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Anotácia:
Zariadenie na meranie hysterézy posunutia pohonov na báze kompozitov iónový polymér/kov (IPM C) pozostáva
z hlavného rámu (1), montážneho profilu (2) snímača, montážneho profilu (3) pohonu, optického snímača (4) posunutia, upevňovacej dosky (5) snímača, upevňovacej dosky (6)
pohonu, elektrických svoriek (7), plastových hranolov (8),
IPM C pohonu (9), závitových tyčí (10), budiaceho obvodu
(11), jednosmerného elektrického zdroja (12), vstupno/výstupného zariadenia (13) a počítača (14). K hlavnému rámu
(1) je pripojený montážny profil (2) snímača a zároveň
montážny profil (3) pohonu. K montážnemu profilu (2)
snímača je pripojená upevňovacia doska (5) snímača a k nej
optický snímač (4) posunutia. K montážnemu profilu (3)
pohonu je pripojená upevňovacia doska (6) pohonu a k nej
sú upevnené závitové tyče (10) a plastové hranoly (8) spolu
s elektrickými svorkami (7) prichytávajúcimi IPM C pohon
(9).
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Oblasť techniky
Technické riešenie možno zaradiť do oblasti technickej kybernetiky, robotiky, bioniky a biomechaniky.
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Súčasné roboty aplikované predovšetkým v priemysle využívajú tuhé konštrukčné prvky a pohony z dôvodu dosahovania vysokých presností, napr. vo výrobe. V iných oblastiach (a postupne aj vo výrobe) je v š ak
často potrebné hľadať riešenia, ktoré svojou štruktúrou pripomínajú živé organizmy a umožňujú konštruovať
flexibilné mechanizmy s určitou mierou adaptability (nielen v riadení ale aj štruktúre). Z tohto dôvodu je
v robotike jednou z najperspektívnejších oblastí práve oblasť soft robotiky, resp. oblasť soft pohonov. V spojení s poddajnými konštrukčnými materiálmi umožňuje použitie soft pohonov realizovať soft mechanizmy
umožňujúce bezpečnú manipuláciu s krehkými objektmi, bezpečnú interakciu človek-stroj a konštrukciu zariadení, ktoré majú široké uplatnenie v biomedicíne. Napriek významným pokrokom v tejto oblasti, vlastnosti
takýchto pohonov obvykle v súčasnosti vylučujú ich použitie v praxi a ostávajú predmetom výskumu v laboratóriách. Jedným z veľmi perspektívnych pohonov pre realizáciu miniatúrnych soft robotov sú kompozity
na báze iónový polymér-kov. Pohyb týchto pohonov má charakter ohybu a sú tvorené iónovým polymérom
uzavretým medzi dvoma kovovými elektródami. Ide o pohony, ktoré patria k tzv. elektroaktívnym polymérom, ktoré sa obvykle delia na elektronické (napríklad dielektrické elastoméry) a iónové (napr. IPMC). Ich
výhodami sú nízke budiace napätie, relatívne veľká šírka pásma, možnosti miniaturizácie ako aj možnosť súčasnej funkcie ako snímača aj pohonu (F. Carpi – Electromechanically Active Polymers, Springer International Publishing, Switzerland, 2016). IPMC sa vyrábajú pokovovaním tenkej membrány z iónového polyméru
ušľachtilým kovom (napr. platinou). Po pokovovaní sa neutralizuje materiál membrány určitým množstvom
katiónov, ktoré kompenzujú elektrický náboj aniónov pevne spojených s polymérom (M. Shahinpoor – Ionic
Polymer Metal Composites (IPMCs), The Royal Society of Chemistry, UK, 2016, kap. 11). Typickými materiálmi používanými pre membrány IPMC sú Nafion alebo Flemion. Veľkou výhodou IPMC je ich schopnosť
meniť elektrickú energiu na mechanickú a naopak. Po pripojení k napätiu sa pohyblivé katióny spolu s molekulami vody pohybujú smerom k zápornej elektróde (katóde). IPMC sa potom o hýba smerom ku kladnej
elektróde (anóde) vplyvom tlakového gradientu. K výraznému ohybu pohonu dochádza aj pri veľmi nízkych
napätiach, rádovo jednotiek voltov (na rozdiel od dielektrických elastomérov, kde nadobúdajú tieto hodnoty
rádovo kV), čo je veľmi výhodné z praktického hľadiska. Na druhú stranu majú IPMC z hľadiska modelovania a riadenia viaceré nepriaznivé charakteristiky, vrátane indukovaných vibrácií, časovo závislých nelinearít
alebo spätnej relaxácie (M. Shahinpoor – Ionic Polymer Metal Composites (IPMCs), The Royal Society of
Chemistry, UK, 2016, kap. 11). Práve spätná relaxácia je jedným z problémov, ktoré sťažujú presné polohovanie IPMC pohonov a prejavuje sa primárne pri použití jednosmerného budenia alebo striedavého budenia
s nízkou frekvenciou. Tento efekt je závislý od hodnoty vlhkosti – s klesajúcou vlhkosťou klesá aj jeho miera, čo je však v priamom rozpore s rozsahom pohybu IPMC, ktorý je závislý na prítomnosti molekúl vody.
Vzhľadom k tomu, že procesy, ktoré v IPMC pri aktuácii prebiehajú sú z fyzikálno- chemického hľadiska
značne zložité, pre návrh riadenia sa často vytvárajú experimentálne modely (identifikácia) na základe meraní. Realizácia meraní pre konkrétny typ soft pohonu je závislá na fyzikálnej podstate princípu činnosti, čo určuje základné veličiny pre opis dynamiky ako aj typy snímačov pre ich sníma nie, vrátane ich umiestnenia
na meracom prípravku (T. Higuchi, K. Suzumori, S. Tadokoro – Next-Generation Actuators Leading Breakthroughs, Springer, UK, 2010).

