
Ing. Anna Smetanová             Dizertační práce   3/91 

 

____________________________________________________________________________ 
 

Abstrakt  
 

Dizertační práce popisuje problematiku vlivů parametrů pohybu na spotřebu energie 

při práci robotu. V úvodní části jsou charakterizovány a hodnoceny základní způsoby 

programování robotů a pomocí matematických modelů je následně odvozován vliv 

jednotlivých parametrů na spotřebu energie. Experimentální ověření matematického 

modelu byla provedena v laboratoři Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky 

Vysokého učení technického v Brně. Výsledky měření jsou zpracovány do tabulek a 

grafů, z nichž vyplývá závěrečné hodnocení a doporučení pro praxi.  
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Abstract 

The doctoral thesis is describing the problematic of motion parameters influences on 

energy consumption during robot operation. The basic methods of robot 

programming are characterized and evaluated in the introductory part and with help 

of mathematical models the influence of specific parameters is explained. The 

experimental verification of mathematical models was performed in the laboratory of  

Institute of Production Machines, Systems and Robotics at Brno University of 

Technology. The measure results are arranged in tables from which final evaluation 

and recommendation for praxis follows.  
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Úvod 
 

Jedním z aspektů vývoje PRaM je zdokonalování řízení jejich pohybu. Může se týkat 

mnoha parametrů: dosažení maximální průměrné rychlosti, optimálního tvaru dráhy, 

minimálního času potřebného k dosažení cílového bodu, odstranění rázů při 

spouštění pohonů, optimální změny zrychlení v čase, úspor energie při pohybu 

popřípadě kombinace uvedených parametrů.  

Cílem této práce je studie vlivu parametrů pohybu na spotřebu energie se zaměřením 

na nalezení optimální rychlosti pohybu, ověření vlivu zrychlení během pohybu a 

porovnání vlivu plynulého nárůstu rychlosti a zrychlení při dosahování cílového bodu 

TCP. Cíl, metodiku a přínos práce pro průmyslovou praxi stanovují úvodní kapitoly 1 

a 2. V následujících dvou kapitolách je popsán současný stav problematiky 

programování robotů a jsou vytvořeny matematické modely ukazující vliv parametrů 

pohybu na spotřebu energie. Postup experimentálního ověřování matematických 

modelů, popis pracoviště, metody programování, měření a postup hodnocení 

výsledků jsou uvedeny v kapitolách 5 až 7. Výsledky experimentálního ověření a 

z nich vyplývající doporučení jsou zpracovány v závěrečných kapitolách 8 a 9. 

Kapitola 10 obsahuje doporučení pro výrobce robotů na rozšíření softwarové 

nabídky. V přílohách lze nahlédnout do příkladů programů, výstupů z měřicího 

zařízení, tabulek a grafů, které jsou kompletně zadokumentovány na přiloženém CD 

disku.  

Použití plynulé změny rychlosti a zrychlení pomůže při odstranění rázů při rozjezdu 

TCP, což se projeví především v prodloužené životnosti zařízení. Zkoumání 

prodloužení životnosti by ovšem přesáhlo cíl této práce. Stejně tak návrh funkce 

energetického kalkulátoru do vybavení softwaru průmyslových robotů navržený 

v závěru práce by si vyžádal další studii, která by se zabývala porovnáním cen 

energií a strojních časů z hlediska výrobních cen. Tato práce tak dává náměty pro 

další možnosti zkoumání energetických poměrů při pohybu robotu.   

Při programování a provozu robotů jistě není energetické hledisko hlavním aspektem, 

který by výrobci a programátoři zohledňovali, protože při výrobě je často důležitější 

synchronizovat vzájemný pohyb manipulačního zařízení a výrobního stroje, 

popřípadě pohyb dvou spolupracujících robotů. Situace, kdy je třeba především šetřit 

energii i za cenu delší provozní doby, se může vyskytnout například při kosmickém 

výzkumu nebo při nouzovém provozu.  
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Při měření měla kromě parametrů pohybu vliv na spotřebu energie také teplota 

motoru. Proto bylo provedeno ověření tohoto předpokladu s cílem stanovení 

metodiky měření. Všechny údaje týkající se teplot – jak v dílně, tak na víku motoru - 

jsou pouze informativní a nebyly žádným způsobem statisticky vyhodnocovány. 

Jednak se teplota vinutí projevovala na teplotě víka se zpožděním, jednak nebylo 

cílem práce sledovat závislosti spotřeby na teplotě vinutí motoru. Ze získaných údajů 

tak nebylo možné vyvozovat přesné závěry 

 

1.    Cíl a metodika dizertační práce 
 

1.1. Cíl práce  
 

Cíl práce spočívá v návrhu rychlé a jednoduché metody nastavení parametrů pohybu 

průmyslových robotů za účelem jejich optimálního energetického využití. 

 

1.2. Metodika řešení  
 

Metodicky spočívá řešení v posouzení současného stavu možností programování 

pohybu robotu a ve vytvoření a experimentálním ověření matematického modelu 

vlivu parametrů pohybu – tj. vlivu rychlosti, zrychlení, změny zrychlení v čase a jejich 

plynulého průběhu na spotřebu energie. Pro simulaci plynulých změn lze použít 

programování dráhy po částech, přičemž je nutné ověřit délku přírůstku dráhy, kterou 

lze takto programovat, aby nedošlo k zahlcení řídicí jednotky robotu a robot byl 

schopen v reálném čase naprogramovanou dráhu včetně dosažení požadované 

rychlosti skutečně vykonat. Doporučení pro praxi vyplývající ze závěrů práce by se 

měla týkat jak samotného programování robotů zaměřeného na uživatele, tak návrhů 

na doplnění programové nabídky ze strany výrobců robotů. 

 

2.    Přínos práce 
 

Přínosem této práce je prokázání existence optimální pracovní rychlosti a 

optimálního zrychlení z hlediska spotřeby energie a navržení postupu rychlého 

nastavení parametrů pohybu průmyslových robotů tak, aby z hlediska spotřeby 

energie byl dosažený optimální stav.  
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3.    Přehled současného stavu problematiky 
 

3.1. Průmyslové roboty  
 

Průmyslové roboty používají při řízení pohybu koncového efektoru většinou tři až 

šest os, které na sebe navazují. Když pomineme mobilní roboty, tvoří první tři osy 

stacionárního robotu polohovací ústrojí, jehož 

úkolem je dosáhnout určitý bod v pracovním 

prostoru robotu. Vychází se přitom z různých 

souřadnicových soustav (pravoúhlá, polární, 

kulová, antropomorfní) v závislosti na stavbě 

robotu. Používané kinematické dvojice KD 

tvořící konfiguraci robotu mohou být translační 

T nebo rotační R v různých kombinacích (TTT, 

RTT,... RRR). Navazující orientační ústrojí je 

konstruováno převážně z rotačních KD  

 

Obr.1  Uspořádání jednotlivých os robotu IRB 4400/60 

(RRR) a jeho úkolem je manipulovaný předmět požadovaným způsobem natočit. 

Třetí rotace orientačního ústrojí nebývá vždy zapotřebí, naopak orientační ústrojí 

může obsahovat i další posuvné KD, které zvyšují rozsah zdvihu robotu. Počet 

stupňů volnosti celého robotu je dán součtem stupňů volnosti polohovacího a 

orientačního ústrojí.  Druh výstupní hlavice, kterou je kinematický řetězec PRaM 

zakončený, závisí na technologickém určení pracoviště.  

Jednotlivé osy průmyslových robotů jsou řízené servopohony s odměřováním. Pohon 

první osy je dimenzovaný na největší výkon, protože pohybuje největší hmotou, 

navazující osy mají postupně pohony s klesajícím výkonem. Na konci poslední 

polohovací osy je umístěný koncový efektor s nulovým bodem nástroje TCP (Tool 

Centre Point). Součástí programovatelných robotů je zpravidla také řídicí jednotka 

s operačním panelem, CD/DVD mechanikou a přenosným panelem pro ruční 

ovládání a programování robotu. 

Servopohony jsou vybavené zpětnou polohovou a rychlostní vazbou, která umožňuje 

dosáhnout cílový bod bez překmitnutí s nulovou rychlostí. Polohová vazba začíná 

působit v zadané vzdálenosti před dosažením cílového bodu a zamezuje překmitnutí 

nástroje na konci dráhy. Vyrovnávání polohy a orientace objektu předávaného mezi 

manipulátorem a výrobním strojem může být zajišťováno kompenzátorem, který  
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umožní současné držení manipulovaného předmětu výstupní hlavicí robotu a např. 

sklíčidlem stroje.  

Souřadnicová soustava PRaM vychází z tzv. světových souřadnic, které definují 

referenční bod na podlaze. Počátek 

souřadnicové soustavy základny je 

v podstatě nulovým bodem celého 

robotu, tato základna je umístěna na 

úrovni montážní plochy. K nulovému 

bodu robotu se vztahují transformace 

polohy koncového bodu efektoru i 

umístění všech ostatních 

souřadnicových soustav. Souřadnice 

uživatele určují polohu upínacího 

zařízení nebo manipulační palety 

vzhledem  

Obr. 2  Souřadnicová soustava robotu 
 
k souřadnicím základny. Polohu obrobku v upínacím zařízení specifikují souřadnice 

předmětu. Souřadnice nástroje určují TCP - střední bod nástroje (označovaný také 

jako nulový bod nástroje). Je to střed otáčení nástroje, který vykonává dráhu 

zadanou technologickým programem.  

 
 

3.2. Programování robotů 
 

Pro řízení robotů nebyla zatím vytvořena norma syntaxe technologického jazyka, 
většina výrobců průmyslových robotů používá k programování robotů vlastní 
technologický jazyk.  
 
Roboty se programují volbou instrukcí a parametrů, které poskytuje hlavní 
programová nabídka. Programování probíhá buď intuitivně v ručním režimu 
navedením nástroje do požadovaného bodu v prostoru a uložením této pozice do 
paměti, nebo lze programovat pomocí souřadnic v prostoru vzhledem ke zvolené 
souřadnicové soustavě. Při programování dráhy se dále volí nástroj, druh a rychlost 
pohybu, přesnost dosažení cílového bodu, čekací aj. instrukce. Program se ukládá 
jako textový soubor, může proto být upravovaný s použitím PC. 
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Obr.3 Volba způsobu dosažení cílové polohy 

 
Pozice pro pohybové instrukce lze volit i odkazem na polohu definovanou již dříve. 
Cílovou polohu lze určit z hlediska přesnosti pohybu buď jako koncový nebo jako 
míjený bod. V případě koncového bodu dosáhne robot programovanou polohu 
přesně. V míjeném bodu manipulátor nezastavuje, ale mine ho ve volitelné 
vzdálenosti, čímž se zkrátí technologický čas. Rychlost pohybu se nastavuje v mm/s.  
 

Výrobci robotů používají tři typy technologického programování dráhy: 

- Dráha lineární - MoveL – používaná jako pracovní posuv pro technologické účely, 
např. pro montáž. Nemusí to být vzhledem k uspořádání kinematických dvojic 
nejsnáze proveditelný pohyb. 

- Dráha kruhová - MoveC – používá se k natáčení nástroje a jako pracovní posuv 
obdobným způsobem jako MoveL. 

- Dráha odpovídající kombinacím kinematických dvojic - MoveJ - tvar dráhy není 
přesně definovaný, je to nejjednodušší a nejrychleji proveditelný pohyb určený 
k dosažení zvolené polohy. Tvar dráhy závisí na konfiguraci robotu. Např. pro 
robot s polohovacím ústrojím typu RRR budou všechny pohyby prováděné tímto 
typem pohybu vždy po kružnici.  

 

Programování probíhá pomocí tzv. programových rutin. To znamená, že z  instrukcí, 

které jsou k dispozici v hlavní programové nabídce, lze sestavovat rutinní programy, 

které působí jako nové instrukce a které lze zařadit do výběrového seznamu 

instrukcí. 

 Při programování pomocí technologických programovacích jazyků se vychází 
z funkcí a instrukcí uvedených v hlavní programové nabídce, která je sice široká, ale 
přesto nedává možnost řešit některé aspekty pohybu, např. zadání energeticky 
úsporného pohybu popř. vyžádání informace o energetické spotřebě navrhovaného 
pohybu.  
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4.    Vliv parametrů pohybu na spotřebu energie 
 

4.1. Zjednodušující předpoklady 
 

Účinek síly na těleso lze posuzovat buď podle dráhy, na níž síla působila, nebo podle 

doby, po kterou síla působila – tj. jako dráhový nebo dobový účinek síly.  

Mechanická práce dráhového účinku síly:  
2

( )

1

s

s

s

W F ds J      (1) 

Mechanická práce dobového účinku síly:  
2

( )( )

1

t

t t

t

W F v dt J

   

(2) 

V tomto případu je nutné vycházet ze síly působící v čase, protože hledáme 

optimální rychlost rovnoměrného přímočarého pohybu a optimální zrychlení 

rovnoměrně zrychleného pohybu.  

Při pohybu robotu nastávají energetické ztráty – vlivem rázů při náhlých změnách 

rychlosti, vlivem odporových sil prostředí, v ložiskách, vlivem tepelných ztrát ve vinutí 

motoru apod. Je nutné proto zavést určitá zjednodušení. Následující výpočet se 

zaměří na práci spotřebovanou na manipulaci s předmětem, kterým robot pohybuje 

nad podložkou: 

- břemenem je pohybováno po zadané lineární dráze rovnoměrným přímočarým 
popřípadě rovnoměrně zrychleným/zpomaleným pohybem 

- břemeno je neseno vzduchem, nad podložkou 
- nezohledňujeme tedy síly tření 

- zohledňujeme odporovou sílu prostředí 2 21

2
o CS v KvF

   
(3) 

- počítáme s příkonem řídicí jednotky robotu, který je konstantní P UI  (4) 
- ostatní vlivy zanedbáváme včetně energie spotřebované na pohyb 

jednotlivými částmi robotu – výpočet by to příliš zkomplikovalo, existuje velké 
množství konfigurací robotů  

 

4.2. Rovnoměrný přímočarý pohyb 
 

Zjišťujeme průběh funkce spotřeby energie přímočarého rovnoměrného pohybu 

v závislosti na čase a hledáme lokální extrém. 

Celková spotřeba energie je součtem: 
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- energie potřebné na přemístění břemene 

-  energie potřebné k napájení řídicí jednotky 

- energie potřebné k překonání odporu prostředí 
 

0dW Fvdt UIdt F vdt         (4)  

Výchozí rovnice, kde celková spotřebovaná energie je součtem energie potřebné na 

manipulaci s břemenem, energie potřebné pro napájení agregátu a energie potřebné 

k překonání odporu prostředí.  

