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Anotácia:
Systém polárneho polohovacieho mechanizmu s kombinovaným elektrickým a pneumatickým pohonom je tvorený
elektromotorom (1), ktorý je pomocou hriadeľovej spojky
(22) spojený s prvým hriadeľom (21), na konci ktorého sa
nachádza prvý pastorok (20). Tento prvý pastorok (20) je
v zábere s ozubeným kolesom (9), ktoré prenáša mechanickú energiu na posuvný hriadeľ (7), na ktorom sú ozubené
spojky (10), ktoré prenášajú mechanickú energiu buď smerom k harmonickej prevodovke (13), ktorá otáča tyčovú
svorku (18) spolu s tyčou (17), alebo presúva mechanickú
energiu k hnacej remenici (19), ktorá pohybuje ozubeným
remeňom (4), a tým sa prenáša mechanická energia k hnanej remenici (5), následne cez druhý hriadeľ (6) k druhému
pastorku (23), ktorý je v zábere s čelným ozubením (24) nachádzajúcim sa na kolese (14) s drážkou.
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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka systému polárneho polohovacieho mechanizmu s kombinovaným elektrickým
a pneumatickým pohonom a patrí do oblasti strojárstva.
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V súčasnosti sú v oblasti polohovacích zariadení rozšírené najmä dva základné typy. Prvý predstavujú
manipulátory tvorené dvoma navzájom kolmými lineárnymi osami zvierajúcimi uhol 90°. Druhý typ tvoria
polárne polohovacie mechanizmy, ktoré primárne pozostávajú z jednej lineárnej pohybovej osi a jednej rotačnej pohybovej osi. V tomto prípade sú jednotlivé body definované na základe stredu súradnicovej sústavy
v rovine a pomocou dvoch parametrov ρ a φ, kde ρ reprezentuje polomer, respektíve vzdialenosť bodu
od stredu polárneho súradnicového systému. Parameter φ reprezentuje uhlové natočenie od základnej osi
stredu polárneho súradnicového systému. Vo výsledku, či pre pravouhlý, alebo pre polárny manipulátor,
na polohovanie objektu v rovine je nutné obsiahnuť dve pohybové osi.
Vo väčšine prípadov sa používajú elektrické pohony, kde je možné pomocou pohybových parametrov
a hodnôt z enkodéra získavať informáciu o pozícii objektu počas manipulácie. Takýto typ spätnej väzby je
závislý od prvotnej kalibrácie a následne od rozlíšenia enkodéra a presnosti použitých mechanických častí.
Pomocou vymedzenia vôlí je možné znížiť nepresnosti daného manipulátora. V prípade zvýšenia presnosti
manipulačného zariadenia je možné konštrukčné doplnenie absolútnych pozičných snímačov, pri ktorých sa
nevyžaduje nastavenie nulových pozícií pri spustení. Samotným princípom funkcie je získanie relatívne
presnej hodnoty pozície.
V prípade manipulácie sa používajú manipulátory, kde zvyčajne každá pohybová os obsahuje jeden elektrický pohon. V aplikáciách, kde sa používajú elektrické pohony iba krátkodobo a kde sú veľmi vysoké obstarávacie náklady, je vhodné použiť lacnejšie alternatívy. V prípade použitia štandardných riešení pohonu
v kombinácii s polohovanými elementmi výrazne stúpa komplexnosť takéhoto riešenia. Tu sa rozlišuje, či je
nutné nezávislé, alebo postačuje závislé umiestňovanie polohovaných telies proti sebe. Pod pojmom závislé
umiestňovanie sa myslí, že ak sa pohne jedným telesom, tak sa pohnú aj všetky ostatné v presne danom
vzťahu vychádzajúcom z konštrukčného riešenia manipulačného zariadenia. V prípade nezávislého polohovania telies nie je nutné polohovať každé teleso samostatne, ale postačuje jeden mechanizmus na ich umiestnenie.
Použitie iba jedného elektrického pohonu pre dve pohybové osi vyžaduje spojkový mechanizmus, ktorý
prenáša mechanickú energiu na jednotlivé pohybové osi. Množstvo variácií spojkových mechanizmov je
veľmi široké. Používajú sa napríklad ozubené spojky, nazývané tiež Hirthové spojky. Primárne sa používajú
ako bezpečnostné spojkové mechanizmy, ktoré spolu s pružnými členmi pozri DE102009025718A vytvárajú
podmienky na prekĺznutie pri preťažení mechanického ústrojenstva. Výhodou tohto mechanizmu je zabránenie prípadným škodám na časti mechanizmov, ak by došlo k prenosu väčšej mechanickej energie, než je dovolená medzná hodnota zaťaženia. Ďalšou výhodou ozubených spojok je vytvorenie spájacieho mechanizmu,
kde je zabezpečené spojenie dvoch častí mechanizmu, kde dochádza k prenosu mechanickej energie, bez
nutnosti kontrolovať pozície jednotlivých častí spojkového mechanizmu. Príklady použitia sú uvedené v patentovom spise GB2431704A, kde je aplikované ozubené spojenie na prenos energie medzi turbínou a hriadeľom (US20060083584A1). Ďalšie použitie je spomenuté v patentovom spise AT402093B. Použitie ozubeného spojovacieho mechanizmu pri spaľovacom motore je spomenuté v patentovom spise DE102010055089A.
