ondoren, kontroladorearekin beharrezko loturak ezarri. Normalean, ikasgela 

batean ez dugu horrelakorik izango, beraz, ikusiko dugu garraiatzailearen simulazioa azkar nola egin. 

 Lehenengo gauza pieza-garraiatzailea txertatzea izango da; hori liburutegian dauden 

elementuen bidez egin dezakegu. Edo nahi izanez gero, norberak egindako CAD diseinu bat edo 

web-orrialderen batetik deskargatutako fitxategi bat erabil daiteke. 

 Ondoren, garraiatzailean zehar desplazatuko den objektua txertatu, eta garraiatzailean 

hasierako posizioan kokatuko dugu. 

 Mugimendu lineal baten bidez (LinearMover), objektua nondik nora eta zein abiaduratan 

mugituko den konfiguratuko dugu. 

 Aurreko mugimendu hori hasi eta gelditzeko, LogicSRLatch objektu adimenduna erabiliko dugu. 

 Mugimendua hasteko simulazio-gertaera erabil daiteke. Kasu honetan, oso argi ikusten da 

LogicSRLatcharen erabilera; izan ere, estazioak egiten duen lanaren simulazioak aurrera 

jarraitzen duen bitartean, garraiatzailea gelditu nahi dugu. 

 Garraiatzailearen mugimendua gelditzeko, plano-sentsore bat erabil dezakegu. Mugitu 

beharreko objektua planotik pasatzean, LogicSRLatchari berrezarri egingo du eta objektua 

geldituko du. 

Diseño fitxan, honako adibidea ikus dezakegu: 
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33.5. HAINBAT PIEZA GARRAIATZAILE BATETIK AUSAZ ERAMATEKO SIMULAZIOA 

Jarraian, garraiatzaile batetik hainbat pieza desberdin ausaz garraiatzeko prozedura azalduko dugu. 

Lehenago azaldu bezala, objektu baten ausazko kopiak egiteko, garraiatzaile batean esate baterako, 

“Añadir componente” > “Importar biblioteca" > “RandomSource.rslib” ibilbideari jarraituko diogu.  

Zein objekturen kopia egin nahi dugun adieraziko dugu, eta objektuak zein posiziotan eta zein 

orientaziorekin agertu behar diren. 

Garraiatzailetik pieza ezberdinak agertuz joango balira, orduan ausazko kopiak egiteko objektu 

adimendun bat sortuko genuke, pieza bakoitzarentzat. Ondoren, horiek ere ausaz agertuko balira, 

jarraian adierazitakoa egingo genuke: 

 0 eta 1 artean zenbakiak ausaz sortzen dituen objektu adimenduna txertatu, “Añadir 

componente” > “Otros > “Random” ibilbideari jarraituta. 

 Konparatzaile bat txertatuko dugu “Añadir componente” > “Señales y propiedades > 

“Comparer” ibilbideari jarraituta. Bi pieza izanez gero, eta piezen erdia mota bakoitzekoa baldin 

bada, balioan 0 eta 0,5 baino handiagoa edo berdina jarriko dugu. Proportzioak aldatzen badira, 

kalkulua egin beharko dugu errealitatera egokitzeko. 
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 Hiru ate logiko txertatuko ditugu, bi AND motakoak eta bestea NOT motakoa. 

 Beheko irudian ikusten diren loturak egin beharko ditugu. 

 

 Pieza horiekin errenkada bat sortu behar dugu, eta ondoren, errenkada horretan dauden piezei 

mugimendua ezarriko diegu. “Añadir componente” > “Otros > “Queue” ibilbideari jarraituz, 

errenkada sortuko dugu, eta horri sortzen diren piezen kopiak lotuko dizkiogu, Back dioen 

tokian. Enqueue dioen tokian, aldiz, ausazko kopiak exekutatzen direnean, sortzen diren 

seinaleak lotuko ditugu. 
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 Piezak mugitzeko, mugimendu lineala txertatuko dugu, eta mugituko duen objektua, aurreko 

pausuan sortutako errenkada izango da. Hori garraiatzailearen motorrarekin gaituko da; 

adibidez: 

 

 Sortutako loturak honako taulan ageri dira: 
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 Azkenik, piezak sortzeko baldintza sortuko dugu: sentsore bat gaitzea edo tenporizadore bat 

ezartzea, esate baterako. Honek aurreko Randoma gaituko du, eta piezak sortuz joango dira, 

bata bestearen gainean. 

