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PRZYKŁAD STEROWANIA ROBOTEM ANTROPOMORFICZNYM
Streszczenie: W pracy przedstawiono projekt oraz przykład układu sterowania robotem
antropomorficznym o 6-ciu osiach obrotowych. Sterowanie dotyczy prototypu ramienia
wykonanego w technologii druku 3D, w którym do napędu wykorzystano silniki krokowe.
Słowa kluczowe: robot antropomorficzny, druk 3D, sterowanie, silnik krokowy, projekt,
prototyp

EXAMPLE OF CONTROLLING ANTHROPOMORPHIC ROBOT
Summary: The paper presents the design and assumptions of an example of anthropomorphic
robot control system with six degrees of freedom. The control concerns a prototype of the arm
made in 3D printing technology, with stepper motors used as a drive motor.
Keywords: anthropomorphic robot, 3D printing, controlling, stepper motor, project, prototype

1. Wstęp
Robot antropomorficzny, jest robotem o strukturze kinematycznej przegubowej.
Oznacza to, że ma wszystkie obrotowe osie ruchu regionalnego [2]. Roboty te cechuje
mały wpływ struktury manipulatora na przestrzeń roboczą, co czynie je zdolnymi do
pracy w ograniczonej przestrzeni. Ponadto odznaczają się bardziej zwartą konstrukcją
niż roboty kartezjańskie oraz niższymi kosztami związanym z samym zakupem.
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Rysunek 1. Robot antropomorficzny Kawasaki R005L [6]
Oprócz ukształtowania łańcucha kinematycznego robota i konstrukcji układu
mechanicznego zdolności poruszania się zrobotyzowanego ramienia w głównej
mierze zależą od jego układu sterowania. Sterowanie robotów przemysłowych
powinno zapewniać współdziałanie wszystkich jego zespołów tzn. układów
napędowych, sensorycznych, efektora oraz programowanie pracy i niezawodne
wykonywanie zaprogramowanych czynności [1]. Wyróżniamy trzy przypadki
sterowania manipulatorem, jako zadania planowania trajektorii ruchu [3]:
- sterowanie ruchem poszczególnych członów manipulatora,
- programowe sterowanie ruchem w przestrzeni kartezjańskiej,
- sterowanie adaptacyjne.

Rysunek 2. Przykładowy układ sterowania [5]
Zadania układu sterowania [2]:
- reagowanie na czynności wykonywane przez operatora, w tym ręczne sterowanie
oraz możliwość wprowadzania żądanego programu działania,
- włączanie i wyłączanie napędów,
- sterowanie zespołami ruchu pozycjonowanymi w całym zakresie przemieszczeń
(ustalanie kierunków, prędkości i ewentualnie przyspieszeń ruchu),
- sterowanie i koordynacja podsystemów wchodzących w skład stanowiska,
obejmująca oczekiwania na sygnały sterujące, osiągnięcie zadanej wartości
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analogowej, oczekiwanie przez określony czas, współdziałanie z innymi
maszynami,
- ustalenie kolejności działań w zależności od programu i wartości odczytanych
sygnałów,
Klasyfikacja układów sterowania robotów przemysłowych [3]:
- sterowanie teleoperatorów – człowiek stanowi tu jeden z elementów sterowania.
Polega ono na reakcji robota na zamierzenia operatora, który sterując modelem
manipulatora poprzez sterowanie przyciskowe, kopiujące zadaną pozycję z
siłowym sprzężeniem zwrotnym, odzwierciedla jego ruch na manipulatorze.
- sterowanie sekwencyjne – wykorzystuje programowalne sterowniki logiczne lub
układy przekaźnikowe, zapewniające właściwy przebieg ruchów i czynności,
odpowiadających sterowaniu odcinkowemu lub punktowemu.
- sterowanie numeryczne – wykorzystuje układy mikroprocesorowe, które w
oparciu o odpowiednie oprogramowanie systemowe realizuje zaprogramowane
instrukcje.
Sterowanie manipulatorami przybiera różne postacie. W przypadku robotów
dostarczanych przez producentów, najczęściej odbywa się to z poziomu dołączonego
panelu operatorskiego lub specjalnego terminalu na komputerze PC. W przypadku
prototypów, czy projektów hobbystycznych panele operatorskie wykonywane są na
różne sposoby:
- mechaniczny panel operatorski autorstwa własnego,
- pilot z różnego rodzaju urządzeń RC (ang. Remote control), przeprogramowany
do sterowania danym manipulatorem,
- panel HMI (ang. Human Machine Interface),
- mniejszy model robota z umieszczonymi na nim czujnikami oraz urządzenie
przesyłające pozycję modelu (przypadek teleoperatorów).

