








 

 

ABSTRAKT 
Tato práce se zabývá vývojem nízkonákladového robotu, který je ur en pro výukové ú ely 
v Robotárn  a na SPŠ a VOŠ Brno, Sokolská, p ísp vková organizace. Hlavní funkcí robotu 
vzd lávání student  v oblasti programování. V rešeršní ásti jsou popsány druhy robot  
používaných ve výuce. Rešerše se dále zabývá fenoménem kooperujících robot  a jejich 
praktickému uplatn ní v sou asné výrob . V práci je popsána mechanická konstrukce robotu. 
Jsou provedeny výpo ty pot ebných krouticích moment  pro jednotlivé osy. Dále jsou 
provedeny výpo ty p evod  kloub  robotu. Práce obsahuje návrh chapadla robotu. Práce 
obsahuje i teoretické ešení ízení robotu.  

ABSTRACT 
This thesis deals with the design of a low-cost robot used for educational purposes at robotic 
group Robotárna and at the secondary technical school SPŠ and VOŠ Brno, Sokolská, 
p ísp vková organizace. The main intent of the robot is in teaching students programming. 
The research part deals with collaborational robots phenomenon and their practical usage in 
present production plants. The thesis covers the mechanical design of the robot, calculations 
of the required torques for each joints, design of the robot gripper and also a theoretical 
solution to robot control. 

 

KLÍ OVÁ SLOVA 
Výukový robot, vertikální kloubový robot, robot tisknutý na 3D tiskárn , nízkonákladový 
robot, osy hnané ozubeným emen. 

KEYWORDS 
Educational robot, vertical articulated robot, 3D printed robot, low-cost robot, toothed belt 
driven joints. 
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1 ÚVOD 

S rostoucí pot ebou automatizace a 
Budoucnost, jak se zdá, bude pot
Nastává problém s nedostate
nebo se o n m mnoho nedozví,
s p edsudky, že je to nep
nikoliv z d vodu, že jim chybí vlohy, nýbrž z
o daných technických obor
a koliv ješt  nedohlédneme tam, kam nás to možná dovede. Vývoj b
v tší robotizaci a automatizaci úpln
odborn  vzd laných znalc
kloubí ostatní v dní poznatky, s
spole ného. Která dokáže vnímat své okolí, dokáže ovliv
na události bez p edchozí zkušenosti.

 

Robotika je složitý obor, ale dokáže být i zábavný,
nadšenc  do robotiky už i na základních školách. Tak
robotikou. Což není na škodu, ale bylo by dobré, kd
souvisejí s pr myslovou robotikou. 
z tohoto d vodu vznikla tato práce. V
používané školní roboty a stavebnice. Dále se bude 
robot . Budou uvedeny praktické p
p ijde st žejní ást práce –
programování. Budou rozebrány použité vztahy, konst
robotu. Na záv r bude konstrukce zhodnocena a budou vyjmenovány kr

ebou automatizace a robotizací p ichází i pot eba budoucích technik
Budoucnost, jak se zdá, bude pot ebovat stále v tší po ty technik , odborník

nedostate ným množstvím kvalitních technik . Mnoho lidí obor nezaujme 
m mnoho nedozví, a tak se nem žou vhodn  rozhodnout. V

edsudky, že je to nep edstaviteln  složité, to má za následek nedostatek odborných li
vodu, že jim chybí vlohy, nýbrž z d vodu nedostate ného kontaktu a pov

o daných technických oborech. Robotika není výjimkou, práv  naopak. Sm
 nedohlédneme tam, kam nás to možná dovede. Vývoj bude sm

tší robotizaci a automatizaci úpln  ve všem. Budoucnost bude vyžadovat v
ch znalc  s mezioborovým záb rem. Práv  robotika je v
dní poznatky, s cílem stvo ení „bytosti“, která bude mít s

ného. Která dokáže vnímat své okolí, dokáže ovliv ovat své okolí, a která umí reagovat 
edchozí zkušenosti.  

Robotika je složitý obor, ale dokáže být i zábavný, jak nám dokazuje stále v
 do robotiky už i na základních školách. Tak ka všude se ale zabýva

robotikou. Což není na škodu, ale bylo by dobré, kdyby se v novali i 
myslovou robotikou. Problém m žou p edstavovat i finance. Mimo jiné i 

vodu vznikla tato práce. V následujících kapitolách budou 
používané školní roboty a stavebnice. Dále se bude v nováno novince v

. Budou uvedeny praktické p íklady nasazení t chto robot  v pr
– návrh vlastního robotu ur eného k výuce robotické manipulace a 

programování. Budou rozebrány použité vztahy, konstrukce jednotlivých 
r bude konstrukce zhodnocena a budou vyjmenovány kr
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eba budoucích technik . 
, odborník  a inženýr . 

