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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce, vlastní realizací a 

následným zprovozněním rotačního stolu. Cílem je vyrobit malý rotační stůl, který bude 

možné použít v laboratoři robotiky pro pick and place aplikace, případě další úkony, jako 

například 3D skenování objektů. První část práce je věnována rešerši rotačních stolů 

a popisu jednotlivých vybraných komponentů. Na základě toho je pak navrhnut model 

stolu, který je ve výsledku zkonstruován. 

ABSTRACT 

The aim of this bachelor thesis is the design, its implementation, and subsequent 

programming of a rotary table. The main goal is to produce a small rotary table that can 

be used in the robotics laboratory for pick and place applications and possibly for other 

tasks, for example 3D scanning. The first part of the thesis is focused on description of 

different types of rotary tables, and individual selected components. Based on this, a table 

model is then designed and constructed. 
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1 ÚVOD 

Rotační stoly jsou zařízení začleněná do velkého množství výrobních procesů. Jsou 

velice verzatilní, co se týče možných využití. Nejčastěji se lze s rotačními stoly setkat 

v obráběcím průmyslu, kde je k nim upnuta obráběná součást, se kterou pak lze otáčet dle 

potřeby. Takové stoly lze rozdělit na stoly pro vysokou a nízkou zátěž. Dále pak podle počtu 

os, které přidávají do procesu obrábění, z čehož nejčastější jsou využity k přidání čtvrté osy 

(rotace), popřípadě páté osy (náklonu). 

Další významnou oblastí, kde je často využíváno rotačních stolů je logistika přepravy, 

kde většinou usnadňují pohyb po vodorovné ploše nebo změnu směru, kde by bylo použití čistě 

dopravníkových pásů konstrukčně náročné. Zde je možné stoly rozdělit podle typu pohybu. 

Některé rotační stoly mohou být otáčeny konstantní rychlostí v jednom směru pro přesunutí, 

popřípadě porovnání nákladu. Pohyb jiných může být regulován oběma směry.  

Neméně významnou oblastí použití rotačních stolů je 3D skenování, kde je využito 

jejich konstrukčně možné preciznosti a opakovatelnosti vzhledem k otáčenému objektu. Zde je 

typickým požadavkem pro dosažení nejvyšší kvality nasnímaného trojrozměrného modelu 

přesné časování v daných inkrementech, to jest přesná regulace polohy i rychlosti. 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout a sestrojit malý rotační stůl, který bude použit 

jako součást malého dopravníkového systému, s případným využitím pro 3D skenování 

objektů. Stůl odpovídá rozměrově točně o průměru 300 mm a je přizpůsoben na nízkou 

asymetrickou zátěž. 

Tato práce je rozdělena do čtyř kapitol. První je rešeršní a pojednává o typech rotačních 

stolů, jejich možných využitích, nejčastěji používaných pohonech a typech převodů. V kapitole 

komponenty rotačního stolu jsou popsány a přiblíženy jednotlivé části celku, jako krokový 

pohon, driver, řídící elektronika a software použitý k ovládání stolu. Předposlední kapitola se 

zabývá vlastním návrhem rotačního stolu, přičemž představuje čtenáři nejen realizovaný návrh, 

ale i další vývojové verze. Vlastní realizace rotačního stolu je v práci označena jako  

řemenový převod – finální realizace. V poslední kapitole jsou provedeny základní výpočty 

momentu setrvačnosti a z nich vyplývající maximální dosažitelné úhlové zrychlení stolu 

s daným motorem. V příloze se pak nachází 3D model realizovaného malého rotačního stolu  

a program použitý k jeho ovládání prostřednictvím Arduina.  
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Obrázek 1 – Rotační stůl pro čtyřosé obrábění [8] 

Obrázek 2 - Rotační stůl pro pětiosé obrábění [9] 

2 ROTAČNÍ STOLY 

2.1 TYPY ROTAČNÍCH STOLŮ 

Rotační stoly jsou zařízení používaná téměř ve všech odvětvích průmyslu za účelem 

rozšíření pracovních možností obráběcích zařízení, nebo k urychlení a zjednodušení procesů 

na výrobních linkách. Podstatou rozšíření obráběcích zařízení je přidání jedné nebo více 

ovladatelných os. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

Existují různé druhy rotačních stolů. Jednoduché rotační stoly, jako například výše 

uvedený stůl od firmy Wabeco, jsou používány pro přidání čtvrté osy pohybu pro polohování 

obrobku k obráběcím střediskům, čímž je rozšířena flexibilita zařízení, nebo dělící stůl, který 

umožňuje například efektivní a přesné vrtání děr na kruhových souřadnicích. Osa přidaná 

pomocí rotačního stolu se označuje A, B, nebo C, podle toho, kolem které osy kartézské 

soustavy se stůl otáčí.  [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále je pak možné rotační stůl přidělat do kolébky, čímž lze docílit další osy pohybu, 

z čehož poté vyplývá možnost obrábění v pěti osách. Tento způsob rozšiřování obráběcích 

strojů je velice výhodný, jelikož se za poměrně nízkou cenu rozšíří možnosti stroje. Největším 

benefitem víceosého obrábění je úspora času a nákladů při obrábění tvarově složitějších 

součástí a odstranění nutnosti změny upnutí obrobku. [2] 
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Obrázek 5 - Schématické zobrazení rotačního stolu s 3D skenerem [6] 

Rotační stoly mají široké zastoupení v logistice, kde usnadňují dopravu a umožňují 

efektivnější využití prostoru. V následujících obrázcích jsou uvedeny příklady možných typů 

rotačních stolů v logistice. Na levém obrázku je využit pro otáčení dopravníkového pásu na 

palety s nosností do 2000 kg. Tento typ může být dále upraven pro různé typy dopravníků. [3]  

Na obrázku vpravo je takzvaný akumulační stůl. Tento typ je opět navrhován pro 

širokou škálu dopravníkových systémů. Velmi často je využíván na přepravu a hromadění 

válcového nákladu, jako jsou například láhve. Umožňuje manipulaci s nimi ve větším 

množství, například jejich dočasné nahromadění z dopravníků před linkou s nižší rychlostí 

chodu. Tento typ stolů je ideálně využit v oblastech výroby, kde zavedení automatizovaného 

systému brání nedostatek prostoru, či jiné nevhodné podmínky. [4] 

 Rotační stoly lze použít i pro usnadnění 3D skenování. To může být užitečné například 

pro kompletní inspekci jednotlivých součástí při rozebírání stroje, což lze použít při inspekci  

a následném vylepšení stroje v bodech selhání. Toto vede například k zefektivnění procesů 

výroby pro zajištění dostupnějších produktů. [5] 

 Principem je použití laserového či jiného skeneru, umístěného staticky, a rotačního 

stolu, na kterém je umístěn skenovaný objekt pro automatické otáčení po přesných 

inkrementech. Po otočení objektu o 360° jsou všechny snímky spojeny ve výsledný 3D model. 

Na následujícím obrázku je schématicky znázorněno možný výsledný systém obsahující 

hlavici skeneru (1), nástavec na skener, který zajišťuje jeho nehybné uložení (2) a samotný 

rotační stůl, na kterém je položen skenovaný objekt (3). [6]  

  

Obrázek 3 - Rotační stůl s dopravníkem [3] Obrázek 4 - Akumulační stůl [4] 
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2.2 POHONY ROTAČNÍCH STOLŮ 

Existuje mnoho druhů pohonů s využitím v závislosti na aplikaci rotačního stolu. 

