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The purpose of this thesis was to connect an Omron Anyfeeder part feeder and an 
Cognex In-Sight machine vision camera to an ABB IRB 1100 industrial robot. This 
robot cell could be then used in “pick and place” applications. 
 
Work began by moving the devices to the desired places in a robot cell and getting 
familiar with how to operate them. After that they had to be connected to each 
other so they could all be controlled via a robot controller. The last phase was to 
test the cell and make documentation of its use. 
 
The results are a functional robot cell and documentation for its commissioning 
and operation to help in case it needs to be disassembled and moved in the future. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords  automation, machine vision, robotics, part feeder 



SISÄLLYS 

TIIVISTELMÄ 

ABSTRACT 

 

1 JOHDANTO ........................................................................................................ 7 

2 AUTOMAATIO JA TEOLLISUUSROBOTIT ........................................................... 8 

3 SYÖTTÖLAITTEET ............................................................................................ 10 

4 KONENÄKÖ ..................................................................................................... 13 

5 TYÖSSÄ KÄYTETTÄVÄ LAITTEISTO .................................................................. 18 

5.1 Robotti: ABB IRB 1100............................................................................. 18 

5.2 Syöttölaite: Omron Anyfeeder SX240 ..................................................... 20 

5.3 Konenäkö: Cognex In-Sight 7200 ............................................................ 22 

5.4 Laitteiden kommunikointi toistensa välillä ............................................. 24 

6 TYÖN TOTEUTUS ............................................................................................. 26 

6.1 Ohje käyttöönottoon .............................................................................. 27 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA ................................................................... 36 

LÄHTEET ................................................................................................................ 37 

LIITTEET ................................................................................................................. 39 

 



5 

 

KUVIO- JA TAULUKKOLUETTELO 

Kuva 1. Teslan kokoonpanolinja. ............................................................................ 9 

Kuva 2. Tärymalja. ................................................................................................. 11 

Kuva 3. Tärymaljan toimintaa havainnollistava kuva. .......................................... 12 

Kuva 4. Esimerkki 1D konenäöstä. ........................................................................ 14 

Kuva 5. Cognex In-Sight Explorer ohjelma ............................................................ 15 

Kuva 6. Esimerkki 3D konenäöstä ......................................................................... 16 

Kuva 7. ABB IRB 1100 Robotti ja Omnicore C30 ohjain. ....................................... 19 

Kuva 8. Anyfeeder syöttölaite ja sen osat nimettynä. .......................................... 20 

Kuva 9. Anyfeeder syöttölaitteen toimintaperiaate. ............................................ 22 

Kuva 10. Cognex In-Sight 7000 sarjan kamera. .................................................... 23 

Kuva 11. Moxa nPort 5210A sarjalaitepalvelin. .................................................... 25 

Kuva 12. Technobothnian robottisolu. ................................................................. 27 

Kuva 13. Kaavio robottisolun tiedonsiirrosta. ...................................................... 29 

Kuva 14. CO_AnyfeederData1 ohjelmamodulin kuvankaappaus. ........................ 30 

Kuva 15. CO_AnyfeederGUI ohjelmamodulin kuvankaappaus. ........................... 31 

Kuva 16. CO_AnyfeederMain_mb ohjelmamodulin kuvankaappaus. .................. 32 

Kuva 17. MainRobo ohjelmamodulin alun kuvankaappaus. ................................ 34 

Kuva 18. MainRobo ohjelmamodulin initialize aliohjelman kuvankaappaus. ...... 34 

Kuva 19. Vuokaavio robottisolun toiminnasta. .................................................... 35 

 

  



6 

 

LIITELUETTELO 

LIITE 1. ABB IRB 1100-4/0.58 työalueen ulottuvuus 

LIITE 2. Omron Anyfeeder, tekniset tiedot 

LIITE 3. Omron Anyfeeder SX240, mittapiirustus 

LIITE 4. Robottisolun RAPID-ohjelmat 

 



7 

 

1 JOHDANTO 

Työn tavoitteena oli lisätä Vaasan ammattikorkeakoulun konetekniikan laborato-

riossa sijaitsevaan robottisoluun Omron Anyfeeder -syöttölaite ja konenäköka-

mera, joilla voitaisiin toteuttaa esimerkiksi erilaisia poiminta- ja paikoitussovelluk-

sia. Aikaisemmin Anyfeeder-syöttölaite on ollut vähäisessä käytössä ja tällä opin-

näytetyöllä se pyrittiin saamaan pois laboratorion nurkasta ja enemmän mukaan 

opetukseen. Konetekniikan laboratorio sijaitsee Vaasan ammattikorkeakoulun, Yr-

keshögskolan Novian ja Vaasan yliopiston yhteisessä tutkimus- ja kehityslaborato-

rio Technobothniassa. Työssä käytettävät laitteet olivat valmiina Technoboth-

niassa ja tarkoitus oli tutustua laitteistoon, yhdistää ne robottisoluun ja tuottaa 

riittävä dokumentaatio solun käyttöönotosta, jotta se olisi sujuvaa esimerkiksi ti-

lanteessa, jossa laitteistoa siirrettäisiin eri paikkaan. 
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2 AUTOMAATIO JA TEOLLISUUSROBOTIT 

Ennen nykyisiä automaattisia kokoonpanolinjoja tuotteet kokoonpantiin yleensä 

ihmistyövoimalla alusta loppuun yhdessä paikassa. Tästä kokoonpano kehittyi lin-

jakokoonpanoon, jossa yksi ihminen suoritti vain jotain tiettyä tehtävää kokoon-

panolinjastolla, jonka jälkeen tuote siirtyi seuraavaan vaiheeseen. Tämä mahdol-

listi sen, että yhtä ihmistä ei tarvinnut kouluttaa kokoonpanemaan suurta koko-

naisuutta, vaan vain jonkin osan siitä. Tarvittavaa materiaalia ei myöskään tarvin-

nut kaikkea samaan paikkaan, vaan se toimitettiin tiettyyn osaan linjastolla, missä 

se kiinnitettiin tuotteeseen.  

Seuraava kehitysaskel oli, että työvaiheita alettiin automatisoida. Nykyään teolli-

suudessa pyritään käyttämään mahdollisimman paljon automaatiota korvaamaan 

ihmisten tekemää manuaalista työtä. Automaation tavoitteena on vapauttaa ih-

minen yksinkertaisien, toistuvien ja vaarallisten töiden suorittamisesta töihin, joita 

ei ole järkevää tai mahdollista automatisoida. Kun kokoonpannaan suuria määriä 

samaa tuotetta ei ole järkevää käyttää ihmistä töissä, jotka voidaan erilaisten me-

kanismien avulla täysin automatisoida. 

Robotiikka on yksi automaation osa-alue. Robotteja käytetään teollisuudessa tuo-

tannossa ja materiaalinkäsittelyssä. Teollisuusrobotiksi määritellään ISO 8373 -

standardissa laite, joka on automaattisesti ohjattava, monikäyttöinen ja uudel-

leenohjelmoitavissa oleva laite ja siinä on vähintään kolme ohjelmoitavaa kiinte-

ästi asennettua tai liikkuvaa niveltä ja sitä käytetään teollisuusautomaatiossa. Te-

ollisuusrobotti koostuu manipulaattorista ja ohjaimesta. Tyypillinen robotti on 

moninivelinen ”käsivarsi”, jota käytetään kappaleiden tai työkalujen liikutteluun. 
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Kuvassa 1 näkyy Teslan korkean automaatioasteen kokoonpanolinja ja useita te-

ollisuusrobotteja.1 

 

 

Kuva 1. Teslan kokoonpanolinja. 