. Mnoho lidí obor nezaujme 
 rozhodnout. V kombinaci 

 složité, to má za následek nedostatek odborných lidí, 
ného kontaktu a pov domým 

 naopak. Sm r vývoje je jasný, 
 nedohlédneme tam, kam nás to možná dovede. Vývoj bude sm ovat k ím dál 

 ve všem. Budoucnost bude vyžadovat v tší množství 
 robotika je v da, která v sob  

ení „bytosti“, která bude mít s lov kem n co 
ovat své okolí, a která umí reagovat 

 jak nám dokazuje stále v tší po ty 
ka všude se ale zabývají mobilní 

novali i innostem, které více 
edstavovat i finance. Mimo jiné i 

následujících kapitolách budou probrány v sou asnosti 
nováno novince v podob  kooperujících 

pr myslové výrob . Poté 
výuce robotické manipulace a 

rukce jednotlivých ástí šesti osého 
r bude konstrukce zhodnocena a budou vyjmenovány kritické úseky a díly.





 

2 MOTIVACE 

Podle prognóz budeme v 
rozsahu, který nem l v historii obdoby. Zvýšení produktivity a výkonnosti 
dramatické jako p i nástupu první pr
trh a postavení lov ka ve spole
orientovat se v nových technologiích a schopnost technicky 
lidstvo elit. Už te  jsou vid
Globální zm na klimatu, obrovská sucha, nedostatek vody, rapidn
rozmach deviantního chování lidí, r
zdravých jedinc , rozpady sociálních vztah
nebudou ešitelné technicky, ale n

Hlavní motivací bylo vyvinout pom
Pom cku, která bude dostupná, levná,
uvažování. Za tímto ú elem byla vyvinuta pom
kinematikou a 6 stupni volnosti. Robot bude sloužit
robotického kroužku na St
Robot bude sloužit jako dostupná pom

D vod  vytvo ení této práce bylo vícero. Jedním z
Po ízení pr myslového robotu
st ední pr myslové školy s
které nejsou specializovány na strojírenství, s
cht la založit robotický kroužek, jsou odkázán
Mindstorms, a o robotu pr
zájmové kroužky platí to, co pro gymnázia. 

Dalším d vodem pro vymyšlení tohoto robotu byla absence 
robot  na našem trhu. V tšina robotických kroužk
prosp šné a pomáhá to vytvo
s pr myslovou výrobou a studenti se ke stacionárním robo
st ední škole, vysoké technické škole nebo až v
stacionárního robotu.  

Dalšími d vody vývoje vlastního robotu byly konstrukce amatér
mají n kolik spole ných vlastností. Minimální n
roboty, prakticky žádná nosnost, jako pohony os jso
pop ípad  jsou použity krokové motory, které má robot v
požadavky na motory v p
robotu. Cílem práce bylo odstranit tyto nedostatky.

 

 následujících letech sv dky automatizace a robotizace nebývalého 
historii obdoby. Zvýšení produktivity a výkonnosti 

i nástupu první pr myslové revoluce. Zm ní se vše. A zm
ka ve spole nosti. Pro budoucí uplatnitelnost lidí bude d

nových technologiích a schopnost technicky ešit problémy, kterým bude 
 jsou vid t pozorovatelné náznaky toho, emu budeme vystaveni. 

na klimatu, obrovská sucha, nedostatek vody, rapidní úbytek vitality 
rozmach deviantního chování lidí, r st po tu nep í etných avšak podle medicíny naprosto 

, rozpady sociálních vztah  mezilidských.[6] N které výzvy budoucnosti 
ešitelné technicky, ale n které ano.  

ací bylo vyvinout pom cku, která bude vést mladé lidi k
bude dostupná, levná, transparentní, která povede ke komplexn

elem byla vyvinuta pom cka v podob  školního robotu se sériovou 
kinematikou a 6 stupni volnosti. Robot bude sloužit k názorným ukázkám student
robotického kroužku na St ední pr myslové škole a Vyšší odborné škole Brno, Sokolská
Robot bude sloužit jako dostupná pom cka k výuce programování robot

ení této práce bylo vícero. Jedním z d vod  byla finan
myslového robotu, i t eba staršího, je pom rn  nákladná záležitost. N

myslové školy s tím problémy nemají a dokážou si robot po
které nejsou specializovány na strojírenství, s tím m žou mít problém. Gymnázia, která by si 

la založit robotický kroužek, jsou odkázána pouze na stavebnice typu Merkur, L
Mindstorms, a o robotu pr myslového typu si mohou jenom nechat zdát. Pro zákl
zájmové kroužky platí to, co pro gymnázia.  