Mohou být jak elektrické, tak například pneumatické. Tato kapitola se zabývá nejčastěji 

používanými elektropohony pro přesné polohování. Ty mohou mít osu rotace totožnou s osou 

rotace samotného stolu, nebo lze použít různých převodů pro úsporu využitého místa, redukci 

otáček, nebo levnější konstrukční řešení. 

2.2.1 PŘÍMÝ POHON 

Rotační stoly s přímým pohonem se většinou skládají z pouzdra, ložisek, enkodéru  

a vřetene, které používá vysokoenergetický momentový motor s permanentním magnetem, 

který je někdy označován jako integrovaný vřetenový motor. Z konstrukčního hlediska je tento 

motor řešen jako dva do sebe vložené prstence, přičemž na vnitřní straně vnějšího prstence je 

usazeno vinutí a na vnější straně vnitřního prstence jsou připevněny magnety. Dále je přímo na 

vřeteni namontován enkodér pro zajištění zpětné vazby. [10] 

 

Přesnost polohování je omezená pouze rozlišením enkodéru a jeho soustředností 

s vřetenem. Jako možný příklad lze uvést systém firmy Hardinge, který nabízí rozlišení 

přibližně 0,072 úhlové sekundy, nebo také 0,00002°. [11] 

Velkou výhodou přímého pohonu je, že je zde téměř eliminována vůle způsobená 

nepřesnostmi v převodech. V důsledku toho je tuhost systému vysoká, bez nestability,  

a zároveň lze vykonávat obousměrný pohyb bez nutnosti kompenzace vůle.[11] 

Rychlost pozicování je omezená pouze dostupným točivým momentem a setrvačností 

otáčeného tělesa. Tudíž je u polohovacích stolů s přímým pohonem obvykle možné dosáhnout 

vysokých zrychlení i rychlostí. Na rozdíl od nepřímého pohonu zde nejsou použity mechanické 

části náchylné na opotřebení, tudíž není třeba provádět údržbu tak často.[11] 

Rozměry motoru u přímého pohonu však musí být značně větší než u nepřímého pro 

dosažení stejného točivého momentu. Zároveň je potřeba aktivního chlazení motoru, z důvodu 

přehřívání a s tím spojené tepelné deformace. Další nevýhodou je složité nastavování motoru, 

jelikož pro různé aplikace je vyžadováno složité seřizování a ladění a také cena tohoto řešení, 

která je přibližně 2-3 násobná oproti nepřímým pohonům. [13] 

Obrázek 6 - Motor s přímým pohonem [11] 
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2.2.2 NEPŘÍMÝ POHON 

Hlavním principem nepřímého pohonu u rotačního stolu je použití elektrického motoru 

umístěného mimo hlavní rotační osu stolu, a převodů. V převodech však dochází ke tření, což 

zapříčiňuje jejich opotřebení, a tudíž potřebu pravidelné údržby. Navíc v závislosti 

na efektivitě zvoleného typu převodu může být ovlivněn i točivý moment motoru. [2] 

 

Šnekový převod 

Šneková soukolí slouží k převodu pohybu mezi dvěma různoběžnými hřídeli, které jsou 

navzájem kolmé.   

Ve srovnání s ostatními typy převodů jsou šnekové převody velice kompaktní. Při 

malých rozměrech je možné dosáhnout velkého převodového poměru. Další výhoda je, že se 

dají použít ke konstrukci nevratných pohonů, jelikož jsou v principu samosvorné. Jejich hlavní 

nevýhodou je však nízká účinnost ve srovnání s čelním nebo kuželovým soukolím. Ta je 

nepřímo úměrně závislá na převodovém poměru a obvykle se pohybuje v rozmezí 49-98%, ale 

může být i nižší. Dalším problémem u šnekových převodů je jejich náchylnost na poškození 

rázy vzniklými například při nehodě. Ty mohou zapříčinit trvalou deformaci převodu z důvodu 

přenesení síly na relativně malou plochu, jelikož mezi šnekem a kolem je v kontaktu vždy jen 

několik zubů. [2][14][17] 

Šneková soukolí lze rozdělit na tři typy dle základního tvaru. Prvním z nich je válcové 

soukolí, které je nejjednodušší na výrobu, a tudíž i nejlevnější. (Obrázek 7 - Válcové šnekové 

soukolí)  

Další typ je globoidní provedení obou členů. Tím je zajištěna mnohem větší styková 

plocha mezi šnekem a šnekovým kolem, v důsledku čehož je dosaženo i vyšší trvanlivosti  

a odolnosti vůči poškození v případě havárie. Nevýhodou však je potřeba vyššího točivého 

momentu než u válcového soukolí. Navíc k dosažení vysoké přesnosti je nutné upravení 

povrchu například pomocí lapování, což zvýší výslednou výrobní cenu produktu. [2] 

(Obrázek 8) 

Poslední variantou je smíšené provedení soukolí, jeden z členů převodu válcový  

a druhý globoidní. Toto řešení kombinuje kladné vlastnosti obou předchozích variant.  

(Obrázek 9) 
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Kuličkový šroub 

Další možný způsob přenášení točivého momentu z motoru je použití kuličkového 

šroubu se systémem recirkulace. Tento druh převodu je hojně používán, protože je rychlý, tuhý 

a velice přesný. Navíc je nenáročný na údržbu. Dále pak také řeší výše uvedený problém 

poškození šnekového převodu při havárii, jelikož u kuličkového šroubu je vždy v kontaktu 

s vřetenem alespoň 40% kuliček, tudíž při možném rázu je síla rozptýlena po velké ploše 

zařízení. Řešení pomocí kuličkového šroubu je také přibližně 4x přesnější než u konvenčního 

šnekového převodu, což může dopomoci k úspoře nákladů za přesnější enkodér. [2][20] 

Jelikož je tato sestava vyráběna na míru pomocí modulárního systému, který zajišťuje, 

že poloha motoru může být různá v závislosti na potřebě instalace, a předem řeší možné 

problémy s kabeláží, zabezpečením, a podobně, tak je jejich výroba zdlouhavá a dodání tedy 

může zabrat i několik měsíců. [2][20] 

  

 

 

 

 

Obrázek 7 - Válcové šnekové soukolí [18] 

Obrázek 8 - Globoidní šnekové soukolí [18] Obrázek 9 - Kombinace válcového šneku a globoidního kola [18] 
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Převod se dvěma pastorky 

 Tento typ převodu využívá dvou propojených servomotorů. Princip tohoto způsobu 

rotace spočívá v tom, že pastorek na jednom motoru drží ozubený prstenec v předpětí vůči 

druhému pastorku. Toho je dosaženo tím, že při klidovém stavu oba motory vyvíjí stejný točivý 

moment v opačných směrech, a při pozicování jeden z motorů brzdí oproti tomu druhému. 

