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ABB RobotStudio uždavinys moksleiviams 
 

 
ARDUINO MODULIO SURINKIMAS, PATIKRINIMAS IR SUPAKAVIMAS 

 

 
UŽDUOTIS 
 

1. Sumodeliuoti robotizuotą Arduino modulio surinkimo sistemą naudojant RobotStudio 
programinę įrangą. 

 
2. Atlikti sistemos simuliaciją:  

 

• Iš linijos atvažiuoja Arduino moduliai be mikrovaldiklio kas 6 s. 

• Robotas iš žmogaus paruoštos dėtuvės (gali būti maža paletė, gali būti vertikali ar horizontali 
dėtuvė) ima mikrovaldiklį ir įdeda į Arduino modulį. 

• Robotas surinktą modulį įdeda į patikros mašiną. Jei modulis geras – robotas jį deda ant 
pakavimo mašinos konvejerio, jei blogas – į broko dėžę. Geras ar blogas modulis apsprendžia 
atsitiktinai sugeneruotas skaičius SmartComponent pagalba (generuojama nuo 0 iki 1). Jei 
skaičius yra iki 0,80 (imtinai), modulis laikomas geru, jei skaičius yra daugiau nei 0,80 – 
modulis laikomas brokuotu. Patikrinimas užtrunka 2 s. 

• Iš pakavimo mašinos išvažiuoja supakuotas Arduino modulis plono kartono dėžutėje 
(109 x 58 x 20 mm (ilgis x plotis x aukštis)). Išvažiuoja tiek pat, kiek jų įvažiuoja. 

• Kitas robotas išvažiavusias pakuotes deda į didesnę dėžutę po 10 vnt. Dėžutės išoriniai 
matmenys 205 x 114 x 62 mm (dėžutės kartono storis 1,5 mm). 

• Dėžutė yra užklijuojama ir gale konvejerio ištrinama (imituojama, jog patenka į tolimesnę liniją) 
• Ciklas kartojasi nenutrūkstamai. 
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KELIAMI REIKALAVIMAI 
 

• Panaudoti bent vieną robotą surinkimo ir patikrinimo operacijai atlikti. 
• Panaudoti bent vieną robotą sudėjimui į didesnes dėžutes po 10 vnt. operacijai atlikti. 

• Sukurti nemažiau kaip 3 SmartComponent‘us. 
• Panaudoti Fizikos funkciją. 

• Panaudoti RAPID programavimo kalbą bent vienam robotui. 
• Sudaryti optimalų sistemos išdėstymą ir algoritmą užduočiai įgyvendinti. 

• Apipavidalinti sistemą ir jos erdvę kuo realistiškiau (tvoros, grindys, roboto kontroleris/-iai, 
pultai, kita įranga, žmonės ir pan.) 

 
 
DARBO PATEIKIMAS  
 
 
Komisijai vertinti turi būti pateikti sistemos Pack&Go bei simuliacijos EXE dokumentai. Išspręstą užduotį siųsti 
adresu konkursas@linpra.lt. Temos langelyje nurodant ABB RobotStudio uždavinys moksleiviams 
  

 
 
KITA INFORMACIJA 
 

• Užduočiai atlikti papildomai yra pateikiamas tik Arduino modulis ir jo mikrovaldiklis. 
• Galima naudoti RobotStudio (ar prie jo Addins) esančius 3D modelius ir mechanizmus.  

• Galima naudoti legaliai prieinamus 3D modelius iš interneto.  
• Galima įrenginius atvaizduoti pasitelkiant RobotStudio modeliavimo galimybes. 

• Galima naudoti įrenginius iš DEMO sistemų, įrašomas kartu su RobotStudio programine įranga. 
• Galima reikalingus 3D komponentus sumodeliuoti pasitelkiant tam specializuotas programas. 

 
 
VERTINIMAS 
 

• Maksimaliai galima surinkti 80 taškų. Komisija vertins šiuos kriterijus: 
 

o Roboto/-ų ir jų įrankių parinkimo atitikimas užduočiai (0–10 taškų). 
o SmartComponent panaudojimo kompleksiškumas (0–10 t taškų). 
o Fizikos funkcijos panaudojimas (0–10 taškų). 
o Sistemos sudarymas, leidžiantis optimaliai įgyvendinti užduotį. Vertinamas ciklo laikas 

(jo realistiškumas), robotų kiekis, jų išdėstymas, judesiai (0–20 taškų). 
o Sistemos vizualinis apipavidalinimas ir išpildymas (0–10 taškų). 
o RAPID programos struktūra, veiksnumas, komentarai (0–20 taškų). 

 

• Visi vertinimai yra santykiniai. T.y., geriausiai iš visų išpildęs užduoties punktą gaus maksimalų 
balų skaičių.  