2 21

2
o CS v KvF

         
(5) 

Síla odporu prostředí odvozená z Bernoulliho rovnice, zde je pro daný tvar a velikost 

tělesa a dané prostředí pro zjednodušení výpočtu zavedena konstanta K 

v konst  

Pro rovnoměrný přímočarý pohyb je rychlost konstantní 

0 0 0

3

t t t

t t t

W Fvdt UIdt Kv dt

       

(6)
 

0 00 t t=0,   v =0,   t W =0   →   C=0  

Pohyb začíná nulovou rychlostí, počáteční spotřebovaná energie je nulová 

3tW Fvt UIt Kv
 

s
,   U I=P

t
v=

 

3

3

s

t
W Fvt Pt K t

        
(7)

 

F=ma,  a=0  →  F=0  

Pro přímočarý rovnoměrný pohyb je zrychlení nulové, proto na spotřebu energie mají 

vliv pouze poslední dva členy – napájení agregátu a síla nutná k překonání odporové 

síly prostředí 

3

2

s

t
W Pt K          (8) 
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U této funkce hledáme optimální dobu pohybu z hlediska energie, proto nejprve 

položíme první derivaci podle času rovnou nule, najdeme bod lokálního extrému a 

dosadíme jeho hodnotu do druhé derivace funkce. Kladná popř. záporná hodnota 

výsledku ukazuje na lokální minimum popř. maximum.  

3 2( ) 0
W

Pt Ks t
t t

       

3 3( 2 ) 0P Ks t  

3 32 0P Ks t  

3

32

P

Ks
t   

3
2K

P
t=s  zde se nachází extrém funkce     (9)  

Vytvoříme druhou derivaci funkce podle času  a dosadíme za proměnnou t: 

2 3
3 3

2 2 2
) 2 )( (

W s
Ks t

t t t t
Pt K P     

2
3 4 3 4

2
( 3 ) 6 02

W
s t s t

t
K K      jde o lokální minimum  (10) 

Protože také       3
2K

0
P

t=s    

Pro rovnici spotřeby energie ve tvaru  0dW Fvdt UIdt F vdt    

která byla upravena na tvar 
3

2

s

t
W Pt K  

tedy platí, že jde o funkci, kde existuje lokální minimum spotřebované energie 

v závislosti vzhledem k době pohybu.  

 

4.3.  Rovnoměrně zrychlený pohyb 
 

Obdobný výpočet provedeme pro rovnoměrně zrychlený pohyb, zjednodušující 

předpoklady jsou stejné, jako u rovnoměrného přímočarého pohybu: 

0dW Fvdt UIdt F vdt         (11) 
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2 21

2
o CS v KvF  

0 0 0

3

t t t

t t t

W Fvdt UIdt Kv dt

       

(12) 

v = f(t)  v = at,       a = konst   

Pro rovnoměrně zrychlený pohyb je zrychlení konstantní, což ze stejného důvodu 

platí i pro sílu F 

0 0 0

3 3

t t t

t t t

tW Fatdt UIdt Ka dt

       

(13)

  

2 4
3

2 4

t t
CW Fa UIt Ka

 

0 00 t t= 0,   v = 0,   t W = 0   →   C = 0  

F = ma,        P = UI  

2 4
2 3

2 4

t t
W ma Pt Ka

        
(14)

 

Rovnice odvozená pro spotřebu energie robotu při manipulaci břemenem pro 

rovnoměrně zrychlený pohyb.  

U této funkce hledáme optimální dobu pohybu z hlediska energie, proto nejprve 

položíme první derivaci podle času rovnou nule, najdeme bod lokálního extrému a 

dosadíme jeho hodnotu do druhé derivace funkce. Kladná popř. záporná hodnota 

výsledku ukazuje na lokální minimum popř. maximum.  

2 4
2 3( ) 0

2 4

W t t
ma Pt Ka

t t        
(15) 

2 3
32 4 0

2 4

W ma Ka
t P t

t  

3 3 2 0Ka t ma t P          (16)  

Tato funkce má jako řešení dva imaginární kořeny, které neuvažujeme, a jeden 

reálný kořen – řešeno v programu Matematica5: 
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t  
 2

3

13

ma2

9 Ka6 P 

3

4 Ka9 ma6  27 Ka12 P2 

13 

9 Ka6 P 

3

4 Ka9 ma6  27 Ka12 P2 

13

213 323 Ka3
 (17) 

Rovnice odvozená pro spotřebu energie robotu při manipulaci břemenem pro 

rovnoměrně zrychlený pohyb ve tvaru 

  

2 4
2 3

2 4

t t
W ma Pt Ka  

Má tedy lokální extrém, z něhož zjistíme, zda se jedná o lokální minimum, nebo 

maximum dosazením hodnoty t do druhé derivace funkce: 

2 2 2 4
2 3 2 3 3

2 2
( ) ( )

2 4

W t t
ma Pt Ka ma t P Ka t

t t t     
(18) 

2
2 3 2

2
0

W
ma Ka t

t  

 protože oba členy nerovnosti jsou větší než 0: 

2 0ma   3 2 0Ka t   
1

0
2

K CS  

3 0a  pro zrychlený pohyb 2 0t  

Není tedy nutné do vztahu 
2

2 3 2

2

W
ma Ka t

t
 dosazovat hodnotu vypočítanou 

programem Matematica5 za předpokladu, že tento reálný kořen nabývá pro všechna 

P, K, m,a  kladnou hodnotu. 

Závěr:  

Pro rovnoměrný přímočarý pohyb existuje pro zadanou dráhu optimální doba 

pohybu, při které se spotřebuje minimální množství energie, to znamená, že existuje 

optimální rychlost tohoto typu pohybu.  

Pro rovnoměrně zrychlený pohyb existuje pro zadanou dráhu také optimální doba 

pohybu, při které se spotřebuje minimální množství energie, to znamená, že existuje 

optimální zrychlení tohoto typu pohybu. 
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4.4.  Plynulý průběh zrychlení 
 

Při rozběhu robotu nastávají vlivem náhlé změny rychlosti a zrychlení pohybu rázy, 

které zvyšují opotřebení namáhaných částí robotu. 

Servopohony robotu jsou vybavené zpětnou polohovou a rychlostní vazbou. Její 

funkce spočívá v tom, že při dojíždění do cílového bodu rychlost TCP klesá současně 

se zkracující se zbytkovou dráhu tak, aby TCP měl při dosažení cílového bodu 

prakticky nulovou rychlost.  To zamezí překmitnutí na konci dráhy.  

V literatuře [6] lze nalézt návrh 

modelu plynulého zrychlení 

otáčení v závislosti na čase. 

Uvedený model lze použít po 

úpravách počátečních podmínek i 

pro lineární pohyb. Pro náš 

případ byla předpokládána na 

počátku dráhy nulová počáteční 

dráha, rychlost, zrychlení a jerk 

(změna zrychlení v čase).  

Křivka 1 odpovídá pohybu se 

zrychlením, které je dáno 

výkonem motoru a je konstantní 

až do dosažení požadované 

hodnoty rychlosti. Na konci dráhy 

nastane brzdění s konstantní 

hodnotou zpomalení. Tomu 

odpovídá průběh rychlosti, která  

Obr. 11 Plynulý průběh rychlosti a zrychlení  

při rozjezdu vzrůstá přímo úměrně s časem. Rázy nastávají především při rozjezdu, 

protože při dojezdu do cílového bodu je využívána již zmíněná rychlostní a polohová 

zpětná vazba. Křivka 2 znázorňuje hladký průběh rychlosti a zrychlení v závislosti na 

čase a cílem bude nalézt funkci, která by tento průběh co nejlépe popisovala.  

Při modelování hladkého průběhu rychlosti a zrychlení lze použít polynom alespoň 

čtvrtého stupně. Tento způsob je použitelný pro výrobce robotů při případném 

rozšíření programové nabídky o funkci plynulého rozběhu, která je navržena 

v kap.10.   

Průběh rychlosti

t (s)

v
 (

m
s-1

)

křivka1: v = k.t, v = konst.

křivka 2: v = f ( t )

Průběh zrychlení

t (s)

a
 (

m
s

-2
)

křivka 1: a =  kons t., a =  0

křivka 2: a =  f ( t )
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Z křivky 2 se pro průběh hladké křivky zrychlení předpokládají tyto vlastnosti: 

- robot pohybuje břemenem přímočarým pohybem 
- uvažujeme začátek pohybu a nulovou počáteční dráhou 
- počáteční rychlost pohybu je nulová 
- průběh rychlosti v čase je plynulý, tj. počáteční zrychlení je nulové 
- průběh zrychlení v čase je také plynulé, tj. počáteční jerk je nulový 

 

Níže uvedený výpočet je odvozený od výpočtu uvedeného ve zmíněné literatuře, 

rozšiřuje počáteční podmínky o nulovou počáteční rychlost.  

(0 ) 0x   (t1) 1x x  (t2 ) 2x x  ( 3 ) 3tx x
 

(0 )´ 0x  (t1)´ 0x  (t2)´ 0x  ( 3)´ 0tx
 

(0 ) 0x  (t1) 0x  (t2) 0x  ( 3) 0tx
 

(0 ) 0x  (t1) 0x  (t2 ) 0x  ( 3) 0tx  

kde 1 2 30 t t t . 

Grafický průběh na intervalech 10,t a 2 3,t t  nahradíme polynomem čtvrtého stupně, 

na intervalu 1 2,t t nahradíme přímku vodorovnou s osou, tj. nulovým polynomem.  

´
dx

x v
dt

,      
2

2

d x
x a

dt
  ,       

da
x j

dt
  

Interval 10,t : 

4 3 2

(t ) 4 3 2 1 0x a t a t a t a t a        (19) 

3 2

(t ) 4 3 2 14 3 2x a t a t a t a
       

(20) 

5 4 3 2

(t ) 4 3 2 1 0´
5 4 3 2

i

t t t t
x a a a a a t a

     
(21) 

6 5 4 3 2

(t ) 4 3 2 1 0
30 20 12 6 2

i ii

t t t t t
x a a a a a a t a

    
(22) 

kde 4 0a  ,   10,t t  
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Z podmínek: 

(0 ) 0 0iix a   

(0 )´ 0 0ix a  

(0 ) 00 0x a  

(0) 10 0x a  

určíme hodnotu koeficientů 1a , 0a  , ia , iia   a dostaneme soustavu lineárních 

algebraických rovnic: 

4 3 2

(t ) 4 3 2x a t a t a t         (23) 

3 2

(t ) 4 3 24 3 2x a t a t a t
        

(24) 

5 4 3

(t ) 4 3 2´
5 4 3

t t t
x a a a

        
(25) 

6 5 4

(t ) 4 3 2
30 20 12

t t t
x a a a

        
(26) 

Z podmínek: 

4 3 2

( 1) 4 1 3 1 2 10 0tx a t a t a t  

3 2

( 1) 4 1 3 1 2 10 4 3 2 0tx a t a t a t   

5 4 3

1 1 1
( 1) 4 3 2´ 0 0

5 4 3
t

t t t
x a a a   

6 5 4

1 1 1
( 1) 4 3 20 0

30 20 12
t

t t t
x a a a  

dostaneme soustavu lineárních algebraických rovnic, ze kterých určíme koeficienty 

a2 a  a3 jako funkce a4 a dosadíme do původního polynomu. 

4 3 2 2

4 1 3 1 2 1 2 4 1 3 10a t a t a t a a t a t    

dosadíme do vztahu: 3 2

4 1 3 1 2 14 3 2 0a t a t a t   

a dostaneme:  3 2 3 2

4 1 3 1 4 1 3 14 3 2 2 0a t a t a t a t 3 2

4 1 3 1 3 4 12 0 2a t a t a a t  

2 2 2

2 4 1 3 1 4 1 4 1 1 2 4 1(2 )a a t a t a t a t t a a t  
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Získáme tak vztah pro průběh zrychlení v závislosti na čase a na parametrech a4 a t1.  

4 3 4

(t ) 4 4 1 4 1( 2 )x a t a t t a t         (27) 

který upravíme: 

4 3 2 2

(t) 4 1 1( 2 )x a t t t at t          (28) 

Integrací tohoto vztahu získáme postupně vztahy pro průběh rychlosti a dráhy 

v závislosti na čase, integrační konstanty určíme z podmínek (0 ) 0x , ( 1) 1tx x .   

Rychlost:   

4 3 2 2

(t ) 4 1 1´ ( 2 )x a t t t at t dt  

35 4 2

1 1
(t ) 4 1

2
´ ( )

5 4 3

t t t t t
x a c

 

35 4 2

1 1
(0 ) 4 1 1´ 0 : ( ) 0 0

5 2 3

t t t t t
x a c c  

35 4 2

1 1
(t ) 4´ ( )

5 2 3

t t t t t
x a

        
(29) 

Dráha: 

35 4 2

1 1
(t ) 4

2
[ ( )]

5 4 3

t t t t t
x a dt  

46 5 2

1 1
(t ) 4 0

2
( )

30 20 12

t t t t t
x a c  

(0) 4 0 0

0 0 0
0 : ( ) 0 0

30 20 12
x a c c  

46 5 2

1 1
(t ) 4

2
( )

30 20 12

t t t t t
x a

       
(30) 

Maximum funkce, která udává velikost zrychlení v závislosti na čase, bude v bodu: 

4 3 2 2

4 1 1[ ( 2 )] 0
d

a t t t t t
dt
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3 2 2

4 1 1(4 6 2 ) 0a t t t t t  

2 2

1 12 3 0t t t t  

2 2

1 1 1 1
3 9 8

4 2

t t t t
t t , 1t t , 0t pro 1 0t  

Absolutní maximum funkce, bude v bodu  1

2

t
t , viz. grafický průběh zrychlení .  

Potvrzení maxima: 

3 2 2

4 1 1[ (4 6 2 )] 0
d

a t t t t t
dt

  pro 0t , 4 0a  

3 2

4 1 1(12 12 2 )] 0a t t t t  

Dosadíme:  
2 2 2

1 1 1 112 24 4
0

2 4

t t t t
t  

Odtud:  2

12 0t  kde 0t , jedná se tedy o maximum. 

