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 Nadefinujte pozície ruky do pozičného listu 
programu CIROS® Education s cieľom je osvojiť si 
základné postupy pri zadávaní pozícií.  

  

 Zadajte pozície pre prenos zelenej kocky do 
stredu ľavého doku. 

 

Daná úloha: 



CIROS® Education 

 Každé robotické rameno by malo 
mať tzv. inicializačnú (štartovaciu) 
pozíciu, v ktorej bude začínať 
program a zároveň aj končiť. 
Štandardnú inicializačnú pozíciu 
nastavíte v okne Teach-In v záložke 
Joint coordinates. Nastavte 
koordináty zobrazené na obrázku (1) 
a kliknite na Apply (2). Robotické 
rameno sa presunie do vami zvolenej 
pozície. 



CIROS® Education 

Teraz by ste mali vidieť 
rameno robota v pozícii 
ako je na obrázku dole. 

Zároveň je vhodné 
umiestniť si okná pre 
program a pozície 
podobne ako je na 
obrázku dole tak, aby 
ste mohli sledovať 
činnosť robotického 
ramena. 



CIROS® Education 

Teraz je potrebné zadať 
koordináty do okna Position 
list. Umiestnite kurzor do 
prvého riadku okna Position 
list (1) a stlačte pravé 
tlačidlo myši. V rolovacom 
menu zvoľte položku Insert 
position (Vložiť pozíciu) (2) 
a koordináty pozície sa 
zapíšu do tohto okna. 



CIROS® Education 

Je vhodné si túto inicializačnú 
pozíciu premenovať na P0, 
pravým kliknutím na danú 
pozíciu v okne Position list 
a v rolovacom menu zvoliť 
Properties (Vlastnosti). 
  
V okne vlastností zmeňte 
menovku na P0 podľa obrázku 
dole a dopíšte text Inicializačná 
poloha. Kliknite na OK. 



CIROS® Education 

 Pomocou navádzacích 
smerových tlačidiel v okne 
Teach-In nastavte ruku robota 
tesne nad zelenú kocku.  

 Ctrl + ľavé tlačidlo myši – rotácia 
náhľadu okolo objektu 

 Shift + ľavé tlačidlo myši – 
posun náhľadu v rovine 2D 
 

 Vložte pozíciu do pozičného 
listu 



CIROS® Education 

• V okne Teach-In kliknite na 
tlačidlo Close a uchopte 
kocku. Pomocou 
navádzacích smerových 
tlačidiel presuňte ruku 
robota do stredného 
políčka v ľavom doku, tak 
ako je to na obrázku. 

 
• Vložte pozíciu do pozičného 

listu 



 Teraz máte zadané všetky potrebné pozície pre 
vykonanie zadanej úlohy. 
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Ďakujem za pozornosť 