 

 

 

1 ISO 8373:2012. Robots and robotic devices — Vocabulary. Toinen painos. 2012. 38 s. 
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3 SYÖTTÖLAITTEET 

Kappaleiden syöttäminen järkevällä tavalla työpisteelle on tärkeää, jotta kokoon-

pano olisi mahdollisimman tehokasta. Syöttölaitteiden avulla suuri määrä kappa-

leita voidaan syöttää kokoonpantavaksi ja jotkin syöttölaitteet voivat myös koh-

distaa kappaleen tai kohdistuksen voi hoitaa robotti seuraavassa vaiheessa. Syöt-

tämisellä tarkoitetaan kappaleiden erittelyä toisistaan ja tuomista saataville. Koh-

distaminen taas tarkoittaa niiden siirtämistä tiettyyn paikkaan tietyllä tavalla, jotta 

esimerkiksi robotti voi ne poimia ilman konenäköä tai muuta apuvälinettä. Syöttö-

laitteiden kanssa kappaleiden asettelusta ei tarvitse välittää varastoa täyttäessä 

vaan esimerkiksi ruuvit voidaan kaataa suppiloon ja automaatio hoitaa loput. Kap-

paleita voidaan syöttää ja käännellä monella eri tavalla esimerkiksi tärinän, keski-

pakoisvoiman, pyörimisliikkeen tai eri suuntiin liikkuvien hihnojen avulla. Syöttö-

laitteiden suunnittelussa haasteena on saavuttaa tarvittava nopeus ja samalla var-

mistua, että kappale syötetään halutulla tavalla. Valtaosa syöttölaitteista suunni-

tellaan juuri tiettyä kappaletta varten, mutta nykyään on myös saatavilla laitteita, 

jotka voivat syöttää monenlaisia kappaleita tasolle, josta robotti voi ne poimia ko-

nenäön avulla. Tästä esimerkkinä työssänikin käytettä Omron Anyfeeder SX240.2 

Kuvassa 2 näkyvä tärymalja on esimerkki perinteisestä syöttölaitteesta, joka 

yleensä räätälöidään tiettyä tuotetta varten. Maljan alapuolella sijaitsee täry-

pohja, johon kuuluu runko, tärymagneetit ja jousisto. Maljalle tuotetaan nopeaa 

tärinää, joka liikuttaa kappaleita hiljalleen eteenpäin. Maljan erilaisten muotojen 

avulla varmistetaan, että kappaleet asettuvat tietyllä tavalla syöttölinjalle. Tätä ha-

vainnollistetaan kuvassa 3.3 

 

 

2 Assembly magazine. Parts Feeding: Productive Positioning. 2003,6. Viitattu 30.9.2020. 

https://www.assemblymag.com/articles/84094-parts-feeding-productive-positioning. 
3 TT-Tärylaite Oy. Tärymalja – tärymaljat. Viitattu 11.10.2020. www.tarylaite.fi/tuotteet/tarymalja/. 
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Kuva 2. Tärymalja. 
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Kuva 3. Tärymaljan toimintaa havainnollistava kuva. 
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4 KONENÄKÖ 

Konenäkö käsittää kaikki teolliset ja ei teolliset menetelmät, joissa otetaan kuvia 

ja käsitellään niitä ohjelmistojen avulla tuottaen laitteille tarvittavia tietoja. Ko-

nenäöllä tarkoitetaan siis jonkin laitteen näköaistia, joka käytännössä on jonkinlai-

nen kamera. Kameralla otetaan kuvia, joita käsitellään jollain ohjelmistolla ja pyri-

tään tunnistamaan ennalta määritettyjä asioita. Kuvasta voidaan esimerkiksi etsiä 

tiettyjä muotoja, värejä ja tehdä mittauksia kappaleen sijainnin määrittämiseksi. 

Esimerkkejä konenäön käyttökohteista ovat esimerkiksi poliisin automaattinen re-

kisterikilpiä lukeva ja auton tiedot näyttävä järjestelmä, automaattinen kasvojen-

tunnistus monessa puhelimessa ja teollisuudessa muun muassa pullojen nesteta-

soja tarkastava järjestelmä.4 

Ihmissilmä on paras tarkastamaan monimutkaisia vaihtelevia kokonaisuuksia, 

mutta massatuotannossa konenäön hyödyt erottuvat sen nopeuden tarkkuuden 

ja toistettavuuden ansiosta. Esimerkiksi tuotantolinjalla konenäön avulla voidaan 

tarkastaa satoja tai jopa tuhansia tuotteita minuutissa. Konenäön tuottamaa digi-

taalista informaatiota voidaan tehokkaasti hyödyntää mittaamisessa, tuotannon 

ohjauksessa ja analysoinnissa, laaduntarkkailussa ja optimoinnissa.5 

Teollisuuden käyttökohteita konenäölle: 

• Radan seuranta ja ohjaus 

• Tuotteiden laskenta ja lajittelu prosessissa 

• Koodien ja merkkien luenta tuotannossa 

 

 

4 Cognex Corporation. Introduction to machine vision. 2018. Viitattu 15.10.2020. 

https://www.cognex.com/resources/white-papers-articles/introduction-to-machine-vision-17152. 
5 Pinja Group Oy. Konenäön soveltaminen teollisuudessa - Kustannussäästöjä te-hokkuuden paran-

tamisella. Viitattu 5.10.2020. https://blogi.arroweng.fi/hubfs/Pinja/Guides/Opas%20-%20Ko-

nen%C3%A4%C3%B6n%20soveltaminen%20teollisuudessa%20-%20kustan-

nuss%C3%A4%C3%A4st%C3%B6j%C3%A4%20tehokkuuden%20parantamisella.pdf. 
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• Materiaalien jäljitettävyyden varmistaminen 

• Mittaus- ja tarkastustehtävät 

• Materiaalin kokoonpano ja käsittely 

• Kokoonpanon laadunvarmistus. 

Konenäköjärjestelmät voidaan lajitella kolmeen eri kategoriaan: 1D-, 2D- ja 3D-

järjestelmät. Yksiulotteinen järjestelmä analysoi yhtä kuvattavaa viivaa kerrallaan 

verraten sitä aiempiin viivoihin, kuten kuvassa 4 näkyy. Esimerkiksi normaali viiva-

koodinlukija kuuluu tähän kategoriaan. 

 

Kuva 4. Esimerkki 1D-konenäöstä. 

 

Kaksiulotteinen järjestelmä analysoi otettua kuvaa kokonaisuutena, etsien siitä 

esimerkiksi tiettyjä muotoja tai värejä. Tätä käytetään yleensä kappaleen paikoit-

tamiseen kuvausalueelta, jotta robotti voi sen poimia. Kuvassa 5 näkyy kappaleen 

tunnistaminen Cognexin In-Sight Explorer -ohjelmalla. 
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Kuva 5. Cognex In-Sight Explorer -ohjelma. 

 

Kolmiulotteinen järjestelmä rakentuu monesta kamerasta ja yhdestä tai useam-

masta lasersensorista ja tuottaa 3D-kuvan kohteesta. Järjestelmällä voidaan esi-

merkiksi tehdä tilavuusmittauksia ja tarkistaa kappaleiden pinnanmuotoja. Tätä 

havainnollistaa kuva 6. 
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Kuva 6. Esimerkki 3D-konenäöstä. 

 

Konenäköjärjestelmän valinnassa täytyy huomioida esimerkiksi seuraavia asioita: 

• Ympäristön olosuhteet: lämpötila, tärinä, pöly, kosteus, kaasut 

• Voidaanko valaistusolosuhteet pitää vakiona 

• Mikä on järjestelmältä vaadittava nopeus ja tarkkuus? 

Konenäköjärjestelmän käyttöönotossa vaativinta on tuottaa kuvattavasta koh-

teesta mahdollisimman tarkkaa dataa. Tähän eniten vaikuttava tekijä on valaistus-

olosuhteet, jotka täytyy huomioida järjestelmän suunnittelussa. Valaistusolosuh-

teiden täytyy pysyä muuttumattomana aina, kun järjestelmä ottaa kuvia. Tyypilli-

simpiä valaistustapoja ovat pinta- ja taustavalaisu. Pintavalaisu tarkoittaa, että 
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kuvausalusta valaistaan alhaalta, jolloin muotojen erottuvuus taustasta paranee ja 

mittaaminen on luotettavampaa.6 

 

 

6 Cognex Corporation. Introduction to machine vision. 2018. Viitattu 15.10.2020. 

https://www.cognex.com/resources/white-papers-articles/introduction-to-machine-vision-17152. 
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5 TYÖSSÄ KÄYTETTÄVÄ LAITTEISTO 

5.1 Robotti: ABB IRB 1100 

”ABB on johtava teollisuusrobottien, modulaaristen valmistusjärjestelmien ja ro-

bottipalvelujen tuottaja, joka on toimittanut Suomeen jo yli 3000 robottia ja asen-

tanut maailmanlaajuisesti yli 400000 robottia7.” 