Použitie ozubených spojok je tiež uvedené v patentovom spise AT245882B, kde tieto slúžia na prenos mechanickej energie k výstupnému ozubenému kolesu a taktiež ako hydrotesnenie. V dokumente CH705620A2
je opísané použitie ozubeného spojenia na prenos mechanickej energie medzi hriadeľmi.
Podstata technického riešenia
Podstatou technického riešenia je systém prvkov, na základe ktorých je možné vytvoriť dvojosový polohovací mechanizmus iba s jedným elektrickým pohonom a jedným pneumatickým pohonom, respektíve nahraditeľným lineárnym akčným členom, využívajúci elektrickú energiu transformujúcu na lineárny pohon.
Polárny polohovací mechanizmus využíva elektromotor, ktorý vytvára potrebnú mechanickú energiu, ktorá
pomocou bežcov polohuje objekty. V tomto konštrukčnom prevedení je možné využiť aj asynchrónny elektromotor, vyznačujúci sa nízkou obstarávacou cenou a nízkymi prevádzkovými nákladmi. Základnou podstatou mechanizmu je využitie harmonickej prevodovky, ktorá redukuje počet otáčok a vo výstupnom pootočení
dokáže s dostatočnou presnosťou polohovať bežce pod daným uhlom. Mechanizmus využíva ďalšiu
vlastnosť harmonickej prevodovky, ktorou je samosvornosť, čo znamená, že vonkajšou silou pôsobiacou
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na polohované bežce nie je možné ich pootočiť, iba v rámci vôlí, ktoré sú v tomto prípade zanedbateľné.
Takže v prípade odpojenia prístupu mechanickej energie sú bežce fixované v zanechanej polohe. Vzdialenosť
bežcov od stredu otáčania je možné meniť pomocou otáčania kolesa s drážkou. Na kolese s drážkou je vyfrézovaná drážka v tvare Archimedovej špirály, prostredníctvom ktorej sa rotačný pohyb kolesa s drážkou mení
na lineárny pohyb bežcov po svojej osi. Z dôvodu iba jedného elektromotora je nutné presúvať mechanickú
energiu pri polohovaní bežcov medzi harmonickou prevodovkou a kolesom s drážkou prostredníctvom ozubených spojok. Na tento účel slúžia dve dvojice ozubených spojok, kde jedna z dvojice ozubených spojok je
na posuvnom hriadeli. Pri posúvaní posuvného hriadeľa dochádza k zapadnutiu dvojice ozubených spojok
do seba. Pri posuve nadol tak dochádza k prenosu mechanickej energie k harmonickej prevodovke. Pri presune mechanickej energie spodná dvojica ozubených spojok je pevne spojená s medzikusom, a ten je pevne
spojený s harmonickou prevodovkou. Pri posuve nahor dochádza k zapadnutiu vrchnej dvojice ozubených
spojok, kde sa následne presúva mechanická energia ku kolesu s drážkou. Vrchná dvojica ozubených spojok
je spojená s hnacou remenicou, ktorá pohybuje ozubeným remeňom, a ten následne otáča s hnanou remenicou. Hnaná remenica je spojená s druhým hriadeľom, ktorý prenáša rotačný pohyb na druhý pastorok. Druhý
pastorok otáča cez čelné ozubenie kolesom s drážkou. Mechanická energia sa z elektromotora na posuvný
hriadeľ prenáša cez hriadeľ, ktorý je spojený s elektromotorom pomocou hriadeľovej spojky. Na hriadeli je
umiestený druhý pastorok, ktorý otáča s ozubeným kolesom spojeným s posuvným hriadeľom. Aby bolo
možné s posuvným hriadeľom otáčať aj posúvať (do žiadanej polohy), je na ňom umiestené žliabkovanie.
Posuvný hriadeľ je spojený s piestnicou, ktorá je súčasťou pneumatického valca. Tento pneumatický valec
pohybuje posuvným hriadeľom, a tak vytvára spolu s pohybom ozubených spojok spojkový mechanizmus.
Spätná väzba o polohe bežcov je získavaná prostredníctvom lineárneho pozičného snímača a pozičného snímača natočenia. Pozičný snímač natočenia sníma magnetický pás, ktorý udáva polohu pootočenia bežcov.