2. Układy napędowe robotów
Pod nazwą napęd a precyzyjniej ukłąd napędowy rozumie się układ przenoszący
energię z sieci elektrycznej do zespołów robota, czyli członów układu
kinematycznego lub chwytaka, składających się z [3]:
- układu zasilania i sterującego pracą silnika napędowego,
- silnika napędowego będącego źródłem energii mechanicznej,
- przekładni mechanicznej łączącej silniki z elementami robota.
Napędy robotów mają zapewnić ruch wszystkich członów układu kinematycznego
oraz chwytaka, zgodnie z wytycznymi ustalonymi w programie pracy robota. W
robotach dla każdej osi stosuje się oddzielny napęd, który powoduje zmianę
współrzędnej położenia odpowiadającej danemu członowi. Wybór napędu jest bardzo
ważną częścią zadania konstrukcyjnego [1].
Przy jego wyborze należy wziąć pod uwagę [1]:
- dokładność pozycjonowania,
- charakter obciążenia napędu,
- parametry kinematyczne robota (przemieszczenia, prędkości),
- warunki eksploatacji robota (okres pracy, ekonomiczność).

238

Mateusz MARKIEFKA

Rysunek 3. Elementy składowe robota [5]
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Rysunek 4. Ogólna struktura systemu napędu robota [1]
Przy wyborze napędu do manipulatora, bardzo ważne jest określenie do
jakich zadań będzie on przeznaczony, na jakie obciążenia będzie narażony, jakimi
cechami charakteryzuje się obiekt oraz warunki eksploatacji. Najczęściej w
konstrukcjach robotów przemysłowych stosowane są serwomechanizmy lub napędy
elektropneumatyczne, które charakteryzują się dużymi momentami obrotowymi,
dokładnością ruchu oraz wbudowanymi enkoderami do określania ich pozycji.

3. Przykładowy układ sterowania
Omawiany przypadek dotyczy sterowania sekwencyjnego jako zadania planowania
trajektorii dla poszczególnych członów, gdzie układ sterowania opiera się o silniki
krokowe, jako napędy osi. Sterowane są one o przez układ Arduino MEGA2560 i
sterowniki silników krokowych HY-DIV268N-5A, który dzięki komunikacji
szeregowej w protokole komunikacyjnym RS-232, zachowuje łączność ze
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sterownikiem PLC Astraada RCC972. Panel sterowania wykonany jest w postaci
wizualizacji na panel HMI (ang. Human Machine Interface).

Rysunek 5. Robot antropomorficzny z omawianym układem sterowania
[opracowanie własne]
Układ sterowania zasilany jest napięciem sieciowym 230 V, które dzięki zasilaczom
impulsowym przetwarzane jest na napięcie 24 V, jako zasilanie sterownika PLC i
silników krokowych oraz 5 V jako zasilanie układu Arduino. Schemat blokowy (Rys.
6) przedstawia strukturę układu sterowania robota.

Rysunek 6. Schemat blokowy układu elektronicznego odpowiedzialnego za
sterowanie [1]
Arduino MEGA2560 ze sterownikami HY-DIV268N-5A, zostało zastosowane jako
układ sterowania silnikami krokowymi, z uwagi na możliwość zastosowania gotowej
biblioteki, dużą prostotę sterowania silnikami oraz niską cenę w porównaniu do np.
serwomechanizmów. W przypadku sterowania przy użyciu wyjść sterownika PLC,
pojawiają się problemy z odpowiednią częstotliwością generowania impulsów oraz
braku narzędzi do sterowania sześcioma silnikami krokowymi jednocześnie.
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Sterownik silników pozwala na regulację parametrów natężenia prądu oraz podziału
ilości kroków, poprzez odpowiednie ustawienie przełączników. Parametry zostały
ustawione odpowiednio do silników wykorzystanych w prototypie robota
antopomorficznego. Samo sterowanie odbywa się poprzez podanie prędkości i ilości
kroków do przebycia, w programie sterującym. Program sterujący opiera się na
gotowej bibliotece „AccelStepper”, możliwej do pobrania w menadżerze bibliotek
Arduino IDE.