vodem pro vymyšlení tohoto robotu byla absence 
tšina robotických kroužk  používá roboty mobilní, což je také velice 

šné a pomáhá to vytvo it vztah student  k tomuto oboru, ale už to tolik nesouvisí 
myslovou výrobou a studenti se ke stacionárním robot m dostanou až na spe

ední škole, vysoké technické škole nebo až v praxi. Tento d vod m

vody vývoje vlastního robotu byly konstrukce amatér
ných vlastností. Minimální nebo nulová podobnost s

roboty, prakticky žádná nosnost, jako pohony os jsou použity modelá
 jsou použity krokové motory, které má robot v každém kloubu, 

p edcházejících kloubech a ímž se snižují dynamické vlastnosti 
Cílem práce bylo odstranit tyto nedostatky. 
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dky automatizace a robotizace nebývalého 
historii obdoby. Zvýšení produktivity a výkonnosti bude srovnateln  

ní se vše. A zm ní se i pracovní 
nosti. Pro budoucí uplatnitelnost lidí bude d ležitá schopnost 

ešit problémy, kterým bude 
emu budeme vystaveni. 
í úbytek vitality lov ka, 

etných avšak podle medicíny naprosto 
které výzvy budoucnosti 

cku, která bude vést mladé lidi k technice. 
transparentní, která povede ke komplexn jšímu 

 školního robotu se sériovou 
názorným ukázkám student m 

a Vyšší odborné škole Brno, Sokolská. 
výuce programování robot .  

 byla finan ní stránka. 
kladná záležitost. N které 

tím problémy nemají a dokážou si robot po ídit. Nicmén  školy, 
žou mít problém. Gymnázia, která by si 

a pouze na stavebnice typu Merkur, LEGO 
myslového typu si mohou jenom nechat zdát. Pro základní školy a 

vodem pro vymyšlení tohoto robotu byla absence školních stacionárních 
 používá roboty mobilní, což je také velice 
tomuto oboru, ale už to tolik nesouvisí 

m dostanou až na specializované 
 vedl k vývoji školního 

vody vývoje vlastního robotu byly konstrukce amatérských robot , které 
ebo nulová podobnost s pr myslovými 

u použity modelá ské servomotory, 
každém kloubu, ímž se zvyšují 

ímž se snižují dynamické vlastnosti 





 

3 SOU ASNÝ STAV 

Tato kapitola poskytuje stru
výuce programování na základních, st
je nap íklad Robotárna, sídlící v
Podkapitola 3.2 zam uje pozornost na fenomén takzvaných kooperujících r
odstavc , které se zabývají potenciálem a pravd
zam ená na praktické realizace kooperujících robot

3.1 Používané školní roboty a stavebnice

3.1.1 Mobilní roboty 
Mobilní roboty p edstavují na našem trhu p
v robotických kroužcích na st
robotických sout ží pro žáky základních a st
[24]. Mezi zástupce t chto robot
(pr m r 94mm) dvoukolý kruhový robot vybavený 
podklad , po kterém robot jede. Robot je napájen 4 mikrotuž
rychlosti cca 1m/s. Robot je 
Cenov  vyjde na 100 amerických dolar

ASNÝ STAV A BUDOUCÍ TRENDY

Tato kapitola poskytuje stru ný p ehled robot  a robotických stavebnic používaných p
výuce programování na základních, st edních vysokých školách a v zájmových útvarech jako 

íklad Robotárna, sídlící v areálu SPŠ a VOŠ Brno, Sokolská, p
uje pozornost na fenomén takzvaných kooperujících r

, které se zabývají potenciálem a pravd podobným vývojem v
ená na praktické realizace kooperujících robot  ve sv t .  

Používané školní roboty a stavebnice 

edstavují na našem trhu p evládající skupinu robot
robotických kroužcích na st edních a základních školách. D vodem je zna

ží pro žáky základních a st edních škol, nap íklad Robotický den v
chto robot  pat í robot 3Pi od spole nosti Pololu. Jedná se o malý 

r 94mm) dvoukolý kruhový robot vybavený infra ervenými senzory na d
, po kterém robot jede. Robot je napájen 4 mikrotužkovými bateriemi, dosahuje 

. Robot je ízen mikrokontrolérem ATmega328, programovaný v
jde na 100 amerických dolar  [20]. Pololu 3Pi je vid t na Obr. 1)

Obr. 1) Pololu 3Pi[20] 