IRB-1100 on kuusiakselinen teollisuusrobotti, joka painaa 21 kg ja pystyy käsitte-

lemään 4 kg:n painoisia kappaleita. Robotti on mahdollista asentaa miten päin ta-

hansa, joten esimerkiksi kattoasennus onnistuu. Robotin ohjaimena toimii Om-

nicore C30. Kuvassa 7 näkyvät robotti, ohjain sekä FlexPendant -käsiohjain.8 

 

 

7 ABB Oy. Robotit, teollisuusrobotit ja robottihuolto. Viitattu 16.10.2020. https://new.abb.com/pro-

ducts/robotics/fi. 
8 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Puhdastilat standardien mukaisiksi. Viitattu 16.10.2020. 

https://sales.sfs.fi/fi/index/tuoteuutiset/puhdastilojenstandardit.html.stx. 
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Kuva 7. ABB IRB 1100 -robotti ja Omnicore C30 -ohjain. 

 

Kyseinen robotti on kehitetty erityisesti puhdastilojen automatisointia varten. 

Puhdastiloja käytetään teollisuudessa, kun halutaan pitää epäpuhtaudet poissa 

prosessista. Puhdastiloja käytetään erityisesti avaruusteknologian, mikroelektro-

niikan, lääketeollisuuden ja elintarviketeollisuuden aloilla, joissa käsitellään lialle 

herkkiä tuotteita.9 

Robotin tärkeimmät ominaisuudet muihin verrattuna ovat hygieeninen maali ja 

suljettu runko, jotka suojaavat ympäristöä hiukkaspäästöiltä ja nestevuodoilta. 

Bakteerien kasvu on lisäksi pyritty minimoimaan mahdollisimman pienillä aukoilla 

nivelten välissä. Robotista on saatavilla kaksi eri versiota: IRB 1100-4/0.475 ja IRB 

 

 

9 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Puhdastilat standardien mukaisiksi. Viitattu 16.10.2020. 

https://sales.sfs.fi/fi/index/tuoteuutiset/puhdastilojenstandardit.html.stx. 
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1100-4/0.58. Technobothniassa on käytössä suurempi malli eli IRB 1100-4/0.58, 

jonka ulottuvuus on 580 mm. Liitteestä 1 löytyy kuva robotin ulottuvuudesta. 

Aiempaan IRB 120 -malliin verrattuna ”IRB 1100:n vaatima pinta-ala on 10 % pie-

nempi ja se on 20 % kevyempi ja siinä on jopa 35 % nopeammat tahtiajat.”10 

 

 

5.2 Syöttölaite: Omron Anyfeeder SX240 

 

Kuva 8. Anyfeeder-syöttölaite ja sen osat nimettynä. 

 

 

 

10 ABB Oy. ABB esittelee uuden robotin puhdastilojen automatisointiin. 2020,9. Viitattu 17.10.2020 
https://new.abb.com/news/fi/detail/68244/abb-irb1100-robotti-puhdastiloihin. 
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Omron on maailman johtava automaatioyritys, jonka liiketoiminnot kattavat teol-

lisuusautomaation, elektroniikan, terveydenhuollon ja yhteiskuntajärjestelmät11. 

Anyfeeder SX240 -syöttölaite (Kuvassa 8) on suunniteltu joustavaksi syöttölait-

teeksi erilaisille kappaleille, jotta joka kappaleelle ei tarvitsisi suunnitella omaa 

syöttöjärjestelmää, kuten esimerkiksi tärymaljoja käyttäessä täytyy. Anyfeederin 

toiminta perustuu erilaisiin tärinäliikkeisiin ja se on tarkoitettu käytettäväksi teol-

lisuusrobotin ja konenäköjärjestelmän kanssa. Kappaleet kaadetaan laitteen 

päällä olevaan astiaan, josta se tärinän avulla syöttää niitä poiminta-alustalle ko-

nenäön tunnistettavaksi. Järjestelmälle opetetaan kappaleen muoto ja se tunnis-

tetaan kuvasta, jonka jälkeen robotille saadaan tieto kappaleen koordinaateista ja 

orientaatiosta. Näin robotti osaa poimia kappaleen ja asettaa sen oikealle paikal-

leen. Toimintaperiaatetta esitetään myös kuvassa 9 ja tekniset tiedot ja laitteen 

ulkoiset mitat löytyvät liitteistä 2 ja 3.  

Laitteen ansiosta syötettävää kappaletta voidaan vaihtaa ilman mekaanisia muu-

toksia. Laitteella on tarkoitus syöttää yhtä kappaletta kerrallaan, mutta tuotetta 

voidaan välillä vaihtaa, kunhan se on valmiiksi opetettu konenäölle. Laitteelle syö-

tetään haluttuja komentoja sarjaportin kautta. Lista eri komennoista löytyy Any-

feederin käyttöohjeesta.12 

 

 

 

11 OMRON Corporation. Basic Corporate Information. Viitattu 26.10.2020. https://www.om-

ron.com/global/en/about/corporate/outline/. 
12 Omron Anyfeeder käyttöohje 2017. Viitattu 10.11.2020. https://assets.om-

ron.com/m/5e8428ff03caab0f/original       /AnyFeeder-User-Guide.pdf. 
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Kuva 9. Anyfeeder-syöttölaitteen toimintaperiaate. 

 

 

 

5.3 Konenäkö: Cognex In-Sight 7200 

Cognex on vuonna 1981 perustettu teollisuuden konenäkö- ja tunnistusjärjestel-

miä tuottava yhtiö13. Käytössä oleva konenäkökamera on In-Sight 7000 sarjan ka-

mera, joka ottaa mustavalkoisia kuvia 800 x 600 resoluutiolla. Kamera painaa 220 

grammaa ja sen käyttölämpötila on 0–45 celsiusastetta.  Käytettävässä mallissa ei 

ole integroitua valaisuominaisuutta, mutta sellainen on Cognexin verkkosivujen 

mukaan myös saatavilla. Kameraan liitetään virtajohto ja ethernet kaapeli, jolla 

hoidetaan tiedonsiirto. Kuvassa 10 näkyy Cognex In-Sight 7000 -sarjan kamera. 

 

 

13 Cognex Corporation. Company history. Viitattu 13.11.2020. https://www.cognex.com/com-

pany/history. 
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Kuvien käsittely tapahtuu In-Sight Explorer -ohjelmiston avulla, jonka avulla voi-

daan opettaa kappaleen tunnistus ja määrittää sen sijainti.14 

 

 

Kuva 10. Cognex In-Sight 7000 -sarjan kamera. 

 

 

 

14 Cognex Corporation. In-Sight 7000 vision systems. Viitattu 13.11.2020. 

https://www.cognex.com/products/machine-vision/2d-machine-vision-systems/in-sight-7000-se-

ries. 
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5.4 Laitteiden kommunikointi toistensa välillä 

Laitteiden kommunikointi toistensa välillä tapahtuu yhdistämällä ne samaan verk-

koon ethernet-kaapelien avulla. Jotta verkossa olevat laitteet tunnistavat toisensa 

ja tiedonsiirto onnistuu, on laitteiden IP-osoitteet määritettävä samalle peitealu-

eelle. IP-osoitteet määritettiin seuraaviksi: 

• Konenäkö: 192.168.125.15 

• Robotin ohjain: 192.168.125.1 

• Sarjalaitepalvelin (Anyfeeder): 192.168.125.69. 