45

Podstata technického riešenia

50

55

60

Navrhovaným technickým riešením sa rieši problém spresnenia experimentálneho modelu dynamiky
IPMC vhodného pre návrh riadenia. Konkrétnym predmetom zlepšenia je práve modelovanie hysterézy, ktorá sa v IPMC modeloch vyskytuje. Hysterézou sa vš eobecne označuje závislosť aktuálneho stavu systému
od histórie vstupov a je charakteristickou črtou väčšiny soft pohonov. Z hľadiska riadenia je možné považovať za vstupnú veličinu napätie a za výstupnú veličinu posunutie IPMC, pričom vzťah medzi týmito v eličinami vykazuje hysterézu (M. Shahinpoor – Ionic Polymer Metal Composites (IPMCs), The Royal Society of
Chemistry, UK, 2016, kap. 7). Hysteréza vo všeobecnosti môže mať statický ale aj dynamický charakter, kde
v prvom prípade ide o jav, ktorý nezávisí na frekvencii vstupu. Používanie modelov hysterézy v riadení
umožňuje zlepšovať kvalitu regulácie vďaka ich použitiu predovšetkým pri ovládaní (kompenzácia pomocou
modelu v priamej vetve.
Navrhované riešenie pozostáva z hlavného rámu, ktorý je možný realizo vať ako zváranú alebo montovanú konštrukciu z hliníkových profilov. V navrhovanom riešení sa predpokladá využitie hliníkových profilov,
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ktoré predstavujú ideálny montážny prvok pre realizáciu meracích prípravkov. Okrem nosného rámu sú v riešení využité dva uchytávacie profily, z ktorých jeden predstavuje prvok pre uchytenie montážnej dosky
IPMC pohonu a druhý prvok pre uchytenie optického snímača. Posunutie IPMC je možné snímač viacerými
typmi snímačov, optické snímače však majú výhodu v dobrom rozlíšení a presnosti a pomerne jednoduchej
inštalácii na merací prípravok. Oba hliníkové profily umožňujú jednoduché polohovanie IPMC ako aj snímača v dvoch osiach – pri použití doplnkových montážnych prvkov je možné zabezpečiť polohovanie v troch
osiach. K spodnému profilu je prichytená montážna doska, ktorá je upevňovacím elementom pre člen uchytenia IPMC pohonu. Člen uchytenia IPMC pohonu pozostáva z dvoch závitových tyčí malého priemeru, plastových hranolov a svoriek. Tento spôsob uchytenia umožňuje umiestnenie sv oriek umožňujúcich pripojenie
konektorov pre oba póly zdroja (v návrhu sa využívajú konektory typu „banánik“). Konce svoriek umožňujú
realizovať galvanické pripojenie k obom stranám IPMC pohonu, ktoré potom predstavujú anódu a katódu.
Pri identifikácii dynamiky IPMC pohonu je potrebné realizovať rôzne typy budiacich signálov (trojuholníkový, pílovitý, harmonický, skokový), ktoré je možné realizovať buď pomocou programovateľného zdroja alebo prostredníctvom vstupno/výstupného zariadenia pripojeného k PC. V n avrhovanom riešení sa predpokladá
druhý spôsob, ktorý vo všeobecnosti môže poskytovať väčšiu flexibilitu pri realizácii ľubovoľných priebehov
budiacich signálov. V tomto prípade je však potrebné vziať do úvahy možné obmedzenia z výkonového hľadiska, z dôvodu ktorých nie je vo všeobecnosti možné riadiť IPMC budiacim signálom priamo zo vstupno/výstupného zariadenia. Výkonové prispôsobenie požiadavkám IPMC pohonu je možné zabezpečiť využitím budiaceho obvodu, ktoré sú ľahko dostupné vo veľmi kompaktnej forme. Riadenie je potom možné zabezpečiť pomocou šírkovo modulovaného riadiaceho signálu privedeného na hradlový vstup budiaceho obvodu. PWM signál je možné generovať napríklad v softvéri, prípadne použiť prevodník analógového signálu
na PWM signál. Posunutie IPMC pohonu je merané pomocou optického snímača (laserový triangulačný snímač), ktorý je umiestnený vo vhodnej vzdialenosti od pohonu. Samotný snímač je pripojený k jednému
