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Anotácia:
Nástroj na prekreslenie digitálneho obrázka robotickou
kresbou pripojený na robot riadený genetickým algoritmom obsahuje v jeho hornej časti kruhovú prírubu (1)
so závitom (2), na ktorý je priskrutkovaný dutý piest (3)
v obale (4) s vonkajšou pružinou (5) na pruženie nástroja.
Po celej dĺžke nástroja je v jeho vnútri v rúrke (13)
vsadená vymeniteľná grafitová tuha (6). V spodnej časti
nástroja je vnútorné osadenie (7), na ktoré je naskrutkovaná dutá skrutka (8) s valcovou hlavou. O dutú skrutku
(8) sa zospodu opierajú čeľuste (9) na udržanie grafitovej
tuhy (6) na mieste. Nad dutou skrutkou (8) je vo vnútornom osadení (7) umiestnená grafitová tuha (6), ktorú
obopína vnútorná pružina (10) na zatváranie čeľustí (9).
Priemer otvoru dutej skrutky (8) je menší ako priemer
otvoru čeľustí (9). Kruhová príruba (1) je pripojená na
prírubu robota (11). Pred procesom prekreslenia obrázka
sa uskutočňuje offline proces prípravy pri použití
genetického algoritmu a vytvorenia robotického kódu,
ktorý následne určuje postup procesu prekreslenia
originálneho obrázka vykonávaný nástrojom, pričom
jednotlivé úsečky sa kreslia v určenom poradí, miestach
a prítlakmi pomocou pružnej kompresie v smere kolmom
na prírubu robota (11) zabezpečenej dutým piestom (3)
a vonkajšou pružinou (5). Počas kreslenia pomocou
uzavretých čeľustí (9) vnútornou pružinou (10) zostáva
grafitová tuha (6) na mieste. Proces kreslenia je
periodicky prerušovaný kalibračnou rutinou nástroja.
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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka nástroja na prekreslenie digitálneho obrazu robotickou kresbou, spôsobu
prekreslenia digitálneho obrazu pomocou použitia genetického algoritmu a spôsobu kalibrácie nástroja.
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Doterajší stav techniky
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V súčasnom stave techniky stojí za zmienku napríklad Wujek a Winiarski (A. Wujek, T. Winiarski,
Automated drawing recognition and reproduction with a multisensory robotic manipulation system, in:
Advances in Intelligent Systems and Computing, 2016. doi:10.1007/978-3-319-29357-8_38), ktorý použili
snímač sily na riadenie tlaku pri kreslení priemyselným robotom. Vytvorením multisenzorického
robotického systému reprodukovali obrysové kresby, pričom zachovali ich tvary, umiestnenie a mierku. Gao
a spol (Q. Gao, H. Chen, R. Yu, J. Yang, X. Duan, A robot portraits pencil sketch655ing algorithm based on
face component and texture segmentation, in: Proceedingsof the IEEE International Conference on
Industrial Technology, 2019. doi:10.1109/ICIT.2019.8755142) vytvoril robot na kreslenie ceruzkou na
základe extrakcie obrysu s náhodne generovaným šrafovaním na vyplnenie tmavých oblastí. Tento prístup
bol inšpirovaný známym výstavným robotom Paulom (P. Tresset, F. Fol Leymarie, Portrait drawing by Paul
the robot, Computers and Graphics (Pergamon) (2013). doi:10.1016/j.cag.2013.01.012), ktorý využíval
vizuálnu spätnú väzbu na analýzu modelu v reálnom čase s kontrolovaným procesom tieňovania.