 

Verkon peite eli subnet mask määritettiin kaikkiin laitteisiin 255.255.255.0, jolloin 

verkossa olevien laitteiden IP-osoitteiden kolme ensimmäistä numerosarjaa tuli 

vastata toisiaan ja viimeinen tuli olla yksilöivä numero. Koska Anyfeeder-syöttö-

laite kommunikoi sarjaportin kautta, tarvittiin sarjalaitepalvelin, joka mahdollis-

taisi komentojen lähettämisen syöttölaitteelle lähiverkon kautta. Käytettävä laite 

oli Moxa Nport 5210A (kuvassa 11), josta löytyy liitäntä kahdelle RS-232 -laitteelle 

ja ethernet-liitäntä. Konfigurointia varten täytyi Moxa yhdistää tietokoneeseen ja 

kirjoittaa sen IP-osoite verkkoselaimeen, jolla päästiin laitteen asetuksiin. Oletus-

salasana laitteessa on ”moxa”, joka selviää myös sen omasta ohjekirjasta. Asetuk-

sista voitiin määrittää IP-osoite, toimintamuoto (TCP Server) ja sarjaporttiasetuk-

set. Anyfeederin kanssa käytettävät asetukset ja käytettävät komennot on ker-

rottu Anyfeederin käyttöohjeen luvussa 3.3.15 

 

 

15 Moxa nPort 5210A käyttöohje 2017,12. Viitattu 16.11.2020. https://www.moxa.com/Moxa/me-

dia/PDIM/S100000213/moxa-nport-ia5000-series-manual-v4.0.pdf. 
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Kuva 11. Moxa nPort 5210A -sarjalaitepalvelin. 

 

Kaikkia laitteita ohjataan robotin ohjaimen kautta RAPID-kielellä kirjoitettujen oh-

jelmien avulla. Robottisolua voidaan ohjelmoida ja testata etänä ABB RobotStudio 

-ohjelmistolla. Robottiohjelmistoon on saatavilla Integrated Vision -ohjelma, joka 

perustuu juuri Cognex In-Sight 7000 -sarjan konenäköohjelmistoon ja tarjoaa hel-

pon tavan käyttää konenäköä robottisovelluksissa. Integrated Visionin käyttöön 

löytyy oma ohje ABB:n verkkosivuilta. Anyfeederin käyttöön löytyy Technoboth-

niasta valmis RAPID-ohjelma, jossa voidaan määrittää mitä liikkeitä syöttölaite te-

kee missäkin järjestyksessä, kun kamera ei löydä haettua tuotetta. 
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6 TYÖN TOTEUTUS 

Työ alkoi tutustumalla käytettävien laitteiden toimintaan niistä löytyvää doku-

mentaatiota apuna käyttäen. Technobotnian laboratorion nurkkaan Anyfeederin 

luo asennettiin tietokone ja konenäkökamera, jotta järjestelmään voitiin tututus-

tua ja testata sitä virtuaalisesti ABB robotstudio -ohjelman avulla. Myöhemmin 

laitteet tuotiin robottisoluun IRB 1100 -robotin luo lopulliselle paikalleen ja yhdis-

tettiin toisiinsa. 

Robottisolu koostuu nyt seuraavista laitteista: 

• Robotti + ohjain 

• Syöttölaite 

• Konenäkökamera 

• Sarjalaitepalvelin 

• Tietokone. 

Seuraavan ohjeistuksen ja Integrated Visioniin löytyvien ohjeiden avulla pystyy pe-

rustaidot robottien ohjelmoinnista omaava henkilö luomaan toimivia ”poimi ja 

paikoita” sovelluksia erilaisille kappaleille. Kuvassa 12 näkyvät robotti, kamera ja 

syöttölaite omilla paikoillaan. Syöttölaitteen poiminta-alustalla näkyvän paperin 

avulla opetetaan robotille ja konenäköjärjestelmälle poimita-alueen koordinaatit, 

josta löytyy lisätietoa Integrated Vision -ohjeista. 
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Kuva 12. Technobothnian robottisolu. 

 

6.1 Ohje käyttöönottoon 

Aluksi laitteet tulee asettaa paikoilleen. Asennuksessa tulee ottaa huomioon seu-

raavia asioita: 
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• Robotin tulee ylettyä poimimaan kappaleita Anyfeederin syöttöalueelta 

• Syöttölaite tulee asentaa tukevaan paikkaan, jotta se pysyy paikoillaan tä-

rinästä huolimatta. 

• Konenäkökameran tulee olla tukevasti kiinnitetty, eikä syöttölaitteen tä-

rinä saa vaikuttaa siihen 

• Valaistusolosuhteiden tulee olla tasaiset, jotta jokainen kuva olisi valaistuk-

seltaan samanlainen. 

• On varmistuttava, että robotti, syöttölaite ja kamera eivät pääse liikku-

maan alustaltaan missään vaiheessa  

• Tarvittavien turva-aitojen tai vastaavien asennus, jotta ihminen ei pääse 

robotin työalueelle järjestelmän ollessa käynnissä. 

Kun laitteet on asennuttu paikoilleen, voidaan niiden virtajohdot kytkeä laitteiden 

ohjeissa määritetyllä tavalla. Myös paineilmaliitännät kannattaa tehdä tässä vai-

heessa syöttölaitteelle ja mahdollisesti robotin tarttujalle. Kun virran- ja ilman-

syöttö on hoidettu, jäljelle jää laitteiden kytkeminen samaan verkkoon ethernet-

kaapelien avulla. Anyfeederin RS-232 -kaapeli kytketään sarjalaitepalvelimeen, 

josta ethernet-kaapeli tuodaan robottiohjaimen ethernet-porttiin. Kamerasta ja 

tietokoneesta tuodaan ethernet-kaapeli robottiohjaimelle, jonka jälkeen tiedon-

siirto laitteiden välillä on mahdollista, kunhan laitteiden IP-osoitteet ja sarjalaite-

palvelimen asetukset on määritetty oikein. Kuvassa 13 havainnollistetaan tiedon-

siirron kytkentöjä. 



29 

 

 

Kuva 13. Kaavio robottisolun tiedonsiirrosta. 

 

Kappaleen tunnistamiseen, poimintaan ja Anyfeederin käyttöön löytyy valmis oh-

jelmapohja. Jotta yhteys Anyfeederiin toimii, on ”CO_AnyfeederData1” -moduu-

lissa oltava IP-osoite ja portti oikein määritetty (kuva 14). 
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Kuva 14. CO_AnyfeederData1 -ohjelmamodulin kuvankaappaus. 

 

”CO_AnyfeederGUI” -moduulissa (kuva 15) voidaan määrittää mitä toimenpiteitä 

syöttölaitteella tehdään missäkin järjestyksessä ja miten monta kertaa, jos kamera 

ei löydä haettavaa kappaletta poiminta-alueelta. ”CO_AnyfeederMain_mb” -mo-

duulissa (kuva 16) määritetään, että ”nCurrentPhase” arvo on 2, jolloin suoritet-

tava komento on ”nGUI_Command” -kohdan numerojonosta toisena oleva nu-

mero 6. Suoritettava komento on siis ”CO_AnyfeederMain_mb” -moduulista löy-

tyvä CASE 6 eli ”Dispense”, joka toistetaan 10 kertaa, kuten ”nGUI_Repetitions” -

kohdan toinen numero määrittää. Näiden alapuolelta löytyy eri komennoille mää-

ritellyt nopeudet, joita voidaan myös muokata. 
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Kuva 15. CO_AnyfeederGUI -ohjelmamodulin kuvankaappaus. 
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Kuva 16. CO_AnyfeederMain_mb -ohjelmamodulin kuvankaappaus. 
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”CO_AnyfeederMain_mb” -moduulin 50–54 riveillä on määritetty, että ”nCur-

rentPhase” -muuttujan arvo kasvaa yhdellä aina, kun kappaletta ei löydetä. Kui-

tenkin kun muuttuja saavuttaa arvon 4 se muutetaan arvoon 1. Nykyasetuksilla 

Anyfeeder suorittaa siis seuraavia komentoja, jos kamera ei tunnista haettavaa 

kappaletta: 

1. Dispense x 10 

2. Flip x 6 

3. Feed Backward x 7 

4. Flip x 2. 

Tunnistettavan kappaleen opettaminen Integrated Visionille käsitellään erillisissä 

ohjeissa, mutta kun se on tehty täytyy kuvassa 17 näkyvän ”MainRobo” -moduulin 

riville 3 muokata halutun kappaleen ”.job” -tiedoston nimi. Samasta moduulista 

täytyy myös tarkistaa, että käytettävän kameran nimi on oikein. Kuvassa 18 kame-

ran nimi on ”myCognex”. Robottisolun toimita havainnollistetaan vielä kuvan 19 

vuokaaviossa ja liitteestä 4 löytyvät kaikki käytettävät RAPID-ohjelmat. 
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Kuva 17. MainRobo -ohjelmamodulin alun kuvankaappaus. 

