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Ülevaade
Töölehe eesmärk on anda baasteadmised roboti mehaanikast ja
füüsikaseadustest, mis on seotud roboti liikumise ning mootorite ülekandega.
Tööks on vajalik robotplatvorm SV-TANK või analoog.
Töölehe praktikum integreerib teadmisi robootikast ja füüsikast – mehaanika
ning matemaatikast.

Roboti mehaanika – teoreetiline taust
Roboti mehaanika põhiülesanne on roboti eri komponentide ühendamine
ühtseks tervikuks ja roboti liikumisvõime tagamine. Roboti alusplatvorm
sisaldab endas roboti keret, robotit edasi viivaid mootoreid koos kinnitusega
ning ülekannet, mis mootorite kiire ja nõrga liikumise teisendab aeglasemaks ja
tugevamaks liikumiseks. Lisaks on seal ette nähtud ka koht akudele. Roboti
kerele kinnitatakse ka roboti elektroonikamoodulid ja andurid.
Roboti kere:





kummilindid
mõõdud: 18 cm × 15 cm × 6 cm
täismass: 700 g
2 harjadega alalisvoolumootorit
o 200 mA vabajooksul
o nimipinge 7,2 V
o 9 600 p/min
o Reduktori ülekandesuhe 48:1

Alalisvoolumootor
Robot on varustatud laialt levinud püsimagnetiga alalisvoolumootoritega.
Tegemist on lihtsa ehitusega ja elementaarse juhtimisega mootoritega. Kuigi
juhtimine on lihtne, ei ole nende pöörlemiskiirus üldjuhul täpselt juhtsignaaliga
määratletav, sest sõltub mitmetest teguritest, eelkõige võllile rakendatavast
koormusest ja toitepingest. Ideaalse alalisvoolumootori jõumomendi ja kiiruse
suhe on lineaarne, mis tähendab seda, et mida suurem koormus on võllil, seda
madalam on kiirus ja seda suurem on mähist läbiv vool.
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Hammasülekanne
Hammasratastel põhinevaid pöörlemiskiirust vähendavaid ja pöördemomenti
suurendavaid ülekandemehhanisme nimetatakse hammasreduktoriteks.
Silinderratastega reduktorid ehk silinderreduktorid on ette nähtud liikumise
(momendi) ülekandeks rööpsete võllide vahel. Sõltuvalt hambuvate
hammasrattapaaride arvust liigitatakse reduktoreid ühe- ja mitmeastmelisteks.
Reduktori ülekandearvu saab leida nurkkiiruste, rataste läbimõõtude või
hammaste arvu suhtena:

𝑢=

u - ülekande suhe
ω1 - sisendnurkkiirus
ω2 - väljundnurkkiirus

𝜔1 𝐷2 𝑍2
=
=
𝜔2 𝐷1 𝑍1

D1 - sisendratta läbimõõt
D2 - väljundratta läbimõõt

Z1 - sisendratta hammaste arv
Z1 - väljundratta hammaste arv

Näide

Suure hammasratta hammaste arv: 45
Väikse hammasratta hammaste arv: 15

Ülekandesuhe:
𝒖=
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Kiiruse leidmine
Roboti kiirus sõltub roboti mootorite pöörlemiskiirusest (mootori pöörete arv
ajaühikus), ülekandesuhtest ning roboti ratta läbimõõdust.
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C - ümbermõõt
d

C=L

L - läbitud teepikkus
Näide
Roboti mootori pöörlemissagedus: 500 p/min
Reduktori ülekandesuhe: 3:1
Roboti ratta läbimõõt: 20 cm
Roboti liikumiskiirus:
𝑣=
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Praktiline ülesanne
Tutvu robotplatvormi ajamitega ja ülekannetega. Leia konkreetse platvormi
mootorite pöörlemiskiirus, reduktorite ülekandesuhe ja rataste läbimõõt. Kui
robotplatvormiks kasutatakse TANKS-SV robotit, siis leiab need andmed antud
töölehe teoreetilisest peatükist.
Arvuta roboti liikumiskiirus (cm/s), kui mootorid töötavad nimipingel.
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