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PREFÁCIO 
Obrigado por adquirir nossos sistemas robóticos. 

Este manual contém as informações necessárias para o uso correto da opção PartFeeding do 

EPSON RC+ 7.0. 

Leia cuidadosamente este manual e os outros manuais relacionados antes de instalar o 

sistema robótico. 

Mantenha sempre este manual à mão para fácil acesso. 

 

GARANTIA 
O sistema robótico e suas partes opcionais são entregues a nossos clientes somente após 

serem submetidos aos mais rígidos controles de qualidade, testes e inspeções para certificar 

sua conformidade com nossos altos padrões de desempenho. 

 

Os defeitos do produto resultantes do manuseio ou operação normal serão reparados sem 

custos durante o período de garantia normal. (Pergunte ao seu escritório de vendas regional 

por informações sobre o período de garantia).  

 

No entanto, os clientes serão cobrados pelos reparos nos seguintes casos (mesmo se estes 

ocorrerem durante o período de garantia): 

 

1. Avaria ou mal funcionamento causado por uso inadequado que não esteja descrito no 

manual, ou uso descuidado. 

2. Defeitos causados por desmontagem não autorizada realizada pelo cliente. 

3. Avaria devido a ajustes ou tentativas de reparo inadequadas. 

4. Avaria causada por desastres naturais, tal como terremoto, enchente, etc. 

 

Avisos, Cuidados, Uso: 

 

1. Se o equipamento associado ao sistema robótico for utilizado fora das condições de uso 

e especificações do produto descritas nos manuais, esta garantia fica sem efeito. 

2. Se não forem seguidos os AVISOS e CUIDADOS contidos neste manual, não 

poderemos nos responsabilizar por qualquer mau funcionamento ou acidente, mesmo 

se o resultado for ferimento ou morte. 

3. Não podemos prever todos os perigos e consequências possíveis. Portanto, este manual 

não pode prevenir o usuário de todos os perigos possíveis. 
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MARCAS REGISTRADAS 
Microsoft, Windows, o logotipo do Windows, Visual Basic e Visual C++ são marcas 

comerciais registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos 

e/ou outros países. Outras marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas 

comerciais registradas dos respectivos detentores. 

 

REPRESENTAÇÃO DAS MARCAS REGISTRADAS NESTE 
MANUAL 

Sistema operacional Microsoft® Windows® 8 

Sistema operacional Microsoft® Windows® 10 

Em todo este manual, Windows 8 e Windows 10 referem-se aos respectivos sistemas 

operacionais acima. Em alguns casos, Windows refere-se genericamente ao Windows 8 e 

Windows 10. 

 

AVISO 
Nenhuma parte deste manual pode ser copiada ou reproduzida sem autorização. 

O conteúdo deste manual está sujeito a alteração sem aviso. 

Favor notificar-nos se encontrar algum erro neste manual ou se tiver algum comentário 

relacionado ao seu conteúdo. 

 

FABRICANTE 

 

 

INFORMAÇÕES PARA CONTATO 
As informações para contato são descritas em “FORNECEDORES” nas páginas iniciais do 

seguinte manual: 

Sistema robótico Segurança e instalação Leia este manual primeiro 
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Introdução  1. Introdução 
 

1. Introdução 
 

1.1  Visão geral da alimentação de peças (Part Feeding) 
A opção Part Feeding do EPSON RC+ 7.0 (daqui em diante “opção Part Feeding”) pode 
ser usada para desenvolver facilmente um sistema no qual as peças são separadas por um 
alimentador de peças e um robô apanha as peças do alimentador. 

 
1.1.1  Retrospecto 

Os tipos de manufaturas estão se tornando mais diversificados em resposta às tendências 
crescentes de vida útil mais curta dos produtos e diversificação para múltiplos produtos, a 
fabricação “Just-in-time” (pequenos lotes com tempos de execução mais curtos) e fatores 
similares.  Em contrapartida, fatores tais como os salários aumentando continuamente, as 
pessoas mudando para longe das áreas dos locais de produção e o envelhecimento da 
população de trabalhadores tornam cada vez mais difícil executar a fabricação, resultando 
na questão de como alcançar a flexibilidade necessária para responder à diversificação. 

Vamos olhar a alimentação de peças como um elemento na criação de linhas de produção 
automatizadas. 
A alimentação de peças é na realidade um elemento fundamental para o equipamento de 
produção porque não é possível aumentar a produtividade além da capacidade da 
alimentação de peças.  Atualmente, o método principal usado para a alimentação de peças 
é a comparativamente acessível bacia alimentadora vibratória que proporciona uma grande 
diversidade de usos. 
No entanto, é necessário criar bacias correspondentes às peças alimentadas e, além disso, 
repor manualmente a bacia para cada tipo de peça, o que requer a coordenação de pessoal 
técnico especializado para tais finalidades.  Esses requisitos tornam difícil responder à 
diversificação e aos tempos de execução mais curtos devido à necessidade de habilidades e 
experiência de engenharia avançadas. 

Um dos dispositivos que resolve algumas das deficiências da bacia alimentadora é o 
“alimentador de peças inteligente” (daqui em diante “alimentador”) que foi colocado em 
uso pela primeira vez  poucos anos atrás.  Esse dispositivo permite que você manuseie 
facilmente diversos tipos de peças alimentadas simplesmente mudando as configurações 
do alimentador.  Há também produtos que combinam esse alimentador com processamento 
de imagem capaz de identificar peças e um robô que manuseia as peças reconhecidas. 
No entanto, esses tipos de produtos requerem que os próprios usuários especifiquem as 
configurações para ajuste e operação do alimentador, processamento da imagem e 
manuseio das peças pelo robô, pois as operações individuais do alimentador só podem ser 
executadas através do sistema robótico.  Tempo e experiência são necessários para estudar 
e projetar detalhadamente a alimentação de peças. 
Por exemplo, o tempo do ciclo varia consideravelmente dependendo do número de peças 
alimentadas e a posição onde o robô apanha as peças.  Sem um projeto apropriado o 
alimentador não operará com toda a funcionalidade e um alto nível de desempenho mesmo 
se, por exemplo, for usado um alimentador de alto desempenho/alta funcionalidade, e isso 
impedirá qualquer melhoramento no tempo do ciclo.  Esses produtos alimentadores atuais 
não podem simplesmente ser usados imediatamente por qualquer pessoa. 
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1.1.2  Méritos da opção Part Feeding 

A opção Part Feeding é um produto que traz inovação aos atuais alimentadores de peças. 
Introduzir essa opção proporciona os seguintes benefícios. 

- Integração completa do alimentador, o sistema de visão e o robô 
Todos os elementos necessários para a alimentação de peças são fornecidos em um único 
pacote.  A integração completa do alimentador, do robô e do sistema de visão exige 
menos tempo de trabalho na introdução em comparação com ter que preparar e avaliar 
cada um deles separadamente. 

 
- Tempo de trabalho reduzido para desenvolvimento/inicialização do dispositivo 

As operações do alimentador e do sistema de visão são executadas automaticamente de 
modo que o usuário não precisa fazer nenhuma programação.  A operação do robô 
precisa ser descrita pelo usuário, mas isso pode ser feito simplesmente escrevendo um 
código modelo.  As operações do alimentador, do sistema de visão e do robô estão 
sujeitas ao controle simultâneo automático de modo que o desenvolvimento do 
dispositivo pode ser feito com um mínimo de programação.  É simples integrá-los, seja 
qual for o ambiente que o usuário esteja usando atualmente.  
As configurações do alimentador, do robô e do sistema de visão podem ser especificadas 
facilmente usando a GUI. 

 
- Tempo de paralisação e custos operacionais reduzidos 

A opção Part Feeding suporta uma grande variedade de peças.  Não é preciso mudar o 
equipamento cada vez que você mudar as peças, reduzindo com isto o tempo de 
paralisação da produção.   
Não há também a necessidade de equipamento de produção novo para reduzir os custos 
operacionais a longo prazo. 
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1.1.3  Funções da opção Part Feeding 

O uso das funções representativas abaixo permite que você obtenha prontamente a 
funcionalidade e desempenho totais do alimentador para criar um sistema de alimentação 
de peças altamente eficiente. 

 I/F do alimentador e de comunicação -
Programas de comunicação para especificar configurações do alimentador e executar o 
controle estão incorporados a este sistema. 
Você não precisa executar qualquer programação para a comunicação. 

 Função de ajuste automático do alimentador -
Este sistema inclui uma função que ajusta automaticamente os parâmetros do alimentador 
(tais como a amplitude e o tempo de vibração) de acordo com as peças alimentadas.  O 
ajuste do alimentador pode ser executado facilmente, mesmo por pessoas com nenhum 
conhecimento em alimentadores, simplesmente executando alguns procedimentos 
simples. 

 Algoritmos de controle do alimentador -
Algoritmos para controlar o alimentador estão incluídos no sistema.  Esses algoritmos 
levam em conta a redução tanto quanto possível do tempo necessário para o robô apanhar 
as peças para proporcionar a operação eficiente sem qualquer esforço por parte do 
usuário. 

 Função de saída de registro do tempo do ciclo para determinar o status de -
operação do robô e do alimentador 
Este sistema inclui uma função para a saída dos tempos de operação do robô, alimentador 
e sistema de visão para um arquivo.  Isto pode ser usado para uma operação mais 
eficiente mudando a configuração dos parâmetros e então obtendo o registro para analisar 
a operação.  O controlador deve estar conectado a um PC com o EPSON RC+ instalado 
para usar esta função. 

  Operação de múltiplos alimentadores -
Até 4 alimentadores podem ser conectados e controlados por um único controlador.  Para 
a série T, até 2 alimentadores podem ser controlados.  Quando quiser vincular as 
operações de múltiplos alimentadores, você pode controlá-los com um único controlador, 
tornando assim a programação mais fácil. 

 Operação de múltiplas peças -
Até quatro peças diferentes podem ser processadas ao mesmo tempo em um único 
alimentador. O número de alimentadores pode ser reduzido, o que resulta em custos mais 
baixos e economia de espaço. Em operação de múltiplas peças, até dois robôs podem ser 
usados por alimentador. 

 Operação de purga -
Este sistema inclui uma operação de purga embutida para as peças no alimentador. 
Quando você desejar ejetar automaticamente uma peça do alimentador desviando peças, 
ou quando desejar usá-lo para peças danificadas ou sobrealimentação. 
O IF-80 inclui uma plataforma para a operação de purga e um depósito para armazenar as 
peças ejetadas. (Opcional) 
No IF-240, IF-380 e IF-530, o mecanismo de ejeção é fornecido pelo cliente.  Isso inclui 
uma porta que abre e fecha quando a peça é ejetada, um mecanismo para abrir e fechar a 
porta, um depósito para armazenar as peças ejetadas, etc. 
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1.2  Conhecimento básico requerido do EPSON RC+ 7.0 
A opção Part Feeding é operada dentro do ambiente do EPSON RC+ 7.0. 

É necessário conhecimento do ambiente de desenvolvimento do EPSON RC+ 7.0, dos 
robôs da Epson e da opção Vision Guide 7.0 do EPSON RC+ 7.0 para usar a opção Part 
Feeding.  As informações contidas neste manual são para pessoas com conhecimento dos 
seguintes itens. 

 Conhecimento geral do gerenciamento de projetos e procedimentos para uso do EPSON -
RC+ 7.0  

 Procedimentos para criação e edição de programas em SPEL+ usando o EPSON RC+ -
7.0 

 Procedimentos para execução de programas em SPEL+ pela janela de execução -

 Estrutura, funções e procedimentos da linguagem básica para uso do SPEL+ -

 Funções e procedimentos para usar o Vision Guide 7.0 -

 
1.3  Manuais relacionados 

Consulte os seguintes manuais relacionados juntamente com os manuais da opção Part 
Feeding para usar esta opção.   

Guia do Usuário do EPSON RC +7.0 
Este manual contém informações sobre o uso do sistema de controle de robô EPSON 

RC+. 

Manual de referência da linguagem SPEL+ 
Esse manual contém uma descrição completa de todos os comandos da linguagem 

SPEL+. 

Manual de cada robô 

Cada manual de robô contém informações sobre os nossos robôs. 
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1.4  Símbolos usados neste manual 
Neste manual, os assuntos importantes são mostrados com os símbolos abaixo.  Cada 
símbolo é descrito abaixo. 

 
ATENÇÃO 

Este símbolo indica que existe um perigo de possível lesão séria 
ou morte se as instruções associadas não forem seguidas 
corretamente. 

 
ATENÇÃO 

Este aviso indica que existe o perigo de possível ferimento nas 
pessoas causado por choque elétrico se as instruções 
associadas não forem seguidas corretamente. 

 
CUIDADO 

Este aviso indica que existe o perigo de possível ferimento nas 
pessoas ou dano físico no equipamento e nas instalações se as 
instruções associadas não forem seguidas corretamente. 

 

 As seções de “NOTA” descrevem informações importantes a 
serem seguidas para operar o sistema robótico 

 As sessões de “DICA” descrevem sugestões para operações 
mais fáceis ou alternativas. 

  

 

NOTA 

 

DICA 
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2. Segurança 
Leia este manual antes de usar e operar o produto de modo apropriado. 
Após ler este manual, guarde-o em um local prontamente acessível e consulte-o sempre 
que tiver quaisquer questionamentos ou dúvidas. 

 
2.1  Precauções de segurança 

 
ATENÇÃO 

■ Não use este produto com a finalidade de garantir a segurança. 

■ Use este produto de acordo com as condições de uso 
indicadas neste manual. 
O uso deste produto em um ambiente que não satisfaça as 
condições de uso pode não só reduzir a vida útil do produto, 
mas também resultar em sérios problemas de segurança. 

 

 
CUIDADO 

■ Adquira o alimentador de um distribuidor autorizado. 

■ Adquira a câmera e o cabo da câmera de um distribuidor 
autorizado. 
Os componentes adquiridos de um distribuidor não autorizado 
não estão cobertos por garantia. 

 
2.2  Segurança do robô 

Torne a segurança a prioridade máxima ao operar um robô e outros equipamentos 
automatizados.  O controlador e o EPSON RC+ 7.0 são equipados com diversas funções 
de segurança.  Não deixe de usar as diversas funções de segurança tais como a parada de 
emergência e a entrada da porta de segurança.  Use estas funções de segurança ao projetar 
células de robôs. 

Para informações e diretrizes de segurança, consulte a seção Segurança no Guia do 
usuário do EPSON RC+ 7.0. 

 
2.3  Segurança do sistema de visão 

Para a segurança do sistema de visão, consulte a seção 2.2 Precauções de segurança no 
manual Hardware e configuração do Vision Guide 7.0. 

 
2.4  Segurança do alimentador 

Para a segurança do alimentador, consulte a seção 1.2 Precauções de segurança no 
EPSON RC+ 7.0 Opção Part Feeding 7.0  IF-240 ou no EPSON RC+ 7.0 Opção Part 
Feeding 7.0 IF-530. 

 
2.5  Segurança do depósito alimentador 

Para a segurança do depósito alimentador, consulte a seguinte seção. 

Hardware (Depósito alimentador) 2. Instruções de segurança 
Hardware (Controlador do depósito alimentador) 2. Notas de segurança 
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3. Definição dos termos 
Os termos seguintes são usados no manual conforme definido abaixo. 

 
Hardware 

Termo Explicação 

Alimentador Equipamento que vibra peças em quantidade para separá-las e 
facilitar a transferência pelo robô. 

Plataforma Parte componente do alimentador que serve como uma bandeja 
de recebimento de peças. 

Peças Peças manuseadas pelo robô.  Fornecidas pelo usuário. 

Alimentação 
complementar 

Método de alimentação no qual as peças são adicionadas ao 
alimentador através de um depósito alimentador para manter 
constantemente um número ideal de peças no alimentador. 

Alimentação por 
esgotamento 

Método de alimentação no qual as peças são alimentadas do 
depósito alimentador somente após todas as peças no 
alimentador terem sido alimentadas. 

Apanhar de qualquer 
lugar 

São apanhadas todas as peças que podem ser apanhadas entre as 
peças separadas no alimentador. 

Apanhar de região São apanhadas as peças dentro de regiões especificadas das 
peças separadas no alimentador.  Com a opção Part Feeding, 
você pode selecionar de qual região, entre quatro regiões 
definidas no alimentador, fazer a coleta. 

Iluminação do 
usuário 

Iluminação fornecida pelo usuário.  Use esta iluminação se 
houver peças que não podem ser identificadas pela luz de fundo 
do alimentador ou se você deseja identificar a orientação de uma 
peça (tal como dianteira/traseira). 

Depósito alimentador Equipamento que fornece peças para a plataforma do 
alimentador. 

Calibração do 
alimentador 

Procedimentos para ajustar os parâmetros do alimentador de 
modo que as peças sejam movidas adequadamente no 
alimentador. 

Múltiplos 
alimentadores 

Múltiplos alimentadores podem ser conectados a um único 
controlador. 
Até quatro alimentadores podem ser suportados com esta opção. 
Para a série T, até 2 alimentadores podem ser suportados. 

Múltiplas peças Processa múltiplos tipos de peças em um único alimentador ao 
mesmo tempo. Até quatro peças diferentes podem ser suportadas 
com esta opção. 
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Software 
Termo Explicação 

Apanhar Refere-se à captura de uma peça no alimentador pelo robô. 

Posicionar Refere-se a quando uma peça capturada pelo robô é solta ou 
posicionada na posição especificada. 

Processo de 
alimentação de peças 

Este processo automático é incorporado na opção Part Feeding 
para proporcionar um sistema de visão e operação do 
alimentador automatizados e invocar operações do robô. 

Função Callback Função do SPEL+ invocada pelo processo de alimentação de 
peças sujeito às condições especificadas.  O conteúdo da função 
é especificado pelo usuário.  O processamento específico para o 
dispositivo do usuário é descrito (exemplo: apanhar e posicionar 
peças pelo robô). 

Fila de coordenadas 
da peça 

Usada para a obtenção das coordenadas das peças no 
alimentador. 
A coordenadas são definidas no sistema de coordenadas local. 

UPM Unidades por minuto 
Número de peças manuseadas por minuto pelo robô. 

Peça ativa Peça principal de uma operação de múltiplas peças. São usados 
os parâmetros de operação do alimentador desta peça. 
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4. Visão geral do sistema 
Use a opção Part Feeding para criar facilmente um sistema para apanhar e posicionar 
peças. 
Esta seção explica como configurar um sistema. 

 
4.1  Configuração geral 

A figura abaixo mostra um exemplo de configuração de um sistema usando a opção Part 
Feeding. O alimentador IF-80 tem um depósito alimentador embutido. 

 

 
 

A figura mostra um layout de exemplo em torno do manipulador. 

 

Manipulador 

Alimentador 

Câmera 

Local de colocação 
das peças  
(Palete, Bandeja, etc.) 
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4.2  Alimentador 
É necessário o uso de um alimentador para este sistema.  Prepare um para usar. 

Pode ser usado o IF-80, IF-240, IF-380 ou IF-530.  Nenhum outro tipo de alimentador é 
suportado. 

Múltiplos alimentadores podem ser controlados por um único controlador. 

Use um alimentador adquirido da Epson. 
O uso de um alimentador não adquirido da Epson pode resultar na impossibilidade de 
conectar com o controlador e falha em obter toda a funcionalidade. 

 
4.3  Robô 

É necessário o uso de um robô para este sistema.  Prepare um para usar. 

 
4.3.1  Manipulador 

Pode ser usado um manipulador SCARA ou de 6 eixos que possa ser conectado a um 
controlador RC700/700-A ou RC90 ou série T.  A série X5 não é suportada. 

Apenas um manipulador pode ser controlado por um controlador.  Você não pode usar um 
controlador para dois ou mais manipuladores. 

 
4.3.2  Atuador da extremidade 

Um atuador da extremidade é usado para capturar peças.  Existem vários tipos tais como 
aqueles que usam sucção por vácuo/pressão e aqueles que usam um mecanismo de 
mandril.  Selecione um apropriado para suas peças e necessidades. 

A Epson não fabrica ou distribui nenhum atuador da extremidade.  Prepare mãos 
apropriadas para o seu uso. 

 
4.4  Sistema de visão 

É necessário um sistema de visão para este sistema.  Prepare um para usar. 

 
4.4.1  Sistema de visão 

Você pode usar qualquer um dos seguintes sistemas de visão. 

- PC Vision PV1 (Para as especificações necessárias, consulte 4.6.  PC). 

- Compact Vision CV2A (Vision Guide 7.0 (Ver. 7.4 ou posterior)) 

O CV1 não é suportado. 

Sistemas de visão de outros fabricantes não são suportados. 
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4.4.2  Câmera 

Você pode usar quaisquer câmeras que possam ser conectadas ao sistema de visão. 

Certifique-se de providenciar uma câmera para encontrar as peças no alimentador.  A 
câmera será instalada como uma câmera fixa voltada para baixo ou uma câmera móvel 
montada em um eixo móvel do robô. 

Você também pode adicionar outras câmeras tais como uma voltada para cima para 
corrigir a posição das peças capturadas ou uma para colocação das peças no seu local de 
posicionamento. 

 
4.5  Iluminação 

A iluminação é necessária para a identificação precisa das peças na plataforma. 

Você pode usar qualquer um ou ambos os métodos de iluminação seguintes. 

- Luz de fundo incorporada ao alimentador 

- Iluminação adaptada pelo próprio usuário (Controle de I/O, controle de Ethernet, etc.)  

 
4.6  PC 

É necessário um PC para as seguintes tarefas. 

- Visualização/Edição das configurações da opção Part Feeding 

- Calibração do alimentador 

- Programação no SPEL+  

- Restauração de registros 

 
As operações do processo de alimentação de peças podem ser feitas sem conectar a um 
PC. 
As especificações requeridas para o PC do dispositivo são as seguintes. 

- Ao usar o CV: Deve ser possível instalar o EPSON RC+ 

- Ao usar o PV: Conforme  4.3.1 Requisitos do sistema do manual do Vision Guide 
7.0Hardware e configuração . 

 
4.7  Depósito alimentador 

O depósito alimentador fornece peças para o alimentador.  Ele é um dispositivo opcional. 

Os depósitos alimentadores adquiridos da Epson podem ser conectados ao alimentador. 

Conecte qualquer depósito alimentador fornecido por você ao controlador por I/O ou 
Ethernet. 

O alimentador IF-80 tem um depósito alimentador embutido.  
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5. Visão geral da operação 
Esta seção fornece uma visão geral das operações da opção Part Feeding. 

 
5.1  Processo de alimentação de peças 

O processo de alimentação de peças é o processo das operações incorporadas ao sistema 
de alimentação de peças no qual o sistema de visão e as operações de alimentação são 
automaticamente controladas.  
Você pode iniciar o processo de alimentação de peças executando o comando PF_Start 
através do seu programa. 

O processo de alimentação de peças é mostrado abaixo. 

 Início 

Identifica as peças no alimentador 
-  Operação de iluminação 
-  Execução do Sistema de visão 

Processo das peças  
-  O alimentador é operado  
-  O depósito alimentador é operado (Função call-back do 
PF Control) 

O robô é movimentado  
-  As coordenadas das peças são geradas  
- Operação apanhar/posicionar (Função call-back do 

PF_Robot) 

As peças estão disponíveis 
para ser apanhadas? 

 
 

1. Identificação das peças no alimentador 
Usa o sistema de visão para verificar a quantidade e distribuição das peças na 
plataforma. 

2. Processamento das peças 
O alimentador é controlado e as peças são movidas para tornar fácil sua captura pelo 
robô.  Quando a quantidade de peças é pouca ou não resta mais nenhuma no 
alimentador, a função callback do PF_Control é invocada para fornecer peças do 
depósito alimentador. 

3. O robô é movido 
Uma fila de coordenadas das peças (lista das coordenadas das peças no alimentador) é 
gerada.  
A função callback do PF_Robot é invocada para executar a operação de 
apanhar/posicionar as peças. 

 
O processo de alimentação de peças pode ser parado invocando o comando PF_Stop 
através do seu programa. 
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5.2  Fornecimento de peças para o alimentador 
Os seguintes métodos são usados para fornecer peças para o alimentador. 

- Usando o depósito alimentador  

- Suprindo manualmente 

 
5.2.1  Quantidades de peças fornecidas 

A quantidade de peças fornecidas para a plataforma é um elemento importante na 
determinação do tempo do ciclo da operação. 

- Uma quantidade excessivamente grande de peças afeta negativamente o tempo do ciclo 
devido à sobreposição e a necessidade de vibrar o alimentador inúmeras vezes. 

- Uma quantidade excessivamente pequena de peças também afeta negativamente o 
tempo do ciclo porque você precisa suprir peças para a plataforma inúmeras vezes. 

 
Consequentemente, há uma quantidade ideal de peças a ser fornecida (quantidade de peças 
na plataforma após a operação do alimentador).  Esta quantidade pode ser calculada 
durante a calibração do alimentador. 

 
Os três métodos (relacionados ao sincronismo) descritos abaixo podem ser usados para 
suprir peças para o alimentador. 

1. Alimentação por esgotamento 
As peças são supridas do depósito alimentador somente após todas as peças no 
alimentador terem sido alimentadas. 

Recomendamos usar este método para peças que são sensíveis à vibração (facilmente 
afetadas pela vibração) porque o tempo de retenção das peças no alimentador se mantém 
bastante uniforme.  No entanto, este método aumenta o tempo do ciclo porque reduz a 
quantidade média de peças que podem ser retiradas por um robô durante uma operação do 
alimentador. 

 
Fornecimento Apanhar e posicionar 
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2. Alimentação complementar 
As peças são supridas adicionalmente por um deposito alimentador quando todas as peças 
no alimentador que podem ser retiradas se esgotam. 

O tempo do ciclo é encurtado porque a quantidade média de peças que podem ser retiradas 
por um robô durante uma operação do alimentador é relativamente grande, com isso 
melhorando a eficiência.  No entanto, este método não pode ser usado para peças que são 
sensíveis à vibração porque o tempo de retenção das peças pode ser longo. 

 
Fornecimento Apanhar e posicionar 

 
 

3. Alimentação paralela 
Este método é usado juntamente com uma função para especificar os locais de coleta das 
peças. 

Enquanto o robô está coletando peças, elas são posicionadas na região no lado oposto da 
posição de coleta das peças.  Este método diminui o tempo do ciclo porque a quantidade 
média de peças que podem ser coletadas por um robô durante uma operação do 
alimentador é aumentada. 
O tempo do ciclo é reduzido ainda mais porque tanto o depósito alimentador como o robô 
podem operar em paralelo (simultaneamente).  No entanto, este método não pode ser 
usado para peças que são sensíveis à vibração porque algumas peças permanecem no 
alimentador por um longo período de tempo.  É necessário escrever o seu próprio 
programa de modo que o depósito alimentador e o robô possam operar em paralelo. 

Deslocamento de separação 

Apanhar e posicionar Apanhar e posicionar 
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5.3  Operação do alimentador 
A opção Part Feeding é executada selecionando automaticamente a operação do 
alimentador dependendo das condições das peças no alimentador.  Isto torna mais fácil 
para o robô capturar as peças. 

As operações do alimentador são descritas abaixo.  O desenho explicativo mostra a 
descrição. 
Ela pode ser diferente do movimento real. 

 
5.3.1  Inversão e separação 

As peças são separadas e invertidas apropriadamente de modo a poderem  ser facilmente 
capturadas pelo robô. 

 

Inversão e separação 

Suprimento 
 

Pode haver uma operação para mover as peças para o centro antes da inversão e separação. 
Isto é denominado centralização. 

 
5.3.2  Deslocamento 

Move todas as peças em uma direção enquanto mantém o espaçamento (distribuição) das 
peças. 

Mover as peças para o local de posicionamento mais próximo reduz a distância de 
movimento do robô e melhora o tempo do ciclo. 

 
Deslocamento 

 

O deslocamento pode ser feito para a frente (mais próximo da posição de coleta) ou para 
trás (mais distante da posição de coleta). 
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5.4  Posições de coleta das peças na plataforma 
As duas posições seguintes estão disponíveis para a coleta de peças pelo robô. 

Para determinar qual posição, apanhar todas ou apanhar algumas, é mais eficiente para o 
seu sistema, recomendamos primeiro executar a operação real e restaurar o registro porque 
a eficiência da posição usada depende da configuração do seu equipamento tal como as 
peças, o atuador da extremidade e o depósito alimentador que você está usando. 

 
5.4.1  Apanhar de qualquer lugar 

A coleta é feita para todas as peças em toda a superfície da plataforma. 

Selecione esta opção se as peças forem grandes para o tamanho da plataforma (por 
exemplo, aprox. 2 cm2 ou mais para o IF-240). 

 
5.4.2  Apanhar de uma região 

A coleta é feita em uma região próxima do local de posicionamento. 

Usando este método, o deslocamento das peças para a região de coleta é feito 
automaticamente de acordo com a distribuição das peças.  A operação do robô em paralelo 
com o suprimento de peças é possível dentro de qualquer região onde a coleta não seja 
efetuada (isto é feito pelo programa do próprio usuário).  O uso desta função geralmente 
reduz o tempo de ciclo do robô em comparação com o método de apanhar todas. 

 
5.5  Prevenir interferência entre o atuador da extremidade e a plataforma 

Para prevenir a interferência física do atuador da extremidade com a plataforma, é 
necessário especificar a região onde é possível apanhar peças no alimentador de modo que 
fique dentro da circunferência externa da plataforma.  Esta distância pode ser facilmente 
especificada usando a opção Part Feeding.  As peças que são detectadas como estando 
muito próximas da bandeja do alimentador não são adicionadas à fila de peças para serem 
coletadas. 
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NOTA 

6. Peças 
Esta seção explica as peças que podem ser usadas com a opção Part Feeding. 

A Epson criou um sistema para avaliar quais das suas peças são compatíveis com a opção 
Part Feeding nos nossos distribuidores autorizados.  Para detalhes, contate um distribuidor 
autorizado. 

 
6.1  Condições para as peças utilizáveis 

As peças que podem ser usadas com o alimentador estão sujeitas às condições indicadas 
abaixo. 

 
6.1.1  Compatibilidade com o sistema de visão 

É necessário que as peças possam ser identificadas corretamente pelo sistema de visão. 

- Pode não ser possível identificar o formato das peças feitas de plástico transparente 
porque a luz passa através delas.  Tais casos podem ser possivelmente ser resolvidos 
mudando a iluminação para fora do espectro visível ou usando iluminação refletida. 

- Pode não ser possível identificar peças pela frente/por trás devido ao seu formato.  Tais 
casos podem possivelmente ser resolvidos adicionando iluminação refletida. 

 
6.1.2  Tamanho e peso 

Peças de tamanho maior reduzem a quantidade de peças que podem caber na plataforma 
(quando espalhadas na plataforma sem sobreposição).  Se esta quantidade for pequena, o 
número de operações do alimentador aumenta resultando em uma redução relativa do 
tempo de operação do robô, com isso afetando negativamente o tempo do ciclo.  A 
quantidade ideal de peças é que 50 unidades ou mais sejam carregadas no alimentador. 

O peso bruto das peças (Peso de uma peça × Quantidade de peças que podem caber na 
plataforma sem sobreposição) deve ser menor que a capacidade de carga do alimentador.  
Exceder este peso sobrecarrega o alimentador, afetando negativamente a habilidade de 
separar as peças e o tempo do ciclo, assim como reduzindo a vida útil do alimentador. 

Para a capacidade de carga do alimentador, consulte o manual do alimentador 
correspondente. 

 
6.1.3  Materiais e características 

- Peças feitas de material flexível ou leve são difíceis de usar.  
Exemplos: Papel e materiais fibrosos 

- Peças facilmente danificadas ou deformadas por peças vibrando que geram poeira 
quando friccionadas são difíceis de usar.  
Exemplos: Peças feitas de pó endurecido ou que são pintadas 

- Peças  pegajosas ou que gotejam líquido são difíceis de usar. 
Exemplos: Produtos alimentícios 
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6.1.4  Formato das peças e outros 
- É difícil apanhar peças esféricas porque elas não ficam paradas no alimentador.  

Exemplos: Esferas de rolamentos 
- Peças que ficam facilmente enredadas são difíceis de separar.  

Exemplos: Molas espirais 
- Pode não ser possível identificar a frente/traseira das peças com diferentes formatos de 

seção transversal feitas de material que não é transparente usando luz irradiada.  Os 
seguintes são alguns exemplos de tais peças. 

 

 

 
- A melhor peça a ser usada ao apanhar peças com o uso de um sistema de sucção é aquela 

que tenha superfície de sucção paralela à base do alimentador onde a almofada de sucção 
possa se mover diretamente para baixo ao apanhar a peça e que assegure a área da 
superfície para a almofada de sucção.  Os seguintes são alguns exemplos de tais peças. 

 

 
- Se usar o método de sucção para a alimentação, é melhor se as peças não tiverem 

quaisquer diferenças em seus centros de gravidade.  Os seguintes são alguns exemplos 
de tais peças. 
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- Se usadas em um processo de montagem, é melhor providenciar alguma medida para 
impedir que a posição da peça fique desalinhada após ser apanhada.  Esta medida pode 
consistir fazer furos guia nas peças e colocar um pino no atuador da extremidade para 
impedir que a posição fique desalinhada.  Outras medidas consistem em instalar uma 
câmera fixa voltada para cima para alinhar a posição da peça após a coleta. 

 
6.2  Exemplos de peças 

Alguns exemplos de peças que podem ser usadas com a opção Part Feeding são mostradas 
abaixo. 

As peças No 1 a 3 são apropriadas para o IF-240. 
No 4 e 5 não são apropriadas para o IF-240 por serem muito grandes e pesadas. 
No 6 e 7 não são apropriadas para o IF-240, IF-380 ou IF-530 por serem muito pequenas e 
leves. 

No Foto Característica Tamanho 
(mm) Peso (g) Comentário 

1 
 

Peça prensada de 
metal 

10 × 10 × 0,2 0,088 O IF-240 é adequado 

2 
 

Peça prensada de 
metal 

11 × 5,5 × 0,2 0,029 O IF-240 é adequado 

3 
 

Peça plástica 10 × 9 × 2,1  0,127 O IF-240 é adequado 

4 
 

Conector de náilon 21 × 29,9 × 21 7.1 O IF-380 é adequado 

5 
 

Porca longa 36 × 11 × 9,5  14.0 
O IF-380 ou o IF-530 
são adequados 

6 
 

CI 5 × 4,4 × 1,5 0.082 O IF-80 é adequado 

7 
 

Bucha de metal ø4 × 1 0,102 O IF-80 é adequado 

 
Note que o No 1 e 2 não podem ser identificados pela frente/por trás usando somente luz 
de fundo. 

O No 3 pode ser identificado pela frente/por trás usando somente luz de fundo. 
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6.2.1  Relação entre as quantidades de peças carregadas no 
alimentador e a quantidade detectada pelo processamento da imagem 

A relação entre a quantidade de peças carregadas no alimentador e a quantidade detectada 
pelo processamento da imagem tem o formato convexo para cima. 

Não é possível detectar todas as peças no alimentador se as peças são tais que contatam as 
peças próximas e se sobrepõem umas às outras quando carregadas.  O gráfico varia 
dependendo de quão facilmente as peças contatam a peças próximas ou quão facilmente 
elas ficam sobrepostas.  Você pode usar a opção Part Feeding para aplicar a quantidade 
ideal de peças a serem carregadas usando a calibração baseada em testes executados pela 
Epson. 

O gráfico mostra a relação entre a quantidade de peças carregadas no alimentador e a 
quantidade detectada pelo processamento da imagem para as peças No 1 e 3. 

Preste muita atenção ao fato de que nem todas as peças carregadas no alimentador podem 
ser detectadas e que a quantidade detectada muda dependendo da quantidade carregada. 

 

Número ideal 
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6.2.2  Relação entre a quantidade carregada no alimentador e a UPM 
média 

A quantidade média de peças apanhadas em uma certa quantidade de tempo ao executar a 
operação de coleta é a UPM (Unidades Por Minuto) média.  UPM é o número de peças 
manuseadas pelo robô por minuto. 

O gráfico mostra a relação entre a quantidade de peças carregadas no alimentador e a 
UPM média para as peças No 1 e 3.  Ambos os gráficos para as peças No 1 e 3 têm o 
formato convexo para cima.  Os valores para o eixo vertical não são indicados porque a 
UPM média varia dependendo da velocidade, aceleração e quantidade de movimento do 
robô.  Além das condições de operação do robô, é importante ter em mente que a UPM 
muda dependendo da quantidade de peças carregadas no alimentador e de que há uma 
quantidade ideal de peças a ser carregada no alimentador para aumentar a UPM. 
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6.2.3  Relação entre a operação do alimentador e a UPM 

A sincronização da operação de cada dispositivo em operação (robô, visão e do 
alimentador e depósito alimentador) foi plotada na figura abaixo com o tempo plotado ao 
longo do eixo horizontal.  Quando a operação inicia, a operação da visão e do alimentador 
detecta que não há peças no alimentador, resultando em o depósito alimentador movendo-
se para carregar peças para o alimentador. 

 

Após isso, o alimentador funciona, as peças são separadas, a detecção é executada pelo 
sistema de visão e o robô apanha as peças.  Quando todas as peças que podem ser 
apanhadas são coletadas, as peças são separadas novamente e detectadas pela operação da 
visão e do alimentador.  Após isto, o robô opera novamente. 

A quantidade de peças no alimentado diminui à medida que a operação da visão e do 
alimentador e a operação do robô são repetidas.  O depósito alimentador é operado para 
alimentar peças de acordo com a temporização para a operação do depósito alimentador 
correspondente ao valor limite especificado.  O gráfico pressupõe operação de alimentação 
paralela. 

A UPM é zero (= 0) durante a operação da visão e do alimentador porque a operação da 
visão e do alimentador e a operação do robô são repetidas.  A UPM enquanto o robô está 
operando é um valor maior que a UPM média indicada na seção 6.2.2. Note que a UPM 
média é a média horária da UPM momentânea (= 0) enquanto a visão e o alimentador 
estão operando e a UPM momentânea enquanto o robô está operando. 

Note também que o comprimento da linha azul da operação do robô na figura não é 
uniforme.  Isto é porque a quantidade de peças que podem ser apanhadas difere, 
dependendo do status da separação das peças no alimentador e porque a repetição da 
operação de coleta reduz a quantidade de peças no alimentador e as peças que podem ser 
coletadas. 

É necessário manter uma quantidade uniforme de peças no alimentador para estabilizar a 
execução da alimentação de peças. 
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6.2.4  Relação entre a quantidade de peças no alimentador e a 
operação do depósito alimentador 

Para uma alimentação de peças estável, o gráfico abaixo mostra a UPM momentânea e a 
quantidade de peças no alimentador a cada operação do alimentador ao executar a 
alimentação por esgotamento do depósito alimentador e ao executar a alimentação paralela 
de um ideal de 180 peças com 90 peças carregadas no depósito alimentador. 

 
U

PM
 M

om
en

tâ
ne

a 

UPM momentânea: Alimentação paralela 

Quantidade de peças: Alimentação paralela 

UPM momentânea: Alimentação de esgotamento 

Quantidade de peças: Alimentação de esgotamento 

 

Na alimentação por esgotamento, as peças não são carregadas do depósito alimentador até 
que as peças se esgotem, resultando em uma UPM momentânea gradualmente decrescente 
e quando não houver mais peças, as peças serão então fornecidas pelo depósito 
alimentador e a UPM momentânea retorna ao seu valor original. 

Na alimentação paralela, o depósito alimentador opera quando o alimentador opera duas a 
quatro vezes e isto reduz variações na UPM momentânea pois a quantidade de peças no 
alimentador não fica abaixo do limite inferior. 
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7. Vamos usar a opção Part Feeding 

Vamos configurar o sistema que apanha e posiciona peças, usando a opção Part Feeding. 

 

7.1  Fluxo de trabalho 

O fluxo de trabalho é o seguinte. 

 

 

  

Habilitar a chave da opção Part Feeding 

Configurar as comunicações do alimentador 

Criar um projeto de alimentação de peças 

Criar uma nova peça 

Definir as configurações de iluminação 

Criar as sequências de visão 

Definir as configurações do Visione visão 

Definir as configurações de apanhar 

Ensinar pick Z e postura 

Executar a calibração da peça 

Criar o programa inicial do processo de 

alimentação de peça 

Criar a função callback do PF_Robot 

Verificar a operação do robô 

Verificar "7.2 Requisitos"  
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7.2  Requisitos 

7.2.1  Configuração do dispositivo 

- Um robô SCARA é usado como manipulador. 

Os requisitos de operação para robôs de 6 eixos são os mesmos que para os robôs 

SCARA. 

Uma mão adequada para as peças está conectada. 

- É usada uma câmera fixa voltada para baixo. 

- É usada a luz de fundo de fundo do alimentador. 

- Não é usado um depósito alimentador 

 

 

Manipulador 

Alimentador 

Câmera fixa 

voltada para baixo 

Local de colocação 

da peça  

(Palete, Bandeja, etc.) 

 

 

7.2.2  Conexão e ajuste 

- O EPSON RC+ está conectado com o controlador. 

- O manipulador está conectado com o controlador. 

- O Alimentador está conectado com o controlador. 

- O Vision Guide (PV ou CV) está conectado com o controlador. 

- O manipulador, câmera e o alimentador estão instalados corretamente. 

- O ajuste da posição, foco e brilho foi concluído. 

 

7.2.3  Peças 

- O ID da peça é “1”. 

- A peça tem um formato simples e suas características de superfície são as mesmas em 

ambos os lados. 