Velikost maxima: 

4 3 2 4
21 1 1 1

1 4 1 1 4
( )

2

( 2 )
16 8 4 16

t

t t t t
x a t t a

      

(31) 

Velikost tohoto maxima známe, protože je dáno parametry stroje jako maximální 

dosažitelné zrychlení koncového efektoru. Dobu náběhu t1 volíme s ohledem na 

požadavky technologie.  

o interval 2,1t t  zvolíme obdobně: 

4 3 2

(t ) 3 2 1 0x bt b t b t b t b  kde 4 0b            

 Z podmínek ( 2) ( 2) (1) (1) 0t tx x x x     určíme hodnoty koeficientů b1, b0 a 

z podmínek  (t2 ) 2x x  a (1) 3x x  dostaneme na intervalu 2,1t t  vztahy, které jsou 

analogické vztahům pro interval 10,t t . Absolutní minimum zde nastává v bodu 

21

2

t
t .  
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Na intervalu 1 2,t t se přímka nahradí nulovým polynomem: ( ) 0tx  a po dvojnásobné 

integraci ( ) 1´ tx c ,  ( ) 1 2tx c t c  získáme pro podmínky (t1) 1x x ,  (t2 ) 2x x  soustavu 

rovnic 1 1 2 1c t c x ,    1 2 2 2c t c x , odkud vypočítáme c1 a c2 a dosazením těchto 

vypočítaných konstant do vztahu ( ) 1 2tx c t c  získáme vztah pro průběh dráhy 

v závislosti na čase. 

Úseky  na intervalech 10,t  a 2,1t , které představují zrychlování a zpomalování 

pohybu koncového efektoru, navazují tečně na úsek v intervalu 1 2,t t . Takto 

vymodelovaný průběh dráhy v závislosti na čase představuje jedno z možných 

řešení. Délku intervalu 1 2,t t můžeme volit popř. je možné přejít z intervalu 

zrychlování přímo do intervalu zpomalování.  

Hodnoty x(t) lze vypočítat pomocí aritmetických operací, proto je získaná funkce 

časového přírůstku dráhy použitelná pro simulaci programování dráhy koncového 

efektoru robotu na PC.  

 

5.    Popis pracoviště 
 

5.4. Robot IRB4400/60 
 

K měření spotřeby elektrické energie byl 

použit robot IRB4400/60, který se nachází 

ve výzkumné laboratoři Ústavu výrobních 

strojů, systémů a robotiky VUT Brno.  

Byl instalován v rámci projektu č.6 

„Automatická manipulace v technologických 

pracovištích a ve výrobních systémech 

(robotizace a výrobní logistika)“ 

Výzkumného centra pro strojírenskou 

výrobní techniku a technologii při ČVUT 

v Praze s cílem vývoje a odzkoušení 

různých způsobů mezioperační manipulace 

a montáže. Provádí mezioperační 

manipulaci s obrobky na modelovém 

Obr.3  Robot IRB4400/60   
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 pracovišti, jehož součástí jsou soustruh SPM 16 CNC a frézka PORTOS,s možností 

přemisťování hotových obrobků na palety mobilního robotu VUTBOT 2. Robot IBR 

4400/60 je vybaven elektrickými servopohony a, jeho polohovací ústrojí tvoří tři 

rotační kinematické dvojice vymezující antropomorfní pracovní prostor, který je 

rozšířený použitím pojezdové dráhy. Orientační ústrojí sestává ze tří rotačních 

kinematických dvojic, k dispozici je tedy šest řízených os. Robot je vybaven 

absolutním odměřováním, pracovní rozsah os 1 až 3 je limitován mechanickými 

narážkami, pohyb os 4 – 6 je omezen softwarovými koncovými spínači. Součástí 

robotu je řídicí jednotka s operačním panelem, disketovou jednotkou a přenosným 

ovladačem k ručnímu ovládání i programování robotu.   

Základní parametry robotu IBR 4400/60: 

Rozměry základu/ hmotnost    920x640 mm / 980 kg 

Maximální zatížení/dosah 5.osy vertikálně  60 kg / 2140 mm 

Max. rychlost TCP / Max. zrychlení TCP  2,2 ms-1 / 12 – 14 ms-2 

Rozsah natáčení os 1/2/3     330o/165o/125o 

Opakovaná přesnost sledování dráhy při 1 m/s 0,3 – 0,4 mm 

Opakovaná přesnost polohování  0,07 – 0,1 mm 

 

Výměna nástrojů je modulární a 

umožňuje dodávku tlakového vzduchu 

a elektrických signálů do nástroje 

pomocí natáčecí příruby se sběrným 

kroužkem, která se montuje na upínací 

plochu ramene šesté osy. Výměna 

nástrojů probíhá na paletě umístěné 

v pracovním prostoru robotu voláním 

příslušné programové rutiny.  

Pro účely měření spotřeby energie byl 

na přírubu zápěstí robotu upevněn 

držák, který umožňoval rychlou výměnu 

závaží. Měření se uskutečňovalo vždy 

s 0, 5, 10, 15 a 20 kg zatížení. Vyšší 

zatížení by zkracovalo délku použitelné 

měřené dráhy, jak je vidět ze 

zatěžovacího diagramu robotu.  

 

Obr. 4 Zatěžovací diagram robotu IRB4400/60 
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5.5. Měřicí zařízení 
 

Spotřeba elektrické energie byla zjišťována pomocí digitálního wattmetru  Yokogawa 

WT1600S. Jde o 

čtyřkanálový wattmetr, který 

umožňuje měřit napětí, 

proud, výkon a spotřebu 

elektrické energie na 

základě integrace 

okamžitých hodnot 

měřených s vysokou 

frekvencí. Výsledky měření 

byly získávány s periodou 

200ms. První tři kanály byly 

využity k měření příkonu a 

energie, čtvrtý kanál byl 

použit jako voltmetr pro 

výstupní signál vyvedený z  

Obr. 5  Digitální wattmetr Yokogawa WT 1600 S 

propojovací desky pro I /O signály řídicí jednotky. Výstupní signál byl nastavován na 

logickou 1 nebo 0 pomocí programového příkazu, který byl pod názvem Mereni_On  

deklarován v I/O signálech pomocí operačního panelu. Po nastavení příkazu 

Mereni_On vzrostla hodnota napětí tohoto výstupního signálu na 24 V jako signál ke 

spuštění měření.  

Schéma propojení 

robotu s digitálním 

wattmetrem je vidět 

na schématu obr. 

Měřená data 

analogového vstupu 

jsou pomocí A/D 

převodníku 

přenášena ve formě 

digitálního signálu 

do CPU wattmetru, 

která přepočítávala 

změřené hodnoty a 

Obr. 6 Zapojení digitálního wattmetru WT1600S 
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výstup zobrazovala ve formátu .csv, seznam a význam označení jednotlivých 

parametrů  je uveden v příloze. 

Během měření byla zjišťována teplota motoru infračerveným bezkontaktním 

teploměrem IR60 8A, který pracuje v rozsahu 0-400oC s přesností 2%. Měření teploty 

motoru bylo z technických důvodů prováděno pouze na víku nejvíce zatíženého 

pohonu, zjištěné hodnoty sloužily k ověření, zda je motor ohřátý na pracovní teplotu 

a zda je tato teplota stabilizovaná. Vliv teploty motoru na spotřebu energie je 

vyhodnocen v kapitole 8.1 

Pracovní teplota měření. 

Teplota víka motoru byla 

pro měření důležitou 

informací, protože při 

různé pracovní teplotě by 

výsledky měření nebyly 

srovnatelné. Bylo nutné 

předpokládat, že teplo 

vyvinuté vinutím se na 

víku projeví s určitým 

zpožděním. Proto jsme 

nechali pracovní teplotu 

vždy ustálit. 

 

Obr. 7  Bezkontaktní teploměr IR60 8A a digitální teploměr s vlhkoměrem LM-81HT 

Teplota okolí pak byla zjišťována digitálním teploměrem typu LM-81HT a je uváděna 

informativně. Měla vliv na odvádění odpadního tepla, ale nebyla nijak 

vyhodnocována. Většina měření proběhla během prázdninových měsíců, kdy se 

teploty v dílně pohybovaly kolem 25-27oC.  

 

6.    Programování dráhy TCP 
 

Pro účely porovnávání spotřebované energie byla stanovena následující omezení – 

dráha TCP byla naprogramována na 500 a 1000 mm, bez zátěže a se zátěží 5-10-

15-20 kg. Ověřování optimální rychlosti bylo provedeno v ose y a výsledek ověřen při 

pohybu v ose x, ostatní měření – optimální zrychlení, jerk a porovnání plynulého 

zrychlení pouze v ose x, aby bylo možné výsledky lépe porovnávat.  
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6.4. Způsoby programování 
 

Při programování byl použit programovací jazyk RAPID firmy ABB, který poskytuje 

rozsáhlé možnosti programování instrukcí a funkcí, např. typů pohybu, nastavování 

vstupních a výstupních signálů, testování, sledování dráhy, podmíněného čekání atd. 

Při programování za účelem této práce byly použity např. funkce: 

AccSet – limituje velikost zrychlení a rampu zrychlení – jerk – jako procentuální 

override maximální dosažitelné hodnoty. První číselná hodnota nastavuje velikost 

zrychlení, druhá velikost jerku. Instrukce: 

AccSet 50, 100; nastavuje velikost zrychlení na 50%, jerk ponechává v maximální 

dosažitelné hodnotě.  

Obě funkce se používají proto, že TPC se vždy pohybuje s maximálním možným 

zrychlením odpovídajícím zatížení a programované změně rychlosti a v některých 

situacích to nemusí být vhodné. 

Při programování plynulého průběhu zrychlení byla použita při zadávání dráhy 

použita  funkce Offset. Do programové věty zapisuje poloha cílového bodu a rychlost, 

jakou se má této polohy dosáhnout. Odměřovací zařízení robotu určuje po zadání 

souřadnicové soustavy, ze které vycházíme, polohu bodu v prostoru a zapisuje ji do 

paměti. Při programování byl tedy zvolen výchozí bod tak, aby se nenacházel 

v blízkosti některého z inflexních bodů a dráha byla naprogramovaná po částech. 

Příklad programové věty: 

MoveL Offs(a0,600,0,0),speed1000,z50,tool0; 

Jednotlivá slova mají význam: 

-  MoveL-  typ pohybu – lineární 
- a0 – označení výchozího bodu 
- 600,0,0 – pohyb offsetem o 50 mm v ose x 
- Speed1000 – parametricky v hlavičce programu definovaná rychlost 
- Z50 – míjený bod 
- Tool0 – název nástroje 

 

Tímto způsobem byla naprogramována po částech dráha, každému dosaženému 

bodu byla v programu Excel vypočítána příslušná rychlost nejprve pro rovnoměrně 

zrychlený pohyb, poté pro plynulý průběh zrychlení. Byly získány vždy dva programy 

– jeden pro rovnoměrně zrychlený pohyb, druhý pro pohyb s plynulým nárůstem 

rychlosti. 
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Při propočtu rychlosti byla nejprve pro rovnoměrně zrychlený pohyb vypočítána 

rychlost v každém bodu programované dráhy pomocí vztahu 2asv  , dráha i 

rychlost byly zadány tabulkově, takže nebylo nutné každý bod propočítávat zvlášť. 

Kurzorem se výpočet zopakoval vždy pro celý sloupec. 

Při stanovení plynulého nárůstu rychlosti byla velikost rychlosti vypočítané pro 

rovnoměrně zrychlený pohyb znásobena funkcí  v1=sin2v. Tato funkce má na počátku 

dráhy obdobný plynulý náběh, jako funkce vypočítaná pomocí polynomu. Poté byla 

porovnána maximální dosažená takto dosažená rychlost a výsledná rychlost byla 

upravena koeficientem v2 = v cílová / v1 celém sloupci, opět kurzorem byl celý 

výpočet zopakován pro celý sloupec.  

PathAccLim – Path Acceleration Limitation -  umožňuje redukovat velikost zrychlení 

popř. zpomalení. Nejprve se nastaví logická hodnota funkce na TRUE, poté velikost 

zrychlení / zpomalení.  

PathAccLim TRUE \ AccMax := …, True \ DecelMax := ….; 

Tato funkce byla použita při ověřování velikosti zrychlení, které by připadalo v úvahu 

pro měření vlivu plynulého pohybu na spotřebu energie.  

Výrobce udává v návodech, že robot pracuje vždy s maximálním možným zrychlením 

vyplývajícím z naprogramovaného pohybu. Při programování dráhy s plynulým 

nárůstem rychlosti bylo nutné omezit zrychlení tak, aby z jeho limitní hodnoty bylo 

možné vycházet jako z nastavené velikosti tohoto zrychlení.  Vyhodnocení takto 

zjištěného zrychlení je v příloze, zde je příklad použití příkazu v programové rutině.  

    PathAccLim TRUE\AccMax:=6,TRUE\DecelMax:=6; 

Naprogramovaný pohyb nebyl zcela plynulý, bylo nutné dráhu programovat po 50 

mm, protože kratší úseky než 50 mm nebyl řídicí systém schopen v reálném čase 

zpracovat a pohyb se navíc viditelně zpomaloval. Rychlost a zrychlení byly voleny 

tak, aby byla dráha dostatečně dlouhá, protože při nutnosti programovat po 50 mm 

by na krátké dráze bylo málo bodů – málo rychlostí pro porovnání. Byly zvoleny 

cílové rychlosti v2000 se zrychlením a=5mm/s2 a rychlost v1200 se zrychlením 

a=2mm/s2.  

 

6.5. Programy a jejich funkce  
 

Pro účely měření bylo vytvořeno několik typů programů, všechny programy měly 

společné části týkající se: 
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- nájezdu do výchozího bodu 
- nastavení signálu Mereni_On na logickou nulu odpovídající 0 V 
- čekací doba 2 s před nastavením signálu Mereni_On 
- nastavení signálu Mereni_On na logickou jedničku odpovídající 25 V – 

začátek měření 
- nastavení signálu Mereni_On na logickou nulu odpovídající 0 V – konec 

měření 
- čekací doba 2 s před koncem procedury respektive před odjezdem TCP do 

výchozího bodu programu 
 

PROC main() 

    MoveJ a0,v800,fine,tool0; 

    Reset Mereni_ON;  nastavení výstupního signálu 

    WaitTime 2;   čekací doba 

    Set Mereni_ON;   začátek měření 

    FOR i FROM 1 TO 10 DO 

      vlastní měřený úsek; 

    ENDFOR 

    Reset Mereni_ON;  konec měření 

    WaitTime 2;   čekací doba 

    Stop; 

  ENDPROC 

 

Program záběh 

Byl vytvořen, protože měřením bylo ověřeno, že při různých teplotách motoru 

získáváme odlišné výsledky spotřeby energie. V programu byl zrušen příkaz konce 

procedury, aby bylo možné v kontinuálním režimu pohybovat ramenem robotu 

nepřetržitě, byly také zrušeny čekací doby. Rychlost pohybu byla zvolena v2000 tak, 

aby to odpovídalo horní hranici zkoumaných rychlostí. Program běžel nepřetržitě 

v kontinuálním režimu až do dosažení ustálené  teploty a ukončován byl ručně 

z přenosného ovládacího panelu.  

