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PROJEKT ROBOTA ANTROPOMORFICZNEGO WYKONANEGO 

W TECHNOLOGII DRUKU 3D 

Streszczenie: W pracy przedstawiono projekt oraz założenia konstrukcyjne robota 

antropomorficznego o 6-ciu stopniach swobody. Model parametryczny wykonano w Autodesk 

Inventor, obliczenia wytrzymałościowe w ANSYS. Projekt układu elektronicznego 

(sterującego) stanowi autorskie rozwiązanie. Urządzenie wykonano wykorzystując druk 3D. 
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PROJECT OF AN ANTHROPOMORPHIC ROBOT PERFORMED  

IN 3D PRINTING TECHNOLOGY 

Summary: In the paper the design and construction assumptions of an anthropomorphic robot 

with 6 degrees of freedom ware described. The model was created in Autodesk Inventor, the 

resistance calculations in ANSYS. The design of the electronic (steering) system was designed 

by the author. The parts were produced with a 3D printer. 
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1. Wstęp 

W dzisiejszych czasach znaczenie robotów przemysłowych wzrasta z każdym 

rokiem. Zostają im powierzane coraz bardziej skomplikowane zadania, które 

wymagają bardzo dużej dokładności i precyzji. W latach osiemdziesiątych 

powierzano im tylko najprostsze zadania. Obecnie roboty stały się również bardziej 

dostępne i popularne z uwagi na szeroką gamę typów oraz sposobu wykorzystania. 

Chociaż ich ceny nie są już tak wysokie jak jeszcze jakiś czas temu, wielu 

przedsiębiorców nie decyduje się na zakup robota, ponieważ uważa, że jest to 

nierentowne. Głównie z uwagi na koszty związane z programowaniem oraz serwisem.  

Główny podział robotów można sprowadzić do zastosowania w [5]: 
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- badaniach naukowych; 

- celach szkoleniowych; 

- zastosowaniach przemysłowych; 

- zastosowaniach specjalnych np. praca w środowisku specjalnym. 

 

Następny podział związany będzie z układem napędowym: 

- napęd pneumatyczny; 

- napęd elektryczny; 

- napęd hydrauliczny; 

- napęd mieszany. 

 

Ostatni podział z względu na własności parametryczne (roboty kartezjańskie, 

SCARA, sferyczne, antropomorficzne, itp.). 

 

W ramach niniejszej pracy zdecydowano się na wykonanie robota 

antropomorficznego o 6-ciu stopniach swobody.  

Do grupy robotów antropomorficznych zaliczają się roboty, których trzy pierwsze 

pary kinematyczne licząc od podstawy są obrotowe. Taka konfiguracja zapewnia 

stosunkowo dużo swobody ruchu w zamkniętej przestrzeni. 

 

 

Rysunek. 1 Konfiguracja antropomorficzna [5] 

Jako napęd zdecydowano się na napęd elektryczny, z wykorzystaniem silników 

krokowych. W celu przeniesienia napędu dla osi 4, 5, 6 wykorzystano wał giętki. Jego 

oryginalnym zastosowaniem jest przeniesienie ruchu obrotowego wiertarki w miejsca 

o trudnej dostępności. Składa się z węża utworzonego ze sprężyny o bardzo małym 

skoku, uchwytu, w którym wykonano łożyskowanie wału oraz elastycznej obudowy. 

Dzięki takiej konstrukcji silniki mogą być umieszczone w podstawie, a napęd zostaje 

przekazany dalej.  

2. Technologia druku 3D 

Wykorzystanie druku 3D do wykonania niskobudżetowych konstrukcji robotów 

przemysłowych, które są w pełni funkcjonalne znacznie ułatwia możliwość ich 

wprowadzenia. Oczywiście takie roboty nie będą mogły pracować w takich 

warunkach i przy takich obciążeniach jak roboty oferowane przez czołowych 
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producentów. Mogą jednak znaleźć zastosowanie przy wykonywaniu wielu prostych 

oraz monotonnych operacji. 