 

 

Kuva 18. MainRobo -ohjelmamodulin initialize -aliohjelman kuvankaappaus. 
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Kuva 19. Vuokaavio robottisolun toiminnasta. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Opinnäytetyötä tehtäessä tutustuttiin robotin toimintaan ja erilaisteiden laittei-

den yhteistoimintaan robottisolussa. Opinnäytetyön tavoite saavutettiin, joka oli 

robottisolun toimintaan saattaminen ja sen dokumentointi. Seuraavaksi robotille 

täytyy valita syötettäviä kappaleita ja toteuttaa niille sopivat tarttujat, jotta robot-

tisolua voidaan käyttää sen suunniteltuun tarkoitukseen. Robotin ohjelmasta löy-

tyy hyvä pohja, johon halutut toiminnot voidaan lisätä. Kommunikointi syöttölait-

teen kanssa on myös helppoa valmiin taustaohjelman avulla. Riippuen syötettä-

västä kappaleesta syöttöalueen valaistusolosuhteisiin täytyy kiinnittää huomiota, 

jotta esimerkiksi kattovalot eivät häiritse kappaleiden tunnistusta. 

Työn aikana todettiin, että vaikka markkinoilla on paljon hyviä avaimet käteen rat-

kaisuja, niin nykypäivän insinöörien täytyy esimerkiksi tuotantolinjoja suunnitelta-

essa ottaa huomioon erilaisten ja eri valmistajien laitteiden yhteensopivuus ja sen 

vaikutukset kokonaiskustannuksiin. Esimerkiksi joissain tapauksissa yhden valmis-

tajan valmis ratkaisu voi olla kalliimpi, kuin itse eri valmistajan tuotteista koottu 

järjestelmä, mutta se ei vaadi yhteensovittamista enää asiakkaan päässä ja näin 

saattaa olla kokonaiskustannuksiltaan edullisempi vaihtoehto. Konenäköjärjestel-

miin tutustuttaessa kävi selväksi, että suurimmat haasteet niiden suunnittelussa 

liittyvät valaistukseen ja siihen tuleekin kiinnittää huomiota alusta asti. Erilaisia au-

tomaatiojärjestelmiä suunniteltaessa kannattaa myös kiinnittää huomiota laittei-

den modulaarisuuteen, jotta samoja laitteita voidaan tulevaisuudessa hyödyntää 

uusien tuotteiden kanssa ja uuden tuotannon aloitus nopeutuu. 
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LIITTEET 

LIITE 1 
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LIITE 2 
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LIITE 3 
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LIITE 4 

MODULE MainRobo 

    !Change the job name 

    CONST string myjob:="Palikka1.job"; 

    VAR cameratarget mycameratarget; 

    VAR bool partFound; 

     PERS num nNoPart:=0; 

    !Declare robtarget, workobject, tooldata and, in case 

the camera is 

    !mounted on a moving part of the robot, the imaging po-

sition. 

    CONST robtarget pPick:=[[21.727994869,4.810610769,-

2.694662545],[0.000069639,-0.999940744,-

0.01088361,0.000226558],[-1,0,-

3,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 

     CONST robtarget pPickAppr:=[[430.08,-

226.92,381.29],[0.0223645,-0.0047161,0.999722,-

0.00571589],[-1,0,-

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

     

       TASK PERS wobjdata wFee-

der1:=[FALSE,TRUE,"",[[621.066,-

233.73,245.943],[0.999936,0.00717969,-

0.00339063,0.00806512]],[[0,0,0],[1,0,0,0]]]; 

    PERS tooldata tGrip-

per:=[TRUE,[[0,60,145],[1,0,0,0]],[1,[0,0,10],[1,0,0,0],0,0,

0]]; 

 

    

 

    PROC main() 

        initialize; 

        WHILE TRUE DO 

        !testi; 

        Detect_and_Pick; 

        ENDWHILE 

 

    ENDPROC 

 

 

 

    PROC Detect_and_Pick() 

 

        partFound:=FALSE; 

        WHILE partFound=FALSE DO 

            partFound:=TRUE; 

            CamReqImage myCognex; 

            CamGetResult myCognex,mycameratarget\MaxTime:=2; 

        ENDWHILE 
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        SetAO AO_Xpos,mycameratarget.cframe.trans.x; 

        SetAO AO_Ypos,mycameratarget.cframe.trans.y; 

        SetAO AO_Zrot, EulerZYX  (\Z, mycameratar-

get.cframe.rot); 

        WaitTime 1; 

        PulseDO\PLength:=1,doCreate; 

        wFeeder1.oframe:=mycameratarget.cframe; 

        Waittime 1; 

 

        !During the first cycle, run the program until this 

point, 

        !then jog the tool to the desired grip position and 

modpos pPick. 

        MoveJ Offs(pPick,0,0,50),v200,fine,tGrip-

per\WObj:=wFeeder1; 

        MoveL pPick,v100,fine,tGripper\WObj:=wFeeder1; 

        Set doTooling; 

        MoveL Offs(pPick,0,0,200),v200,fine,tGrip-

per\WObj:=wFeeder1; 

         MoveJ Offs(pPickAppr,0,200,0),v200,fine,tGrip-

per\WObj:=wobj0; 

        

        reset doTooling; 

        TPWrite mycameratarget.name; 

        WaitTime 1; 

 

    ERROR 

        IF ERRNO=ERR_CAM_MAXTIME THEN 

            partFound:=FALSE; 

            nNoPart:=1; 

            WaitTime 1; 

            WaitUntil nNoPart=0; 

            TRYNEXT; 

        ENDIF 

 

    ENDPROC 

 

    PROC initialize() 

        !Change the camera name 

        CamSetProgramMode myCognex; 

        CamLoadJob myCognex,myjob; 

        CamSetRunMode myCognex; 

    ENDPROC 

ENDMODULE 

 

MODULE CO_AnyfeederComm(SYSMODULE) 

    !*********************************** 

    ! 

    !   Version 0.91 

    !   Mod: 9.1.2018 

    ! 



44 

 

    !*********************************** 

    !   Version history: 

    !   0.9: 

    !   - First version 

    !   0.91: 

    !   - Corrected the expected resposes from AF 

 

    VAR socketdev sckAnyfeeder; 

 

 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    ! Description: 

    !  Anyfeeder procedure - Used to Initialize the fee-

der 

    !   Parameters: 

    !   - 

    ! 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    PROC AF_Init() 

        AF_SendCommand "x=16"; 

    ENDPROC 

 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    ! Description: 

    !  Anyfeeder procedure - Used for Stopping the fee-

der 

    !   Parameters: 

    !   - 

    ! 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    PROC AF_Stop() 

        AF_SendCommand "x=15"; 

    ENDPROC 

 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    ! Description: 

    !  Anyfeeder procedure - Used for Starting the fee-

der firmware 
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    !   Parameters: 

    !   - 

    ! 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    PROC AF_Start() 

        AF_SendCommand "S_RUN"\NoResponse;!FinishedOnly; 

    ENDPROC 

 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    ! Description: 

    !  Anyfeeder procedure - Used to Reset the error 

    !   Parameters: 

    !   - 

    ! 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    PROC AF_ResetError() 

        AF_SendCommand "x=30"; 

    ENDPROC 

 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    ! Description: 

    !  Anyfeeder procedure - Used for Restarting the 

feeder firmware 

    !   Parameters: 

    !   - 

    ! 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    PROC AF_Restart() 

        AF_SendCommand "x=31"; 

    ENDPROC 

 

 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    ! Description: 

    !  Anyfeeder procedure - Used for Feed Forward 
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    !   Parameters: 

    !   num nRepeat - Set number of repetitions for feed 

forward 

    ! 