 

19 

A BUDOUCÍ TRENDY 

 a robotických stavebnic používaných p i 
zájmových útvarech jako 

areálu SPŠ a VOŠ Brno, Sokolská, p ísp vková organizace. 
uje pozornost na fenomén takzvaných kooperujících robot . Krom  pár 

v této oblasti, je kapitola 

evládající skupinu robot  používaných 
vodem je zna né množství 

íklad Robotický den v Praze 
nosti Pololu. Jedná se o malý 

senzory na detekci áry na 
kovými bateriemi, dosahuje 

ogramovaný v jazyce C. 
Obr. 1). 
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3.1.2 Stavebnice 
Další využívanou skupinu pom cek k výuce robotiky jsou r zné stavebnice, ze kterých 
studenti staví nejr zn jší stroje, za ízení nebo roboty, asto také mobilní. Mezi zástupce 
robotických stavebnic pat í firma LEGO a Fischertechnik.  

LEGO nabízí produkt LEGO Mindstorms [25], který obsahuje krom  mechanických 
komponent ke stavb  robotu také dotykový senzor, barevný senzor, dálkom r, kostku 
s integrovanými senzory a tzv. programovatelnou kostku. Jedná se o napájecí a ídicí 
komponentu robotu, která se programuje pomocí po íta e ve speciálním grafickém prost edí. 
Dá se íct, že je to populární robotická stavebnice, avšak která nemá mnoho spole ného s 
pr myslovou robotikou. Stavebnice LEGO Mindstorms EV3 je vid t na Obr. 2). 

 

Obr. 2) Sada LEGO Mindstorms EV3[25] 

 

Obr. 3) 3-osý robot od Fischertechniku[26] 



 

Naproti tomu Fischertechnik nabízí stavebnice model
robot . Nap íklad stacionární robot se 3°V, motory vybavenými e
chapadlem k manipulaci s 

3.1.3 Pr myslové roboty
V ad  škol se vyskytují skute
vzd lávací balí ek pro školy a univerzity, který obsahuje 6
200iD/4S s nosností 4kg a dosah
s dotykovým displejem, 28 digitálních vstup
pot ebné softwarové ešení a 20 licencí pro simula

 

3.2 Kooperující roboty

Poslední dobou jsou velmi sklo
internet v cí, atd… Spolupracující roboty nazna
roboty jsou roboty ur ené pro práci v
prvky. Tím se zmenšuje zástavbový 
senzory, které detekují kolizi s
zastaví nebo dokonce reverzuje otá
bezpe nostním prvkem je samotná ko
gumového materiálu. Dále jsou osy konstruovány tak,
prst  mezi n kterými leny robotu. 

P edpokládá se, že v
[9]. V roce 2016 zaznamenal trh s
letos se p edpokládá obrat 400 milión
v roce 2020 budeme hovo
spole nosti Universal Robots.

Sou asný trend jasn
vyhodnocování dat, masová customizace místo masové 
masám lidí. Spolupracující roboty v
dnešní zp sob výroby. To co je zatím vid
p esn jší, lépe senzoricky vybaveny, snadn
kolem nich d je. Dokážou odesílat data na cloudy, jejich 
spolu „komunikovat“. To, co jim schází, je schopnost využití takto získa
jim schází vyšší stupe  inteligence. To má zlomit p
schopnost se u it od lidí i jeden od druhého. A v
novou innost nau il jeden robot, a vše

Programování robot
dnes, kdy robotu programujeme krok za krokem. V
ud lat, pop ípad  to ukážeme, a robot se to po pár neúsp

Dalším p ínosem této nové generace robot
servisováním robotu. Díky pokro
stav robotu a ten servisovat až to bude skute
t sn  p edtím a nikoliv až se to projeví na výsledném výrob

 

Naproti tomu Fischertechnik nabízí stavebnice model  výrobních soustav i model
íklad stacionární robot se 3°V, motory vybavenými e

 p edm ty. Robot je k vid ní na Obr. 3). Více zde 

myslové roboty 
 škol se vyskytují skute né pr myslové roboty. Nap íklad f

ek pro školy a univerzity, který obsahuje 6-osý robot FANUC LR
nosností 4kg a dosahem 550mm, dále obsahuje kontrolé

dotykovým displejem, 28 digitálních vstup  a 20 digitálních výstup
ešení a 20 licencí pro simula ní software ROBOGUIDE.