Dobór parametrów wydruku został oparty o badania przeprowadzone przez start-up 

3D Matter w marcu 2015 r. Dzięki nim byłem w stanie od razu założyć jaki materiał 

zostanie użyty, poziom wypełnienia, grubość warstw oraz wzór wypełnienia.  

2.1. Wpływ wypełnienia i grubości warstwy 

Wyniki badań opublikowanych przez 3D matter, zostały przedstawione w postaci 

tabel nr 1, zawierają zależności pomiędzy jakością, wytrzymałością, czasem i kosztem 

wydruków. 

Tabela 1. Korelacje pomiędzy wypełnieniem warstw, a ich wysokością, w kontekście 

wytrzymałości, jakości, kosztów oraz szybkości procesu [3] 

Wymagania Ustawienia 

Wytrzymałość Jakość Koszt Czas Wypełnienie % Wysokość warstwy 

x    100 0.25 

 x   10 0.1 

  x  10 0.1 

   x 10 0.3 

x x   90 0.15 

x  x  70 0.2 

x   x 90 0.3 

 x x  10 0.1 

 x  x 10 0.15 

  x x 10 0.3 

x x x  80 0.15 

x x  x 90 0.2 

x  x x 70 0.3 

 x x x 10 0.15 

x x x x 70 0.2 

 

Wyniki badań przedstawiające zależności maksymalnej przenoszonej siły, prędkości, 

kosztów oraz jakości do wypełnienia i wysokości warstwy, zostały zebrane w tabelach 

nr 2, 3, 4, 5. 

Tabela 2. Zależności maksymalnej wytrzymałości w odniesieniu do wypełnienia oraz 

wysokości warstwy [3] 

Wytrzymałość, MPa Wypełnienie % 

Wysokość warstwy, mm 

 10 30 50 70 80 90 100 

0.1 8 12 17 25 29 33 39 

0.15 9 14 20 28 33 38 44 

0.2 10 15 21 30 35 40 46 

0.25 10 15 22 31 37 42 49 

0.3 10 15 22 31 36 42 48 
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Tabela 3. Zależności prędkości w odniesieniu do wypełnienia oraz wysokości warstwy 

[3] 

Szybkość, min Wypełnienie % 

Wysokość warstwy, mm 

 10 30 50 70 80 90 100 

0.1 21 35 47 61 68 74 80 

0.15 14 23 32 41 46 50 54 

0.2 10 18 24 31 35 38 41 

0.25 8 14 20 25 28 31 33 

0.3 7 12 16 21 24 26 28 

Tabela 4. Zależności kosztów w odniesieniu do wypełnienia oraz wysokości warstwy 

[3] 

Koszt, centy Wypełnienie % 

Wysokość warstwy, mm 

 10 30 50 70 80 90 100 

0.1 6 9 13 17 18 21 22 

0.15 6 10 14 18 19 21 23 

0.2 6 10 14 18 20 22 23 

0.25 6 10 14 18 20 22 23 

0.3 6 10 14 18 20 22 23 

Tabela 5. Stosunek jakości względem wypełnienia oraz wysokości warstwy [3] 

Jakość Wypełnienie % 

Wysokość warstwy, mm 

 10 30 50 70 80 90 100 

0.1 Bardzo dobra 

Niska 0.15 Dobra 

0.2 Średnia 

0.25 Niska Bardzo niska 

0.3 Bardzo niska 

 

2.2. Wypływ wzoru wypełnienia  

Rodzaj wzoru wypełnienia również ma bardzo istotną rolę. Najczęściej wybierane  

i na nich właśnie 3D matter przeprowadził swoje badania to liniowy, diagonalny, 

sześciokątny, gwiazda morańska oraz Catfill. 
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liniowy diagonalny sześciokątny gwiazda 

morańska 

Catfill 

Rysunek 2. Wzory wypełnienia wydruku [3] 

Wyniki badań zostały przedstawione w postaci wykresu słupkowego na rys. 4. 