V důsledku toho je možné vyrábět nákladově efektivnější systémy, jelikož není potřeba 

implementovat složité a drahé převodovky pro zamezení vůle, a navíc je jejich rozměr menší 

oproti konvenčním řešením, jelikož oba motory sdílí zatížení 50/50 během otáčení. [21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převod s kuželovým soukolím 

 Tento typ převodu je používán k převodu točivého momentu mezi vzájemně kolmými 

osami. Mezi jejich velké výhody oproti šnekovým převodům patří mnohem vyšší efektivita 

(až 98,5 %) a tichý chod za schopnosti převádět točivé momenty v poměru k velikosti 

srovnatelné se šnekovým soukolím. Hlavní nevýhodou je vysoká cena výroby. Kuželová 

soukolí jsou navíc vyráběna v párech, z čehož vyplývá, že při poruše jednoho členu je obvykle 

potřeba vyměnit obě ozubená kola. Dále je pak pro dosažení vysoké efektivity potřeba velmi 

přesné vzájemné uložení ozubených kol. Kuželová soukolí jsou vyráběna pouze pro menší 

převodové poměry (do 1:6). [12][19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 - Model převodu se dvěma pastorky [21] 

Obrázek 11 - Kuželové soukolí [15] 
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Převod ozubeným řemenem 

 Při hledání levného, kompaktního a verzatilního řešení převodu se skýtá možnost použít 

ozubený řemen. Ten je brán jako samostatná podskupina řemenů. Kombinuje přesnost 

ozubených kol s nízkou cenou řemenů. Řemeny nevyžadují pro chod žádné mazání a jsou 

velmi nenáročné na údržbu. Jejich chod je velice tichý, jelikož je eliminován přímý kontakt 

kovu na kov. Zároveň se vyznačují vysokou účinností, která pro vhodně navrhnutý pohon 

přesahuje 95%, z čehož lze také vyloučit potřebu chlazení. Toto převodové řešení také velice 

dobře tlumí rázy a vibrace, tudíž v případě havárie dojde ve většině případů pouze k poškození 

samotného řemene, který je jednoduše nahraditelný. [24] 

 Řemeny jsou většinou vyrobeny z gumy spojené s vlákny s vysokou tahovou pevností 

(například skleněná vlákna, či kevlar), čímž je dosaženo toho, že i při dlouhodobé zátěži si 

řemen zachovává stále stejnou délku. Jejich povrch bývá pokryt látkou vysoce odolnou vůči 

tření k zajištění dlouhodobé trvanlivosti a zamezení opotřebení. Materiál většiny řemenů však 

degraduje při vysokých teplotách a při kontaktu s oleji. Na následujícím obrázku je znázorněn 

průřez řemenem firmy Mitsuboshi Belting Ltd., kde jsou znázorněny a popsány jednotlivé části 

řemene. [16] 

 

  Obrázek 12 - Průřez řemenem [16] 
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3 KOMPONENTY ROTAČNÍHO STOLU  

3.1 ELEKTROMOTOR 

Typickým akčním členem při ovládání rotačních stolů jsou servopohony. K jeho řízení 

je využito zpětnovazebné smyčky. Jedná se o systém zpětné vazby, tudíž je k ovládanému 

motoru vždy potřeba enkodér, jenž poskytuje informaci o aktuální poloze motoru. V ohledu 

řízení je diskutována proudová regulace, rychlostní regulace a polohová regulace.  

Řízení těchto pohonů vyžaduje znalosti z oblasti teorie regulace. Výměnou za to je systém 

s uzavřenou smyčkou vysoce spolehlivý a umožňuje lepší optimalizaci a kalibraci pro 

konkrétní případ. Servopohony obecně umožňují vyšší dynamiku řízení než krokové motory, 

v důsledku jsou však dražší. 

 

 

 

 

V zadání práce bylo požadavkem užití krokového motoru. Ten má hlavní výhodu oproti 

servopohonům, že je možné jej ovládat bez zpětné vazby pomocí systému s otevřenou 

smyčkou, jelikož se pohybuje v přesně daných inkrementech, nebo také krocích. Z toho 

vyplývá, že za předpokladu nepřekročení maximálního daného točivého momentu motoru je 

pozice motoru známá po celou dobu jeho ovládání, tudíž není potřeba zpětné vazby ve formě 

enkodéru, což snižuje mimo jiné i výslednou cenu systému. Podstatnou nevýhodou je, že při 

překročení maximálního točivého momentu motoru, dojde ke ztrátě kroků, která při absenci 

kroků nemusí být rozpoznána. 

 

 

 

Krokové motory jsou běžně používány při měření a regulaci. Obvykle jsou využity 

například v tiskárnách, CNC strojích, nebo objemových čerpadlech. Krokové motory jsou 

bezkartáčové. Komutátor a kartáče patří mezi nejporuchovější části kartáčových motorů.  

U krokových motorů tomu je tak, že pokud není překročen daný maximální kroutící moment 

motoru, točí se stále danou rychlostí bez závislosti na zatížení. [7] 

 Existují tři typy krokových motorů: Aktivní točivé, pasivní točivé a hybridní. Aktivní 

točivé motory jsou tvořeny rotorem z permanentního magnetu, zatímco rotor u pasivních je 

vyroben z magneticky měkkého materiálu. Hybridní motory jsou kombinací obou technologií 

a vzhledem k nejlepším momentovým i dynamickým vlastnostem jsou užívány téměř 

výhradně. [7] 

  

Obrázek 13 – Zjednodušené schéma systému s uzavřenou smyčkou  [22] 

Obrázek 14 - Zjednodušené schéma systému s otevřenou smyčkou [23] 
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Existují krokové motory s různým počtem výstupních kabelů. Nejčastější používaný počet je 

4, 6 a 8 drátů vedoucích od motoru. 4-drátový krokový motor má velmi jednoduché zapojení, 

kdy je požadováno pouze zapojení jedné obou stran jedné cívky k fázi A, A' a druhé cívky k B, 

B'. [25] 

6-drátové provedení je podobné 4-drátovému s tím rozdílem, že obsahuje navíc středové vinutí 

mezi konci každé fáze. 8-drátové motory mají toto středové vinutí pro každou cívku zvlášť. 

[25] 

 

K pohonu tohoto rotačního stolu byl vybrán 2-fázový krokový motor 57HS09 od firmy 

Leadshine o maximálním točivém momentu 1,3Nm. Základní úhel pootočení je 1,8°. Rozměry 

jsou uvedeny v Obrázek 17. 

Obrázek 15 - Schéma zapojení 4-drátového krokového motoru [25] 

Obrázek 16 - Schéma 6-drátového (vlevo) a 8-drátového (vpravo) motoru [25] 
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Obrázek 19 - Bipolární sériové zapojení motoru [27] 

 
Obrázek 17 - Mechanické specifikace 57HS09 [27] 

Ze zvoleného krokového motoru vychází 8 drátů, které umožňují více druhů zapojení. 

První možné zapojení je unipolární. Jelikož nejsou použity všechny cívky, motor při 

tomto zapojení nedodává velký točivý moment při startu, ale vzhledem k menší indukčnosti 

není moment tolik omezen při vyšších otáčkách. Na následujícím obrázku je uvedeno 

schématické zapojení. 

         
Obrázek 18 - Unipolární zapojení motoru [27] 

Druhé možné zapojení je bipolární v sérii. Toto zapojení je nejvhodnější volbou pro 

tento rotační stůl, jelikož využitím celé cívky je dosaženo velkého počátečního točivého 

momentu. Kvůli velké indukčnosti však moment rychle klesá při vyšších rychlostech otáčení. 