 
%%% 

  VERSION:1 

  LANGUAGE:ENGLISH 

%%% 

 

MODULE ZABEH 

  CONST robtarget a0:=[[643.16,2.61,1308.4],[0.494928,-

0.017617,0.86871,-0.008887],[0,-1,-

1,0],[3392.05,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 
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  PROC main() 

    MoveJ a0,v800,fine,tool0; 

    AccSet 100,100; 

    FOR i FROM 1 TO 10 DO 

      MoveL Offs(a0,1000,0,0),v2000,fine,tool0; 

      MoveL a0,v2000,fine,tool0; 

    ENDFOR 

ENDMODULE 

 

Programy pro měření pracovní teploty motoru 

Byly použity programy určené pro měření rychlosti, které obsahovaly čekací doby a 

tím lépe simulovaly vlastní měření.  

 

Programy pro měření rychlosti 

Pohyb byl naprogramován pro rychlosti od v500 do v2000 pro pohyb v osách X 

vzhledem k souřadnicové soustavě základny robotu, přičemž byl zkoumán typ 

pohybu MoveL. Dráha v ose Y byla zvolena 500 mm. Při pohybu v ose x byl zvolen 

typ pohybu MoveJ, dráha v ose X byla zvolena 1000 mm. Volba délky dráhy TCP 

v jednotlivých osách vycházela z konfigurace a pracovního prostoru robotu. Po 

nájezdu do výchozího bodu a spuštění měření následovalo deset dvojzdvihů, tento 

počet byl zvolen pro zvýšení přesnosti měření. Digitální wattmetr poskytoval měřené 

údaje každých 200ms, proto deset cyklů pohybu podstatně zvýšilo i přesnost měření 

doby, po kterou pohyb probíhal.  

 

%%% 

  VERSION:1 

  LANGUAGE:ENGLISH 

%%% 

 

MODULE YV800 

  CONST robtarget ay:=[[768.29,3.42,1413.58],[0.494785,-

0.017643,0.868792,-0.008834],[0,-1,-

1,0],[3392.03,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 

 

  PROC main() 

    MoveJ ay,v500,fine,tool0; 

    MoveJ Offs(ay,0,-250,0),v500,fine,tool0; 

    Reset Mereni_ON; 

    WaitTime 2; 
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    Set Mereni_ON; 

    FOR i FROM 1 TO 10 DO 

      MoveJ Offs(ay,0,0,0),v800,fine,tool0; 

      MoveJ Offs(ay,0,250,0),v800,fine,tool0; 

      MoveJ Offs(ay,0,0,0),v800,fine,tool0; 

      MoveJ Offs(ay,0,-250,0),v800,fine,tool0; 

    ENDFOR 

    Reset Mereni_ON; 

    WaitTime 2; 

    MoveJ ay,v500,fine,tool0; 

    Stop; 

  ENDPROC 

ENDMODULE 

 

Programy měření optimálního zrychleni a hodnoty jerk 

Pohony pracují při rozjezdu s maximálním zrychlením, které vychází ze zadaného 

pohybu, zátěže a výkonu motorů a které výrobce číselně nedefinuje. Programově se 

dá zrychlení omezit funkci AccSet, které má dva parametry nastavující procentuálně 

redukci maximálního zrychlení a maximální hodnoty jerk.  AccSet 10,100 ponechává 

100%ni jerk a omezuje zrychlení na 10% maximální hodnoty, zatímco AccSet 100, 

10  nastavuje zrychlení na maximální hodnotu a ponechává jerk na 10% 

dosažitelného maxima. Byla pracovní rychlost v2000 (2000 mm/s). U vyšších 

rychlostí je v praxi často nutné omezovat zrychlení při manipulaci s křehkými 

břemeny. Zde se úspora energie projevila u regulace zrychlení, nikoliv však při 

omezování hodnot jerk, viz. dále.  

 
%%% 

  VERSION:1 

  LANGUAGE:ENGLISH 

%%% 

 

MODULE A70J100V2000 

  CONST robtarget a0:=[[643.16,2.61,1308.4],[0.494928,-

0.017617,0.86871,-0.008887],[0,-1,-

1,0],[3392.05,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 

 

  PROC main() 

    MoveJ a0,v800,fine,tool0; 

    AccSet 70,100; 

    Reset Mereni_ON; 

    WaitTime 2; 

    Set Mereni_ON; 

    FOR i FROM 1 TO 10 DO 
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      MoveL Offs(a0,1000,0,0),v2000,fine,tool0; 

      MoveL a0,v2000,fine,tool0; 

    ENDFOR 

    Reset Mereni_ON; 

    WaitTime 2; 

    Stop; 

  ENDPROC 

ENDMODULE 

 

Programy porovnání plynulosti změny zrychlení  

Zde byla dráha programována po částech s cílem simulovat plynulou změnu 

zrychlení a zpomalení. Bylo nutné nejprve ověřit délku přírůstku dráhy, kterou lze 

takto programovat, aby nedošlo k zahlcení řídicí jednotky robotu a robot byl schopen 

v reálném čase naprogramovanou dráhu včetně dosažení požadované rychlosti 

skutečně vykonat. Osvědčil se přírůstek dráhy po 50 mm. Při menších vzdálenostech 

docházelo k trhavému pohybu popřípadě se neúměrně prodlužovala celková doba 

pohybu.  

 

%%% 

  VERSION:1 

  LANGUAGE:ENGLISH 

%%% 

 

MODULE V2000a5 

  CONST speeddata speed195:=[195,500,5000,1000]; 

  CONST speeddata speed520:=[520,500,5000,1000]; 

  CONST speeddata speed819:=[819,500,5000,1000]; 

  CONST speeddata speed1030:=[1030,500,5000,1000]; 

 atd. viz. příloha 

 

  CONST robtarget a0:=[[643.16,2.61,1308.4],[0.494928,-

0.017617,0.86871,-0.008887],[0,-1,-

1,0],[3392.05,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 

 

  PROC main() 

    MoveJ a0,v800,fine,tool0; 

    Reset Mereni_ON; 

    WaitTime 2; 

    Set Mereni_ON; 

    FOR i FROM 1 TO 10 DO 

      MoveL Offs(a0,50,0,0),speed195,z50,tool0; 

      MoveL Offs(a0,100,0,0),speed520,z50,tool0; 

      MoveL Offs(a0,150,0,0),speed819,z50,tool0; 
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      MoveL Offs(a0,200,0,0),speed1030,z50,tool0; 

 

 atd. viz. přílohy 

       

      MoveL Offs(a0,150,0,0),speed1030,z50,tool0; 

      MoveL Offs(a0,100,0,0),speed819,z50,tool0; 

      MoveL Offs(a0,50,0,0),speed520,z50,tool0; 

      MoveL a0,speed195,fine,tool0; 

    ENDFOR 

    Reset Mereni_ON; 

    WaitTime 2; 

    Stop; 

  ENDPROC 

ENDMODULE 

 

Body, kterými TCP projíždí, nejsou cílové  a přestože se nejedná o zakřivenou dráhu, 

dosáhlo se volbou z50 vyšší plynulosti pohybu. Při programování všech míjených 

bodů přesností  fine  bylo obtížné dosáhnout plynulosti hlavně u nižších rychlostí. 

Cílové body byly programovány již jako skutečně cílové, tj. s přesností fine.  

 

7.    Experimentální ověření spotřeby energie 
 

7.4. Průběh měření   
 

Při vlastním měření bylo nutné spustit přibližně současně běh programu a aktivovat 

měřicí přístroj. Po spuštění programu přesunul vždy robot TCP do výchozího bodu a 

program nastavil logickou hodnotu výstupního signálu Mereni-On na nulu. Po čekací 

době 2 sec byl signál Mereni-On nastaven na logickou jedničku. Tím se současně 

nastaví na logickou jedničku signál UcdE4, čímž se přesně stanoví doba počátku a 

na konci pohybu doba konce měření spotřeby. Procedura uvedená jako příklad 

ukazuje,  jak bylo signálu Mereni-On použito ve vlastních programech. 

 



Ing. Anna Smetanová             Dizertační práce   33/91 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Obr. 8   Sledování průběhu spotřeby proudu na osciloskopu 

 

Na výstupu osciloskopu je vidět nárůst velikosti elektrického proudu v okamžiku 

zrychlování pohybu a snížení velikosti proudu během zpomalování. Robot pohyboval 

TCP se zatížením přímočarým vratným pohybem v ose x vzhledem k souřadnicové 

soustavě základny. Na konci dráhy musel pohyb zabrzdit, na výstupu z osciloskopu 

je vidět pokles spotřeby, vzápětí bylo nutné uskutečnit rozjezd, zde je zřejmý nárůst 

spotřeby. Lineární přímočarý pohyb mezi dvěma cílovými body se vyznačuje 

konstantní velikostí elektrického proudu.  

 

7.5.  Zpracování výsledků měření 
 

Výsledky měření byly získány ve formátu *.csv a uloženy jako textový soubor *.txt. 

Textové soubory byly v programu Excel přetransformovány do tabulky s využitím 

oddělovače jednotlivých sloupců a získaný soubor byl upraven a uložen ve formátu 

*.xls. Vlivem nastavení digitálního wattmetru byly na výstupu i hodnoty, které 

nesloužily pro účely vyhodnocování této práce, hledanou spotřebu a čas bylo nutné 

z výstupního souboru odečíst.  Veličiny na výstupu: 

Store No.        číslo měření 

Date   [den:měsíc:rok]  datum měření 

Time  [hod:min   čas měření 

Urms  [V]    efektivní napětí 

Irms  [I]    efektivní proud 
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P  [W]    činný výkon 

S  [VA]    zdánlivý výkon 

Q  [var]    jalový výkon 

PF  [-]    účiník  

Wh  [Wh]    elektrická práce 

E1, E2, E3     fáze 1,2,3 

SigA  [Wh]    celková odebraná energie   

 

Celková spotřeba energie byla odečítána pomocí signálu SigA, pomocí kterého byl 

zapisován součet energie odebrané ve všech fázích.  Celková odebraná energie 

zapsaná signálem SigA byla stanovována jako rozdíl mezi konečnou a počáteční 

hodnotou celkové spotřeby během naprogramovaného pohybu. Doba začátku a 

konce měření byla rozlišitelná pomocí střední hodnoty napětí signálu Udc-E4, který 

po nastavení výstupního signálu s názvem Mereni_ON na logickou hodnotu 1 vzrostl 

na hodnotu 25 V, která odpovídala logické jedničce. Logické nule signálu Mereni_On 

odpovídala hodnota 0 V. Při vyhodnocování byl odečítán stav spotřeby energie při 

poslední minimální a první minimální hodnotě řádově 10-3 V.  

Pro získání každé hodnoty spotřeby energie bylo provedeno 10 měření a pomocí 

programu Excel bylo provedeno statistické vyhodnocení – aritmetický průměr, 

rozptyl, směrodatná odchylka a variační koeficient. Tyto hodnoty jsou uvedeny 

v příslušných souborech s názvem mezivýsledky.xls  a umístěny jsou přímo 

v adresáři každé sady měření.  

Výsledky jednotlivých měření byly zpracovány v programu Excel:  

                 W [Wh] 

            

Čas[s]      

 \adresář \název programu\číslo měření 7,868687 19,8 

 \adresář \název programu\číslo měření 7,815835 19,8 

 \adresář \název programu\číslo měření 7,748857 19,8 

 \adresář \název programu\číslo měření 7,738518 19,8 

 \adresář \název programu\číslo měření 7,694656 19,6 

 \adresář \název programu\číslo měření 7,681924 19,6 

 \adresář \název programu\číslo měření 7,684569 19,6 

  

 

   aritmetický průměr  7,747578 

  rozptyl s2 0,004355921 
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 směrodatná odchylka s 0,065999402 

  variační koeficient ν [%] 0,851871408 

  

    

    Hodnoty nejsou zaokrouhleny, protože v takovéto formě byly automaticky zapsány ve 

formátu.csv. Zaokrouhlení bylo provedeno až při přenesení výsledků do příloh. Do 

grafů byly zapisovány hodnoty aritmetického průměru. Tabulková a grafická 

vyhodnocení měření jsou umístěny v přílohách, zde jsou informačně také uvedeny 

teploty, při kterých měření probíhalo. Tyto teploty nejsou žádným způsobem 

statisticky zpracovávány, protože jde o orientační hodnoty získávané za účelem 

posouzení, zda je příslušný motor teplotně stabilizovaný. Měření byla navíc 

získávána z technických důvodů pouze na víku příslušného – nejvíce zatíženého - 

motoru.  

 

8.    Vyhodnocení experimentálně získaných výsledků  
 

V této kapitole jsou shrnuty závěry vyhodnocení uvedených v přílohách, odtud jsou 

sem zkopírovány grafy, ze kterých je vidět výsledný průběh spotřeb energie. U 

každého grafu je možné stanovit minimální spotřebu přesněji řešením regresní 

funkce, vygenerované programem Excel. 

 

8.4. Pracovní teplota měření 
 

Účelem měření pracovní teploty motoru bylo zjistit, zda a jak dlouho nechat před 

vlastním měřením zabíhat robot, aby se ustálily teplotní podmínky a zmenšily se tak 

chyby měření.  

Pro účely tohoto měření byly zvoleny dva z programů určených pro měření vlivu 

rychlosti, s pracovní rychlostí v2000 a v800. Pro měření byl vždy vybrán nejvíce 

zatížený motor. Měření bylo prováděno po 15 minutách u rychlosti v=800mm/s a po 

10 minutách u rychlosti v=2000mm/s. Výsledkem byly získány dvě pracovní teploty 

v závislosti na naprogramované pracovní rychlosti.  
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Číslo 

měření  

Pracovní 

teplota  

[oC] 

W 

[Wh] 

Rozptyl  

σ2 

Směrodatná 

odchylka 

σ[Wh] 

1 25,2 4,488 0,000696341 0,0264 

2 32,5 4,320 1,36844E-05 0,0037 

3 37,3 4,272 3,26953E-05 0,0057 

4 40,8 4,230 0,000601513 0,0246 

5 42,6 4,191 0,000158293 0,0126 

6 44,1 4,169 8,16796E-05 0,0090 

7 45,3 4,126 1,92333E-05 0,0044 

8 45,9 4,114 3,29469E-06 0,0018 

9 46,3 4,100 1,61356E-05 0,0040 

10 46,5 4,090 6,12548E-06 0,0025 

11 46,6 4,074 5,62996E-05 0,0075 

12 46,7 4,061 3,28202E-05 0,0057 

13 46,8 4,056 3,33736E-05 0,0058 

 

Tabulka 1  Vliv teploty na spotřebu energie při pracovní rychlosti v=800 mm/s 

Z technických důvodů nebylo možné měřit teplotu přímo na vinutí motoru, proto byla 

teplota měřena na víku nejvíce zatíženého motoru.   