    !   Command = 1 

    ! 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    PROC AF_FeedForward(num nRepeat) 

        AF_SendCommand "ab[1]="+ValToStr(nRepeat)+" x=1"; 

    ENDPROC 

 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    ! Description: 

    !  Anyfeeder procedure - Used for Feed Backward 

    !   Parameters: 

    !   num nRepeat - Set number of repetitions for feed 

backward 

    ! 

    !   Command = 2 

    ! 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    PROC AF_FeedBackward(num nRepeat) 

        AF_SendCommand "ab[2]="+ValToStr(nRepeat)+" x=2"; 

    ENDPROC 

 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    ! Description: 

    !  Anyfeeder procedure - Used for Feed + Flip For-

ward 

    !   Parameters: 

    !   num nRepeat - Set number of repetitions for flip 

forward 

    ! 

    !   Command = 3 

    ! 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    PROC AF_FeedFlipForward(num nRepeat) 

        AF_SendCommand "ab[3]="+ValToStr(nRepeat)+" x=3"; 
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    ENDPROC 

 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    ! Description: 

    !  Anyfeeder procedure - Used for Feed + Flip Back-

ward 

    !   Parameters: 

    !   num nRepeat - Set number of repetitions for flip 

backward 

    ! 

    !   Command = 4 

    ! 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    PROC AF_FeedFlipBackward(num nRepeat) 

        AF_SendCommand "ab[4]="+ValToStr(nRepeat)+"_x=4"; 

    ENDPROC 

 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    ! Description: 

    !  Anyfeeder procedure - Used for Flip 

    !   Parameters: 

    !   num nRepeat - Set number of repetitions for flip 

    ! 

    !   Command = 5 

    ! 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    PROC AF_Flip(num nRepeat) 

        AF_SendCommand "ab[5]="+ValToStr(nRepeat)+" x=5"; 

    ENDPROC 

 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    ! Description: 

    !  Anyfeeder procedure - Used for Dispense 

    !   Parameters: 

    !   num nRepeat - Set number of repetitions for dispense 

    ! 

    !   Command = 6 

    ! 
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!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    PROC AF_Dispense(num nRepeat) 

        AF_SendCommand "ab[6]="+ValToStr(nRepeat)+" x=6"; 

    ENDPROC 

 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    ! Description: 

    !  Anyfeeder procedure - Used for Purge 

    !   Parameters: 

    !   num nRepeat - Set number of repetitions for purge 

    ! 

    !   Command = 7 

    ! 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    PROC AF_Purge(num nRepeat) 

        AF_SendCommand "ab[7]="+ValToStr(nRepeat)+" x=7"; 

    ENDPROC 

 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    ! Description: 

    !  Anyfeeder procedure - Used for Heavy Dispense 

    !   Parameters: 

    !   num nRepeat - Set number of repetitions for heavy 

dispense 

    ! 

    !   Command = 8 

    ! 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    PROC AF_DispenseHeavy(num nRepeat) 

        AF_SendCommand "ab[8]="+ValToStr(nRepeat)+" x=8"; 

    ENDPROC 

 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    ! Description: 
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    !  Anyfeeder procedure - Used for setting Feed For-

ward Speed 

    !   Parameters: 

    !   num nSpeed - Set speed 

    ! 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    LOCAL PROC AF_SetSpeedFeedForward(num nSpeed) 

        AF_SendCommand "ab[17]="+ValToStr(nSpeed)+" 

x=17"\NoResponse; 

    ENDPROC 

 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    ! Description: 

    !  Anyfeeder procedure - Used for setting Feed Back-

ward Speed 

    !   Parameters: 

    !   num nSpeed - Set speed 

    ! 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    LOCAL PROC AF_SetSpeedFeedBackward(num nSpeed) 

        AF_SendCommand "ab[18]="+ValToStr(nSpeed)+" 

x=18"\NoResponse; 

    ENDPROC 

 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    ! Description: 

    !  Anyfeeder procedure - Used for setting Feed + 

Flip Forward Speed 

    !   Parameters: 

    !   num nSpeed - Set speed 

    ! 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    LOCAL PROC AF_SetSpeedFeedFlipForward(num nSpeed) 

        AF_SendCommand "ab[19]="+ValToStr(nSpeed)+" 

x=19"\NoResponse; 

    ENDPROC 
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!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    ! Description: 

    !  Anyfeeder procedure - Used for setting Feed + 

Flip Backward Speed 

    !   Parameters: 

    !   num nSpeed - Set speed 

    ! 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    LOCAL PROC AF_SetSpeedFeedFlipBackward(num nSpeed) 

        AF_SendCommand "ab[20]="+ValToStr(nSpeed)+" 

x=20"\NoResponse; 

    ENDPROC 

 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    ! Description: 

    !  Anyfeeder procedure - Used for setting Flip Speed 

    !   Parameters: 

    !   num nSpeed - Set speed 

    ! 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    LOCAL PROC AF_SetSpeedFlip(num nSpeed) 

        AF_SendCommand "ab[21]="+ValToStr(nSpeed)+" 

x=21"\NoResponse; 

    ENDPROC 

 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    ! Description: 

    !  Anyfeeder procedure - Used for setting Dispense 

Speed 

    !   Parameters: 

    !   num nSpeed - Set speed 

    ! 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    LOCAL PROC AF_SetSpeedDispense(num nSpeed) 

!        Break; 
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        AF_SendCommand "ab[22]="+ValToStr(nSpeed)+" 

x=22"\NoResponse; 

!        Break; 

!        AF_SendCommand "ab[27]=[3] x=27"\NoResponse; 

!        AF_SendCommand "ab[8]="+ValToStr(5)+" x=8"; 

!        Break; 

!        AF_SendCommand "ab[19]="+ValToStr(5)+" x=19"\No-

Response; 

!        Break; 

    ENDPROC 

 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    ! Description: 

    !  Anyfeeder procedure - Used for setting Purge 

Speed 

    !   Parameters: 

    !   num nSpeed - Set speed 

    ! 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    LOCAL PROC AF_SetSpeedPurge(num nSpeed) 

        AF_SendCommand "ab[23]="+ValToStr(nSpeed)+" 

x=23"\NoResponse; 

    ENDPROC 

 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    ! Description: 

    !  Anyfeeder procedure - Used for setting Heavy 

Dispense Speed 

    !   Parameters: 

    !   num nSpeed - Set speed 

    ! 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    LOCAL PROC AF_SetSpeedDispenseHeavy(num nSpeed) 

        AF_SendCommand "ab[24]="+ValToStr(nSpeed)+" 

x=24"\NoResponse; 

    ENDPROC 

 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 
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    ! Description: 

    !  Anyfeeder procedure - Used for setting Backlight 

On/Off 

    !   Parameters: 

    !   switch On/Off - Backlight On/Off 

    ! 