Na uzatvorenie konštrukcie je tyč upevnená k rotujúcemu prstencu, na ktorom je taktiež upevnený magnetický pás. Rotujúci prstenec je umiestnený na klznej podložke, a tá je umiestnená na podpernom prstenci. Podperný prstenec je následne pomocou konštrukčných častí pevne spojený s nosnou konštrukciou. Na bežce,
ktoré sa polohujú v tomto mechanizme, je možné priskrutkovať senzory, snímače alebo kamery podľa účelu,
na ktorý sa tento systém použije.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Na obrázku 1 je vyobrazený systém polárneho polohovacieho mechanizmu s kombinovaným elektrickým
a pneumatickým pohonom osadeným do nosnej konštrukcie v náhľade aj s vyobrazeným rezom. Na obrázku
2 je zobrazený detail z obrázka 1 v reze, kde je možné lepšie vidieť základné časti. Na obrázku 3 je uvedené
zobrazenie, kde nie je viditeľná nosná konštrukcia 3, viditeľný je remeňový prevod, ozubený prevod a niektoré konštrukčné časti. Na obrázku 4 je viditeľný náhľad pohybovej časti mechanizmu s ozubenými spojkami 10. Na obrázku 5 je možné vidieť spodnú časť kolesa 14 s drážkou.
Príklady uskutočnenia
Elektromotor 1 generuje mechanickú energiu, ktorá sa prenáša k prvému hriadeľu 21, pričom prvý hriadeľ 21 je spojený s elektromotorom 1 prostredníctvom hriadeľovej spojky 22. Na prvom hriadeli 21 je upevnený prvý pastorok 20, ktorý prenáša mechanickú energiu na ozubené koleso 9, ktoré následne prenáša mechanickú energiu na posuvný hriadeľ 7. K posuvnému hriadeľu 7 je pripevnená piestnica 8 umiestnená
v pneumatickom valci 2, pričom pneumatický valec 2 v kombinácii s piestnicou 8 posúvajú posuvným hriadeľom 7 v osi posuvného hriadeľa 7. Na posuvnom hriadeli 7 je umiestnená jedna z dvojice ozubených spojok 10, kde pri pohybe posuvného hriadeľa 7 nahor do seba zapadne vrchná dvojica ozubených spojok 10
a pri pohybe posuvného hriadeľa 7 nadol do seba zapadne dolná dvojica ozubených spojok 10. Pri dolnej
dvojici ozubených spojok 10 sa prenáša mechanická energia cez medzikus 12 na harmonickú prevodovku 13,
ktorá pootáča tyčovou svorkou 18, v ktorej je umiestnená tyč 17. Na tyči 17 sú umiestnené bežce 16. Pozícia
harmonickej prevodovky 13 proti nosnej konštrukcii 3 je zabezpečená prostredníctvom držiaka harmonickej
prevodovky 25. Tyč 17 je pripevnená k rotujúcemu prstencu 32, ktorý je umiestnený na klznej podložke 33,
a tá je umiestnená na podpernom prstenci 28. Podperný prstenec 28 je pomocou konštrukčných častí 26 pripevnený k nosnej konštrukcii 3, čím je zabezpečená pevná poloha podperného prstenca 28 vzhľadom na nosnú konštrukciu 3. Pozícia pootočenia rotujúceho prstenca 32 je snímaná pomocou pripevneného magnetického pásu 31, ktorý je snímaný pozičným snímačom 30 natočenia. Pozičný snímač 30 natočenia je pripevnený
k nosnej konštrukcii 3. Pri pohybe posuvného hriadeľa 7 pomocou pohybu piestnice 8 smerom nahor dôjde
k zapadnutiu horných ozubených spojok 10, pričom sa preruší prenos mechanickej energie k harmonickej
prevodovke 13, čím sa zabezpečí fixácia pootočenia tyče 17, bežcov 16 a rotujúceho prstenca 32. Z dôvodu
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kombinovaného pohybu posuvného hriadeľa 7 je na ňom umiestnené žliabkovanie 27, ktoré zabezpečuje pohyb smerom nahor a nadol posuvného hriadeľa 7 a zároveň možnosť prenášať mechanickú energiu z ozubeného kolesa 9 na posuvný hriadeľ 7. Pri zovretí vrchnej dvojice ozubených spojok 10 dôjde k prenosu mechanickej energie na hnaciu remenicu 19, ktorá následne pohybuje ozubeným remeňom 4, ktorý pohybuje
s hnanou remenicou 5. Hnaná remenica 5 otáča s druhým hriadeľom 6, a ten s druhým pastorkom 23. Druhý
pastorok 23 cez čelné ozubenie 24, obsiahnuté na kolese 14 s drážkou, pohybuje kolesom 14 s drážkou.