As peças são detectadas pelo objeto Blob do Vision (detecção usando valores de área). 
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7.2.4  Configurações 

- O manipulador está registrado nas configurações do sistema. 

- A calibração do Vision Guide foi concluída. 

- A configuração da ferramenta para o robô foi concluída. 

 

7.2.5  Outros 

Foi implementado o tratamento de erros descrito no código modelo para as funções 

callback. 

 

7.3  Ativar a chave da opção Part Feeding 

Para usar as funções de alimentação de peças, a chave da opção Part Feeding precisa estar 

habilitada.  A chave da opção precisa ser adquirira do distribuidor da Epson. 

(1) Selecione o menu [Setup] no EPSON RC+ 7.0, e então selecione [Options] para abrir 

a caixa de diálogo Options. 

(2) Copie e cole ou digite o código em [Controller Options Key Code]. 

 

(3) Contate o seu distribuidor para adquirir o código da chave de ativação para a opção 

desejada. 

(4) Você receberá um código para habilitar a opção através do seu distribuidor. 

(5) Selecione a opção a ser habilitada e selecione o botão <Enable>. 

(6) Insira o código que você recebeu do seu distribuidor. 

O código da chave é sensível a maiúsculas/minúsculas. 

(7) Clique no botão <OK>. 

  

 

NOTA 
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7.4  Configurar as comunicações do alimentador 

(1) Selecione o menu [Setup]-[System Configuration] no EPSON RC+ 7.0  para exibir a 

caixa de diálogo [System Configuration]. 

(2) Na árvore, selecione [Controller]-[Part Feeders]-[Feeder 1]. 

 

(3) Mude as configurações para os seguintes itens. 

Itens Como fazer as 
configurações 

Enabled  Marque a caixa. 

Model  Selecione o tipo de 

alimentador o qual está 

conectado ao controlador. 

Name  Insira o nome do alimentador 

IP Address  Insira 192.168.0.64 

IP Mask  Insira 255.255.255.0 

Backlight installed  Marque a caixa. 

(4) Clique no botão <Apply> quando as configurações para todos os itens tiverem sido 

concluídas. 

 

Quando o endereço IP do alimentador for mudado, consulte a seguinte seção. 

Software  2.1.1 Página de alimentação de peça 

 

Embora 4 alimentadores possam ser configurados para o controlador da série T, o número 

de alimentadores que podem ser controlados ao mesmo tempo é de até 2. 

 

7.5  Criar um projeto para alimentação de peças 

Selecione o menu [Project]-[New] no EPSON RC+ 7.0, e crie um novo projeto. 

Ou então, abra um projeto existente e faça uma cópia dele. 

 

7.6 Criar um novo projeto 

(1) Selecione o menu [Tool] no EPSON RC+ 7.0  para abrir a caixa de diálogo [Part 

Feeding]. 

 

DICA 

 

DICA 
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Clique no botão <Add>. 

 

(2) O assistente de peças aparece. 

 

(3) Mude as configurações para o item abaixo. 

Item Como fazer as configurações 

Enter name for new part  Insira o nome da peça. 

(4) Clique no botão <Finish>. 

O assistente de peça define a configuração de peça básica.  Para este tutorial, sair do 

assistente define as configurações. 

Quando a primeira peça é criada em um projeto, um arquivo de programa chamado 

PartFeeding.inc é adicionado automaticamente ao projeto. 

  

 

DICA 
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7.7  Definir as configurações de iluminação  

(1) Na árvore à esquerda, clique em [Lighting]. 

 

(2) Clique no botão <Turn On> para ligar a luz de fundo do alimentador. 

 

7.8  Criar as sequências de visão 

Esta seção descreve como criar duas sequências de visão. 

Crie uma sequência de visão para a detecção da peça e outra sequência de visão para 

calibração do alimentador. 

 

7.8.1  Criar uma sequência de visão para detecção da peça 

Crie uma sequência de visão para detecção da peça. 

(1) Clique no botão <Vision Guide> para exibir a caixa de diálogo Vision Guide. 

(2) Coloque uma peça no alimentador. 
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(3) Crie uma nova sequência de visão.  Defina a propriedade como segue. 

 

Propriedade Como fazer as configurações 

Name Defina um nome adequado.  (Exemplo: VS_Part1) 

Calibration Faças as configurações para a calibração de visão. 

ExposureTime Faça as configurações, tendo em mente o seguinte. 

- A peça é claramente identificável. 

- O brilho do centro da plataforma e o das áreas próximas é 

mais ou menos o mesmo. 

(4) Adicione um objeto Blob.  Faça as configurações das propriedades como segue. 

 

Propriedade Como fazer as configurações 

SearchWindow Defina a área de detecção para toda a plataforma. 

 
NumberToFind Defina para “All”. 

MaxArea Defina um valor como 1,3 vezes o valor da área da peça. 

MinArea Defina um valor como 0,7 vezes o valor da área da peça. 

ThresholdHigh Faça a configuração de modo que a peça certamente seja 

detectada e as áreas escuras fora da plataforma não sejam 

detectadas por engano. 

 

Se a peça não for detectada corretamente, reajuste as outras propriedades e as propriedades 

das sequências de visão. 

(5) Ao término das configurações, clique no botão <Run> e verifique se a peça é 

identificável corretamente e se o fundo não é detectado por engano. 

(6) Selecione o botão <Save> do menu [File] do Vision Guide para salvar as 

configurações. 

 

Para detalhes sobre a criação da sequência de visão para a detecção de peças, consulte a 

seguinte seção. 

  Software 6.3  Sequência de visão para detecção de peças 

  

 

DICA 

 

DICA 

Sequência 

Sequência 

Etapa 1 
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7.8.2  Criar uma sequência de visão para calibração do alimentador 

(1) Para criar uma nova sequência de visão, defina as propriedades como segue. 

 

Propriedade Como fazer as configurações 

Name Defina um nome adequado.  (Exemplo: VS_Part1_Cal) 

Calibration Defina para Vision. 

ExposureTime Configure para identificar a peça claramente. 

(2) Adicione um objeto Blob.  Defina a propriedade como segue. 

 

Propriedade Como fazer as configurações 

SearchWindow Defina a área de detecção para toda a plataforma. 

 
MaxArea Deixe como o valor padrão. 

MinArea Defina como em torno de 0,9 vezes a área da peça.  

Use o procedimento seguinte para confirmar o tamanho da área da 

peça.  

1. Ligue a luz de fundo do alimentador 

2. Coloque diversas peças na plataforma de modo que elas não 

se sobreponham 

3. Execute a sequência de visão 

4. A área das peças é a área média para os resultados do Blob 

NumberToFind Defina para “All”. 

ThresholdHigh Faça a configuração de modo que a peça certamente seja detectada 

e as áreas escuras em torno da plataforma não sejam detectadas por 

engano. 

 

Se a peça não for detectada corretamente, reajuste as propriedades e as propriedades das 

sequências de visão. 

  

 

DICA 

Sequência 

Sequência 

Etapa 1 
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(3) Quando você tiver terminado as configurações, clique no botão <Run> e verifique se 

a peça é identificável corretamente e se o fundo não é detectado por engano. 

(4) Quando você tiver confirmado que as configurações foram feitas corretamente, 

selecione o botão <Save> no menu [File] do Vision Guide para salvar as 

configurações. 

(5) Feche a tela do Vision Guide. 

 

Para detalhes sobre a criação da sequência de visão  para a calibração do alimentador, 

consulte a seguinte seção. 

  Software 6.2  Sequência de visão para calibração do alimentador 

 

7.9  Definir as configurações de visão 

(1) Na árvore, clique em [Vision]. 

 

(2) Mude as configurações dos seguintes itens. 

Itens Como fazer as configurações 

Part Vision 

Sequence 

Especifique a sequência de visão criada na seguinte seção. 

7.8.1  Criar uma sequência de visão para detecção da 

peça. 

Vision object 

for front of part 

Especifique o objeto Blob incluído na sequência de visão 

criada na seguinte seção. 

7.8.1  Criar uma sequência de visão para detecção da 

peça. 

Part Blob 

Vision Sequence 

Especifique a sequência de visão criada na seguinte seção. 

7.8.2. Criar a sequência de visão para calibração do 

alimentador. 

Part Blob 

Vision Object 

Especifique o objeto Blob incluído na sequência de visão 

criada na seguinte seção. 

7.8.2. Criar a sequência de visão para calibração do 
alimentador. 

(3) Clique no botão <Apply> . 

  

 

DICA 
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DICA 

7.10  Definir as configurações do Apanhar 

(1) Na árvore, clique em [Pick]. 

 

(2) Mude as configurações dos seguintes itens. 

Itens Como fazer as configurações 

Feeder Orientation 

Selecione a orientação da instalação do alimentador visto 

da câmera.  É importante configurar isto corretamente de 

modo que o sistema conheça a orientação do alimentador 

com relação à câmera. 

Pick Region 

Selecione uma posição mais próxima da posição de 

colocação. 

Selecione “B” aqui. 

Os itens selecionáveis variam dependendo do 

alimentador. 

(3) Clique no botão <Teach>. 

 

Feeder Orientation: Escolha qualquer direção. 

 

 

 

Selecione a “Pick Region” mais próxima da posição de colocação. 

Para o IF-240, a Pick Region pode ser selecionada de A a D. 

Para o IF-530, a Pick Region pode ser selecionada de A a B. 

Para o IF-80, somente a Pick Region “Anywhere” (Qualquer lugar) pode ser selecionada. 
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7.11  Ensinar  Pick Z e postura 

 

(1) Coloque uma peça no alimentador. 

 

(2) Mova o robô pela operação de deslocamento, etc. e traga a mão para entrar em 

contato com a peça no alimentador.  No caso de uma mão com mecanismo de 

mandril, segure a peça. 

(3) Clique no botão <OK>. 

A coordenada Z será salva. 

(4) Na caixa de diálogo [Pick], clique no botão <Apply>. 
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7.12 Executar a calibração da peça 

(1) Na árvore, clique em “Calibration”. 

Em seguida clique no botão <Calibrate>. 

 

(2) O assistente de calibração inicia. 

Adicione uma marca em “Separation”. 

Clique no botão <Next>. 

 

 

A calibração da separação (Flip & Separation) é opcional, mas recomendada. A calibração 

automática tenta encontrar os parâmetros de vibração ideais para a peça. 

  

 

NOTA 
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7.12.1  Calibração para determinar a área da peça 

(1) Coloque uma peça no alimentador. 

Clique no botão <Run>. 

 

(2) Clique no botão <Yes>. 

 

(3) Inicie a calibração.  Esta operação termina imediatamente pois ela é somente de 

criação da imagem. 

Clique no botão <Next>. 
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7.12.2  Calibração da separação 

(1) Coloque uma peça no alimentador. 

Clique no botão <Run>. 

 

(2) Clique no botão <Yes> para iniciar a calibração. 

 

(3) Esta operação leva alguns minutos. 

Clique no botão <Next>. 
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7.12.3  Calibração do deslocamento 

(4) Coloque uma peça no alimentador. 

Clique no botão <Run>. 

 

(5) Clique no botão <Yes> para iniciar a calibração. 

 

(6) Esta operação leva alguns minutos. 

Clique no botão <Next>. 

 

 

7.12.4  Salvar as calibrações 

(1) Clique no botão <Finish> para salvar os dados da calibração. 
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7.13  Criar o programa de início do processo PartFeeding 

Escreva o código do programa para preparar o robô para apanhar e colocar as peças no 

programa de início do processo PartFeeding.  Os exemplos básicos do conteúdo para 

escrever são os seguintes. 

1. Se estiver usando um sistema de múltiplos robôs, mude o robô atual para um para 

apanhar e colocar as peças.  

Use o comando Robot. 

2. Adicione as instruções para definir a velocidade, aceleração, modo de potência, etc. 

para o robô. 

Use “Speed,” “Accel,” “Power,” e assim por diante.  

LimZ é configurado considerando as coordenadas Z cujo ensino é feito de acordo com 

7.11  Ensinar  Pick Z e postura e a profundidade da plataforma (28 mm), a margem da 

direção Z ao saltar por cima da plataforma, a altura da direção Z da unidade instalada 

em torno do alimentador. 

3. Ligue o motor do robô. 

Use “Motor”. 

4. Mova o robô para a posição onde a criação da imagem pelo Vision seja possível (Ao 

usar uma câmera fixa voltada para baixo, mova-a para uma posição onde a câmera não 

irá interferir com a criação da imagem pelo sistema de visão). 

Use “Home”, etc. 

5. Adicione as instruções para inicializar os dispositivos do sistema do cliente, por 

exemplo, depósito alimentador, iluminação personalizada.  

6. Para obter um registro, adicione a instrução PF_InitLog. 

7. Adicione a instrução PF_Start que especifica o ID da peça que você deseja usar. 

PF_Start é executada na tarefa 32 e retorna imediatamente o controle para o chamador. 

 

O que segue é um programa modelo. 

Este programa cria a seguinte função em um arquivo de programa main.prg 

(A descrição para 5, 6 é omitida). 

 

Function Test 

 

  Robot 1 

  Motor On 

  Speed 100 

  Accel 100, 100 

  Power High 

  LimZ -80,0 

  Home 

 

  PF_Start(1) 

 

Fend 
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7.14  Criar a função callback do PF_Robot 

Escreva o processamento no qual o robô inicia a coleta e colocação da peça na função 

callback do PF_Robot.  O exemplo concreto do conteúdo para escrever é o seguinte. (As 

etapas de 1 até 7 são repetidas em um loop). 

1. Obtenha a coordenada da peça na plataforma através da coordenada da peça que. 

Use “PF_QueGet”. 

2. Mova o robô para a posição onde a peça está colocada. 

Use “Jump” e assim por diante (em caso de um robô SCARA). 

3. Segure a peça ligando a função de absorção e assim por diante. 

4. Mova o robô para onde colocar a peça. 

Use “Jump, e assim por diante (no caso de um robô SCARA). 

5. Libere a peça desligando a função de absorção, etc. 

6. Elimine um dos dados entre os valores (que) das coordenadas da peça. 

Use “PF_QueRemove”. 

7. Verifique se a solicitação de parada foi emitida. Se ela foi emitida, saia do loop. 

Use “PF_IsStopRequested”. 
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O seguinte é um exemplo da função callback do PF Robot. 

Como o manuseio de um loop e as etapas 1, 6, 7 são descritas no PartFeeding.prg gerado 

automaticamente, este exemplo descreve o restante das etapas de manuseio. 

Os rótulos usados neste programa são os seguintes: 

Rótulo de IO: Chuck (adsorção das peças), UnVacumm (liberação das peças) 

Rótulo de ponto: PlacePos (coordenada da colocação) 

 

Function PF_Robot(partID As Integer) As Integer 

 

 Do While PF_QueLen(partID) > 0 

   

  ' Apanhar 
  P0 = PF_QueGet(partID) 

  Jump P0 ! Wait 0.1; Off UnVacumm ! 

  On Chuck 

  Wait 0.1 

 

  ' Colocar 
  Jump PlacePos 

  Off Chuck 

  On UnVacumm 

  Wait 0.1 

   

  ' Deque 
  PF_QueRemove partID 

   

  ' Verificar a parada do Ciclo 
  If PF_IsStopRequested = True Then 

   Exit Do 

  EndIf 

   

 Loop 

 Off UnVacumm 

 

Fend 
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7.15  Verificação da operação do robô 

Inicie o programa main para verificar a operação do robô. 

 

No primeiro teste, opere o robô em potência baixa e velocidade baixa para examinar 

detalhadamente se ele opera como planejado. 

 

1.  Construa o projeto. 

2.  Inicie a janela Run. 

3.  Execute a função de teste. 

4.  Confirme se o robô apanha e coloca as peças com os movimentos corretos. 

 

Isto conclui a construção de um sistema que apanha e coloca as peças. 

 

NOTA 
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8. Múltiplas peças e múltiplos robôs 

Este capítulo explica como usar múltiplas peças no mesmo alimentador ao mesmo tempo. 

Ele também esboça como múltiplos robôs podem acessar com segurança o mesmo 

alimentador ao trabalhar com um grupo de peças. 

 

8.1 Especificações e requisitos para múltiplas peças e múltiplos robôs 

- Um máximo de 4 alimentadores de peças podem ser usados com 1 controlador de robô.  

- Os alimentadores de peças não podem ser compartilhados entre controladores de robôs. 

Por exemplo, dois robôs da série T não podem compartilhar o mesmo alimentador. Se 

você desejar que múltiplos robôs compartilhem um alimentador então deve usar 

controlador RC700-A o qual suporta múltiplos robôs em um único controlador de robô. 

- Um sistema pode ter quaisquer combinações de modelos de alimentador. Por exemplo, 

um sistema pode ter um IF-80, um IF-240, um IF-380 e um IF-530 ou qualquer outra 

combinação. 

- Um máximo de 4 peças podem ser trabalhadas no mesmo alimentador ao mesmo tempo. 

Quando múltiplas peças são trabalhadas no mesmo alimentador ao mesmo tempo, as 

peças devem ter características físicas similares. Em outras palavras, as peças devem ter 

mais ou menos o mesmo peso, ter dimensões similares, ser feitas de materiais similares, 

ter aproximadamente a mesma área de superfície, etc…. Cada peça usará seus próprios 

parâmetros de vibração exclusivos. Consequentemente, um parâmetro de vibração da 

peça não deverá causar que outras peças voem para fora do alimentador. 

- Um máximo de 2 robôs podem usar o mesmo alimentador ao mesmo tempo. Se você 

tentar usar a instrução PF_Start em um agrupamento de peças (por exemplo, PF_Start 1, 

2, 5) e as peças forem designadas para mais de 2 robôs, ocorrerá um erro. 

- Quando a instrução PF_Start é executada, uma única peça ou um agrupamento de peças 

serão trabalhadas no alimentador. Se você tentar executar a instrução PF_Start múltiplas 

vezes para peças que foram designadas para o mesmo número de alimentador, uma 

mensagem (emitida pelo callback da instrução PF_Status) aparecerá indicando que o 

“alimentador já está em uso” e o segundo PF_Start não será executado. 

- Ao executar a instrução PF_Start com um agrupamento de peças (por exemplo, PF_Start 

1, 2, 5), todas as peças devem ser designadas para o mesmo número de alimentador. 

- A instrução PF_Start trabalha uma única peça ou um agrupamento de peças em um 

alimentador. A cada alimentador que está funcionando é designada um número de tarefa 

de controlador específica (veja a tabela abaixo). O código da aplicação do usuário não 

deve usar uma tarefa que tenha sido reservada para o alimentador. Se um número de 

alimentador não estiver sendo usado, então a sua tarefa está disponível para o código do 

usuário. Se você usa a instrução PF_InitLog para registrar dados de alimentação de 

peças, o número do temporizador específico é reservado para o sistema e não deverá ser 

usado pelo código do usuário. O número da tarefa e o número do temporizador são 

específicos do número do alimentador (como mostrado abaixo). 

Número do 
alimentador 

Tarefa Temporizador 

1 32 64 

2 31 63 

3 30 62 

4 29 61 
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- A primeira peça que é registrada na instrução PF_Start será a primeira “Peça ativa” (por 

exemplo, a primeira peça desejada). A seleção da próxima peça desejada é feita com a 

instrução PF_ActivePart. A instrução PF_ActivePart será discutida em mais detalhes no 

decorrer deste capítulo. 

- A ação do alimentador (vibrações, área de coleta e método de suprimento) é executada 

para a peça ativa atual. Cada peça que é registrada na instrução PF_Start usará suas 

próprias configurações quando ela for selecionada como peça ativa. Por exemplo, cada 

peça no agrupamento da instrução PF_Start poderá ter uma área de coleta diferente se 

isto for necessário para a aplicação. 

 

- O ID da peça que é permitido em cada uma das funções callback será o número da peça 

ativa atual (por exemplo, a peça desejada atual).  

- As imagens são adquiridas para todas as peças que estão registradas na instrução 

PF_Start e a fila de cada peça será carregada com os resultados da visão. Cada peça usa 

suas próprias configurações de visão e iluminação. Por exemplo, uma peça poderá usar a 

“visão dos processos do sistema” e outra peça na lista da instrução PF_Start poderá usar 

a “visão dos processos do usuário” - todas as peças usam suas próprias configurações.  

Da mesma forma, cada peça pode usar seu próprio critério de iluminação específico - 

luzes frontais, sem luz de fundo, brilhos diferentes, etc…  

- O arquivo de registro de alimentação de peça (iniciado com a instrução PF_InitLog) 

conterá os dados para todas as peças que estão sendo trabalhadas em um alimentador. 

- Quando múltiplos robôs estão acessando o mesmo alimentador, o código da aplicação do 

usuário deve usar as instruções PF_AccessFeeder e PF_ReleaseFeeder para assegurar 

que os robôs não colidam. Isto será coberto em mais detalhes no decorrer deste capítulo. 

- Cada peça deve ser calibrada individualmente. Mais uma vez, é presumido que as peças 

que estão sendo trabalhadas em um alimentador ao mesmo tempo terão características 

similares (tamanho, peso, material etc…). 
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8.2 Conceitos básicos para múltiplas peças e múltiplos robôs 

8.2.1 PF_ActivePart 

A instrução PF_ActivePart notifica o processo de alimentação de peça pretendida pelo 

usuário no tempo de execução. O sistema precisa saber qual peça é desejada. O sistema 

alimentará (usando as configurações de vibração corretas, fornecendo peças do depósito 

alimentador, etc…) para assegurar que a peça desejada esteja disponível.  

Como uma ilustração simplificada o motivo pelo qual a instrução PF_ActivePart é 

necessária no tempo de execução, vamos considerar uma aplicação em “kits” onde todas 

as peças estão sendo alimentadas pelo mesmo alimentador de peças. Uma caixa vazia é 

entregue ao robô em um transportador. Um código de barras na caixa indica qual tipo e 

quantidade de peças que precisam ser colocadas na caixa. O tipo de peça desejado e a 

quantidade a ser coletada somente são conhecidos quando a caixa é apresentada ao leitor 

de códigos de barras. O alimentador de peças precisa vibrar e localizar as peças que são 

necessárias para atender ao pedido.  

Como outro exemplo de como a instrução PF_ActivePart é usada, vamos considerar a 

operação de montagem de duas peças. Ambas as peças estão no mesmo alimentador de 

peças. Para esta aplicação, o robô precisa apanhar uma peça 1 e colocá-la em um 

dispositivo. Então o robô apanha duas peças 2 e insere-as na peça 1. A instrução 

PF_ActivePart diz para o sistema qual peça ele precisa alimentar de modo que o processo 

de montagem possa ser completado. Para tornar esta aplicação mais realística, vamos 

assumir que cada peça é inspecionada por um sistema de visão antes da montagem. Se a 

peça 1 falha na inspeção, a instrução PF_ActivePart deve ficar com a peça 1 de modo que 

o robô possa voltar ao alimentador e obter uma peça 1 boa. Se a inspeção da peça 1 passa, 

então a instrução PF_ActivePart precisa mudar para a peça 2. 

O primeiro ID de peça na instrução PF_Start é a peça ativa inicial. A instrução 

PF_ActivePart é configurada normalmente para sair do callback da instrução PF_Robot de 

modo que a ação de alimentação será específica para a peça desejada. 

A instrução PF_ActivePart será demonstrada por um exemplo em uma seção posterior 

neste capítulo. 
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8.2.2 PF_Start 

Como mencionado anteriormente, um máximo de 4 peças podem ser trabalhadas no 

mesmo alimentador ao mesmo tempo. Isto é feito especificando cada um dos IDs das 

peças ao executar a instrução PF_Start. 

Por exemplo, as peças 1, 2, 3 e 4 todas usam o alimentador 1. O número do alimentador 

foi especificado durante o assistente de peça quando cada uma das peças foi originalmente 

criada. 

 

 

 

Somente as peças que estão designadas para o mesmo alimentador podem ser trabalhadas 

juntas com a instrução PF_Start. Para trabalhar todas as 4 peças no alimentador 1 ao 

mesmo tempo, o código deve ser como o seguinte – 

PF_Start 1, 2, 3, 4  

A peça 1 será a peça ativa inicial para este exemplo. O alimentador irá usar inicialmente os 

parâmetros de vibração da peça 1. Para este exemplo, um valor de “1” será enviado como 

o parâmetro ID da peça em cada uma das funções de callback até que a instrução 

PF_ActivePart seja mudada para um ID de peça diferente. 

 

A não ser que a instrução PF_ActivePart seja executada com um ID da peça diferente, a 

peça ativa continuará sendo a primeira peça na lista da instrução PF_Start. 

Se o código do usuário tentar iniciar outra peça no mesmo alimentador, ocorrerá um “Erro 

de alimentador em uso”. O erro será tratado no callback da instrução PF_Status e o status 

será PF__D_STATUS_FEEDERINUSE_ERROR constante. 

Aqui é um exemplo de como o erro “Alimentador em uso” pode ocorrer-> 

As peças 1, 2, 3, 4 são todas usadas pelo alimentador 1 

PF_Start 1, 3, 4 ' inicia um agrupamento de peças no alimentador 1 

‘ Um erro de “Alimentador em uso” ocorrerá se a próxima linha do código for executada  

PF_Start 2  

Se você desejar trabalhar todas as 4 peças no alimentador 1 ao mesmo tempo, então deve 

executar a instrução seguinte – 

PF_Start 1, 2, 3, 4  

  

 

NOTA 
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Um máximo de 2 robôs podem usar o mesmo alimentador ao mesmo tempo. Se a instrução 

PF_Start tentar trabalhar peças que usam mais de 2 robôs no mesmo alimentador ao 

mesmo tempo, ocorrerá um erro “Máx robôs por alimentador”.  

Por exemplo -> 

Peça 1: Usa o robô 1 e o alimentador 1 

Peça 3: Usa o robô 2 e o alimentador 1 

Peça 5: Usa o robô 3 e o alimentador 1 

 

PF_Start 1,3,5 <- Erro 7731: O número máximo de alimentadores simultâneos para 

o tipo de controlador foi excedido. 

 

8.2.3 Carregamento da visão e fila 

Como padrão, as imagens de visão são adquiridas para todas as peças sendo trabalhadas no 

mesmo alimentador. Também há um mecanismo para adquirir somente a imagem da peça 

ativa (isto será discutido na próxima seção). Cada peça usa seus requisitos de iluminação 

específicos (frontal | luz de fundo, câmera móvel, visão de processos do usuário usando o 

callback da instrução PF_Vision, etc….). 

Após todas as sequências de visão de peças tiverem sido trabalhadas, todas as filas serão 

carregadas com os resultados da visão.  

Para eficiência adicional CameraBrightness e CameraContrast podem ser configurados 

igualmente para todas as sequências de visão de peças. A sequência de visão para a 

primeira peça na lista da instrução PF_Start deverá ter a propriedade RuntimeAcquire 

configurada para Stationary. As sequências de visão de peça restantes usando o mesmo 

alimentador deverão ter RuntimeAcquire configurado para None. Isto elimina o tempo 

para capturas adicionais. Este método supõe que todas as peças podem ser localizadas 

usando as mesmas condições de iluminação. 

 

8.2.4 Valores de retorno da instrução PF_Robot 

Todas as funções de callback precisam que você retorne um valor. Normalmente o valor 

de retorno indicará que a operação foi concluída com sucesso (constante 

PF_CALLBACK_SUCCESS). O valor do retorno pode ser usado para mudar a forma 

como o sistema opera. Os valores de retorno da instrução PF_Robot redirecionam o fluxo 

do processo principal e fornece comportamentos diferentes dependendo do “cenário de 

caso de uso”. Ter valores de retorno diferentes dá ao desenvolvedor a habilidade de 

controlar o fluxo do processo de alimentação de peças para diferentes situações. 

  

 

DICA 
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Vamos começar descrevendo cada um dos valores de retorno para a função callback da 

instrução PF_Robot – 

PF_CALLBACK_SUCCESS:  

Quando a função callback da instrução PF_Robot e “PF_Robot = 

PF_CALLBACK_SUCCESS”, o sistema verificará se a próxima peça ativa (peça 

desejada) está disponível na sua fila. Se a peça ativa estiver disponível, então o sistema 

chamará a função PF_Robot novamente. O parâmetro ID da peça que é passado a 

instrução PF_Robot será o número da peça para a peça ativa. No caso em que a peça ativa 

está disponível, não há necessidade de adquirir uma nova imagem ou vibrar o alimentador 

uma vez que a peça desejada já está na fila. Se a peça ativa não estiver disponível, então o 

sistema adquirirá imagens novas para cada peça que foi executada na instrução PF_Start. 

Os resultados da visão serão carregados em cada fila de peças e o sistema fara uma 

avaliação se é para vibrar o alimentador. 

PF_CALLBACK_RESTART:  

Quando a função callback da instrução PF_Robot acaba e “PF_Robot = 

PF_CALLBACK_RESTART”, o sistema adquire novas imagens de cada peça que foi 

executada na instrução PF_Start independentemente se há peças disponíveis na fila de 

peças ativas. Os resultados da visão serão carregados em todas as filas de peças e o 

sistema fara uma avaliação se é para vibrar o alimentador. O objetivo principal do valor do 

retorno PF_CALLBACK_RESTART é forçar que novas imagens sejam adquiridas, filas 

recarregadas, reavaliadas e realimentadas desde o começo do ciclo do processo de 

alimentação de peças principal. Este valor de retorno é conveniente quando você deseja 

adquirir novas imagens para cada ciclo de apanhar e colocar. Por exemplo, se as peças 

próximas forem acidentalmente perturbadas durante o apanhar e colocar, pode ser útil 

adquirir novas imagens e atualizar as filas. 

PF_CALLBACK_RESTART_ACTIVEPART:  

Quando a função callback da instrução PF_Robot acaba e “PF_Robot = 

PF_CALLBACK_RESTART_ACTIVEPART”, o sistema adquirirá uma nova imagem 

para a peça ativa somente (não para todas as peças listadas na instrução PF_Start). Este 

valor de retorno é particularmente útil quando múltiplos robôs estão compartilhando o 

mesmo alimentador. PF_CALLBACK_RESTART_ACTIVEPART pode ser usado para 

evitar a duplicação de peças em múltiplas filas. O valor de retorno força que uma nova 

imagem seja adquirida somente para a peça ativa e somente a fila da peça ativa será 

carregada. As filas para todas as outras peças listadas na instrução PF_Start serão limpas. 

Isto é melhor ilustrado por um exemplo.  

Suponhamos que o alimentador tenha um tipo de peça física na sua plataforma e dois 

robôs estão apanhado as peças do alimentador. Para esta aplicação, duas peças são 

adicionadas na caixa de diálogo de alimentação de peças. Cada peça terá um número de 

robô diferente. Adicionalmente, as sequências de visão para cada peça terão uma 

calibração da visão diferente (uma vez que a câmera é calibrada para um robô específico). 

Mesmo que haja somente um tipo de peça física na plataforma, duas peças lógicas deverão 

ser criadas (uma para cada robô). A instrução PF_Start incluirá ambos os números de peça. 

A visão é adquirida para ambas as peças lógicas e ambas as filas são carregadas. Como 

ambas as sequências de visão localizam as mesmas peças físicas na plataforma, haverá 

duplicação das coordenadas nas filas. Se o robô 1 apanha uma peça e remove-a da fila, a 
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peça permanecerá na fila do outro robô. Como resultado, o robô 2 tentará apanhar uma 

peça que já foi removida pelo robô 1. PF_CALLBACK_RESTART_ACTIVEPART é 

usado para assegurar que uma peça é carregada somente em uma fila. Como resultado, 

nenhuma seleção especial e nenhuma distribuição de fila especial é necessária. Consulte a 

seção seguinte para detalhes de como programar este cenário. 

Exemplos de programação de aplicações em Introdução 8.3 Tutoriais 

 

8.2.5 PF_AccessFeeder / PF_ReleaseFeeder 

PF_AccessFeeder/PF_ReleaseFeeder bloqueia e desbloqueia o acesso a um alimentador 

para evitar potenciais colisões em um sistema multi-robô/um alimentador. Este comando é 

necessário quando dois robôs estão compartilhando o mesmo alimentador ao mesmo 

tempo. PF_AccessFeeder é um bloqueio de exclusão mútuo. Se um bloqueio já tiver sido 

obtido, a instrução PF_AccessFeeder pausará a tarefa (isto é, aguardará sua vez) até que o 

bloqueio seja liberado ou até que o tempo limite especificado (opcional) seja alcançado. 

Quando o robô termina de usar um alimentador, ele deve liberar o bloqueio usando a 

instrução PF_ReleaseFeeder para abrir mão do alimentador para o outro robô. 

PF_ReleaseFeeder pode ser usado dentro da instrução de processamento paralelo “!...!” de 

um comando de movimento para permitir que um robô se aproxime do alimentador a 

medida que o outro robô está se afastando do alimentador. 

O código para evitar que os robôs colidam enquanto estiverem acessando um alimentador 

consiste em algo como o seguinte: 

PF_AccessFeeder 1 

Pick = PF_QueGet(1) 

PF_QueRemove (1) 

Jump Pick 

On gripper 

Wait .25 

Jump Place ! D80; PF_ReleaseFeeder 1 ! 

 

8.2.6 PF_Stop 

A instrução PF_Stop tem o ID da peça como um parâmetro. Para um sistema de peça 

única, o ID da peça é o mesmo da peça que está sendo trabalhada. Para um sistema multi-

peças, o ID da peça pode ser o número da peça de qualquer uma das peças que estão sendo 

trabalhadas no alimentador. Em outras palavras, você pode especificar qualquer peça na 

lista da instrução PF_Start. No entanto, saiba que o ID da peça que é passado para a 

função callback da instrução PF_CycleStop será o ID da peça da peça ativa atual. 

 

8.2.7 PF_InitLog 

PF_InitLog inicia o arquivo de registro do alimentador de peça. Todas as peças listadas na 

instrução PF_Start terão os dados registrados no arquivo. Cada entrada nos arquivos de 

registro incluirá o ID da peça ativa atual. Por exemplo, o número das peças processadas 

dentro do callback da instrução PF_Robot será gravado para a peça ativa atual. Consulte o 

capítulo seguinte para mais detalhes. 

Software “5. Arquivo de registro da alimentação de peças”  
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8.2.8 PF_QtyAdjHopperTime 

A função PF_QtyAdjHopperTime calcula quanto tempo o depósito alimentador deve ser 

ligado para fornecer o “número ideal de peças”. O tempo é calculado pelo número de 

peças que é fornecido dentro de um período de tempo específico, o número aproximado de 

peças que estão atualmente na plataforma do alimentador e o valor do “Número ideal de 

peças” que foi determinado durante a calibração da “área da peça” para a peça. A função 

PF_QtyAdjHopperTime pode ser executada em qualquer lugar no código do usuário. Por 

exemplo, ela pode ser executada antes da instrução PF_Start para fornecer peças antes de 

iniciar. Neste caso, o sistema de alimentação de peças não tem ideia qual grupo de peças 

será usado no alimentador. Possivelmente uma peça estará sendo trabalhada no 

alimentador ou talvez quatro peças diferentes estarão sendo trabalhadas no alimentador ao 

mesmo tempo. Se PF_QtyAdjHopperTime for executado antes de PF_Start, o cálculo 

poderá apenas supor que a peça especificada pelo parâmetro PartID será a única peça na 

plataforma. Neste caso, somente a sequência de visão Part Blob (para este PartID) é usada. 

Se PF_QtyAdjHopperTime for executado após PF_Start ter sido executado, então o 

sistema de alimentação de peças sabe quais peças estão sendo trabalhadas no alimentador 

(pois elas foram especificadas na instrução PF_Start). Neste caso, a sequência de visão 

Part Blob (para o PartID fornecido) estará sendo trabalhada bem como cada sequência de 

peça individual. Quando peças múltiplas estiverem sendo trabalhadas ao mesmo tempo, o 

sistema assume que uma quantidade igual de cada tipo de peça é o melhor. Em alguns 

raros casos, no entanto, isto pode não ser verdade. Por exemplo, pode ser desejável ter 

duas vezes mais da Peça 1 que da peça 2. Neste caso, o código do usuário deverá 

dimensionar (multiplicar ou dividir) o tempo calculado que é retornado da função 

PF_QtyAdjHopperTime para fornecer a quantidade desejada de peças do depósito 

alimentador. 

 

8.3 Tutoriais 

O objetivo desta seção é demonstrar como implementar tanto uma aplicação de peças 

múltiplas como uma aplicação de peças múltiplas/robôs múltiplos. Na maioria dos casos 

simplesmente explicaremos as etapas a serem seguidas, mas não explicaremos os detalhes 

por trás do que foi feito. É presumido que você já leu a Introdução, Capítulo 7 “Vamos 

usar a opção Part Feeding” e entender como criar uma nova peça, executar uma 

calibração de peça e como escrever um programa para uma aplicação de um robô/uma 

peça. 

 

8.3.1 Tutorial 1: 1 Robô, 1 Alimentador, 2 Peças 

Neste tutorial, há duas peças sendo trabalhadas no mesmo alimentador ao mesmo tempo. 

As peças são fisicamente diferentes. Peça 1 e peça 2 estão sendo usadas. Há uma câmera 

fixa voltada para baixo acima do alimentador. O robô apanhará e colocará duas unidades 

da peça 1 e então apanhará e colocará uma unidade da peça 2. Esta operação será 

executada continuamente em um loop. Cada peça será apanhada com um apanhador 

diferente (isto é, bit de produto). A quantidade de peças e a ordem da coleta é importante 

para esta aplicação de montagem. O processo de alternar entre peça 1 e peça 2 será 

executado usando “PF_ActivePart”. Primeiro, escreveremos o código de modo que o 

movimento do robô seja executado dentro da função callback da instrução PF_Robot. 



Introdução 8. Múltiplas peças e múltiplos robôs 

 

Part Feeding 7.0  Introduction & Hardware (Common) & Software  Rev.4 53 

Então vamos melhorar o rendimento do robô executando o movimento em uma multitarefa 

separada e processando em paralelo a vibração do alimentador. 

(1) Crie um novo projeto no EPSON RC+. 

(2) Calibre a câmera fixa voltada para baixo. 

(3) Pelo Vision Guide, crie a sequência Blob da peça. A “sequência Blob da peça” é 

usada para retroalimentação durante a calibração da peça e no tempo de execução 

para tomar a decisão sobre como melhor alimentar as peças. A sequência Blob da 

peça detecta peças individuais ou grumos de peças no tempo de execução. A 

sequência Blob da peça geralmente contém um objeto de visão Blob único. A 

sequência Blob da peça precisará ter a calibração da câmera determinada para a 

propriedade da calibração. A propriedade NumberToFind do objeto Blob deverá ser 

configurada para “All”. A propriedade ThresholdAuto do Blob deverá ser 

configurada para False (valor padrão). Coloque as peças na plataforma, abra a janela 

Histogram e ajuste Threshold High e Low até que somente as peças sejam detectadas. 

Configure MinArea do Blob para aproximadamente 0,9 vezes a área da peça. Se a 

peça tiver múltiplos lados, então configure MinArea de modo que a peça possa ser 

encontrada em qualquer orientação. Você pode ter sequências Blob da peça separadas 

para cada uma das duas peças (sendo trabalhadas no alimentador), mas em geral pode 

usar a mesma sequência Blob da peça para todas as peças. Certifique-se de que a 

sequência Blob da peça pode detectar cada peça que será trabalhada no alimentador. 

A janela de procura do objeto Blob deverá cobrir tanto da área da plataforma quanto 

possível. Dito isto, é crítico que o objeto Blob encontre somente as peças e não a 

própria bandeja do alimentador. Se a sequência Blob da peça encontrar qualquer parte 

da bandeja então o sistema não funcionará corretamente. 

(4) Pelo Vision Guide, crie a sequência de peça para cada uma das duas peças que serão 

trabalhadas no alimentador. Assegure-se de que foi configurada a propriedade 

Calibration para cada sequência. Normalmente um objeto, geométrico é usado para 

localizar a frente (e um segundo objeto geométrico é usado para localizar a traseira da 

peça, se for necessário o Flip). A propriedade NumberToFind do objeto de visão 

normalmente é configurada para “All”.  

(5) Vá para a caixa de diálogo [Tools]-[Part Feeding] e adicione uma nova peça. O 

“Assistente de peça” o guiará através do processo de adicionar uma peça. Para mais 

detalhes sobre o assistente de peças, consulte o seguinte capítulo. 

Introdução 7 “Vamos usar a opção Part Feeding” 

(6) Vá para a página [Calibration] para a nova peça e clique no botão <Calibrate> para 

iniciar o assistente de calibração. Consulte a seção seguinte para detalhes de como 

usar o assistente de calibração. 

Introdução “7.12 Executar a calibração da peça” 

(7) Vá para a página [Pick] para a peça 1 e clique no botão <Teach>. Desloque o robô 

para a altura de coleta da peça e ensine “Pick Z”. 

(8) Clique no botão <Add> na caixa de diálogo [Part Feeding] e adicione a peça 2. 

Configure a peça usando o “Assistente de peça”. 
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(9) Vá para a página [Calibration] e clique no botão <Calibrate> para iniciar o assistente 

de calibração. 

(10) Vá para a página [Pick] para a peça 2 e clique no botão <Teach>. Desloque o robô 

para a altura de coleta da peça e ensine “Pick Z”. 

(11) Feche a caixa de diálogo de alimentação de peças. O código do modelo para 

alimentação de peças (isto é, a função callback da alimentação de peças) é criado 

automaticamente. 

(12) Ensine ao robô os pontos para “estacionamento” e “colocação” e os etiquete 

respectivamente. 