roboty 

Poslední dobou jsou velmi sklo ované pojmy jako kooperující nebo spolupracující robot, 
cí, atd… Spolupracující roboty nazna ují trend vývoje robotiky. Spolupracující 

ené pro práci v blízkosti lov ka bez nutnosti odd
Tím se zmenšuje zástavbový prostor. Jsou vybaveny momentovými a silovými 

senzory, které detekují kolizi s p ekážkou, kterou m že být i lov k. V
zastaví nebo dokonce reverzuje otá ky motoru a ješt  od p ekážky trochu „odsko

nostním prvkem je samotná konstrukce robotu, kde je povrch tvo
gumového materiálu. Dále jsou osy konstruovány tak, aby nedošlo ke sk

leny robotu.  

edpokládá se, že v horizontu 5-10 let bude každý druhý prodaný robot kolaborativní
roce 2016 zaznamenal trh s kooperativními roboty obrat ve výši 266 milión

edpokládá obrat 400 milión . „Lze p edpokládat, že podobné tem
roce 2020 budeme hovo it klidn  o dvou miliardách,“ tvrdí Jürgen von Hollen, 

nosti Universal Robots. [10]  

asný trend jasn  ukazuje sm r vývoje pr myslu i života: digitalizace, sb
vyhodnocování dat, masová customizace místo masové výroby, zp
masám lidí. Spolupracující roboty v kombinaci rozvojem um lé inteligence do základ

o co je zatím vid t jsou jen první kr ky. Roboty jsou bezpe
jší, lépe senzoricky vybaveny, snadn ji programovatelné. Za ínají vnímat a vid

je. Dokážou odesílat data na cloudy, jejich ídicí systém b
To, co jim schází, je schopnost využití takto získa
 inteligence. To má zlomit p íchod um lé inteligence, která jim dá 

it od lidí i jeden od druhého. A v p ípad  propojení do cloud
il jeden robot, a všechny ostatní ji už budou znát. 

Programování robot  ve výrobním systému budoucnosti nebude
dnes, kdy robotu programujeme krok za krokem. V budoucnosti robotu 

 to ukážeme, a robot se to po pár neúsp šných pokusech nau

ínosem této nové generace robot  je zkrácení prostoj
servisováním robotu. Díky pokro ilé diagnostice a zpracování tzv. big data lze vyho
stav robotu a ten servisovat až to bude skute n  nutné, tj. p i zhoršení vlastností robotu nebo 

edtím a nikoliv až se to projeví na výsledném výrobku.  
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 výrobních soustav i model  
íklad stacionární robot se 3°V, motory vybavenými enkodéry a vakuovým 

. Více zde [26]. 

íklad firma FANUC nabízí 
osý robot FANUC LR-Mate 

em 550mm, dále obsahuje kontrolér J-30iB, pendant 
 a 20 digitálních výstup . Balí ek obsahuje i 

ní software ROBOGUIDE.[14] 

perující nebo spolupracující robot, 
ují trend vývoje robotiky. Spolupracující 

ka bez nutnosti odd lení bezpe nostními 
sou vybaveny momentovými a silovými 

k. V p ípad  kolize se robot 
ekážky trochu „odsko í“. Dalším 

nstrukce robotu, kde je povrch tvo en z m kkého 
nedošlo ke sk ípnutí ruky nebo 

10 let bude každý druhý prodaný robot kolaborativní 
kooperativními roboty obrat ve výši 266 milión  dolar , 

edpokládat, že podobné tempo ur it  vydrží a 
 o dvou miliardách,“ tvrdí Jürgen von Hollen, editel 

myslu i života: digitalizace, sb r a 
výroby, zp ístupn ní technologií 

lé inteligence do základ  zm ní 
ky. Roboty jsou bezpe n jší, 

ínají vnímat a vid t, co se 
ídicí systém b ží v cloudu, dokážou 

To, co jim schází, je schopnost využití takto získaných údaj . Zatím 
lé inteligence, která jim dá 

 propojení do cloudu sta í, aby se 

 ve výrobním systému budoucnosti nebude probíhat tak jako 
budoucnosti robotu ekneme, co má 

šných pokusech nau í d lat správn .  

 je zkrácení prostoj  p i výrob  zp sobené 
ilé diagnostice a zpracování tzv. big data lze vyhodnotit 

i zhoršení vlastností robotu nebo 
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3.2.1 ABB YuMi 
YuMi byl oficiáln  p edstaven na veletrhu v Hannoveru 13.dubna 2015. YuMi je 
spolupracující robot se dv ma pažemi, každá má 7°V, ur ený pro montáž drobných sou ástek. 
YuMi byl jako spolupracující robot p ímo navržen, proto se nejspíše po vizuální stránce liší 
od konkuren ních spolupracujících robot . YuMi se dá programovat „u ením“ od obsluhy, 
která m že robot programovat vedením ramen. Sou adnice os ramen se zaznamenávají na 
p ipojeném tabletu a v reálném ase se p evádí do kódu robotu.[12] 

Robot YuMi je ur en pro aplikaci p i osazování malých sou ástek, které d lají 
lov ku problém. YuMi vsadí do sestavy dané díly a díly, které d lají problém robotu, vsadí 
lov k sedící v t sné blízkosti robotu. Cena robotu YuMi dosahuje 40000 dolar . 

