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Abstract: This term thesis is interested in designing of robot manipulator for measurement of acti-

ve samples for ionizing radiation laboratory of Department of Electrical Power Engineering VUT 

Brno. The goal is to create robotic manipulator which will be easy to manufacture, easy to control, 

absolutely reliable, cheap and accurate enough. So, it will radically reduce time consumption of 

measurement of neutron field. Construction is based on FM-SYSTEME aluminium structural fra-

ming and movement is provided by stepper motor Microcon SX23-1414. 
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1 ÚVOD 

Cílem práce je částečně zautomatizovat měření neutronového pole pro laboratoř ionizujícího záření 

na Ústavu elektroenergetiky VUT v Brně. Konkrétněji je třeba kompletně vyvinout systém, který 

bude automaticky vyměňovat aktivační fólie na gama spektrometru. Částečná automatizace praco-

viště by měla razantně snížit počet potřebných lidských zásahů do měření. Výsledkem by mělo být 

ušetření práce, a zároveň by se díky odstranění lidského faktoru měla zvýšit přesnost měření.  

2 SEZNÁMENÍ SE S LABORATOŘÍ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ 

Základním kamenem laboratoře je neutronový zářič 
241

Am. Má neutronový tok 5.6 * 10
6 
n/s. Kaps-

le je umístěna v měřicím standu SVICKA (měřicí aparatura s různými ozařovacími kanály a hlav-

ním přístupem, obrázek 1a). Aparatura je tvořena několika měřícími kanály v podobě PVC trubek a 

dále několika vrstvami stínění (parafin, borax a olovo). Další součástí laboratoře je měřicí řetězec 

obsahující germaniový gama spektrometr (HPGe). Pro minimalizování vlivu pozadí je spektrometr 
umístěn ve stínicím domku, složeného z olověných desek a šípových olověných cihel (obrázek 1b). 

   

Obrázek 1: Měřicí stand SVICKA a měřicí domek 
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3 VYUŽITÍ KOMERČNĚ DOSTUPNÝCH MANIPULÁTORŮ 

Pro měření aktivačních fólií by se dala použít většina typů komerčně dostupných manipulátorů. 

Vzhledem k zadání úlohy by nejvíce vyhovoval manipulátor čtyřosý, ten by zároveň poskytoval 
nejvyšší přesnost měření. Jak by takovéto řešení vypadalo lze vidět na obrázku 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Koncepce s využitím čtyřosého manipulátoru 

Bohužel toto řešení nelze, vzhledem k jeho ceně, realizovat. 

4 NÁVRH VLASTNÍHO MANIPULÁTORU 

V průběhu práce jsem se zabýval mnohými koncepcemi, jak by se dal potřebný manipulátor vyro-

bit. Vzhledem k rozsahu tohoto příspěvku se budu věnovat pouze realizovanému řešení.  

4.1 KONCEPCE S VYUŽITÍM SYNCHRONNÍHO ŘEMENU 

Základem této koncepce je krokový motor a ozubený řemen, na který se budou v daných vzdále-

nostech lepit aktivační fólie. Rotací hnací kladky se řemen spolu s nalepenými fóliemi posune tak, 

aby příslušná fólie byla přesně nad spektrometrem a mohlo se provést její změření. Toto řešení má 

hned několik výhod. Předně je snadno vyrobitelné, nepřesahuje na pracovišti do stran, oproti jiným 

návrhům má nejvyšší kapacitu na aktivační fólie a vzhledem k průřezu řemenu budou stačit ve stí-

nicím domku jen malé otvory, takže se zvýší přesnost měření. Koncepci můžete vidět na obrázku 3. 

Obrázek 3:   Vizualizace měřicího pracoviště 
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4.2 VÝBĚR ELEKTRONIKY 

Při výběru vhodného pohonu jsem byl omezen cenou. Vzhledem k tomu, že hotové servomotory 

stojí minimálně jednotky tisíc, zůstala mi jako jediná možnost sáhnout po krokovém motoru. Dle 

výpočtu pro pohon řemenu stačí motor s krouticím momentem 0,5 Nm. Zvolil jsem motor od firmy 

Microcon SX23-1414.  

Vybrat driver bude možné až po změření potřebného krouticího momentu, prozatím předpokládám, 

že využiji cenově dostupný driver DRV 8825. Ten bude řízen mikrokontrolerem, vzhledem k vý-

početní nenáročnosti úlohy předpokládám využití platformy Arduino Nano, pokud by se neosvědči-

lo přešel bych na platformu STM32F4. Předpokládané zapojení je na obrázku 4. 

 

Obrázek 4: Propojení řídicí elektroniky 

5 ZÁVĚR 

V rámci této práce jsem se seznámil s laboratoří ionizujícího záření a s metodou měření neutrono-

vého pole. Hlavní částí mé práce byl teoretický návrh manipulátoru. Navrhl jsem mnoho použitel-

ných koncepcí, ze kterých jsem vybral jednu, která vyhovovala zadání a je s pomocí dostupných 

prostředků realizovatelná. V době psaní tohoto příspěvku probíhají finální práce na mechanické 

konstrukci manipulátoru, výroba probíhá dle návrhu a rozpracovaný manipulátor pracuje dle před-

pokladů. Dále bude následovat měření jeho parametrů a v závislosti na nich ověření, zda je zvolená 

řídicí elektronika dostačující. Předposledním krokem bude programování řízení krokového motoru. 

Na závěr bude probíhat důkladné testování, vzhledem k povaze úlohy je potřebná maximální spo-

lehlivost.  
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