Robot manipulátor
ROB 1-3 øízený z PC
Jiøí Rotta
Objevuje se nový fenomén - domácí robotika. Na Internetu lze
nalézt stovky robotù, a se ji jedná o manipulátory, roboty pojízdné a dokonce kráèející. Dalí novinkou je animatronika - ovládání loutek poèítaèem. Tyto pøístrojky mají jedno spoleèné - jejich
pohyb zajiují modeláøská serva. Aby je bylo moné pøipojit pøímo k poèítaèi, byl navren elektronický modul SOS-AT, který je urèen k øízení osmi modeláøských serv.
ROB 1 - 3 je jednoduchý model trojosého robotu, který byl inspirován stránkami www.lynxmotion.com. Robot mùe slouit
k výuce, demonstraci moností poèítaèe, reklamu, jednoduché
polohování nebo jen pro zábavu a radost.
Celý robot je ovládán modeláøskými
servomechanismy (servy) Hitec HS322 - tedy tìmi nejlacinìjími na souèasném trhu, a øízen osobním poèítaèem PC. Pro øízení robotu je vytvoøen
ovládací program WinSOS, který
umoní naprogramovat pohyb robotu
ve vech tøech osách a uloit a 2048
krokù programu. Program získáte
zdarma na www.rotta.cz.
Robot se pohybuje ve tøech osách
- otáèení základny, zdvih ramene a pohyb kletiny.
Pohyb serv v robotu je øízen elektronickým modulem SOS-AT (viz druhá
èást èlánku), co je mikroprocesorový
ovladaè serv, komunikující s osobním
poèítaèem sériovou linkou RS 232 (u
poèítaèe PC COM1 a 4).
Konstrukce robotu byla podøízena
poadavku pouít bìnì dostupné
díly, pro výrobu není tøeba ádné strojní obrábìní s výjimkou vrtání a øezání.
Pøedpokládáme ovem, e vrtaèku a
lupénkovou pilku má ve své výbavì
kadý radioamatér. Vechny komplikovanìjí díly jsou pouity hotové, koupené v prodejnách s elektronickými
spoèástkami a v modeláøských prodejnách.
Prototyp robotu byl vyøezán laserem z deskového organického skla
tlouky 3 mm, nic vak nebrání i ruèní
výrobì. Díly jsou tvarovì velmi jednoduché a nepotøebují zvlátní péèe pøi
obrábìní. Jako stavební materiál lze
pouít i skelný laminát nebo kuprextit.

podloky a umoòují lehké zasunutí
táhla od ovládacího serva. Táhlo od
serva je vyrobeno z upravené kanceláøské sponky (vidlice) a nìkolika centimetrù ocelového pocínovaného drátu
(v nouzi narovnaná kanceláøská sponka). Celé táhlo je spájeno bìnou cínovou pájkou a pro dosaení efektnìjího vzhledu je potaeno teplem
smrtitelnou buírkou prùmìru 1,6 mm.
Na dotykových plochách kletiny je
vteøinovým lepidlem nalepeno 15 mm
pryového tìsnìní do oken.
Servo pohybu kletiny je vsazeno
do vyøíznutého otvoru a upevnìno ètyømi rouby M3.
Servo pohybu ramene je upnuto
mezi desku ramene a pøítlaènou desku. Správnou vzdálenost obou desek
zajiují 4 polyamidové distanèní
sloupky KDI6M3x20. Poloha serva je
zajitìna jeho zasunutím mezi tyto
sloupky. Jeden otoèný bod ramene je
vytvoøen pøímo osou serva; unáecí talíø serva je upevnìn rouby M1,6 na
boènici základny. Za servo je vloena
destièka se zalisovaným distanèním
sloupkem KDR 12, který tvoøí druhý
otoèný bod ramene. Destièka s èepem

a zadní strana serva je spojena kouskem oboustrannì lepicí pásky. Tím je
zajitìna stabilní poloha serva i pomocné destièky. Pokud by se, díky výrobním tolerancím, pøesto servo posouvalo, lze ho upevnit co nejtenèí
oboustrannì lepicí páskou (nejlépe
Scotch). Tato páska je bìnì v prodeji
ve vìtích papírnictvích.
Boènice základny jsou rozepøeny
tøemi distanèními sloupky KDI6M3x50.
K otoèné desce jsou boènice upevnìny plastovými konzolami MPJ 2621
provleèenými rouby M3. Otoèná deska kloue po hlavách esti záslepek
F715HP-08, které jsou zatlaèeny o otvorù o prùmìru 8 mm v základní desce.
Pod základní deskou je upevnìno
ètyømi rouby M3 na pomocné desce
servo otáèení ramene. Pomocná deska je uchycena ètyømi rouby M3 a ve
správné vzdálenosti od základní desky
drena distanèními sloupky KDR07.
Pøi sestavování základny robotu
nejprve upevníme dvìma rouby M1,6
(MPJET 0205) unáecí talíø z pøísluenství serva na otoènou desku, potom sestavíme základní a pomocnou
desku spoleènì se servem a unáecí
talíø serva s pøipevnìnou otoènou deskou nasuneme na høídel serva. Otoèná
deska musí lehce dosednout na hlavy
plastových záslepek, nesmí vak být