 Tenporizadore bat txertatuko bagenu, hori Random motako beste objektu baten bidez 

kontrolatuko genuke. Kasu horretan, Random horren gehieneko eta gutxieneko balioak pieza 

berri bat agertzeko gutxieneko eta gehieneko denborak izango dira. Balio hori, 

tenporizadorearen bitarteari (intervalo) lotuko diogu. Tenporizadorea martxan egongo da 

garraiatzailea martxan dagoen bitartean; hau da, mugimendu linealaren kasu berean geundeke. 

Tenporizadoreak berrezartzea egingo du, bere irteera propioarekin. Irteerarekin, era berean, 

piezak sortuko dituen Randoma eta tenporizadorean Ramdoma gaituko ditugu. Bigarren 

Random hori, garraiatzailearen motorra martxan dagoenean ere gaituko da. 

Laburbilduz:  

 Garraiatzailearen motorrak mugimendu lineala, tenporizadorea eta Randoma gaituko 

ditu.  

 Tenporizadorearen irteerak, berriz, tenporizadorea berrezarriko du, eta bi Randomak 

gaituko ditu. 

 Tenporizadorearen Randomaren balioa tenporizadorearen bitarteari lotuko diogu. 
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 Simulazioa errepikatzean, dena hasieran bezala egoteko, simulazioaren hasierako seinalearekin 

sortutako errenkada hustu egingo dugu, clear dioen tokira seinalea lotuta. Gogoratu, 

simulazioaren seinaleak txertatzeko “Añadir componente” > “Otros” > “SimulationEvents” 

ibilbideari jarraitu behar diogula. 

 Gogoratu behar dugu, simulazioan piezak erabiltzen ditugunean robotak horiek hartzen baditu 

garraiatzailean dagoen errenkadatik kendu behar ditugula. Beraz, sortutako errenkadan, 

dequeue dioen tokian, adieraziko dugu pieza bat errenkadatik noiz kendu, seinale baten bitartez. 
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34.  BI ROBOTEKIN LAN EGITEA 

Gure estazioan robot bat baino gehiagorekin lan egin nahi izanez gero, egin beharreko gauza bakarra da 

prozedura orokorrari jarraituta, robotak eta kontroladoreak txertatzea. Robot bakoitzari bere erreminta 

jarriko diogu. Momentu horretatik aurrera, gure estazioan sistema bat baino gehiago izango ditugu, bakoitza 

bere erremintekin, lan-objektuekin eta prozedurekin. 

 

Kontroladorean ere, bi sistemak izango ditugu ikusgai, bakoitza bere konfigurazioarekin: sarrerekin, 

irteerekin eta RAPID programazioarekin. 
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35.  IKASGELAKO MAKETEKIN LAN EGITEA 

Ikasgelan sortzen ditugun maketekin lan egiteko, horien ezaugarriak dituzten estazioak sortu beharko ditugu. 

Horretarako, elementuak egoki kokatzeko, fisikoki neurtu beharko dugu zein distantziatara dauden. Era 

horretan, distantzia horiek ezagututa, puntuak sortuko ditugu jarraian elementuak txertatzeko. Ohar 

gaitezen, bada, robota (0, 0, 0) posizioan egongo dela, eta errealitatean mahaiaren gainean kokatuta dagoela. 

Beraz, RobotStudion, zoruaren azpitik hainbat objektu egon daitezke, eta horiek, Z ardatzean balio negatiboa 

izango  dute. 

Zoruaren azpian dauden puntuekin erosoago lan egiteko, zorua ezkutatuko dugu. Horretarako, “Archivo” > 

“Opciones” > “Gráficos" > "Apariencia” ibilbideari jarraituko diogu. Irekitako leihatilan, zorua ikusgai ez 

egoteko aukera egingo dugu. Kontrakorik adierazi ezean, lauki-sareak ikusgai jarraituko du, baina horrek ez 

digu eragozpenik jarriko puntuekin lan egiteko orduan. 

 

Neurtutako puntuak sortuko ditugu, eta horiek baliatuta, beharrezko elementuak estazioan txertatuko 

ditugu. Ondoren, puntu horiek ezaba ditzakegu beste batzuekin ez nahasteko. 

Elementuak CAD software baten bidez sortu edo web-orriren batetik deskargatu ditzakegu. Hona hemen 3 

dimentsiotan dauden CAD elementuak deskargatzeko web-orri interesgarri bat: 

https://www.3dcontentcentral.es/ 

https://www.3dcontentcentral.es/
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Ondoren, robotak egin beharreko ibilbidea sortuko dugu. Horretarako, oso baliagarria da robotak landu 

beharreko piezak aldez aurretik txertatzea eta kokatzea. 