Rysunek 7. Sterownik swobodnie
programowalny Horner RCC972 [6]

Rysunek 8. Układ Arduino MEGA2560
[7]

Krańcowe pozycje dla każdej z osi, są wykrywane przez wyłączniki krańcowe
WK625. W razie wykrycia, zatrzymują one możliwość sterowania dla danego silnika
osi oraz wyświetlany jest komunikat na panelu sterowania. W momencie osiągnięcia
pozycji krańcowej, programowo zostaje nadpisana pozycja. Pozwala to na
zniwelowanie błędów liczenia kroków, w przypadku zgubienia jakiegoś kroku w
trakcie pracy. Cały układ został również zabezpieczony przez wyłącznik awaryjny,
który całkowicie wyłącza możliwość sterowania robotem, przy zachowaniu zasilania
i momentów trzymających silników krokowych.

Rysunek 9. Wyłącznik czujnik
krańcowy WK625 [5]

Rysunek 10. Wyłącznik bezpieczeństwa na
skrzynce układu sterowania [opracowanie
własne]

Schemat układu sterowania przedstawiono na rys. 10.
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Rysunek 11. Schemat elektryczny układu sterowania [1]
Do napędu chwytaka wykorzystano serwomechanizm, który jest sterowany
z poziomu Arduino MEGA2560 oraz biblioteki „Servo”, możliwej do pobrania
w menadżerze bibliotek Arduino IDE. Sterowanie polega na zadaniu konkretnej
wartości pozycji dla serwomechanizmu, które przekłada się na otwarcie lub
zamknięcie chwytaka.
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Rysunek 12. Skrzynka elektryczna układu sterowania [opracowanie własne]
Panel sterowania został wykonany w oprogramowaniu Proficy Machine Edition
View, jako aplikacja wizualizacyjna na komputer lub panele HMI. Aplikacja
umożliwia:
- sterowanie każdą z osi manipulatora,
- sterowanie rozstawem chwytaka, za pomocą suwaka,
- zadawanie wartości prędkości i przyspieszeń,
- wyświetlania alarmów bieżących i historycznych,
- wyświetlania komunikatów,
- wyświetlania aktualnych pozycji dla każdej z osi,
- logowania się dla kilku użytkowników, z różnymi poziomami uprawnień.
Wizualizacja została wykonana w taki sposób, aby nawet operator nie mający
odpowiedniego przeszkolenia, mógł przyswoić samodzielnie interfejs i sterować
robotem. Na środku ekranu przedstawione jest ramię robota, po naciśnięciu
konkretnego silnika lub części ramienia, którą chcemy ruszyć, aktywują
i podświetlają się przyciski odpowiedzialne, za ruch daną osią, przedstawia to rys. 14.

Rysunek 13. Ekran główny wizualizacji, zalogowany użytkownik operator [1]
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Rysunek 14. Wybór osi J3 do sterowania [1]

Rysunek 15. Alarm bieżący - osiągnięcie maksymalnej pozycji osi J3 [1]

Rysunek 16. Ekran drugi - wyświetlanie pozycji osi oraz alarmy historyczne [1]
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4. Podsumowanie i wnioski
Zastosowanie układu Arduino jako modułu sterowania silnikami, znacznie ułatwiło
możliwości sterowania. Dodatkowo obecność sterownika PLC, umożliwia
rozbudowę ramienia o dodatkowe układy lub jego bezpośrednią implementację do
gotowego stanowiska pracy. Wykorzystanie silników krokowych jako napędów,
znacznie obniżyło koszt wykonania takiego ramienia, a możliwość liczenia kroków
pozwala na precyzyjne ustawianie ramienia. Niestety brak sprzężenia zwrotnego nie
pozwala na weryfikację, czy zadana pozycja została osiągnięta, dlatego jest to
weryfikowane programowo po osiągnięciu wartości maksymalnej dla danej osi.
Wykorzystanie aplikacji wizualizacyjnej, jako panelu sterowania, daje dużą
różnorodność dla zastosowania. Można sterować ramieniem robota z poziomu panelu
HMI przy stanowisku lub zdalnie z poziomu komputera PC.
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