Tato skutečnost je však zanedbatelná, poněvadž u rotačního stolu není třeba dosahovat velmi 

vysokých otáček. Schéma tohoto zapojení: 
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Poslední použitelné zapojení je taktéž bipolární, ale tentokrát paralelně. Vzhledem 

k tomu, že toto zapojení také využívá celé cívky, má motor velký točivý moment i při nízké 

rychlosti, ale zároveň je možné tento točivý moment udržet i do vyšších rychlostí. Nevýhodou 

tohoto zapojení však je, že k dosažení vyššího točivého momentu při vyšších rychlostech je 

třeba použít o 40% větší proud. [27] 

 
Obrázek 20 - Bipolární paralelní zapojení motoru [27] 

 

V Obrázek 21 je uveden graf křivky závislosti točivého momentu na rychlosti otáčení dané 

výrobcem pro zvolený krokový motor. Z tohoto grafu je patrný rychlý úbytek točivého 

momentu při vyšší rychlosti. Tyto charakteristiky mohou být rozdílné v závislosti na použitém 

driveru. 

 
Obrázek 21 - Závislost točivého momentu na rychlosti otáčení [27] 
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Obrázek 22 - Rozměry driveru M542 [26] 

3.2 DRIVER 

Pro ovládání krokového motoru je potřeba driver, jelikož ve většině případů je odběr 

motoru příliš velký na provozování přímo z řídící elektroniky, a zároveň by připojení k desce 

zabíralo zbytečně velké množství pinů. Pro vyšší přesnost a plynulost motoru je navíc třeba 

využít takzvaného mikrokrokování, jehož princip spočívá v pouštění elektrického proudu do 

cívek v určitém poměru pro dosažení natočení rotoru v určitém úhlu rozdílném od plného 

kroku.  

Driverů pro krokové motory existuje spousta. Od jednoduchých driverů o velikosti 

mince, které se cenově pohybují od desítek korun, po velké profesionální drivery, jejichž cena 

se pohybuje řádově v tisících. Jako příklad levného, dobře dostupného driveru je deska A4988, 

která je velice oblíbená například při sestavování domácích hobby 3D tiskáren. Různé drivery 

se liší nejen v maximálním proudu, které jsou schopny doručit, ale také v maximálním 

provozním napětí, schopnosti mikrokrokování a různých speciálních funkcích, jako je 

například ochrana vůči zkratu a přetížení. Dále jsou některé drivery uzpůsobeny na vyšší proud, 

ale malé napětí, což je použito v případě, že není třeba dosáhnout vysoké rychlosti otáčení, ale 

je preferován velký točivý moment, či naopak.   

Na doporučení výrobce motoru i vedoucího práce byl vybrán driver od stejné firmy – 

Leadshine M542. Tento driver je určen pro maximální napětí 50V a proud do 4,2A, což přesně 

vystačí na požadavky motoru.  V následujícím obrázku jsou uvedeny rozměry tohoto driveru. 
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Obrázek 23 - Pohled na driver M542 [26] 

Tabulka 1 - Popis pinů driveru M542 [26] 

Popis pinu Detaily 

PUL+(+5 V) 
Pulsní signál: V režimu jednoduchého impulsu (puls/směr) tento vstup 

představuje pulsní signál, aktivní při každé náběžné a klesající hraně. 

Nastavuje se pomocí propojky J1. Při signálu 4-5 V PUL-HIGH a při 0-0,5V 

PUL-LOW. V režimu dvojitého impulsu (puls/puls) představuje puls ve směru 

hodinových ručiček, aktivní při vysoké a nízké hodnotě nastavené pomocí 

propojky J1. Pro spolehlivou odezvu by puls neměl být delší jak 1,5μs. 

PUL-(PUL)  

DIR+(+5V) 

DIR signál: V režimu jednoduchého impulsu má tento signál vysokou/nízkou 

hodnotu napětí, které reprezentují dva směry otáčení motoru. V režimu 

dvojitého impulsu, který je nastaven propojkou J3, je tento signál určen pro 

pohyb motoru proti směru hodinových ručiček, aktivní na vysoké/nízké 

hodnotě (podle propojky J1). Pro spolehlivou odezvu by měl DIR signál 

předbíhat PUL signál o minimálně 5μs. Signál DIR-HIGH je při 4-5 V a DIR-

LOW při 0-0,5V. 

DIR-(DIR) 

ENA+(+5V)  Enable signál: Tento signál se používá pro zapnutí/vypnutí driveru. Obvykle 

zůstává v nepřipojené poloze, kdy je driver zapnut. ENA-(ENA) 

GND Zem stejnosměrného proudu 

 +V Zdroj stejnosměrného proudu, 20-50 V 

A+, A- Fáze motoru A 

B+, B- Fáze motoru B 
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Na boku driveru je umístěn také osmibitový DIP přepínač k nastavení maximálního 

proudu, klidového proudu, a rozlišení mikrokrokování. 

 

 
Obrázek 24 - schéma DIP přepínače [26] 

   Tabulka 2 - Nastavení proudu na driveru [26] 

Maximální proud (A) RMS (A) SW1 SW2 SW3 

1 0,71 ON ON ON 

1,46 1,04 OFF ON ON 

1,91 1,36 ON OFF ON 

2,37 1,69 OFF OFF ON 

2,84 2,03 ON ON OFF 

3,31 2,36 OFF ON OFF 

3,76 2,69 ON OFF OFF 

4,2 3 OFF OFF OFF 
 

  Tabulka 3 - Nastavení mikrokrokování na driveru [26] 

Mikrokroky Kroků/ot. SW5 SW6 SW7 SW8 

2 400 OFF ON ON ON 

4 800 ON OFF ON ON 

8 1600 OFF OFF ON ON 

16 3200 ON ON OFF ON 

32 6400 OFF ON OFF ON 

64 12800 ON OFF OFF ON 

128 25600 OFF OFF OFF ON 

5 1000 ON ON ON OFF 

10 2000 OFF ON ON OFF 

20 4000 ON OFF ON OFF 

25 5000 OFF OFF ON OFF 

40 8000 ON ON OFF OFF 

50 10000 OFF ON OFF OFF 

100 20000 ON OFF OFF OFF 

125 25000 OFF OFF OFF OFF 

Pomocí přepínače SW4 lze nastavit klidový proud. Spínač ve vypnuté poloze znamená, 

že klidový proud bude poloviční oproti vybranému dynamickému proudu a v zapnuté poloze 

bude klidový proud rovný dynamickému. [26] 
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Proud se automaticky redukuje na 60% vybraného dynamického proudu 1s po 

posledním pulzu. Dle rovnice 𝑃 = 𝐼2 ∗ 𝑅 je tímto sníženo zahřívání motoru na 36%. 

 
Obrázek 25 - Typické zapojení driveru [26] 

Odpory R ve schématickém zapojení driveru jsou použity pouze při signálovém napětí 

větším jak 5 V. Při napětí 12 V je v zapojení použit rezistor o velikosti 1 kΩ a při napětí 24 V 

rezistor 2kΩ.  

 

3.3 ŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKA 

Ovládat krokový motor lze více způsoby. Buď je možné posílat signály do driveru 

přímo z PLC, nebo pomocí něj pouze posílat požadavky do mikrokontrolerové desky, která 

pak zařídí samotné výpočty a příkazy k pohybu motoru. Použitelných desek je spousta. Mezi 

oblíbené se dají uvést například Teensy 4.0, disponující 1024k RAM a 600 MHz procesorem, 

velmi výkonná deska ESP32, která je ale častěji používaná v projektech jako jsou DIY projekty 

chytrého domova pro její vysoký výkon (2,4 GHz), velmi nízkou spotřebu a dostupnost 

Bluetooth a Wi-Fi nebo také velmi známý jednodeskový počítač Raspberry Pi 4.  

Pro jednoduché ovládání krokového motoru však bohatě stačí slabší a více dostupná deska.  