Sisteman egongo diren botoiei, sentsoreei, balbulei eta abarri dagokienez, beharrezko sarrera- eta irteera-

seinaleak konfiguratu beharko ditugu. 

Azkenik, objektu adimendunak erabiliz, sentsoreen eta objektuen arteko loturak ezarri eta mugimenduak 

simulatu ahal izango ditugu. Kontuan izan, horretarako, RAPIDen egindako programa egokia izan behar duela 

eta beharrezko funtzioak eta instrukzioak dituela. 
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36.  ROBOT FISIKOAREN KOPIA  EGITEA 

Robot fisikoaren ezaugarriak RobotStudion kargatzeko, eta kontroladorea konfiguratu behar ez izateko, 

honako pauso hauei jarraitu beharko diegu: 

 Robot fisikoaren ezaugarriak fitxategi batean gordeko ditugu. Horretarako, programazio-

kontsolaren hasierako menuan, segurtasun-kopia egitea aukeratuko dugu. 

 

 Ondoren, momentuan dugun sistemaren kopia egin nahi dugula adieraziko dugu, eta agertzen 

zaigun pantailan, fitxategiak gordeko diren karpetaren izena eta kokapena idatziko ditugu. 
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 Sortutako karpeta, Filezilla programaren bidez, ordenagailura pasako dugu.  

 Fitxategia Dokumentuak\RobotStudio\Stations Systems karpetara eramango dugu. 

 Azkenik, RobotStudion hutsik dagoen estazio bat sortuko dugu, eta "Sistema de Robot" > "Sistema 

existente" ibilbideari jarraituz txertatuko dugu. 
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37.  KONTROLADOREEKIN KONEKTATZEKO AUKERAK 

Kontroladoreekin konektatzeko hainbat aukera daude. Jarraian horietako batzuk aztertuko ditugu. 

37.1. KONTROLADORE ERREAL BATERA KONEKTATZEA 

Kontroladorearen fitxan, Añadir Controlador irudian dagoen gezitxoan klikatuz irekitzen den menuan, bi 

aukera dauzkagu: 

 Conexión en un click...: kontroladorearen atakara konektatzeko erabiltzen da. Pausu bakar 

batean konekta gaitezke, baina aurretik jarraian adierazitako pausoak eman behar dira: 

o Ordenagailua kontroladorearen zerbitzu-atakara konektatu. 

o Ordenagailuaren konexioak egokia izan behar du, eta IPak balio zehatza izan behar du. 

 Añadir controlador: sarean konektatuta dauden kontroladoreak txertatzeko erabiltzen da. 

o Leiho batean erabilgarri dauden kontroladoreak agertuko dira zerrendatuta. Gurea 

agertuko ez balitz, Dirección IP dioen laukian geure IPa idatzi, eta zerrenda eguneratu. 
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ROBOTSTUDIOREKIN OINARRIZKO ARIKETAK EGITEA 

1. OINARRIZKO IBILBIDE BAT SORTZEA  

Sortu ibilbidea IRB120 robot bat erabiliz, eta kontuan hartu jarraian adierazitakoa: 

 MyTool erreminta txertatu. 

 Ibilbidea phas puntuan hasi eta bukatuko da; puntu hori robota txertatzean espazioan duen 

hasierako puntua da. 

 200x500x150 mm-tako paralelogramoaren goialdeko ertzetatik pasatuz ibilbide itxia egin behar 

du. 

 Paralelogramoak zentratuta egon behar du, Mundo koordenatu-sistemarekiko 250 mm-tara. 

 Sortutako puntuek WObj0-ri egingo diote erreferentzia.  

 Simulación sakatuta, robotak ibilbidea exekutatu beharko du. 

 Egizu aurreko ibilbide berdina, baina, oraingoan, fine erabiliz. 

2.  OINARRIZKO IBILBIDE BAT SORTZEA Wobj_mahaia ERABILIZ 

Aurreko praktika baliatuz, sortu ibilbidea IRB120 robot bat erabiliz, eta kontuan hartu jarraian 

adierazitakoa: 

 Erabilitako paralelogramoaren goiko aurpegian, Wobj_mahaia sortu eta haien artean konektatu. 

 Puntuak lan-objektu berri horretara estekatu. 