(13) Modifique o código do modelo como segue – 

Main.prg 
 

Function Main 

 Robot 1 

 Motor On 

 Power High 

 Speed 50 

 Accel 50, 50 

 Jump park 

 

 PF_Start 2 

Fend 

 

PartFeeding.prg 

 

Global Integer numPicked ' número das peças que serão apanhadas 
 

Function PF_Robot(PartID As Integer) As Integer 

 

Integer numRequired, gripperOutput 

 

Select PartID 

Case 1 

numRequired = 2 ' número das peças necessárias 
gripperOutput = 1 

Case 2 

numRequired = 1 

gripperOutput = 2 

Send 

Do 

If PF_QueLen(PartID) > 0 Then 

P0 = PF_QueGet(partID) 

PF_QueRemove partID 

Jump P0 

On gripperOutput 

Wait .1 

Jump place 

Off gripperOutput 

Wait .1 

numPicked = numPicked + 1 

Else 

' Não foram apanhadas peças suficientes  

PF_ActivePart = PartID ' Nenhuma mudança na peça ativa 
PF_Robot = PF_CALLBACK_SUCCESS 
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Exit Function 

EndIf 

Loop Until numPicked = numRequired 

 

numPicked = 0 

' seleciona a próxima peça ativa 
If PartID = 1 then 

PF_ActivePart = 2 

Else 

PF_ActivePart = 1 

EndIf 

PF_Robot = PF_CALLBACK_SUCCESS 

Fend 

 

Para o código da amostra mostrada acima, o alimentador vibrará (se necessário) somente 

após o robô ter completado o movimento para “colocação” e a função PF_Robot tiver sido 

concluída. 

O código pode ser reestruturado de modo que a vibração do alimentador ocorra em 

paralelo com o movimento do robô. O callback da instrução PF_Robot será usado para 

notificar uma tarefa de movimento (a função Main neste exemplo) que estas peças estão 

disponíveis para serem apanhadas. 

Memory IO (rotulada como “PartsToPick1” e “PartsToPick2”) são usadas para sinalizar 

quando a peça está disponível. 

Quando a última peça disponível está sendo colocada (80% do percurso através do 

movimento para este exemplo), a tarefa de movimento sinaliza a função PF_Robot para 

concluir e retorna um valor. O valor retornado permite que o sistema saiba que ele está 

pronto para adquirir imagens novas, vibrar, suprir peças do depósito alimentador, etc… 

Iremos agora modificar nosso código tutorial de modo que a ação do alimentador possa 

ocorrer em paralelo com o movimento do robô. 

Main.prg 

 
Function Main 

 Integer numToPick1, numToPick2, numPicked 

 

 Motor On 

 Power High 

 Speed 50 

 Accel 50, 50 

 Jump park 

 

 MemOff PartsToPick1 

 MemOff PartsToPick2 

 numToPick1 = 2 

 numToPick2 = 1 

  

 PF_Start 1,2 

 

 Do 

  numPicked = 0 

   

  Do 

   Wait MemSw(PartsToPick1) = On 

   pick = PF_QueGet(1) 

   PF_QueRemove (1) 
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   Jump pick  

   On gripper1 

   Wait .1 

   numPicked = numPicked + 1 

   If numPicked < numToPick1 And PF_QueLen(1) > 0 Then 

    Jump place 

   Else 

    ' Última peça ou nenhuma peça mais disponível para coleta 
    If numPicked = numToPick1 Then 

     ' Seleciona a próxima peça  
PF_ActivePart 2 

    EndIf 

    Jump place ! D80; MemOff PartsToPick1 ! 

   EndIf 

   Off gripper1 

   Wait .1 

  Loop Until numPicked = numToPick1 

 

  numPicked = 0 

  Do 

   Wait MemSw(PartsToPick2) = On 

   pick = PF_QueGet(2) 

   PF_QueRemove (2) 

   Jump pick  

   On gripper2 

   Wait .1 

   numPicked = numPicked + 1 

   If numPicked < numToPick2 And PF_QueLen(2) > 0 Then 

    Jump place 

   Else 

    ' Última peça ou nenhuma peça mais disponível para coleta 
    If numPicked = numToPick2 Then 

     ' Seleciona a próxima peça 
     PF_ActivePart 1 

    EndIf 

    Jump place ! D80; MemOff PartsToPick2 ! 

   EndIf 

   Off gripper2 

   Wait .1 

  Loop Until numPicked = numToPick2 

 Loop  

Fend 

 

PartFeeding.prg 

 
Function PF_Robot(PartID As Integer) As Integer 

 Select PartID 

  Case 1 

   MemOn PartsToPick1 

   Wait MemSw(PartsToPick1) = Off 

  Case 2 

   MemOn PartsToPick2 

   Wait MemSw(PartsToPick2) = Off 

 Send 

 

 PF_Robot = PF_CALLBACK_SUCCESS 

Fend 
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8.3.2 Tutorial 2: 2 Robôs, 1 Alimentador, 2 Peças 

Neste tutorial, há duas peças sendo trabalhadas no mesmo alimentador ao mesmo tempo. 

As peças são fisicamente diferentes. A peça 1 e peça 2 estão sendo usadas. Há uma câmera 

fixa voltada para baixo acima do alimentador. Dois robôs compartilharão o mesmo 

alimentador. Os robôs se alternarão apanhando peças do alimentador. Cada robô apanhará 

e colocará sua própria peça. O robô 1 apanhará uma unidade da peça 1 e o robô 2 apanhará 

uma unidade da peça 2. A ordem de coleta importa para esta aplicação. A ordem de coleta 

alternada é feita com o “PF_ActivePart”. Primeiro, escreveremos o código de modo que o 

movimento do robô seja executado dentro da função callback da instrução PF_Robot. 

Neste caso, o movimento do robô será sequencial. Em outras palavras, somente um robô 

se moverá de cada vez. Então vamos melhorar o rendimento do robô executando o 

movimento em uma multitarefa separada. O tutorial revisado também irá incluir 

PF_AccessFeeder / PF_ReleaseFeeder. PF_AccessFeeder / PF_ReleaseFeeder são usados 

para assegurar que os robôs não colidirão ao coletar peças do alimentador. 

(1) Crie um novo projeto no EPSON RC+. 

(2) Calibre a câmera fixa voltada para baixo para o robô 1. 

(3) Calibre a câmera fixa voltada para baixo para o robô 2. 

(4) Pelo Vision Guide, crie a sequência Blob da peça para a peça 1. A sequência Blob da 

peça geralmente contém um objeto de visão Blob único. A sequência precisará ter a 

calibração da câmera que foi executada para o robô 1 determinado pela propriedade 

Calibration. A propriedade NumberToFind do objeto Blob deverá ser configurada 

para “All”. A propriedade ThresholdAuto do Blob deverá ser configurada para False 

(valor padrão). Coloque as peças na plataforma, abra a janela Histogram e ajuste 

Threshold High e Low até que somente as peças sejam detectadas. Configure 

MinArea do Blob para aproximadamente 0,9 vezes a área da peça. Se a peça tiver 

múltiplos lados, então configure MinArea de modo que a peça possa ser encontrada 

em qualquer orientação. Assegure-se de que a sequência Blob da peça possa detectar a 

peça 1. A janela de procura do objeto Blob deverá cobrir tanto da área da plataforma 

quanto possível. Dito isto, é crítico que o objeto Blob encontre somente as peças e não 

a própria bandeja do alimentador. 

(5) Pelo Vision Guide, crie a sequência Blob da peça para a peça 2. A sequência Blob da 

peça geralmente contém um objeto de visão Blob único. A sequência precisará ter a 

calibração da câmera que foi executada para o robô 2 determinado pela propriedade 

Calibration. A propriedade NumberToFind do objeto Blob deverá ser configurada 

para “All”. A propriedade ThresholdAuto do Blob deverá ser configurada para False 

(valor padrão). Coloque as peças na plataforma, abra a janela Histogram e ajuste 

Threshold High e Low até que somente as peças sejam detectadas. Configure 

MinArea do Blob para aproximadamente 0,9 vezes a área da peça. Se a peça tiver 

múltiplos lados, então configure MinArea de modo que a peça possa ser encontrada so 

that the part can be found in anyem qualquer orientação. Assegure-se de que a 

sequência Blob da peça possa detectar a peça 2. A janela de procura do objeto Blob 

deverá cobrir tanto da área da plataforma quanto possível. Dito isto, é crítico que o 

objeto Blob encontre somente as peças e não a própria bandeja do alimentador. 

(6) Pelo Vision Guide, crie uma sequência de peça que será usada para encontrar a peça 1. 

Certifique-se de configurar a propriedade Calibration para a calibração que foi feita 
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para o robô 1. Normalmente um objeto, geométrico é usado para localizar a frente (e 

um segundo objeto geométrico é usado para localizar a traseira da peça, se for 

necessário o Flip). A propriedade NumberToFind do objeto de visão normalmente é 

configurada para “All”.  

(7) Pelo Vision Guide, crie uma sequência de peça que será usada para encontrar a peça 2. 

Certifique-se de configurar a propriedade Calibration para a calibração que foi feita 

para o robô 2. Normalmente um objeto, geométrico é usado para localizar a frente (e 

um segundo objeto geométrico é usado para localizar a traseira da peça, se for 

necessário o Flip). A propriedade NumberToFind do objeto de visão normalmente é 

configurada para “All”.  

(8) Vá para a caixa de diálogo [Tools]-[Part Feeding] e adicione uma nova peça para peça 

1. O “Assistente de peça” o guiará através do processo de adicionar uma peça. 

Certifique-se de que você selecionou o robô 1 na primeira página do assistente de 

peça. Para mais detalhes sobre o assistente de peças, consulte o seguinte capítulo. 

Introdução Capítulo 7 “Vamos usar a opção Part Feeding” 

(9) Vá para a página [Calibration] para a nova peça 1 e clique no botão <Calibrate> para 

iniciar o assistente de calibração. Consulte a seção seguinte para detalhes de como 

usar o assistente de calibração. 

Introdução “7.12 Executar a calibração da peça”  

(10) Vá para a página [Pick] para a peça 1 e clique no botão <Teach>. Desloque o robô 1 

para a altura de coleta da peça e ensine “Pick Z”. 

(11) Clique no botão <Add> na caixa de diálogo [Part Feeding] e adicione a peça 2. 

Configure a peça usando o “Assistente de peça”. Certifique-se de que você 

selecionou o robô 2 na primeira página do assistente de peça. 

(12) Vá para a página [Calibration] e clique no botão <Calibrate> para iniciar o assistente 

de calibração. 

(13) Vá para a página [Pick] para a peça 2 e clique no botão <Teach>. Desloque o robô 2 

para a altura de coleta da peça e ensine “Pick Z”. 

(14) Feche a caixa de diálogo [Part Feeding]. 

O código do modelo para alimentação de peças (isto é, a função callback da 

alimentação de peças) é criada automaticamente. 

(15) Modifique o código do modelo como segue – 
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Main.prg 

 
Function Main 

 Robot 1 

 Motor On 

 Power High 

 Speed 50 

 Accel 50, 50 

 Jump park 

 Robot 2 

 Motor On 

 Power High 

 Speed 50 

 Accel 50, 50 

 Jump park 

 

 PF_Start 2 

Fend 

 

PartFeeding.prg 
 

Function PF_Robot(PartID As Integer) As Integer 

 If PF_QueLen(PartID) > 0 Then 

  Select PartID 

   Case 1 

    Robot 1 

    P0 = PF_QueGet(1) 

    PF_QueRemove (1) 

    Jump P0 /R 

    On rbt1Gripper 

    Wait .25 

    Jump place 

    Off rbt1Gripper 

    Wait .25 

    PF_ActivePart 2 

   Case 2 

    Robot 2 

    P0 = PF_QueGet(2) 

    PF_QueRemove (2) 

    Jump P0 /L 

    On rbt2Gripper 

    Wait .25 

    Jump place 

    Off rbt2Gripper 

    Wait .25 

    PF_ActivePart 1 

  Send 

  

 EndIf 

  

 PF_Robot = PF_CALLBACK_SUCCESS 

  

Fend 
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Vamos agora modificar o código de exemplo de modo que o movimento do robô seja 

executado em multitarefas separadas. Quando um robô estiver saindo do alimentador, o 

outro robô poderá começar o movimento em direção ao alimentador. Quando os robôs 

compartilham um alimentador com movimento paralelo, é crítico que os comandos 

PF_AccessFeeder e PF_ReleaseFeeder sejam usados para evitar colisões dos robôs. 

Além disso, o código revisado processará em paralelo a vibração do alimentador e o 

movimento do robô. Neste tutorial, quando cada robô estiver a 80% do percurso para a sua 

posição de colocação, o robô terá liberado o campo de visão da câmera e uma nova 

imagem poderá ser adquirida. 

Além disso, quando cada robô estiver a 80% do percurso para a sua posição de colocação, 

será seguro para o outro robô começar o movimento em direção ao alimentador. 

Naturalmente, isto é somente um exemplo. A porcentagem real do movimento depende da 

velocidade e do posicionamento relativo dos robôs em sua situação específica. Cada robô 

tem um ponto rotulado como “estacionamento” e um ponto rotulado como “colocação”. 

Para este tutorial, o robô 1 apanha do alimentador em uma orientação do braço a direita e o 

robô 2 apanha no alimentador em uma orientação do braço a esquerda.  

Aqui está o código modelo revisado - 

 

Main.prg 

 
Function Main 

 Robot 1 

 Motor On 

 Power High 

 Speed 50 

 Accel 50, 50 

 Jump park 

 Robot 2 

 Motor On 

 Power High 

 Speed 50 

 Accel 50, 50 

 Jump park 

 MemOff PartsToPick1 

 MemOff PartsToPick2 

  

 PF_Start 1, 2 

 Xqt Robot1PickPlace 

 Xqt Robot2PickPlace 

Fend 

 

Function Robot1PickPlace 

 Robot 1 

 Do 

  Wait MemSw(PartsToPick1) = On 

  PF_AccessFeeder 1 

  P0 = PF_QueGet(1) 

  PF_QueRemove (1) 

  Jump P0 /R 

  On rbt1Gripper 

  Wait .25 

  Jump place ! D80; MemOff PartsToPick1; PF_ReleaseFeeder 1 ! 

  Off rbt1Gripper 

  Wait .25 



Introdução 8. Múltiplas peças e múltiplos robôs 

 

Part Feeding 7.0  Introduction & Hardware (Common) & Software  Rev.4 61 

 Loop 

Fend 

 

Function Robot2PickPlace 

 Robot 2 

 Do 

  Wait MemSw(PartsToPick2) = On 

  PF_AccessFeeder 1 

  P0 = PF_QueGet(2) 

  PF_QueRemove (2) 

  Jump P0 /L 

  On rbt2Gripper 

  Wait .25 

  Jump place ! D80; MemOff PartsToPick2; PF_ReleaseFeeder 1 ! 

  Off rbt2Gripper 

  Wait .25 

 Loop 

Fend 

 

PartFeeding.prg 
 

Function PF_Robot(PartID As Integer) As Integer 

 Select PartID 

  Case 1 

   If PF_QueLen(1) > 0 Then 

    MemOn PartsToPick1 

    Wait MemSw(PartsToPick1) = Off 

    PF_ActivePart 2 

   Else 

    PF_ActivePart 1 

   EndIf 

  Case 2 

   If PF_QueLen(2) > 0 Then 

    MemOn PartsToPick2 

    Wait MemSw(PartsToPick2) = Off 

    PF_ActivePart 1 

   Else 

    PF_ActivePart 2 

   EndIf 

 Send 

 PF_Robot = PF_CALLBACK_SUCCESS 

Fend 
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8.4 Resumo de peças múltiplas/robôs múltiplos 

Aqui está um breve sumário dos conceitos principais que são necessários para uma 

aplicação de alimentação de peças com peças múltiplas/robôs múltiplos – 

 

A) PF_Start permite especificar até 4 peças que você deseja trabalhar no mesmo 

alimentador ao mesmo tempo  

B) PF_ActivePart permite selecionar qual peça é atualmente desejada. O sistema vibrará 

para assegurar que a peça desejada esteja disponível. 

C) Um máximo de 2 robôs podem acessar o mesmo alimentador ao mesmo tempo. 

PF_AccessFeeder & PF_ReleaseFeeder asseguram que ambos os robôs podem 

apanhar peças do alimentador com segurança sem a possibilidade de colisão. 

D) O Valor de retorno PF_Robot controla o fluxo do processo principal.  

Os valores de retorno seguintes fornecem funcionalidades diferentes -  

PF_Robot = PF_CALLBACK_SUCCESS 

Se PF_ActivePart (isto é, a peça desejada) estiver disponível, o sistema chamará a 

função PF_Robot novamente sem adquirir imagens de visão ou recarregar as filas de 

peças. Se PF_ActivePart não estiver disponível, novas imagens serão adquiridas de 

cada peça e as filas de peças será recarregadas.  

PF_Robot = PF_CALLBACK_RESTART 

O sistema adquirirá novas imagens para cada peça que foi executada na instrução 

PF_Start e recarregará todas as filas de peças.  

PF_Robot = PF_CALLBACK_RESTART_ACTIVEPART 

O sistema adquirirá uma nova imagem somente para PF_ActivePart. A fila da 

instrução PF_ActivePart será carregada com os resultados da visão e todas as outras 

filas de peças serão apagadas.  

 

Consulte a seção seguinte para informações adicionais sobre peças múltiplas e robôs 

múltiplos. 

Exemplos de programação de aplicações em Introdução 8.3 Tutoriais  
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1. Verificação dos itens incluídos 

Dependendo de seu pedido de compra específico, os seguintes itens são incluídos para a 

opção Part Feeding. 

Após o recebimento, verifique se todos os itens estão incluídos e se não estão danificados. 

 

- Documento de licença do Part Feeding 

- Alimentador com luz de fundo embutida 

- Plataforma 

- Cabo de energia para o alimentador 

- Cabo Ethernet 

 

Os itens opcionais são os seguintes: 

- Depósito alimentador 

- Controlador de depósito alimentador 

- Cabo preso ao depósito alimentador 

- Outros itens opcionais 
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2. Configuração do sistema 
 

2.1 Exemplo de configuração 

A ilustração abaixo mostra a configuração do sistema usando a opção Part Feeding. 

O alimentador IF-80 tem um depósito alimentador embutido. 

 

 

 

Até quatro alimentadores podem ser instalados em um controlador. 

Para a série T, até dois alimentadores podem ser controlados ao mesmo tempo. 

No caso de operação de múltiplas peças, até dois manipuladores podem ser instalados por 

alimentador. 

A Ethernet deve ser conectada usando o hub Ethernet. 

Use o seguinte sistema de visão. 

Compact Vision série CV2A 
CV2-HA 

CV2-SA 

PC Vision PV1 
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2.2 Considerações para a seleção da configuração 

- Os manipuladores disponíveis para a opção Part Feeding são a série de robôs SCARA e 

de 6 eixos. Esta opção não suporta os robôs da série PG e X5. 

- Ao usar o PV (PC Vision), tenha o cuidado de não executar a comunicação do 

alimentador e a comunicação da câmera pela mesma porta de rede. Se a comunicação 

do alimentador e a comunicação da câmera forem executadas simultaneamente, isto 

poderá afetar as operações de criação da imagem ou de alimentação. Recomendamos 

adicionar um cartão de rede ao PC ou usar um cartão de rede com portas múltiplas e 

conectar a câmera diretamente à porta de rede. 

- Nenhum erro ocorre mesmo se você conectar mais de um controlador de robô a um 

alimentador. No entanto, preste atenção à alocação do endereço IP e tenha cuidado de 

não conectar mais de um controlador de robô a um alimentador ao configurar a rede. 

- Até dois depósitos alimentadores podem ser instalados em um alimentador. No entanto, 

não é possível controlar dois alimentadores ao mesmo tempo. 

 

 

2.3 Seleção de uma lente de câmera 

Selecione uma lente e um tubo de extensão baseado no campo de visão e na distância de 

trabalho usando a ferramenta de seleção de câmera acoplada ao Vision Guide. 

Ferramenta de seleção da câmera: 

C:\EpsonRC70\Tools\CamSelectTool\CamSelectTool.exe 
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3. Instalação e ajuste 
 

3.1 Manipulador e controlador 

Para a instalação do manipulador, consulte o manual de cada manipulador. Instale o 

manipulador de acordo com o manual Segurança e instalação do sistema robótico. 

Crie ou prepare uma mão do robô (apanhador). 

Para instalação do controlador, consulte o manual do controlador. 

 

3.2 Câmera e lente 

Instale a câmera voltada para baixo de modo que ela possa exibir toda a plataforma do 

alimentador. Recomendamos usar uma câmera fixa voltada para baixo. O suporte para 

uma câmera móvel também é fornecido. 

 
Câmera (fixa voltada para baixo) 

Plataforma 

Alimentador 

Posição de colocação 

 

A direção longitudinal e a direção horizontal do campo de visão da câmera (quadros 

verdes abaixo) precisam ser compatibilizados. De outro modo, o sistema de alimentação 

de peças não funcionará corretamente. Você pode configurar o alimentador 

independentemente de sua direção. 

Correto 

 

 

Errado 
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Ao usar uma câmera móvel, ensine (crie dados de ponto) uma posição onde a direção 

longitudinal e a direção horizontal do campo de visão da câmera do alimentador seja 

comparável com mostrado acima. Então, configure isto como a posição de criação da 

imagem. 

Ajuste o foco e a abertura da lente da câmera de modo que a câmera possa reconhecer 

claramente a peça e o brilho da plataforma seja uniforme ao obter a imagem da peça. 

 

 

3.3 Alimentador e depósito alimentador 

Observe os seguintes pontos de instalação. 

- Monte em uma superfície horizontal. 

- Monte em uma superfície sólida. 

- Prenda firmemente com quatro parafusos M6.  

 

Se a superfície de instalação não for plana e nivelada, ou se a rigidez da base de montagem 

for baixa, as peças não serão dispersadas totalmente. O número de peças que podem ser 

apanhadas diminui e isto pode resultar em diminuição do tempo do ciclo. 

Para mais detalhes sobre a instalação, consulte os seguintes manuais. 

 EPSON RC+ 7.0 Opção Part Feeding 7.0 Manual de orientação da integração mecânica 

 Manual de operação específico para seu o modelo de alimentador 

Instale o depósito alimentador em uma superfície plana e nivelada. Prenda-o firmemente a 

uma base com alta rigidez.  

Tenha o cuidado de não colocar o depósito alimentador sobre a plataforma do alimentador. 

Tornar o acesso à plataforma o mais o mais amplo possível, o número de peças que podem 

ser apanhadas aumenta e o tempo do ciclo é melhorado. 

Para mais detalhes sobre a instalação ou ajuste, consulte Hardware (Depósito 

alimentador) 5. Início - 5.1 Ajuste. 

Coloque o depósito alimentador de modo que a posição das peças no alimentador fiquem 

voltadas para a posição de coleta. 

Alimente as peças para a área sombreada em vermelho nos exemplos seguintes. 

Colocando o depósito alimentador como mostrado abaixo, você pode usar a função de 

alimentação paralela e o tempo do ciclo é melhorado. 
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Exemplo de alinhamento 1 

 

Posição para 

colocação 

Depósito 

alimentador 
Alimentador 

 

 

Exemplo de alinhamento 2 

 

Posição para 

colocação 

 

Depósito 

alimentador 

Alimentador 
 

Se uma peça alimentada rola para a área onde o robô apanha as peças, isto pode resultar 

em um efeito nocivo na operação de coleta. Para evitar isto, o alinhamento seguinte é 

eficaz. 

 

Exemplo de alinhamento 3 

 

Posição para 

colocação 

 

Depósito 

alimentador 

Alimentador 

 

Ao alimentar as peças pelo depósito alimentador, é importante alimentar a quantidade 

apropriada para a posição apropriada. Portanto, considere o seguinte: 

- Para ajustar a quantidade da alimentação de peças, crie uma estrutura de barragem no 

depósito alimentador. 

- Para controlar a posição da alimentação de peças, crie uma guia na extremidade do 

depósito alimentador. 
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4. Fiação elétrica 
 

4.1 Cuidados para o fornecimento de energia 

O seguinte descreve cuidados para o suprimento de energia para o controlador do robô, 

CV2A, alimentador e depósito alimentador. 

De acordo com o JIS B 9960-1(IEC 60204-1) Segurança de máquinas — Equipamentos 

elétricos de máquinas - 5.1 Terminações de condutores da entrada de energia da 

alimentação , recomendamos a conexão do equipamento elétrico de uma máquina projetada 

pelo usuário a uma única fonte de energia. Ao usar uma fonte de energia diferente para a 

fonte de energia de entrada na parte particular, tal como um alimentador ou um depósito 

alimentador, recomendamos fornecer a energia através de um transformador elétrico ou um 

conversor dentro do equipamento elétrico da máquina. 

Ao conectar a uma fonte de energia de 200 VCA única, o seguinte é um exemplo do 

equipamento eletrônico que é projetado pelo usuário. Para mais detalhes, consulte o JIS B 

9960-1(IEC 60204-1) Segurança de máquinas — Equipamentos elétricos de máquinas. 

 

Cabo conectado 

Controlador do 

depósito alimentador 
Depósito 

alimentador 

Cabo conectado 

Controlador do robô 

CV2A 

Requer preparação pelo usuário 

Fonte de energia 

CA 200 V-240 V 

monofásica 50/60Hz 

Disjuntor 

Disjuntor e  

conversor CA/CC  

CA 200V→CC 24V 

Disjuntor e 

transformador 

CA 200V→ 

tensão elétrica do 

depósito alimentador 

(CA 100V, CA 200V, 

CA 220V) 
Cabo 

conectado 

Disjuntor e  

conversor CA/CC 

CA 200V→CC 24V 

Alimentador 

Disjuntor de aterramento 

Cabo 

conectado 
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4.2 Fiação de energia para o alimentador 

Para detalhes sobre a fiação, consulte o EPSON RC+ 7.0 Opção Part Feeding 7.0 IF-240 

2.4 Interfaces elétricas. 

Recomendamos projetar um circuito que desligue a energia do alimentador e o depósito 

alimentador por relé de segurança externo ao pressionar o interruptor de parada de 

emergência. 

Consulte Segurança e instalação do sistema robótico 2.6.8 Diagramas de circuitos. 

O diagrama de referência é como segue: 

 

 

4.3 Fiação de energia para o depósito alimentador 

Para mais detalhes sobre a fiação, consulte Hardware (Controlador do depósito 

alimentador) 3. Informações para iniciar. 

Recomendamos projetar um circuito que desligue a energia do alimentador por relé de 

segurança externo ao pressionar o interruptor de parada de emergência. 

 

4.4 Fiação do robô 

Consulte os manuais de cada robô e controlador para executar a fiação. 

 

4.5 Fiação da câmera 

Consulte o manual seguinte ao executar a fiação. 

EPSON RC+ 7.0 Opção Vision Guide: Hardware   
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5. Lista de peças opcionais 

O que segue é uma linha típica. Contate o fornecedor para detalhes. 

 

Nome da peça No da peça. 

Luz de 

fundo 

IF-80 Luz de fundo branca 

IF-240 Luz de fundo branca 

IF-380 Luz de fundo branca 

IF-530 Luz de fundo branca 
Pergunte o 

número da peça 

ao fornecedor. 
Plataforma 

Chapa vibratória plana (POM-C) 

Chapa vibratória plana ESD 

Cabo Cabo de energia 5 m 

 

Para os procedimentos de substituição da luz de fundo e da plataforma, consulte os 

seguintes manuais. 

EPSON RC+ 7.0 Opção Part Feeding 7.0 IF-80 

EPSON RC+ 7.0 Opção Part Feeding 7.0 IF-240 

EPSON RC+ 7.0 Opção Part Feeding 7.0 IF-380, IF-530 
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1. Introdução 

Esta seção fornece uma visão geral do software EPSON RC+ 7.0 Part Feeding 7.0. 

 

1.1 Configuração do software Part Feeding 

O software Part Feeding consiste principalmente dos três componente seguintes. 

- Janela Part Feeding  

- Comandos SPEL+ do Part Feeding 

- Funções callback do Part Feeding 

 

1.1.1 Janela Part Feeding 

A caixa de diálogo Part Feeding é aberta selecionando EPSON RC+ 7.0-Menu-[Tools]-

[Part Feeding]. 

 

 

Aqui você pode executar as seguintes ações. 

1. Configurar parâmetros de peças. 
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2. Calibrar o alimentador. 

Um assistente de calibração é usado para simplificar este processo. 

 

 

3. Execute os testes de calibração do alimentador. 

 

 

A janela Part Feeding não aparecerá se o EPSON RC+ não estiver conectado ao 

controlador. Ocorrerá um erro ao tentar abrir a janela Part Feeding usando um controlador 

virtual ou quando estiver offline. 

 

1.1.2 Comandos SPEL+ do Part Feeding 

Os comandos SPEL+ do Part Feeding são comandos do SPEL fornecidos para permitir aos 

usuários executar e controlar a opção do Part Feeding através de um programa preparado 

pelo usuário. Os seguintes são alguns exemplos típicos de tais comandos. 

Comando Descrição/Aplicação 

PF_Start Inicia o processo de alimentação de peça 

PF_Stop Emite uma solicitação de parada do processo de alimentação de 

peça 

PF_Abort Força o processo de alimentação de peças a parar 

Função PF_QueGet Retorna os dados de coordenadas registrados na fila de 

coordenadas de peças (lista das coordenadas das peças no 

alimentador) 

PF_InitLog Especifica o caminho do destino da saída para os arquivos de 

registro  

 

NOTA 
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1.1.3 Processo de alimentação de peça 

O processo de alimentação de peças é um processo de operações incorporadas ao sistema 

de alimentação de peças para executar automaticamente o controle da visão e alimentação. 

O processo de alimentação de peças inicia com o comando PF_Start. O processo é parado 

usando um comando PF_Stop ou outro comando como tal. 

Uma visão geral do processo de alimentação de peças é fornecida abaixo. 

 
Iniciar 

Identificar peças no alimentador 

-  Operação da iluminação 

-  Execução do Sistema de visão 

Processo das peças  

-  O alimentador é operado 

-  O depósito alimentador é operado (Função call-back do PF_Control) 

O robô é movimentador 

-  A fila de coordenadas de peças é gerada  

-  A operação Apanhar/colocar (Função call-back do PF_Robot) 

Há peça disponível para 

apanhar 

 

 

1. Identificar as peças no alimentador 

Usar o sistema de visão para verificar a quantidade e distribuição das peças na 

plataforma. 

2. Processo das peças 

O alimentador é controlado e as peças são movidas para tornar fácil para elas serem 

capturadas pelo robô. Quando as peças estão com pouca quantidade ou não resta mais 

nenhuma, a função callback do PF_Control é invocada para fornecer peças do depósito 

alimentador. 

3. O robô é movido 

Uma fila de coordenadas da peça (lista das coordenadas das peças no alimentador) é 

gerada.  

A função callback do comando PF_Robot (veja a próxima seção) é invocada para 

executar a operação de apanhar/colocar as peças. 
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1.1.4 Funções callback da alimentação de peças 

As funções callback são funções do SPEL+ chamadas de volta pelo processo de 

alimentação de peças quando certas condições são atendidas. As funções callback são 

geradas automaticamente dentro de um projeto quando peças são adicionadas. As funções 

callback devem ser modificadas pelo usuário baseado no sistema em uso. 

Processo de alimentação de peças 

Função callback 1 

Função callback 2 

Função callback 3 

Condição 1 

Condição 2 

Condição 3 

 

 

Por exemplo, vamos supor que o usuário configure um comando de robô para apanhar e 

colocar peças para a função callback do PF_Robot. Se o robô pode apanhar peças 

espalhadas aleatoriamente no alimentador, o processo de alimentação de peças então 

chamará a função callback do PF_Robot.  

Então, é importante notar que as funções callback não são chamadas usando funções 

preparadas pelo usuário. Ao invés disso, elas são chamadas automaticamente pelo 

processo de alimentação de peça. 

 

O seguinte é uma lista de funções callback com uma descrição de cada uma. 

Nome da função Descrição 

PF_Robot Apanha e coloca peças 

PF_Control Controla dispositivos do usuário (depósito alimentador, iluminação 

do usuário) 

PF_Status Processa erros 

PF_MobileCam Move o robô enquanto usa a câmera móvel 

PF_Vision Executa o processamento de visão definido pelo usuário 

PF_CycleStop Executa o processamento quando um comando de parada é emitido 

 

O seguinte relaciona as condições nas quais as funções callback são chamadas. 

Condição Nome da função 

Capaz de apanhar peças PF_Robot 

Peças não encontradas PF_Status 

Ligar a iluminação do usuário PF_Control 

A câmera móvel é movida para a posição de captura da imagem PF_MobileCam 

Ocorreu um erro  PF_Status 

 

Para mais detalhes sobre as funções callback, consulte 4. Funções callback da alimentação 

de peças. 
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1.2 Projetos de alimentação de peças 

Esta seção descreve em detalhes, projetos do SPEL para a alimentação de peças. 

 

1.2.1 Aplicação das opções de alimentação de peças a um projeto 

Para aplicar a opção de alimentação de peças a um projeto, siga o procedimento abaixo. 

(1) Abra o projeto existente ao qual você deseja aplicar a opção. 

Ou crie um novo projeto. 

(2) Abra o EPSON RC+ 7.0-Menu-[Tools]-[Part Feeding]. 

A janela seguinte é exibida. 

 

(3) Clique no botão <Add> (Adicionar). Isto criará uma peça.  

Quando isto acontece, um arquivo de programa específico da opção Part Feeding será 

adicionado ao projeto. Consulte 1.2.2 Criando um projeto para mais detalhes. 
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1.2.2 Criando um projeto 

Esta seção descreve os componentes adicionados ao habilitar a opção Part Feeding. 

O arquivo de programa seguinte será adicionado ao adicionar novas peças na janela Part 

Feeding. 

 

PartFeeding.prg  

Este arquivo inclui um código modelo para as funções callback. 

PartFeeding.inc  

Este arquivo inclui constantes usadas ao programar com a opção Part Feeding. 

 

Não exclua ou elimine estes arquivos do projeto. Isto causará um erro de construção. 

 

1.2.3 Arquivos de configuração 

Os arquivos seguintes serão adicionados como arquivos de configuração do projeto. 

Arquivo PF 

Um arquivo que inclui detalhes da configuração da peça. Este arquivo é nomeado 

[nome do projeto].pf. 

Não edite diretamente este arquivo em um editor de textos. Isto irá tornar o arquivo 

ilegível e levará à ocorrência de erros. 

  

 

NOTA 

 

NOTA 



Software 1. Introdução 

 

Part Feeding 7.0  Introduction & Hardware (Common) & Software  Rev.4 83 

1.2.4 Arquivos de importação 

Os arquivos PF podem ser importados. Use-os para copiar informações de peças para 

outros projetos.  

Consulte 2.6.1 [Importar] (Menu File) para mais detalhes. 

 

1.2.5 Cópia de segurança/restauração do controlador 

Para fazer cópia de segurança das configurações do controlador, navegue até EPSON RC+ 

7.0-Menu-[Tools]-[Controller] e selecione [Backup Controller]. Isto também fará cópia de 

segurança dos dados da opção Part Feeding. 

Para restaurar as configurações do controlador de uma cópia de segurança, navegue até 

EPSON RC+ 7.0-Menu-[Tools]-[Controller] e selecione [Restore Controller]. Isto também 

restaurará os dados da opção Part Feeding. 
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1.3 Programação no SPEL 

1.3.1 Visão geral da programação 

Esta seção descreve brevemente o código da programação geral da alimentação de peças. 

Informações similares serão apresentadas em mais detalhes em seções vindouras do 

manual. 

Para a maioria das aplicações, a alimentação de peças é tratada automaticamente pelo 

sistema. O código SPEL básico para a alimentação de peças é criado para você. O código 

consiste das funções do SPEL+ chamadas “callbacks”.  

As funções callback são funções de usuário chamadas pelo sistema no tempo de execução 

e são usadas para permitir que seu programa saiba o seguinte: 

Função PF_Robot : Quando as peças estão disponíveis para serem apanhadas do 

alimentador 

Função PF_Status : Quando o status foi mudado 

Função PF_Vision : Quando é necessário o processamento da visão 

Função PF_Control : Quando algo precisa ser controlado, tal como o depósito 

alimentador, luz frontal, etc. 

Função 

PF_MobileCam 

: Ao usar uma câmera móvel e o robô precisa mover a câmera 

sobre o alimentador para localizar as peças 

Função PF_CycleStop : Quando a operação de alimentação de peças é parada 

Algumas modificações nos callbacks serão necessárias para tratar requisitos específicos da 

sua aplicação. 

A maioria das aplicações precisarão usar somente os callbacks PF_Robot e PF_Status. 

Eis uma breve visão geral de cada uma dessas funções callback: 

Função callback do PF_Robot 

PF_Robot será executado automaticamente quando a operação alimentação/visão tiver 

sido completada e as peças estiverem disponíveis para serem apanhadas. Em geral, este 

é o local no código onde você adicionará instruções para a operação de apanhar e 

colocar. Um aplicativo de alimentação de peças simples requer somente adicionar 

algumas poucas linhas de código para tratar o movimento de apanhar e colocar do robô 

e a atuação do agarrador. Quando o callback do PF_Robot acabar, o callback do 

PF_Status iniciará. 

Função callback do PF_Status 

O PF_Status será executado automaticamente quando o callback do PF_Robot é 

concluído com sucesso ou se ocorrer um erro. O erro pode ser no nível do sistema 

(como um erro de sobre torque do robô) ou um erro de alimentação de peças (como a 

quantidade de peças fornecida pelo depósito alimentador muito pequena ou excessiva). 

O PF_Status lhe proporciona a habilidade de decidir como tratar condições de erro. 

Uma aplicação de alimentação de peças simples não requer modificação no código do 

PF_Status.  
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Para aplicações mais complexas, o usuário poderá precisar tratar ele mesmo o 

processamento da visão. Neste caso você precisará usar o callback do PF_Vision. Eis uma 

breve visão geral do callback do PF_Vision: 

Função callback do PF_ Vision 

O PF_Vision será executado automaticamente quando você estiver processando você 

mesmo operações de visão do alimentador de peças ao invés de deixar que o sistema 

trate a visão para você. Você precisará executar o VRun para adquirir uma imagem da 

câmera e processar a sequência que localiza as peças, obter os resultados da visão do 

RobotXYU e adicionar os dados de coordenadas do robô na fila de coordenadas da 

peça. Uma aplicação de alimentação de peças simples que processa a visão pelo 

sistema não precisará que você modifique o callback do PF_Vision. 

Em raras situações, você poderá precisar usar sua própria iluminação ao invés da 

iluminação traseira embutida no alimentador. O callback do PF_Control é necessário para 

controlar a sua própria iluminação. Poderão também haver situações em que você deseje 

usar o seu próprio depósito alimentador. Se você estiver usando o depósito alimentador da 

Epson ou o seu próprio, precisará controlar o depósito alimentador pelo callback do 

PF_Control. Eis uma breve visão geral do callback do PF_Control:  

Função callback do PF_Control 

O PF_Control será executado automaticamente se o sistema precisar ligar o depósito 

alimentador ou se o sistema precisar ligar/desligar a iluminação fornecida pelo usuário. 

Ao usar o depósito alimentador fornecido pela Epson, você precisará remover a marca 

de comentário da instrução PF_OutputONOFF no callback do PF_Control. 

Função callback do PF_MobileCam 

O PF_MobileCam será executado automaticamente se a câmera for móvel montada no 

robô ao invés de fixa montada voltada para baixo sobre o alimentador. O 

PF_MobileCam solicita ao robô mover a câmera sobre o alimentador de modo que o 

sistema possa processar as imagens. O PF_MobileCam também informa ao robô que 

ele está pronto para se mover para longe do alimentador quando as peças tiverem sido 

encontradas e adicionadas à fila de alimentação de peças. Uma aplicação de 

alimentação de peças simples que usa a câmera fixa voltada para baixo não requer que 

você modifique o callback do PF_MobileCam. 

Função callback do PF_CycleStop 

O PF_CycleStop será iniciado automaticamente se a instrução PF_Stop for executada. 

Este callback permite que você finalize quaisquer operações por terminar (como 

ligar/desligar as saídas ou mover o robô para uma posição segura). Uma aplicação de 

alimentação de peças simples não requer modificação no código do PF_CycleStop.  

Todas as funções de callback precisam que você retorne um valor. Normalmente o valor 

de retorno indicará que a operação foi concluída com sucesso (constante 

PF_CALLBACK_SUCCESS). No caso do callback do PF_Status, você deve notificar o 

sistema como ele precisa proceder após ter ocorrido um erro. Por exemplo, você pode 

desejar definir o valor de retorno para a constante PF_EXIT para terminar a operação de 

alimentação de peças após um erro. Para uma aplicação de alimentação de peças simples, 

você pode usar os valores de retorno do callback que são gerados para você 

automaticamente no código.  

Consulte Software 4. Funções callback da alimentação de peças para uma explicação 

detalhada de cada um dos callbacks.  



Software 1. Introdução 

 

86 Part Feeding 7.0  Introduction & Hardware (Common) & Software  Rev.4 

O seguinte é uma ilustração de um programa de apanhar e colocar básico. 
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1.3.2 Processo de início da alimentação de peças 

Os requisitos para iniciar o processo de alimentação de peças é descrito abaixo. 

1. Mova o robô para uma posição onde o sistema de visão possa capturar imagens.  

(Para câmeras fixas voltadas para baixo, mova o robô para onde ele não vá interferir 

com a criação da imagem)  

2. Execute o comando PF_Start para iniciar o processo de alimentação de peça. 

 

O que segue é um programa de exemplo. 