Nejznámější deskou, která najde široké využití ve všemožných projektech nejen 

domácích kutilů je Arduino. Z tohoto důvodu, a dobré dostupnosti byla k ovládání rotačního 

stolu zvolena tato deska. 
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Arduino je open-source platforma používaná pro stavbu elektronických projektů. 

Skládá se z fyzické programovatelné desky s obvody, která je často označována jako 

mikrokontroler, a ze softwarové části zvané taktéž IDE (Integrated Development 

Environment), která je používána k zápisu a nahrání počítačového kódu na fyzickou desku.  

Platforma Arduino se stala velice oblíbenou mezi začátečníky. Hlavním důvodem je, 

že na rozdíl od většiny předchozích desek s plošnými spoji k ní není potřeba oddělený kus 

hardwaru zvaný programátor, pomocí kterého se na desku nahrává kód. Místo toho pouze stačí 

připojit Arduino přímo k počítači přes USB. [28][29] 

V dnešní době nejpoužívanějším typem desky je Arduino UNO. Je přímým 

pokračováním hlavní vývojové linie. Na desce se nachází osmibitový mikroprocesor 

ATmega328P, jehož frekvence je 16 MHz. Deska má 14 digitálních vstupů/výstupů, 6 

analogových vstupů a 6 analogových výstupů (PWM). [30] 

 
Obrázek 26 - Deska Arduino UNO [30] 

 V následujícím textu jsou popsány jednotlivé části desky. [29] 

1) Číslem 1 je označeno resetovací tlačítko. To slouží ke spuštění programu od 

začátku. Většinou toto tlačítko bývá popsáno nápisem RESET. 

2) Zde se nachází konektor USB typu B. U modelu z roku 2005 je USB nahrazeno 

sériovým portem. U novějších modelů lze najít mikro USB. Existují desky i bez 

konektoru, ve kterých je využito jiného způsobu připojení jako je například 

Bluetooth nebo Ethernet, anebo je k jejich naprogramování potřeba použít externí 

programátor. 

3) Napájecí konektor je použit v případě, že není Arduino napájeno přes USB. 

4) Převodník z USB na seriál se stará o komunikaci mezi PC a hlavním čipem. Tento 

komponent se nevyskytuje na deskách s převodníkem obsaženým v hlavním čipu. 

5) ICSP hlavice pro externí programování USB-seriál převodníku se nenachází na 

deskách bez převodníku.  
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6) Zde se nacházejí indikační LED diody. Dioda s popiskem L je často využívaná 

k testování, jelikož je připojena k výstupu číslo 13. LED dioda s popisem RX blikne 

pokaždé když Arduino obdrží 1 byte dat přes serial, a TX v případě že je 1 byte dat 

vyslán. 

7) Hlavní čip, v případě Arduino UNO tedy ATmega328P 

8) LED dioda značící stav ON. Je v zapnutém stavu v případě připojeného napájení. 

9) ICSP hlavice pro externí programování hlavního čipu, která je využívána některými 

shieldy. 

10) Piny pro digitální vstupy/výstupy. U pinů označených vlnkou je možné využít 

PWM modulace. 

11) Převážně napájecí piny Arduina. 

12) Piny pro analogové vstupy. Slouží k připojení vodičů, u kterých je měřena 

analogová hodnota. Lze je navíc použít i jako digitální vstupy/výstupy. 

 

3.4 PROGRAMOVÁNÍ DESKY 

Programy pro Arduino jsou v základu psané v již zmíněném IDE. Jedná se o textový 

editor pro psaní kódu, který dále obsahuje oblast pro zprávy, textovou konzoli, ovládací panel 

s tlačítky běžných funkcí a menu pro další výběr. Dále umožňuje propojení s Arduino deskami 

a následné nahrávání programu do nich, případně kontrolování vstupů a výstupů z Arduina 

nebo chybová hlášení. [29] 

Existuje také řada různých programovacích rozhraní, která lze použít jako alternativy 

k Arduino IDE. Jejich použití záleží na individuální preferenci uživatele. Jako příklad zde může 

být uvedena například open-source platforma PlatformIO, která patří mezi nejznámější 

alternativy pro programování nejen Arduina, ale i jiných desek, včetně již zmíněného 

Raspberry, nebo ESP32. Jako jiný příklad lze uvést třeba Visual Studio Code, což je nástroj 

dostupný zdarma od firmy Microsoft. Zajímavostí je, že VSCode má vlastní online marketplace 

a umožňuje stahování přídavných balíčků, mezi kterými lze najít i předem zmíněné 

PlatformIO, včetně všech jeho funkcí. [31] 

Všechna tato programovací rozhraní jsou přijatelná. K naprogramování desky Arduino 

bude v tomto případě použit přímo software Arduino IDE. Trochu blíže o něm pojednává 

následující podkapitola. 
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3.4.1 ARDUINO IDE 

Jedná se o oficiální open-source software představený firmou Arduino. Je volně 

dostupný ke stažení na nejběžnější operační systémy jako Windows, Mac OS X, a Linux. 

Používá se ke psaní programů nejen pro desky Arduino, ale občas i pro vývojové desky třetích 

stran. [34] 

Arduino IDE je velice minimalistické, ale i přes to nabízí téměř kompletní prostředí pro 

většinu projektů založených na Arduino deskách. Vrchní výběrové menu má standardní 

možnosti jako „File“ pro zakládání, otevírání a ukládání souboru, „Edit“, které slouží k různým 

úpravám, „Sketch“ ke kompilaci a programování, „Tools“ k nastavení desky a různých 

testování a „Help“ obsahující různé nápovědy. Největší část okna zabírá obyčejný textový 

editor, do kterého je zadáván programový kód. Ve spodním segmentu je okno dedikované 

informacím o kompilaci programu, využití paměti desky a různým chybovým hlášením. [34] 

 
Obrázek 27 - Úvodní strana pro Arduino IDE 
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Pro většinu jednodušších projektů je využito šest tlačítek umístěných pod horním menu. 

První zleva je používáno k ověření kódu. Šipka doleva nejprve ověří kód a poté jej nahraje  

do připojeného Arduina. Třetí ikona slouží k založení nového souboru. Šipka nahoru umožňuje 

otevřít uložený Arduino projekt a šipka dolů slouží k uložení současného projektu. Na pravé 

straně je tlačítko pro spuštění serial monitoru, pomocí kterého lze vysílat a přijímat data 

z Arduina.[34] 

Ke psaní programů je většinou používána osekaná verze C++. Projekty napsané 

v Arduino IDE se nazývají sketche. Je zde také řada knihoven specifických pro daná zařízení, 

jelikož je programování mikrokontroleru do jisté míry odlišné od programování počítače. Mezi 

funkce obsažené v těchto knihovnách patří například nastavování pinů na vstup/výstup, čtení 

analogových hodnot a časovače. [34] 

Pro naprogramování rotačního stolu bylo využito krom běžného prostředí Arduino IDE 

i knihovny AccelStepper. Tato knihovna umožňuje ovládání krokových motorů pomocí 2, 3 

nebo 4 pinů, ať už přes dedikovaný driver, nebo jiným způsobem. Standardní Arduino IDE 

v základu poskytuje knihovnu Stepper, kterou lze použít k ovládání krokového motoru. 