 
 

mailto:konkursas@linpra.lt
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AKTUALIOS NUORODOS  
  

 

• RobotStudio atsisiuntimo nuoroda: 
https://new.abb.com/products/robotics/robotstudio/downloads 

• Informacija apie ABB robotus ir kitą įranga: 
https://new.abb.com/products/robotics  

• Cobot (draugiškų) robotų simuliacijos idėjoms: 
https://applicationbuilder.robotics.abb.com/en/home  

• Oficialūs RobotStudio mokymai: 
https://new.abb.com/products/robotics/robotstudio/tutorials  

 
 
Daug informacijos ir manual‘ų yra RobotStudio programoje (File -> Help) 
 
Mokymosi medžiaga (YouTube, Google galima rasti ir daugiau). Dauguma žemiau pateiktų nuorodų 
yra iš trečiųjų šalių. Konkurso rengėjai neatsako už jų veikimą. 
 
Saugumo instruktažas:  

• /ženklinimas/2:15/https://www.youtube.com/watch?v=izeWHwDCUes 
 
Įrangos bendras pristatymas: 

• Robotas IRB 1600: https://www.youtube.com/watch?v=HUU3HdxOqZs 

• Robotas IRB 1600ID: https://www.youtube.com/watch?v=SXFytFXfA44 

• Roboto veikimo principas : https://www.youtube.com/watch?v=0s5m-AsXcpM 
 
 
Roboto valdymas ir  pasirinkimai panelėje /13:35: https://www.youtube.com/watch?v=cRQUxkt73is 
 
 
Programos įdiegimas /15:11: https://www.youtube.com/watch?v=MEeHw6UDoss 
 
 
Programos rašymas ir koregavimas Roboto pulte.  

• /Roboto pultas ir operatoriaus pultas ant roboto kontrolerio/11:43/ 
https://www.youtube.com/watch?v=bbVBs2P4ID4 

• /Lipduko ant roboto  informacija /1:44/ https://www.youtube.com/watch?v=J6799yGGgl0 

• /Roboto valdymas/12:23/ https://www.youtube.com/watch?v=eMWP4SlCYRY 
• /Koordinačių sistema, roboto valdymas/6:41/ 

https://www.youtube.com/watch?v=PbhM1WfLiyE&t=0s  

• /Robotų stabdžių atleidimas/3:03/ https://www.youtube.com/watch?v=5J3RMYGtYCY&t=0s  
• / Roboto ašių kalibravimas/2:04/ https://www.youtube.com/watch?v=Sa8bWZi4LY8 

• /Kalibravimo procedūros sukūrimas/3:02/ https://www.youtube.com/watch?v=20RLMiZeOjY 
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• /Pirmosios judesio programos sukūrimas/13:30/ https://www.youtube.com/watch?v=oaA9w-
KB9wk 

• /Paprastos programos sukūrimas  roboto pulte/12:25/ 
https://www.youtube.com/watch?v=UQrS6OWtc7Q 

 
 
Programavimas ir 3D sistemos kūrimas RobotStudio aplinkoje: 

• /įrankio aprašymas RobotStudio aplinkoje/06:40/ 
https://www.youtube.com/watch?v=pmwgeE8FHGI 

• /Periferinių įrenginių programavimas, signalų simuliacija/16:40+11:09/ 
https://www.youtube.com/watch?v=AQFxE0szuvQ, 
https://www.youtube.com/watch?v=_jSbe5WuFyw 

• /3d mechanizmo sukūrimas/13:42/ https://www.youtube.com/watch?v=F5e3KqNGseY 

• /Automatinis kelio programavimas /4:25/ https://www.youtube.com/watch?v=i_4rHwb6L-M  
• /Programos koregavimas /7:29/ https://www.youtube.com/watch?v=zXaulKgGTvY 

• /darbo zonų programavimas/8:37/ https://www.youtube.com/watch?v=t4DAKGigobI  
• /funkcijos Offs ir  Reltool/ 0:31/ https://www.youtube.com/watch?v=e4gkf77uGF0 

 
 
Motyvaciniai filmukai: 

• RobotStudio galimybės: https://www.youtube.com/watch?v=RFyelPu9iCg 
• Robotics in Electronics Applications:  https://www.youtube.com/watch?v=oaj9lErnfUk  

• Muzika įkvėpimui: https://www.youtube.com/watch?v=bAdqazixuRY  
 

https://www.youtube.com/watch?v=oaA9w-KB9wk
https://www.youtube.com/watch?v=oaA9w-KB9wk
https://www.youtube.com/watch?v=UQrS6OWtc7Q
https://www.youtube.com/watch?v=pmwgeE8FHGI
https://www.youtube.com/watch?v=AQFxE0szuvQ
https://www.youtube.com/watch?v=_jSbe5WuFyw
https://www.youtube.com/watch?v=F5e3KqNGseY
https://www.youtube.com/watch?v=i_4rHwb6L-M%20
https://www.youtube.com/watch?v=zXaulKgGTvY
https://www.youtube.com/watch?v=t4DAKGigobI%20
https://www.youtube.com/watch?v=e4gkf77uGF0
https://www.youtube.com/watch?v=RFyelPu9iCg
https://www.youtube.com/watch?v=oaj9lErnfUk
https://www.youtube.com/watch?v=bAdqazixuRY