Podstata technického riešenia
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Nástroj na prekreslenie digitálneho obrazu podľa technického riešenia umožňuje prekreslenie
digitálneho obrazu grafitovou tuhou postupným zakresľovaním obrázku pomocou robota, na ktorý je
nástroj pripojený, pričom robot je riadený genetickým algoritmom. V hornej časti nástroja je kruhová
príruba so závitom, na ktorý je priskrutkovaný dutý piest, po ktorom sa kĺže obal, na ktorom je upevnená
vonkajšia pružina na pruženie nástroja. Po celej dĺžke nástroja v jeho vnútri je v rúrke vsadená vymeniteľná
grafitová tuha. V spodnej časti nástroja je vnútorné osadenie, na ktoré je naskrutkovaná dutá skrutka s
valcovou hlavou. Zospodu sa opierajú o dutú skrutku čeľuste na udržanie grafitovej tuhy na mieste. Nad
dutou skrutkou je vo vnútornom osadení umiestnená vnútorná pružina na zatváranie čeľustí, pričom
vnútorná pružina obopína grafitovú tuhu. Priemer otvoru dutej skrutky je menší ako priemer otvoru čeľustí.
Kruhová príruba je pripojená na prírubu robota.
Proces kreslenia prebieha tak, že nástroj riadený robotom postupným zakresľovaním úsečiek grafitovou
tuhou na papier vytvorí požadovaný obrázok, pričom príruba nástroja je pripojená na prírubu robota tak,
aby nástroj bol orientovaný kolmo na zobrazovaciu plochu smerom nadol. Cieľom procesu kreslenia je
dosiahnutie kresby obrázku, ktorý čo najvernejšie zobrazoval pôvodne zadaný obrázok aj s jeho špecifickými
odtieňmi. Pred samotným procesom kreslenia sa po zadaní požadovaných parametrov na výsledné
prekreslenie zadaného digitálneho obrázku pomocou uvedeného nástroja uskutoční nasledovný postup:
Sú zadané vstupné údaje, ktoré obsahujú predovšetkým samotný obrázok určený na prekreslenie,
celkový počet úsečiek, ktoré majú byť zakreslené, počet úsečiek, po ktorých musí byť periodicky
uskutočňovaná kalibrácia nástroja.
Genetický algoritmus optimalizáciou postupne stanovuje súradnice krajných bodov úsečiek, ktoré budú
zakresľované. Odtieň každej úsečky je determinovaný na základe hodnoty odtieňa z pôvodného obrázku.
Algoritmus taktiež optimalizuje prítlaky robota pre kreslenie jednotlivých úsečiek tak, aby aj odtiene
výslednej kresby čo najpresnejšie zodpovedali pôvodnému obrázku. Po dosiahnutí požadovaného počtu
úsečiek algoritmus ukončí svoju činnosť.
Nasleduje vytvorenie robotického kódu, ktoré pozostáva z nasledovných krokov: V prvom kroku je
zoznam a parametre úsečiek importovaný a analyzovaný, pričom sa transformuje do 3D pracovného
prostredia robota v mieste, kde sa nachádza vopred pripravený papier. Ďalej nasleduje optimalizácia
trajektórie pohybu robota na dosiahnutie najúspornejšieho možného pohybu robota pri zakresľovaní
úsečiek (metódou riešenia problému obchodného cestujúceho), teda na zníženie časovej náročnosti kresby.
Nasleduje prepočet prítlaku robota na nástroj pri zakresľovaní úsečiek podľa údajov z genetického
algoritmu. Ďalej nasleduje naplánovanie kalibračnej rutiny a optimalizácia trajektórie, ktorá pozostáva z
vynechania kreslených bodov, v prípade, že vzdialenosť medzi krajnými bodmi úsečiek je menšia ako je
minimálna hodnota stanovená užívateľom (na zabránenie zbytočným pohybom robota).
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Procesy genetického algoritmu a vytvorenia robotického kódu zabezpečia kompletnú prípravu pred
samotným kreslením a musia sa uskutočniť off-line pred procesom kreslenia.
Po uvedených krokoch, ktoré sa vykonajú off-line, a ktorých výsledkom je vytvorenie robotického kódu
sa následne uskutoční robotickým kódom určené postupné kreslenie úsečiek nástrojom na prekreslenie
digitálneho obrazu, pričom jednotlivé úsečky sa kreslia v určenom poradí, miestach a prítlakmi pomocou
pružnej kompresie v smere kolmom na prírubu robota zabezpečenej dutým piestom a vonkajšou pružinou,
pričom počas kreslenia pomocou uzavretých čeľustí vnútornou pružinou zostáva grafitová tuha na mieste, a
proces kreslenia je periodicky prerušovaný kalibračnou rutinou nástroja. Proces kreslenia sa ukončí
zakreslením požadovaného počtu úsečiek.
Spôsob periodickej kalibrácie nástroja počas kreslenia sa vykonáva periodicky po počte nakreslených
úsečiek určených zadávateľom. Kalibrácia prebieha tak, že robot nástroj spodnou stranou dutej skrutky
oprie zhora o kalibračný prípravok, ktorým je imbusová skrutka s valcovou hlavou. V dôsledku toho sa
vonkajšia pružina maximálne stlačí. Počas plnej kompresie sa vnútro nástroja zospodu oprie o prírubu
robota, a následne sa stlačí vnútorná pružina, čím sa otvoria čeľuste a grafitová tuha vypadne do
kalibračného prípravku. Následne robot zdvihne nástroj s nakalibrovanou grafitovou tuhou, čím sa znovu
aktivuje vnútorná pružina, ktorá uzamkne čeľuste s nakalibrovanou grafitovou tuhou a proces pokračuje
kreslením úsečiek nástrojom podľa robotického kódu.