 

Rysunek 3. Maksymalne obciążenie dla danego wzoru wypełnienia w MPa [3] 

Wypełnienie liniowe, diagonalne i sześciokątne są porównywalne pod względem 

wytrzymałości. Wypełnienia typu Catfill i gwiazda morańska jest wyraźnie słabsze. 

2.3. Wybór parametrów oraz materiałów wydruku 

W odniesieniu do przedstawionych wyników badań, parametry wydruku elementów 

konstrukcyjnych zostały dobrane następująco: 
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Analizując diagramy przedstawiające wpływ grubości warstwy na wydruk, wszystkie 

elementy zostaną wydrukowane z grubością warstwy 0.2 mm. Zgodnie z wykresami 

wytrzymałości zależnej od wzoru wypełnienia oraz doświadczeniem związanym  

z drukiem 3D postanowiono wydrukować wszystkie elementy z sześciokątnym 

wzorem wypełnienia. Wartości poziomu wypełnienia przedstawiają się następująco: 

a) elementy narażone na największe obciążenia oraz elementy, które będą 
utrzymywać największy ciężar np. koła zębate, wały, ramiona robota: 80%; 

b) elementy mniej narażone na obciążenia oraz utrzymujące mniejszy ciężar np. 

obudowa 6 osi ramienia: 60%; 

c) elementy większych wymiarów o pośrednim narażeniu na obciążenia oraz 

elementy służące jako zaślepki np. podstawa, osłony: wypełnienie 40%. 

Następujące poziomy wypełnienia zostały dobrane poprzez stopień narażenia na 

największe obciążenia, ale przy utrzymaniu jak najlepszych wyników 

wytrzymałościowych. Brano pod uwagę również ilość zużytego materiału, aby nie 

generować dodatkowych kosztów. 

 

Elementy konstrukcyjne zostaną wydrukowane z materiału PLA. Koła zębate oraz 

wały zostaną wydrukowane z materiału ABS, który charakteryzuje się dużo wyższą 
wytrzymałością niż PLA.  

3. Konstrukcja  

Konstrukcja została zamodelowana w programie Autodesk Inventor. Głównym 

założeniem było umiejscowienie wszystkich silników w podstawie robota w celu 

zmniejszenia wagi ramienia i momentów bezwładności. Na rysunkach 5-11 nie 

przedstawiono zamodelowanych wałów giętkich. 

 

W celu przeniesienia napędu dla poszczególnych osi przedstawionych na rysunku  

nr 5, wykorzystano: 

- dla J1: koła oraz pas zębaty; 

- dla J2: przekładnię zębatą; 
- dla J3: przekładnię zębatą oraz koła do pasa zębatego; 

- dla J4: wał giętki napędzający przekładnię zębatą; 
- dla J5: wał giętki napędzający mechanizm śrubowy oraz koła do pasa 

zębatego; 

- dla J6: wał giętki. 

3.1. Główne elementy konstrukcji 

Na rys. 5 przedstawiono model robota antropomorficznego wykonanego w Autodesk 

Inventor. 
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Rysunek 4. Model 3D robota antropomorficznego 

Na rys. 5 przedstawiono sposób przeniesienia napędu dla osi J3 ÷ J6. 

 

 

Rysunek 5. Rozwiązanie przeniesienia napędu dla osi J3 ÷ J6 

Na rys. 6 przedstawiono sposób przeniesienia napędu dla osi J3 ÷ J5. 
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Rysunek 6. Rozwiązanie przeniesienia napędu dla osi J3 ÷ 5 

Na rys. 7 przedstawiono sposób przeniesienia napędu dla osi J2 ÷ J3. W przypadku 

osi 3 została wykorzystana przekładnia zębata połączona z kołem do pasa zębatego. 