Function StartPickPlace() 

 

 Home 

 PF_InitLog 1, "C:\log.csv", True 

 PF_Start 1 

 

End function 

 

Os processos seguintes são escritos para serem executados ao iniciar o sistema. 

- Velocidade, aceleração, modo de potência e outras configurações relativas ao robô usado 

para apanhar e colocar peças 

- Configurações do depósito alimentador, configurações da iluminação do usuário, 

inicialização da atitude do atuador da extremidade, etc. 

  

 

NOTA 
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1.3.3 Processamento de apanhar e colocar 

O seguinte descreve o processo de programação usado para o processamento de apanhar e 

colocar. 

Criar (adicionar) Função callback do 

PF_Robot 

Criar (adicionar) função callback do 

PF_Control  

Depoósito alimentador 
será usado 

Criar (adicionar) função callback do 

PF_Control  

Iluminação do Usuário 
será usada 

Processamento da visão 
será preparado pelo 

usuário 

Processamento de erro 
será adicionado 

Criar (adicionar) função callback do PF_Vision 

Câmera móvel será 
usada 

Criar (adicionar) função callback do 

PF_MobileCam 

Criar (adicionar) função callback do PF_Status 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Uma função callback do PF_Robot deve ser criada (adicionada). 

Outras funções callback são usadas baseadas nos requisitos da especificação do sistema do 

usuário. 

 

1. Função callback do PF_Robot 

Escreva um comando para o robô apanhar e colocar peças para a função callback do 

PF_Robot. Um exemplo específico é fornecido abaixo. (As etapas de 1 até 7 são em 

um loop) 

(1) Restaure as coordenadas das peças na plataforma pela fila de coordenadas da peça.  

Use PF_QueGet. 

(2) Mova o robô para a posição da peça.  

Use os comandos Jump ou similar. (Para robôs SCARA) 

(3) Ligue a sucção e agarre a peça. 

(4) Mova o robô para a posição onde a peça será colocada.  

Use os comandos Jump ou similar. (Para robôs SCARA) 

(5) Desligue a sucção, ou libere a peça usando algum outro método. 

(6) Elimine uma entrada de dados na fila de coordenadas de peças.  

Use PF_QueRemove. 

(7) Verifique se um comando de parada foi emitido. Descontinue o loop se foi emitido.  

Use PF_IsStopRequested. 

Para mais exemplos de programação, consulte os seguintes exemplos. 

4. Funções callback da alimentação de peças do PF_Robot e 9. Exemplos de 

programação de aplicações  
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2. Fornecer peças para o alimentador (PF_Control) *Opcional 

Comandos de programa para usar o depósito alimentador para fornecer peças para o 

alimentador. Use a função callback do PF_Control (PartFeeding.prg). Os detalhes do 

programa são fornecidos abaixo. 

(1) Escreva o comando do depósito alimentador (para fornecer peças) quando não 

houver nenhuma peça na plataforma. Ao fazer isto, o parâmetro de controle para a 

função callback do PF_Control é PF_CONTROL_SUPPLY_FIRST. 

(2) Escreva o comando do depósito alimentador (para fornecer peças) para adicionar 

peças à plataforma. Ao fazer isto, o parâmetro de controle para a função callback do 

PF_Control é PF_CONTROL_SUPPLY. 

Para mais exemplos de programação, consulte 4. Funções callback da alimentação de 

peças do PF_Robot. 

 

3. Controlar uma iluminação do usuário (PF_Control) *Opcional 

Comandos do programa para usar uma iluminação do usuário. Use a função callback 

do PF_Control (PartFeeding.prg). Os detalhes do programa são fornecidos abaixo. 

(1) Escreva um comando para ligar a iluminação do usuário. Ao fazer isto, o parâmetro 

de controle para a função callback do PF_Control é PF_CONTROL_LIGHT_ON. 

(2) Escreva um comando para desligar a iluminação do usuário. Ao fazer isto, o 

parâmetro de controle para a função callback do PF_Control é 

PF_CONTROL_LIGHT_OFF. 

Para mais exemplos de programação, consulte 4. Funções callback da alimentação de 

peças do PF_Robot. 

 

Escreva os comandos tanto para ligar como para desligar a iluminação do usuário.  

Quando somente o comando para ligar é adicionado, o sistema de visão pode ter 

dificuldade em reconhecer as peças, resultando em erros. 

  

 

NOTA 
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1.3.4 Erros de processamento 

Esta seção descreve como processar erros que ocorrem ao usar a opção Part Feeding. 

 

1. Processamento de erros que ocorrem na função callback 

Operador / Controlador host / Programa SPEL+ 
Processo de 

alimentação de peças 
Função callback 

Processo de alimentação  
de peças 

Função callback 

Processo 

Fim 

Operação da visão 
Operação do 
alimentador 

Ação de apanhar e 

colocar 

Valor de 
retorno 

Inicio 

Erro? 

Aviso de erro 

Operação de 
restauração/parada 

Instruções do método de 
restauração 

Processamento do erro 

Fim 

Exibição do erro 

Processo de restauração do 
erro 

Processamento 
do erro 

Sim 

Fim 

Processamento 
de apanhar e 

colocar 

 

 

Detecção e processamento de erros que ocorrem dentro da função callback dentro da 

própria função. Use este método de processamento de erros se você desejar prosseguir sem 

retornar o controle para o processo de alimentação de peça. 

Exemplo: Um erro de sucção de peça ocorreu com a função callback do PF_Robot, 

iniciando um processo de repetir 
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2. Processamento de erros que ocorrem na função callback do PF_Status 

Operador / Controlador host / Programa SPEL+ 
Processo de 

alimentação de peças 

Processo de alimentação de 
peças 

 

Função callback 

Função callback 

Processo 

Fim 

PF_Status 

 

Fim 

Aviso de erro 

Operação de 
restauração/parada 

Instruções do método de 
restauração 

Processamento do erro 

Fim 

Exibição do erro 

Processo de restauração do 
erro 

Continua? 

Processamen
to do erro 

Operação da visão 
Operação do 
alimentador 

Ação de apanhar/ 
colocar 

Fim 

Início do PF_Status 

Valor de 
retorno 

Processamen
to de apanhar 

colocar 

Valor de 
retorno 

Sim 

Sim 

Inicio 

Inicio 

Erro? 

Sims 

Definir valor do erro para o valor 
de retorno 

Retorna o 
valor do 

erro? 

 

 

Defina um valor diferente de PF_CALLBACK_SUCCESS para o valor de retorno (erro de 

usuário 8000-8999) se um erro ocorrer na função callback.  

O processo de alimentação de peças definirá este valor para o parâmetro Status da função 

callback do PF_Status na inicialização.  

Use este método de processamento de erro para compartilhar processos de erro. 

Para mais detalhes, consulte 4. Funções callback da alimentação de peças do PF_Status. 
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3. Processamento de erros que ocorrem dentro do processo de alimentação de 
peça 

Operador / Controlador host / Programa SPEL+ Processo de alimentação de peças 

Processo de alimentação de 
peças 

 

Função callback 

PF_Status 

Fim 

Aviso de erro 

Para operação 

Fim 

Exibição do erro Processamento 
do erro 

Operação da visão 
Operação do 
alimentador 

Ação de apanhar e 
colocar 

Fim 

Processamento 
de apanhar e 

colocar 

Início 

Erro? 

Início do PF_Status 

Sim 

 

 

Pode ocorrer um erro dentro do processo de alimentação de peças devido a configuração 

de parâmetros de alimentação de peças incompleta (parâmetros não especificados do 

PF_Start), configurações incompletas do sistema de visão ou outras deficiências.  

O processo de alimentação de peças definirá PF_STATUS_ERROR para o parâmetro 

Status da função na inicialização.  

O processo de alimentação de peças terminará assim que a função PF_Status terminar. 

Para mais detalhes, consulte 4. Funções callback da alimentação de peças do PF_Status. 
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1.3.5 Processamento final 

Use um dos métodos seguintes para terminar o processo de alimentação de peças desde um 

programa preparado pelo usuário. 

1. Execute um comando PF_Stop 

Executa um comando PF_Stop desde um programa preparado pelo usuário.  

O processo de alimentação de peças finalizará a função callback que está atualmente 

sendo processada e será finalizada assim que a função callback do PF_CycleStop tiver 

terminado.  

Para mais detalhes, consulte 3. Referência dos comandos do SPEL+ para alimentação 

de peças PF_Stop. 

 

2. Execute um comando PF_Abort 

Executa um comando PF_Abort desde um programa preparado pelo usuário.  

Isto terminará imediatamente o processo de alimentação de peça. Quando isto 

acontece, a função callback sendo processada no momento será finalizada 

imediatamente.  

Para mais detalhes, consulte 3. Referência dos comandos do SPEL+ para alimentação 

de peças PF_Abort. 

 

1.3.6 Outros 

O processo de alimentação de peças ocupa as funções seguintes enquanto está sendo 

executada.  

Não configure o seu programa para usar estas funções enquanto o processo de alimentação 

de peças estiver sendo executado. 

 

Número do 
alimentador 

Tarefa Temporizador 

1 32 64 

2 31 63 

3 30 62 

4 29 61 

 

Estas funções podem ser usadas enquanto o processamento da alimentação de peças está 

parado. 
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2. Comandos GUI da alimentação de peças 

Esta seção descreve a GUI do EPSON RC+ 7.0 Part Feeding 7.0 em detalhes. 

 

2.1 Configuração do sistema 

Define as configurações para conectar o alimentador com o controlador em EPSON RC+ 

7.0-Menu-[Setup]-[System Configuration]. 

 

2.1.1 Página Part Feeding 

 
 

Item Descrição 

Enabled Selecione esta caixa de seleção para habilitar o alimentador. 

Modelo Selecione o modelo do alimentador. 

Name Defina um nome de sua escolha. (Somente caracteres alfanuméricos 

de meia largura e sublinhados. Até 32 caracteres de comprimento) 

IP Address Insira o endereço IP atualmente configurado para o alimentador. 

Endereço IP padrão 192.168.0.64 

IP Mask Insira a máscara de sub-rede IP atualmente configurada para o 

alimentador. 

Máscara de sub-rede padrão 255.255.255.0 

Port Insira o número da porta atualmente configurado para o 

alimentador. 

Número da porta padrão 4001 

Backlight 

installed 

Selecione esta caixa de seleção se uma luz de fundo foi instalada 

dentro do alimentador. 

Hopper Installed Selecione esta caixa de seleção para usar um depósito alimentador 

para a opção do alimentador. 

Description Escreva uma descrição (comentário) para o alimentador. Este 

campo é opcional. (Até 256 caracteres de comprimento) 

 

Para mudar as configurações da rede para o alimentador, clique no botão <Configure> 

descrito na próxima seção. 

Ocorrerá um erro ao conectar o alimentador se um endereço IP, máscara de IP ou porta 

diferente da configuração atual do alimentador for inserida. Note que o erro não ocorrerá 

quando o botão <Apply> for pressionado. 

Embora 4 alimentadores possam ser configurados para o controlador da série T, o número 

de alimentadores que podem ser controlados ao mesmo tempo é de até 2. 

  

 

NOTA 

 

NOTA 

 

NOTA 



Software 2. Comandos GUI da alimentação de peças 

 

Part Feeding 7.0  Introduction & Hardware (Common) & Software  Rev.4 95 

Botão Descrição 

Close Fecha a caixa de diálogo. 

Apply Aplica as mudanças. 

Restore Desfaz as mudanças. 

Configure Muda as configurações de rede do alimentador. 

  
 

IP Address Define um novo endereço IP para o alimentador. 

IP Mask Define uma nova máscara de sub-rede para o 

alimentador. 

Port  Define um novo número de porta para o alimentador. 

 

Assim que as configurações estiverem concluídas, clique no botão 

<OK>. 

 

 
CUIDADO 

■ Estabeleça um endereço IP privado (veja abaixo) para o 

alimentador antes do uso. 

Classe A: 10.0.0.0 -  10.255.255.255 
Classe B: 172.16.0.0 - 172.31.255.255 
Classe C: 192.168.0.0 - 192.168.255.255 

■ Quando estabelecer um endereço IP global para o alimentador, 

antes de usá-lo, certifique-se de entender os riscos, tal como o 

acesso não autorizado. 

 

O controlador e o alimentador somente podem se comunicar se eles estiverem no mesmo 

segmento da rede. 

Você não poderá se conectar ao alimentador se as configurações de rede forem definidas 

para uma sub-rede diferente da usada para o controlador. Se este for o caso, você precisará 

mudar o endereço IP e a máscara de IP do controlador. 

Estas configurações são encontradas em EPSON RC+ 7.0-Menu-[Setup]-[System 

Configuration]-[Controller]-[Configuration]. 

Consulte o documento seguinte para mais detalhes.  

 Guia do Usuário do EPSON RC+ “4.3.3 Comunicações da Ethernet” 

  

 

NOTA 



Software 2. Comandos GUI da alimentação de peças 

 

96 Part Feeding 7.0  Introduction & Hardware (Common) & Software  Rev.4 

2.1.2 Página Security 

Configure as definições de segurança para restringir os usuários de visualizar ou editar as 

configurações das opções de alimentação de peças. 

 

Quando a caixa de seleção [Edit Part Feeding] estiver marcada, os usuários pertencentes ao 

grupo correspondente poderão abrir a janela Part Feeding. 

Quando a caixa de seleção Edit Part Feeding não estiver marcada, ocorrerá um erro quando 

os usuários pertencentes ao grupo correspondente tentarem abrir a janela Part Feeding. 

Consulte o documento seguinte para mais detalhes.  

Guia do Usuário do EPSON RC+ 15. Segurança 
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2.2 Assistente de peças 

2.2.1 Adicionar uma nova peça 

(1) Selecione o menu [Tool] no EPSON RC+ 7.0 para abrir a caixa de diálogo [Part 

Feeding]. 

 

(2) Clique no botão <Add> (Adicionar). Execute o assistente de peças (Part Wizard). 

 

2.2.2 Geral 

Esta tela é usada para definir as configurações gerais. 

 

 

Item Descrição 

Enter name for new part 
Escreva o nome da peça.  
(Somente caracteres alfanuméricos de meia largura e 
sublinhados. Até 32 caracteres de comprimento) 

Select feeder number 
Selecione o número do alimentador usado com esta peça. 
Você pode verificar o número do alimentador na tela 
System Configuration. 

Select Robot number Selecione o número do robô. 
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Esta tabela descreve as operações básicas do assistente de peças.  

O assistente de peças é controlado usando os cinco botões na parte inferior da janela. 

Botão Descrição 

Vision Guide Exibe a tela do Vision Guide. 

Use esta tela para criar sequências de visão. 

Cancel Para o assistente de peças.  

Traseira Retorna para a etapa anterior. 

Next Prossegue para a próxima etapa.  

Finish Conclui o assistente de peças. 
Isto é salvo até a etapa de pressionar este botão. 

 

2.2.3 Iluminação 

Esta tela é usada para definir as configurações de iluminação. 

 

 

Item Descrição 

Backlight Configura o método de controle da luz de fundo. 

 Não usado 
para esta 
peça 

Selecione esta opção para não usar a luz de fundo do alimentador 
durante a captura de imagens de visão. 

Este item é opcional. 

Built-in 
Backlight 

Selecione esta opção para usar a luz de fundo do alimentador durante 
a captura de imagens de visão. Esta opção não pode ser selecionada se 
a luz de fundo não estiver instalada. 

Front light Configura o método de controle de luz frontal opcional. 

 Not used Não usar a luz frontal. 

Custom 
front light 

Chama a função callback do PF_Control para controlar a luz 
personalizada definida pelo usuário. 

Este item é opcional. 

Para mais informações sobre a função callback do PF_Control, 
consulte 4. Funções callback da alimentação de peças - PF_Control. 
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2.2.4 Inversão 

Esta tela é usada para configurar se as peças precisam ser invertidas ou não. Se uma peça 

precisa ser apanhada por um lado particular, então “Part needs to be flipped” deverá ser 

marcado. 

 

 

Item Descrição 

Part needs to be 

flipped 

Selecione esta caixa de seleção para peças que requerem que 

os lados da frente e da traseira sejam orientados corretamente. 

Isto permite uma ação de inversão usada para mudar a 

orientação na captura. Isto pode aumentar o número de peças 

que podem ser resgatadas em um único movimento do 

alimentador, melhorando os tempos do ciclo. 

 

2.2.5 Visão 

Esta tela é usada para definir as configurações de visão. 

 

 

Item Descrição 

The system will 
automatically run the part 
vision sequence and add 
parts to the part queue 

Este sistema executa automaticamente o processamento da 
visão.  
Esta configuração é selecionada sob circunstâncias 
normais. 

The user program will use 
the vision system to find 
parts and add to the part 
queue 

Este item é opcional.  
Isto habilita as funções callback do PF_Vision, e permite 
que os usuários personalizem as operações de visão.  
Para mais informações sobre a função callback do 
PF_Control, consulte 4. Funções callback da alimentação 
de peças do PF_Vision. 
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2.2.6 Sequência de calibração da visão 

Esta tela é usada para definir as configurações de visão. 

 

 

Item Descrição 

Part Blob 

Vision Sequence 

Configuração obrigatória: Este campo é mandatório. 

Selecione o nome da sequência de visão usada para a 

calibração do alimentador. 

Part Blob 

Vision Object 

Configuração obrigatória: Este campo é mandatório. 

Selecione o nome do objeto de visão usado para detectar 

peças enquanto estiver usando a luz de fundo do alimentador 

durante a calibração do alimentador.  

Somente Blob pode ser selecionado. 
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2.2.7 Sequência de localização de peça da visão 

Esta tela é usada para definir as configurações de visão. 

 

 

Item Descrição 

Part Vision 
Sequence 

Configuração obrigatória: Este campo é mandatório. 

Selecione o nome da sequência de visão usada para a detectar 
peças. 
Somente sequência com calibrações do robô podem ser 
selecionadas. 

Vision object 
for front of part 

Configuração obrigatória: Este campo é mandatório. 

Selecione o nome do objeto de visão usado para a detectar as 
peças a serem apanhadas. Qualquer objeto que suporte o 
resultado do RobotXYU pode ser usado. 

Vision object 
for front of part 

Este campo é mandatório quando a inversão é necessária 
(consulte 2.3.1. Geral). 

Selecione o nome do objeto de visão usado para a detectar as 
peças que não podem ser apanhadas porque elas estão voltadas 
para baixo. Qualquer objeto que suporte o resultado do 
RobotXYU pode ser usado. 
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2.2.8 Orientação e região de coleta do alimentador 

Esta tela define as configurações relacionadas com o desenho do alimentador e a coleta de 

peças. 

 

 

Item Descrição 

Feeder Orientation Define a orientação do alimentador quando visto pela câmera. 

Pick Region Define a região para a coleta das peças quando vistas pela câmera.  
Selecione qualquer entre Anywhere (Qualquer lugar), Region 
(Região) A, B, C ou D. 
A região que pode ser definida difere dependendo do modelo do 
alimentador. 

IF-80: Anywhere  

IF-240: Anywhere, Region A, Region B, Region C, Region D 

IF-380 e IF-530: Anywhere, Region A, Region B 

 

2.2.9 Evitar interferência da mão 

Esta tela é usada para definir as configurações para evitar a interferência da mão. 

 

 

Item Descrição 

Avoid interference with 
robot hand 

Selecione esta caixa de seleção para habilitar a função usada 
para evitar a interferência entre o atuador da extremidade e a 
plataforma. 

Hand Clearance Radius As peças dentro desta distância da circunferência da 
plataforma (configurada na janela de procura pela visão) não 
serão incluídas na fila de coordenadas.  
As unidades são em mm. 
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2.2.10 Purga 

Esta tela é usada para configurar a purga. 

 

 

Item Descrição 

Enable Purge Selecione esta caixa de seleção para habilitar a purga. 

Purge Location Configura o local para a purga. As peças serão movidas 
(deslocadas) na direção da seta durante a operação de purga. 
Selecione A, C ou D. 

O local que pode ser configurado difere dependendo do modelo do 
alimentador. 

IF-80: A 

IF-240, 380, 530: C, D 

 

2.2.11 Calibração 

Esta tela é usada para configurar a calibração do alimentador. 

 

 

Item Descrição 

Copy calibration 
from another part 

Opcional. Copia os resultados da calibração de outra peça para a 
peça selecionada. Use este recurso se a nova peça for similar à 
peça calibrada anteriormente. 

 Part Especifica a peça da qual deseja copiar os resultados da 
calibração. 

Copy Copia os resultados da calibração. 
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2.2.12 Finalizar 

Clique no botão <Finish> para prosseguir. 
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2.3 Caixa de diálogo de alimentação de peças 

Você pode definir as configurações de alimentação de peças e calibrar o alimentador na 

caixa de diálogo - Menu - [Tools] - [Part Feeding] do EPSON RC+ 7.0. 

Conecte o EPSON RC+ ao controlador.  

A janela Part Feeding não aparecerá se o EPSON RC+ não estiver conectado a um 

controlador. Ocorrerá um erro ao tentar abrir a janela Part Feeding usando um controlador 

virtual, quando estiver offline ou se a versão do firmware do controlador não suportar a 

alimentação de peças. A licença do Part Feeding deve ser habilitada no controlador. 

 

2.3.1 Geral 

Esta tela é usada para definir as configurações gerais. 

 

 

Item Descrição 

Enabled Selecione esta caixa de seleção para habilitar a peça.  
Ocorrerá um erro se uma peça desabilitada for especificada ao 
executar o comando PF_Start. 

Calibration Se “No”, é necessária a calibração do alimentador.  
Se “Yes”, a calibração do alimentador foi concluída. 

Name Escreva o nome da peça. 
(Somente caracteres alfanuméricos de meia largura e sublinhados. 
Até 16 caracteres de comprimento) 

Descrição Escreva uma descrição (comentário) sobre a peça. 

Este campo é opcional. (Até 256 caracteres de comprimento) 

Feeder # Selecione o número do alimentador usado com esta peça. 

Você pode verificar o número do alimentador na tela System 
Configuration. 

Robot # Selecione o número do robô. 

Needs Flip Selecione esta caixa de seleção para peças que requerem que os 
lados da frente e da traseira sejam orientados corretamente. Isto 
permite uma ação de inversão usada para mudar a orientação na 
captura. Isto pode aumentar o número de peças que podem ser 
resgatadas em um único movimento do alimentador, melhorando 
os tempos do ciclo. 

  

 

NOTA 
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Item Descrição 

Wait time after 
vibration 

Especifique um tempo de espera após parar a vibração do 
alimentador antes do sistema de visão iniciar a captura da imagem. 
As unidades são em milésimo de segundo. 

Tente aumentar este valor se o sistema de visão tiver dificuldade 
em identificar a peça, ou se ocorrerem aberrações na posição 
quando o robô agarra as peças no alimentador. 

 

Botão Descrição 

Close Fecha a tela. 

Apply Aplica as mudanças. 

Restore Desfaz as mudanças. 

Add Adiciona peças na árvore. 

Podem ser adicionados até 16 tipos de peças. 

Delete Elimina peças da árvore. Somente as peças na parte inferior da 
árvore podem ser eliminadas. 

As peças no meio da árvore não podem ser eliminadas, ao invés 
disso, desmarque a caixa de seleção. 
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2.3.2 Iluminação 

Esta página é usada para definir as configurações de iluminação. 

 

 

Item Descrição 

Backlight Configura o método de controle da luz de fundo. 

 Not used for this 
part 

Selecione esta opção para não usar a luz de fundo do 
alimentador durante a captura de imagens de visão. 

Este item é opcional. 

Built-in Backlight Selecione esta opção para usar a luz de fundo do alimentador 
durante a captura de imagens de visão. 
Esta opção não pode ser selecionada se a luz de fundo não está 
instalada. 

Turn On Liga a luz de fundo do alimentador. 

Turn Off Desliga a luz de fundo do alimentador. 

Brightness Configura o brilho da luz de fundo do alimentador. 

Defina um valor entre 0 e 100%. 

Front light Configura o método de controle de luz frontal opcional. 

 Not used Não usar uma luz frontal. 

Custom front light Chama a função callback do PF_Control para controlar a luz 
personalizada definida pelo usuário. 

Este item é opcional. 

Para mais informações sobre a função callback do PF_Control, 
consulte 4. Função callback da alimentação de peças - 
PF_Control. 

 

Botão Descrição 

Close Fecha a tela. 

Apply Aplica as mudanças. 

Restore Desfaz as mudanças. 

Vision Guide Exibe a tela do Vision Guide. 

Use esta tela para criar sequências de visão. 
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2.3.3 Visão 

Esta tela é usada para definir as configurações de visão.  

Para mais informações sobre a criação de sequências de visão, consulte 6. Sequências de 

visão usadas com a opção de alimentação de peças. 

 

 

Item Descrição 

System processes 
vision for part 

Este sistema executa automaticamente o processamento da 
visão.  
Esta configuração é selecionada sob circunstâncias normais. 

User processes 
vision for part via 
PF_Vision callback 

Este item é opcional. 

Isto habilita as funções callback do PF_Vision, e permite que os 
usuários personalizem as operações de visão. Para mais 
informações sobre a função callback do PF_Control, consulte 4. 
Funções callback da alimentação de peças do PF_Vision. 

Part Vision 
Sequence 

Configuração obrigatória: Este campo é mandatório. 

Selecione o nome da sequência de visão usada para detectar 
peças. Somente sequências com calibrações do robô podem ser 
selecionadas. 

Vision object for 
front of part 

Configuração obrigatória: Este campo é mandatório. 

Selecione o nome do objeto de visão usado para detectar peças 
para apanhar. Qualquer objeto que suporte o resultado do 
RobotXYU múltiplo pode ser usado. 

Vision Object for 
back of part 

Este campo é mandatório ao executar uma inversão (consulte 
2.3.1. Geral), mas ele pode ser especificado quando é necessário 
apanhar pela frente e traseira 

Selecione o nome do objeto de visão usado para a detectar as 
peças que não podem ser apanhadas porque elas estão voltadas 
para baixo. Qualquer objeto que suporte o resultado do 
RobotXYU múltiplo pode ser usado.  

Part Blob Vision 
Sequence 

Configuração obrigatória: Este campo é mandatório. 

Selecione o nome da sequência de visão usada para a calibração 
do alimentador. Somente sequências com calibrações do robô 
podem ser selecionadas 

Part Blob Vision 
Object 

Configuração obrigatória: Este campo é mandatório. 

Selecione o nome do objeto de visão usado para detectar peças 
enquanto estiver usando a luz de fundo do alimentador durante a 
calibração do alimentador. Somente Blob pode ser selecionado. 
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Todas as configurações requeridas devem ser definidas. Ocorrerá um erro durante a 

calibração ou operação do processo se as configurações requeridas não tiverem sido 

configuradas. 

 

Botão Descrição 

Close Fecha a caixa de diálogo. 

Apply Aplica as mudanças. 

Isto fica indisponível quando campos não opcionais 
tiverem sido configurados. 

Restore Desfaz as mudanças. 

Vision Guide Exibe a caixa de diálogo Vision Guide. 

Use esta tela para criar sequências de visão. 

 

2.3.4 Fornecimento de peças 

Esta tela é usada para configurar o método de fornecimento de peças para o alimentador.  

Um programa criado pelo usuário deve ser embutido na função callback do PF_Control 

para as peças fornecidas por um depósito alimentador. Para mais informações sobre a 

função callback do PF_Control, consulte 4. Funções callback da alimentação de peças 

PF_Control. 

 

  

 

NOTA 
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Item Descrição 

Supply parts when 
threshold reached 

Fornece peças quando o número de peças alcança o limite. 

Supply parts during 
pick and place 

Adiciona peças para otimizar o número de peças no alimentador. 
Isto reduz o tempo do ciclo do robô comparado com o 
esgotamento completo de todas as peças. 

Parts remaining in 
tray when more 
parts are supplied. 

Quando o número de peças detectadas restantes na bandeja está 
abaixo deste valor, mais peças serão fornecidas. O valor padrão 
é 4. 
Se 0 for usado, então todas as peças detectadas devem ser 
apanhadas antes que mais peças sejam fornecidas. 

Test Testa o depósito alimentador. 

 
Hopper Number Apresenta o número do terminal do 

alimentador 
(Isto não pode ser selecionado quando for o IF-
80) 

Hopper On Inicia o depósito alimentador. 

Hopper Off Para o depósito alimentador. 

Duration Especifica o tempo de operação do depósito 
alimentador. 
Aumente o tempo para aumentar o número de 
peças fornecidas. 

 

Botão Descrição 

Close Fecha a tela. 

Apply Aplica as mudanças. 

Restore Desfaz as mudanças. 
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2.3.5 Apanhar 

Esta página define as configurações relacionadas com o desenho do alimentador e a coleta 

de peças. 

 

 

Item Descrição 

Feeder Orientation Define a orientação do alimentador como visto pela câmera. 

Pick Region Define a região para a coleta das peças quando vistas pela 
câmera.  
Selecione Anywhere, Region A, B, C ou D. Note que quando 
Anywhere não é selecionado, a calibração de Shift é necessária. 

IF-80: Anywhere  

IF-240: Anywhere, Region A, Region B, Region C, Region D 

IF-380 e IF-530: Anywhere, Region A, Region B 

Avoid interference 
with robot hand 

Selecione esta caixa de seleção para habilitar a função usada 
para evitar a interferência entre o atuador da extremidade e as 
laterais da bandeja da plataforma. 

Hand Clearance 
Radius 

As peças dentro desta distância da circunferência da bandeja da 
plataforma (configurada na janela de procura pela visão) não 
serão incluídas na fila de coordenadas.  
As unidades são em mm. 

Teach Abra a caixa de diálogo Teach para permitir o ensino da 
coordenada Z na coleta da peça.  
Ao usar um robô de 6 eixos, a orientações V e W são ensinadas 
juntamente com a coordenada Z.  
Consulte o capítulo 2.3.6. Janela Teach para mais detalhes. 

Pick Z Esta é a coordenada Z (coordenadas locais) ao apanhar a peça. A 
coordenada Z usada para ensinar é mostrada aqui. Insira um 
novo valor para mudá-lo manualmente.  
As unidades são em mm. 

 

Verifique se não ocorre interferência entre o atuador da extremidade e a plataforma quando 

“Avoid interface with robot hand” está habilitado e o raio da mão foi ajustado. 

  

 

NOTA 
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Quando “User processes vision for part via PF_Vision callback” é selecionado na tela Vision 

e “Avoid interface with robot hand” está habilitado, é importante notar que as peças dentro 

da distância do raio da mão a partir da borda da plataforma serão incluídas na fila de 

coordenadas das peças. 

Enquanto os valores da orientação posicional de V e W não aparecerem na caixa de 

diálogo ao usar um robô de 6 eixos, esses valores serão armazenados na memória interna. 

Botão Descrição 

Close Fecha a tela. 

Apply Aplica as mudanças. 

Restore Desfaz as mudanças. 

 

2.3.6 Janela Teach 

Esta caixa de diálogo é usada para ensinar ao robô a coordenada Z ao apanhar peças. 

 

(1) Coloque uma peça na plataforma. 

(2) Use os botões Jog (+X, −X, +Y, −Y) para alinhar o robô na coordenada Z e a 

orientação usada para apanhar a peça. 

(3) Clique no botão <OK>. 

Registre a coordenada Z, orientação V e orientação W. 

 

O robô selecionado aqui é o que foi comentado na configuração da calibração da visão 

para a sequência de visão para detecção de peças. 

 

Se “User processes vision for part via PF_Vision callback” é selecionado na tela Vision, 

você precisará programar o processamento da coordenada Z dentro da função callback do 

PF_Vision. Para mais detalhes, consulte 4. Funções callback da alimentação de peças do 

PF_Vision.  

 

NOTA 

 

DICA 

 

NOTA 

 

NOTA 
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2.3.7 Purga 

Esta tela define as configurações relacionadas à purga. 

 

Item Descrição 

Enable Purge Selecione esta caixa de seleção para habilitar a purga. 

Purge Location Configura o local para a purga. As peças serão movidas 
(deslocadas) na direção da seta durante a operação de purga. 
Selecione A, C ou D. 

O local que pode ser configurado difere dependendo do modelo do 
alimentador. 

IF-80: A 

IF-240, 380, 530: C, D 
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2.3.8 Calibração 

Esta página é usada para definir as configurações de calibração, verificar e editar os 

resultados da calibração. 

 

 

Item Descrição 

Copy calibration from 
another part 

Copia os resultados da calibração de outra peça para a peça 
selecionada. 

 Part Especifica a peça da qual deseja copiar os resultados da 
calibração. 

Copy Copia os resultados da calibração. 

Calibrate Abre o assistente de calibração do alimentador.  
Consulte 2.4. Assistente de calibração do alimentador 2.5. 
Teste dos resultados da calibração do alimentador para mais 
detalhes. 

Manually edit 
calibration parameters 

Selecione esta caixa de seleção para visualizar e editar os 
resultados da calibração do alimentador. 

 Calibration Type Seleciona os resultados da calibração.  
Para uma descrição de cada opção, consulte a tabela “Tipo de 
calibração”. 

Calibration 
Parameters 

Exibe e edita os resultados da calibração.  
As mudanças feitas não terão qualquer efeito a não ser que o 
botão <Apply> seja clicado. 

Test Executa um teste do alimentador.  
Consulte 2.4.  Assistente de calibração do alimentador para 
mais detalhes. 

Default Pressione este botão para retornar os parâmetros de calibração 
para os seus valores iniciais. 
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Parâmetros de calibração 

IF-240, IF-380, IF-530 

Tipo de calibração Parâmetro 

Optimum Number of Parts Optimum Number of Parts 

Flip and Separation 

Amplitude 

Time 

Frequency 

Centering 

ShortAxis Centering Amplitude 

ShortAxis Centering Time 

ShortAxis Centering Frequency 

LongAxis Centering Amplitude 

LongAxis Centering Time 

LongAxis Centering Frequency 

Shift 

Forward Shift Amplitude 

Forward Shift Frequency 

Forward Shift Speed 

Backward Shift Amplitude 

Backward Shift Frequency 

Backward Shift Speed 

Purge 

Amplitude 

Time 

Frequency 

 

IF-80 

Tipo de calibração Parâmetro 

Optimum Number of Parts Optimum Number of Parts 

Flip and Separation 

Amplitude 

Time 

Frequency 

Centering 

Left Shift time 

Left Shift Frequency 

Left Shift Act1Amplitude 

Left Shift Act2Amplitude 

Left Shift Act3Amplitude 

Right Shift time 

Right Shift Frequency 

Right Shift Act1Amplitude 

Right Shift Act2Amplitude 

Right Shift Act3Amplitude 

Forward Shift time 

Forward Shift Frequency 

Forward Shift Act1Amplitude 

Forward Shift Act2Amplitude 

Forward Shift Act3Amplitude 

Forward Shift Left time 

Forward Shift Left Frequency 

Forward Shift Left Act1Amplitude 

Forward Shift Left Act2Amplitude 
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Tipo de calibração Parâmetro 

Centering 

Forward Shift Left Act3Amplitude 

Forward Shift Left time 

Forward Shift Left Frequency 

Forward Shift Left Act1Amplitude 

Forward Shift Left Act2Amplitude 

Forward Shift Left Act3Amplitude 

Forward Shift time 

Backward Shift Frequency 

Backward Shift Act1Amplitude 

Backward Shift Act2Amplitude 

Backward Shift Act3Amplitude 

Backward Shift Left time 

Backward Shift Left Frequency 

Backward Shift Left Act1Amplitude 

Backward Shift Left Act2Amplitude 

Backward Shift Left Act3Amplitude 

Backward Shift Left time 

Backward Shift Left Frequency 

Backward Shift Left Act1Amplitude 

Backward Shift Left Act2Amplitude 

Backward Shift Left Act3Amplitude 

Depósito alimentador 

Amplitude 

Time 

Frequência 

Purge 

Amplitude 

Time 

Frequência 

 

Os valores acima serão otimizados ao executar a calibração do alimentador (consulte 2.4. 

Assistente de calibração do alimentador).   

Consulte as orientações seguintes ao alterar estes valores. 

- Reduza a amplitude da ação correspondente se as peças forem movimentadas 

excessivamente ou arremessadas da plataforma. 

Se isto ainda não ajudar, tente reduzir o tempo de operação da ação correspondente.  

- Aumente a amplitude da ação correspondente se as peças não forem movidas ou 

espalhadas suficientemente. 

Se isto ainda não ajudar, tente aumentar o tempo de operação da ação correspondente. 

- Reduza a amplitude da ação correspondente se o peso bruto das peças (peso de uma 

peça × número de peças carregadas) for grande e as peças não forem movimentadas ou 

separadas suficientemente. 

 

Quando o botão <Calibrate> é clicado, poderá ocorrer um erro de construção do projeto.  

Neste caso, clique no botão <Close> e reconstrua com [project]…[rebuild]. 

  

 

DICA 
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2.4 Assistente de calibração do alimentador 

O assistente de calibração do alimentador fornece um conjunto simples de instruções para 

os usuários sem qualquer conhecimento especial para executar a calibração do 

alimentador.  

A calibração da área da peça é necessária. 

A calibração do deslocamento é necessária se for apanhar de uma região específica. 

A calibração da purga é necessária quando Purge está habilitado no IF-80. 

A calibração da inversão e separação é opcional. Quando uma nova peça é criada, valores 

padrão são usados. 

O processo de calibração é o seguinte. 

 

Apanhar da 

região? 

Área da peça (requerida 

Deslocamento 
(requerido) 

Separação (opcional) 

Executa 

Yes 

 

 

Notas: 

Para mais detalhes sobre apanhar, consulte 2.3.5 Apanhar. 

Para mais detalhes sobre a frente e traseira das peças, consulte 2.3.1 Geral. 

Para mais detalhes sobre como evitar a interferência do atuador da extremidade, 

consulte 2.3.5 Apanhar. 
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2.4.1 Operação básica 

Esta seção descreve a operação básicas do assistente de calibração do alimentador.  

O assistente de calibração do alimentador é controlado usando os botões na parte inferior 

da caixa de diálogo. 

 

 

Botão Descrição 

Cancel Fecha o assistente de calibração.  

A seguinte mensagem aparecerá quando este botão for clicado se uma ou 

mais calibrações já tiverem sido executadas. 

 

Selecione <Yes> para salvar os resultados da calibração executada até este 

ponto. Isto permite iniciar a calibração de onde você abandonou ao executar 

o assistente de calibração novamente. 

Back Retorna para a página anterior. 

Next Prossegue para a próxima página. Este botão fica indisponível e não pode ser 

clicado quando uma calibração ainda está em progresso ou se não foi 

completada com sucesso. 

Run / Abort Inicia a calibração atual.  

Este botão muda para “Abort” enquanto a calibração está em execução. 

Clique no botão <Abort> para abortar a calibração atual em progresso. 

Backlight 

On / Off 

Liga e desliga a luz de fundo do alimentador. 

I/O Monitor Abre o monitor de IO. Isto é usado para controlar a iluminação do usuário. 

Jog Robot Abre a caixa de diálogo jog. Use a caixa de diálogo jog ao usar a câmera 

móvel (por exemplo, mover o robô para a posição de captura da imagem). 

Finish Este botão se tornará disponível quanto toda a calibração estiver concluída. 
 

No caso de sistemas com uma porta de segurança, a abertura da porta de segurança durante 

o processo de calibração iniciado com o botão <Run> irá parar o alimentador, mas a tela 

do assistente não mudará. Se isto ocorrer, primeiro clique no botão <Abort> para 

suspender o processo de calibração, e então feche a porta de segurança antes de tentar 

executar o processo de calibração novamente.  

 

NOTA 
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2.4.2 Preparação 

- Prepare peças a ser usadas para calibrar o alimentador. Uma certa quantidade de peças 

é necessária para a calibração. 

- Ao usar uma câmera móvel, clique no botão Jog Robot para mover o robô para a 

posição de captura de imagem. 

- Ao usar a iluminação do usuário controlado por IO, clique no botão <I/O Monitor> no 

assistente para ligar a lâmpada. 

 

2.4.3 Iniciar o assistente 

Clique no botão <Calibration> em 2.3.7. Calibração para abrir a caixa de diálogo 

mostrada abaixo. 

 

Se você estiver executando a calibração pela primeira vez, a calibração da área da peça é 

obrigatória e a calibração do deslocamento é obrigatória se uma região de coleta que não 

seja Anywhere tiver sido selecionada. 

Para calibrações subsequentes, você pode selecionar itens específicos para calibrar. 

Para mais detalhes, consulte 2.4.8. Recalibrar o alimentador. 

A calibração da inversão e separação é opcional, mas recomendada. A calibração 

automática tenta encontrar os parâmetros de vibração ideais para a peça. Se a calibração 

não puder determinar com sucesso os parâmetros de vibração corretos, você verá a caixa 

de diálogo Calibration Error. 

 

Quando este erro ocorrer, você terá que ajustar manualmente os parâmetros de vibração 

pela página Calibration. 

  

 

NOTA 
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2.4.4 Calibração da área da peça 

(1) Adicione uma peça ao alimentador e então clique no botão <Run>. 

 

(2) Clique no botão <Yes>. 

 

(3) Clique no botão <Next>. 

 

 

Se a peça for muito pequena ou muito grande para o tipo de alimentador que está sendo 

usado, uma mensagem de advertência será exibida. 

  

 

NOTA 
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2.4.5 Calibração da inversão e separação 

(1) Adicione o número de peças especificado nas instruções do alimentador e então clique 

no botão <Run>. 