Knihovna AccelStepper je jakousi nadstavbou této základní knihovny a výrazně ji vylepšuje 

hned několika způsoby. Nejvýznamnějším z nich pro tuto aplikaci je ovládání zrychlení  

a zpomalení motoru. Dále pak umožňuje současné ovládání několika krokových motorů, nebo 

například nastavení velmi pomalého otáčení. [35] 

3.4.2 PROGRAM K OVLÁDÁNÍ STOLU 

V této podkapitole je uveden konkrétní program napsaný v Arduino IDE. Na Obrázek 

28 je snímek výstupního okna Arduino, které poskytuje informace v závislosti na příkazech 

zadaných do horního řádku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 28 - Serial výstup v Arduino IDE 
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Kód nejprve čeká na uživatele, až zvolí jednu ze dvou různých možností ovládání – 

pomocí úhlu natočení, nebo pomocí rychlosti. Po zvolení módu je pozice motoru vynulována 

a opět se čeká na zadání hodnoty uživatelem. Režim ovládání pomocí zadání úhlu natočení 

vždy zpracuje zadanou hodnotu úhlu, a poté vykonává příkaz, dokud se neotočí o daný úsek. 

Velikost úhlu není omezená, tudíž je možné motor otáčet na obě strany dle požadavků. 

V režimu ovládání pomocí zadání rychlosti otáčení je opět čekáno na vstup zadaný uživatelem. 

Dále lze nastavit i velmi pomalou úhlovou rychlost, opět v obou směrech. Motor je podle 

potřeby zastaven zadáním nuly do příkazového řádku. V následujícím obrázku je popsána část 

kódu určená ke čtení vstupu ze serial portu a následné zpracování tohoto vstupu pro použití 

v příkazu pro natočení motoru na zadaný úhel. 

Celý program je uveden v příloze práce, přímo ve formátu .ino, ale i v textové formě.  

  

Obrázek 29 - Část kódu v Arduino IDE 
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3.5 INDUKČNÍ SENZOR 

Indukční senzory využívají principu elektromagnetické indukce pro detekci blízkých 

kovových objektů. K tomu používají cívku, která generuje vysokofrekvenční magnetické pole. 

Pokud je poblíž kovový objekt, je v něm tímto vytvořen proud, díky kterému je v objektu 

vytvořeno opačné magnetické pole, které ubírají výkon, z čehož se dá poté pomocí obvodu 

určit přítomnost daného objektu. Senzory zachycují jakékoli kovy, ale nedetekují například 

kapaliny, tudíž mohou pracovat ve vlhkém prostředí. [32] 

Senzor je pak dále vyráběn i se shieldem (kovový obal okolo cívky), který pomáhá 

usměrňovat magnetické pole, čímž vylepšuje jeho směrovost a přesnost, avšak zároveň sníží 

jeho dosah.  [32] 

Indukční senzor může být využit pro navádění stolu k nulovému bodu. Poskytuje tak 

alespoň základní zpětnou vazbu využitelnou například při havárii nebo výpadku napájení, 

jelikož v těchto stavech je poloha motoru ztracena a musí být znovu ručně nastavována, pokud 

je známá pozice nuly požadavkem. 

 

3.6 ROTAČNÍ ENKODÉR 

Jedná se o typ snímače polohy používaný ke zjištění úhlového natočení rotující hřídele. 

Generuje výstupní elektrický signál, který může být buď analogový nebo digitální. Existuje 

více druhů rotačních enkodérů. V závislosti na výstupním signálu je lze rozdělit na 

inkrementální nebo absolutní. Co se týče technologie snímání, existují magnetické, optické  

a laserové enkodéry. [36] 

Výstupem rotačního enkodéru je čtvercová vlna. Funguje na principu umístění dvou 

snímačů A a B, v konstantní vzdálenosti od sebe, nad rotující disk s druhem kontaktu podle 

technologie snímání. Rotace tohoto disku je pak spojená se snímanou hřídelí. Následná pozice 

hřídele je poté zjištěna počítáním jednotlivých pulzů. Pro zjištění směru otáčení jsou výstupní 

signály od sebe posunuty o 90°. Při změně směru otáčení se změní i vzájemné pořadí těchto 

výstupních signálů. [36] 

 

  

Obrázek 30 - Srovnání senzoru se shieldem a bez shieldu [32] 
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Obrázek 31 - S3806 rotačni inkrementální enkodér 
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4 NÁVRH ROTAČNÍHO STOLU 

Rotační stůl prošel několika předběžnými návrhy. Každý z nich měl své výhody  

i nevýhody. Nakonec byl vybrán návrh, u kterého nejvíce převažovaly výhody, a zároveň byl 

konstrukčně nejjednodušší a nejefektivnější. V následujících podkapitolách jsou zobrazeny 3D 

modely složené ve studentské verzi programu Autodesk Inventor Professional 2020, 

s uvedením jejich vlastností. 

Na začátku bylo zvažováno umístění desky stolu přímo na osu krokového motoru. Toto 

řešení je u vybrané velikosti motoru možné pro velmi malé hmotnosti v řádech stovek gramů. 

Přesné hodnoty bohužel výrobce neuvádí. Dá se ale předpokládat, že opakované zatížení 

v řádech kilogramů, které navíc nemusí působit jen ve formě axiální síly, by mělo za následek 

předčasné opotřebení motoru, tudíž takové řešení nelze použít. Navíc je vhodnější využít 

nějakého převodu ke zvýšení točivého momentu přenášeného na hřídel stolu. 

 

4.1 KUŽELOVÉ SOUKOLÍ 

U prvního zkušebního návrhu bylo použito kuželové soukolí. To umožňuje umístění 

motoru vodorovně, což by při lepším designovém návrhu mohlo vést k úspoře místa. Od toho 

bylo však upuštěno z důvodů uvedených pod obrázkem a byl vybrán jiný typ převodu, jenž 

poskytoval více výhod.  

 
Obrázek 32 - Zjednodušený návrh rotačního stolu s kuželovým soukolím 

 Hlavní nevýhodou kuželového soukolí je náchylnost na přesnost uložení, kde nepřesné 

doléhání jednotlivých zubů způsobuje nižší efektivitu převodu a předčasné opotřebení. 
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4.2 ŠNEKOVÝ PŘEVOD 

Další návrh rotačního stolu se soustředil na co nejmenší vertikální rozměr. Výběr 

převodu se inspiroval u nejčastěji komerčně dostupných rotačních stolů. Vzhledem 

k vysokému převodovému číslu v poměru k rozměrům šnekového převodu se toto řešení zdálo 

jako nejlepší.  

V tomto návrhu byl motor umístěn na hliníkovém profilu tvaru L. Hřídel motoru byla 

spojkou připevněna k hřídeli s červíkem. Ta byla navíc uchycena na obou stranách v ložiscích. 

Ložiska byla pak vložena do držáků vyrobených 3D tiskem. 

Hlavními problémy šnekových převodů je jejich nízká efektivita, z čehož vyplývá vyšší 

požadovaný točivý moment motoru, a jejich potřeba pravidelného mazání. Zároveň je jejich 

výroba značně složitější ve srovnání s dále uvedenými typy převodů, což se také podepisuje na 

jejich ceně. Dále je pak nastavení osové vzdálenosti ozubeného kola a červíku náchylné na 

nepřesnosti, stejně jako u kuželového soukolí. Z těchto důvodů byl tento návrh také 

vyhodnocen jako nevhodný pro dané potřeby. 

  

Obrázek 33 - Návrh otočného stolu se šnekovým převodem 
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4.3 ŘEMENOVÝ PŘEVOD – FINÁLNÍ REALIZACE 

Finální návrh obsahoval již zmíněné použití pásového převodu. Toto řešení bylo 

vybráno z několika důvodů. Prvním z nich je velmi dobrá dostupnost řemenů i řemenic 

v požadovaných rozměrech, z čehož vyplývá i nízká cena řešení. Dále tento návrh, na rozdíl 

od obou předcházejících, není tak náchylný na přesnost uložení osy motoru vůči ose stolu.  