 

 

Obr. 4) ABB YuMi (IRB 14000)[12] 

 



 

Nasazení robotu YuMi v Elektro

YuMi byl nasazen v Jablonci nad Nisou v
elektrických zásuvek. Montážní postup je následujíc
p ípravky se senzory, dopravníky, vibra
manipuluje s pružinkami, d
operátor, který p ed robota položí dv
uchopí p ísavkami d tské pojistky a ty založí do p
YuMi vyjme p ipravené pružinky ze zásobníku (pro každou zásuvku 
vloží do prostoru mezi d tskou pojistkou a ví
vakuových p ísavek krytky d
pojistkou a pružinkami. Operaci dokon
Operátor opat í ví ko šroubke
manipulace odpovídá za dohled nad celou montáží.“
v p íloze na Obr. 22) až Obr. 29)

3.2.2 KUKA LBR iiwa1

Jedná se lehký (22kg nebo 30kg podle 
s lov kem. Vyrábí se ve dvou provedeních: LBR iiwa 7 R800
R820 (nosnost 14kg).[17] 

Nasazení robotu KUKA ve

Z d vodu nedostate ného prostoru na montážní lince, ergonomicky nevhod
nutnosti velké p esnosti uložení pístku do p
spole nostmi Matador Group a KUKA vytvo
robot usnad uje práci zam
se o operaci náro nou na 
dojít k znehodnocení celé p
nevhodnou operaci pro lidskou bytost

Obr. 5) Pracovišt

                                        
1 LBR iiwa – Leichtbauroboter intelligent industrial work assist

Elektro-Praga 

Jablonci nad Nisou v závod  ABB s.r.o., Elektro
elektrických zásuvek. Montážní postup je následující: „Pracovišt  tvo

ípravky se senzory, dopravníky, vibra ní podava e a systém rozplétání pružin. YuMi 
manipuluje s pružinkami, d tskou pojistkou a krytem d tské pojistky. Celý proces za

ed robota položí dv  ví ka zásuvky a dv  krytky d
tské pojistky a ty založí do p ipravených ví ek zásuvky. V dalším kroku 

ipravené pružinky ze zásobníku (pro každou zásuvku dva kusy) a následn
vloží do prostoru mezi d tskou pojistkou a ví kem zásuvky. V záv re

ísavek krytky d tské pojistky a položí je na ví ko zásuvky již opat
pojistkou a pružinkami. Operaci dokon í zatla ením krytky d tské pojistky do ví

ko šroubkem a zkompletovanou zásuvku odešle k balení. Operáto
manipulace odpovídá za dohled nad celou montáží.“[13] Celý postup montáže je vid

Obr. 29). 

1 
Jedná se lehký (22kg nebo 30kg podle provedení) robot se 7°V ur

kem. Vyrábí se ve dvou provedeních: LBR iiwa 7 R800 (nosnost 7kg) a LBR iiwa 14 
  

e ŠKODA AUTO s.r.o. ve Vrchlabí 

ného prostoru na montážní lince, ergonomicky nevhod
esnosti uložení pístku do p evodovky Škoda Auto ve spolupráci se 

Matador Group a KUKA vytvo ily pracovišt  s kolaborujícím robotem. 
uje práci zam stnanc m p i zakládání pístu azení do p evodov

nou na p esnost a opatrnost (p i „ uknutí“ pístku p
znehodnocení celé p evodovky) p i zakládání, zárove  se jedná o ergonomicky 

nevhodnou operaci pro lidskou bytost.[20][21][11]  

Pracovišt  ve Vrchlabí vybavené robotem KUKA LBR iiw

                                                 
Leichtbauroboter intelligent industrial work assistant  
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 ABB s.r.o., Elektro-Praga na montáž 
í robot YuMi, operátor, 

e a systém rozplétání pružin. YuMi 
tské pojistky. Celý proces za íná 

krytky d tské pojistky. YuMi 
ek zásuvky. V dalším kroku 

ipravené pružinky ze zásobníku (pro každou zásuvku dva kusy) a následn  je 
re né fázi uchopí pomocí 

ko zásuvky již opat ené d tskou 
tské pojistky do ví ka zásuvky. 