    

!***********************************************************

************************************************************

*************************** 

    PROC AF_SetBacklight(\switch On|switch Off) 

        IF Present(Off) THEN 

            AF_SendCommand "ab[27]=2"+" x=27"\NoResponse; 

        ELSEIF Present(On) THEN 

            AF_SendCommand "ab[27]=3"+" x=27"\NoResponse; 

        ENDIF 

 

    ENDPROC 

 

    PROC AF_UpdateSpeeds() 

        AF_SetSpeedFeedForward nGUI_SpeedForward; 

        AF_SetSpeedFeedBackward nGUI_SpeedBackward; 

        AF_SetSpeedFeedFlipForward nGUI_SpeedFlipForward; 

        AF_SetSpeedFeedFlipBackward nGUI_SpeedFlipBackward; 

        AF_SetSpeedFlip nGUI_SpeedFlip; 

        AF_SetSpeedDispense nGUI_SpeedDispense; 

        AF_SetSpeedPurge nGUI_SpeedPurge; 

        AF_SetSpeedDispenseHeavy nGUI_SpeedDispenseHeavy; 

    ENDPROC 

 

    LOCAL PROC AF_SendCommand(string sCommand\switch No-

Response|switch FinishedOnly) 

        VAR string sReceived; 

        VAR bool bAnswerOK; 

 

 

        !Clear the socket 

        !AF_EmptySocket; 

        !Send the command 

        SocketSend sckAnyfeeder\Str:=sCommand+"\0D"; 

 

!!        !If the standard response is expected: 

!!        IF NOT Present(NoResponse) AND (NOT Present(Fi-

nishedOnly)) THEN 

!!            SocketReceive sckAnyfee-

der\Str:=sReceived\Time:=10; 

!!            bAnswerOK:=FALSE; 

!!            !Check if the response was confirmation from 

one of the motors 

!!            IF SearchString(sReceived,"m11\0D") AND 

SearchString(sReceived,"m21\0D") THEN !sReceived="m11\0D" OR 

sReceived="m21\0D" 

!!                bAnswerOK:=TRUE; 
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!!            ENDIF 

!            !If the response was ok, wait the confirmation 

also from the other motor. 

!!            IF bAnswerOK=TRUE THEN 

!!                bAnswerOK:=FALSE; 

!!                SocketReceive sckAnyfee-

der\Str:=sReceived\Time:=10; 

!!                IF SearchString(sReceived,"m11\0D") OR 

SearchString(sReceived,"m21\0D") THEN 

!!                    bAnswerOK:=TRUE; 

!!                ENDIF 

!!            ENDIF 

 

!            !If one of the confirmation responses were not 

ok: 

!            IF bAnswerOK=FALSE THEN 

!                !Some of the motors has responded with an 

error 

!                WriteLog sReceived,2; 

!                IF SearchString(sReceived,"m12\0D") THEN 

!                    !Motor 1 - Invalid command 

!                    UIMsgBox\Header:="Anyfeeder er-

ror","Anyfeeder M1 reported an invalid com-

mand."\MsgLine2:="Check the program syntax and restart the 

task."\Buttons:=btnOK\Icon:=iconError; 

!                    ExitCycle; 

!                ELSEIF SearchString(sReceived,"m13\0D") 

THEN 

!                    !Motor 1 - Servo error 

!                    !Error must be reset 

!                    UIMsgBox\Header:="Anyfeeder er-

ror","Anyfeeder M1 reported a servo error."\MsgLine2:="Check 

for obstructions or hardware problems."\MsgLine3:="Restart 

the task by pressing 'OK'."\Buttons:=btnOK\Icon:=iconError; 

!                    ExitCycle; 

!                ELSEIF SearchString(sReceived,"m16\0D") 

THEN 

!                    !Motor 1 - Not initialized 

!                    !Anyfeeder has to be initialized 

!                    UIMsgBox\Header:="Anyfeeder er-

ror","Anyfeeder M1 reported not ini-

tialized."\MsgLine2:="Initialize and restart the task by 

pressing 'OK'."\Buttons:=btnOK\Icon:=iconError; 

!                    ExitCycle; 

!                ELSEIF SearchString(sReceived,"m17\0D") 

THEN 

!                    !Motor 1 - Error state 

!                    !Error must be reset 

!                    UIMsgBox\Header:="Anyfeeder er-

ror","Anyfeeder M1 reported a general er-

ror."\MsgLine2:="Check for possible causes."\MsgLine3:="Res-

tart the task by pressing 'OK'."\But-

tons:=btnOK\Icon:=iconError; 
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!                    ExitCycle; 

!                ELSEIF SearchString(sReceived,"m22\0D") 

THEN 

!                    !Motor 2 - Invalid command 

!                    UIMsgBox\Header:="Anyfeeder er-

ror","Anyfeeder M2 reported an invalid com-

mand."\MsgLine2:="Check the program syntax and restart the 

task."\Buttons:=btnOK\Icon:=iconError; 

!                    ExitCycle; 

!                ELSEIF SearchString(sReceived,"m23\0D") 

THEN 

!                    UIMsgBox\Header:="Anyfeeder er-

ror","Anyfeeder M2 reported a servo error."\MsgLine2:="Check 

for obstructions or hardware problems."\MsgLine3:="Restart 

the task by pressing 'OK'."\Buttons:=btnOK\Icon:=iconError; 

!                    ExitCycle; 

!                ELSEIF SearchString(sReceived,"m26\0D") 

THEN 

!                    UIMsgBox\Header:="Anyfeeder er-

ror","Anyfeeder M2 reported not ini-

tialized."\MsgLine2:="Initialize and restart the task by 

pressing 'OK'."\Buttons:=btnOK\Icon:=iconError; 

!                    ExitCycle; 

!                ELSEIF SearchString(sReceived,"m27\0D") 

THEN 

!                    UIMsgBox\Header:="Anyfeeder er-

ror","Anyfeeder M2 reported a general er-

ror."\MsgLine2:="Check for possible causes."\MsgLine3:="Res-

tart the task by pressing 'OK'."\But-

tons:=btnOK\Icon:=iconError; 

!                    ExitCycle; 

!                ENDIF 

!            ENDIF 

!        ENDIF 

 

 

!        !Wait for the finished response: 

!        IF NOT Present(NoResponse) THEN 

 

!            !SocketReceive sckAnyfee-

der\Str:=sReceived\Time:=10; 

!            bAnswerOK:=FALSE; 

!            !Check if the response was finished from one of 

the motors 

!            IF SearchString(sReceived,"m10\0D") AND 

SearchString(sReceived,"m20\0D") THEN 

!                bAnswerOK:=TRUE; 

!            ENDIF 

!            !If the response was ok, wait the finished in-

formation also from the other motor. 

!!            IF bAnswerOK=TRUE THEN 

!!                bAnswerOK:=FALSE; 
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!!                SocketReceive sckAnyfee-

der\Str:=sReceived\Time:=10; 

!!                IF sReceived="m10\0D" OR 

sReceived="m20\0D" THEN 

!!                    bAnswerOK:=TRUE; 

!!                ENDIF 

!!            ENDIF 

             

!            !If one of the confirmation responses were not 

ok: 

!            IF bAnswerOK=FALSE THEN 

!                !Some of the motors has responded with an 

error 

!                WriteLog sReceived,2; 

!                IF sReceived="m12\0D" THEN 

!                    !Motor 1 - Invalid command 

!                    UIMsgBox\Header:="Anyfeeder er-

ror","Anyfeeder M1 reported an invalid com-

mand."\MsgLine2:="Check the program syntax and restart the 

task."\Buttons:=btnOK\Icon:=iconError; 

!                    ExitCycle; 

!                ELSEIF sReceived="m13\0D" THEN 

!                    !Motor 1 - Servo error 

!                    !Error must be reset 

!                    UIMsgBox\Header:="Anyfeeder er-

ror","Anyfeeder M1 reported a servo error."\MsgLine2:="Check 

for obstructions or hardware problems."\MsgLine3:="Restart 

the task by pressing 'OK'."\Buttons:=btnOK\Icon:=iconError; 

!                    ExitCycle; 

!                ELSEIF sReceived="m16\0D" THEN 

!                    !Motor 1 - Not initialized 

!                    !Anyfeeder has to be initialized 

!                    UIMsgBox\Header:="Anyfeeder er-

ror","Anyfeeder M1 reported not ini-

tialized."\MsgLine2:="Initialize and restart the task by 

pressing 'OK'."\Buttons:=btnOK\Icon:=iconError; 

!                    ExitCycle; 

!                ELSEIF sReceived="m17\0D" THEN 

!                    !Motor 1 - Error state 

!                    !Error must be reset 

!                    UIMsgBox\Header:="Anyfeeder er-

ror","Anyfeeder M1 reported a general er-

ror."\MsgLine2:="Check for possible causes."\MsgLine3:="Res-

tart the task by pressing 'OK'."\But-

tons:=btnOK\Icon:=iconError; 