Pro otočný stůl na nízkou zátěž lze také pominout nepatrnou vůli v pohybu způsobenou mírnou 

pružností řemene.  

 Toto řešení bylo určeno jako nejlepší, jelikož je dosaženo požadované přesnosti  

a opakovatelnosti, a zároveň je jednoduše proveditelné a relativně levné. Nejdražší částí je 

driver (2), který byl vybrán nejen z důvodu vyšší bezpečnosti (ochrana vůči zkratu a přetížení), 

možnosti mikrokrokování motoru až do 1/128 kroku, ale i kvůli případnému rozšíření stolu  

o silnější motor, k čemuž se vyjadřuje následující podkapitola. 

 

 

 

Obrázek 34 - Nízkoprofilový návrh stolu s řemenovým převodem 
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Na následujícím obrázku je nákres bočního pohledu na rotační stůl se základními rozměry, 

k němuž je přiložen seznam s popisem použitých komponent. Pod ním jsou blíže uvedeny 

výkresy hřídele a držáku na horní desku stolu. 

 

Tabulka 4 - Popis jednotlivých součástí k Obrázek 35 

1 Hliníkové profily pro uchycení motoru 

2 Řemenice pro převod - 16 a 40 zubů 

3 Řemen délky 200mm 

4 Hřídel stolu 

5 Ložisko UCFL202 

6 Duralové profily pro uchycení driveru a kabelů 

7 Driver M542 

8 Spodní plošina o velikosti 150x300 mm 

9 Jekl o rozměrech 60x20x2 mm 

10 Držák na desku stolu 

11 Kruhová deska stolu o průměru 300 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 35 - Návrh stolu – finální realizace 

Obrázek 36 - Výrobní výkres hřídele stolu 
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Dále jsou pak uvedeny fotografie hotového rotačního stolu.  

Obrázek 39 - Zkonstruovaný rotační stůl – pohled 1 

Obrázek 38 - Zkonstruovaný rotační stůl – pohled 2 

Obrázek 37 - Rozměry držáku horní desky stolu 
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4.4 ŘEMENOVÝ PŘEVOD – VERZE S ENKODÉREM 

Tato verze byla vytvořena jako alternativa k nízkoprofilovému uložení při použití převodu 

s řemenem. Hlavním rozdílem zde je použití silnějšího motoru, čímž byla zvýšena i jeho nosná 

konstrukce použitím jinak vysokých L-profilů. Dále je zde pak přidán enkodér, který umožňuje 

řízení s uzavřenou smyčkou pro vysokou opakovatelnost. Konstrukčně se počítalo s rotačním 

inkrementálním enkodérem S3806 (Obrázek 31). Přidání enkodéru umožňuje, aby byl motor 

ovládán mnohem blíže limitu točivého momentu, jelikož jsou-li ztraceny kroky, je možné tuto 

chybu vynulovat zpětnou vazbou z enkodéru k udržení stálé přesnosti. Uložení enkodéru je 

navrhnuto uvnitř jeklu z duralu o rozměrech 60x60x3 mm pro úsporu místa. Dále je zde pak 

použit i indukční senzor pro homing a možnou korekci pohybu. 

Tento koncept je teoretickým rozšířením dalších možností rotačního stolu. Tento návrh je na 

realizaci dražší jak návrh bez enkodéru. Při možném budoucím zavedení většího množství 

požadavků na funkce rotačního stolu je však proveditelný. 

  

Obrázek 40 - Návrh stolu s řemenovým převodem s vysokým profilem 
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5 KONSTRUKCE ROTAČNÍHO STOLU 

Celý návrh je umístěn na spodní desce z duralu. V té jsou po obvodu vyvrtány čtyři 

otvory s roztečí 100 mm na 250mm sloužící k uchycení k rastru na podstavě. Dále jsou v desce 

díry na uchycení L-profilů pomocí šroubů se zápustnou hlavou, na kterých drží krokový motor 

57HS09 (1), driver M542 (2) a otvor (3) připravený na datové kabely a kabely vedoucí ke 

zdroji napájení. Hřídel stolu drží v poloze utěsněné kuličkové ložisko v litinovém domku (4).  

Řemenice redukují převod z motoru na stůl v poměru 2,5:1. Tím je sice snížena 

maximální dosažitelná úhlová rychlost stolu, ale zároveň i točivý moment motoru potřebný  

k roztočení stolu, čímž je zvýšeno maximální možné úhlové zrychlení. Na konec hřídele bude 

umístěna jedna z kruhových desek z duralu o tloušťce 3 mm. Jejich průměry jsou 300 mm  

a 500 mm. 

Maximální úhlové zrychlení 

K výpočtu maximálního možného úhlového zrychlení stolu za podmínky, aby nebyl 

překročen maximální dovolený točivý moment motoru, je třeba vypočítat moment setrvačnosti 

celé soustavy. Údaje pro točivý moment motoru v závislosti na rychlosti otáčení jsou od 

výrobce uvedeny jen pro hodnotu napětí 36 V, avšak zde použitý zdroj dodává pouze 24 V.  

U krokových motorů je na velikosti napětí závislá převážně maximální rychlost, tudíž se tyto 

hodnoty dají použít pro orientační určení maximálního zrychlení. [33] 

 Vzhledem k tomu, že stůl bude pracovat s objekty s různou hmotností v rozdílné 

vzdálenosti od středu otáčení, bude počítáno s nejhorší možností, což je v tomto případě 

umístění objektu v podobě hmotného bodu o maximální dovolené hmotnosti (přibližně 5 kg) 

na okraji desky, spočítání momentu setrvačnosti pro daný bod a jeho následné přičtení 

k momentu setrvačnosti disku. Setrvačnost zbytku soustavy je vzhledem k rozměrům disku 

zanedbatelná.  

Pro moment setrvačnosti homogenního disku o hmotnosti m a poloměru R platí 

následující vztah: 

𝐽 =
1

2
𝑚𝑅2     (1) 

Jelikož však není známá hmotnost disku, je třeba ji spočítat. Disk stolu je vyroben z duralu  

o tloušťce h = 3 mm. Jeden disk má průměr d1 = 300 mm a druhý d2 = 500 mm. Uváděná 

hustota duralu je ρ = 2,8g/cm3. Po dosazení do vztahu pro výpočet hmotnosti válce (2) 

dostaneme hodnotu m ve vztahu (1). 

𝑚 =  𝜌 ∗ 𝜋
𝑑2

4
ℎ    (2) 

Zpětným dosazením výpočtů z (2) do (1) je dosaženo výsledků pro oba disky. Hmotnosti disků 

jsou m1 ≅ 0,593kg a m2 ≅ 1,649kg a jejich momenty setrvačnosti J1a = 0,027 kg*m2  

a J2a = 0,206 kg*m2.  

