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Abstract: This project deals with the universal industrianl robot. Design of mechanical parts, 

electronics and control system and a program for the microcontroller and the PC is described in this 

work. The industrial robot can be used in different environments. The precise operation of the robot 

is provided by a different sensors, mainly position sensor. 
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1. ÚVOD 

Robotické ruky alebo priemyselný roboti sú v súčasnosti veľmi rozšírenými robotmi. Ich využitie 

je hlavne v priemysle ale rovnako aj v lekárstve alebo v priestoroch, ktoré sú ťažko dostupné pre 

človeka. Základné koncepcie dosiahli v súčasnosti vysokej technickej úrovne a rovnako aj 

spoľahlivosti. Kvôli novým technickým odvetviam a lepšieho servisu sa však stále navrhujú nové 

koncepcie robotov manipulátorov. 

Práca vznikla na podnet vytvorenia univerzálneho priemyselného robota, ktorý vie pracovať na 

rôznych pracovných miestach napríklad ako podávač, osadzovač apod. Pri jeho navrhovaní sa 

dbalo hlavne na jeho univerzálnosť a možnosť umiestniť ho na rôzne pracovné miesta 

s minimálnymi úpravami. 

2. ROZBOR 

2.1. MECHANIKA ROBOTA 

Návrh mechanickej časti priemyselného robota bol odvodený z anregulárnej kinematickej 

štruktúry. Ide o štruktúru priemyselných robotov, ktorých pracovný priestor, teda priestor v ktorom 

sa robot môže pohybovať je daný obrysom plochy na seba nadväzujúcich oblúkov Obrázok 1. 

Tieto oblúky reprezentujú dosah jednotlivých ramien robota [1]. 

 

Obrázok 1: Prierez anregulárne kinematickej štruktúry priemyselného robota [1]. 

199

mailto:xzakja07@stud.feec.vutbr.cz


Mechanická konštrukcia je rozdelená do troch častí: spodnú časť, ktorú tvorí podstava a otočnica 

(pohyb q1), strednú časť, tvoriacu kolísku kde sú uložené motory a samotné rameno motora (pohyb 

q2). Poslednou častou je efektor robota (pohyb q3, viz. Obrázok 1). Vyrobenú a zostavenú 

konštrukciu zobrazuje Obrázok 2. Spodná časť je vyhotovená z nerezovej trubky, v ktorej je 

uchopené axialno-radiálne ložisko slúžiace na minimálne namáhanie motora. V ložisku je 

nalisovaná hliníková otočnica, na ktorej je postavené rameno robota. Na presné vystredenie 

a dodržaný konštantný dištanc medzi podstavou a otočnicou je použité ďalšie axiálne ložisko. 

Stredná časť pozostáva z kolísky a ramien. V kolíske sú uložené štyri motory, ktoré zabezpečujú 

pohyb sústavy troch ramien. Týmto je zabezpečené odľahčenie ramien od váhy motorov. Krútiaci 

moment z motorov sa na ramená prenáša pomocou remeníc a remeňov. Tento spôsob prenosu 

momentu bol zvolený preto aby bola dosiahnutá maximálna pohyblivosť ramien. Pri iných 

spôsoboch prenosu, napríklad pomocou šróbovice by nebol dosiahnutý uhol otáčania ramien 180°. 

Kolíska aj ramená sú vyhotovené z nerezovej oceli. Celková efektívna dĺžka ramena bez efektora 

bola simuláciou stanovená na 760 mm. 

Efektor je uchytený na kužeľovom súkolí, ktoré zabezpečuje rotačný a súčasne aj zdvíhací pohyb. 

Kliešte efektora sa pohybujú pomocou šrobovice a šróbu, tie sú uchytené v kolíske. Na to aby 

kliešte ostali stále pod uhlom 90° je použitá sústava troch pák, simuláciou vyplynulo, že ich 

výstupný uhol musí byť vždy rovný 180°. Pokiaľ je táto podmienka splnená tak kliešte ostanú pri 

otváraní a zatváraní stále v kolmej polohe. Kliešte robota sú odnímateľné a vymeniteľné. Pre 

robota boli vyvinuté špeciálne kliešte, ktoré majú tendenciu sa prispôsobovať predmetu. Túto 

vlastnosť získali pomocou ich vyrobenia z pružného materiálu a vystuženia pevným materiálom. 

Obdobný koncept bol použitý napríklad v [2]. 

 

Obrázok 2: Mechanická konštrukcia robota bez koncového efektora 

2.2. ELEKTRONIKA ROBOTA 

Elektronika robota sa skladá z napájania, pohonu, riadenia pohybu motorov, spätnej väzby 

motorov, komunikácie medzi riadením a pc a elektroniku pre koordináciu robota v priestore. 