Při naprogramované rychlosti v800 se pracovní teplota motoru ustálila na přibližně 

47oC, při rychlosti v2000 potom na přibližně 60 oC. Pracovní teplota motoru se 

pohybovala také v závislosti na délce přestávek v práci, kterou bylo nutné udělat 

během automatického zapisování naměřených hodnot do paměti měřicího zařízení.  
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Obr. 8   Graf růstu teploty pohonu při pracovní rychlosti TCP v = 800 m/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9   Graf poklesu spotřeby el.energie při pracovní rychlosti TCP v = 800 m/s 
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Z časových důvodů nebylo možné sledovat závislosti teploty na čase pro všechny 

zvolené měřené pracovní rychlosti, proto byly tímto způsobem vyhodnoceny pouze 

změny teplot pro dvě zvolené rychlosti. U ostatních rychlostí např. v1000, v700 atd. 

se jednorázově zjistila přibližná teplota tak, jak je popsáno dále.  

 

Číslo 

měření  

Pracovní 

teplota 

[oC] 

W 

[Wh] 

Rozptyl 

 σ2 

Směrodatná 

odchylka  

σ [Wh] 

1 26,5 7,748 0,004355921 0,0660 

2 40,6 7,624 0,000193566 0,0139 

3 48,8 7,574 3,02074E-05 0,0055 

4 52,4 7,562 0,000736132 0,0271 

5 55,2 7,561 0,000221946 0,0149 

6 57,4 7,552 4,04636E-05 0,0064 

7 60,1 7,542 0,000121197 0,0110 

8 60,6 7,531 0,000347888 0,0187 

9 60,8 7,529 0,000335194 0,0183 

 

Tabulka 2  Vliv teploty na spotřebu energie při pracovní rychlosti v=2000 mm/s 
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Obr. 10 Graf růstu teploty pohonu při pracovní rychlosti TCP v = 2000 m/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11   Graf poklesu spotřeby el.energie při pracovní rychlosti TCP v = 2000 m/s 



Ing. Anna Smetanová             Dizertační práce   40/91 

 

____________________________________________________________________________ 
 

Pracovní teplota se u pohybu se zvolenou rychlostí v800 i v2000 ustálila po jedné až 

dvou hodinách nepřetržitého pohybu. V praxi ale nebylo možné tak dlouhý záběh 

pohonu uskutečňovat. Proto byl vytvořen program pro záběh, kde byl zrušen příkaz 

konce procedury, aby bylo možné v kontinuálním režimu pohybovat ramenem robotu 

nepřetržitě a kde byly zrušeny čekací doby zavedené do programů měření před 

sepnutím signálu Mereni_On. Poté se robot zabíhal přibližně 30 minut při rychlosti 

vyšší než pracovní se zatížením 20 kg.  

Po dosažení teploty mírně nad očekávanou pracovní teplotou se najelo na cyklus 

vlastních měření. Teplota víka pohonu přitom zpravidla o něco poklesla, což bylo 

vyvoláno přestávkami v pohybu, kdy byla data přenášena do měřicího přístroje a na 

disketu. Mírný pokles teploty víka pohonu znamenal, že se jedná již o stabilní 

pracovní teplotu a naměřené hodnoty lze zaznamenávat. Změřená data včetně 

vyhodnocení jsou uvedena v příloze.  

Při vlastním měření bylo důležité zachovávat přibližně stejné přestávky běhu 

programů, protože v opačném případě začala teplota na víku motoru měnit. Nejvíce 

vypovídající výsledky dávala měření provedená v jednom sledu bez přerušování 

práce. 

 

8.5. Vliv rychlosti 
 

Při ověřování vlivu rychlosti pohybu na spotřebu energie byla předběžně jednorázově 

změřena energie při rychlostech v=100 - 500 -700 -1000 mm/s, bez statistického 

vyhodnocení výsledků, měření se provedla pouze třikrát, nevyhodnocovala se. 

Přibližná spotřeba byla odečtena přímo na měřicím přístroji. Takto bylo zjištěno, že 

optimální hodnoty spotřebované energie pohybují  v rozmezí pracovních rychlostí 

700 –1000 mm/s.  

Poté byla změřena spotřeba energie již se zápisem do paměti přístroje a na diskety, 

při rychlostech od 500 do 2000 mm/s bez zátěže a se zátěží od 5 do 20 kg. Výsledky 

měření byly vyhodnoceny pomocí programu Excel.  

 

8.5.1   Pohyb v ose Y 

 

Při měření spotřeby pohybu v ose Y (zhledem k souřadnicové soustavě základny 

robotu) byla zvolena dráha 500 mm. Teplota v dílně se pohybovala mezi  24,7 a    
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26,3 oC.  Byla měřena teplota dvou motorů – nejvíce a nejméně zatíženého. Všechny 

údaje o teplotě, stejně tak i o době trvání pohybu jsou informativní, nebylo cílem 

práce sledovat jejich vlivy.  

 

Pracovní 

rychlost 

[mm/s] 

W 

[Wh] 

Rozptyl 

σ2 

Směrodatná 

odchylka 

σ[Wh] 

Doba trvání 

pohybu 

[s] 

500 4,571 7,01269E-05 0,0084 19,2 

600 4,648 0,001815715 0,0426 16,6 

700 4,259 0,000370685 0,0193 14,4 

750 4,384 0,000552838 0,0235 13,8 

800 4,442 0,000495916 0,0223 13,0 

850 4,390 0,000479619 0,0219 12,4 

900 4,441 0,000252506 0,0159 11,8 

1000 4,467 0,000491718 0,0222 11,0 

1500 4,898 0,003568125 0,0597 9,6 

2000 4,947 0,002948713 0,0543 9,4 

 

Tabulka 3  Vliv rychlosti na spotřebu energie – osa y – zatížení 0 kg 
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Obr. 12   Graf vlivu rychlosti pohybu  

Z grafu je vidět, že minimální spotřeba energie nastává při pracovních rychlostech 

v okolí v700 – v800, přesnou hodnotu bychom získali derivováním zobrazené 

regresní křivky – minimum funkce je v bodě, kde je první derivace rovna nule.  

Pracovní 

rychlost 

[mm/s] 

W 

[Wh] 

Rozptyl 

σ2 

Směrodatná 

odchylka 

σ[Wh] 

Doba trvání 

pohybu 

[s] 

500 4,789 7,05981E-05 0,0084 19,2 

600 4,530 0,000185022 0,0136 16,6 

700 4,279 0,000267845 0,0164 14,4 

750 4,377 0,000529477 0,0230 13,8 

800 4,324 6,03469E-05 0,0078 13,0 



Ing. Anna Smetanová             Dizertační práce   43/91 

 

____________________________________________________________________________ 
850 4,300 0,000131853 0,0115 12,4 

900 4,357 9,91822E-05 0,0100 11,8 

1000 4,457 0,000765036 0,0277 11,0 

1500 4,997 0,003172142 0,0563 9,6 

2000 5,104 0,003883858 0,0623 9,4 

 

Tabulka 4  Vliv rychlosti na spotřebu energie – osa y – zatížení 5 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13   Graf vlivu rychlosti pohybu 

Minimum spotřebované energie se při zatížení 5 kg nachází ve stejné oblasti, jako 

v předchozím případu. Zatížení neměla na oblast minimální spotřeby energie 

prakticky žádný vliv.  



Ing. Anna Smetanová             Dizertační práce   44/91 

 

____________________________________________________________________________ 
 

 

 

Pracovní 

rychlost 

[mm/s] 

W 

[Wh] 

Rozptyl 

σ2 

Směrodatná 

odchylka 

σ[Wh] 

Doba trvání 

pohybu 

[s] 

500 4,850 0,000116244 0,0108 19,2 

600 4,634 0,001745733 0,0418 16,6 

700 4,307 7,49636E-05 0,0087 14,4 

750 4,548 0,000641379 0,0253 13,8 

800 4,291 0,000246129 0,0157 13,0 

850 4,334 0,000236318 0,0154 12,4 

900 4,337 0,000242159 0,0156 11,8 

1000 4,423 0,000495874 0,0223 11,0 

1500 5,070 0,003931243 0,0627 9,6 

2000 5,126 0,004518689 0,0672 9,4 

 

Tabulka 5  Vliv rychlosti na spotřebu energie – osa y – zatížení 10 kg 
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Obr. 14   Graf vlivu rychlosti pohybu 

Při prokládání křivky – tzv. spojnice trendu – bylo možné volit typ křivky, nejvhodnější 

se jeví křivka odpovídající polynomu 4.  – 5. stupně.  

 

Pracovní 

rychlost 

[mm/s] 

W 

[Wh] 

Rozptyl 

σ2 

Směrodatná 

odchylka 

σ[Wh] 

Doba trvání 

pohybu 

[s] 

500 4,754 3,59444E-05 0,0060 19,2 

600 4,496 0,000341439 0,0185 16,6 
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700 4,391 9,88682E-05 0,0099 14,4 

750 4,430 0,001177888 0,0343 13,6 

800 4,472 0,002306044 0,0480 13,0 

850 4,415 0,000724415 0,0269 12,4 

900 4,376 0,000196242 0,0140 11,8 

1000 4,469 0,000536897 0,0232 11,0 

1500 5,143 0,002836168 0,0533 9,6 

2000 5,188 0,004050419 0,0636 9,4 

 

Tabulka 6  Vliv rychlosti na spotřebu energie – osa y – zatížení 15 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15   Graf vlivu rychlosti pohybu 



Ing. Anna Smetanová             Dizertační práce   47/91 

 

____________________________________________________________________________ 
Při vyhodnocování se měření jevilo jako poměrně přesné vzhledem k hodnotám 

rozptylu a směrodatných odchylek. Ovšem hodnoty na grafu se od prokládané křivky 

značně vzdalují. Důvodem nepřesností je skutečnost, že zřejmě došlo k nedodržení 

přestávek během zapisování do paměti wattmetru, a tím k poklesu nebo nárůstu 

teploty motoru. Tyto teploty se na víku projevovaly se zpožděním, proto okamžité 

změny nebylo možné podchytit. 

 

Pracovní 

rychlost 

[mm/s] 

W 

[Wh] 

Rozptyl 

σ2 

Směrodatná 

odchylka 

σ[Wh] 

Doba trvání 

pohybu 

[s] 

500 5,065 0,000384314 0,0196 19,2 

600 4,775 8,46405E-05 0,0092 16,6 

700 4,574 0,001578381 0,0397 14,4 

750 4,551 0,000781257 0,0280 13,6 

800 4,575 0,000618766 0,0249 13,0 

850 4,566 9,13715E-05 0,0096 12,4 

900 4,586 0,000356155 0,0189 11,8 

1000 4,779 0,003341906 0,0578 11,0 

1500 5,290 0,002108612 0,0459 9,6 

2000 5,238 0,003595223 0,0600 9,4 

 

Tabulka 7  Vliv rychlosti na spotřebu energie – osa y – zatížení 20 kg 
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Obr. 16   Graf vlivu rychlosti pohybu 

Pro každý bod křivky byla prováděna sada 10 měření, v některých případech ovšem 

došlo při zapisování k poškození souborů, v tom případě lze na přiloženém CD nalézt 

menší počet měření. Opakování měření druhý den nevedla k optimálnímu výsledku, 

protože se zřejmě odlišovala pracovní teplota měření.  Pro získání křivky, ze které by 

byla minimální spotřeba energie vidět, bylo nutné provést sadu měření za stejných 

podmínek.  

 

8.5.2   Pohyb v ose X 

 

Pro porovnání výsledků bylo provedeno měření i v ose X, kde bylo možné prodloužit 

programovanou dráhu až na 1 m. V ose X pak byla realizována i měření vlivu 

zrychlení a jerku.  
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Pracovní 

rychlost 

[mm/s] 

W 

[Wh] 

Rozptyl 

σ2 

Směrodatná 

odchylka 

σ[Wh] 

Doba trvání 

pohybu 

[s] 

500 8,304 0,000235745 0,0154 45,0 

600 7,521 0,000245302 0,0157 38,6 

700 7,026 1,33654E-05 0,0037 34,2 

750 6,857 1,54403E-05 0,0039 32,4 

800 6,686 0,00038272 0,0196 30,8 

850 6,556 0,000179191 0,0134 29,2 

900 6,502 6,9997E-05 0,0084 28,2 

1000 6,420 0,00016934 0,0130 26,4 

1500 6,868 8,3796E-05 0,0092 21,0 

Tabulka 8  Vliv rychlosti na spotřebu energie – osa x – zatížení 0 kg 
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Předpoklad, že minimální spotřeba se bude nacházet ve stejném rozsahu rychlostí 

jako u osy y, se nevyplnil. V tomto případě by bývalo vhodnější zvolit větší hustotu 

měření až v oblasti kolem v1100. 

 

Pracovní 

rychlost 

[mm/s] 

W 

[Wh] 

Rozptyl 

σ2 

Směrodatná 

odchylka 

σ[Wh] 

Doba trvání 

pohybu 

[s] 

500 8,604 0,000127905 0,0113 45,0 

600 7,792 0,000157838 0,0126 38,6 

700 7,312 0,000277123 0,0166 34,2 

750 7,140 0,000201838 0,0142 32,4 

800 6,941 0,0001997 0,0141 30,8 

850 6,817 0,000153962 0,0124 29,2 

900 6,771 0,000192394 0,0139 28,2 

1000 6,690 6,80195E-06 0,0026 26,4 

1500 7,121 0,000102973 0,0101 21,0 

 

Tabulka 9  Vliv rychlosti na spotřebu energie – osa x – zatížení 10 kg 
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Obr. 18   Graf vlivu rychlosti pohybu 

Všechna měření v ose x byla v tomto případě uskutečněna ve stejnou dobu, aby byly 

podmínky měření podobné a měření byla srovnatelná. Protože šlo o ověření 

výsledků získaných v ose y, byla provedena měření se zatížením 0 – 10 – 20 kg. 

Výsledky se všech tří křivek téměř shodují.  

 

Pracovní 

rychlost 

[mm/s] 

W 

[Wh] 

Rozptyl 

σ2 

Směrodatná 

odchylka 

σ[Wh] 

Doba trvání 

pohybu 

[s] 

500 8,972 0,000470331 0,0217 45,0 

600 8,133 7,30624E-05 0,0085 38,6 

700 7,635 3,44199E-05 0,0059 34,2 
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750 7,452 0,000229 0,0151 32,4 

800 7,282 0,000410671 0,0203 30,8 

850 7,141 0,000273473 0,0165 29,2 

900 7,153 0,001374013 0,0371 28,2 

1000 7,024 2,09671E-05 0,0046 26,4 

1500 7,494 0,000506616 0,0225 21,0 

 

Tabulka 10  Vliv rychlosti na spotřebu energie – osa x – zatížení 20 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Graf vlivu rychlosti pohybu 
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Ze zkušeností z předchozích měření vyplývá, že před každým podrobnějším 

měřením je důležité provést jednorázová orientační měření v širším rozsahu rychlostí 

pro posouzení, na kterou oblast rychlostí se zaměřit.  