 K výpočtu momentu setrvačnosti hmotného bodu je použit stejný vztah (1), kde R je 

nyní použito jako vzdálenost hmotného bodu od středu rotace. Pro vzdálenost R1 = 300 mm 

je moment setrvačnosti J1b = 0,225 kg*m2 a J2b = 0,625 kg*m2. Pro další výpočty jsou tyto 

hodnoty sečteny, do J1 = 0.252 kg*m2 a J2 = 0,831 kg*m2 
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K vypočtení úhlového zrychlení α je použit vztah (3). Točivý moment M je uveden 

výrobcem motoru. Navíc je použit převod 2,5:1 tudíž moment z motoru bude ještě teoreticky 

zvětšen v tomto poměru. Do rovnice bude tedy dosazeno 𝑀 = 1,3𝑁𝑚 ∗ 2,5 = 3,25𝑁𝑚. Tato 

hodnota bude ve výsledku menší kvůli ztrátám v převodech a ložisku, avšak pro přibližný 

výpočet je toto dostačující. 

𝛼 =
𝑀

𝐽
      (3) 

Po dosazení do (3) vyjde 𝛼1 ≅ 12,9 𝑟𝑎𝑑 ∗ sec−2  a 𝛼2 ≅ 3,9 𝑟𝑎𝑑 ∗ 𝑠𝑒𝑐−2. Toto je maximální 

dosažitelná úhlová zrychlení, za předpokladu že je na okraj disku umístěno závaží o hmotnosti 

5 kg, při daném převodu s použitým motorem.  

 Optimální možností by bylo umístění objektu přesně do osy rotace disku. Při počítání 

pouze s hmotným bodem by moment setrvačnosti byl ovlivněn pouze poloměrem disku. 

V tomto případě by bylo maximální úhlové zrychlení 𝛼1 ≅ 120,4 𝑟𝑎𝑑 ∗ sec−2   

a 𝛼2 ≅ 15,8 𝑟𝑎𝑑 ∗ sec−2  . V tomto případě by však už dynamika celé soustavy nebyla 

zanedbatelná, navíc s objektem také nelze vždy počítat jako s hmotným bodem. Tudíž bude 

úhlové zrychlení stolu přizpůsobené více prvním dvěma hodnotám. 

 Při úhlové rychlosti stolu 𝜔 ≅ 6,28 𝑟𝑎𝑑/ 𝑠𝑒𝑐  , nebo také 1 otáčka za sekundu bude 

obvodová rychlost menší desky 𝑣1 ≅ 1,884 𝑚/𝑠 a větší desky 𝑣2 ≅ 3,14 𝑚/𝑠. Další rychlosti 

jsou lineárně závislé na úhlové rychlosti a rameni otáčení, podle vztahu (4). 

𝑣 =  𝜔 ∗ 𝑟     (4) 

Maximální úhlová rychlost je však omezená z důvodu setrvačné síly působící na umístěný 

objekt. Momentálně je disk vyroben z duralu s hladkým povrchem. Toto zapříčiňuje malý 

koeficient tření mezi diskem a umístěným objektem. Z toho vyplývá, že je objekt při vyšší 

rychlosti otáčení vynášen směrem k okraji stolu. V některých dopravníkových systémech je 

této vlastnosti využíváno pro dopravení a srovnání objektů u okraje stolu, kde je umístěna 

zvýšená hrana pro zastavení pohybu objektů. Příklad takového stolu je uveden na Obrázek 4. 

V případě této práce je však tento jev nežádoucí, tudíž je třeba rychlost otáčení omezit  

a popřípadě využít jiného přístupu, který by umožnil užití vyšší rychlosti. Jedním z možných 

řešení je jednoduše umístění objektu co nejblíže k ose otáčení, tedy středu stolu. Tím je 

zmenšeno rameno rotace, na kterém je setrvačná síla lineárně závislá. Dalším přípustným 

řešením je použití jiného materiálu při výrobě disku nebo například gumové podložky. Tím lze 

docílit vyššího koeficientu tření, díky němuž je zabráněno posunu objektu po desce při vyšších 

rychlostech.  

 Jeden celý krok motoru, který má velikost 1,8° zapříčiní pootočení hřídele stolu o 0,72° 

díky použitému převodu. Tento úhel způsobí posunutí okraje menší desky o 1,88mm a okraje 

větší desky o 3,14mm. Z tohoto důvodu je na driveru zvoleno mikrokrokování, které tuto 

hodnotu sníží. Podle potřeby lze nastavit množství mezikroků. Ty jsou převážně v násobcích 

dvou. Tudíž pro ¼ mikrokrokování bude jeden krok rozdělen na 4 mezikroky, takže bude 

dosaženo pootočení motoru o 0,45° a jedno otočení nebude tak omezeno pouze na 200 kroků, 

ale na 800 mikrokroků. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout vlastní rotační stůl pro malé manipulace, 

který je uzpůsoben nejen k hlavnímu využití v systému dopravníků, ale případně k 3D 

skenování objektů při jejich modelování. 

V úvodní části práce jsou stručně popsána různá využití rotačních stolů a v nich 

používané typy pohonů a převodů. Dále je věnována pozornost jednotlivým esenciálním 

komponentům rotačních stolů, kde jsou dále podrobněji popsány konkrétní vybrané 

komponenty pro tuto bakalářskou práci. Na konci rešeršní části jsou uvedeny příklady možných 

způsobů programování ovládací desky k motoru a přiblížen vybraný konkrétní způsob 

programování. 

 Návrh konstrukce rotačního stolu prošel mnoha úpravami. Ty nejvýznamnější jsou 

uvedeny a popsány v praktické části této bakalářské práce. U každé je také vložen snímek 

obrazovky z programu Autodesk Inventor 2020, na kterém je zobrazen daný model.  

Úpravy, které výrazně nezasahovaly do konstrukce návrhu, jako například užití jiného driveru, 

ovládací desky, či zvolení odlišné velikosti šroubů na uchycení, nejsou uvedeny. Dále pak není 

v modelech zobrazena horní deska stolu, jelikož by zakrývala velkou část pohledu, její vzhled 

nemá žádný praktický dopad na funkci stolu a zároveň taktéž prošla více odlišnými návrhy.  

 Ve výsledném návrhu je zvolen krokový motor Leadshine 57HS09. K němu byl pořízen 

driver pro mikrokrokování od stejného výrobce – Leadshine M542, kterému bude dodávat 

signály k ovládání deska Arduino. Hlavní hřídel stolu je vložena do masivního ložiskového 

kompletu UCFL202, který je pak přichycený ke spodní desce přes jekl z duralu z důvodu 

dosažení požadované výšky. Pro převod točivého momentu mezi motorem a stolem je zajištěn 

pomocí ozubeného řemene a dvou řemenic.  

 Při konstrukci stolu byl kladen důraz i na variabilnost rychlosti. Jelikož výměna 

řemenic je celkem jednoduchá, lze měnit převodový poměr soustavy dle potřeby. Dále se skýtá 

možnost umístění indukčního senzoru pro navádění stolu do nulové pozice, jak je prezentováno 

v návrhu rotačního stolu s enkodérem.  

Výstupem této bakalářské práce je funkční rotační stůl s vyměnitelnou deskou  

o průměru 300 mm, který je možné použít pro různé účely. Programové vybavení stolu je 

určené k demonstraci, tudíž program obsahuje manuální zadávání úhlu natočení, popřípadě 

rychlosti. 
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8 SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

A Ampér – Jednotka elektrického proudu 

CNC Computer Numeric Control – Číslicové řízení strojů 

DIP Dual In-line Package – Vícenásobný přepínač 

Hz Hertz – Jednotka frekvence 

kg Kilogram – Jednotka hmotnosti 

RAM Random Access Memory – Druh počítačové paměti 

V Volt – Jednotka elektrického napětí 

Ω Ohm – Jednotka elektrického odporu 
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