Základnú štruktúru zobrazuje Obrázok 3.  

 

Obrázok 3: Principiálna schéma elektronickej časti robota. 
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Celá sústava je napájaná pomocou 24 V spínaného zdroja. Týmto napätím sú priamo napájané 

motory, pre riadenie muselo byť napätie stabilizované na referenčné hodnoty 5 V, 3,3 V a 2,5 V. 

Riadiacu jednotku tvorí procesor s jadrom ARM Cortex M3 a FPGA Cyclone IV. Procesor slúži na 

komunikáciu s počítačom a na nastavovanie polohy motorov zatiaľ čo hradlové pole spracováva 

výstupné dáta zo senzorov. Tato kombinácia bola zvolená pre optimálnu implementáciu 

komunikačného rozhrania so zachovanou rýchlou odozvou na  detegovanú zmenu polohy ramien. 

Na základe veľkosti a váhy ramena bola vypočítaná minimálna hodnota krútiaceho momentu 

motora a to tak, aby sa rameno zdvihlo z najhoršej polohy, ktorú reprezentuje vodorovná poloha 

ramena z podložkou. Hodnota krútiaceho momentu potrebného na zdvihnutie ramena je 16,5 Nm. 

Na základe toho boli vybrané hybridné krokové motory s prevodovkou, ktorých krútiaci moment je 

34 Nm. Takto je zabezpečená dostatočná rezerva aby sa rameno vedelo zdvihnúť aj s nákladom 

o definované hmotnosti 500 g. 

Pre spätnú väzbu polohy motorov a ramien slúžia polohové senzory, od spoločnosti InvenSense typ 

MPU-6050. Tieto senzory sú pripevnené ku každému ramenu robota. Ich úlohou je doladiť rameno 

do požadovanej polohy ak by došlo k prekĺznutiu kroku krokového motora. Tým je zabezpečená 

presnosť relatívneho pohybu. Pri každom spustený sa robot musí nastaviť absolútne do svojej 

počiatočnej polohy. Tento úkon je zabezpečený pomocou optozávor ktoré sú taktiež prichytené 

k ramenám robota. 

2.3. PROGRAM ROBOTA 

Program robota je rozdelený na dve hlavné časti a to na program pre riadenie elektroniky robota, 

spracúvanie signálov a zabezpečenie prenosu dát do počítača a na riadiaci program, ktorý je 

nainštalovaný v počítači. 

Program v riadiacej jednotke má nasledovnú postupnosť. Pri zapnutí zariadenia MCU automaticky 

nastaví ramená do počiatočnej pozície. Následne očakáva dáta od programu v počítači, ktoré udajú 

uhol natočenia pre jednotlivé ramená. Tieto dáta sú predané pomocou paralelnej komunikácie do 

FPGA, ktoré začne zbierať údaje od polohových senzorov. Súčasne začne procesor krokovať 

motory. Po dokončení krokovania sú MCU vyžiadané dáta od FPGA, ktoré pošle koľko krokov je 

potrebných, aby bola dosiahnutá požadovaná poloha. Pokiaľ je dosiahnutá poloha FPGA pošle údaj 

o zhode, následne je odoslaný údaj do počítača o dosiahnutí požadovanej polohy a procesor čaká na 

ďalšie dáta. Týmto spôsobom využitia spolupráce FPGA s MCU dáva priestor MCU presne 

nastaviť súbežne všetky krokové motory, zatiaľ čo FPGA spracováva dáta od senzorov a upravuje 

ich tak aby mali čo najpresnejšiu hodnotu. Komunikácia medzi počítačom a procesorom je 

zabezpečená pomocou USB zbernice, v ktorej je nainštalovaný procesor ako virtuálny COM port. 

Program v počítači je navrhnutý v prostredí windows form. Je v ňom možné nastavovať sekvencie, 

ktoré robot bude vykonávať. Tiež zabezpečuje ukladanie a načítanie sekvencii. 

3. ZÁVER 

Výsledkom tejto práce je navrhnutý a skonštruovaný univerzálny priemyselný robot, ktorého je 

možno zaviesť do rôznej prevádzky. Taktiež naprogramovaný riadiaci program pre počítač a pre 

MCU. Ďalej bola navrhnutá elektronika riadiaca krokové motory a zabezpečenie polohy robota 

v priestore pomocou senzorov. Práca taktiež popisuje teoretické znalosti z oblasti mechaniky 

priemyselných robotov a ich riadenia. Táto časť práce je však vzhľadom ku svojej rozsiahlosti 

v článku popísaná iba okrajovo. 
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