 

8.6. Vliv zrychlení 
 

Robot pracuje při dosahování naprogramované rychlosti s maximálním možným 

zrychlením vycházejícím ze zadané rychlosti, hmotnosti břemene a výkonu 

jednotlivých pohonů. Při ověřování vlivu velikosti zrychlení bylo porovnáváním 

nastaveného omezení maximálního zrychlení ověřováno, zda skutečně existuje 

optimální omezení zrychlení. Byl zvolen opět přímočarý pohyb v ose x s pracovní 

rychlostí v=2000 mm/s2 a pomocí funkce AccSet byla spotřeba energie porovnávána 

při redukci o 10-20-30-40-50-60-70-80-90% maximálního dosažitelného zrychlení.  

 

Omezení 

max. 

zrychlení 

[%] 

W 

[Wh] 

Rozptyl 

σ2 

Směrodatná 

odchylka 

σ[Wh] 

Doba trvání 

pohybu 

[s] 

10 7,005 2,18621E-05 0,0047 36,4 

20 7,008 7,32932E-05 0,0086 36,4 

30 6,610 0,000697799 0,0264 30,4 

40 6,850 0,000154333 0,0124 27,0 

50 7,147 0,000136786 0,0117 24,6 

60 7,147 2,26326E-05 0,0048 22,8 

70 7,178 0,000128672 0,0113 21,6 

80 7,302 7,23949E-05 0,0085 21,0 

90 7,387 0,000210721 0,0145 20,4 

100 7,464 0,000137053 0,0117 19,8 

Tabulka 11  Vliv omezení zrychlení příkazem AccSet na spotřebu energie 
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Obr. 20   Graf vlivu zrychlení 

Omezení 

max. 

zrychlení 

[%] 

W 

[Wh] 

Rozptyl 

σ2 

Směrodatná 

odchylka 

σ[Wh] 

Doba trvání 

pohybu 

[s] 

10 7,132 0,000409141 0,0202 36,4 

20 7,116 0,000165483 0,0129 36,4 

30 6,711 0,00023354 0,0153 30,4 

40 6,973 2,66654E-05 0,0052 27,0 

50 7,293 0,000814456 0,0285 24,6 

60 7,291 4,16322E-05 0,0065 22,8 

70 7,368 0,001125417 0,0335 21,6 

80 7,531 0,000171436 0,0131 21,0 
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90 7,629 0,000153091 0,0124 20,4 

100 7,689 0,00029951 0,0173 19,8 

 

Tabulka 12  Vliv omezení zrychlení příkazem AccSet na spotřebu energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21  Graf vlivu zrychlení 

Minimum spotřeby energie se ve všech případech projevilo při a=30% maximální 

dosažitelné hodnoty.  

Funkce AccSet umožňuje omezit současně jak zrychlení, tak i jerk, ale to se 

neosvědčilo. Vizuálně bylo vidět, že na relativně krátké dráze nebyla vlivem příliš 

dlouhého rozběhu dosažena naprogramovaná rychlost.  
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Omezení 

max. 

zrychlení 

[%] 

W 

[Wh] 

Rozptyl 

σ2 

Směrodatná 

odchylka 

σ[Wh] 

Doba trvání 

pohybu 

[s] 

10 7,310 7,32654E-06 0,0027 36,4 

20 7,306 0,000131741 0,0115 36,4 

30 6,896 0,000161724 0,0127 30,4 

40 7,152 0,000267511 0,0164 27,0 

50 7,475 1,94648E-05 0,0044 24,6 

60 7,489 0,00014324 0,0120 22,8 

70 7,548 7,547885 0,0001 21,6 

80 7,693 0,000170702 0,0131 21,0 

90 7,761 0,000145335 0,0121 20,4 

100 7,894 0,000226694 0,0151 19,8 

 

Tabulka 13   Vliv omezení zrychlení příkazem AccSet na spotřebu energie 
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Obr. 22  Graf vlivu zrychlení 

 

Omezení 

max. 

zrychlení 

[%] 

W 

[Wh] 

Rozptyl 

σ2 

Směrodatná 

odchylka 

σ[Wh] 

Doba trvání 

pohybu 

[s] 

10 7,471 1,679E-05 0,0041 36,4 

20 7,492 0,000470473 0,0217 36,4 

30 7,032 0,000145207 0,0121 30,4 

40 7,319 8,35749E-05 0,0091 27,0 
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50 7,649 8,35749E-05 0,0091 24,6 

60 7,645 0,000159894 0,0126 22,8 

70 7,716 3,19083E-05 0,0056 21,6 

80 7,848 7,18939E-05 0,0085 21,0 

90 8,016 0,00081122 0,0285 20,4 

100 8,111 0,001411689 0,0376 19,8 

 

Tabulka 14   Vliv omezení zrychlení příkazem AccSet na spotřebu energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23  Graf vlivu zrychlení 
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Při programované dráze s odlišnou délkou  a vyšší nebo nižší  pracovní rychlostí se 

může minimum spotřeby energie projevit v jiné oblasti. Rozsah měření už ale 

nedovolil tento předpoklad ověřit.  

 

Omezení 

max. 

zrychlení 

[%] 

W 

[Wh] 

Rozptyl 

σ2 

Směrodatná 

odchylka 

σ[Wh] 

Doba trvání 

pohybu 

[s] 

10 7,612 2,29559E-05 0,0048 36,4 

20 7,611 9,80917E-05 0,0099 36,4 

30 5,618 0,00450837 0,0671 30,4 

40 5,715 0,000771459 0,0278 27,0 

50 5,904 0,000254606 0,0160 24,6 

60 5,893 0,000123684 0,0111 22,8 

70 5,887 0,000586723 0,0242 21,6 

80 5,928 0,000125003 0,0112 21,0 

90 5,975 0,000711993 0,0267 20,4 

100 6,044 0,00036903 0,0192 19,8 

 

Tabulka 15  Vliv omezení zrychlení příkazem AccSet na spotřebu energie 
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Obr. 24   Graf vlivu zrychlení 

V tomto případu se proložení bodů danou jeví jako problematické, při hodnotách 

omezení zrychlení na 10-20% jsou výsledky měření prakticky shodné. Nastává zde 

navíc výrazný nárůst spotřeby energie.   

 

Vliv změny zrychlení - jerk 

Podobně jako rychlost funguje ve fázi zrychlování pohybu i jerk, to znamená, že robot 

pracuje vždy s maximální možnou změnou zrychlení v čase, přičemž využívá výkon 

pohonů při zadané cílové rychlosti a hmotnosti břemene. Při ověřování vlivu jerku 

bylo porovnáváno nastavené omezení jerku během zvoleného typu pohybu  -  pro 
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srovnání opět šlo o přímočarý pohyb v ose x s pracovní rychlostí v=2000 mm/s2 . 

Nastavení bylo prováděno pomocí funkce AccSet. Spotřeba energie byla 

porovnávána při redukci o 10-20-30-40-50-60-70-80-90% maximálního dosažitelného 

jerku.  

 

Omezení max. 

hodnoty 

jerk[%] 

W 

[Wh] 

Rozptyl 

σ2 

Směrodatná 

odchylka 

σ[Wh] 

Doba trvání 

pohybu 

[s] 

10 8,607 1,34596E-05 0,0037 31,0 

20 7,997 0,000119215 0,0109 25,2 

30 7,766 8,05051E-05 0,0090 22,8 

40 7,652 0,000182585 0,0135 21,8 

50 7,586 0,000182427 0,0135 20,8 

60 7,581 0,000197693 0,0141 20,6 

70 7,556 0,000212808 0,0146 20,4 

80 7,541 6,045E-05 0,0078 20,2 

90 7,492 0,000215105 0,0147 19,8 

100 7,500 0,016029311 0,0160 19,8 

 

Tabulka 16  Vliv omezení jerku příkazem AccSet na spotřebu energie 

 

 

 

 

 

 

 



Ing. Anna Smetanová             Dizertační práce   62/91 

 

____________________________________________________________________________ 
 

 

 

Graf ukazuje vyhodnocení spotřeby energie pro pohyb bez zatížení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25 Graf vlivu omezení hodnoty jerk 

 

Omezení max. 

hodnoty 

jerk[%] 

W 

[Wh] 

Rozptyl 

σ2 

Směrodatná 

odchylka 

σ[Wh] 

Doba trvání 

pohybu 

[s] 

10 8,802 7,15179E-05 0,0085 31,0 

20 8,187 4,34661E-05 0,0066 25,2 

30 7,935 0,000172981 0,0132 22,8 

40 7,860 0,000211544 0,0145 21,8 
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50 7,777 0,00045797 0,0214 20,8 

60 7,766 0,000354354 0,0188 20,6 

70 7,728 0,000314343 0,0177 20,4 

80 7,693 0,000181687 0,0135 20,2 

90 7,675 0,000211651 0,0145 19,8 

100 7,709 9,07807E-05 0,0095 19,8 

 

Tabulka 17  Vliv omezení jerku příkazem AccSet na spotřebu energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26   Graf vlivu omezení hodnoty jerk 
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Z obou předchozích průběhů křivek vyplývá, že omezování jerku ke snížení spotřeby 

nevede. Tuto hodnotu lze omezovat spíše pro zamezení rázům až do přibližně 50% 

maximální hodnoty, poté nastává výrazný nárůst spotřeby energie.  

 

 

Omezení max. 

hodnoty 

jerk[%] 

W 

[Wh] 

Rozptyl 

σ2 

Směrodatná 

odchylka 

σ[Wh] 

Doba trvání 

pohybu 

[s] 

10 8,887 0,000838377 0,0290 31,0 

20 8,304 4,99472E-05 0,0071 25,2 

30 8,082 0,000174178 0,0132 22,8 

40 7,985 0,000449531 0,0212 21,8 

50 7,891 0,000697376 0,0264 21,0 

60 7,936 0,000146666 0,0121 20,6 

70 7,924   0,000179728 0,0134 20,4 

80 7,912 2,12604E-05 0,0046 20,2 

90 7,885 5,49206E-05 0,0074 19,8 

100 7,925 8,06161E-05 0,0090 19,8 

 

Tabulka 18   Vliv omezení jerku příkazem AccSet na spotřebu energie 
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Obr. 27 Graf vlivu omezení hodnoty jerk 

Nepatrný pokles spotřeby při 90%ním nastavení jerku je vzhledem ke směrodatné 

odchylce v rámci chyby měření. Při použití většího zatížení se navíc tento trend 

nevyskytl.   

Omezení max. 

hodnoty 

jerk[%] 

W 

[Wh] 

Rozptyl 

σ2 

Směrodatná 

odchylka 

σ[Wh] 

Doba trvání 

pohybu 

[s] 

10 9,129 0,001139816 0,0338 31,0 
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20 8,512 4,24755E-05 0,0065 25,2 

30 8,279 4,32607E-05 0,0066 22,8 

40 8,154 0,000233342 0,0153 21,8 

50 8,083 0,000192723 0,0139 21,0 

60 8,059 0,000211048 0,0145 20,6 

70 8,036 0,00019885 0,0141 20,4 

80 8,037 0,001604507 0,0401 20,2 

90 8,028 0,004559319 0,0675 19,8 

100 7,955 0,000253726 0,0159 19,8 

 

Tabulka 19  Vliv omezení jerku příkazem AccSet na spotřebu energie 
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Během všech měření byla sledována teplota v dílně, tyto teploty jsou zaznamenány 

v souborech .xls na přiloženém CD.  Jde pouze o informativní hodnoty. 

 

Omezení max. 

hodnoty 

jerk[%] 

W 

[Wh] 

Rozptyl 

σ2 

Směrodatná 

odchylka 

σ[Wh] 

Doba trvání 

pohybu 

[s] 

10 9,326 5,24538E-05 0,0072 31,0 

20 8,742 0,000102804 0,0101 25,2 

30 8,498 0,000467726 0,0216 22,8 

40 8,381 0,000127028 0,0113 21,8 

50 8,328 0,000174845 0,0132 20,8 

60 8,292 0,000188932 0,0137 20,6 

70 8,254 5,83557E-05 0,0076 20,4 

80 8,251 0,000170254 0,0130 20,2 

90 8,211 0,000303815 0,0174 19,8 

100 8,200 0,000593968 0,0244 19,8 

 

Tabulka 20  Vliv omezení jerku příkazem AccSet na spotřebu energie 
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Obr. 29   Graf vlivu omezení hodnoty jerk 

 

Závěr -  z měření vlivu omezení maximálně dosaženého jerku je zřejmé, že 

omezováním maximální dosažitelné hodnoty se spotřebovaná energie zvyšuje, 

ovšem výrazně se to projeví až při hodnotách redukce nad 50%. 

 

8.7. Plynulý průběh zrychlení  
 

Před měřením vlivu plynulého průběhu zrychlení na spotřebu energie byla provedena 

předběžná měření, při kterých se ověřovala velikost programovaného kroku – 

přírůstku dráhy a velikost vhodného použitého zrychlení.  
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Číselné vyhodnocení předběžného měření je uvedeno v příloze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30   Graf volby kroku -  

Měření byla opět prováděna na digitálním wattmetru WT1600S, na jehož výstupu 

byla spotřeba po 200 ms, odtud se dala odečíst doba pohybu. 

Z grafu je vidět, že při použití přírůstku programované dráhy menšího než 50 mm 

docházelo k výraznému prodloužení doby pohybu. Při volbě kroku 100 mm se sice 

doba pohybu ještě snížila, to znamená, že lépe programování bez použití kroku, ale 

nezachytil se tak plynulý průběh zrychlení, nebo jen velmi hrubě.   
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Obr. 31 Vliv kroku na spotřebu 

 

Pro volbu programovaného kroku byl 

použitý především předchozí graf, 

měření spotřeby provedl digitální 

wattmetr automaticky také. Z grafu 

nelze vyčíst výraznou závislost. 

Vlivem výrazného prodloužení doby 

pohybu by ovšem došlo i k nárůstu 

spotřeby el. energie. 

 

 

 

 

 

 

Předběžné měření programů 

s různými hodnotami PathAccLim 

– v grafu byly označené 

zjednodušeně jako a [ms-2]. Tato 

funkce omezuje maximální 

dosažitelné zrychlení, se kterým 

se pohybuje TCP. Měření 

sloužilo k volbě tvaru rampy ve 

fázi zrychlení / zpomalení 

pohybu. Z grafu je vidět, že 

zrychlení a = 5 m/s2 je maximální 

hodnota, kterou lze použít.  