m a zkompletovanou zásuvku odešle k balení. Operátor vedle 
Celý postup montáže je vid t 

provedení) robot se 7°V ur ený pro nasazení 
 (nosnost 7kg) a LBR iiwa 14 

ného prostoru na montážní lince, ergonomicky nevhodné operace a 
evodovky Škoda Auto ve spolupráci se 

kolaborujícím robotem. Zde 
evodovek DQ 200. Jedná 

uknutí“ pístku p i zakládání by mohlo 
 se jedná o ergonomicky 

 

 ve Vrchlabí vybavené robotem KUKA LBR iiwa[KUKA] 
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Pracovišt  vybavené robotem KUKA ve Vrchlabí je na 
pracovišt  z Vrchlabí jsou v p íloze (

Nasazení robotu KUKA v BMW v Dingolfingu

Robot KUKA LBR iiwa je nasazený v
p i montáži p evodovek, kde d lník umis
umis uje t žké kuželové kolo do t
zajiš ujícím p esnou polohu v i robotu 

Nasazení robotu KUKA ve Fordu 

Robot lze nalézt v závod  Ford v
Ford Fiesta. V tomto p ípad  spolupráce vypadá následovn
tlumi  a p esune jej do p edem stanovené polohy a 
robotu za rukojeti p ípravku obsahující i šroubovací hlavy, robot se aut
funkce manipulátoru a d lník navede tlumi
nechá robot, aby sám zašrouboval šrouby a upevnil t
robot navzájem dopl ují – robot poskytuje pot
ustanovení dílu bez nutnosti vybavovat robot vid

3.2.3 Universal Robots 
Universal Robot vyvinula t i kooperující roboty: UR3, UR5 a UR1
10kg. První roboty tohoto typu byly uvedeny na trh v
jednoduchému zp sobu programování, které nevyžaduje žádné znalosti 
Programování požadovaných pozic roboty se provádí b
zadáním pozic na intuitivním dotykovém tabletu. Pro
Obr. 6) a intuitivní prost edí tabletu na 

Obr. 6) 

 vybavené robotem KUKA ve Vrchlabí je na Obr. 5). Další fotografie 
íloze (Obr. 30) a Obr. 31)). 

BMW v Dingolfingu 

Robot KUKA LBR iiwa je nasazený v závod  BMW v Dingolfingu jako montážní pomocní 
lník umis uje lehké komponenty jako ložiska, kroužky a robot 

žké kuželové kolo do t la p evodovky. P evodovka je umíst
i robotu – není pot eba strojového vid ní.[18] 

 v Kolín  nad Rýnem 

 Ford v Kolín  nad Rýnem v úseku montáže tlumi
 spolupráce vypadá následovn . Robot autonomn

edem stanovené polohy a eká na obsluhu. D lník uchopí rameno 
ípravku obsahující i šroubovací hlavy, robot se autonomn

lník navede tlumi  na požadované místo na šasi automobilu. Poté 
nechá robot, aby sám zašrouboval šrouby a upevnil tak tlumi . V této aplikaci se 

robot poskytuje pot ebnou zvedací sílu a operátor robotu p
ustanovení dílu bez nutnosti vybavovat robot vid ním.[19]  

i kooperující roboty: UR3, UR5 a UR10 s nostnostmi 3kg, 5kg a 
roboty tohoto typu byly uvedeny na trh v roce 2009. Roboty UR vynikají díky 

sobu programování, které nevyžaduje žádné znalosti 
Programování požadovaných pozic roboty se provádí bu  taženým ramen robotu, nebo 
zadáním pozic na intuitivním dotykovém tabletu. Programování robotu vedením je vid

edí tabletu na Obr. 7). 

 

 Programování robotu UR tažením[15] 

. Další fotografie 

Dingolfingu jako montážní pomocní 
uje lehké komponenty jako ložiska, kroužky a robot 

evodovka je umíst na v p ípravku 
 

úseku montáže tlumi  do modelu 
. Robot autonomn  vezme t žký 

lník uchopí rameno 
onomn  p epne do 

 na požadované místo na šasi automobilu. Poté 
této aplikaci se lov k a 

perátor robotu p esnost 

nostnostmi 3kg, 5kg a 
Roboty UR vynikají díky 

sobu programování, které nevyžaduje žádné znalosti programování. 
ramen robotu, nebo 

gramování robotu vedením je vid t na 



 

Nasazení robotu UR3 

ty i roboty UR3 jsou nasazen
provád jí šroubovací práce p
robot .  