 

(2) Clique no botão <Yes>. Isto inicia o processo de calibração. 

 

(3) Clique no botão <Next>. 
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Se as peças saltarem para fora do alimentador durante a calibração da inversão e 

separação, a calibração não será executada corretamente e uma mensagem de erro de 

calibração poderá ser exibida.  

 

O erro de calibração ocorre porque existe uma discrepância entre o número de peças 

que o sistema de visão espera encontrar e o número de peças que estão realmente na 

plataforma do alimentador.  

Se peças saltarem para fora do alimentador, clique no botão <Abort> para interromper 

a atual calibração em progresso. Coloque as peças de volta no alimentador e clique no 

botão <Run> outra vez para executar a calibração novamente. 

  

 

NOTA 
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2.4.6 Calibração do deslocamento 

A calibração do deslocamento é necessária quando a região de coleta descrita em 2.3.5 

Apanhar é configurada para A, B, C ou D (qualquer uma que não seja Anywhere). 

 

(1) Adicione uma peça e então clique no botão <Run>. 

 

(2) Clique no botão <Yes>. 

Isto inicia o processo de calibração. 

 

(3) Clique no botão <Next>. 

 

  

 

NOTA 
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2.4.7 Calibração da purga 

A calibração da purga é executada quando IF-80 é selecionado e Purge está habilitada. 

 

(1) Adicione o número de peças especificadas nas instruções do alimentador e então 

clique no botão <Run>. 

 

(2) Clique no botão <Yes>. Isto inicia o processo de calibração. 

 

(3) Clique no botão <Next>. 
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2.4.8 Finalizar 

Clique no botão <Finish> para salvar os parâmetros de calibração. 

 

Isto completa o processo de calibração do alimentador. 

 

2.4.9 Recalibração do alimentador 

Para peças onde o alimentador já foi calibrado, você pode selecionar calibrações 

individuais do alimentador e executá-la novamente. 

 

(1) Selecione o item ou os itens de calibração que você deseja executar. 

(2) Clique no botão <Next>. 

(3) Siga as instruções mostradas em cada tela de calibração para continuar. 
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2.5 Teste dos resultados da calibração do alimentador 

Clique no botão Test descrito em 2.3.7. Calibração para testar os resultados da calibração 

do alimentador 

 

Item Descrição 

Flip and Separate Seleciona o teste de inversão e separação. 

Short axis centering Seleciona o teste de centralização na direção do eixo curto. 
(esquerda para a direita na tela acima). 

Long axis entering Seleciona o teste de centralização na direção do eixo longo. 
(para cima e para baixo na tela acima). 

Shift forward Seleciona o teste de deslocamento para a frente. 

As peças se moverão na direção do movimento na área das peças 
configurada usando a configuração da região de coleta na tela 
Pick. 

Shift backward Seleciona o teste de deslocamento para trás. 

As peças se moverão para longe da direção do movimento na área 
das peças configurada usando a configuração da região de coleta 
na tela Apanhar. 

Purge Seleciona o teste da purga. 

 

(1) Selecione um item para testar. 

(2) Clique no botão <Start>. 

 

Se os valores calibrados foram mudados usando a opção “Manually edit calibration 

parameters” e aplicados clicando no botão <Apply> antes de executar este teste, os valores 

atualizados serão usados para o teste Se o teste for executado sem clicar no botão 

<Apply>, os valores pré-configurados serão usados para o teste. 

 

Os itens de calibração que podem ser testados irão variar dependendo da seleção feita na 

caixa de diálogo Part Feeding. 

  

 

NOTA 
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2.6. Menu [File] 

Você pode trabalhar com os arquivos de alimentação de peças no EPSON RC+ 7.0 - Menu 

- [File]. 

 

2.6.1 Importar (Menu File) 

Você pode importar peças de outros projetos do EPSON RC+ 7.0. 

(1) Selecione EPSON RC+ 7.0 - Menu - [File] - [Import]. 

(2) Selecione “PartFeeding (*.pf)” pelo tipo de arquivo. 

 

(3) Use a tela seguinte para importar arquivos. 

 

 

Item Descrição 

Select part to import Selecione a peça a importar. 

Add as a new part Selecione esta opção para adicionar a peça como 
uma nova peça. 

Overwrite an existing part Selecione esta opção para substituir os dados da 
peça existente. 

Select part to import Selecione a peça a substituir quando “Overwrite 
an existing part” é selecionado. 
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3. Referência dos comandos SPEL+ da alimentação de 
peças 

Esta seção fornece uma descrição dos comandos SPEL+ para a alimentação de peças que 

podem ser usados pelos programas do SPEL+. O que segue é um resumo dos comandos. 

 

Comando/Função Descrição/Aplicação 

PF_AccessFeeder Obtém um bloqueio para o robô acessar o alimentador 

PF_ActivePart Comuta a peça ativa ao operar peças múltiplas 

PF_Abort Força o processo de alimentação de peças a parar 

PF_Backlight Usado para ligar e desligar a luz de fundo no tempo de 

execução quando callback de visão é usado 

PF_BacklightBrightness Configura o brilho da luz de fundo no tempo de 

execução 

PF_Info function Restaura as propriedades da alimentação de peças 

PF_InitLog Permite a saída de arquivos de registro e especifica o 

caminho do destino 

Função PF_IsStopRequested Retorna se o comando PF_Stop foi emitido 

Função PF_Name$ Restaura o nome da peça pelo ID da peça 

Função PF_Number Restaura o número da peça pelo nome da peça 

Função PF_Purge Inicia o movimento de purga 

PF_OutputOnOff Liga ou desliga o terminal de saída do alimentador 

Função PF_QtyAdjHopperTime Retorna a quantidade estimada de tempo que é 

necessário para fornecer o número ideal de peças. 

PF_QueAdd Adiciona dados (dados de ponto, orientação da peça, 

dados de usuário) à fila de coordenadas 

PF_QueAutoRemove Configura a função de remoção automática da fila de 

coordenadas 

Função PF_QueAutoRemove Retorna o status da função de remoção automática da 

fila de coordenadas 

Função PF_QueGet Retorna os dados de ponto da fila de coordenadas 

Função PF_QueLen Retorna a quantidade de dados registrados na fila de 

coordenadas 

PF_QueList Exibe a lista de dados da fila de coordenadas 

PF_QuePartOrient Restaura e exibe a orientação da peça (número inteiro) 

registrada na fila de coordenadas 

Função PF_QuePartOrient Retorna a orientação da peça registrada na fila de 

coordenadas 

PF_QueRemove Elimina dados na fila de coordenadas 

PF_QueSort Configura e exibe o método de classificação da fila de 

coordenadas 

Função PF_QueSort Retorna o método de classificação da fila de 

coordenadas 

PF_QueUserData Restabelece e exibe os dados do usuário (reais) 

registrados na fila de coordenadas 

Função PF_QueUserData Retorna os dados de usuário (reais) registrados na fila 

de coordenadas 

PF_ReleaseFeeder Libera o bloqueio obtido por PF_AccessFeeder 

PF_Start Inicia o processo de alimentação de peça 

PF_Stop Emite uma solicitação de parada do processo de 

alimentação de peça 
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PF_Abort 

 

Força o processo de alimentação de peças a parar para a peça especificada. 

 

Sintaxe 

PF_Abort part ID 
 

Parâmetros 

part ID Especifica o ID da peça (número inteiro de 1 a 16). 

 

Valores de retorno 

Nenhum 

 

Descrição 

Aborta imediatamente o processo de alimentação de peças para a peça especificada. 

Diferente do PF_Stop, ele aborta a função callback em progresso. 

Nada acontecerá ao usar esta função quando o processo de alimentação de peças não tiver sido iniciado. 

Ao operar com peças múltiplas, qualquer PartID configurado em PF_Start pode ser especificado. 

Não pode ser executado por um controlador virtual ou janela de comando. 

 

Exemplo 

PF_Abort 1 

  



Software 3. Referência dos comandos SPEL+ da alimentação de peças 

 

130 Part Feeding 7.0  Introduction & Hardware (Common) & Software  Rev.4 

PF_AccessFeeder  

 

O PF_AccessFeeder bloqueia o acesso a um alimentador para evitar potenciais colisões em um sistema 

multi-robô/um alimentador. Esta instrução é necessária quando dois robôs estão compartilhando o mesmo 

alimentador ao mesmo tempo. O PF_AccessFeeder obtém um bloqueio para o robô acessar o alimentador. 

Quando o bloqueio já tiver sido adquirido, a instrução PF_AccessFeeder pausa a tarefa até que o bloqueio 

seja liberado ou até que o tempo limite especificado (opcional) seja alcançado. Quando o robô termina de 

usar um alimentador, ele deve liberar o bloqueio usando a instrução PF_ReleaseFeeder para abrir mão do 

alimentador para o outro robô (consulte a instrução PF_ReleaseFeeder para mais informações).  
 

Exemplo: 

A tarefa 1 executa PF_AccessFeeder 1, então a tarefa 1 continua. 

A tarefa 2 executa PF_AccessFeeder 1, então a tarefa 2 é pausada. 

A tarefa 1 executa PF_ReleaseFeeder 1, então a tarefa 2 é retomada. 
 

Este comando é usado para controle exclusivo em uma configuração multi-robôs. 
 

Sintaxe 

PF_AccessFeeder feeder number / feeder name [, timeout] 
 

Parâmetros 

feeder number Especifica o número do alimentador (número inteiro) como uma expressão ou um valor 

numérico. 

feeder name Especifica o nome do alimentador como uma string de caracteres. 

timeout Especifica o tempo limite (em segundos) para aguardar que o bloqueio seja liberado 

como uma expressão ou um número (número real). Opcional. 

 

Valores de retorno 

Nenhum 

 

Descrição 

Quando o tempo limite é especificado, o resultado pode ser determinado pelo valor de retorno da função 

TW (consulte Linguagem SPEL+ - Função TW do EPSON RC+ 7.0). 

 Falso - O bloqueio foi liberado ou o bloqueio foi adquirido com sucesso. 

 Verdadeiro - O tempo limite foi alcançado. 

O comportamento do alimentador não é afetado pela aquisição/liberação dos bloqueios. 

Ao final da tarefa , os bloqueios adquiridos nesta tarefa são liberadas automaticamente. 

Se o PF_AccessFeeder é executado duas vezes em linha para o mesmo alimentador na mesma tarefa, 

ocorre um erro. 

Não pode ser executado por um controlador virtual ou janela de comando. 

 

Exemplo 

Aqui está um exemplo de apanhar uma peça em um alimentador com dois robôs. 

O robô 1 obtém a peça no alimentador e move-a para o ponto de colocação 1. 

Quando o robô 1 alcança 50% do seu percurso de movimento, o robô 2 se move para obter a peça. 

 
Function Main 

 

 MemOff PartsToPick 

 

Motor On 

 

 PF_Start 1 

 

 Xqt Robot1PickPlace 

 Xqt Robot2PickPlace 

Fend  
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Function Robot1PickPlace 

 Robot 1 

 Do 

  If MemSw(PartsToPick) = On 

   If PF_QueLen(1) > 0 Then 

    PF_AccessFeeder 1 

    P0 = PF_QueGet(1) 

    PF_QueRemove 1 

    Jump P0 /R 

    On 5 

    Wait .5 

    Jump place ! D30; PF_ReleaseFeeder 1 ! 

    Off 5 

    Wait .25 

   Else 

    MemOff PartsToPick 

   EndIf 

  EndIf 

   Wait 0.1 

 Loop 

Fend 

 

Function Robot2PickPlace 

  Robot 2 

  Do 

   If MemSw(PartsToPick) = On Then 

   If PF_QueLen(2) > 0 Then 

    PF_AccessFeeder 1 

    P0 = PF_QueGet(2) 

    PF_QueRemove (2) 

    Jump P0 /R 

    On 5 

    Wait .5 

    Jump place ! D30; PF_ReleaseFeeder 1 ! 

    Off 5 

    Wait .25 

   Else 

    MemOff PartsToPick 

   EndIf 

   EndIf 

   Wait 0.1 

  Loop 

Fend 

 

Function PF_Robot(PartID As Integer) As Integer 

  Select PartID 

   Case 1 

   MemOn PartsToPick 

   Wait MemSw(PartsToPick) = Off 

   Case 2 

   MemOn PartsToPick 

   Wait MemSw(PartsToPick) = Off 

  Send 

  PF_Robot = PF_CALLBACK_SUCCESS 

Fend 
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PF_ActivePart 

 

Muda a peça ativa durante operação multi-peças. A instrução PF_ActivePart diz ao sistema qual é a peça 

desejada atualmente. O sistema vibrará ou fornecerá peças de modo que PF_ActivePart esteja disponível 

para o robô apanhar.  
 

Sintaxe 

PF_ActivePart part ID 
 

Parâmetros 

part ID Especifica o ID da peça (número inteiro de 1 a 16). 
 

Valores de retorno 

Nenhum 
 

Descrição 

No caso de operação multi-peças o primeiro ID de peça na instrução PF_Start é a peça ativa inicial. Quando 

uma peça diferente é desejada, você pode usar este comando para mudar a peça ativa. O sistema alimentará 

(usando as configurações de vibração corretas, fornecerá peças do depósito alimentador, etc…) para o ID 

da peça que foi especificado na instrução PF_ActivePart. 

A instrução ActivePart é configurada normalmente para sair do callback da instrução PF_Robot de modo 

que a ação de alimentação será específica para a peça desejada. 

Se nenhuma operação de alimentação de peça foi iniciada, este comando não tem efeito. 

Quando não for uma operação multi-peças (isto é, quando somente um ID é especificado no momento da 

execução de PF_Start), este comando não tem efeito. 

Quando você especifica um ID de peça que não foi usado na operação multi-peças, este comando não tem 

efeito. 

Não pode ser executado por um controlador virtual ou janela de comando. 
 

Exemplo 

Este exemplo ilustra como alternar entre as peças 1 e 2 usando a instrução PF_ActivePart. 
 

Function PF_Robot(PartID As Integer) As Integer 

 Select PartID 

  Case 1 

    If PF_QueLen(1) > 0 Then 

      MemOn PartsToPick1 

      Wait MemSw(PartsToPick1) = Off 

      PF_ActivePart 2 ‘Muda para a peça 2 
    Else 

      PF_ActivePart 1 ‘A peça 1 ainda é necessária 
    EndIf 

  Case 2 

    If PF_QueLen(2) > 0 Then 

     MemOn PartsToPick2 

     Wait MemSw(PartsToPick2) = Off 

     PF_ActivePart 1 ‘Muda para a peça 1 
   Else 

     PF_ActivePart 2 ‘A peça 2 ainda é necessária 
   EndIf 

 Send 

  PF_Robot = PF_CALLBACK_SUCCESS 

Fend 
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PF_Backlight 

 

Liga e desliga a luz de fundo embutida. 

 

Sintaxe 

PF_Backlight feeder number | feeder name, On | Off 
 

Parâmetros 

feeder number Especifica o número do alimentador (número inteiro de 1 a 4) como uma expressão ou 

um valor numérico. 

feeder name Especifica o nome do alimentador como uma string de caracteres. 

On/Off Configura ligado/desligado. 

 

Valores de retorno 

Nenhum 

 

Descrição 

Quando o sistema é controlado por visão, a luz de fundo é automaticamente ligada e desligada conforme 

necessário. Use este comando para controlar o status ligado da luz de fundo embutida quando o sistema não 

é controlado por visão.  

No caso da IF-80, a luz de fundo desliga automaticamente após 30 segundos. Se a luz de fundo desliga 

automaticamente, o comando PF_Backlight Off deve ser executado antes que a luz de fundo possa ser 

ligada novamente. 

Não pode ser executado por um controlador virtual ou janela de comando. 

 

Exemplo 

PF_Backlight 1, On 
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PF_BacklightBrightness 

 

Configura o brilho da luz de fundo embutida. 

 

Sintaxe 

PF_BacklightBrightness feeder number | feeder name, brightness 
 

Parâmetros 

feeder number Especifica o número do alimentador (número inteiro de 1 a 4) como uma expressão ou 

um valor numérico. 

feeder name Especifica o nome do alimentador como uma string de caracteres. 

brightness A porcentagem de brilho (número inteiro) de 0 a 100%. 

 

Valores de retorno 

Nenhum 

 

Descrição 

Normalmente, o brilho da luz de fundo embutida a ser usada para a peça é configurado caixa de diálogo de 

configuração da alimentação de peça.  Se mudanças no brilho forem necessárias no tempo de execução, 

você pode usar este comando para fazê-lo. 

Não pode ser executado por um controlador virtual ou janela de comando. 

 

Exemplo 

PF_BacklightBrightness 1, 80 
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Função PF_Info 

 

Restaura as propriedades da peça. 

 

Sintaxe 

(1) PF_Info (part ID, property ID) 
(2) PF_Info (part name, property ID) 

 

Parâmetros 

part ID Especifica o ID da peça (número inteiro de 1 a 16). 

part name Especifica o nome da peça como uma string de caracteres). 

property ID Especifica o ID da propriedade.  

As propriedades que podem ser restauradas são as seguintes. 

 
ID da propriedade Detalhes 

PF_INFO_ID_FEEDER_CALIB_CORRECT_MAXNUM 

Resultados da calibração do número ideal 

de peças 

Usado para calcular o número de peças 

para alimentar. 

PF_INFO_ID_FEEDER_NO 
Retorna o número do alimentador usado 

pela peça. 

PF_INFO_ID_ROBOT_NO 
Retorna o número do robô usado pela 

peça. 

 

Valores de retorno 

Retorna o valor da propriedade especificada. 

 

Descrição 

Retorna valores da propriedade da peça. Use este valor para personalizar o comportamento do sistema 

dentro da função callback. 

Não pode ser executado por um controlador virtual ou janela de comando. 

 

Exemplo 

Consulte 4. Funções callback da alimentação de peças - PF_Control para mais detalhes. 
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PF_InitLog 

 

Permite a saída de arquivos de registro de alimentação de peças e especifica o caminho do destino. 

Isto deve ser executado antes de PF_Start. 

Para produzir arquivos de registro, o controlador precisa estar conectado com o PC no qual o RC+ está 

instalado. 

Para mais informações sobre os arquivos de registro da alimentação de peças, consulte 5. Arquivo de 
registro da alimentação de peças. 

 

Sintaxe 

PF_InitLog part ID, output path, append 
 

Parâmetros 

ID da peça Especifica o ID da peça (número inteiro de 1 a 16). 

output path Especifica o caminho do destino da saída do arquivo de registro (caminho do arquivo no 

PC + nome do arquivo). 

append Defina para True para anexar dados quando existe o caminho de saída especificado. 

Defina para False para substituir o arquivo. 

 

Valores de retorno 

Nenhum 

 

Descrição 

Execute esta função pela mesma tarefa que está executando PF_Start. Não será criado um registro quando 

esta função estiver sendo executada através de uma tarefa diferente. 

Nada acontecerá ao usar esta função se o processo de alimentação de peças não tiver sido iniciado. 

Não será criado um registro ao executar esta função enquanto o controlador não estiver conectado ao PC. 

Note que isto não causará a ocorrência de um erro. 

Ocorrerá um erro ao executar PF_Start e o caminho não existir, ou quando o sistema falhar em gravar 

dados no arquivo. Note que não ocorrerá um erro ao executar esta função. 

Não pode ser executado por um controlador virtual ou janela de comando. 

 

Exemplo 

Consulte o exemplo de uso fornecido para o PF_Start. 
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Função PF_IsStopRequested 

 
Verifica se a solicitação de final do processo de alimentação de peças foi emitido (se PF_Stop tiver sido 

executado). 

Isto é usado normalmente dentro de uma função callback. 

 

Sintaxe 

PF_IsStopRequested (part ID) 
 

Parâmetros 

part ID Especifica o ID da peça (número inteiro de 1 a 16). 

 

Valores de retorno 

True é retornado quando PF_Stop tiver sido chamado enquanto o processo de alimentação de peças está 

sendo executado. 

False é retornado em todas as outras circunstâncias. 

 

Descrição 

Isto é usado para determinar se uma solicitação de final de alimentação de peças for emitido dentro de uma 

função callback. Ao executar o processamento de loop, etc., codifique o programa de modo que esta função 

seja chamada para cada loop, descontinuando o loop e terminando a função callback quando uma 

solicitação de final for emitida. 

 

No caso de operação multi-peças, você pode especificar um dos IDs de peça especificado por PF_Start. 

Por exemplo, se você executar PF_Start 1, 2, 3, 4, e em seguida PF_Stop 2 for executado, você pode 

verificar a solicitação de saída com esta função usando Part ID 1,2,3 ou 4. 

Não pode ser executado por um controlador virtual ou janela de comando. 

 

Exemplo 

Consulte 4. Funções callback da alimentação de peças - PF_Robot para mais detalhes. 
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Função PF_Name$ 

 

Retorna o nome da peça de um ID de peça. 

 

Sintaxe 

PF_Name$ (part ID) 
 

Parâmetros 

part ID Especifica o ID da peça (número inteiro de 1 a 16). 

 

Valores de retorno 

Retorna o nome do ID da peça especificada como uma string de caracteres. 

 

Descrição 

Isto retornará “” (string em branco) se o ID da peça especificada for inválido. 

Não pode ser executado por um controlador virtual ou janela de comando. 

 

 

Exemplo 

Print PF_Name$(1) 
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Função PF_Number 

 

Retorna o ID da peça através de um nome de peça. 

 

Sintaxe 

PF_Number (part name) 

 

Parâmetros 

part name Especifica o nome da peça como uma string de caracteres). 

 

Valores de retorno 

Retorna o ID da peça (número inteiro de 1 a 16) para o nome da peça especificada. 

 

Descrição 

Retorna −1 se o nome da peça correspondente não existe. 

Se existirem múltiplas peças com o mesmo nome, a peça com o ID menor será restaurada. 

Não pode ser executado por um controlador virtual ou janela de comando. 

 

 

Exemplo 

Print "Part1 part number = ", PF_Number("Part1") 
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PF_OutputOnOff  

 

Liga e desliga o terminal de saída do alimentador. 

Configure este comando para On para fornecer peças de um depósito alimentador. Configure o comando 

para Off para parar de fornecer peças de um depósito alimentador.  

O alimentador IF-80 tem um depósito alimentador embutido. Depósitos alimentadores opcionais estão 

disponíveis para outros modelos de alimentador. 

 

Sintaxe 

(1) PF_OutputONOFF feeder number/feeder name, On, output number [, duration] [, wait] 
(2) PF_OutputONOFF feeder number/feeder name, Off 

 

Parâmetros 

feeder number Especifica o número do alimentador (número inteiro de 1 a 4) como uma expressão ou 

um valor numérico. 

feeder name Especifica o nome do alimentador como uma string de caracteres. 

On/Off Configura ligado/desligado. 

output number Especifica o destino da saída. Isto pode ser especificado quando o comando é 

configurado para On.  

1: Terminal de saída 1 

2: Terminal de saída 2 

duration Especifica a duração para ligar. 

Especifica um valor em número inteiro entre 1 - 30000 [ms]. 

Configurar para 0 ou omitir este valor configurará este comando para sempre permanecer 

como ligado. 

wait Especifica se é para esperar ou não a operação ser completada. Somente para o IF-80. 

0: Não espera que a operação do depósito alimentador seja completada. 

1: Espera que a operação do depósito alimentador seja completada. 

 

Valores de retorno 

Nenhum 

 

Descrição 

O controle retornará imediatamente após executar este comando (incluindo o caso em que a configuração 

de espera for 0 para o IF-80). Use o comando Wait como mostrado no exemplo para aguardar pelo depósito 

alimentador completar as suas ações. 

Os terminais de saída 1 e 2 não podem ambos ser ligados ao mesmo tempo. Por exemplo, ligar o terminal 1 

desligará o terminal 2. 

Quando configurado para Off, tanto os terminais 1 como o 2 serão desligados. 

A saída não desligará mesmo se o comando PF_Abort ou o comando PF_Stop estiver sendo executado. 

Não pode ser executado por um controlador virtual ou janela de comando. 

 

 

Exemplo 

Consulte 4. Funções callback da alimentação de peças - PF_Control para mais detalhes. 
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Função PF_Purge 

 

A purga (ejeção das peças no alimentador) é executada. 

Quando a operação de purga é executada (sem sucesso ou não), a fila de coordenadas da peça especificada 

pelo ID da peça é apagada. 
 

Sintaxe 

PF_Purge partID, type, duration, remain, retry 
 

Parâmetros 

part ID Especifica o ID da peça (número inteiro de 1 a 16). 

type Especifica o processo. 

1: Sem feedback de visão. A purga é baseada unicamente no tempo. 

2: Com feedback de visão. Conta o número de peças restantes usando a visão.  

duration Especifica o tempo para a purga (em milésimo de segundos) 

remain Especifica o número de peças que podem permanecer no alimentador após a purga. 

retry Especifica o número máximo de tentativas para alcançar aquele número de peças restante. 

 

Valores de retorno 

Retorna True quando a purga foi completada com sucesso. Retorna False se o número de peças restantes no 

alimentador excede o valor de remain durante o número especificado de tentativas.   
 

Descrição 

O mecanismo de purga (por exemplo, a porta de purga da plataforma do alimentador, mecanismo de 

abertura e fechamento da porta de purga) é de responsabilidade do cliente. O IF-80 possui uma opção de 

purga disponível (que consiste em uma plataforma especial e uma caixa de purga removível). 

Quando type é “With Vision”, a sequência Blob da peça é usada para aproximar o número de peças na 

plataforma. 

Para habilitar/desabilitar a purga e para determinar a direção da purga, consulte “2.2.10. Purga”. 

O IF-80 deve ser calibrado para a purga. Configure em “2.2.11. Calibração”. 

Quando a purga é desabilitada e esta função é chamada, ocorre um erro e a função callback do PF_Status 

será chamada com PF_STATUS_PURGENOTENABLED. 

Não pode ser executado por um controlador virtual ou janela de comando. 

No EPSON RC+ 7.5.0, os parâmetros remain e retry não são opcionais mesmo se type = 1. Especifique um 

valor de “0” para remain e retry quando type = 1. 
 

Exemplos 

Exemplo 1: 

Purgar a peça 1 usando o feedback da visão. Cada tentativa de purga leva 1500 msec. 3 peças podem 

permanecer na plataforma. 5 tentativas serão feitas. 

Boolean purgeStatus 

purgeStatus = PF_Purge(1, 2, 1500, 3, 5) 

Print purgeStatus 

 

Exemplo 2: 

Purgar a peça 1 não usando o feedback da visão. Purga por 2000 msec.  

PF_Purge 1, 1, 2000, 0, 0 
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Função PF_QtyAdjHopperTime 

 

Retorna a quantidade estimada de tempo de operação do depósito alimentador que é necessária para 

fornecer o número ideal de peças. 

 

Sintaxe 
PF_QtyAdjHopperTime (partID, SupplyQty, SupplyTime) 
 

Parâmetros 
part ID Especifica o ID da peça (número inteiro de 1 a 16). 

SupplyQty Especifica a quantidade de peças (número de peças) que são fornecidas no tempo definido 

em SupplyTime. 

SupplyTime Especifica o tempo de operação do depósito alimentador em milésimos de segundo 

necessário para fornecer a quantidade de peças (número de peças) especificado por 

SupplyQty. 

 

Valores de retorno 
Retorna a quantidade estimada de tempo de operação do depósito alimentador (ms). 

O valor de retorno será entre 1 - 30000 [ms]. 

No caso de erro, o valor de retorno será 1. 

 

Descrição 
PF_QtyAdjHopperTime usa a visão, para calcular o tempo de operação do depósito alimentador necessário 

para assegurar que a plataforma tenha a quantidade ideal de peças (determinado pela calibração do 

alimentador). O valor de retorno é usado como parâmetro de duração para a instrução PF_OutputOnOff. 

As instruções SupplyQty e SupplyTime são determinadas pelo desenvolvedor (usando o botão Test Hopper 

na página suprimento da alimentação de peças). Estes valores indicam quantas peças são fornecidas em 

uma dada quantidade de tempo. 

 

No caso de operação multi-peças, o tempo de operação calculado assume que uma quantidade igual de cada 

tipo de peça é o ideal. Se PF_QtyAdjHopperTime é executado enquanto as peças estão sendo trabalhadas 

no alimentador, então a sequência de visão Blob da peça (para o PartID fornecido) está funcionando bem 

como cada sequência de peça individual (para cada peça no agrupamento PF_Start). Se 

PF_QtyAdjHopperTime é executado quando nenhuma peça está sendo trabalhada no alimentador, então 

somente a sequência Blob da peça (para o PartID fornecido) é usada. 

 

Este comando não pode ser executado por um controlador virtual ou janela de comando. 

Este comando não pode ser usado com câmeras móveis. 

Se o usuário processa a visão (isto é, a função callback do PF_Vision é usada) para qualquer peça sendo 

trabalhada no alimentador, então PF_QtyAdjHopperTime usará somente a sequência Blob da peça para 

determinar o tempo de operação do depósito alimentador para a peça especificada pelo parâmetro Part ID.  
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Exemplo 
Este exemplo usa o callback do PF_Control para ligar o depósito alimentador opcional pela quantidade de 

tempo estimada que é necessária para fornecer a quantidade ideal de peças. O depósito alimentador é 

ajustado para fornecer 10 peças por segundo (1000 ms). 
 

Function PF_Control(PartID As Integer, Control As Integer) As Integer 

 Integer hopperOnTime 

 

 Select Control 

  'Solicita o fornecimento de peças (adiciona até o número ideal) 

  Case PF_CONTROL_SUPPLY 

   hopperOnTime = PF_QtyAdjHopperTime(PartID, 10, 1000) 

   PF_OutputONOFF 1, On, 1, hopperOnTime 

   Wait hopperOnTime / 1000 

 Send 

 

 PF_Control = PF_CALLBACK_SUCCESS 

Fend 
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PF_QueAdd 

 

Adiciona dados (dados de ponto, orientação da peça, dados de usuário) a fila de coordenadas de peças. 

 

Sintaxe 

PF_QueAdd part ID, point data [, part orient [, user data]] 
 

Parâmetros 

part ID Especifica o ID da peça (número inteiro de 1 a 16). 

point data Especifica os dados de ponto. 

part orient Opcional. Expressão de número inteiro usada para registrar a orientação da peça junto 

com os dados de ponto. 

PF_PARTORIENT_FRONT=1 A peça voltada para cima. 

PF_PARTORIENT_FRONT=2 A peça voltada para baixo. 

user data Opcional. Expressão real usada para armazenar dados do usuário junto com os dados de 

ponto. 

 

Valores de retorno 

Nenhum 

 

Descrição 

Este comando é usado para registrar dados (dados de ponto, orientação da peça, dados de usuário) na fila de 

coordenadas de peças.  

Sob circunstâncias normais, PF_QueAdd não é necessário pois a fila de coordenadas de peça é gerada 

automaticamente dentro do processo de alimentação de peças. Isto é usado ao utilizar processos de visão 

únicos (usando a função callback do PF_Vision).  

Os dados são adicionados no final da fila de coordenadas de peças para o ID de peça especificado.  

No entanto, os dados serão registrados de acordo com o método de classificação estabelecido caso algum 

seja aplicado usando PF_QueSort. 

Até 1.000 itens de dados podem ser retidos em uma fila de coordenadas de peças. 

 

Exemplo 

Consulte 4. Funções callback da alimentação de peças - PF_Vision para mais detalhes. 
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PF_QueAutoRemove 

 

Configura a função de remoção automática da fila de coordenadas de peças especificada. 

 

Sintaxe 

PF_QueAutoRemove part ID, {True | False} 
 

Parâmetros 

part ID Especifica o ID da peça (número inteiro de 1 a 16). 

True | False False: Desabilita a função de exclusão automática (padrão).  

True : Habilita a função de exclusão automática. 

 

Valores de retorno 

Nenhum 

 

Descrição 

Configura a função de remoção automática para a fila de coordenadas de peças.  

Quando a função de remoção automática está habilitada, os dados de ponto são automaticamente 

eliminados da fila de coordenadas de peças quando está usando o PF_QueGet para restaurar os dados de 

ponto da fila de coordenadas de peças. 

Os dados de ponto não são eliminados quando a função de remoção automática é desabilitada. Use 

PF_QueRemove para eliminar os dados de ponto. 

A função de remoção automática pode ser habilitada/desabilitada para cada ID de peça. 

 

Exemplo 

PF_QueAutoRemove 1, True 
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Função PF_QueAutoRemove 

 

Retorna o status da função de remoção automática configurada para a fila de coordenadas de peças. 

 

Sintaxe 

PF_QueAutoRemove (part ID) 
 

Parâmetros 

part ID Especifica o ID da peça (número inteiro de 1 a 16). 

 

Valores de retorno 

Isto é retornado como “True” se a função de remoção automática da fila de coordenadas de peças está 

habilitada e “False” se ela está desabilitada.  

 

Descrição 

Consulte a descrição para PF_QueAutoRemove. 
 

Exemplo 

Boolean autoremove 

autoremove = PF_QueAutoRemove (1) 
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Função PF_QueGet 

 

Retorna os dados de ponto da fila de coordenadas de peças. 

 

Sintaxe 

PF_QueGet (part ID [, index ] ) 
 

Parâmetros 

part ID Especifica o ID da peça (número inteiro de 1 a 16). 

index Especifica o índice do dado na fila para restaurar como um número inteiro.  

O valor inicial do índice é 0. Isto pode ser omitido. 

 

Valores de retorno 

Retorna os dados do ponto. 

 

Descrição 

PF_QueGet restaura os dados de ponto da fila de coordenadas de peças. Se o índice é omitido, esta função 

restaurará a entrada de dados da fila inicial. Se for especificado um índice, os dados de ponto para o índice 

especificado serão retornados. 

Os dados de ponto são eliminados executando PF_QueGet quando PF_QueAutoRemove é usado para 

habilitar a função de remoção automática para os dados da fila. 

Os dados de ponto não são eliminados quando a função de remoção automática é desabilitada. Use 

PF_QueRemove para eliminar os dados de ponto. 

 

Exemplo 

Consulte 4. Funções callback da alimentação de peças - PF_Robot para mais detalhes. 
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Função PF_QueLen 

 

Retorna a quantidade de dados da fila de coordenadas de peças registrados na fila de coordenadas de peças. 

 

Sintaxe 

PF_QueLen (part ID) 
 

Parâmetros 

part ID Especifica o ID da peça (número inteiro de 1 a 16). 

 

Valores de retorno 

Retorna o número de entradas de dados na fila de coordenadas de peças válidas registradas como um 

número inteiro. 

 

Descrição 

Retorna o número corrente das entradas registradas dos dados da fila de coordenadas de peças.  

Isto também pode ser usado como um parâmetro de comando Wait. 

 

Exemplo 

Consulte 4. Funções callback da alimentação de peças - PF_Robot para mais detalhes. 
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PF_QueList 

 

Exibe uma lista de dados da fila de coordenadas de peças (dados de ponto) para a fila de coordenadas da 

peça especificada. 

 

Sintaxe 

PF_QueList part ID, [display count ] 
 

Parâmetros 

part ID Especifica o ID da peça (número inteiro de 1 a 16). 

display count Especifica o número de itens de dados exibidos como um número inteiro. Isto pode ser 

omitido.  

Todos os dados da fila serão exibidos exibido se este parâmetro for omitido. 

 

Descrição 

Isto somente pode ser usado na janela de comando. 

 

Exemplo 

Exemplo de uso da janela de comando 

 
> PF_QueList 1 

Queue 0  = XY(   1.000,  1.000,  0.000,  0.000 ) /R /0 ( 1 ) (  0.000) 

Queue 1  = XY(   3.000,  1.000,  0.000,  0.000 ) /R /0 ( 1 ) (  2.000) 

Queue 2  = XY(   4.000,  1.000,  0.000,  0.000 ) /R /0 ( 1 ) (  3.000) 

Queue 3  = XY(   5.000,  1.000,  0.000,  0.000 ) /R /0 ( 2 ) (  4.000) 

Queue 4  = XY(   6.000,  1.000,  0.000,  0.000 ) /R /0 ( 2 ) (  5.000) 

 

  



Software 3. Referência dos comandos SPEL+ da alimentação de peças 

 

150 Part Feeding 7.0  Introduction & Hardware (Common) & Software  Rev.4 

PF_QuePartOrient 

 

Restaura e exibe a orientação da peça (número inteiro) registrada na fila de coordenadas de peças. 

 

Sintaxe 

PF_QuePartOrient part ID [, index [, part orient]] 
 

Parâmetros 

part ID Especifica o ID da peça (número inteiro de 1 a 16). 

index Expressão em número inteiro que representa o índice dos dados da fila de coordenadas 

de peças. (O primeiro número do índice é 0). Opcional quando está sendo executado pela 

janela Command. 

part orient Expressão em número inteiro que representa a orientação da peça a ser configurada 

novamente. Este pode ser omitido se executado pela janela Command. Se omitido, a 

orientação da peça atual (expressão de número inteiro) será exibida. 

PF_PARTORIENT_FRONT=1 A peça voltada para cima. 

PF_PARTORIENT_FRONT=2 A peça voltada para baixo. 

 

Descrição 

Restaura e exibe a orientação da peça atualmente registrada na fila de coordenadas de peças. 

 

Se o método de classificação for especificado por PF_Sort, a ordem dos dados da fila de coordenadas de 

peças é alterada de acordo com o método de classificação especificado.  

QUE_SORT_POS_PARTORIENT : Orientação da peça (expressão de número inteiro) em ordem 

ascendente  

QUE_SORT_INV_PARTORIENT : Orientação da peça (expressão de número inteiro) em ordem 

descendente 

 

Veja também 

Função PF_QuePartOrient 

 

Exemplo 

PF_QuePartOrient 1, 1, PF_PARTORIENT_FRONT 
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Função PF_QuePartOrient 

 

Retorna a orientação da peça (número inteiro) registrada na fila de coordenadas de peças. 

 

Sintaxe 

PF_QuePartOrient (part ID [, index]) 

 

Parâmetros 

part ID Especifica o ID da peça (número inteiro de 1 a 16). 

index Opcional. Expressão em número inteiro que representa o índice dos dados da fila de 

coordenadas de peças. (O primeiro número do índice é 0). 

 

Valores de retorno 

Retorna a orientação da peça (valor em número inteiro). 

 

Descrição 

PF_QuePartOrient restaura a orientação da peça pela fila de coordenadas de peças. Se o índice é omitido, 

esta função restaurará a entrada de dados da fila inicial. Se for especificado um índice, a orientação da peça 

para o índice especificado será retornada. 

 

Exemplo 

Consulte 4. Funções callback da alimentação de peças - PF_Robot para mais detalhes. 
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PF_QueRemove 

 

Elimina dados da fila de coordenadas de peças (dados de ponto) da fila de coordenadas de peças 

especificada. 

 

Sintaxe 

PF_QueRemove part ID [, index | All] 
 

Parâmetros 

part ID Especifica o ID da peça (número inteiro de 1 a 16). 

index Especifica o índice dos dados da fila de coordenadas de peças para eliminar como um 

número inteiro.  

O valor inicial do índice é 0. Isto pode ser omitido.  

Especifique All para eliminar todos os itens de dados. 

 

Valores de retorno 

Nenhum 

 

Descrição 

Elimina os dados (dados de ponto) da fila de coordenadas de peças.  

Isto é usado para eliminar dados usados pela fila de coordenadas de peças. 

 

Exemplo 

Consulte 4. Funções callback da alimentação de peças - PF_Robot para mais detalhes. 
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PF_QueSort 

 

Configura e exibe o método de classificação aplicado à fila de coordenadas de peças especificada. 

 

Sintaxe 

PF_QueSort part ID [,sort method] 

 

Parâmetros 

part ID Especifica o ID da peça (número inteiro de 1 a 16). 

sort method Configura o método de classificação usando números inteiros (0 a 8), ou com as 

constantes descritas abaixo.  

Isto pode ser omitido ao executar pela janela de comando.  

Quando omitido, o método de classificação corrente em uso será exibido. 

 

Constante Valor Descrição 

QUE_SORT_NONE 0 Não classifica 

(usa a ordem de registro na fila de coordenadas da peça) 

QUE_SORT_POS_X 1 Classifica na ordem ascendente pela coordenada X. 

QUE_SORT_INV_X 2 Classifica na ordem descendente pela coordenada X. 

QUE_SORT_POS_Y 3 Classifica na ordem ascendente pela coordenada Y. 

QUE_SORT_INV_Y 4 Classifica na ordem descendente pela coordenada Y. 

QUE_SORT_POS_USER 5 Classifica na ordem ascendente pelos dados do usuário. 

QUE_SORT_INV_USER 6 Classifica na ordem descendente pelos dados do usuário. 

QUE_SORT_POS_PARTORIENT 7 Classifica na ordem ascendente pela orientação da peça. 

QUE_SORT_INV_PARTORIENT 8 Classifica na ordem descendente pela orientação da peça. 

 

Valores de retorno 

Nenhum 

 
Descrição 

Configura o método de classificação aplicado à fila de coordenadas de peças. Os dados de ponto 

adicionados usando PF_QueAdd serão registrados na fila de coordenadas de peças de acordo com o método 

de classificação configurado. 

Portanto, você deve executar o PF_QueSort antes de usar o PF_QueAdd. Note que os dados não serão 

reclassificados se esta função for usada após os dados já terem sido adicionados. 

 

Exemplo 

PF_QueSort 1, QUE_SORT_POS_X 
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Função PF_QueSort 

 

Retorna o método de classificação configurado para a fila de coordenadas de peças especificada. 

 

Sintaxe 

PF_QueSort (part ID) 
 

Parâmetros 

part ID Especifica o ID da peça (número inteiro de 1 a 16). 

