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ARTIKULU LABURRA

Kable bidezko robot paraleloa
eta bere end-effector multzoa fatxadamoduluak instalatzeko
Laburpena

Abstract

HEPHAESTUS ikerketa-proiektuan
sistema berri bat garatu da fatxadamoduluak automatikoki instalatzeko.
Sistemak bi azpisistema ditu: kable
bidezko robot paraleloa (CDPR,
ingelesezko Cable driven Parallel
Robot) eta end-effector multzoa (MEE,
ingelesezko Modular End Effector)
izeneko tresna robotikoak.

In the research project HEPHAESTUS,
a novel system has been developed in
order to install CWMs automatically.
The system consists of two subsystems: a cable driven parallel robot
(CDPR) and a set of robotic tools named
as Modular End Effector (MEE).
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Artikulu hau ISARC2020n aurkezturiko eta sarituriko artikulu
baten laburpena da (Iturralde, 2020).
Gortina-horma moduluak (CWM) instalatzea jarduera
arriskutsua da, moduluak jartzeko momentuan erortzeko
arriskua dagoelako, eta askotan, eguraldi-baldintza txarretan
egiten da. CWMak horma aurrefabrikatu astunak dira,
lotura eta garabiekin normalean altxatzen direnak. Posizioan
egonkortasun handia behar da hauskorrak diren CWMak
ez kaltetzeko. Gainera, jarduera honek doitasun handia
eskatzen du anklajeak eta moduluak kokatzerakoan, eta
horregatik, neurketa eta markatze zehatzak beharrezkoak
dira. CWMak eraikinaren fatxadaren sistema mota bat
dira, barruko eta kanpoko ingurunearen arteko mugaegoera adierazten dutenak, diseinatutako eraikinaren
errendimendua bermatzeko helburuarekin. CMWek
instalazio zehatza bermatu behar dute, diseinu-fasean
definiturikoa eta EN 13830 arauaren araberakoa.
HEPHAESTUS proiektuan [Hephaestus, 2017] eraikuntzaren
sektorerako bereziki diseinaturiko CDPR bat lehen aldiz
erabili da, CWMak instalatzeko helburu nagusiarekin.
Bi zeregin nagusi biltzen ditu: anklajeen instalazioa eta
moduluen instalazioa.
Aipatutako zereginek (anklajeen instalazioa eta moduluen
instalazioa) zehaztasun erlatibo eta absolutua eskatzen
dute. Zehaztasun hori lortzeko, CDPRaren tolerantzia
aurreikusi behar da. Aurreko faseetan 40 mm-ko tolerantzia
zuela estimatu zen. Hori dela eta, CWMak instalatzeko bi
pauso egongo zirela aurreikusten zen: kokapen zabarrerako
CDPRa eta MEEa kokapen finerako.

CDPRa
Ikuspegi geometriko batetik, CDPRa luzera aldakorreko
kableek osatzen duten sistema bat da, loturiko trakzio-puntu
bat eta elementu mugikorrari edo plataformari lotutako
finkapen-puntu bat lotzen dituena.
Sistema geometriko hau nolabaiteko garabi batzuez osatzen da
(DPA, ingelesezko Drawing Point Assemblies) (ikus 1. irudia).
Trakzio-puntu bakoitzak tornua, trakzio-puntuan dagoen polea
birakaria eta kableen tentsioa kontrolatzeko indar-sentsorea
behar du (ikus 2. irudia). Horrez gain, balazta eta serbomotor
delakoa behar dira, bira anitzeko kodetzaile integratuarekin.
MEE eta bere osagaiak
MEEa CWMak instalatzeko beharrezko diren tresnen
multzoa da. MEEa CDPR plataforman finkatuta dago (ikus
3., 4. eta 5. irudiak). HEPHAESTUS proiektuaren kasuan, bi
jarduera nagusi egin behar dira. Lehenik eta behin, anklajea
hormigoizko solairuaren gainean finkatzea. Zeregin hori beso
robotiko batekin lortzen da. Bigarrenik, CWM moduluak
anklajeen artean kokatzea. Zeregin hori CDPR plataformari
atxikitako hutsune-sistema batek lortzen du.
Beso robotikoak hainbat jarduera bete behar ditu: zuloak
egitea, anklajea zuloen gainetik jartzea, ainguratzeko
torlojuak zuloetan sartzea eta torlojuak estutzea.Hutsune
bidezko Sistema (VLS, ingelesezko Vacuum Lifting System)
350 kg arteko CWMa jasotzeko gai da.
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Aldiri. Arkitektura eta abar

1. irudia ~ Hephaestus CDPR prototipoa.
Egilea ~ Kepa Iturralde.
2. irudia ~ VICINAY tornua.
Egilea ~ Kepa Iturralde.
3. irudia ~ Beso robotikoa eta bere tresnak.
Egilea ~ Kepa Iturralde.

4. irudia ~ Egonkortze sistema.
Egilea ~ Kepa Iturralde.
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5. irudia ~ MEEaren txertaketa CDPR plataforman.
Egilea ~ Kepa Iturralde.
6. irudia ~ Kontrol sistemaren eskema.
Egilea ~ Kepa Iturralde.
7. irudia ~ MEEa eta CDPRa lanean (Hephaestus, 2020).
Egilea ~ Kepa Iturralde.
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Kontrol-sistema
6. irudian, HEPHAESTUS robotaren hardwarearen eta
kableatuaren eskema agertzen da. Sistemak 4 ordenagailu
ditu guztira.
Prototipoak eta testak
Lehenengo frogak Derioko TECNALIAren instalazioetan
egin ziren, Euskal Herrian. Prototipoaren osagai guztiak
instalatu ondoren, osagai guztien funtzionamendua egiaztatu
zen (motorrak, robotaren mugimendua, altzairuzko
egiturarekiko posizionamendua, sentsorea, etab.).
Azpimarragarria da DPAak instalatu ondoren, kalibrazioa
egitea erabat beharrezkoa zela. Helburua DPAak posizio
teorikoetatik ahalik eta hurbilen instalatzea zen.
Testak
Lehen testen emaitzek ikerketa-proiektuaren aurreko
faseetan espero zena baino errendimendu hobea erakutsi
zuten (ikusi 7. irudia eta ikusi bideoa (Hephaestus, 2017)).
CDPRaren posizio-errore maximoa 20 mm ingurukoa da
eta orientazio maximoko errorea 0,8 gradukoa. Gainera,
aurretiazko emaitzek CDPRaren errepikapen itxaropentsua
erakusten dute (1-2 mm-ko zehaztasunarekin) plataforma
laneko eremuan mugitzean. Hala ere, proba gehiago behar
dira parametro hau hobeto definitzeko.
Aitorpenak
Proiektu honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa
eta berrikuntza programaren finantzaketa jaso du 732513
zenbakidun dirulaguntzaren arabera.
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