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1. Opis sytuacji 

W pewnej firmie na linii produkcyjnej znajduje się stanowisko z robotem 
kooperującym. Robot ten pracuje w trybie współpracującym, a co za tym 
idzie dopuszcza do pracy „ramię w ramię” z człowiekiem. Po pewnym czasie 
wydajność linii wzrosła, a prędkość pracy robota okazała się 
niewystarczająca. Po konsultacji z firmą Tech-System oraz po zainstalowaniu 
skanera bezpieczeństwa okazało się, że możliwe jest zwiększenie wydajności 
pracy robota, przy zachowaniu odpowiednich wytycznych. Dodatkowo firma 
Tech system zauważyła pewne braki w systemie bezpieczeństwa tego 
stanowiska.   

Zajmij się tym, powodzenia! 

 
2. Opis zadania 

 
W zadaniu oceniane będzie odpowiednie zaprojektowanie (konfiguracja) 
robota w taki sposób, aby możliwe było dopuszczenie aplikacji do pracy 
w trybie współpracującym z wykorzystaniem sygnałów ze skanera 
bezpieczeństwa. Proces polega na przenoszeniu elementów pomiędzy 
paletkami na stanowisku.  
Do tej pory zrealizowane zostały:  
- fizyczny montaż stanowiska 
- proces przenoszenia detali pomiędzy paletkami w obie strony 
- podłączenie oraz komunikacja robota ze skanerem bezpieczeństwa 
- montaż fizyczny dodatkowego „grzyba bezpieczeństwa”   
- przyciski „start” oraz „reset” (fizyczny montaż oraz dodanie funkcji do 
systemu) 
Ocenie podlega wykonanie każdego z podpunktów opisanych poniżej 
oraz czas wykonania zadania. Za zrealizowanie celu zadania otrzymuje się 
dodatkowe punkty. Za udzielone podpowiedzi punkty są potrącane. 
 
 
 



Cel główny: 

Uruchomienie programu „palletisation” (zobacz 3. Opis procesu oraz 5. 
Programy TP) wraz z pełną realizacją poniższych podpunktów. 

 
 
2.1. Robot powinien zatrzymywać się w kategorii 0 po wciśnięciu 

przycisku bezpieczeństwa.  
Nieprawidłowe wyjście ze strefy 3 robota (wyskoczenie ze strefy 3, 
wejście na stanowisko itp. jest już zaimplementowane również pod 
sygnałem CSI[1] (zobacz UWAGI). 

Powrót do pracy możliwy jest po wciśnięciu manualnego przycisku 
reset, a później start (przywracanie sygnału CSI[1] poprzez użycie 
przycisków „reset” + „start” już zaimplementowane).  

 

2.2. Każda ze stref definiuje maksymalną prędkość oraz maksymalną 
siłę (czułość) robota. Wielkość stref skanera oraz dokładne wartości 
prędkości i sił w każdej strefie opisane w punkcie 4. instrukcji. Należy 
wprowadzić odpowiednie sygnały odpowiedzialne za strefy skanera 
do systemu „DCS” w robocie. W przypadku znalezienia się poza 
strefami pracy skanera robot powinien pracować w trybie 
niewspółpracującym i z prędkością 1200mm/s . 
 

2.3.  Robot powinien pauzować pracę po jednoczesnym spełnieniu 
dwóch warunków: 

• Kiedy uczestnik znajduje się w strefie 3, 
• Gdy robot znajduje się w strefie zagrożenia głowy 

(crx_headzone) – rozdział 6. 

W takiej sytuacji robot powinien wznowić pracę po prawidłowym 
wyjściu ze strefy 3. 

 



2.4. Po nieoczekiwanym zatrzymaniu robota (np. po przyłożeniu zbyt 
dużej siły) robot powinien: 

• Kontynuować pracę np. po niedużym odchyleniu i powrocie 
siły kontaktowej do normy (Auto resume). 

• Umożliwiać ręczne odsunięcie robota np. w sytuacji, gdy 
aplikacja jest zapauzowana, a robot blokuje dostęp do danego 
miejsca (Push to escape). 

• Po wykryciu zbyt dużej siły (np. kolizja) robot powinien się 
cofnąć (Retract after contact) . 

