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průmyslové a servisní roboty

Robotické rameno Powerball- 
-Lightweightarm LWA 4: obratné, silné 
a velmi přesné

S robotickým ramenem Powerball-Li-
ghtweightarm LWA 4 (obr. 1) představuje 
Schunk zvláště kompaktní a flexibilní po-
mocné zařízení pro stacionární a mobilní po-
užití jak v servisní robotice, tak v průmyslové 
manipulaci. Výkonný lehký modul od firmy 
Schunk má poměr mezi vlast-
ní hmotností a užitečným zatí-
žením 2 : 1 a tím se řadí k ro-
botickým ramenům s největ-
ší hustotou výkonu na světě. 
S vlastní hmotností 12 kg může 
dynamicky manipulovat s bře-
meny o hmotnosti až 6 kg. Na-
víc má akční rádius 700 mm. 
Jelikož má přední část, čili zá-
pěstí, kompaktní konstrukci, 
lze s ramenem snadno mani-
pulovat v úzkých prostorách. 
Jeho vynikající opakovatelná 
přesnost 0,06 mm zajišťuje vel-
kou stabilitu procesů při použi-
tí pro měření a kontrolu. Kro-
mě toho inteligentní konstruk-
ce zabraňuje pohybům, které 
by mohly mít za následek roz-
drcení nebo přestřižení okol-
ních předmětů. Tím nabízí tato 
„lehká váha“ optimální před-
poklady k použití v bezpro-
střední blízkosti lidí.

Centrálními díly ramene 
jsou tři kompaktní moduly 
ERB Powerball, které kom-
binují pohyby ve dvou osách. 
Kompletní řídicí a regulační 
elektronika jsou integrované 
do kloubových pohonů. Pozi-
ce, rychlost a moment jsou fle-
xibilně regulovatelné. Rameno lze díky inova-
tivnímu rychlovýměnnému systému s integro-
vaným konektorem pro přenos signálů uvést 
do provozu snadno a rychle, metodou plug-
-and-play. Jelikož jsou všechny přívody pro 
chapadla a nástroje zabudované uvnitř modu-
lu, nejsou žádné kabely vedeny na povrchu. 
Díky integrovaným řídicím funkcím, univer-
zálním komunikačním rozhraním a kabelové 

Modulární robotické rameno a mechatronická 
pětiprstá uchopovací ruka od firmy Schunk

technice pro přenos dat a napájení může být 
rameno rychle a snadno začleněno do exis-
tujících zařízení. Manipulátor může být na-
víc doplněn průmyslovým robotickým říze-
ním s integrovaným řídicím systémem pro-
gramovatelným podle standardu CoDeSys 
(Control ler Development System). Ručním 
ovladačem s dotykovým displejem jej lze 
snadno učit nebo instruovat.

Zvláštní pozornost specialisté na me-
chatroniku firmy Schunk věnovali napájení 

a spotřebě energie. Napájecí napětí 24 V DC 
umožňuje použití na různých místech, včet-
ně mobilních zařízení. Konzistentní lehká 
konstrukce a momentové motory nejnověj-
ší generace stlačují spotřebu elektřiny robo-
tu v průměru na 80 W. To je zvlášť výhodné 
u mobilních zařízení napájených z akumulá-
torové baterie, která díky tomu může mít pro 
stejnou dobu provozu menší kapacitu.

Mechatronická pětiprstá uchopovací 
ruka SVH

Pětiprstá uchopovací ruka SVH od fir-
my Schunk je koncipovaná pro servisní ro-
botiku. Nejprve byla k dispozici pouze jako 
prototyp, ale později Schunk zařadil antro-
pomorfní uchopovací ruku do běžného mo-

dulového programu pro mobilní uchopovací 
systémy. K dispozici je levá nebo pravá ruka. 
Velikostí, formou a pohyblivostí se velmi blí-
ží svému lidskému vzoru. Pomocí celkem de-
víti pohonů může jejich pět prstů vykonávat 
různé uchopovací operace. Elastické plochy 
na předních článcích prstů zajišťují bezpečné 
držení uchopovaných objektů. K tomu může 
ruka provádět četná gesta, čímž se usnadní ko-
munikace mezi člověkem a servisním robotem 
a v důsledku toho vzroste akceptace robotů 
lidmi. Protože je řídicí, regulační a výkonová 
elektronika kompletně integrována do zápěs-
tí, mohou být realizována zvláště kompakt-
ní řešení. Komponenty ruky mohou komuni-
kovat prostřednictvím sběrnic Profibus nebo 
CAN. Příslušnými rozhraními může být ruka 
připojena k běžným průmyslovým a lehkým 
robotům. Pro použití v mobilních úlohách je 
dodávka energie zajištěna bateriemi s napě-
tím 24 V DC.

(SCHUNK Intec s. r. o.)

Společnost Schunk představuje dvě novinky pro oblasti servisní robotiky. Jak robotic-
ké rameno Powerball-Lightweightarm, tak mechatronická pětiprstá uchopovací ruka 
vynikají svými technickými parametry. Navíc díky nim ambice společnosti Schunk míří 
k usnadnění komunikace mezi člověkem a strojem, resp. robotem.

Obr. 1. Robotické rameno Powerball-Lightweightarm LWA 4 
(zde doplněné servoelektrickým paralelním chapadlem WSG-50) 
od firmy Schunk je kombinací lehké konstrukce, energetické 
účinnosti, dynamiky a přesnosti

Obr. 2. Pětiprstá uchopovací ruka SVH od 
firmy Schunk otevírá nové možnosti pro ucho-
pení a manipulaci a umožňuje komunikaci 
mezi člověkem a robotem pomocí gest