 

Obr. 32 Graf - volba zrychlení 
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Obr. 33 Graf - volba zrychlení  

Spotřeba el.energie při klesala, i 

když se prodlužovala doba pohybu. 

Cílem předběžných měření bylo 

ovšem zvolit parametry pro dva 

stejné programy, které by se lišily 

pouze plynulostí průběhu 

zrychlení.  

 

 

 

 

 

Závěr předběžného měření: 

Pro vlastní měření spotřeby energie plynulého průběhu zrychlení v porovnání 

s konstantním zrychlením byl použit program s pracovní rychlostí  v2000 se 

zrychlením a=5mm/s2 a program s rychlostí pohybu  v1200 se zrychlením a=2mm/s2.  

Tabulka a graf ukazují porovnání spotřeby energie mezi pohybem s konstantním 

zrychlením a pohybem s plynulým nárůstem zrychlení.  

Zatížení 

[kg] 

W 

[Wh] 

Rozptyl 

σ2 

Směrodatná 

odchylka 

σ[Wh] 

Doba trvání 

pohybu 

[s] 

0 4,848 7,33406E-05 0,0086 21,0 

5 4,930 0,000153526 0,0124 21,0 

10 4,978 0,000214786 0,0147 21,0 

15 5,116 0,000281827 0,0168 21,0 

20 5,214 0,000944488 0,0307 21,0 

Tabulka 21  Spotřeba energie bez plynulé změny zrychlení  ( v=1200mm/s, a=2m/s2 ) 
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Zatížení 

[kg] 

W 

[Wh] 

Rozptyl 

σ2 

Směrodatná 

odchylka 

σ[Wh] 

Doba trvání 

pohybu 

[s] 

0 5,562 0,000150113 0,0123 25,8 

5 5,737 0,000255052 0,0160 25,8 

10 5,811 0,000955498 0,0309 25,8 

15 5,978 0,000223276 0,0149 25,8 

20 6,095 0,000631074 0,0251 25,8 

Tabulka 22  Spotřeba energie s plynulou změnou  zrychlení  v=1200mm/s, a=2m/s2  

 

 

 

 

Obr. 34  Porovnání spotřeby energie pohybu s použitím plynulého a konstantního 

zrychlení( v=1200mm/s, a=2m/s2 ) 
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Zatížení 

[kg] 

W 

[Wh] 

Rozptyl 

σ2 

Směrodatná 

odchylka 

σ[Wh] 

Doba trvání 

pohybu 

[s] 

0 6,164 0,00023572 0,0154 19,8 

5 6,264 0,000182797 0,0135 19,8 

10 6,350 0,00016148 0,0127 19,8 

15 6,501 0,000166865 0,0129 19,8 

20 6,684 0,000509008 0,0226 19,8 

 

Tabulka 23  Spotřeba energie bez plynulé změny zrychlení  ( v=2000mm/s, a=5m/s2 ) 

 

Zatížení 

[kg] 

W 

[Wh] 

Rozptyl 

σ2 

Směrodatná 

odchylka 

σ[Wh] 

Doba trvání 

pohybu 

[s] 

0 6,585 0,001022632 0,0320 24,4 

5 6,714 0,000221205 0,0149 24,4 

10 6,737 0,000324664 0,0180 24,4 

15 6,967 6,22168E-05 0,0079 24,4 

20 7,158 0,000405349 0,0201 24,4 

 

Tabulka 24  Spotřeba energie s plynulou změnou  zrychlení   v=2000mm/s, a=5m/s2  
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Obr. 35 Porovnání spotřeby energie pohybu s použitím plynulého a konstantního 

zrychlení ( v=2000mm/s, a=5m/s2 ) 

Z tabulek a grafů vyplývá, že použitím plynulého průběhu zrychlení spotřeba energie 

výrazně vzroste.  

 

8.8.  Shrnutí měření 
 

Pro prokázání existence optimálních hodnot parametrů pohybu bylo provedeno 

poměrně velké množství měření. Pro získání každé hodnoty spotřeby energie bylo 

provedeno 10 měření a pomocí programu Excel bylo provedeno statistické 

vyhodnocení – aritmetický průměr, rozptyl, směrodatná odchylka a variační 

koeficient. Tyto hodnoty jsou uvedeny v příslušných souborech s názvem 

mezivýsledky.xls  a umístěny jsou přímo v adresáři každé sady měření.  

Měřením spotřeby energie při manipulaci robotu bylo prokázáno, že v závislosti na 

nastavení rychlosti a zrychlení pohybu TCP lze snížit spotřebovanou energii na 

optimální hodnotu. Tím byl potvrzen teoretický předpoklad existence optimální 

pracovní rychlosti a optimálního zrychlení jako parametrů pohybu.  
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Ovlivňování parametru jerk se z energetického hlediska neosvědčilo. Prokázal se 

předpoklad, že nastavením plynulého průběhu zrychlení dojde ke zvýšení spotřeby 

energie.  

Měření teplot není žádným způsobem vyhodnocováno, jak již bylo uvedeno při 

popisu způsobu zpracování měření, šlo o orientační hodnoty získávané za účelem 

posouzení, zda je příslušný motor teplotně stabilizovaný. Měření byla navíc 

získávána z technických důvodů pouze na víku příslušného – nejvíce zatíženého – 

motoru, kde se ohřev vinutí projevoval se zpožděním.  

 

9.       Návrh metody nastavení parametrů pohybu robotu 
 

Cíl práce spočíval mimo jiné v návrhu rychlé a jednoduché metody nastavení 

parametrů pohybu průmyslových robotů za účelem jejich optimálního energetického 

využití. Navrhovaná metoda vychází z možností programové nabídky robotů, která 

byla využita také v této práci při hledání optimálních parametrů pohybu. Z doporučení 

pro výrobce robotů vyplývá i rozšíření programové nabídky co se týká zobrazování a 

předběžné kalkulace spotřeby energie programovaných pohybů.  

 

Princip metody nastavení parametrů pohybu: 

Pomocí programu sestaveného pro účely manipulace s obrobky se změří orientačně 

spotřeba energie celého agregátu na vstupu do řídicí jednotky pro několik bodově 

odstupňovaných rychlostí. Tím se vytipuje oblast, která je z hlediska optimální 

spotřeby energie zajímavá. Zde se potom provede podrobnější měření. 

Při programování se rychlosti jednotlivých pohybů nastaví parametricky, což 

znamená jejich definici v hlavičce programu. Tím lze následně hodnoty rychlostí 

měnit na jednom místě v programu bez nutnosti procházet celý program.   

Výsledky měření se sestaví do jednoduché tabulky, kterou lze nalézt v přílohách této 

práce - např. v programu Excel. Tento program umožňuje vygenerování bodového 

grafu včetně znázornění regresní funkce tohoto grafu a jeho matematické podoby. Při 

vyhodnocování výsledků se osvědčilo použití regresní funkce ve formě polynomu 

čtvrtého až pátého stupně. Program Excel umožňuje celkem snadné modelování 

výsledků klepnutím kurzorem na příslušný navrhovaný stupeň polynomu, kdy se 

okamžitě zobrazí výsledný tvar grafu.  

Minimum matematického vyjádření vymodelované funkce lze získat nejjednodušeji 

přenesením regresní rovnice do některého z matematických modelářů – MathCad, 
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Matlab, Matematica aj., který určí hodnotu minima a jeho polohu vzhledem 

k pracovní rychlosti na základě zkopírování a vložení regresní rovnice pomocí 

schránky.  

Po nalezení optimální pracovní rychlosti lze postupovat obdobně i pro zrychlení 

pomocí příkazu programové nabídky – u jazyka Rapid je to funkce AccSet , která 

omezuje maximální dosažitelné zrychlení.  Omezování hodnot jerk se neosvědčilo, 

každé takové omezení vedlo ke zvýšení spotřeby energie oproti hodnotám daným 

konstrukcí robotu, způsobem naprogramování příslušného pohybu a hmotností 

nástroje (břemene).  

Navrhovaný postup  lze shrnout následovně: 

- Sestavení technologického programu 
- Deklarace rychlostí pomocí parametrů v hlavičce programu 
- Orientační jednorázové proměření spotřeby energie zvolených hodnot 

rychlostí 
- Výběr oblasti s nižší spotřebou  
- Podrobnější proměření v této oblasti a vyhodnocení pomocí dostupného 

počítačového software (např. Excel, Matlab) 
- Pro zjištěnou optimální rychlost nastavit obdobně zrychlení 

 

Použití této metody je pochopitelně obtížnější a omezené tehdy, když je třeba 

koordinovat pohyby více technologických zařízení, je nepoužitelné v případě pokud 

je přednostním cílem snížit operační čas na minimum bez ohledů na náklady na 

výrobu.  

Spotřeba energie je v dnešní době jednou z důležitých položek při posuzování 

efektivnosti výroby a vzhledem k vývoji cen na trhu energií je zřejmé, že ceny energií 

se budou dále zvyšovat.  

Sledování spotřeby energie bude důležité i v případech omezených zdrojů, například 

při průzkumu odlehlých oblastí,  a to nejenom na této planetě.  V takových 

podmínkách se při nouzovém provozu může nastavením správných parametrů 

pohybu výrazně prodloužit funkčnost nejen manipulačních zařízení, ale celého 

provozního systému. 

 

10.    Doporučení pro výrobce robotů 
 

Pro výrobce z těchto poznatků vyplývá možnost zařadit do programové nabídky 

funkci zobrazení energie spotřebované při reálném pohybu popřípadě kalkulátor 
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stanovující předběžný výpočet energie spotřebované použitím navrhovaného 

programu, který by sloužil pro programátory sestavující programy off-line.  

Podobný kalkulátor již existuje, např. programová nabídka jazyka Rapid obsahuje 

možnost zobrazení vypočítané hodnoty doby naprogramovaného pohybu nebo sledu 

pohybů v programové rutině.  

 

11.    Závěr 
 

Tato práce vznikla díky projektu č.6 „Automatická manipulace v technologických 

pracovištích a ve výrobních systémech (robotizace a výrobní logistika)“ Výzkumného 

centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii při ČVUT v Praze. Cíl práce 

spočíval v návrhu rychlé a jednoduché metody nastavení parametrů pohybu 

průmyslových robotů za účelem jejich optimálního energetického využití. 

Metodicky spočívalo řešení v posouzení současného stavu možností programování 

pohybu robotu a ve vytvoření a experimentálním ověření matematického modelu 

vlivu parametrů pohybu – tj. vlivu rychlosti, zrychlení, změny zrychlení v čase a jejich 

plynulého průběhu na spotřebu energie.  

Přínosem této práce je prokázání existence optimální pracovní rychlosti a 

optimálního zrychlení z hlediska spotřeby energie a navržení postupu rychlého 

nastavení parametrů pohybu průmyslových robotů tak, aby z hlediska spotřeby 

energie byl dosažený optimální stav.  

V teoretické části byla pro pohyb robotu sestavena pohybová rovnice, pomocí níž 

byla prokázána existence minima spotřeby energie při pohybu robotu v závislosti na 

nastavení parametrů. Vyhodnocení výsledků měření prokázalo jak existenci optimální 

pracovní rychlosti, tak i optimálního zrychlení TCP při pohybu. Ovlivňování parametru 

jerk se z energetického hlediska neosvědčilo. Prokázal se předpoklad, že 

nastavením plynulého průběhu zrychlení dojde ke zvýšení spotřeby energie.  

Navrhovaná metoda rychlého nastavení optimálních parametrů pohybu robotu 

vychází z možností programové nabídky robotů, která byla využita také v této práci 

při hledání optimálních parametrů pohybu.  

Pro výrobce z těchto poznatků vyplývá možnost zařadit do programové nabídky 

funkci zobrazení energie spotřebované při reálném pohybu popřípadě kalkulátor 

energie pro programátory sestavující programy off-line. Podobný kalkulátor již 

existuje, např. programová nabídka jazyka Rapid obsahuje možnost zobrazení 

vypočítané hodnoty doby naprogramovaného pohybu nebo sledu pohybů.  
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Spotřeba energie je v dnešní době jednou z důležitých položek při posuzování 

efektivnosti výroby a ceny energií se pravděpodobně budou dále zvyšovat. Sledování 

spotřeby energie může být důležité i v případech omezených zdrojů, například při 

průzkumu odlehlých oblastí, při nouzovém provozu apod.   
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13.    Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

U  [V]  napětí 

I  [A]  proud 

P  [W]  příkon 

W  [Wh]  energie 

F  [F]  síla 

C  [-]  součinitel odporu 

http://www.abb.cm/
http://www.roboticsonline.com/
http://www.robots.org/
http://www.fanuc.com/
http://www.kuka.com/
http://www.neuron.com/
http://www.robots.org/
http://www.automatizace.cz/article.php?a=166
http://www.strojarstvo.sk/
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S  [m2]  průřez tělesa  

Ρ  [kg m-3] hustota 

s  [m]  dráha 

v  [ms-1]  rychlost pohybu TCP 

t  [s]  čas 

T  [oC]  teplota 

a  [ms-2]  zrychlení 

j  [ms-3]  jerk 

k  [mm]  krok programované dráhy 

Seznam nejdůležitějších symbolů 

N    nulový vodič 

PE    ochranný vodič 

Mereni_On   signál začátku a konce měření 

AccSet [%]  funkce %ního omezení zrychlení a jerku 

PathAccLim   funkce celkového omezení hodnoty zrychlení a jerku 

PRaM    průmyslový robot a manipulátor 

TCP    Tool Centre Point - nulový bod nástroje 

KD    kinematická dvojice 

RRR    označení uspořádání robotu s rotačními KD 

TTT    označení robotu s lineárními KD 

Výsledky měření na výstupu z digitálního wattmetru: 

No     číslo měření 

Date     datum měření 

Time    čas měření 

Urms    [V]  efektivní hodnota napětí  

Udc   [V]  střední hodnota napětí  
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Irms   [I]  efektivní proud  

P   [W]  činný výkon  

Q  [var]  jalový výkon 

S  [VA]  zdánlivý výkon 

PF  [-]  účiník  

Wh   [Wh]  odebraná energie  

Udc-E4  [V]  střední hodnota napětí signálu Měření On 

Urms-SigA [V]  efektivní hodnota fázového napětí  

Udc-SigA  [V]  střední hodnota fázového napětí  

Irms-SigA [I]  efektivní hodnota fázového proudu  

P-SigA [W]  celkový činný výkon  

S-SigA [VA]  celkový zdánlivý výkon  

Q-SigA [var]  celkový jalový výkon  

PF-SigA [-]  celkový účiník  

Time-SigA [s]  doba integrace pro určení odebrané energie  

Wh-SigA [W]  celková odebraná energie  

E1, E2, E3   fáze 1,2,3 

 

14.    Seznam příloh 
 

1. Příklady programů 
2. Význam veličin měřených wattmetrem WT1600S 
3. Příklad výstupu z měřicího zařízení 
4. Předběžné vyhodnocení 
5. Struktura adresářů 
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15.    Přílohy 
 

15.1.  Příklady programů 
 

1. Příklad programu pro měření spotřeby energie při nastavené velikosti 
zrychlení, popř. změny zrychlení - jerk 

 

%%% 

  VERSION:1 

  LANGUAGE:ENGLISH 

%%% 

 

MODULE A30J100V2000 

  CONST robtarget a0:=[[643.16,2.61,1308.4],[0.494928,-0.017617,0.86871,-

0.008887],[0,-1,-1,0],[3392.05,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 

 

  PROC main() 

    MoveJ a0,v800,fine,tool0; 

    AccSet 50,100; 

    Reset Mereni_ON; 

    WaitTime 2; 

    Set Mereni_ON; 

    FOR i FROM 1 TO 10 DO 

      MoveL Offs(a0,1000,0,0),v2000,fine,tool0; 

      MoveL a0,v2000,fine,tool0; 

    ENDFOR 

    Reset Mereni_ON; 

    WaitTime 2; 

    Stop; 

  ENDPROC 

ENDMODULE 

 

2. Příklad programu pro porovnání plynulé změny zrychlení – programována 
dráha po inkrementuj 50 mm. Menší velikost inkrementu se neosvědčila.  