 

Valores de retorno 

Retorna o método de classificação configurado para a fila de coordenadas de peças especificada como um 

número inteiro. 

 

Valor Descrição 

0 Não classifica (usa a ordem de registro na fila de coordenadas de peças) 

1 Classifica na ordem ascendente pela coordenada X. 

2 Classifica na ordem descendente pela coordenada X. 

3 Classifica na ordem ascendente pela coordenada Y. 

4 Classifica na ordem descendente pela coordenada Y. 

5 Classifica na ordem ascendente pelos dados do usuário. 

6 Classifica na ordem descendente pelos dados do usuário. 

7 Classifica na ordem ascendente pela orientação da peça. 

8 Classifica na ordem descendente pela orientação da peça. 

 

Exemplo 

Integer quesort 

 

quesort = PF_QueSort(1) 
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PF_QueUserData 

 

Restabelece e exibe os dados do usuário (número real) registrados na fila de coordenadas de peças. 

 

Sintaxe 

PF_QueUserData part ID [, index [, user data]] 
 

Parâmetros 

part ID Especifica o ID da peça (número inteiro de 1 a 16). 

index Expressão em número inteiro que representa o índice dos dados da fila de coordenadas 

de peças. (O primeiro número do índice é 0). Opcional quando está sendo executado pela 

janela Command. 

user data Expressão real que representa os dados do usuário a serem configurados novamente. Este 

pode ser omitido se executado pela janela Command. Se omitido, os dados do usuário 

atuais (expressão real) são exibidos. 

 

Descrição 

Restaura e exibe os dados de usuário atualmente registrados na fila de coordenadas de peças. 

 

Se o método de classificação for especificado por PF_Sort, a ordem dos dados da fila de coordenadas de 

peças é alterada de acordo com o método de classificação especificado.  

QUE_SORT_POS_USER : Dados do usuário (expressão real) em ordem ascendente  

QUE_SORT_INV_USER : Dados do usuário (expressão real) em ordem descendente 

 

Veja também 

Função PF_QueUserData 

 

Exemplo 

Real r 

r = 0.1 

PF_QueUserData 1, 1, r 
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Função PF_QueUserData 

 

Retorna os dados do usuário (valor real) registrados na fila de coordenada de peças 

 

Sintaxe 

PF_QueUserData (part ID [, index]) 
 

Parâmetros 

part ID Especifica o ID da peça (número inteiro de 1 a 16). 

index Opcional. Expressão em número inteiro que representa o índice dos dados da fila de 

coordenadas de peças. (O primeiro número do índice é 0). 

 

Valores de retorno 

Retorna os dados do usuário (valor real). 

 

Descrição 

PF_QueUserData restaura os dados de usuário da fila de coordenadas de peças. Se o índice é omitido, esta 

função restaurará a entrada de dados da fila inicial. Se for especificado um índice, a orientação das peças 

para o índice especificado será retornada. 

 

Exemplo 

Real r 

r = PF_QueUserData(1, 1) 
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PF_ReleaseFeeder 

 

Libera o bloqueio adquirido por PF_AccessFeeder. PF_AccessFeeder e PF_ReleaseFeeder bloqueiam e 

desbloqueiam o acesso a um alimentador para evitar potenciais colisões em um sistema multi-robô/um 

alimentador. Este comando é necessário quando dois robôs estão compartilhando o mesmo alimentador ao 

mesmo tempo.  

 
Exemplo: 

Tarefa 1 executa PF_AccessFeeder 1, então a tarefa 1 continua. 

Tarefa 2 executa PF_AccessFeeder 1, então a tarefa 2 é pausada. 

Tarefa 1 executa PF_ReleaseFeeder 1, então a tarefa 2 é retomada. 

 

Este comando pode ser escrito em processamento paralelo (!...!) nos comandos de movimento. 
 

Sintaxe 

Formato 1: F_ReleaseFeeder feeder number/ feeder name 
Formato 2: MotionCommand ! [Dn;] PF_ReleaseFeeder feeder number/ feeder name ! 
 

Parâmetros 

feeder number Especifica o número do alimentador como uma expressão ou um valor numérico. 

feeder name Especifica o nome do alimentador como uma string de caracteres. 

MotionCommand Qualquer entre Arc, Arc3, Go, Jump, Jump3, Jump3CP, Move, BGo, BMove, TGo e 

TMove.  

Dn Especifica onde no percurso do movimento do robô deve iniciar o processamento 

paralelo em %. 

(Consulte Referência da linguagem SPEL+ do EPSON RC+ 7.0! Processamento 

paralelo) 
 

Valores de retorno 

Nenhum 
 

Descrição 

O bloqueio somente pode ser liberado dentro da mesma tarefa. 

Não pode ser executado por um controlador virtual ou janela de comando. 
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Exemplo 

Este é um exemplo de apanhar a última peça no alimentador e quando 50% do percurso para a posição de 

colocação é alcançado, o controle é retornado para PF_Start para iniciar a criação da imagem de visão e a 

operação do alimentador. 

 
Function main 

 Motor On 

 PF_Start(1) 

Fend 

 

Function PF_Robot(partID As Integer) 

 Xqt Task_PF_Robot(partID) 

 Wait 1.0 

 AccessFeeder 1 

 ReleaseFeeder 1 

 PF_Robot = PF_SUCCESS 

Fend 

 

Function Task_PF_Robot(partID As Integer) 

 AccessFeeder 1 

 

 Integer i 

 For i = 1 to numToPick 

  pick = PF_GetQue(PartID) 

  PF_QueRemove partID 

  Jump pick 

  On gripperOutput 

  Wait .1 

  If i < numToPick And PF_QueLen(PartID) > 0 Then 

   Jump place 

  Else 

   ‘ Última peça, então libera o alimentador em 50% 
   Jump place ! D50; PF_ReleaseFeeder 1! 

  EndIf 

  Off gripperOutput 

  Wait .1 

 Next i 

FEnd 
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PF_Start 

 

Inicia o processo de alimentação de peças para uma peça especificada. 
 

Sintaxe 

PF_Start part ID1[, part ID2 [, part ID3 [, part ID4] ] ] 
 

Parâmetros 

part ID Especifica o ID da peça (número inteiro de 1 a 16). 
 

Valores de retorno 

Nenhum 
 

Descrição 

Executa o seguinte antes de iniciar PF_Start (consulte o exemplo de utilização).  

- Seleciona o robô em uso 

- Define as configurações do robô (Power, Speed, Accel, etc.) 

- Liga o motor do robô 

- Executa PF_InitLog ao gerar um registro 
 

Executar o PF_Start gera uma tarefa nova (tarefa número 32) e o processo de alimentação de peças é 

iniciado.  

O controle retorna para o chamador sem aguardar o final do processo de alimentação de peças. 
 

Nas condições seguintes, ocorrerá um erro e a função callback do Status será executada. 

O processo de alimentação de peças não iniciará. 

Condições Valor do parâmetro Status da função 
callback do Status 

O ID da peça não existe 

Tente iniciar uma operação multi-peças com peças de 

diferentes alimentadores 

PF_STATUS_BAD_ID 

A configuração do parâmetro da peça é inválida 

(A caixa de seleção Enabled não está selecionada, etc.) 

PF_STATUS_BAD_PARAMETER 

A calibração do alimentador não está completa PF_STATUS_CAL_NOT_COMPLETE 

A peça está desabilitada PF_STATUS_PARTNOTENABLED 

O alimentador está em uso PF_STATUS_FEEDERINUSE_ERROR 

Ocorreu um erro do sistema PF_STATUS_ERROR 
 

Operação de múltiplos alimentadores: 

O processo de alimentação de peças pode ser executado simultaneamente nas peças que pertencem a 

alimentadores diferentes. 

Por exemplo, se a peça 1 pertence ao alimentador 1 e a peça 2 pertence ao alimentador 2, você pode 

executar o PF_Start 1 primeiro e depois o PF_Start 2 pode ser executado. 

O PF_Start cria uma tarefa para cada alimentador. O número da tarefa que é usado depende do número do 

alimentador. 

Número do alimentador Tarefa 

1 32 

2 31 

3 30 

4 29 
 

Cada função callback (PF_Robot, PF_Control, PF_Status, PF_Vision, PF_MobileCam) é executada na 

mesma tarefa à medida que PF_Start cria. 

 

Para o controlador da série T, até dois alimentadores podem ser controlados ao mesmo tempo. Se estiver 

usando três ou mais alimentadores, “o erro 7731: O número máximo de alimentadores simultâneos para o 

tipo de controlador foi excedido” ocorre.  
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Operação multi-peças: 

Quando você deseja executar a operação com múltiplas peças, deve especificar os IDs das múltiplas peças 

como argumentos. Até quatro IDs de peças podem ser especificados. 

Neste caso, a vibração do alimentador é executada para o ID da peça (peça ativa) especificada pelo 

primeiro argumento de PF_Start. Você pode usar o comando PF_ActivePart para mudar a peça ativa. 

Somente peças que pertencem ao mesmo alimentador podem ser especificadas em uma operação multi-

peças:. Se uma peça de um alimentador diferente for especificada e PF_Start for executado, ocorrerá um 

erro e a função callback é chamada com PF_STATUS_BAD_ID. 

Até 2 robôs podem compartilhar um único alimentador ao mesmo tempo. Se você tentar usar a instrução 

PF_Start em um agrupamento de peças (por exemplo, PF_Start 1, 2, 5) e as peças forem designadas para 

mais de 2 robôs, ocorrerá um erro. 

 

Outras notas: 

Enquanto o processo de alimentação de peças está sendo executado em um alimentador, outro processo de 

alimentação de peças não pode ser executado para o mesmo alimentador. 

Por exemplo, se a peça 1 pertence ao alimentador 1 e a peça 2 pertence ao alimentador 1, executar PF_Start 

1 e depois PF_Start 2, um erro ocorrerá e a função callback do PF_Status será chamada com 

PF_STATUS_FEEDERINUSE_ERROR. Neste momento PF_Start 1 continua processando sem nenhum 

erro. 

PF_Start deve ser executado através de uma tarefa normal. Se PF_Start for executado por uma tarefa em 

segundo plano, ocorrerá um erro. 

Não pode ser executado por um controlador virtual ou janela de comando. 

 

 

Exemplo 

Robot 1 

Motor On 

Power High 

Speed 100 

Accel 100, 100 

LimZ -80,0 

 

PF_InitLog 1, "C:\log.csv", True 

PF_Start 1 
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PF_Stop 

 

Emite uma solicitação de parada do processo de alimentação de peças. 

Isto irá aguardar para executar a função callback para concluir. 

Uma vez completa, a função callback do PF_CycleStop será executada e o processo irá parar. 

 

Sintaxe 

PF_Stop part ID 
 

Parâmetros 

part ID Especifica o ID da peça (número inteiro de 1 a 16). 

 

Valores de retorno 

Nenhum 

 

Descrição 

Para o processo de alimentação de peças para a peça especificada. 

Diferentemente do comando PF_Abort, PF_Stop esperará que as funções callback em execução sejam 

finalizadas. 

Assim que as funções callback forem completadas, a função callback do PF_CycleStop será executada. 

Nada acontecerá ao usar esta função quando o processo da alimentação de peças não tiver sido iniciado. 

Ao usar o PF_Stop em uma operação multi-peças, qualquer dos partID que foram especificados com o 

PF_Start podem parar o processo de alimentação de peças. 

Você não pode executar o PF_Start imediatamente após executar o PF_Stop. Se o PF_Start é executado 

depois da função callback do PF_CycleStop ser completada, ocorrerá um 

PF_STATUS_FEEDERINUSE_ERROR. Isto é devido a você estar tentando trabalhar uma nova peça no 

alimentador antes da peça corrente ser completada.  

Para corrigir esta situação, adicione o código como o seguinte. 

 

PF_Stop 1  ‘Para este exemplo, a peça 1 está sendo trabalhada no alimentador 1 que usa a tarefa 

32 

TaskWait 32  ‘Aguarda para finalizar a peça corrente 

PF_Start 2  ‘Agora você pode iniciar a nova peça 

 
Não pode ser executado por um controlador virtual ou janela de comando. 

 

Exemplo 

PF_Stop 1 
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4. Funções callback da alimentação de peças 

As funções callback são funções do SPEL que são automaticamente chamadas pelo 

processo do comando PF_Start peças quando condições predeterminadas são atendidas. 

Os arquivos de programa (PartFeeding.prg, PartFeeding.inc) que incluem modelos para 

cada função callback serão adicionados ao projeto ao registrar a primeira peça como uma 

nova entrada. Os usuários descrevem os comandos requeridos no SPEL baseado nas 

especificações da configuração do sistema do usuário em uso. 

Função Descrição/Aplicação 

PF_Robot Sintaxe para o comportamento do robô (apanhar, colocar). 

PF_Control Sintaxe para o depósito alimentador, operações da iluminação do 

usuário. 

PF_Status Sintaxe para processamento de erro. 

PF_MobileCam Sintaxe para o movimento/retração da câmera móvel para a posição de 

captura da imagem. 

PF_Vision Sintaxe para o processamento da visão exclusiva 

(por exemplo: determinando as peças baseado nos resultados de 

sequências de visão múltiplas). 

PF_CycleStop Sintaxe para processamento após PF_Stop ter sido executado. 

 

4.1 Itens comuns 

O número do robô dentro das funções callback é o número do robô especificado em 2.2.2 

Geral. 

As funções callback são executadas como tarefas normais enquanto o processo de 

alimentação de peças está sendo executado. 

O número da tarefa usada inicia em 32 e é decrescido para cada alimentador adicional. 

Não elimine PartFeeding.prg e PartFeeding.inc. Além disso, não elimine ou assinale como 

comentário funções callback que não estão em uso. Isto resultará em um erro de 

construção. 

Não chame funções callback pelo código do usuário enquanto o processo de alimentação 

de peças está sendo executado. Fazer isto pode ter consequências inesperadas. As funções 

callback podem ser executadas individualmente para fins de teste. 
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PF_Robot 

 

Descreve o comportamento do robô para resgatar peças do alimentador e colocá-las em um local 

designado. 

Certifique-se de que esta função foi escrita. 

 

Sintaxe 

Function PF_Robot (part ID As Integer) As Integer 

 ' Movimento do robô 

Fend 

 

Parâmetros 

part ID O ID da peça (número inteiro de 1 a 16) é colocado aqui. 
Quando a operação é multi-peças, a peça ativa é colocada aqui. 

 

Valores de retorno 

Para controlar o processo de alimentação de peças após sair da função PF_Robot, defina os valores 

seguintes. 

(Cada constante é definida em PartFeeding.inc) 

 

PF_CALLBACK_SUCCESS 

Normalmente, você deve especificar este valor. 

Quando não houver dados na fila de coordenadas de peças (no caso de operação multi-peças, não haverá 

dados da peça ativa), o processo de alimentação de peças continua. 

Quando há dados na fila (no caso de operação multi-peças, haverá alguns dados da peça ativa), a função 

callback do PF_Robot é reiniciada sem mudanças no conteúdo da fila de coordenadas de peças. 

 

PF_CALLBACK_RESTART 

O processo de alimentação de peças continua e gera novamente a fila de coordenadas de peças, 

independentemente de restarem ou não dados da fila. Isto pode ser usado quando você desejar obter as 

coordenadas da peça com cada coleta para apanhar com alta precisão. 

 

PF_CALLBACK_RESTART_ACTIVEPART 

O processo de alimentação de peças continua e gera novamente a fila de coordenadas de peças somente 

para a peça ativa, independente de restarem ou não dados da fila. Isto pode ser útil para agilizar o 

processo de visão omitindo outras peças que não as peças ativas. 

 

Números de erros definidos pelo usuário (8000 - 8999) 

Isto é definido quando você deseja invocar a função callback do PF_Status para tratar erros. 

O valor configurado é passado como um argumento para a função callback do PF_Status. 
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Descrição 

Esta função deverá conter as operações seguintes: 

1. Obter a coordenadas da peça pela fila de coordenadas (usando a função PF_QueGet). 

2. Mover o robô para as coordenadas da peça no alimentador 

3. Agarrar a peça operando a mão, etc. 

4. Mover o robô para as coordenadas de colocação da peça. 

5. Liberar a peça operando a mão, etc. 

6. Eliminar a fila de coordenadas (usando o comando PF_QueRemove) 

 

Normalmente as etapas 1 - 6 (listadas acima) são executadas em um loop até que todos os dados da fila de 

coordenadas tenham sido removidos. 

A lista de coordenadas para as peças detectadas no processo de visão mais recente é adicionada à fila de 

coordenadas. As coordenadas são definidas no sistema de coordenadas local. No caso de operação multi-

peças, uma fila de coordenadas é gerada para cada ID de peça. 

O número do robô usado na função callback do PF_Robot precisa ser compatível com o número do robô 

que foi selecionado para a peça. No caso de multi-robô, você pode usar a instrução Robot para mudar o 

número do robô (Consulte Linguagem de referência do robô do EPSON RC+ 7.0 SPEL+). 

 

 
CUIDADO 

■ É recomendado adquirir ID de peça usando os parâmetros. 

■ Tenha o cuidado de não mudar para um número de robô errado 

quando mudar o número do robô na função callback em um 

sistema multi-robô. 

 

Exemplo de programa 

O que segue é um exemplo de programa simples escrito para usar um atuador da extremidade a vácuo para 

processar todas as peças. 

Um sensor de vácuo é usado para monitorar a sucção ao apanhar peças. 

São feitas três tentativas quando a sucção não é aplicada. O código de erro do usuário 8001 é retornado 

como um valor de retorno se a sucção ainda não pode ser aplicada. 
 

' 

' ** Rótulo de IO (Saída) ** 

' O_VacOn   Sucção 

' O_VacRelease  Liberação 

' 

' ** Rótulo de IO (Entrada) ** 

' I_VacSensed  Sensor de sucção 

' 

'** Ponto** 

' PlacePos  Posição de colocação das peças 

' 

' ** Erro do usuário ** 

' 8001 Ocorreu erro de tempo limite na sucção 

' 
Function PF_Robot(partID As Integer) As Integer 

 

  Byte retry 

   

  ' Processa a fila de coordenadas inteira, ou executa loop até que uma solicitação de parada seja emitida 
  Do While PF_QueLen(partID) > 0 And PF_IsStopRequested(partID) = False 

 

   ' Move o robô para a posição de apanhar a peça. 
   Jump PF_QueGet(partID) 

   

   ' Liga o vácuo e verifica a sucção (tenta três vezes) 
   On O_Adsorb 
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   retry = 3 

   Do While retry > 0 

     Wait Sw(I_VacSensed) = On, 0.5 

     If TW = True Then 

      ' Se o tempo limite expirou, para e reaplica a sucção 
      Off O_VacOn 

      Wait 0.1 

      On O_VacOn 

     EndIf 

   Loop 

   If TW = True Then 

     ' Termina com erro pois a sucção ainda não pode ser aplicada após as tentativas 

     ' Executa o processamento do erro de acordo com a função callback do Status 
     PF_Robot = 8001 

     Exit Function 

   EndIf 

 

   ' Move o robô para a posição de colocação da peça. 
   Jump PlacePos 

 

   ' Desliga e interrompe o vácuo 
   Off O_VacOn 

   On O_VacRelease 

   Wait 0.1 

   Off O_VacRelease 

    

   ' Elimine uma entrada de dados na fila de coordenadas 
   PF_QueRemove partID 

   

  Loop 

 

  PF_Robot = PF_CALLBACK_SUCCESS 

  

Fend 
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PF_Control 

 

PF_Control é chamado quando o sistema precisa que o depósito alimentador ou a iluminação do usuário 
deva ser ligado ou desligado. Esta função callback é usada para controlar os seguintes dispositivos 
instalados no sistema: 
- Depósito alimentador 
- Iluminação do usuário 
Ao usar a iluminação, selecione “Custom front light” no Menu - [Tools] - [Part Feeding] - [Lighting] do 
EPSON RC+ 7.0. 

 

Sintaxe 

Function PF_Control (part ID As Integer, Control As Integer) As Integer 

 ' (Operações do depósito alimentador) 

 ' (Operações da iluminação externa) 

Fend 

 

Parâmetros 

part ID O ID da peça (número inteiro de 1 a 16) é colocado aqui. 
Quando a operação é multi-peças, a peça ativa é colocada aqui. 

Control O tipo de operação (número inteiro) é colocado aqui. 

Operação Valor (definido em PartFeeding.inc) 

Operação do depósito alimentador 

(quando o alimentador não tem mais peças) 
PF_CONTROL_SUPPLY_FIRST 

Operação do depósito alimentador 

(quando o alimentador contém peças e mais peças podem 

ser adicionadas) 

PF_CONTROL_SUPPLY 

Liga a iluminação do usuário PF_CONTROL_LIGHT_ON 

Desliga a iluminação do usuário PF_CONTROL_LIGHT_OFF 
 

Valores de retorno 

Sob circunstâncias normais, defina a constante PF_CALLBACK_SUCCESS (definida em 
PartFeeding.inc). 
Quando ocorre um erro, configure um número de erro definido pelo usuário (8000 - 8999). Este valor é 
devolvido como parâmetro da função callback do PF_Status. 

 

Descrição 

Use o texto descritor Select...Send para descrever processos por dispositivo. 
 

Operação do depósito alimentador (quando o alimentador não tem mais peças) 
Não há mais peças no alimentador. Move o depósito alimentador para fornecer peças para o alimentador. 
Você pode otimizar o movimento do robô configurando o número de peças fornecidas para o valor obtido 
ao calibrar para o número ideal de peças (restaurado com o comando PF_Info). 
 

Operação do depósito alimentador (quando o alimentador contém peças e mais peças podem ser 
adicionadas) 
Há peças no alimentador e mais peças podem ser adicionadas. Adicionar peças neste momento aumenta o 
número de peças que podem ser detectadas com o sistema de visão e melhora a eficiência da operação do 
robô. Como um exemplo, assuma que o número de peças fornecidas é igual ao número de peças removidas 
pelo robô. 
 

Liga a iluminação do usuário 
Indica o momento de ligar a iluminação do usuário para criar imagens de visão. Opera a iluminação do 
usuário para ligá-la. 
 

Desliga a iluminação do usuário 
Indica o momento de desligar a iluminação do usuário quando a criação de imagens de visão tiver sido 
concluída. Opera a iluminação do usuário para desligá-la. 
Descreva o processo seguinte no código preparado pelo usuário. Execute-o antes de PF_Start. 
- Conecte ao depósito alimentador e ajuste as configurações, etc. 
- Conecte à iluminação externa e ajuste as configurações (Brilho), etc.  
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Exemplo de programa 

O exemplo de programa seguinte mostra como controlar um depósito alimentador e a iluminação externa. 

O depósito alimentador é conectado ao terminal OUT 1 no IF-240 (número do alimentador = 1), e é 

controlado com o comando PF_OutputONOFF. 

O depósito alimentador foi configurado para fornecer 30 peças a cada segundo enquanto está em operação. 

Neste exemplo, assuma que o “Número de peças fornecidas” é configurado para 60. 

Assuma que a iluminação externa está configurada para um IO padrão. 
 

' ** Rótulo de IO (Saída) ** 

' O_FrontLight   Iluminação externa 
 

Function PF_Control(partID As Integer, Control As Integer) As Integer 

 

 Integer duration, numPart 

  

 numPart = PF_Info(partID, PF_INFO_ID_FEEDER_CALIB_CORRECT_MAXNUM) 

  

 Select Control 

  

  ' Operação do depósito alimentador. Quando o alimentador não tem mais peças 
  Case PF_CONTROL_SUPPLY_FIRST 

   duration = numPart / 1000.0 * 30 

   PF_OutputOnOff 1, On, 1, duration 

   

  ' Operação do depósito alimentador. Ao adicionar peças para o alimentador 
  Case PF_CONTROL_SUPPLY 

   duration = 2000 

   PF_OutputONOFF 1, On, 1, duration 

   

  ' Liga a iluminação do usuário 
  Case PF_CONTROL_LIGHT_ON 

   On O_FrontLight 

   

  ' Desliga a iluminação do usuário 
  Case PF_CONTROL_LIGHT_OFF 

   Off O_FrontLight 

  

 Send 

  

 PF_Control = PF_CALLBACK_SUCCESS 

 

Fend 
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PF_Status 

 

Descreve processos (principalmente processos de erro) baseado no valor de retorno da função callback e o 

status do sistema (peças não fornecidas, etc.). 

 

Sintaxe 

Function PF_Status (part ID As Integer, Status As Integer) As Integer 

 ' (Processamento do erro) 

Fend 

 

Parâmetros 

part ID O ID da peça (número inteiro de 1 a 16) é colocado aqui. 

Quando a operação é multi-peças, a peça ativa é colocada aqui. 

status O status é colocado aqui. Isto é um valor de retorno da função callback ou um valor definido pelo 

sistema. (veja Descrição) 

Valores de retorno 

Se o valor de retorno não for especificado, ele será igual ao especificado para PF_EXIT e o processo de 

alimentação de peças é terminado. 

 

PF_CONTINUE 
Continua o processo de alimentação de peças. Normalmente este valor deve ser especificado. 

 

PF_EXIT 
Termina imediatamente o processo de alimentação de peça. Quando este valor for especificado, o processo 

de alimentação de peça será terminado. 

Se este valor for especificado, o dispositivo deverá ser retornado para o estado inicial (isto é, retornar o robô 

para a posição de estacionamento, retornar o robô para motor desligado, etc.). 

 

PF_RESTART 
Restaura e reinicia o processo de alimentação de peça. 

 

Descrição 

Esta função é executada após outras funções callback (exceto a função PF_CycleStop e a função do 

PF_Status). 

 

O valor de retorno para a função callback recém executada ou o erro que ocorreu no processo de 

alimentação de peças é configurado para o parâmetro Status. Descreva os processos baseado nestes valores. 

 

PF_CALLBACK_SUCCESS  
A função callback foi concluída com sucesso. Normalmente nada a ser processado. 

 

PF_CALLBACK_RESTART_ACTIVEPART: 
Função callback do PF_Robot concluída com sucesso e o valor retornado é 

PF_CALLBACK_RESTART_ACTIVEPART. Normalmente nada a ser processado. 

 

PF_STATUS_NOPART 
Este status indica que as peças não estão sendo fornecidas pelo depósito de alimentação. Descreve a 

operação para fornecer peças para o alimentador. Normalmente nada a ser processado. 

 

PF_STATUS_TOOMANYPART  
Este status indica que muitas peças estão sendo fornecidas pelo depósito alimentador e estas peças não 

podem ser apanhadas. Descreve a operação para remover peças do depósito alimentador usando uma 

chamada de operador, etc. Reveja as configurações do depósito alimentador se este status ocorre 

regularmente. 
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PF_STATUS_BAD_ID 
O ID da peça especificada ao executar o comando PF_Start é inválido. Assegure-se de que você especificou 

o ID da peça registrada corretamente. 

Você tentou iniciar com múltiplos alimentadores durante uma operação multi-peças. Revise as 

configurações para cada peça. 

Isto terminará imediatamente o processo de alimentação de peça. 

 

PF_STATUS_BAD_PARAMETER 
O parâmetro da peça especificada ao executar o comando PF_Start é inválido.  

Isto terminará imediatamente o processo de alimentação de peça.  

 

PF_STATUS_CAL_NOT_COMPLETE 
A peça especificada ao executar o comando PF_Start não completou o processo de calibração do 

alimentador. Isto terminará imediatamente o processo de alimentação de peça. Execute a calibração usando 

as informações fornecidas em 2.3.7. Calibração como referência. 

 

PF_STATUS_WRONGPART 
As peças restantes no alimentador não podem ser detectadas. Verifique se a sequência de visão da peça pode 

detectar as peças corretamente, ou verifique tipos diferentes de peças ou peças danificadas. 

 

PF_STATUS_PARTBLOB_ERROR 
A sequência ou objeto de visão para a detecção do blob da peça não é válido. Isto terminará imediatamente o 

processo de alimentação de peça. Verifique a sequência blob da peça e o objeto que é usado para a peça. 

 

PF_STATUS_PARTSEQ_ERROR 
A sequência ou objeto(s) de visão usados para a detecção da peça não é válido. Isto terminará imediatamente 

o processo de alimentação de peça. Verifique a sequência da peça e o objeto que é usado para detectar a 

peça. 

 

PF_STATUS_ERROR 
Ocorreu um erro (erro de sistema) enquanto executava o comando PF_Start. Isto terminará imediatamente o 

processo de alimentação de peça. Verifique se a sequência de visão configurada em 2.3.3. Visão funciona 

corretamente. Depure as funções callback individualmente para verificar se elas funcionam corretamente. O 

erro 7730 “O número máximo de robôs por alimentador foi excedido.” também pode ocorrer ao tentar 

compartilhar um alimentador com mais de 2 robôs. 

Os processos da operação podem ser especificados com o valor de retorno da função callback Status. 

PF_EXIT é configurado sempre que um valor de retorno não é especificado. Isto terminará o processo de 

alimentação de peças. Certifique-se de definir um valor de retorno para evitar isto. 

 

PF_STATUS_FEEDERINUSE_ERROR 
O processo de alimentação de peças foi lançado múltiplas vezes para o mesmo alimentador. O processo de 

alimentação é terminado imediatamente. O processo de alimentação de peças que já está sendo executado 

continuará. 

Verifique novamente o programa. 

 

PF_STATUS_PARTNOTENABLED 
A peça está desabilitada. 

Certifique-se de que Enabled está marcado em Menu - [Tools] - [Part Feeding] - [ General] no EPSON RC+ 

7.0. 

 

PF_STATUS_PURGENOTENABLED 
A função PF_Purge foi executada, embora a purga esteja desabilitada. 

Certifique-se de que Enabled está marcado em Menu - [Tools] - [Part Feeding] - [ Purge] no EPSON RC+ 

7.0. 
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Exemplo de programa 

O programa seguinte descreve o processamento de erro. 

O erro de usuário tratado neste exemplo é o erro de tempo limite da sucção comentado no exemplo de 

programa usado para a função callback do robô. 

Se este erro ocorrer, o motor do robô é desligado. 
 

' ** Erro do usuário ** 

' 8001 Ocorreu erro de tempo limite na sucção 
 

Function PF_Status(PartID As Integer, Status As Integer) As Integer 

 

 Select Status 

   

  Case PF_CALLBACK_SUCCESS 

   ' Sucesso (não faça nada em circunstâncias normais) 
   

  Case PF_STATUS_NOPART 

    ' Nenhuma peça no depósito alimentador 
   MsgBox "Hopper empty." 

   

  Case PF_STATUS_TOOMANYPART 

    ' Muitas peças no alimentador 
   MsgBox "Too many parts on Feeder." 

   

  Case PF_STATUS_BAD_ID 

   ' O ID da peça especificada não existe 
   MsgBox "Bad PartID." 

    

  Case PF_STATUS_BAD_PARAMETER 

    ' Parâmetros de peça inválido 
   MsgBox "Bad parameter." 

    

  Case PF_STATUS_CAL_NOT_COMPLETE 

   ' Calibração não completada  
   MsgBox "Calibration incomplete." 

    

  Case PF_STATUS_ERROR 

   ' Erro 
   MsgBox "Error!! (code: " + Str$(Err) + " ) " + ErrMsg$(Err) 

    

  Case 8001 

   'Exemplo: Tempo limite da sucção 
   MsgBox " Adsorption Error!!" 
   Motor Off 

   PF_Status = PF_EXIT 

   Exit Function 

 

 Send 

  

 PF_Status = PF_CONTINUE 

 

Fend 
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PF_MobileCam 

 
Descreve o processo usado para mover o robô para a posição de captura da imagem e recuar após capturar a 
imagem, ao usar uma câmera móvel. Esta função será sempre executada, independentemente se a câmera 
móvel está em uso ou não. 

 

Sintaxe 

Function PF_MobileCam(part ID As Integer, Action As Integer) As Integer 

' (Move o robô para a posição de captura da imagem) 

' (Recua o robô) 

Fend 

 

Parâmetros 

part ID O ID da peça (número inteiro de 1 a 16) é colocado aqui. 
Quando a operação é multi-peças, a peça ativa é colocada aqui. 

Action O tipo de movimento é colocado aqui. 

Tipo de movimento Constante (definido em PartFeeding.inc) 

Move o robô para a posição de captura da imagem (e 
executa a criação da imagem de visão e as operações do 
alimentador depois disso) 

PF_MOBILECAM_BEFORE 

Recua ao robô 
(e executa a função callback do PF_Robot depois disso) 

PF_MOBILECAM_AFTER 

 

Valores de retorno 

Sob circunstâncias normais, defina a constante PF_CALLBACK_SUCCESS (definida em 
PartFeeding.inc). 
Para terminar esta função para executar o processamento do erro, configure um número de erro definido 
pelo usuário (8000 - 8999). Este valor é devolvido como parâmetro da função callback do PF_Status. 
 

Descrição 

Esta função é executada antes da captura da imagem, e antes da função callback do PF_Robot ser chamada. 
Após descrever esta função, teste se o robô pode trafegar com segurança para os pontos de destino 
designados. 
 

Exemplo de programa 

O exemplo seguinte descreve um programa usado para mover a câmera móvel para a posição de captura da 
imagem e retrocedê-la. 
As posições são definidas como dados de ponto e rotuladas como VisionPos para a posição de captura da 
imagem, e HomePos para a posição de retração. 

 
'** Ponto** 
' VisionPos  Posição de captura da imagem da câmera móvel 
' HomePos  Posição de retração da câmera móvel 
' 
Function PF_MobileCam(partID As Integer, Action As Integer) As Integer 

  

 Select Action 

  

  Case PF_MOBILECAM_BEFORE ' Move o robô para a posição de captura da imagem 
   Jump VisionPos 

  Case PF_MOBILECAM_AFTER ' Retrai o robô 
   Jump HomePos 

 Send 

 

 MobileCam = PF_CALLBACK_SUCCESS 

Fend 
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PF_Vision 

 

É usado quando o usuário deseja programar os processos de captura da imagem (controle de luz, usar o 

sistema de visão, processamento do programa SPEL). Isto também é usado quando é difícil detectar as 

peças e determinar a orientação (orientação do lado, etc.) com o sistema de visão somente . Para usar esta 

função, selecione “User processes vision for part via PF_Vision callback” no EPSON RC+ 7.0 - Menu - 

[Tools] - [Part Feeding] - [Vision]. 

 

Sintaxe 

Function PF_Vision(part ID As Integer, ByRef NumBack As Integer) As Integer 

' (Processamento da visão) 

Fend 

 

Parâmetros 

part ID O ID da peça (número inteiro de 1 a 16) é colocado aqui. 

Quando a operação é multi-peças, a peça ativa é colocada aqui. 

numBack Atribui o número de peças que não podem apanhadas (voltadas para baixo, etc.). (ByRef é 

especificado)  

Este valor é usado pelo processo de alimentação de peças para determinar se é necessária a 

inversão.  

Insira “0” se a peça não tem lados definidos. 

 

Valores de retorno 

Para continuar o processamento, defina o valor de retorno para PF_CALLBACK_SUCCESS. 

Para executar o processamento do erro, defina o valor de retorno para um número de erro definido pelo 

usuário (8000 - 8999). Este valor é devolvido como parâmetro da função callback do PF_Status. 

 

Descrição 

Esta função é usada ao utilizar combinações de múltiplas sequências de visão e controles de iluminação 

externos para detectar coordenadas de peças. Os processos seguintes são para serem descritos pelo usuário. 

- Controles de iluminação do usuário 

- Processamento da visão (executando a instrução VGet) 

- Gerenciamento da fila de coordenadas de peças (inicialização e registro dos dados de ponto) 

 

Exemplo de programa 

O exemplo seguinte descreve um programa de detecção de peças usando duas sequências de visão, VSeq1 

(incluindo um objeto Geom) e VSeq2 (incluindo um objeto Geom).  

VSeq1 é usada com a iluminação do usuário 1. Isto pode detectar a posição das peças, mas não pode 

determinar sua orientação. VSeq2 é usada com a iluminação do usuário 2, e pode detectar somente as peças 

voltadas para cima. 

As coordenadas das peças detectadas (local número 1 neste exemplo) são adicionadas à fila de coordenadas 

com o comando PF_QueAdd. Ao fazê-lo, o valor obtido em 2.3.6 Janela Teach é designado como 

coordenada Z. 

Além disso, para habilitar a inversão, primeiro habilite a inversão em 2.3.1 Geral, especifique VSeq2 para 

“Sequência de visão da peça” em 2.3.3. Visão, ligue a iluminação do usuário 2 e então execute a calibração 

da inversão conforme descrito em 2.3.7 Calibração. 
 

' ** Rótulo de IO (Saída) ** 

' O_FrontLight1   Iluminação do usuário 1 

' O_FrontLight2   Iluminação do usuário 2 
 

Function PF_Vision(partID As Integer, ByRef NumBack As Integer) As 

Integer 

 

 Boolean found 

 Integer i, numFound 
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  Real PX_X, PX_Y, PX_U 
 Real RB_X, RB_Y, RB_U, RB_Z 

  

 ' Apanha a coordenada Z 
 RB_Z = -80.0 

  

 ' Inicializa a fila de coordenadas 
 PF_QueRemove partID, All 

  

 ' Liga a iluminação do usuário 1 
 On O_FrontLight1 

  

 ' Detecta a peça (executa UsrVisionSeq1) 
 VRun VSeq1 

 VGet VSeq1.Geom01.NumberFound, numFound 

  

 ' Desliga a iluminação do usuário 1 
 Off O_FrontLight1 

 ' Liga a iluminação do usuário 2 
 On O_FrontLight2 

  

 NumBack = 0 

 For i = 1 To numFound 

  ' Restaura as coordenadas do pixel XY para a peça detectada com VSeq1.Geom01 

  ' Configura a janela VSeq2.Geom01 de pesquisa para cobrir esta peça  

  ' Tamanho da peça = 100 x 100 pxl 
  VGet VSeq1.Geom01.PixelXYU(i), found, PX_X, PX_Y, PX_U 

  VSet VSeq2.Geom01.SearchWinLeft, (PX_X - 50) 

  VSet VSeq2.Geom01.SearchWinTop, (PX_Y - 50) 

       

  ' Executa VSeq2 
  VRun VSeq2 

  VGet VSeq2.Geom01.Found, found 

 

  If found = True Then 

    ' Se encontrado, registra na fila de coordenadas que a peça está voltada para cima 

    ' O número local é 1 
    VGet VSeq1.Geom01.RobotXYU(i), found, RB_X, RB_Y, RB_U 

    PF_QueAdd partID, XY(RB_X, RB_Y, RB_Z, RB_U) /1 

 

  Else 

    ' Se não encontrado, a peça está voltada para baixo 
    NumBack = NumBack + 1 

 

  EndIf 

         

 Next 

     

 ' Desliga a iluminação externa 2 
 Off O_FrontLight2 

  

 PF_Vision = PF_CALLBACK_SUCCESS 

  

Fend 

 

  



Software 4. Funções callback da alimentação de peças 

 

174 Part Feeding 7.0  Introduction & Hardware (Common) & Software  Rev.4 

PF_CycleStop 

 

Descreve processos após a função PF_Stop ter sido executada. 

 

Sintaxe 

Function PF_CycleStop(part ID As Integer)  
' (Processa quando parada) 

Fend 
 

Parâmetros 

part ID O ID da peça (número inteiro de 1 a 16) é colocado aqui. 

Quando a operação é multi-peças, a peça ativa é colocada aqui. 

 

Valores de retorno 

Nenhum 

 

Descrição 

Esta função é executada após a função callback em progresso parar a execução assim que PF_Stop tiver sido 

executado. O processo do sistema é descrito aqui. Os processos a serem descritos incluem o retorno do robô 

a sua posição de estacionamento e desligando os motores do robô. 

 
Exemplo de programa 

O programa seguinte executa processos para retornar o robô para a sua posição de estacionamento e desligar 

os motores quando o comando PF_Stop é emitido. 

 
Function PF_CycleStop(partID As Integer) 

  

 Home 

 Motor Off 

  

Fend 
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5. Arquivo de registro da alimentação de peças 
 

5.1 Resumo 

O arquivo de registro da alimentação de peças é um arquivo de registro que grava as ações 

seguintes executadas como parte do processo das operações, além do tempo da operação e 

os resultados. 

- Processamento da visão 

- Controle do alimentador 

- Operação da função callback (Robô, Status) 

 

O arquivo de registro da alimentação de peças pode ser usado para executar o seguinte. 

- Verificar o tempo do ciclo para a coleta de peças. 

- Verificar o número de peças que podem ser coletadas com cada tentativa para ajustar 

a quantidade alimentada do depósito alimentador. 

- Verificar e fazer melhoramentos em ações consumindo uma quantidade indevida de 

tempo baseado nos tempos de processamento da operação. 

 

Note que o controlador deve estar conectado ao PC para usar esta função. 

 

5.2 Habilitar a função de registro 

Conecte o controlador ao PC. 

Programe PF_InitLog para ser executado antes de PF_Start. 

Para mais detalhes, consulte 3. Referência dos comandos PF_InitLog do SPEL+ para 

alimentação de peças . 

 

5.3 Formato do arquivo de registro 

5.3.1 Itens comuns 

Os arquivos de registro são no formato CSV. Os nomes dos arquivos são especificados 

como um parâmetro do PF_InitLog. 

Os seguintes dados são gravados em ordem cronológica como um arquivo de registro 

único. As colunas 1 a 3 se aplicam a todos os tipos de dados. A coluna 4 e colunas 

subsequentes mudarão dependendo do tipo de dados em uso. 