UWAGI 

 Nie należy modyfikować struktury programów TP. 
 Nie należy modyfikować struktury User modeli. 
 Nie należy modyfikować rozmiarów stref skanera oraz ustawionych w 

„DCS” 
 Funkcjonalności należy testować na 100% wartości parametru 

OVERRIDE. 
 Za zatrzymanie w kategorii 0 (2.1) odpowiada jeden sygnał (CSI[1]), 

przycisk bezpieczeństwa, niepożądane wyjście ze strefy 3, wymagany 
przycisk „reset” i „start” jest już zaimplementowane po stronie flexi 
SOFT firmy SICK. Nie należy zmieniać oraz próbować implementować 
tej funkcjonalności. 

 

3. Opis procesu 

Proces paletyzacji polega na uruchomieniu programu palletisation. Program 
jest gotowy i pracuje w pętli. Polega na przekładaniu elementów z jednej 
paletki na druga i odwrotnie. 

Do zadań użytkownika nie należy modyfikowanie tego programu. 

Program umożliwia obserwowanie oraz testowanie konfiguracji systemu. 

Należy pamiętać, że gdy startujemy program od początku, wszystkie 
elementy powinny znajdować się na górnej paletce. Kiedy program 



będziemy kontynuować, nie należy zmieniać pozycji elementów na tackach. 
W przeciwnym wypadku może dojść do kolizji, co może być szczególnie 
niepożądane w przypadku aktywacji trybu niewspółpracującego. 

 

 

4. Elementy stanowiska 
4.1.  Moduł FLEXI soft  

Sterownik FLEXI soft odpowiada za przetwarzanie 
sygnałów otrzymywanych od skanera oraz 
przycisków zewnętrznych (e-stop, reset + start). 
Steruje on pracą systemu bezpieczeństwa  
oraz wysyła sygnały do robota komunikując się 
przez CIP Safety (Ethernet Safety) . 
Do robota przesyłanych jest 5 sygnałów CSI [1-5] 
(opisane poniżej). 

 

UWAGA! 

Umiejscowienie modułu ma charakter czysto prezentacyjny. Należy 
zachować szczególną ostrożność. Nie należy dotykać modułu. 

 

 

4.2. Przycisk zatrzymania awaryjnego (E-Stop) 
Przycisk E-stop odpowiada za bezpośrednie 
zatrzymanie pracy robota. 
 
Sposób działania przycisku awaryjnego: 
 Pozycja zezwalająca na pracę (niewciśnięty) : 

CSI[1] = ON 
 Pozycja zatrzymania pracy (wciśnięty) : CSI[1] = OFF 

Rysunek 1. FLEXI soft firmy 
SICK 

Rysunek 2. Przycisk E-stop 



Ustawienie sygnału CSI[1] = OFF następuje również w sytuacji, gdy w 
nieodpowiedni sposób nastąpiło wyjście ze strefy 3, czyli np. nagła 
utrata sygnału w strefie 3 (tj. podskok lub wejście na stanowisko). 

We wszystkich sytuacjach, w których sygnał CSI[1] zostanie ustawiony 
na OFF, należy najpierw wcisnąć przycisk RESET, a następnie START 
w celu przywrócenia sygnału CSI[1] do wartości ON oraz 
przywrócenia pracy robota.  

 

4.3. Przyciski reset i start 

Przyciski reset i start powinny być użyte w przypadku gdy nastąpi zmiana 
stanu sygnału CSI[1] na OFF w celu przywrócenia go do standardowej  
wartości.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 3. Przycisk RESET + START 



4.4. Skaner bezpieczeństwa Micro Scan 3. 
Skaner odpowiada za wykrywanie obecności osoby w strefach. W 
skanerze zaprojektowane zostały 3 strefy. Wielkość stref została 
wyznaczona i nie podlega 
modyfikacjom. Dla każdej strefy 
przypisana jest dokładna wartość 
prędkości oraz siły (czułości), które 
zostały przedstawione poniżej. 
Prędkości należy ustawiać w 
zakładce cartesian position check. 
 