Konstrukèní øeení:
Upínací kletina je øeena jako paralelogram, skládající se z 6 shodných
ramen jednozvratných a dvou ramen
dvojzvratných. Tahem serva za tyto
dvojzvratná ramena se kletina rozevírá a svírá. Otoèné body ramen kletiny
jsou vytvoøeny provleèením roubù
M3, u zadních ramen jsou na rouby
jetì navleèeny izolaèní podloky IB2
(GM), které zde slouí jako distanèní
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pøíli pøitlaèena, aby pøi otáèení ramene
robotu nebyl nadmìrnì namáhán motorek serva. V této poloze celou sestavu zajistíme lehkým dotaením roubu,
který prochází do osy serva.
Boènice základny jsou vyrobeny
z èernì nalakované nábytkáøské døevotøísky, oøíznuté do patøièného tvaru.
Robot ROB1-3 bude dodáván jako
stavebnice ve dvou provedeních: se
servy a bez nich. Verze bez serv bude
obsahovat i kompletní sadu spojovacího materiálu. Blií informace o stavebnicích najdete na www.rotta.cz a
v prodejnì Rasel, Francouzská 34,
120 00 Praha 2.

Seznam materiálu

Obr. 2. Jednotlivé díly robota

Distanèní sloupek KDR07, 4 ks, GM
Distanèní sloupek KDR12, 1 ks, GM
Distanèní sloupek KDI6M3x20, 4 ks, GM
Distanèní sloupek KDI6M3x50, 3 ks, GM
Izolaèní podloka IB2, 4 ks, GM
Záslepka ∅ 8 mm F715HP-08, 6 ks, GM

Upevòovací konzola ∅ 3 mm MPJ 2621,
2 ks, MP Jet a modeláøské prodejny
roub M1,6 x 8 s maticí, MPJ 0202, 4 ks,
MP Jet a modeláøské prodejny
roub M3 x 16 se zápustnou hlavou,
6 ks, Fabory a elezáøské prodejny

SOS-AT

osobní poèítaè, nic nebrání ani pouití
tìch nejjednoduích mikroprocesorù
a naopak jeho spojení s prùmyslovými
øídicími systémy.
Modul SOS-AT je svým komunikaèním protokolem plnì sluèitelný
s podobným modulem Mini SSC II (výrobce Scott Edwards Electronic, Inc).
Tato sluèitelnost zaruèuje, e pro ovládání SOS-AT lze pouít i desítky programù, volnì pøístupných na svìtových webových stránkách. Níe
popisované moduly SOS-AT je moné
adresovat, take na jednu sériovou
linku lze naráz pøipojit a 8 kusù SOSAT a tedy ovládat spoleènì a 64 serv.
Protoe SOS-AT je konstrukce novìjí ne Mini SSC II a je zaloena na
jiném typu mikroprocesoru, obsahuje
nìkterá technická vylepení (optické
oddìlení, vìtí mnoství ovládaných
serv) proti Mini SSC II. Stoprocentní
programová kompatibilita je vak zaruèena.
K ovládání SOS-AT postaèí osobní
poèítaè 286. Jediným technickým po-

sériový ovladaè serv
s µP 89C2051
Modul se hodí i pro pohyblivou reklamu, domácí techniku
(zatahování aluzií a záclon,
solární techniku (nastavování
sluneèních kolektorù), kamerovou techniku (polohování kamer), modely a hraèky.
Povely k otáèení výstupní osy serva
jsou do modulu SOS-AT posílány z nadøízeného zaøízení (vìtinou osobní poèítaè) opticky oddìlenou sériovou linkou. Díky optickému oddìlení vstupu
je lhostejné, zda sériová linka je typu
TTL, proudová smyèka, RS232, RS422
nebo RS485. Tím je umonìno pouít
modul SOS-AT i v prùmyslových aplikacích. Pøestoe zaøízením, ovládajícím modul SOS-AT bývá vìtinou

8

Praktická elektronika A Radio - 12/2002

roub M3 x 16 s pùlkulatou hlavou,
4 ks, Fabory a elezáøské prodejny
roub M3 x 12 s pùlkul.u hlavou, 8 ks
roub M3 x 8 s pùlkulatou hlavou, 18 ks,
Matice M3, 14 ks Fabory apod.
Podloky ∅ 3,2; 14 ks, Fabory apod.

adavkem je pøítomnost alespoò jednoho portu COM.
K dispozici jsou volnì íøené programy pro DOS i Windows.

Co je a jak funguje
modeláøské servo
Modeláøské servo je miniaturní
elektromotorek s pøevodovkou; poloha
otoèného výstupního høídele pøevodovky je snímána zpìtnovazebním èlenem
(vìtinou potenciometrem) a zavedena