 

%%% 

  VERSION:1 
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%%% 

 

MODULE V2000a5 

  CONST speeddata speed447:=[447,500,5000,1000]; 

  CONST speeddata speed632:=[632,500,5000,1000]; 

  CONST speeddata speed632:=[632,500,5000,1000]; 

  CONST speeddata speed775:=[775,500,5000,1000]; 

  CONST speeddata speed894:=[894,500,5000,1000]; 

  CONST speeddata speed1000:=[1000,500,5000,1000]; 

 

 

  CONST robtarget a0:=[[643.16,2.61,1308.4],[0.494928,-0.017617,0.86871,-

0.008887],[0,-1,-1,0],[3392.05,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 

 

  PROC main() 

    MoveJ a0,v800,fine,tool0; 

    Reset Mereni_ON; 

    WaitTime 2; 

    Set Mereni_ON; 

    FOR i FROM 1 TO 10 DO 

      MoveL Offs(a0,50,0,0),speed447,z50,tool0; 

      MoveL Offs(a0,100,0,0),speed632,z50,tool0; 

      MoveL Offs(a0,150,0,0),speed775,z50,tool0; 

      MoveL Offs(a0,200,0,0),speed894,z50,tool0; 

      MoveL Offs(a0,250,0,0),speed1000,z50,tool0; 

      MoveL Offs(a0,300,0,0),speed1000,z50,tool0; 

      MoveL Offs(a0,350,0,0),speed894,z50,tool0; 

      MoveL Offs(a0,400,0,0),speed775,z50,tool0; 

      MoveL Offs(a0,450,0,0),speed632,z50,tool0; 

      MoveL Offs(a0,500,0,0),speed447,z50,tool0; 

      MoveL Offs(a0,450,0,0),speed447,z50,tool0; 

      MoveL Offs(a0,400,0,0),speed632,z50,tool0; 

      MoveL Offs(a0,350,0,0),speed775,z50,tool0; 

      MoveL Offs(a0,300,0,0),speed894,z50,tool0; 

      MoveL Offs(a0,250,0,0),speed1000,z50,tool0; 

      MoveL Offs(a0,200,0,0),speed1000,z50,tool0; 

      MoveL Offs(a0,150,0,0),speed894,z50,tool0; 

      MoveL Offs(a0,100,0,0),speed775,z50,tool0; 

      MoveL Offs(a0,50,0,0),speed632,z50,tool0; 

      MoveL a0,speed447,fine,tool0; 

    ENDFOR 
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    Reset Mereni_ON; 

    WaitTime 2; 

    Stop; 

  ENDPROC 

ENDMODULE 

 

 

3. Příklad programu – zjišťování optimální rychlosti pohybu v ose y 
 

%%% 

  VERSION:1 

  LANGUAGE:ENGLISH 

%%% 

 

MODULE YV700 

  CONST speeddata speed850:=[850,500,5000,1000]; 

  CONST robtarget ay:=[[768.29,3.42,1413.58],[0.494785,-0.017643,0.868792,-

0.008834],[0,-1,-1,0],[3392.03,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 

 

  PROC main() 

    MoveJ ay,v500,z50,tool0; 

    MoveJ Offs(ay,0,-250,0),v500,z50,tool0; 

    Reset Mereni_ON; 

    WaitTime 2; 

    Set Mereni_ON; 

    FOR i FROM 1 TO 10 DO 

      MoveJ Offs(ay,0,0,0),speed850,z50,tool0; 

      MoveJ Offs(ay,0,250,0),speed850,z50,tool0; 

      MoveJ Offs(ay,0,0,0),speed850,z50,tool0; 

      MoveJ Offs(ay,0,-250,0),speed850,z50,tool0; 

    ENDFOR 

    Reset Mereni_ON; 

    WaitTime 2; 

    MoveJ ay,v500,z50,tool0; 

    Stop; 

  ENDPROC 

ENDMODULE 
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15.2. Význam veličin měřených wattmetrem WT1600S 
 

Tyto veličiny byly zapisovány do výstupního souboru ve formátu .csv – některé 

hodnoty neměly pro účely měření význam, výstup ovšem vycházel z nastavení 

měřicího přístroje.  

 

 No číslo měření 

Urms-E1 efektivní hodnota napětí 1. fáze 

Udc-E1 střední hodnota napětí 1. fáze  (prakticky nulová, pro měření nemá 

význam) 

Irms-E1 efektivní proud 1. fáze 

P-E1 činný výkon 1. fáze 

S-E1 zdánlivý výkon 1. fáze 

Q-E1 jalový výkon 1. fáze 

PF-E1 účiník 1. fáze 

Time-E1 doba integrace pro určení odebrané energie 1. fáze 

Wh-E1 odebraná energie 1. fáze 

Urms-E2 efektivní hodnota napětí 2. fáze 

Udc-E2 střední hodnota napětí 2. fáze  (prakticky nulová, pro měření nemá 

význam) 

Irms-E2 efektivní proud 2. fáze 

P-E2 činný výkon 2. fáze 

S-E2 zdánlivý výkon 2. fáze 

Q-E2 jalový výkon 2. fáze 

PF-E2 účiník 2. fáze 

Time-E2 doba integrace pro určení odebrané energie 2. fáze 
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Wh-E2 odebraná energie 2. fáze 

Urms-E3 efektivní hodnota napětí 3. fáze 

Udc-E3 střední hodnota napětí 3. fáze  (prakticky nulová, pro měření nemá 

význam) 

Irms-E3 efektivní proud 3. fáze 

P-E3 činný výkon 3. fáze 

S-E3 zdánlivý výkon 3. fáze 

Q-E3 jalový výkon 3. fáze 

PF-E3 účiník 3. fáze 

Time-E3 doba integrace pro určení odebrané energie 3. fáze 

Wh-E3 odebraná energie 3. fáze 

Urms-E4 efektivní hodnota napětí signálu Měření On  

Udc-E4 střední hodnota napětí signálu Měření On 

Irms-E4 nemá význam 

P-E4 nemá význam 

S-E4 nemá význam 

Q-E4 nemá význam 

PF-E4 nemá význam 

Time-E4 nemá význam 

Wh-E4 nemá význam 

Urms-SigA efektivní hodnota fázového napětí Urms-SigA=(Urms-E1+Urms-

E2+Urms-E3)/3 

Udc-SigA střední hodnota fázového napětí Udc-SigA =(Udc-E1 Udc-E1 Udc-E1)/3 

(nemá význam) 

Irms-SigA efektivní hodnota fázového proudu Irms-SigA=(Irms-E1+Irms-E2+Irms-

E3)/3 
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P-SigA celkový činný výkon je dán součtem činných výkonů ve všech fázích   

S-SigA celkový zdánlivý výkon je dán součtem zdánlivých výkonů ve všech 

fázích   

Q-SigA celkový jalový výkon je dán součtem jalových výkonů ve všech fázích   

PF-SigA celkový účiník ( PF-SigA=P-SigA/ S-SigA) 

Time-SigA doba integrace pro určení odebrané energie  

Wh-SigA celková odebraná energie je dána součtem energie odebrané ve všech 

fázích  

 

 

15.3. Příklad výstupu z měřicího zařízení 
 

Jako příklad je uvedena pouze hlavička a první dva řádky výstupu z důvodu objemu 

dat, celková spotřeba byla odečítána ve sloupci Wh-SigA jako rozdíl mezi začátkem 

a koncem měření, který určila velikost UcdE4, který zachycoval stav výstupního 

signálu Mereni_On. 

 

Wave Time/Div,"0.5ms" 

Motor Item,"Speed","Torque","Pm" 

Range,"20V","20V" 

Scaling,"1.000000","1.000000","1.000000" 

Unit,"rpm","Nm","OFF" 

Sensor Type,"Analogue" 

Line Filter,"Off" 

Pulse N,"60" 

Pole,"2" 

sync Speed Source,"I1" 
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Sync Source,"Off" 

 Store No.,"Urms-E1","Udc-E1","Irms-E1","P-E1","S-E1","Q-E1","PF-E1","Time-

E1","Wh-E1","Urms-E2","Udc-E2","Irms-E2","P-E2","S-E2","Q-E2","PF-E2","Time-

E2","Wh-E2","Urms-E3","Udc-E3","Irms-E3","P-E3","S-E3","Q-E3","PF-E3","Time-

E3","Wh-E3","Urms-E4","Udc-E4","Irms-E4","P-E4","S-E4","Q-E4","PF-E4","Time-

E4","Wh-E4","Urms-SigA","Udc-SigA","Irms-SigA","P-SigA","S-SigA","Q-SigA","PF-

SigA","Time-SigA","Wh-SigA" 

 

    1,  220.59E+00,-620.32E-03,776.64E-

03,83.033E+00,171.32E+00,149.85E+00,0.4847E+00,     0:00:00,4.61135E-

03,234.29E+00,-445.65E-

03,1.8552E+00,248.19E+00,434.65E+00,356.82E+00,0.5710E+00,     

0:00:00,13.7427E-

03,226.10E+00,2.4286E+00,1.5875E+00,205.05E+00,358.95E+00,294.61E+00,0.57

13E+00,     0:00:00,11.6490E-03,0.00E+00,-44.420E-03,0.00E+00,-13.080E-

06,0.00E+00,0.00E+00,"+INF",     0:00:00,-0.72666E-09,226.99E+00,454.22E-

03,1.4065E+00,536.277E+00,964.915E+00,801.285E+00,0.5558E+00,NAN,30.0030

E-03 

 

První záhlaví obsahuje informace o měřicím zařízení a měřených veličinách, vlastní 

hodnoty měřených veličin jsou odděleny čárkou umožňující roztřídit a vyhodnotit 

dada v programu Excel. 

 

15.5.  Struktura adresářů 
 

1) Text práce 
o Úvod 
o Vlastní text 
o Závěr 
o Seznam zkratek 
o Literatura 
o Přílohy 

2) Obrázky 
3) Měření 

- Pracovní teplota měření   
o Pracovní teplota - programy 
o Pracovní teplota v800 
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o Pracovní teplota v2000 

- Měření vliv rychlosti 
o Pohyb v ose x 
 Osa x 0 kg 
 Osa x 10 kg 
 Osa x 20 kg 
 Programy vliv rychlosti osa x 

o Pohyb v ose y  
 Osa y 0 kg 
 Osa y 5 kg 
 Osa y 10 kg 
 Osa y 15 kg 
 Osa y 20 kg 
 Programy vliv rychlosti osa y 

- Měření vliv zrychleni 
o Zrychlení 0 kg 
o Zrychlení 5 kg 
o Zrychlení 10 kg 
o Zrychlení 15 kg 
o Zrychlení 20 kg 
o Programy vliv zrychleni 

- Měření vliv hodnoty jerk 
o Jerk 0 kg 
o Jerk 5 kg 
o Jerk 10 kg 
o Jerk 15 kg 
o Jerk 20 kg 
o Programy vliv jerk 

- Měření plynulost 
o Ověření velikosti zrychlení 
o Ověření kroku dráhy 
o Měření plynulost  
o věření plynulost 

o Měření plynulost  
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15.6.  Vyhodnocení předběžného měření – přírůstek dráhy 
 

Vyhodnocení ověření velikosti kroku dráhy 
   

       krok t1 [s] W [Wh] 
 

teplota M1 [°C] 
  10 44,0 7,932 

 
58 

  20 27,0 5,797 
 

57,8 
  40 20,8 6,599 

 
58,2 

  60 20,0 6,352 
 

58 
  80 18,6 6,531 

 
57,9 

  100 18,6 6,671 
 

57,8 
  

       Dráha 1 m, zadaná rychlost v2000, zrychlení 5 
   Cílem bylo zjistit, jaký zvolit krok programované dráhy 

  M1 - teplota nejvíce zatíženého motoru  -  ustálená 
  t1[s] - doba trvání deseti cyklů pohybu robotu 

   

  

 

    

       

  

 

  

  10 7,932 

20 5,797 

40 6,599 

60 6,352 

80 6,531 

100 6,671 

  

  

  

 
 
 

   
 

10 44,0 

20 27,0 

40 20,8 

60 20,0 

80 18,6 

100 18,6 
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15.7.  Vyhodnocení předběžného měření – volba zrychlení 
 

Vyhodnocení ověření velikosti zrychlení 
   

       měření číslo  t1 [s] W [Wh] 
 

teplota M1 [°C] 
  a2 31,40 6,656 

 
57,6 

  a4 23,40 7,125 
 

57,8 
  a6 20,80 7,271 

 
57,6 

  a8 19,80 7,47 
 

57,6 
  a10 19,80 7,453 

 
57,8 

  a15 19,60 7,425 
 

58 
  a20 19,80 7,457 

 
57,6 

  

       Dráha 1 m, zadaná rychlost v2000 
 

 

  Cílem bylo zjistit, jaké zvolit zrychlení 
   M1 - teplota nejvíce zatíženého motoru  -  ustálená 

  t1[s] - doba trvání deseti cyklů pohybu robotu 
   

       

       

  

 

2 6,656 

4 7,125 

6 7,271 

8 7,47 

10 7,453 

15 7,425 

20 7,457 

  

  2 31,40 

4 23,40 

6 20,80 

8 19,80 

10 19,80 

15 19,60 

20 19,80 

 