Prehľad obrázkov na výkresoch
Na obr. 1 je schematicky zobrazený znázornený nástroj na prekreslenie digitálneho obrázku robotickou
kresbou.
Na obr. 2 je blokové schéma postupu genetického algoritmu a vytvorenia robotického kódu
uskutočnené off-line pred začatím procesu prekreslenia digitálneho obrázku.
Na obr. 3 je schematicky zobrazený nástroj na prekreslenie digitálneho obrázku robotickou kresbou v
procese kalibrácie.
Na obr. 4 je ilustrovaný postupný proces zakreslenia obrázku, pričom v hornom rade vľavo je zobrazený
originálny obrázok, a následne je zobrazený postup kreslenia obrázku spôsobom podľa technického riešenia
pri postupnom zakresľovaní úsečiek po zakreslení 50, 100, 500, 1 000 úsečiek, až po zakreslenie vopred
zadaného konečného počtu úsečiek (obrázok v spodnom rade vpravo), v tomto prípade 5 000.
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Pred samotným procesom prekreslenia sa uskutočnil proces prípravy na proces prekreslenia
originálneho obrázku robotickou kresbou nástroj na prekreslenie digitálneho obrázku. Obrázok určený na
prekreslenie bol portrét. Zadaný konečný počet úsečiek bol 5 000. Stanovená perióda kalibrácia nástroja
bola vždy po zakreslení 20 úsečiek. Pomocou genetického algoritmu boli stanovené postupne súradnice
krajných bodov úsečiek, hodnoty prítlakov robota pri ich kreslení až po dosiahnutie počtu úsečiek 5 000.
Následne bol vytvorený robotický kód, ktorý po importovaní zoznam a parametre úsečiek uskutočnil
optimalizáciu činnosti postupu zakresľovania úsečiek robotom podľa spôsobu uvedeného v podstate
technického riešenia. Uvedený postup je znázornený na obr. 2.
Následne po uvedenej off-line príprave sa uskutočnilo robotickým kódom určené postupné kreslenie
úsečiek nástrojom na prekreslenie digitálneho obrazu na papier (nástroj zobrazený na obr. 1), pričom
jednotlivé úsečky sa kreslili v určenom poradí, miestach a prítlakmi pomocou pružnej kompresie v smere
kolmom na prírubu robota zabezpečenej dutým piestom 3 a vonkajšou pružinou 5, pričom počas kreslenia
pomocou uzavretých čeľustí 9 vnútornou pružinou 10 zostala grafitová tuha 6 na mieste, a proces kreslenia
bol periodicky prerušovaný kalibračnou rutinou nástroja. Proces kreslenia sa ukončil zakreslením
požadovaného počtu 5 000 úsečiek. Priebeh postupu kreslenia je zrejmý z obr. 4.
Spôsob periodickej kalibrácie nástroja počas kreslenia sa vykonával periodicky po počte 20 nakreslených
úsečiek. Kalibrácia prebiehala tak, že robot nástroj spodnou stranou dutej skrutky 8 oprel zhora o kalibračný
prípravok 12, ktorým je imbusová skrutka s valcovou hlavou. V dôsledku toho sa vonkajšia pružina 5
maximálne stlačila. Počas plnej kompresie sa vnútro nástroja zospodu oprelo o prírubu robota 11, a
následne sa stlačila vnútorná pružina 10, čím sa otvorili čeľuste 9 a grafitová tuha 6 vypadla do kalibračného
prípravku 12. Následne robot zdvihol nástroj s nakalibrovanou grafitovou tuhou 6, čím sa znovu aktivovala
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vnútorná pružina 10, ktorá uzamkla čeľuste 9 s nakalibrovanou grafitovou tuhou 6 a proces pokračoval
kreslením úsečiek nástrojom podľa robotického kódu. Nástroj v procese kalibrácie je zobrazený na obr. 3.
Technické parametre nástroja boli v uvedenom príklade nasledovné: maximálny prítlak nastroja bol 5
mm a koeficient pružnosti nástroja k = 1,4751, použitá tuha mala tvrdosť 7B a priemer 2 mm. Rozmer
kresby bol 256 mm x 365mm. Použitý papier bol kancelársky 80g značky Artist.
Uskutočnenie podľa technického riešenia je predstavované na ilustráciu a nie ako obmedzenie
uskutočnenia technického riešenia. Odborníci poznajúci stav techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s
použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam
technického riešenia. Aj takéto ekvivalenty budú spadať do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.