Coluna Nome da 
coluna 

Formato Detalhes 

1 
Data e hora String de 

caracteres 
Momento do início da ação (aaaa/mm/dd 
hh:MM:ss) 

2 
Escala Valor 

real 
Tempo transcorrido desde que PF_Start 
começou a ser executado [segundos] (s.sss) 

3 
Tempo Valor 

real 
Tempo de processamento [segundos] (s.sss) 

4 e após 
Varia dependendo do tipo de dado (Tipo). 
Isto é descrito em mais detalhes em 6.3.2 em diante. 
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A relação entre a leitura de Data e hora e a Escala, a leitura do Tempo é mostrada no 

diagrama abaixo. 

Tempo 

Início do PF_Start 

Início da ação registrada 

Fim da ação registrada 

Tempo 

Escala 

DateTime 

 

 

 

5.3.2 Registro da sequência de visão  

Este registro grava o tempo requerido pelo processo de alimentação de peças para 
processar a sequência de visão especificada pela sequência de visão da peça descrita em 
2.3.3. Visão, o número de peças voltadas para cima e o número de peças voltadas para 
baixo detectadas. 

Coluna Nome da 
coluna 

Formato Detalhes 

4 Tipo String de 
caracteres 

Tipo de registro (“UserVision”) 

5 ID Número inteiro ID da peça 

6 NumFront Número inteiro Número de peças voltadas para cima 

7 NumBack Número inteiro Número de peças voltadas para baixo 

 

5.3.3 Registro da sequência de visão do sistema 

Este registro grava o tempo requerido pelo processo de alimentação de peças para 
processar a sequência de visão gerada internamente para detectar a distribuição das peças, 
etc. 

Coluna Nome da 
coluna 

Formato Detalhes 

4 Tipo String de 
caracteres 

Tipo de registro (“SystemVision”) 

5 ID Número inteiro ID da peça 

 

5.3.4 Registro do alimentador 

Este registro grava os tipos de ações do alimentador executadas. 

Coluna Nome da 
coluna 

Formato Detalhes 

4 Tipo String de 
caracteres 

Tipo de operação: 

Separation Separação 
Centering Centralização 
Shift Deslocamento 
BackShift Deslocamento traseiro 
Flip Inversão 

5 ID Número inteiro ID da peça 
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5.3.5 Registro da função callback do PF_Robot 

Este registro grava o número de peças processadas com a função callback do PF_Robot. 

Coluna Nome da 
coluna 

Formato Detalhes 

4 Tipo String de 
caracteres 

Tipo de operação (“Robot”) 

5 ID Número inteiro ID da peça 

6 Número Número inteiro Número de peças processadas 
(Somente peças ativas) 
(Número de entradas registradas na 
fila de coordenadas antes de chamar - 
Número de entradas registradas na 
fila de coordenadas após chamar) 

 

5.3.6 Registro da função callback do PF_MobileCam 

Este registro grava o tipo de ação da função callback do PF_MobileCam. 

Coluna Nome da 
coluna 

Formato Detalhes 

4 Tipo String de 
caracteres 

Tipo de operação (“MobileCam”) 

5 ID Número 
inteiro 

ID da peça 

6 Ação Número 
inteiro 

Move o robô para a posição  
de captura da imagem 2001 

Retrai o robô 2002 

 

5.3.7 Registro da função callback do PF_Control 

Este registro grava o tipo de ação da função callback do PF_Control. 

Coluna Nome da 
coluna 

Formato Detalhes 

4 Tipo String de 
caracteres 

Tipo de operação (“Control”) 

5 ID Número inteiro ID da peça 

6 Ação Número inteiro Operação do depósito alimentador (sem 
peças) 2100 

Operação do depósito alimentador 
(adicionar 
peças) 2101 

Iluminação do usuário ligada 2102 

Iluminação do usuário desligada 2103 

 
Ao usar a iluminação do usuário, o tempo de processamento (luz acesa, apagada) do 
callback de controle será incluído no tempo de processamento descrito em 5.3.2. Registro 
da sequência de visão. 

Tempo 

Operação da função callback do 

PF_Control 

Liga a luz externa 

Processamento da sequência de 

visão 

Operação da função callback do 

PF_Control 

Desliga a luz externa 

Controle (2103) 

Tempo 

Controle (2102) 

Tempo 

UserVision 

Tempo 

 

  

 

NOTA 
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5.3.8 Registro da função callback do PF_Status 

Este registro grava o tipo de ação da função callback do PF_Status. 

Coluna 
Nome da 

coluna 
Formato Detalhes 

4 Tipo String de 
caracteres 

Tipo de operação (“Status”) 

5 ID Número inteiro ID da peça 

6 Status Número inteiro O erro de status ou de usuário ocorreu 

Normal 0 

Peças não fornecidas 2200 

Peça em excesso 2201 

ID inválido 2202 

Parâmetro inválido 2203 

Calibração não completada 2204 

Erro de sistema 2205 

Peça não detectada 2206 

Falha na sequência blob da peça 2207 

Falha na sequência de visão da peça

 2208 

Alimentador em uso 2209 

Peça desabilitada 2210 

Purga desabilitada 2211 
 

Erro de usuário 8000- 

8999 

 

5.3.9 Registro da função callback do PF_Vision 

Este registro grava o número de peças que estão voltadas para cima/para baixo detectadas 

com a função callback do PF_Vision. 

Coluna Nome da 
coluna 

Formato Detalhes 

4 
Tipo String de 

caracteres 
Tipo de operação (“VisionCallback”) 

5 ID Número inteiro ID da peça 

6 
NumFront Número inteiro Número de peças detectadas que estão 

voltadas para cima 

7 
NumBack Número inteiro Número de peças detectadas que estão 

voltadas para baixo 
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5.4. Exemplo de registro 

O que segue é uma amostra de um registro de alimentação de peças. 

 

DateTime,Tick,Time,Type,ID,Data1,Data2,Data3 

2018/04/07 11:13:44,0.199,0.010,MobileCam,1,2001 

2018/04/07 11:13:44,0.220,0.000,Status,1,0 

2018/04/07 11:13:44,0.531,0.257,SystemVision,1 

2018/04/07 11:13:44,0.798,0.512,UserVision,1,0,0 

2018/04/07 11:13:45,1.483,10.232,Control,1,2100 

2018/04/07 11:13:55,11.725,-0.000,Status,1,0 

2018/04/07 11:13:55,11.736,3.740,Separation,1 

2018/04/07 11:13:59,15.486,0.011,MobileCam,1,2001 

2018/04/07 11:13:59,15.508,-0.000,Status,1,0 

2018/04/07 11:13:59,15.819,0.259,SystemVision,1 

2018/04/07 11:14:00,16.088,4.236,UserVision,1,1,24,57 

2018/04/07 11:14:04,20.545,13.274,Control,1,2101 

2018/04/07 11:14:17,33.829,0.000,Status,1,0 

2018/04/07 11:14:17,33.840,0.011,MobileCam,1,2002 

2018/04/07 11:14:17,33.862,0.000,Status,1,0 

2018/04/07 11:14:17,33.873,22.792,Robot,1,24 

2018/04/07 11:14:40,56.675,0.000,Status,1,0 

2018/04/07 11:14:40,56.686,0.011,MobileCam,1,2001 

2018/04/07 11:14:40,56.708,-0.000,Status,1,0 

2018/04/07 11:14:40,57.019,0.257,SystemVision,1 

2018/04/07 11:14:41,57.495,1.687,Shift,1 

2018/04/07 11:14:43,59.192,0.010,MobileCam,1,2001 

2018/04/07 11:14:43,59.214,-0.000,Status,1,0 

2018/04/07 11:14:43,59.524,0.259,SystemVision 

2018/04/07 11:14:43,59.793,4.208,UserVision,1,1,25,61 

2018/04/07 11:14:48,64.213,1.600,Control,1,2101 

2018/04/07 11:14:49,65.823,0.000,Status,1,0 

2018/04/07 11:14:49,65.834,0.011,MobileCam,1,2002 

2018/04/07 11:14:49,65.856,-0.000,Status,1,0 

2018/04/07 11:14:49,65.867,24.044,Robot,1,25 

2018/04/07 11:15:13,89.921,0.000,Status,1,0 

  



Software 6. Sequências de visão usadas com a opção de alimentação de peças 

 

180 Part Feeding 7.0  Introduction & Hardware (Common) & Software  Rev.4 

6. Sequências de visão usadas com a opção de 
alimentação de peças 

As duas sequências de visão seguintes devem ser criadas para usar a alimentação de peças. 

- Sequência de visão para calibração do alimentador 

- Sequência de visão para detecção de peças 

 

A calibração da visão também é necessária para detectar as coordenadas das peças na 

plataforma. 

Para mais detalhes sobre o Vision Guide, sequências e objetos de visão, consulte o manual 

do Software Vision Guide. 

Detalhes da propriedade da visão são explicados no manual Referência das propriedades e 

resultados do Vision Guide. 

 

6.1 Calibração da visão 

Execute a calibração da visão para a superfície da plataforma do alimentador. 

Para mais informações sobre como executar a calibração da visão, consulte os materiais de 

referência seguintes. 

Vision Guide 7.0 (Ver. 7.4) Software 7. Calibração da visão 

A tabela seguinte relaciona propriedades importantes para a calibração da visão. 

Propriedade Método de configuração 

Camera Configura o número da câmera. 

CameraOrientation Define o método de fixação da câmera. 
Câmera fixa voltada para baixo - Câmera móvel voltada para 
baixo - Mobile J4 ou Mobile J6 

RobotLocal Especifica o número do robô local. 

RobotNumber Especifica o número do robô.  
Corresponda este número com o número do robô configurado em 
2.2.2 Geral. 

RobotTool Especifica o número da ferramenta do robô. 

 

6.2 Sequência de visão para calibração do alimentador 

Crie uma sequência de visão para usar para a calibração do alimentador. 

 Sequência 

 

 

Crie uma sequência de visão separada para calibração do alimentador para a sequência de 

visão para detecção de peças. 

  

 

NOTA 
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6.2.1 Sequência de visão 

Configure as propriedades seguintes. Não deixe de configurar ou verificar o seguinte.  

Deixe todas as outras propriedades com seus valores padrão. 

Propriedade Método de configuração 

Calibration Configure a calibração da visão criada em 6.1. Calibração da visão. 
A calibração da visão deve ser completada (o resultado 
CalComplete deve ser True). 

Camera Defina o número da câmera para a câmera usada para capturar 
imagens do alimentador. 

ExposureTime Ajuste esta propriedade enquanto a luz de fundo do alimentador 
está ligada de modo que as peças possam ser capturadas 
corretamente. Além disso, assegure que a área das imediações da 
plataforma não se mostre escurecida.  
Os valores precisam ser afinados para peças que prontamente 
transmitam luz. 

 

6.2.2 Objetos de visão 

Configure as propriedades seguintes. Não deixe de configurar ou verificar o seguinte.  

Deixe todas as outras propriedades com seus valores padrão. 

Propriedade Método de configuração 

MaxArea Deixe como o valor padrão (largura  altura da câmera). 

MinArea Defina como em torno de 0,9 vezes a área da peça.  
Use o procedimento seguinte para confirmar o tamanho da área da 
peça. 

1. Ligue a iluminação posterior do alimentador 
2. Coloque diversas peças na plataforma de modo que elas não se 

sobreponham 
3. Execute a sequência de visão 
4. A área das peças é a área média para os resultados do Blob 

NumberToFind Defina para “All”. 

SearchWindow Configure tão próximo da circunferência interna da plataforma 
quanto possível. Além disso, assegure que as áreas escurecidas em 
torno da plataforma não entrem na janela de busca. 

 

 

ThresholdColor Configure para preto. 

ThresholdHigh Configure de modo que as peças possam ser detectadas, e que as 
áreas escurecidas nas imediações da plataforma não sejam 
detectadas.  
Os valores precisam ser afinados para peças que prontamente 
transmitam luz. 

ThresholdLow Configure para “0”. 
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6.3 Sequência de visão para detecção de peças 

Uma sequência de visão para detecção de peças é usada para detectar peças e coletar as 

coordenadas das peças. Crie uma sequência de visão como esboçada abaixo. 

Crie uma sequência de visão para detecção de peças separada para a sequência de visão para 

calibração do alimentador. 

 

6.3.1 Peças simples 

O que segue é um exemplo de uma sequência de visão criada para detectar peças que 

precisam somente ser agarradas sem a necessidade de levar em conta a orientação (como a 

peça está voltada) e o grau de rotação. 

 

Sequência de visão 

Configure as propriedades seguintes. Não deixe de configurar ou verificar o seguinte.  

Configure outras propriedades conforme necessário. 

Propriedade Método de configuração 

Calibration Configure a calibração da visão para a câmera usada para capturar 
imagens do alimentador.  
Especifique a mesma calibração que foi especificada para a 
sequência de visão da calibração.  
A calibração da visão precisa ser completada. 

Camera Defina o número da câmera para a câmera usada para capturar 
imagens do alimentador.  
Especifique a mesma câmera que foi especificada para a sequência de 
visão da calibração. 

ExposureTime Ajuste esta propriedade enquanto a luz de fundo do alimentador está 
ligada de modo que as peças possam ser capturadas claramente. 
Além disso, assegure que a área das imediações do alimentador não 
apareçam escurecidas. 

 

Objetos da visão 

Registre um dos seguintes objetos para os quais as coordenadas do robô podem ser 

restauradas. 

- ArcFinder 

- ArcInspector 

- Blob 

- BoxFinder 

- ColorMatch 

- CornerFinder 

- Correlation 

- DefectFinder 

- Edge 

- Geometric 

- LineInspector 

- Point 

- Polar 

 

  

 

NOTA 
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Configure as seguintes propriedades para o objeto. Não deixe de configurar ou verificar o 

seguinte. Configure outras propriedades conforme necessário baseado no tipo do objeto. 

Propriedade Método de configuração 

NumberToFind Defina para All. 

SearchWindow Faça coincidir com a circunferência interna da plataforma. Além 
disso, assegure que as áreas escurecidas em torno da plataforma não 
entrem na janela de busca. 

 

 

 

Isto pode ser usado com outros objetos. 

Exemplo: Usando um objeto ImageOp para binarização do processamento 

 Sequência 

 

  

 

DICA 
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6.3.2 Peças com lados 

Configure as definições como segue para restaurar um lado das peças com múltiplos lados. 

 

Sequência de visão 

Crie uma sequência de visão do mesmo modo como em 6.3.1 Peças simples 6.3.1 Peças 

simples. 

 

Objetos da visão 
1. Registre um objeto detectando o lado frontal das peças (por exemplo: Geométrico) 

2. Registre um objeto detectando o lado traseiro das peças (por exemplo: Geométrico) 

Por exemplo: Crie dois objetos geométricos para determinar para que lado a peça 

está voltada.  

(Geom01 para detectar o lado da frente das peças, Geom02 para detectar o lado 

traseiro das peças) 

 

 Sequência 

 

O exemplo de configurações de propriedade geométrica é o seguinte. 

Propriedade Método de configuração 

Accept Configure para assegurar que as peças serão detectadas. 

NumberToFind Defina para All. 

SearchWindow Faça coincidir com a circunferência interna da plataforma. 

 

 
ModelWindow Ensine as peças ao longo do seu contorno. 
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A configuração da propriedade Timeout pode ser importante para os objetos de visão 

Geometric e Correlation. A propriedade Timeout deverá ser configurada um pouco acima 

do tempo normal que leva para executar a sequência, de outro modo ocasionalmente leva 

2000 ms (tempo limite padrão). 

Exemplo: 

Geometric com NumberToFind = 9 

Muitas peças na imagem 

VRun 

➔ Time to find é 75 ms. para este exemplo. 

Configure NumberToFind = All 

VRun 

➔ O tempo é de cerca de 2000 ms (o valor do tempo limite) 

Configure Timeout para 100 ms 

VRun 

➔ O tempo é de cerca de 100 ms (o valor do tempo limite) 

Então, se Timeout não for configurado corretamente, a aplicação pode levar até 2000 ms 

(padrão) quando Geometric ou Correlation é executado. Para aplicações críticas quanto ao 

tempo, é importante configurar Timeout corretamente. 

  

 

DICA 
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6.3.3 Peças que requerem separação do agarrador 

Algumas peças detectadas usando a comparação de padrões (Geometric, Correlation) 

podem se sobrepor parcialmente, impedindo o robô de apanhar peças. Configure as 

seguintes definições para excluir tais peças usando o recurso de verificação da separação 

do Vision Guide. 

 

Sequência de visão 

Crie uma sequência de visão do mesmo modo como em 6.3.1. Peças simples. 

 

Objetos da visão 

1. Adicione dois objetos para detecção de peças. (Por exemplo: Geometric) 

Exemplo: Crie GeomF para a detecção da frente e GeomB para detecção da traseira. 

2. Adicione um ou mais objetos para verificar a separação para o objeto que detecta a 

peça. 

Exemplo:  Crie um objeto Blob com CheckClearanceFor configurado para o objeto 

Geometric para determinar peças em sobreposição. 
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Exemplo das configurações da propriedade Geometric 

Propriedade Exemplos de configurações 

Accept Configure para assegurar que as peças serão detectadas. 

NumberToFind Defina para All. 

SearchWindow Faça coincidir com a circunferência interna da plataforma. 

 

 

ModelWindow Ensine as peças ao longo do seu contorno. 

Name GeomB : Nome do objeto que detecta o lado traseiro 

GeomF : Nome do objeto que detecta o lado frontal 

 

Exemplo das configurações da propriedade Blob 

Propriedade Exemplo de configurações 

CheckClearanceFor GeomF  

ClearanceCondition NotFound 

FailColor LightGreen 

Name BlobRF : Detecta espaço para o dedo direito 

BlobLF : Detecta espaço para o dedo esquerdo 

PassColor Vermelho 

SearchWin Type RotatedRectangle 

ThresholdHigh 192 

Neste exemplo, somente o lado da frente está marcado para a separação. 

 

BlobRF BlobLF 
 

(1) Uma peça é colocada no centro do alimentador. 

(2) Executa a sequência de visão. 

 

 

DICA 
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(3) Gira as peças em 90. Execute a sequência de visão novamente. 

 

Marque para girar a SearchWindow BlobRF e BlobLF de acordo com a rotação das peças. 

O resultado da detecção quando houver um espaço para o dedo do atuador da extremidade. 

O resultado da detecção quando não houver um espaço para o dedo do atuador da 

extremidade. 
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6.3.4 Configurações de visão especiais 

Ao usar duas ou mais sequências de visão, ou múltiplas fontes de iluminação para detectar 

peças, você pode habilitar a função callback da visão para descrever todos os controles de 

iluminação e processos de detecção de peças. 

Consulte 4. Funções callback da alimentação de peças - PF_Vision para mais detalhes. 

 

6.3.5 Exemplo de não coletar quando há contato com as peças 

próximas 

Esta seção é um exemplo de não apanhar um objeto detectando o contato e um espaço 

pequeno com as peças próximas. 

A sequência de visão é feita assim como em 6.3.3. Peças que requerem separação do 

agarrador. 

 

 

BlobR: Detecta contato no lado 

direito da peça 

BlobT: Detecta contato com a peça 

superior 

BlobB: Detecta contato com a 

peça inferior 

BlobL: Detect contato no lado esquerdo da peça 
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Nenhum contato com as peças próximas. 

 

 

Contato com as peças próximas. 
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7. Como ajustar o depósito alimentador 

O seguinte é um exemplo de como ajustar o depósito alimentador. 

 

7.1 Como ajustar 

Isto é um exemplo de ajuste de depósito alimentador para o IF-240, 380 e 530. 

É presumido que a instalação e a conexão do depósito alimentador e o alimentador foram 

completadas e a calibração do alimentador concluída. 

 

1. Abra a caixa de diálogo [Test Hopper] (veja 2.3.4 Suprimento de peças). 

 

Hopper number Selecione o terminal OUT 1 ou 2. 

Duration Insira uma duração de 10000 (10 seg.) (para referência). 

2. Insira peças no depósito alimentador.  

Quantidade aproximada de peças a ser colocada: 5 a 10 vezes o valor de 

[Optimum number of parts to load] 

O número ideal de peças é mostrado na caixa de diálogo [Test Hopper]. 

3. Clique no botão <Hopper On>. 

Ajuste o volume do controlador do depósito alimentador para fazer as peças se 

moverem suavemente.  

Quando o alimentador parar durante o ajuste, clique no botão <Hopper On> 

novamente. 

4. Ajuste a quantidade ou condição das peças no depósito alimentador de modo que 

a quantidade alimentada de peças seja constante.  

Em alguns casos, é uma boa ideia anexar um divisor à saída do depósito 

alimentador. 

5. Repita as etapas 2-4 para ajustar. 

6. Modifique o programa. 

Consulte o exemplo de comando seguinte em 3. Referência dos comandos 

SPEL+ da alimentação de peças. 

PF_OutputOnOff 

PF_QtyAdjHopperTime 
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7.2 Como ajustar o depósito alimentador IF-80 

O alimentador IF-80 tem um depósito alimentador embutido. O seguinte é um exemplo de 

como ajustar este depósito alimentador. 

É presumido que a instalação e a conexão do depósito alimentador e o alimentador foram 

completadas e a calibração do alimentador concluída. 

 

1. Abra a caixa de diálogo [Test Hopper] (veja 2.3.4 Suprimento de peças). 

 

Duration Insira uma duração de 10000 (10 segundos) (para referência) 

2. Insira peças no depósito alimentador.  

Quantidade aproximada de peças a ser colocada: 5 a 10 vezes o valor de 

[Optimum number of parts to load] 

O número ideal de peças é mostrado na caixa de diálogo [Test Hopper]. 

3. Clique no botão <Hopper On>. 

Se as peças não se moverem suavemente, abra a página [Calibration] e ajuste os 

parâmetros do [Hopper]. 

 

Parâmetro Exemplo de configuração 

Amplitude Configure o valor no qual as peças se movam 

suavemente. 

Time Não precisa ser mudado (configurado na etapa 7) 

Frequency Normalmente não precisa ser mudado. 

Ajuste quando as peças não se movem ao ajustar a 

amplitude. 

4. Ajuste a quantidade ou condição das peças no depósito alimentador de modo que 

a quantidade alimentada de peças seja constante.  

Em alguns casos, é uma boa ideia anexar um divisor à saída do depósito 

alimentador.  
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5. Repita as etapas 2-4 para ajustar. 

6. Remova as peças do alimentador. 

Configure a quantidade de alimentação de peças no depósito alimentador para o 

nível configurado na etapa 4. 

Pressione o botão “Hopper On”. 

Quando o depósito alimentador parar, conte quantas peças foram alimentadas no 

alimentador. 

Execute esta operação diversas vezes para obter um valor médio. 

7. Calcule o tempo de lançamento. 

Tempo [ms] = [número ideal de peças] / [número de peças lançadas] * [tempo de 

duração inserido pela etapa 1] 

Insira este valor no parâmetro da etapa 3. 

8. Modifique o programa. 

 Consulte o exemplo de comando seguinte em 3. Referência dos comandos 

SPEL+ da alimentação de peças. 

PF_OutputOnOff 

PF_QtyAdjHopperTime 
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8 Erros que ocorrem ao usar o EPSON RC+ 

Mensagem Causa/solução 

There are no cameras in the system. 
You can add cameras from [Setup] – 
[System Configuration] – [Vision]. 

Uma câmera não foi registrada no sistema. 

Registre a câmera. 

Part Feeding is not supported for virtual 
controllers. 

A opção Part Feeding não suporta controladores virtuais.  
Conecte ao controlador. 

Part Feeding Option is not installed or 
enabled. Check [Setup] – [Options]. 

A opção Part Feeding não foi habilitada. Esta opção requer uma 
taxa separada.  
Adquira um código de chave de opção de um de nossos 
distribuidores e execute o processo de configuração. 

There are no part feeders enabled in System 
Configuration. 

Um alimentador não foi registrada no sistema. 
Ou então, o alimentador não foi habilitado.  
Registre ou habilite o alimentador. 

The calibration vision sequence has not 
been specified. 

A sequência de visão de calibração não foi especificada.  
Especifique a sequência de visão da calibração na página 
Vision da caixa de diálogo Part Feeding. 

No more parts can be added. 
Até 16 tipos de peças podem ser registradas em um único 
projeto. Elimine peças que não estão em uso ou substitua 
parâmetros de peças não usadas para continuar usando-as. 

Invalid vision calibration for calibration 
vision sequence. A robot camera calibration 
must be specified for the sequence. 

A calibração da visão não foi configurada para a sequência de 
visão para detecção de peças ou a sequência de visão para 
calibração do alimentador. Configure uma calibração de visão 
válida para a propriedade de calibração em cada sequência de 
visão. 

Calibration Error: Too many parts. 

O número de peças para alimentar é muito grande durante a 
calibração do alimentador.  
Insira o número correto de peças exibido na tela. Ou então, 
revise as configurações de visão para fazer alterações. 

Calibration Error: Not enough parts. 

O número de peças para alimentar é muito pequeno durante a 
calibração do alimentador.  
Insira o número correto de peças exibido na tela. Ou então, 
revise as configurações de visão para fazer alterações. 

Não foi possível abrir como cliente a porta 
Ethernet. 

Conexão do alimentador desconectada. Verifique se a conexão 
Ethernet entre o alimentador e o controlador Estão funcionando 
normalmente (se cabos ficaram desconectados, se existe uma 
falha de hub ou uma falha do fornecimento de energia para o 
hub, etc.). Verifique a fonte de energia para o alimentador. 

An undefined function was specified. Feche a janela Part Feeding e tente reconstruir o projeto. 
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9. Exemplos de programação de aplicações 

Este capítulo contém exemplos de programação de aplicações para diversos cenários.  

 

9.1 Um robô por alimentador e uma peça por alimentador 

 

9.1.1 Exemplo de programa 1.1  

 

Tipo do exemplo:  

Usando o callback da instrução PF_Robot para o movimento 

 

Configuração 

Número de robôs: 1 

Número de alimentadores: 1 

Número de tipos de peças no alimentador: 1 

Número de posições de colocação: 1 

Orientação da câmera: Câmera fixa voltada para baixo sobre o alimentador 1 
 

 
 

Descrição 

As peças são removidas do alimentador e colocadas em uma caixa. Quando todas as peças tiverem sido 

removidas, o callback do controle solicitará mais peças. Quando o operador ou o depósito alimentador 

abastecer o alimentador com mais peças, o ciclo continua. Se o comando PF_Stop for executado, o ciclo 

atual acaba e então a aplicação terminará. (O comando PF_Stop não é usado no código de amostra 

seguinte). 

 

Código de amostra  

Main.prg 

 
Function main 

 If Not Motor = On Then 

  Motor On 

 EndIf 

 Power low 

 Jump park 

 PF_Start 1 

Fend 

  

Alimentador 1 
Robô 1 

Peça 1 

Colocação 
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PartFeeding.prg 

 
Function PF_Robot(PartID As Integer) As Integer 

 Do While PF_QueLen(PartID) > 0 

  P0 = PF_QueGet(partID) 

  Jump P0 

  On Gripper; Wait 0.2; 

  Jump Place 

  Off Gripper; Wait 0.2; 

  PF_QueRemove PartID 

  If PF_IsStopRequested(PartID) = True Then 

   Exit Do 

  EndIf 

 Loop 

 PF_Robot = PF_CALLBACK_SUCCESS 

  

Fend 
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9.1.2 Exemplo de programa 1.2 

 

Tipo do exemplo:  

Sistema de robôs múltiplos – 1 robô por alimentador e 1 peça por alimentador 
 

Configuração 

Número de robôs: 2. O robô 1 é conectado a unidade de controle RC700A e o robô 2 está usando uma 

unidade de acionamento 

Número de alimentadores: 2 

Número de tipos de peças em cada alimentador: 1 

Número de posições de colocação: 1 por robô 

Orientação da câmera: Cada alimentador possui sua própria câmera fixa voltada para baixo  
 

  
 
Descrição 

Ambos os robôs apanham e colocam peças independentemente. Os robôs não compartilham alimentadores 

ou posições de colocação. As áreas de trabalho dos robôs não se sobrepõem. Ambos os robôs têm pontos 

que são rotulados como “Park”, “Pick” e “Place” (“Estacionamento”, “ Apanhamento” e “Colocação”)em 

seus respectivos arquivos de pontos. 

 
Código de amostra 

Main.prg 

 
Function main 

 Robot 1 

 If Motor = Off Then Motor On 

 Power low 

 Jump Park 

 

 Robot 2 

 If Motor = Off Then Motor On 

 Power low 

 Jump Park 

 

 PF_Start 1 

PF_Start 2 

Fend 

 

  

Alimentador 1 
Alimentador 2 Robô 1 Robô 2 

Peça 2 
Peça 1 

Colocação 
para o robô 1 

Colocação 
para o robô 2 
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PartFeeding.prg 
 

Function PF_Robot(PartID As Integer) As Integer 

 Integer gripperOutput 

 

 Select PartID 

  Case 1 

   Robot 1 

   gripperOutput =1 

Case 2 

   Robot 2 

   gripperOutput =2 

 Send 

  

Do While PF_QueLen(PartID) > 0 

  Pick = PF_QueGet(PartID) 

  Jump Pick 

  On gripperOutput; Wait 0.2; 

  Jump Place 

  Off gripperOutput; Wait 0.2; 

  PF_QueRemove PartID 

  If PF_IsStopRequested(PartID) = True Then 

   Exit Do 

  EndIf 

 Loop 

 PF_Robot = PF_CALLBACK_SUCCESS 

  

Fend 
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9.1.3 Exemplo de programa 1.3  

 

Tipo do exemplo:  

Processamento paralelo de visão e vibração com movimento do robô 

 

Configuração 

Número de robôs: 1 

Número de alimentadores: 1 

Número de tipos de peças: 1  

Número de posições de colocação: 1 

Orientação da câmera: Câmera fixa voltada para baixo 
 

 
 

Descrição 

O robô apanha uma peça 1 do alimentador de peças e a coloca em uma posição. Isto continua até que todas 

as peças da “Frente” sejam removidas do alimentador. Quando a última peça disponível é colocada (90% 

do percurso do movimento), o alimentador vibra, o depósito alimentador reabastecerá o alimentador se 

necessário, etc. 

Este exemplo demonstra como a ação do alimentador pode ocorrer em paralelo com o movimento do robô 

para otimizar o rendimento.  

 
Código de amostra 

Main.prg 

 
Function main 

 MemOff PartsToPick 

 Off Gripper 

  

 Robot 1 

 If Motor = Off Then Motor On 

 Power low 

 Jump Park 

  

 PF_Start(1)     

   

 Xqt RobotPickPlace  

Fend 

  

Alimentador 1 

Robô 1 

Peça 1 

Colocação 
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Function RobotPickPlace 

 DO 

Wait MemSw(PartsToPick) = On 

If PF_QueLen(1) > 0 Then 

  Do  

    Pick = PF_QueGet(1)  

    PF_QueRemove 1 

    Jump Pick 

    On Gripper; Wait 0.2 

    If PF_QueLen(1) = 0 Then 

     Jump Place ! D90; MemOff PartsToPick! 

     Off Gripper; Wait 0.2 

     Exit Do 

    Else 

     Jump Place 

     Off Gripper; Wait 0.2 

    EndIf 

   Loop 

  Else 

   MemOff PartsToPick  

  EndIf 

Loop 

Fend 

 

PartFeeding.prg 

 
Function PF_Robot(PartID As Integer) As Integer 

 MemOn PartsToPick 

 Wait MemSw(PartsToPick) = Off 

 

 PF_Robot = PF_CALLBACK_SUCCESS 

Fend  
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9.1.4 Exemplo de programa 1.4  

 

Tipo do exemplo:  

1 robô, 2 alimentadores e 1 peça por alimentador 

 

Configuração 

Número de robôs: 1 

Número de alimentadores: 2 

Número de tipos de peças em cada alimentador: 1 

Número de posições de colocação: 1 

Orientação da câmera: Cada alimentador possui sua própria câmera fixa voltada para baixo 
 

 
 

Descrição 

O robô apanha uma peça 1 do alimentador 1 e a coloca em uma caixa. Isto continua até que todas as peças 

da “Frente” sejam removidas do alimentador 1. Então o robô apanha cada peça da “Frente” do alimentador 

2 e a coloca em uma caixa. As câmeras e os alimentadores trabalham paralelamente um com o outro. 

 
Código de amostra 

Main.prg 

 
Function main 

 MemOff PartsToPick1; MemOff PartsToPick2 

 Off Gripper 

  

 Robot 1 

 If Motor = Off Then Motor On 

 Power low 

 Jump Park 

  

 PF_Start(1)     

PF_Start(2)  

   

 Xqt rbt1  

Fend 

  

Alimentador 1 

Alimentador 2 

Robô 1 

Peça 1 

Peça 2 

Colocação 



Software 9. Exemplos de programação de aplicações 

 

202 Part Feeding 7.0  Introduction & Hardware (Common) & Software  Rev.4 

Function rbt1  

 Do 

  Call RobotPickPlace(1)    

Call RobotPickPlace(2) 

Loop 

Fend 

 

Function RobotPickPlace(PartID As Integer) 

 Integer partsToPickMembit,  

  

Select PartID 

  Case 1 

   partsToPickMembit = IONumber("PartsToPick1")   

Case 2 

   partsToPickMembit = IONumber("PartsToPick2")  

 Send 

  

 Wait MemSw(partsToPickMembit) = On 

If PF_QueLen(PartID) > 0 Then 

 

  Do  

   Pick = PF_QueGet(PartID)  

   PF_QueRemove PartID 

   Jump Pick 

   On Gripper; Wait 0.2 

   If PF_QueLen(PartID) = 0 Then 

    Jump Place ! D90; MemOff partsToPickMembit ! 

    Off Gripper; Wait 0.2 

    Exit Do 

   Else 

    Jump Place 

    Off Gripper; Wait 0.2 

   EndIf 

   

   If PF_IsStopRequested(PartID) = True Then 

    MemOff partsToPickMembit  

Exit Do 

   EndIf 

  Loop 

 Else 

  MemOff partsToPickMembit  

 EndIf 

Fend 

 

PartFeeding.prg 
Function PF_Robot(PartID As Integer) As Integer 

  

 Select PartID 

  Case 1 

   MemOn PartsToPick1 

   Wait MemSw(PartsToPick1) = Off 

  Case 2 

   MemOn PartsToPick2 

   Wait MemSw(PartsToPick2) = Off 

 Send 

 

 PF_Robot = PF_CALLBACK_SUCCESS 

Fend  
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9.1.5 Exemplo de programa 1.5  

 

Tipo do exemplo:  

1 robô, 2 alimentadores e 1 peça por alimentador – câmera móvel montada 

 

Configuração 

Número de robôs: 1 

Número de alimentadores: 2 

Número de tipos de peças em cada alimentador: 1 

Número de posições de colocação: 1 

Orientação da câmera: Cada alimentador usará a câmera móvel montada no robô 

(não há câmeras fixas voltadas para baixo para este exemplo) 

 
 

Descrição 

O robô move a câmera móvel montada sobre o alimentador 1 e captura uma imagem. O robô apanha cada 

peça do alimentador 1 e a coloca em uma caixa. Isto continua até que todas as peças da “Frente” sejam 

removidas do alimentador 1. Então o robô move a câmera móvel montada sobre o alimentador 2 e captura 

uma imagem. 

O robô apanha cada peça orientada corretamente do alimentador 2 e a coloca na caixa. 

 

Código de amostra 

Main.prg 

 
Function main 

 MemOff PartsToPick1; MemOff PartsToPick2; 

 MemOff mobileCamBefore1; MemOff mobileCamAfter1 

 MemOff mobileCamBefore2; MemOff mobileCamAfter2 

 MemOff mobileCamInPos1; MemOff mobileCamInPos2 

  

 Robot 1 

 If Motor = Off Then Motor On 

 Power low 

 Jump Park 

  

 PF_Start(1)    

 PF_Start(2)    

 Xqt rbt1    

Fend 

 

  

Alimentador 1 

Alimentador 2 

Robô 1 

Peça 1 

Peça 2 

Câmera móvel 
montada 

Colocação 
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Function rbt1 

 Do 

  Wait MemSw(mobileCamBefore1) = On 

  Jump MobileCamShotFeeder1; MemOn mobileCamInPos1 

  Wait MemSw(mobileCamAfter1) = On 

  MemOff mobileCamInPos1 

 

  Call RobotPickPlace(1)  

   

  Wait MemSw(mobileCamBefore2) = On 

  Jump MobileCamShotFeeder2; MemOn mobileCamInPos2 

  Wait MemSw(mobileCamAfter2) = On 

  MemOff mobileCamInPos2 

 

  Call RobotPickPlace(2)  

 Loop 

Fend 

 

Function RobotPickPlace(PartID As Integer) 

 Integer partsToPickMembit, partCnt, gripperOutput, toolNum 

  

Select PartID 

  Case 1 

   partsToPickMembit = IONumber("PartsToPick1")   

Case 2 

   partsToPickMembit = IONumber("PartsToPick2")  

 Send 

  

 Wait MemSw(partsToPickMembit) = On  

 Do While PF_QueLen(PartID) > 0 

  P0 = PF_QueGet(partID) 

  Jump P0 

  On Gripper; Wait 0.2; 

  Jump Place 

  Off Gripper; Wait 0.2; 

  PF_QueRemove PartID 

  If PF_IsStopRequested(PartID) = True Then 

   Exit Do 

  EndIf 

 Loop 

 MemOff partsToPickMembit  

Fend 
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PartFeeding.prg 
 

Function PF_Robot(PartID As Integer) As Integer 

  

 Select PartID 

  Case 1 

   MemOn PartsToPick1 

   Wait MemSw(PartsToPick1) = Off 

  Case 2 

   MemOn PartsToPick2 

   Wait MemSw(PartsToPick2) = Off 

 Send 

 

 PF_Robot = PF_CALLBACK_SUCCESS 

Fend 

 

Function PF_MobileCam(PartID As Integer, Action As Integer) As Integer 

Integer mobileCamBeforeMembit, mobileCamAfterMembit, mobileCamInPosMembit 

  

 Select PartID 

  Case 1 

   mobileCamBeforeMembit = IONumber("mobileCamBefore1")    

   mobileCamAfterMembit = IONumber("mobileCamAfter1")    

   mobileCamInPosMembit = IONumber("mobileCamInPos1") 

  Case 2 

   mobileCamBeforeMembit = IONumber("mobileCamBefore2")    

   mobileCamAfterMembit = IONumber("mobileCamAfter2")    

   mobileCamInPosMembit = IONumber("mobileCamInPos2") 

 Send 

  

 Select Action 

  Case PF_MOBILECAM_BEFORE  

' Solicita o movimento do robô para posicionar a câmera 
   MemOff mobileCamAfterMembit 

   MemOn mobileCamBeforeMembit 

   Wait MemSw(mobileCamInPosMembit) = On 

  Case PF_MOBILECAM_AFTER  

' Solicita o movimento do robô após a aquisição da visão da peça 
   MemOff mobileCamBeforeMembit 

   MemOn mobileCamAfterMembit 

   Wait MemSw(mobileCamInPosMembit) = Off 

 Send 

 

 PF_MobileCam = PF_CALLBACK_SUCCESS 

Fend 
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9.1.6 Exemplo de programa 1.6  

 

Tipo do exemplo:  

Especificando o número de peças a apanhar 

 

Configuração 

Número de robôs: 1 

Número de alimentadores: 2 

Número de tipos de peças em cada alimentador: 1 

Número de posições de colocação: 1 

Orientação da câmera: Cada alimentador possui sua própria câmera fixa voltada para baixo  

 

 
 

Descrição 

O robô apanha até quatro peças 1 do alimentador 1 e as coloca individualmente. O robô então apanhará até 

cinco peças 2 do alimentador 2 e as coloca. As câmeras e os alimentadores trabalham paralelamente um 

com o outro. Este exemplo ilustra como o robô pode apanhar um número específico de peças de cada 

alimentador. O código de amostra também suporta apanhar todas as peças disponíveis configurando o 

parâmetro numToPick para ALL_AVAILABLE. Se peças da “Frente” permanecem no alimentador após 

apanhar a quantidade desejada, o alimentador não vibrará desnecessariamente. 

 

Código de amostra 

Main.prg 
 

#define ALL_AVAILABLE -1 

 

Function main 

 MemOff PartsToPick1; MemOff PartsToPick2 

 Off Gripper 

  

 Robot 1 

 If Motor = Off Then Motor On 

 Power low 

 Jump Park 

 

 PF_Start(1)    

 PF_Start(2)    

  

Xqt rbt1    

Fend 

  

Alimentador 1 

Alimentador 2 

Robô 1 

Peça 1 

Peça 2 

Colocação 
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Function rbt1 

Do 

  Call RobotPickPlace(1, 4) 'peça 1...apanha e coloca 4 vezes 

  Call RobotPickPlace(2, 5) 'peça 2... apanha e coloca 5 vezes 
 Loop 

Fend 

 

Function RobotPickPlace(PartID As Integer, numToPick As Integer) 

 Integer partsToPickMembit, partCnt,  

  

Select PartID 

  Case 1 

   partsToPickMembit = IONumber("PartsToPick1")   

Case 2 

   partsToPickMembit = IONumber("PartsToPick2")  

 Send 

  

 partCnt = 0 

 Do 

  Wait MemSw(partsToPickMembit) = On 

  If PF_QueLen(PartID) > 0 Then 

   Pick = PF_QueGet(PartID)  

   PF_QueRemove PartID 

   Jump Pick 

   On Gripper; Wait 0.2 

   partCnt = partCnt + 1 

   If PF_QueLen(PartID) = 0 Then 

    Jump Place ! D90; MemOff partsToPickMembit ! 