z profilov pomocou montážnej dosky a skrutkového spoja. Výstup zo snímača je analógov ý v podobe napätia
v rozsahu 0 – 10 V, ktorý je privedený do analógového vstupu vstupno/výstupného zariadenia. Ak sa použije
prevodník analógový signál/PWM, pre riadenie bude použitý analógový výstup vstupno/výstupného zariad enia. V prípade, že bude PWM signál generovaný softvérovo, je možné využiť číslicový výstup zariadenia
s úrovňami zodpovedajúcimi TTL logike (logická nula – 0 V a logická jednotka – 5 V). Pri použití budiaceho
obvodu je potrebné zabezpečiť napájanie zdroja s príslušným dimenzovaním.
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Prehľad obrázkov na výkresoch
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Technické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu, pričom obr. 1 znázorňuje konštrukčné riešenie
meracieho prípravku vrátane komponentov pre realizáciu merania hysterézy IPMC pohonu.
Príklady uskutočnenia
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Na obr. 1 je znázornený príklad uskutočnenia navrhovaného technického riešenia v podobe schémy s nasledujúcim významom: základným prvkom konštrukcie meracieho prípravku je hlavný rám 1, tvorený stabilnou podstavou centrálnym rámom. K hlavnému rámu 1 je pripojený mont ážny profil 3 pohonu a montážny
profil 2 snímača. K montážnemu profilu 2 snímača je pripojená upevňovacia doska 5 snímača, ku ktorej je
pomocou skrutkových spojov pripojený optický snímač 4 posunutia. K montážnemu profilu 3 pohonu umiestnenému pod montážnym profilom 2 snímača je pomocou skrutkového spoja pripojená upevňovacia doska 6
pohonu, ktorá slúži pre podporu konštrukčných prvkov uchytenia pohonu. K upevňovacej doske 6 pohonu s ú
pomocou skrutkových spojov pripojené dve závitové tyče 10, ktoré umožňujú umiestnenie pohonu v určitej
vzdialenosti od upevňovacej dosky 6 pohonu pre elektrické pripojenie. K závitovým tyčiam 10 sú v dostatočnej výške umiestnené dva plastové hranoly 8, ktoré predstavujú montážny prvok pre umiestnenie elektrických svoriek 7. Elektrické svorky 7 sú umiestnené v strede plastových hranolov 8, pričom sa predpokladá, že
elektrické svorky 7 je možné skrutkovaním posúvať v malom rozsahu pre pevné uchytenie IPMC pohonu 9.
Elektrické svorky 7 slúžia na pripojenie výstupu budiaceho obvodu 11, spĺňajúceho výkonové požiadavky
IPMC pohonu 9 pre správnu funkciu. K budiacemu obvodu 11 je pripojený jednosmerný elektrický zdroj 12
s konštantným napätím (napr. 5 V). Posunutie IPMC pohonu 9 je riadené pomocou PWM signálu z výstupu
vstupno/výstupného zariadenia 13, ktoré je pripojené k počítaču 14 v úlohe hlavného riadiaceho člena.
Elektrické pripojenie IPMC je možné realizovať viacerými spôsobmi – v návrhu sa predpokladá využitie
konektorov typu „banánik“, ktoré sú vhodné z hľadiska spoľahlivosti pripojenia. Plastové hranoly sú v návrhu zvolené z dôvodu ľahšej opracovateľnosti, pričom ich použitie nie je limitované nárokmi na pevnosť, pretože použitie IPMC pohonov nepredstavuje prakticky žiadne namáhanie na konštrukciu z mechanického hľadiska. Uvedená konfigurácia môže byť z hľadiska riadenia doplnená aj o prevodník analógového signálu
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na PWM signál, čím sa predíde softvérovej generácii tohto typu signálu (napr. pre vyššie frekvencie) ale vyžaduje si jeden komponent navyše. V tomto prípade je použitie danej konfigurácie závislé aj od konkrétnych
požiadaviek na realizáciu identifikácie dynamiky IPMC pohonu. V príklade uskutočnenia boli použité závitové tyče s metrickým závitom M3 a IPMC pohon mal rozmery 40 x 5 mm.
5