!                    ExitCycle; 

!                ELSEIF sReceived="m22\0D" THEN 

!                    !Motor 2 - Invalid command 

!                    UIMsgBox\Header:="Anyfeeder er-

ror","Anyfeeder M2 reported an invalid com-

mand."\MsgLine2:="Check the program syntax and restart the 

task."\Buttons:=btnOK\Icon:=iconError; 

!                    ExitCycle; 
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!                ELSEIF sReceived="m23\0D" THEN 

!                    UIMsgBox\Header:="Anyfeeder er-

ror","Anyfeeder M2 reported a servo error."\MsgLine2:="Check 

for obstructions or hardware problems."\MsgLine3:="Restart 

the task by pressing 'OK'."\Buttons:=btnOK\Icon:=iconError; 

!                    ExitCycle; 

!                ELSEIF sReceived="m26\0D" THEN 

!                    UIMsgBox\Header:="Anyfeeder er-

ror","Anyfeeder M2 reported not ini-

tialized."\MsgLine2:="Initialize and restart the task by 

pressing 'OK'."\Buttons:=btnOK\Icon:=iconError; 

!                    ExitCycle; 

!                ELSEIF sReceived="m27\0D" THEN 

!                    UIMsgBox\Header:="Anyfeeder er-

ror","Anyfeeder M2 reported a general er-

ror."\MsgLine2:="Check for possible causes."\MsgLine3:="Res-

tart the task by pressing 'OK'."\But-

tons:=btnOK\Icon:=iconError; 

!                    ExitCycle; 

!                ENDIF 

!            ENDIF 

!        ENDIF 

 

 

    ERROR 

        IF ERRNO=ERR_SOCK_CLOSED THEN 

            AF_OpenTCP; 

            RETRY; 

        ELSE 

            ExitCycle; 

        ENDIF 

    ENDPROC 

 

 

    LOCAL PROC AF_OpenTCP() 

        SocketClose sckAnyfeeder; 

        WaitTime 1; 

        SocketCreate sckAnyfeeder; 

        SocketConnect sckAnyfeeder,sFeederIP,nFeeder-

Port\Time:=30; 

    ERROR 

        ExitCycle; 

    ENDPROC 

 

    LOCAL PROC AF_EmptySocket() 

        VAR string strTemp; 

        ! Removes all data from socket 

        WHILE SocketPeek(sckAnyfeeder)>0 DO 

            SocketReceive sckAnyfeeder\Str:=strTemp; 

        ENDWHILE 

    ERROR 

        RETURN ; 

    ENDPROC 
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    FUNC bool SearchString(string StringWhereToFind, string 

StringToFind) 

        VAR num len; 

        VAR num result; 

 

        len:=StrLen(StringWhereToFind); 

        result:=StrMatch(StringWhereToFind,1,StringToFind); 

         

        IF result<=len THEN 

            RETURN TRUE; 

        ELSE 

            RETURN FALSE; 

        ENDIF 

 

    ENDFUNC 

 

ENDMODULE 

 

MODULE CO_AnyfeederData1(SYSMODULE) 

    !*********************************** 

    ! 

    !   Version 0.9 

    !   Mod: 2.1.2018 

    ! 

    !*********************************** 

    !   Version history: 

    !   0.9: 

    !   - First version 

    ! 

     

    CONST string sFeederIP:="192.168.127.254"; 

    CONST num nFeederPort:=4001; 

     

    PERS pose po-

seAF_ProdToPick:=[[71.7237,16.3533,0],[0.800932,0,0,0.598756

]]; 

ENDMODULE 

 

MODULE CO_AnyfeederGUI(SYSMODULE) 

    !*********************************** 

    ! 

    !   Version 0.9 

    !   Mod: 2.1.2018 

    ! 

    !*********************************** 

    !   Version history: 

    !   0.9: 

    !   - First version 
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    ! 

     

    TASK PERS num nGUI_Phase:=2; 

     

    TASK PERS num nGUI_Com-

mand{50}:=[5,6,5,2,5,4,2,5,1,0,0,7,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]; 

    TASK PERS num nGUI_Repetiti-

ons{50}:=[2,10,6,7,10,3,1,3,8,6,3,10,10,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,

1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]; 

    TASK PERS num nGUI_SpeedForward:=8; 

    TASK PERS num nGUI_SpeedBackward:=8; 

    TASK PERS num nGUI_SpeedFlipForward:=8; 

    TASK PERS num nGUI_SpeedFlipBackward:=5; 

    TASK PERS num nGUI_SpeedFlip:=10; 

    TASK PERS num nGUI_SpeedDispense:=10; 

    TASK PERS num nGUI_SpeedPurge:=5; 

    TASK PERS num nGUI_SpeedDispenseHeavy:=5; 

     

    TASK PERS string sGUI_CommandList{50}:=["End","Feed For-

ward", "Feed Backward", "Feed + Flip Forward", "Feed + Flip 

Backward", "Flip", "Dispense", "Purge", "Dispense 

Heavy","","","","","","","","","","","","","","","","","",""

,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""

,"","",""]; 

ENDMODULE 

 

MODULE CO_AnyfeederMain_mb(SYSMODULE) 

    !*********************************** 

    ! 

    !   Version 0.9 

    !   Mod: 2.1.2018 

    ! 

    !*********************************** 

    !   Version history: 

    !   0.9: 

    !   - First version 

    ! 

    PERS num nNoPart:=0; 

 

    TASK PERS num nCurrentPhase:=2; 

    

 

    PROC main() 

         SocketClose sckAnyfeeder; 

        WaitTime 1; 

        SocketCreate sckAnyfeeder; 

        SocketConnect sckAnyfeeder,sFeederIP,nFeeder-

Port\Time:=30; 

        init; 
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        WHILE TRUE DO 

            !Tässä luupissa aina kun ei saada kuvaa, niin 

ajetaan Feederiä 

            IF nNoPart=1 THEN 

                !Test the next phase and execute correspon-

ding command 

                !nGUI_Command on taulukkomuuttuja, josta 

haetaan nCurrentPhasen kohdalta luku. 

                !Tämä luku määrää toimenpiteen ja Toistot 

haetaan myös nCurrentPhasen kohdalta. 

                TEST nGUI_Command{nCurrentPhase} 

                CASE 1: 

                    AF_FeedForward nGUI_Repetitions{nCur-

rentPhase}; 

                CASE 2: 

                    AF_FeedBackward nGUI_Repetitions{nCur-

rentPhase}; 

                CASE 3: 

                    AF_FeedFlipForward nGUI_Repetiti-

ons{nCurrentPhase}; 

                CASE 4: 

                    AF_FeedFlipBackward nGUI_Repetiti-

ons{nCurrentPhase}; 

                CASE 5: 

                    AF_Flip nGUI_Repetitions{nCurrentPhase}; 

                CASE 6: 

                    AF_Dispense nGUI_Repetitions{nCur-

rentPhase}; 

                CASE 7: 

                    AF_Purge nGUI_Repetitions{nCur-

rentPhase}; 

                CASE 8: 

                    AF_DispenseHeavy nGUI_Repetitions{nCur-

rentPhase}; 

                DEFAULT: 

 

                ENDTEST 

                nNoPart:=0; 

                Waittime 1; 

                Incr nCurrentPhase; 

                IF nCurrentPhase=4 THEN 

                    nCurrentPhase:=1; 

                ENDIF 

 

            ENDIF 

        ENDWHILE 

    ENDPROC 

 

    PROC init() 

        !All the necessary initialization is made here 

        !AF_Stop; 

        AF_Init; 

        AF_ResetError; 



60 

 

        AF_SetBacklight\On; 

          waittime 1; 

        AF_SetBacklight\Off; 

        waittime 1; 

        !WaitDO sdoAF_Auto,1; 

        AF_SetBacklight\On; 

        waittime 1; 

        AF_Start; 

        AF_UpdateSpeeds; 

    ENDPROC 

ENDMODULE 

 