 Simulación sakatuta, robotak ibilbidea exekutatu beharko du. 

 Mugitu paralelogramoa tokiz, eta hurbildu robotera 50 mm. 

 Simulación sakatuta, robotak ibilbidea exekutatu beharko du. 

3. IBILBIDE KONPLEXU BAT SORTZEA 

Diseina ezazu estazio bat IRB120 robot batekin eta bi lan objekturekin. Bestalde, txertatu oztopo egiten 

duen beste objektu bat aurreko bi objektuen artean (hesi bat esaterako). Jarraian, sortu adierazitakoa 

betetzen duen ibilbidea: 
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 Txertatu MyTool erreminta. 

 Sortutako objektuek haien lan-objektu propioa izan beharko dute. Objektua mugitzen bada, lan-

objektua berarekin batera mugitu beharko da. 

 Objektuen dimentsioek aske egon behar dute. 

 Sortutako ibilbidea objektu batetik bestera pasako da, tartean dagoen oztopoarekin talkarik egin 

gabe. 

 Erabili fine. 

 Simulación sakatuta, robotak ibilbidea exekutatu beharko du. 

4. BI IBILBIDE PROZEDURA BATEN BIDEZ ELKARTZEA 

Baliatu aurreko praktika: 

 Sortu ibilbide bat txertatutako objektu bakoitzaren inguruan. 

 Sortu aurreko bi ibilbideak exekutatuko dituen prozedura bat. Lehen prozedura exekutatu 

ondoren, 4 segundoz geldi egongo da, ondoren, bigarren prozedura exekutatuko du. 

 Simulación sakatuta, robotak ibilbidea exekutatu beharko du. 

 Egokitu programa robotak begizta eran funtziona dezan. 

 Simulación sakatuta, robotak ibilbidea exekutatu beharko du. 

5. ERREMINTA BAT SORTZEA 

Aurreko praktika baliatuz, sortu beheko ezaugarriak beteko dituen erreminta, eta ondoren, simulatu 31.3 

ariketan egindako ibilbidea. 

Erremintaren ezaugarriak: 

 100x20x2 mm-tako xafla bat izango du oinarri. 

 Punta: Ø10 mm eta 20 mm-tako altuerako zilindroa, Ø10 mm eta 10 mm-tako altuerako piramidea. 

 Bentosa: Ø10 mm eta 20 mm-tako altuerako zilindroa, Ø10 mm eta 10 mm-tako altuerako 

alderantzikatutako piramidea. 
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6. PROGRAMAZIO-KONTSOLATIK ERREMINTA BAT ETA OINARRIZKO PROGRAMA 

BAT SORTZEA 

Sortu estazio berri bat. Bertan, txertatu 10 mm-tako erradioko eta 100 mm-tako luzerako haga bat, eta 

kokatu erremintaren tokian, baina erreminta sortu gabe. 

Programazio-kontsola erabiliz, sortu T_haga izeneko erreminta, eta ondoren, definitu. Egiaztatu  

berrorientatze-mugimendua ondo egiten duen. 

Ondoren, sortu lau puntutara mugitzeko gai den programa bat, eta mugiarazi robota programazio-

kontsolaren bidez.  

Bukatzeko, bidali sortutako erreminta, puntuak eta prozedura RobotStudiora, eta simulatu bertatik. 

7. BI IBILBIDE PROZEDURA BATEN BIDEZ ELKARTZEA 

Sortu ibilbidea IRB120 robot bat erabiliz, eta kontuan hartu jarraian adierazitakoa: 

 Txertatu MyTool erreminta. 

 Gehitu liburutegian mesa.rslib fitxategia, eta txertatu sisteman, robota haren gainean kokatuta. 

(D:\Datos de usuario\Documents\RobotStudio\Libraries). 

 Sortu 150 mm-tako erradiodun eta 200 mm-tako altueradun zilindroa, eta kokatu mahai gainean. 

 Txertatu 300x200x200 mm-tako paralelepipedoa, mahai gainean. 

 Sortu paralelogramoaren goiko aldeko ertzetatik pasatuko den prozedura bat, ibilbide itxia eginez. 

 Sortu zilindroaren goiko aldeko ertzetatik pasatuko den prozedura bat, ibilbide itxia eginez. 

(erabili Trayectoria automática erreminta). 

 Sortu eta simulatu bi prozedurak, bata bestearen atzetik; alegia, 4 aldiz errepikatuko den 

prozedura nagusia. 
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