    Off Gripper; Wait 0.2 

    If (partCnt = numToPick) Or (numToPick = ALL_AVAILABLE) Then 

     Exit Do 

    EndIf 

   Else 

    Jump Place 

    Off Gripper; Wait 0.2 

    If (partCnt = numToPick) Then 

     Exit Do 

    EndIf 

   EndIf 

  Else 

   MemOff partsToPickMembit 

  EndIf 

  If PF_IsStopRequested(PartID) = True Then 

   MemOff partsToPickMembit 

   Exit Do 

  EndIf 

 Loop 

Fend 
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PartFeeding.prg 

 

Function PF_Robot(PartID As Integer) As Integer 

  

 Select PartID 

  Case 1 

   MemOn PartsToPick1 

   Wait MemSw(PartsToPick1) = Off 

  Case 2 

   MemOn PartsToPick2 

   Wait MemSw(PartsToPick2) = Off 

 Send 

 

 PF_Robot = PF_CALLBACK_SUCCESS 

Fend  
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9.1.7 Exemplo de programa 1.7  

 

Tipo do exemplo:  

Assegurar que o robô é compatível com o número do robô que foi usado para a peça 

 

Configuração 

Número de alimentadores: Mais de 1  

Número de tipos de peças em cada alimentador: 1 

Orientação da câmera: Cada alimentador possui sua própria câmera fixa voltada para baixo 
 

 
 

Descrição 

Ao usar alimentadores múltiplos, é comum que o robô faça movimento em uma multitarefa ao invés de 

dentro do callback da instrução PF_Robot. Em outras palavras, o callback da instrução PF_Robot 

simplesmente carrega a localização das peças (pontos) na fila de alimentação de peças. A tarefa de 

movimento do robô usa os pontos na fila. Quando o código é estruturado deste modo, é recomendado que a 

tarefa de movimento do robô verifique se o número do robô atual é compatível com o número do robô que 

foi selecionado para a peça. Esta verificação adicional assegura que o robô não use os pontos errados e não 

possa colidir com o robô. 

 
Código de amostra 

Main.prg 
 

Function RobotPickPlace(PartID As Integer, numToPick As Integer) 

 

 If PF_Info(PartID, PF_INFO_ID_ROBOT_NO) <> Robot Then 

Print "Robot does not match the robot # for the current part" 

  Quit All 

 EndIf 

 

 ‘ Código de movimento do robô 

Fend 

  

Alimentador 1 

Alimentador 2 

Robô 1 

Peça 1 

Peça 2 

Colocação 
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9.1.9 Exemplo de programa 1.9  

 

Tipo do exemplo:  

Adquirir uma imagem nova e carregar a fila após cada coleta 

 

Configuração 

Número de robôs: 1 

Número de alimentadores: 1 

Número de tipos de peças: 1  

Número de posições de colocação: 1 

Orientação da câmera: Câmera fixa voltada para baixo 
 

 
 

Descrição 

O robô apanha uma peça 1 do alimentador de peças e a coloca em uma posição. Após cada operação de 

apanhar e colocar, uma nova imagem será adquirida e a fila será recarregada.  Para este exemplo, estamos 

preocupados de que as peças nos arredores podem ter sido perturbadas durante a coleta. O callback da 

instrução PF_Robot retornando o valor “PF_CALLBACK_RESTART” forçará a visão a ser executada para 

todas as peças e as filas de peça serão todas recarregadas. Este método não é eficiente, mas 

“PF_CALLBACK_RESTART” pode ser útil em certas circunstâncias onde adquirir uma imagem a cada 

ciclo pode melhorar a precisão do desempenho. A visão e a vibração do alimentador ocorrem em paralelo 

com o movimento do robô.  

 
Código de amostra 

Main.prg 

 
Function main 

 MemOff PartsToPick 

 Off Gripper 

  

 Robot 1 

 If Motor = Off Then Motor On 

 Power low 

 Jump Park 

  

 PF_Start(1)     

   

 Xqt RobotPickPlace  

Fend 

  

Alimentador 1 

Robô 1 

Peça 1 

Colocação 
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Function RobotPickPlace 

 Do  

Wait MemSw(PartsToPick) = On 

If PF_QueLen(1) > 0 Then  

   Pick = PF_QueGet(1)  

   PF_QueRemove 1 

   Jump Pick 

   On Gripper; Wait 0.2 

   Jump Place ! D90; MemOff PartsToPick! 

   Off Gripper; Wait 0.2 

  Else 

   MemOff PartsToPick  

  EndIf 

 Loop 

Fend 

 

PartFeeding.prg 

 
Function PF_Robot(PartID As Integer) As Integer 

 MemOn PartsToPick 

 Wait MemSw(PartsToPick) = Off 

 

 PF_Robot = PF_CALLBACK_RESTART 

Fend  
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9.1.9 Exemplo de programa 1.9  

 

Tipo do exemplo:  

Selecionar uma peça pela orientação frontal e traseira 

 

Configuração 

Número de robôs: 1 

Número de alimentadores: 1 

Número de tipos de peças no alimentador: 1 

Número de posições de colocação: 2 (uma para o lado frontal e uma para o lado traseiro) 

Orientação da câmera: Câmera fixa voltada para baixo sobre o alimentador 1 

 

Peça 1 Página General: 

 
 

Peça 1 Página Vision: 

 
 

 
 

Descrição 

Para esta aplicação, o robô selecionará as peças com base na sua orientação frontal e traseira. As peças no 

lado frontal serão colocadas em um ponto rotulado como “PlaceFront” e as peças no lado traseiro serão 

colocadas em outro ponto rotulado como “PlaceBack”. A ordem da coleta não têm importância para esta 

aplicação – o robô apanhará/colocará tantas peças frontais quantas puder e então apanhará/colocará tantas 

peças traseiras quantas puder. Quando “Needs Flip” está desmarcado, mas foram selecionados objetos de 

visão em “Vision object for front of part” e “Vision object for back of part”, o sistema carregará tanto as 

peças frontais como traseiras na fila de coordenadas e definirá consequentemente o valor da orientação de 

cada peça. Lembre-se de que a configuração “Needs Flip” diz ao sistema que você deseja as peças em 

determinada orientação. Desmarcando esta configuração, você estará dizendo ao sistema que deseja ambas 

as orientações. 

 

Neste caso, as peças frontais terão automaticamente seus dados de orientação (na fila de coordenadas das 

peças) definida para a constante “PF_PARTORIENT_FRONT”. As peças traseiras terão automaticamente 

sua orientação definida para a constante “PF_PARTORIENT_BACK”.  
  

Alimentador 1 

Robô 1 

Colocação para as peças frontais 

Colocação para as peças traseiras 



Software 9. Exemplos de programação de aplicações 

 

Part Feeding 7.0  Introduction & Hardware (Common) & Software  Rev.4 213 

Código de amostra  

Main.prg 

 
Function main 

 If Not Motor = On Then 

  Motor On 

 EndIf 

 Power low 

 Jump park 

 PF_Start 1 

Fend 

 

PartFeeding.prg 

 
Function PF_Robot(PartID As Integer) As Integer 

 Do While PF_QueLen(PartID) > 0 

  P0 = PF_QueGet(partID) 

  Jump P0 

  On Gripper; Wait 0.2; 

If PF_QuePartOrient(PartID) = PF_PARTORIENT_FRONT Then 

   Jump PlaceFront 

  ElseIf PF_QuePartOrient(PartID) = PF_PARTORIENT_BACK Then 

   Jump PlaceBack 

  EndIf 

  Off Gripper; Wait 0.2; 

  PF_QueRemove PartID 

  If PF_IsStopRequested(PartID) = True Then 

   Exit Do 

  EndIf 

 Loop 

 PF_Robot = PF_CALLBACK_SUCCESS 

  

Fend 

 

  



Software 9. Exemplos de programação de aplicações 

 

214 Part Feeding 7.0  Introduction & Hardware (Common) & Software  Rev.4 

9.1.10 Exemplo de programa 1.10  

 

Tipo do exemplo:  

Usando o callback da instrução PF_Vision  

 

Configuração 

Número de robôs: 1 

Número de alimentadores: 1 

Número de tipos de peças no alimentador: 1 

Número de posições de colocação: 1 

Orientação da câmera: Câmera fixa voltada para baixo sobre o alimentador 1 
 

 
 

Descrição 

Este exemplo ilustra como usar o callback da instrução PF_Vision para adquirir uma imagem e carregar a 

fila de coordenadas da peça com os resultados da visão. Para usar esta função, selecione “User processes 

vision for part via PF_Vision callback” no EPSON RC+ 7.0 - Menu - [Tools] - [Part Feeding] - [Vision]. 

 

Código de amostra  

Main.prg 

 
Function main 

 If Not Motor = On Then 

  Motor On 

 EndIf 

 Power low 

 Jump park 

 PF_Start 1 

Fend 

 

  

Alimentador 1 
Robô 1 

Peça 1 

Colocação 
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PartFeeding.prg 

 
Function PF_Robot(PartID As Integer) As Integer 

 Do While PF_QueLen(PartID) > 0 

  P0 = PF_QueGet(partID) 

  Jump P0 

  On Gripper; Wait 0.2; 

  Jump Place 

  Off Gripper; Wait 0.2; 

  PF_QueRemove PartID 

  If PF_IsStopRequested(PartID) = True Then 

   Exit Do 

  EndIf 

 Loop 

 PF_Robot = PF_CALLBACK_SUCCESS 

  

Fend 

 

Function PF_Vision(PartID As Integer, ByRef numBack As Integer) As Integer 

 Boolean found 

 Integer i, numFront 

 Real RB_X, RB_Y, RB_U, RB_Z 

  

 ' Apanhar a coordenada Z 

 RB_Z = -132.0 

  

 ' Inicializar a fila de coordenadas 

 PF_QueRemove PartID, All 

  

  PF_Backlight 1, On 

   

 ' Detectar as peças  

 VRun UsrVisionSeq 

  

 PF_Backlight 1, Off 

  

 VGet UsrVisionSeq.Geom01.NumberFound, numFront ‘ Peças frontais 

 VGet UsrVisionSeq.Geom02.NumberFound, numBack ‘Peças traseiras 
 If numFront <> 0 Then 

  For i = 1 To numFront 

     VGet UsrVisionSeq.Geom01.RobotXYU(i), found, RB_X, RB_Y, RB_U 

   If found Then 

    PF_QueAdd PartID, XY(RB_X, RB_Y, RB_Z, RB_U) 

   EndIf 

  Next 

 EndIf 

  

 PF_Vision = PF_CALLBACK_SUCCESS 

  

Fend 
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9.1.11 Exemplo de programa 1.11  

 

Tipo do exemplo:  

Apanhar uma peça de múltiplos lados 

 

Configuração 

Número de robôs: 1 

Número de alimentadores: 1 

Número de tipos de peças no alimentador: 1 

Número de lados exclusivos na peça: 3 

Número de posições de colocação: 3 (uma posição de colocação para cada lado da peça) 

Orientação da câmera: Câmera fixa voltada para baixo sobre o alimentador 1 

 

 
 

Descrição 

Para este exemplo, há 1 tipo de peça física no alimentador. A peça tem 3 lados exclusivos (lado direito, 

lado esquerdo e lado superior). O robô pode apanhar a peça em qualquer uma das 3 orientações. Pela 

perspectiva do sistema de visão, cada lado é uma peça diferente (muito embora seja realmente uma única 

peça física). A alimentação de peças suporta 4 peças singulares sendo trabalhadas no mesmo alimentador 

ao mesmo tempo. Consequentemente, vamos criar uma peça separada para cada lado. Faremos 3 

sequências de visão da peça e os chamaremos “Left”, “Right” e “Top”. Cada sequência de visão usará um 

objeto geométrico para localizar a peça na sua orientação específica. Na caixa de diálogo Part Feeding, 

criaremos 3 peças - Peça 1, 2 e 3. Peça 1 localizará a peça na orientação do lado “Left”. Peça 2 localizará a 

peça na orientação do lado “Right”. Peça 3 localizará a peça na orientação do lado “Top”. “Needs Flip” 

será desmarcado para todas as 3 peças. Todas as 3 peças usarão a mesma sequência de visão Blob da peça 

chamada “PartBlob”.  

  

Alimentador 1 

Robô 1 

Colocação para o lado direito 

Colocação para o lado esquerdo 

Colocação para 
o lado superior 
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Ensine Pick Z para cada peça (a altura do apanhamento poderá ser diferente para cada lado da peça). As 

peças lado esquerdo serão colocadas em um ponto rotulado “PlaceLeft”. As peças lado direito serão 

colocadas em um ponto rotulado “PlaceRight”. As peças lado superior serão colocadas em um ponto 

rotulado “PlaceTop”. O robô apanhará/colocará todas as peças na orientação esquerda, depois 

apanhará/colocará todas as peças na orientação direita e por fim apanhará/colocará todas as peças na 

orientação superior.  

 

Código de amostra  

Main.prg 

 
Function main 

 If Not Motor = On Then Motor On 

 Power low 

 Jump park 

 PF_Start 1,2,3 

Fend 

 

PartFeeding.prg 

 
Function PF_Robot(PartID As Integer) As Integer 

  

 Do While PF_QueLen(PartID) > 0 

  P10 = PF_QueGet(partID) 

  Jump P10 

  On Vacuum; Wait 0.2 

  Select PartID 

   Case 1 

    Jump PlaceLeft 

   Case 2 

    Jump PlaceRight 

   Case 3 

    Jump PlaceTop 

  Send 

  Off Vacuum; Wait 0.2 

  PF_QueRemove PartID 

 Loop 

  

 PartID = PartID + 1 

 If PartID > 3 Then PartID = 1 

 PF_ActivePart PartID 

 PF_Robot = PF_CALLBACK_SUCCESS 

  

Fend 

 

 

Este exemplo ilustra um método simples de manusear uma peça de múltiplos lados usando 

a funcionalidade das peças múltiplas. Outro método é para o “User to Process Vision” 

através do callback da instrução PF_Vision. Ao usar a instrução PF_QueAdd, os dados do 

usuário podem ser incluídos com as coordenadas da peça. Os dados do usuário podem ser 

um valor numérico que representa a orientação da peça (isto é, 1 = Esquerda, 2=Direita, 

3=Superior). A função PF_QueUserData deverá ser usada para obter o valor da orientação 

de modo que a peça possa ser colocada no local correto. O código também precisará levar 

em conta as diferenças de altura dos lados da peça. 

  

 

NOTA 
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9.2 Um robô – Múltiplas peças 

 

9.2.1 Exemplo de programa 2.1  

 

Tipo do exemplo:  

1 robô e múltiplas peças - Processamento paralelo da visão e vibração com o movimento do 
robô 

 

Configuração 

Número de robôs: 1 

Número de alimentadores: 1 

Número de tipos de peças no alimentador: 2 

Número de posições de colocação: 1 

Orientação da câmera: Câmera fixa voltada para baixo  

 
 

Descrição 

Há duas peças singulares (diferentes fisicamente). O robô apanhará e colocará continuamente duas 

unidades da peça 1 e então apanhará e colocará uma unidade da peça 2. Isto é feito alternando a instrução 

“PF_ActivePart”. Para esta aplicação, a ordem de coleta importa (por exemplo, no caso de uma montagem 

de peça). Quando a última peça tiver sido colocada, a instrução “PF_ActivePart” é mudada para alimentar a 

peça desejada e sinaliza ao sistema para acionar a vibração e a aquisição de imagens se necessário. Isto é 

feito em paralelo com o movimento do robô (30% do percurso até “place”).  

 
Código de amostra 

Main.prg 
 

Function Main 

 Integer numToPick1, numToPick2, i 

  

 Robot 1 

 Motor On 

 Power High 

 Speed 50 

 Accel 50, 50 

 Jump park 

 

 MemOff PartsToPick1 

 MemOff PartsToPick2 

 numToPick1 = 2 

 numToPick2 = 1 

  

 PF_Start 1,2 

  

 

 Do 

  i = 0 

Robô 1 

Colocação para o robô 1 
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  Do 

   Wait MemSw(PartsToPick1) = On 

   P0 = PF_QueGet(1) 

   PF_QueRemove (1) 

   Jump P0 /R 

   On Gripper 

   Wait .25 

   i = i + 1 

   If i < numToPick1 And PF_QueLen(1) > 0 Then 

    Jump place 

   Else 

    ' Última peça ou mais nenhuma peça disponível para coleta 
    If i = numToPick1 Then 

     PF_ActivePart 2 

       EndIf 

    Jump place ! D30; MemOff PartsToPick1 ! 

   EndIf 

   Off Gripper 

   Wait .25 

    Loop Until i = numToPick1 

  i = 0 

  Do 

   Wait MemSw(PartsToPick2) = On 

   P0 = PF_QueGet(2) 

   PF_QueRemove (2) 

   Jump P0 /R 

   On Gripper 

   Wait .25 

   i = i + 1 

   If i < numToPick2 And PF_QueLen(2) > 0 Then 

    Jump place 

   Else 

    ' Última peça ou mais nenhuma peça disponível para coleta 
    If i = numToPick2 Then 

     PF_ActivePart 1 

    EndIf 

    Jump place ! D30; MemOff PartsToPick2 ! 

   EndIf 

   Off Gripper 

   Wait .25 

  Loop Until i = numToPick2 

 Loop  

Fend 

 

PartFeeding.prg 

 
Function PF_Robot(PartID As Integer) As Integer 

 Select PartID 

  Case 1 

   MemOn PartsToPick1 

   Wait MemSw(PartsToPick1) = Off 

  Case 2 

   MemOn PartsToPick2 

   Wait MemSw(PartsToPick2) = Off 

 Send 

 

 PF_Robot = PF_CALLBACK_SUCCESS 

Fend 
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9.3 Dois robôs – Uma peça 

 

9.3.1 Exemplo de programa 3.1  

 

Tipo do exemplo:  

2 robôs e 1 tipo de peça física – Movimento no callback da instrução PF_Robot – Coleta em 
uma ordem específica 

 

Configuração 

Número de robôs: 2 

Número de alimentadores: 1 

Número de tipos de peças no alimentador: 1 

Número de posições de colocação: 2 

Orientação da câmera: Câmera fixa voltada para baixo  

 
 

Descrição 

Há dois robôs e um alimentador. Há somente um tipo de peça física. Como cada robô possui a sua própria 

calibração de câmera, há duas peças lógicas – Peça 1 para o robô 1 e peça 2 para o robô 2. Os robôs se 

alternarão apanhando peças do alimentador. A ordem de coleta importa para esta aplicação. A ordem de 

coleta alternada é feita com “PF_ActivePart”. O movimento do robô é feito dentro do callback da instrução 

PF_Robot. Este exemplo não tem processamento paralelo do alimentador e do movimento do robô. O 

código é simples, mas não é eficiente. Cada robô tem um ponto rotulado como “park” e um ponto rotulado 

como “place”. 

O conceito principal deste exemplo é o valor de retorno do callback da instrução PF_Robot 

“PF_CALLBACK_RESTART_ACTIVEPART”. Este valor de retorno permite que múltiplos robôs usem o 

mesmo alimentador sem a possibilidade das coordenadas da peça em ambas as filas das peças. O valor de 

retorno força que uma nova imagem seja adquirida somente para PF_ActivePart e somente a fila 

PF_ActivePart será carregada.  

  

Robô 1 

Robô 2 

Colocação para o robô 1 

Colocação para o robô 2 
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Código de amostra 

Main.prg 
 

Function Main 

 Robot 1 

 Motor On 

 Power High 

 Speed 50 

 Accel 50, 50 

 Jump park 

 Robot 2 

 Motor On 

 Power High 

 Speed 50 

 Accel 50, 50 

 Jump park 

 

 PF_Start 1, 2 

Fend 

 

PartFeeding.prg 

 

Function PF_Robot(PartID As Integer) As Integer 

 If PF_QueLen(PartID) > 0 Then 

  Select PartID 

   Case 1 

    Robot 1 

    P0 = PF_QueGet(1) 

    PF_QueRemove (1) 

    Jump P0 /R 

    On rbt1Gripper 

    Wait .25 

      Jump place 

    Off rbt1Gripper 

    Wait .25 

    PF_ActivePart 2 

   Case 2 

    Robot 2 

    P0 = PF_QueGet(2) 

    PF_QueRemove (2) 

    Jump P0 /L 

    On rbt2Gripper 

    Wait .25 

    Jump place 

    Off rbt2Gripper 

    Wait .25 

    PF_ActivePart 1 

  Send 

  

 EndIf 

   

 PF_Robot = PF_CALLBACK_RESTART_ACTIVEPART 

 

Fend 
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9.3.2 Exemplo de programa 3.2  

 

Tipo do exemplo:  

2 robôs e 1 tipo de peça física – movimento em tarefas separadas – a ordem de coleta não 
importa 

– Coleta em uma ordem específica 

 

Configuração 

Número de robôs: 2 

Número de alimentadores: 1 

Número de tipos de peças no alimentador: 1 

Número de posições de colocação: 2 

Orientação da câmera: Câmera fixa voltada para baixo  

 

 
 

Descrição 

Há dois robôs e um alimentador. Há somente um tipo de peça física. Como cada robô possui a sua própria 

calibração de câmera, há duas peças lógicas – Peça 1 para o robô 1 e peça 2 para o robô 2. A ordem da 

coleta não importa - primeira a chegar, primeira a ser coletada. O que torna este exemplo diferente é que a 

visão é adquirida para cada peça a cada ciclo. Isto pode ser útil se você está preocupado de que as peças nos 

arredores podem ter sido perturbadas durante a coleta. O callback da instrução PF_Robot retornando o 

valor “PF_CALLBACK_RESTART” forçará a visão a ser executada para todas as peças e as filas de peça 

serão recarregadas. 

Este método não é eficiente, mas “PF_CALLBACK_RESTART” pode ser útil em certas circunstâncias. 

  

Robô 1 

Robô 2 

Colocação para o robô 1 

Colocação para o robô 2 
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Código de amostra 

Main.prg 
 

Function Main 

 Robot 1 

 Motor On 

 Power High 

 Speed 50 

 Accel 50, 50 

 Jump park 

 Robot 2 

 Motor On 

 Power High 

 Speed 50 

 Accel 50, 50 

 Jump park 

 MemOff PartsToPick 

 PF_Start 1,2 

 Xqt Robot1PickPlace 

 Xqt Robot2PickPlace 

Fend 

 

Function Robot1PickPlace 

 Robot 1 

  

 Do 

  PF_AccessFeeder(1) 

  Wait MemSw(PartsToPick) = On  

If PF_QueLen(1) > 0 Then 

   P0 = PF_QueGet(1) 

   PF_QueRemove (1) 

   Jump P0 /R 

   On 5 

   Wait .5 

     Jump place ! D30; MemOff PartsToPick; PF_ReleaseFeeder 1! 

   Off 5 

   Wait .25 

  Else 

   MemOff PartsToPick; PF_ReleaseFeeder 1 

  EndIf 

 Loop 

Fend 

 

Function Robot2PickPlace 

 Robot 2 

  

 Do 

  PF_AccessFeeder(1) 

  Wait MemSw(PartsToPick) = On  

If PF_QueLen(2) > 0 Then 

   P0 = PF_QueGet(2) 

   PF_QueRemove (2) 

   Jump P0 /L 

   On 2 

   Wait .5 

     Jump place ! D30; MemOff PartsToPick; PF_ReleaseFeeder 1! 

   Off 2 

   Wait .25 

  Else 

   MemOff PartsToPick; PF_ReleaseFeeder 1 
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  EndIf 

 Loop 

Fend 

 

PartFeeding.prg 

 

Function PF_Robot(PartID As Integer) As Integer 

 MemOn PartsToPick 

 Wait MemSw(PartsToPick) = Off 

  

  

 PF_Robot = PF_CALLBACK_RESTART 'força a atualização da visão e da vibração 
Fend 
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9.3.3 Exemplo de programa 3.3 

 

Tipo do exemplo:  

2 robôs e 1 tipo de peça física – Movimento em tarefas separadas – Primeira a chegar, 
primeira a ser coletada - Retardo do processo simulado 

 

Configuração 

Número de robôs: 2 

Número de alimentadores: 1 

Número de tipos de peças no alimentador: 1 

Número de posições de colocação: 2 

Orientação da câmera: Câmera fixa voltada para baixo  

 

 
 

Descrição 

Há dois robôs e um alimentador. Há somente um tipo de peça física. Como cada robô possui a sua própria 

calibração de câmera, há duas peças lógicas – Peça 1 para o robô 1 e peça 2 para o robô 2. Para este 

exemplo, cada robô têm um tempo de processo variável (simulado por um tempo de espera aleatório). Cada 

robô está ocupado executando alguma outra operação após apanhar uma peça do alimentador. Os bits de 

memória “Rbt1Complete” e “Rbt2Complete” são usados para sinalizar quando o robô termina sua operação 

secundária e então está pronto para apanhar outra peça do alimentador. O callback da instrução PF_Robot 

retornará o valor “PF_CALLBACK_RESTART_ACTIVEPART” se a peça desejada (PF_ActivePart) não 

for a mesma da peça atual (isto é, o outro robô deseja apanhar uma peça). Isto evitará a duplicação dos 

pontos nas filas do robô. Uma nova imagem seja adquirida somente para PF_ActivePart e somente a fila 

PF_ActivePart será carregada. No entanto, se a próxima peça for a mesma da peça atual (isto é, o mesmo 

robô está apanhando do alimentador) então o valor de retorno do callback da instrução PF_Robot será 

“PF_CALLBACK_SUCCESS”. PF_AccessFeeder/PF_ReleaseFeeder são usados para assegurar que os 

robôs não colidirão ao acessar o alimentador. 
  

Robô 1 

Robô 2 

Colocação para o robô 1 

Colocação para o robô 2 
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Código de amostra 

Main.prg 
 

Function Main 

 Robot 1 

 Motor On 

 Power High 

 Speed 50 

 Accel 50, 50 

 Jump place 

 Robot 2 

 Motor On 

 Power High 

 Speed 50 

 Accel 50, 50 

 Jump place 

 MemOff PartsToPick1 

 MemOff PartsToPick2 

  

 PF_Start 1,2 

 Xqt Robot1PickPlace 

 Xqt Robot2PickPlace 

Fend 

 

Function Robot1PickPlace 

 Integer randomTime 

  

 Robot 1 

 MemOn Rbt1Complete 

  

 Do 

  Wait MemSw(PartsToPick1) = On 

  PF_AccessFeeder(1) 

  MemOff Rbt1Complete 

  P0 = PF_QueGet(1) 

  PF_QueRemove (1) 

  Jump P0 /R 

  On rbt1Gripper 

  Wait .25 

    Jump place ! D30; MemOff PartsToPick1; PF_ReleaseFeeder 1! 

  Off rbt1Gripper 

  Wait .25 

  'Tempo de processo do teste longo - o robô está fazendo algo mais  
  Randomize 

  randomTime = Int(Rnd(9)) + 1 

  Wait randomTime 

  MemOn Rbt1Complete 

 Loop 

Fend 
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Function Robot2PickPlace 

 Integer randomTime 

  

 Robot 2 

 MemOn Rbt2Complete 

  

 Do 

  Wait MemSw(PartsToPick2) = On 

  PF_AccessFeeder(1) 

  MemOff Rbt2Complete 

  P0 = PF_QueGet(2) 

  PF_QueRemove (2) 

  Jump P0 /L 

  On rbt2Gripper 

  Wait .25 

  Jump place ! D30; MemOff PartsToPick2; PF_ReleaseFeeder 1! 

  Off rbt2Gripper 

  Wait .25 

  'Tempo do processo do teste longo - o robô está fazendo algo mais  
  Randomize 

  randomTime = Int(Rnd(9)) + 1 

  Wait randomTime 

  MemOn Rbt2Complete 

 Loop 

Fend 

 

PartFeeding.prg 
 

Function PF_Robot(PartID As Integer) As Integer 

Integer nextPart 

  

 Select PartID 

  Case 1 

   MemOn PartsToPick1 

     Wait MemSw(PartsToPick1) = Off 

  Case 2 

   MemOn PartsToPick2 

   Wait MemSw(PartsToPick2) = Off 

 Send 

 

 Wait MemSw(Rbt1Complete) = On Or MemSw(Rbt2Complete) = On 

 If MemSw(Rbt1Complete) = On Then 

  nextPart = 1 

 ElseIf MemSw(Rbt2Complete) = On Then 

  nextPart = 2 

 EndIf 

 

 PF_ActivePart nextPart 

 

 If nextPart = PartID Then 

  'As mesmas peças então não precisam readquirir uma imagem e recarregar a fila 
  PF_Robot = PF_CALLBACK_SUCCESS 

 Else 

  'Reiniciar pela visão - 

'Adquire imagem e carrega a fila somente para a peça ativa  
  PF_Robot = PF_CALLBACK_RESTART_ACTIVEPART 

 EndIf 

   

Fend 
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9.4 Dois robôs – múltiplas peças 

 

9.4.1 Exemplo de programa 4.1 

 

Tipo do exemplo:  

2 robôs, 1 alimentador, múltiplas peças – Movimento no callback da instrução PF_Robot – 
Coleta em uma ordem específica 

 

Configuração 

Número de robôs: 2 

Número de alimentadores: 1 

Número de tipos de peças no alimentador: 2 

Número de posições de colocação: 2 

Orientação da câmera: Câmera fixa voltada para baixo  

 
 

Descrição 

Há dois robôs e um alimentador. Cada robô apanha uma peça singular (diferente fisicamente). Os robôs se 

alternarão apanhando peças do alimentador. A ordem de coleta importa para esta aplicação. A ordem de 

coleta alternada é feita com “PF_ActivePart”. O movimento do robô é feito dentro do callback da instrução 

PF_Robot. Este exemplo não tem processamento paralelo do alimentador e do movimento do robô. O 

código é simples, mas não é eficiente. O robô 1 está apanhando e colocando a peça 1. O robô 2 está 

apanhando e colocando a peça 2. Cada robô tem um ponto rotulado como “park” e um ponto rotulado como 

“place”.  

 
  

Robô 1 

Robô 2 

Colocação para o robô 1 

Colocação para o robô 2 
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Código de amostra 

Main.prg 
 

Function Main 

 Robot 1 

 Motor On 

 Power High 

 Speed 50 

 Accel 50, 50 

 Jump park 

 Robot 2 

 Motor On 

 Power High 

 Speed 50 

 Accel 50, 50 

 Jump park 

 

 PF_Start 1, 2 

Fend 

 

PartFeeding.prg 

 

Function PF_Robot(PartID As Integer) As Integer 

 If PF_QueLen(PartID) > 0 Then 

  Select PartID 

   Case 1 

    Robot 1 

    P0 = PF_QueGet(1) 

    PF_QueRemove (1) 

    Jump P0 /R 

    On rbt1Gripper 

    Wait .25 

      Jump place 

    Off rbt1Gripper 

    Wait .25 

    PF_ActivePart 2 

   Case 2 

    Robot 2 

    P0 = PF_QueGet(2) 

    PF_QueRemove (2) 

    Jump P0 /L 

    On rbt2Gripper 

    Wait .25 

    Jump place 

    Off rbt2Gripper 

    Wait .25 

    PF_ActivePart 1 

  Send 

  

 EndIf 

  

 PF_Robot = PF_CALLBACK_SUCCESS 

  

Fend 
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9.4.2 Exemplo de programa 4.2 

 

Tipo do exemplo:  

2 robôs, 1 alimentador, múltiplas peças – Movimento em tarefas separadas – Coleta em uma 
ordem específica 

 

Configuração 

Número de robôs: 2 

Número de alimentadores: 1 

Número de tipos de peças no alimentador: 2 

Número de posições de colocação: 2 

Orientação da câmera: Câmera fixa voltada para baixo  

 
 

Descrição 

Há dois robôs e um alimentador. Cada robô apanha uma peça singular (diferente fisicamente). Os robôs se 

alternarão apanhando peças do alimentador. Isto é feito alternando a instrução “PF_ActivePart”. Se um dos 

robôs não tem peças para apanhar, então é permitido ao outro robô continuar apanhado peças do 

alimentador até que não haja mais peças disponíveis para o robô. O robô 1 está apanhando e colocando a 

peça 1. O robô 2 está apanhando e colocando a peça 2. Cada robô tem um ponto rotulado como “park” e 

um ponto rotulado como “place”. “PF_AccessFeeder” e “PF_ReleaseFeeder” são usadas para evitar que 

ambos os robôs tentem acessar o alimentador ao mesmo tempo. Quando um robô se moveu 30% do seu 

percurso para sua posição de colocação, é permitido ao outro robô acessar o alimentador. 

  

Robô 1 

Robô 2 

Colocação para o robô 1 

Colocação para o robô 2 
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Código de amostra 

Main.prg 
 

Function Main 

 Robot 1 

 Motor On 

 Power High 

 Speed 50 

 Accel 50, 50 

 Jump park 

 Robot 2 

 Motor On 

 Power low 

 Speed 50 

 Accel 50, 50 

 Jump park 

 MemOff PartsToPick1 

 MemOff PartsToPick2 

  

 PF_Start 1, 2 

 Xqt Robot1PickPlace 

 Xqt Robot2PickPlace 

Fend 

 

Function Robot1PickPlace 

 Robot 1 

 Do 

  Wait MemSw(PartsToPick1) = On 

  PF_AccessFeeder 1 

  P0 = PF_QueGet(1) 

  PF_QueRemove (1) 

  Jump P0 /R 

  On 5 

  Wait .5 

  Jump place ! D30; MemOff PartsToPick1; PF_ReleaseFeeder 1 ! 

  Off 5 

  Wait .25 

 Loop 

Fend 

 

Function Robot2PickPlace 

 Robot 2 

 Do 

  Wait MemSw(PartsToPick2) = On 

  PF_AccessFeeder 1 

  P0 = PF_QueGet(2) 

  PF_QueRemove (2) 

  Jump P0 /L 

  On 2 

  Wait .5 

  Jump place ! D30; MemOff PartsToPick2; PF_ReleaseFeeder 1 ! 

  Off 2 

  Wait .25 

 Loop 

Fend 
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PartFeeding.prg 

 
Function PF_Robot(PartID As Integer) As Integer 

 Select PartID 

  Case 1 

   If PF_QueLen(1) > 0 Then 

    MemOn PartsToPick1 

    Wait MemSw(PartsToPick1) = Off 

    PF_ActivePart 2 

   Else 

    PF_ActivePart 1 

   EndIf 

  Case 2 

   If PF_QueLen(2) > 0 Then 

    MemOn PartsToPick2 

    Wait MemSw(PartsToPick2) = Off 

    PF_ActivePart 1 

   Else 

    PF_ActivePart 2 

   EndIf 

 Send 

 PF_Robot = PF_CALLBACK_SUCCESS 

Fend  
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9.4.3 Exemplo de programa 4.3 

 

Tipo do exemplo:  

2 robôs, 1 alimentador, múltiplas peças – Movimento em tarefas separadas – Coleta em uma 
ordem específica 

 

Configuração 

Número de robôs: 2 

Número de alimentadores: 1 

Número de tipos de peças no alimentador: 3 

Número de posições de colocação: 2 

Orientação da câmera: Câmera fixa voltada para baixo  

 
 

Descrição 

Há dois robôs e um alimentador. Cada robô apanhará peças diferentes. O robô 1 apanhará e colocará a peça 

1. O robô 2 então apanhará e colocará uma peça 4 e uma peça 5. A ordem de coleta importa para esta 

aplicação. A ordem de coleta alternada é feita com o “PF_ActivePart”. O movimento do robô é executado 

em paralelo com a vibração do alimentador.  

 

 
Código de amostra 

Main.prg 
 

Function Main 

 Robot 1 

 Motor On 

 Power High 

 Speed 50 

 Accel 50, 50 

 Jump park 

 Robot 2 

 Motor On 

 Power High 

 Speed 50 

 Accel 50, 50 

 Jump park 

 MemOff PartsToPick1 

 MemOff PartsToPick4 

 MemOff PartsToPick5 

 

 PF_Start 1,4,5 

Robô 1 

Robô 2 

Colocação para o robô 1 

Colocação para o robô 2 



Software 9. Exemplos de programação de aplicações 

 

Part Feeding 7.0  Introduction & Hardware (Common) & Software  Rev.4 235 

 Xqt Robot1PickPlace 

 Xqt Robot2PickPlace 

Fend 

 
Function Robot1PickPlace 

 Robot 1 

 Do 

  Wait MemSw(PartsToPick1) = On 

  PF_AccessFeeder(1) 

  P0 = PF_QueGet(1) 

  PF_QueRemove (1) 

  Jump P0 /R 

  On rbt1Gripper; Wait .25 

  Jump place ! D30; MemOff PartsToPick1; PF_ReleaseFeeder 1! 

  Off rbt1Gripper 

  Wait .25 

 Loop 

Fend 

 

Function Robot2PickPlace 

 Robot 2 

 Do 

  Wait MemSw(PartsToPick4) = On 

  PF_AccessFeeder(1) 

  P0 = PF_QueGet(4) 

  PF_QueRemove (4) 

  Jump P0 /L 

  On rbt2Gripper; Wait .25 

  Jump place ! D30; MemOff PartsToPick4! 

  Off rbt2Gripper; Wait .25 

  Wait MemSw(PartsToPick5) = On 

  P0 = PF_QueGet(5) 

  PF_QueRemove (5) 

  Jump P0 /L 

  On rbt2Gripper; Wait .25 

  Jump place ! D30; MemOff PartsToPick5; PF_ReleaseFeeder 1! 

  Off rbt2Gripper; Wait .25 

 Loop 

Fend 

 

PartFeeding.prg 
Function PF_Robot(PartID As Integer) As Integer 

 Select PartID 

  Case 1 

   MemOn PartsToPick1 

   Wait MemSw(PartsToPick1) = Off 

   PF_ActivePart 4 

  Case 4 

   MemOn PartsToPick4 

   Wait MemSw(PartsToPick4) = Off 

   PF_ActivePart 5 

  Case 5 

   MemOn PartsToPick5 

   Wait MemSw(PartsToPick5) = Off 

   PF_ActivePart 1 

 Send 

 PF_Robot = PF_CALLBACK_SUCCESS 

Fend  
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Resolução de problemas 
 

Não sabe o endereço IP do alimentador. 

(1) Configure o endereço IP do alimentador para o valor padrão de acordo com o 

EPSON RC+7.0 Opção Part Feeding 7.0 IF-240  4.3.2 Recuperação do endereço 

IP usando o endereço IP padrão. 

(2) Use o endereço IP padrão no EPSON RC+ 7.0 e conecte com o alimentador de 

acordo com a seção 2.1.  Configuração do sistema no manual do Hardware.  Então, 

altere o endereço IP. 

 

O alimentador não vibra ou a vibração é fraca 

- O LED do alimentador está aceso ou piscando?  Se o LED não está aceso ou 

piscando, é possível que a energia não esteja sendo fornecida. 

- Se uma mensagem indicada na seção 7. Mensagens de erro do manual do Software é 

exibida, execute o procedimento de recuperação indicado para a mensagem de erro 

correspondente. 

- É possível que a calibração do alimentador tenha falhado. Consulte 2.4 Assistente de 

calibração do alimentador do manual do Software para executar a calibração do 

alimentador novamente. 

Se isto não resolver, carregue os valores padrão e execute novamente a calibração. 

Se nenhuma das alternativas acima forem aplicáveis, é possível que o alimentador esteja 

avariado.  Questione conosco. 

 

As peças no alimentador não se movem suavemente ou estão 

separadas de forma irregular 

- É possível que a rigidez da estrutura na qual o alimentador está montado seja baixa, e 

isso impeça que a energia vibracional seja transmitida corretamente para a 

plataforma.  Substitua por uma estrutura altamente rígida. 

- É possível que a calibração do alimentador tenha falhado.  Consulte 2.4 Assistente de 

calibração do alimentador do manual do Software para executar a calibração do 

alimentador novamente. 

Se isto não resolver, carregue os valores padrão e execute novamente a calibração. 

- É possível que a plataforma tenha ficado gasta devido ao uso durante um longo 

período. 

A plataforma é um item consumível.  Substitua a plataforma. 

Se nenhuma das alternativas acima forem aplicáveis, é possível que o alimentador esteja 

avariado. Questione conosco. 
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O depósito alimentador não vibra 

- Se o depósito alimentador foi adquirido da Epson, verifique se o depósito alimentador 

e o alimentador estão corretamente conectados.  

Consulte 9. O que fazer se... (Instruções para resolução de problemas) no manual do 

Hardware (Depósito alimentador). 

- Verifique se as configurações para a comunicação com o depósito alimentador estão 

especificadas corretamente. 

- Consulte 4. Função callback do alimentador de peças - PF_Control do manual do 

Software e verifique se a programação da operação do depósito alimentador foi 

executada corretamente. 

As peças preenchem completamente a plataforma 

- É possível que muitas peças estejam sendo carregadas na bandeja do alimentador 

para uma única operação do depósito alimentador. Ajuste corretamente a quantidade 

carregada pelo depósito alimentador. 

 

As peças na plataforma se esgotam 

- Verifique se há peças no depósito alimentador. 

- É possível que as peças do depósito alimentador não estejam sendo carregadas 

corretamente.  Ajuste a quantidade carregada no depósito alimentador. 

- Se o depósito alimentador foi adquirido da Epson, verifique se o depósito alimentador 

e o alimentador estão corretamente conectados. 

 

TP3 não pode criar o projeto incluindo a opção Part Feeding 

- Crie com o PC. 

- Pode iniciar pelo TP3. 
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