Drážky 15 sú konštruované v tvare Archimedovej špirály, v ktorej sa pohybujú bežce 16. Pohybom kolesa 14
s drážkou dochádza k posuvu bežcov 16 definovaným konštrukčným riešením systému polárneho polohovacieho mechanizmu s kombinovaným elektrickým a pneumatickým pohonom ako s celkom. Pohyb bežcov 16
je zabezpečený iba v osi tyče 17, pričom pozícia bežcov 16 je získavaná prostredníctvom lineárnych pozičných snímačov 29.
Priemyselná využiteľnosť

15

20

Technické riešenie je možné z pohľadu použitia aplikovať v prípadoch, kde je nutné polohovať dvomi
a viac objektmi, ako napríklad kamery, laserové snímače a podobne. Oproti klasickým mechanizmom využíva technické riešenie polárny systém, ktorý je napríklad vhodný na polohovanie a snímanie rotačných objektov pri inšpekčných systémoch. Príkladom je snímanie rotačných objektov, ako napríklad diskov kolies vyskytujúcich sa v rôznych veľkostiach. Ako snímače sa použijú laserové skenery, ktoré snímajú povrch disku
tak, aby mohlo dôjsť k vyhodnoteniu kvality povrchu kontrolovaného objektu, prípadne rôzne variácie už
spomínanej aplikácie.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

– Elektromotor
– Pneumatický valec
– Nosná konštrukcia
– Ozubený remeň
– Hnaná remenica
– Druhý hriadeľ
– Posuvný hriadeľ
– Piestnica
– Ozubené koleso
– Ozubená spojka
– Ložisko
– Medzikus
– Harmonická prevodovka
– Koleso s drážkou
– Drážka v tvare Archimedovej špirály
– Bežec
– Tyč
– Tyčová svorka
– Hnacia remenica
– Prvý pastorok
– Prvý hriadeľ
– Hriadeľová spojka
– Druhý pastorok
– Čelné ozubenie
– Držiak harmonickej prevodovky
– Konštrukčné časti
– Žliabkovanie
– Podperný prstenec
– Lineárny pozičný snímač
– Pozičný snímač natočenia
– Magnetický pás
– Rotujúci prstenec
– Klzná podložka
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1. Systém polárneho polohovacieho mechanizmu s kombinovaným elektrickým a pneumatickým pohonom, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva z posuvného hriadeľa (7) s ozubeným kolesom (9),
ktoré je umiestnené tak, že je v zábere s prvým pastorkom (20) namontovaným v spodnej časti prvého hriadeľa (21), pričom prvý hriadeľ (21) obsahuje v hornej časti hriadeľovú spojku (22) pevne spojenú s elektromotorom (1), zároveň je k posuvnému hriadeľu (7) pripevnená piestnica (8) umiestnená v pneumatickom
valci (2) na posun posuvného hriadeľa (7) v osi posuvného hriadeľa (7), ďalej pozostáva z dvoch dvojíc ozubených spojok (10) umiestnených pod hnacou remenicou (19), kde k posuvnému hriadeľu (7) je pevne pripojená jedna z dvojice ozubených spojok (10), pričom spojená horná dvojica ozubených spojok (10) je pohybom prepojená s druhým hriadeľom (6) prostredníctvom hnacej remenice (19) umiestnenej na posuvnom
hriadeli (7) spojenej ozubeným remeňom (4) s hnanou remenicou (5), pričom na druhom hriadeli (6) je
umiestnený druhý pastorok (23), ktorý je v zábere s čelným ozubením (24) umiestneným po obvode kolesa
(14) s drážkou, pričom koleso (14) s drážkou má na spodnej strane drážku (15) v tvare Archimedovej špirály,
v ktorej sú umiestnené pohyblivé bežce (16), pričom k rotujúcemu prstencu (32) a k tyčovej svorke (18) sú
pevne pripojené lineárne pozičné snímače (29) na zaznamenávanie polohy bežcov (16) a druhá spodná dvojica ozubených spojok (10), z ktorej jedna ozubená spojka (10) je pripojená prostredníctvom medzikusu (12)
k harmonickej prevodovke (13) na otáčanie tyčovej svorky (18), v ktorej je upevnená tyč (17) s bežcami (16),
pričom k tyči (17) je pripevnený rotujúci prstenec (32), na ktorom je umiestnený magnetický pás (31), kde
k nosnej konštrukcii (3) je pripevnený pozičný snímač (30) natočenia na snímanie magnetického pásu (31).
2. Systém polárneho polohovacieho mechanizmu s kombinovaným elektrickým a pneumatickým pohonom podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že posuvný hriadeľ (7) obsahuje žliabkovanie (27)
rovnobežné so svojou osou na zabezpečenie pohybu smerom nahor a nadol posuvného hriadeľa (7) a zároveň
na zabezpečenie rotačného pohybu prenášajúceho sa z ozubeného kolesa (9) na posuvný hriadeľ (7).
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