• Strefa 1 – Robot pracuje z 
maksymalną prędkością 600 [m/s] 
oraz z siłą nie przekraczającą  
150 [N] 
 CSI[2] = [OFF] 
 CSI[3] = [ON] 
 CSI[4] = [ON] 

 
• Strefa 2  - Robot pracuje z maksymalną prędkością 400 [m/s] i z siłą 

nie przekraczającą 120 [N] 
 CSI[2] = [OFF] 
 CSI[3] = [OFF] 
 CSI[4] = [ON] 

 
 

• Strefa 3 – robot pracuje z maksymalną prędkością 200 [m/s] oraz z siłą 
nie przekraczającą 80 [N] 
 CSI[2] = [OFF] 
 CSI[3] = [OFF] 
 CSI[4] = [OFF] 

 



 

Za strefę pierwszą odpowiedzialny jest sygnał CSI[2], za strefę drugą 
CSI[3], a za strefę 3 CSI[4], ponieważ strefy nakładają się na siebie. 

 

Sygnał CSI[5] odpowiada za informację, czy człowiek znajduję się w 
którejkolwiek ze stref. 

Człowiek w strefach -> CSI[5] = OFF 

Człowiek poza strefami -> CSI[5] = ON 

 

4.5 Wyłączenie trybu kooperacyjnego i odblokowanie prędkości 
powyżej kooperacyjnej. 

Wyłączenie blokady prędkości należy przeprowadzić przy użyciu sygnału 
DI [85], który po zasymulowaniu zezwoli na używanie prędkości większej 
niż kooperacyjna. Wyłączenie trybu kooperacyjnego nastąpi po użyciu 
„disabling input” dla pierwszego limitu siły dostępnego w menu.  

 

5. Programy TP 
5.1. PALLETISATION 

Prosty program paletyzacji, przekładający elementy z tacki górnej 
na dolną i odwrotnie. Program działa w pętli, zatem po skończeniu 
procesu przekładania elementów na tackę dolną, robot zacznie 
przekładać elementy na tackę górną  

 

UWAGA Nie należy modyfikować struktury programu TP.  

Nie należy modyfikować ustawienia elementów na tackach w przypadku 
zatrzymania i uruchomienia programu przez pause. 



Kiedy program startujemy od początku – wszystkie elementy powinny 
znajdować się na tacce górnej. 

Startując program należy trzymać panel TP w ręku by w razie konieczności 
móc jak najszybciej zatrzymać robota.    

 

 

6. Strefy DCS 
6.1. Strefy Cartesian Position Check 

 
Rysunek 6. Strefy DCS stanowiska 

o Strefa CPC[1] – strefa pracy wewnątrz stanowiska, strefa pracy 
robota, określona jako working zone (diagonal): 
[crx_workingzone] 

 



 
Rysunek 7. Strefa CPC[1] crx_workingzone 

 
o Strefa CPC[2] –  strefa pracy wewnątrz stanowiska, strefa pracy 

robota, taka sama wielkość jak [dcs_workingzone], 
odpowiedzialna za pracę robota z określoną prędkością, 
zdefiniowana jako restricrted zone (diagonal) [crx_speedzone] 
 

 
Rysunek 8. Strefa CPC[2] crx_speedzone 

 



 

 
o Strefa CPC[3] – strefa niebezpieczeństwa głowy, zdefiniowana 

jako restricted zone: [crx_headzone] 

 
Rysunek 9. Strefa CPC[3] crx_headzone 

 

3.2 User Model 

Zdefiniowano user model obejmujący chwytak firmy Schunk. 

 

 User Model 2 – model chwytaka SCHUNK 
 



 

  

 

 

 

Rysunek 11. Chwytak  

 

 

7. System oceniania 

Wykonanie poszczególnych etapów: 

• Robot zatrzymuje się kategorii 0 po wciśnięciu przycisku 
bezpieczeństwa bądź po przejściu za strefę 3 robota – 1 punkt, 

• Prędkości oraz siły w strefach odpowiednio zdefiniowane. Tryby 
pracy przełączane w odpowiedni sposób - 1 punkt, 

• Zatrzymanie w kategorii 2 zgodnie z wymaganiami – 1 punkt, 
• Funkcjonalności dodatkowe opisane w podpunkcie 2.4 aktywne – 1 

punkt. 

      Czas wykonania zadania: 

• Wykonanie zadanie w czasie poniżej 40 minut – 1 punkt, 
• Wykonanie zadania w czasie poniżej 35 minut – 2 punkty, 
• Wykonanie zadania w czasie poniżej 30 minut – 3 punkty. 

      Realizacja celu głównego – 1 punkt. 

 
 

Rysunek 10. User Model 2 