10

Priemyselná využiteľnosť

15

Technické riešenie sa dá využiť komerčne na generovanie obrazov nakreslených robotom, ktoré sa môžu
predávať na trhu s umením. V súčasnosti je viacero podobných systémov (väčšinou používajú štetec) vo
vývoji, ale málo z nich je komerčne využívaných.
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Zoznam vzťahových značiek
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

– kruhová príruba
– závit
– dutý piest
– obal
– vonkajšia pružina
– grafitová tuha
– vnútorné osadenie
– dutá skrutka
– čeľuste
– vnútorná pružina
– príruba robota
– kalibračný prípravok
– rúrka, v ktorej je grafitová tuha
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NÁROKY NA OCHRANU

5

10

15

20

25

30

35

1. Nástroj na prekreslenie digitálneho obrázka robotickou kresbou, pripojený na robot riadený
genetickým algoritmom, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že v jeho hornej časti je kruhová príruba (1) so
závitom (2), na ktorý je priskrutkovaný dutý piest (3) v obale (4) s vonkajšou pružinou (5) na pruženie
nástroja, po celej dĺžke nástroja v jeho vnútri je v rúrke (13) vsadená vymeniteľná grafitová tuha (6), a v
spodnej časti nástroja je vnútorné osadenie (7), na ktoré je naskrutkovaná dutá skrutka (8) s valcovou
hlavou, o dutú skrutku (8) sa zospodu opierajú čeľuste (9) na udržanie grafitovej tuhy (6) na mieste, nad
dutou skrutkou (8) je vo vnútornom osadení (7) umiestnená grafitová tuha (6), ktorú obopína vnútorná
pružina (10) na zatváranie čeľustí (9), pričom priemer otvoru dutej skrutky (8) je menší ako priemer otvoru
čeľustí (9), a kruhová príruba (1) na pripojenie na prírubu robota (11).
2. Spôsob prekreslenia digitálneho obrázka robotickou kresbou nástrojom podľa nároku 1,
vyznačujúci sa tým,
že prebieha v nasledovných krokoch: genetický algoritmus
optimalizáciou postupne stanovuje súradnice krajných bodov úsečiek, ktoré budú zakresľované, odtieň
každej úsečky je determinovaný na základe hodnoty odtieňa z pôvodného obrazu, tieto odtiene sú
dosahované rozličným prítlakom robota, aby výsledná kresba čo najpresnejšie zodpovedala pôvodnému
obrázku, genetický algoritmus ukončí svoju činnosť po dosiahnutí požadovaného počtu úsečiek
zadávateľom, nasleduje vytvorenie robotického kódu, ktoré je vykonávané nasledovnými postupnými
krokmi: v prvom kroku je zoznam a parametre úsečiek vytvorené genetickým algoritmom importované a
analyzované, pričom sa transformujú do 3D pracovného prostredia robota v mieste, kde sa nachádza
vopred pripravený papier, nasleduje optimalizácia trajektórie pohybu robota na dosiahnutie
najúspornejšieho možného pohybu robota pri zakresľovaní úsečiek, ďalej nasleduje prepočet prítlaku
robotu na nástroj pri zakresľovaní úsečiek podľa údajov z genetického algoritmu, nakoniec nasleduje
naplánovanie kalibračnej rutiny a optimalizácia trajektórie, ktorá pozostáva z vynechania kreslených bodov,
v prípade, že vzdialenosť medzi krajnými bodmi úsečiek je menšia ako je minimálna hodnota stanovená
zadávateľom, následne na základe offline vytvoreného robotického kódu v predchádzajúcich krokoch sa
uskutoční postupné kreslenie úsečiek nástrojom na prekreslenie digitálneho obrazu podľa robotického
kódu, pričom jednotlivé úsečky sa kreslia v určenom poradí, miestach a prítlakmi pomocou pružnej
kompresie v smere kolmom na prírubu robota (11) zabezpečenej dutým piestom (3) a vonkajšou pružinou
(5), pričom počas kreslenia pomocou uzavretých čeľustí (9) vnútornou pružinou (10) zostáva grafitová tuha
(6) na mieste, pričom proces kreslenia je periodicky prerušovaný kalibračnou rutinou nástroja.
3. Spôsob periodickej kalibrácie nástroja podľa nárokov 1 a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že
počas kreslenia sa periodicky po počte nakreslených úsečiek určených zadávateľom uskutoční proces
mechanickej kalibrácie nástroja tak, že robot nástroj spodnou stranou dutej skrutky (8) oprie zhora o
kalibračný prípravok (12), ktorým je imbusová skrutka s valcovou hlavou, v dôsledku toho sa vonkajšia
pružina (5) maximálne stlačí, počas plnej kompresie sa vnútro nástroja zospodu oprie o prírubu robota (11),
následne sa stlačí sa vnútorná pružina (10), čím sa otvoria čeľuste (9) a grafitová tuha (6) vypadne do
kalibračného prípravku (12), následne robot zdvihne nástroj s nakalibrovanou grafitovou tuhou (6), čím sa
znovu aktivuje vnútorná pružina (10), ktorá uzamkne čeľuste (9), ktoré zabezpečia udržanie nakalibrovanej
grafitovej tuhy (6) na mieste.

4 výkresy
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