 

 

Rysunek 7. Rozwiązanie przeniesienia napędu dla osi J2 i J3 
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Na rys. 8 przedstawiono sposób przeniesienia napędu dla osi 1. 

 

Rysunek 8. Rozwiązanie przeniesienia napędu dla 1 osi 

Rys. 9 przedstawia widok wszystkich silników. 

 

Rysunek 9. Rzut na wszystkie silniki użyte w projekcie 

3.2. Obliczenia numeryczne w programie ANSYS 

W projekcie wykorzystano oprogramowanie ANSYS, w którym obliczono rozkłady 

naprężeń przemieszczeń w najbardziej niekorzystnym położeniu ramienia robota, 
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które zostało przedstawione na rysunku nr 10. Do programu wprowadzono parametry 

odpowiadające materiałowi PLA dla 100% wypełnienia.  

 

Wyniki otrzymane w oprogramowaniu ANSYS, pomogą w podjęciu decyzji 

związanej z ewentualną modyfikacją konstrukcji, czy projekt ramienia jest gotowy do 

dalszego etapu tj. wydruku elementów. 

 

 

Rysunek 10. Najbardziej niekorzystne położenia ramienia robota wykorzystane w 

obliczeniach 

Na rys. 11 przedstawiono wstępną analizę ramienia robota dla najbardziej 

niekorzystnego przypadku obciążenia. Obliczenia wykonano w pakiecie ANSYS. 

 

 

Rysunek 11. Wstępna analiza ramienia robota dla najbardziej niekorzystnego 

przypadku obciążenia 
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4. Układ sterowania 

Jednostką centralną całego układu będzie Arduino Mega 2560, które będzie 

odpowiedzialne za sterowanie silnikami krokowymi. Odbywać będzie się z poziomu 

panelu operatorskiego. Program będzie zliczał kroki, a wszystkie osie będą miały 

czujniki krańcowe, które będą kalibrowały pozycję, przy starcie robota, aby wartości 

na panelu operatorskim były adekwatne do faktycznej pozycji ramienia robota.  

 

 

Rysunek 12. Model panelu operatorskiego 

Panel operatorski składać będzie się z wyświetlacza LCD 20x4, przycisku awaryjnego 

wyłączenia, przycisku uruchomienia sterowania ON/OFF, klawiatury, joysticku oraz 

przycisku Dead Man. Joystick fabrycznie posiada dwie pozycje. Dodano trzecią 
pozycję poprzez zamontowanie joystick’u na potencjometrze.  

Umożliwi to możliwość sterowania trzema osiami, bez konieczności zmiany 

ustawień. Na wyświetlaczu będzie widoczna prędkość, aktywne osie, alarmy oraz 

menu pozycji, wyświetlające wartości kątowe pozycji poszczególnych osi ramienia 

robota. Do wstępnego prototypu wybrano silniki krokowe Nema 23 o momencie 

0.34Nm. Każdy silnik będzie posiadał osobny sterownik TB6600. W pierwszej fazie 

projektu ramię robota ma poruszać się jedynie w pojedynczych osiach. 

5. Podsumowanie i wnioski 

Dzięki analizom przeprowadzonym w 3D Matter oraz w oprogramowaniu ANSYS 

robot na etapie prototypu będzie sprawdzony ze względu na wytrzymałość 
zmęczeniową. Takie podejście umożliwi skrócenie etapu projektowania  

i bezpośrednie przejście do etapu wykonania. Zakłada się iż badania doświadczalne 

robota będą zbieżne z symulacją numeryczną. 
Wykorzystanie wału giętkiego jako sposobu do przeniesienia napędu jest bardzo 

niekonwencjonalne i nietypowe. Wał giętki zdał test w warunkach laboratoryjnych, 

jednak jego faktyczny rezultat będziemy w stanie stwierdzić dopiero po 

przeprowadzeniu testów na prototypie. Innym problemem jest temat dokładności 
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pozycjonowania i luzów, zostanie to jednak rozwiązane w późniejszym etapie 

montażu. 
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