Priemyselná využiteľnosť

10

Zariadenie na meranie hysterézy posunutia pohonov na báze iónový polymér/kov (IPMC) je možné využiť pri meraniach potrebných pre kompenzáciu hysterézy IPMC pohonov v špeciálnych aplikáciách s vlhkým
alebo mokrým prostredím, kde majú význam miniatúrne soft pohony, res p. pre tvorbu presných dynamických
modelov využiteľných v „model-based“ návrhu riadenia.
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1. Zariadenie na meranie hysterézy posunutia pohonov na báze kompozitov iónový polymér/kov (IPMC),
v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že je tvorené hlavným rámom (1), montážnym profilom (2) snímača,
montážnym profilom (3) pohonu, optickým snímačom (4) posunutia, upevňovacou doskou (5) snímača,
upevňovacou doskou (6) pohonu, elektrickými svorkami (7), plastovými hranolmi (8), IPMC pohonom (9)
a závitovými tyčami (10), pričom k hlavnému rámu (1) je pripojený montážny profil (2) snímača a zároveň
montážny profil (3) pohonu, k montážnemu profilu (2) snímača je pripojená upevňovacia doska (5) snímača
a k nej optický snímač (4) posunutia, k montážnemu profilu (3) pohonu je pripojená upevňovacia doska (6)
pohonu a k nej sú upevnené závitové tyče (10) a plastové hranoly (8) spolu s elektrickými svorkami (7) uchytávajúcimi IPMC pohon (9).
2. Zariadenie na meranie hysterézy posunutia pohonov na báze kompozitov iónový polymér/kov (IPMC)
podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že je tvorené aj budiacim obvodom (11), jednosmerným napájacím zdrojom (12), vstupno/výstupným zariadením (13) a počítačom (14), pričom budiaci obvod
(11) je pripojený k IPMC pohonu (9) a zároveň k jednosmernému elektrickému zdroju (12) a vstupno/výstupnému zariadeniu (13), ktoré je pripojené k počítaču (14).
1 výkres
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