Pracovní postup je následující: „Šroubová ty
ozubené soukolí k pouzdru kloubu. Robot se vyhýbá s
otev eného mechanismu nepadají žádné t
pracovního stolu, když je šroubovací práce hotová. 
kroužek, p írubu a v eteno a stiskne tla
robot a provede m ení laserovým senzorem, který generuje elektrické n
vzdálenosti. Toto nap tí je odesláno do jednoho z analogových vstup
parametr v programu a výpo
p ipevn ní p íruby pomocí 16 šroub
správné vycentrování ozubeného soukolí. Ozubené sou
p ipev ováno k pouzdru, a b
sou ásti ozubeného soukolí a výstupní p

3.2.4 FANUC CR-35iA
CR-35iA je spolupracující robot firmy FANUC
oplášt ním robotu se ukrývá standardní robot FANUC. Zelené
tenzometry, které detekují kolizi s
robot tla í na p ekážku, která nem
výše zmín ných robot , ty mají detekci zajišt
od p edpokládaných proud
4kg a 7kg. Sou asným cílem FANUCU j
v blízké budoucnosti rozší
spolupracující roboty s nosností v

 

 

 

 

Obr. 7) Intuitivní dotykový tablet[15] 

nasazeny ve spolupráci s lidmi v závodu firmy Universal Robots
jí šroubovací práce p i montáži ozubených kol a p írub v

Pracovní postup je následující: „Šroubová ty  pomocí 12 šroub
ozubené soukolí k pouzdru kloubu. Robot se vyhýbá st edu ozubeného soukolí, ta

eného mechanismu nepadají žádné t ísky. Ovlada  robota informuje d
pracovního stolu, když je šroubovací práce hotová. D lník pak ru n

eteno a stiskne tla ítko Start na obrazovce. Iniciativu pak o
ení laserovým senzorem, který generuje elektrické n

tí je odesláno do jednoho z analogových vstup
parametr v programu a výpo tech robota. Robot pak zajistí dodá

íruby pomocí 16 šroub  p esn  definovaným k ížovým postupem zaru
správné vycentrování ozubeného soukolí. Ozubené soukolí se neustále otá

ováno k pouzdru, a b hem šroubování výstupní p íruby. To zaru
ásti ozubeného soukolí a výstupní p íruba navzájem dokonale vycentrované.“

35iA 
35iA je spolupracující robot firmy FANUC s nosností 35kg. Pod zeleným gumovým 

ním robotu se ukrývá standardní robot FANUC. Zelené krytí robotu je vybaveno 
tenzometry, které detekují kolizi s p ekážkou. Dále i orienta ní ústrojí dokáže rozpoznat, že 

ekážku, která nem la být v cest . Tímto oplášt ním se FANUC odlišuje od 
, ty mají detekci zajišt nou porovnáváním odbíraných proud

edpokládaných proud . Spole nost FANUC zavedla do výroby i modely pro zatížení 
asným cílem FANUCU je vytvo it kompletní adu spolupracujících robot

blízké budoucnosti rozší í nabídku o model s nosností 15kg. FANUC uvažuje o zam
nosností v tší než 35kg.[9][22] 
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závodu firmy Universal Robots, kde 
írub v kloubech vyráb ných 

 pomocí 12 šroub  pevn  p ipojuje 
edu ozubeného soukolí, takže do 

 robota informuje d lníka u 
lník pak ru n  namontuje plastový 

ítko Start na obrazovce. Iniciativu pak op t p evezme 
ení laserovým senzorem, který generuje elektrické nap tí podle nam ené 

tí je odesláno do jednoho z analogových vstup  robota a slouží jako 
tech robota. Robot pak zajistí dodání nových šroub  pro 

ížovým postupem zaru ujícím 
kolí se neustále otá í, a to, i když je 

. To zaru uje, že budou 
íruba navzájem dokonale vycentrované.“[16] 

nosností 35kg. Pod zeleným gumovým 
 krytí robotu je vybaveno 

ní ústrojí dokáže rozpoznat, že 
ním se FANUC odlišuje od 

nou porovnáváním odbíraných proud  motory 
nost FANUC zavedla do výroby i modely pro zatížení 

adu spolupracujících robot , tj. 
nosností 15kg. FANUC uvažuje o zam ení na 
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Nasazení robotu FANUC CR-35iA ve spole nosti Benteler ve Schwandorfu 

Robot nakládá vyrobený díl do podp rného rámu plnou rychlostí až 750mm/s. Benteler vyrábí 
p evážn  automobilové díly nap íklad bezpe nostní chráni e kabriolet , které je pot eba 
testovat. FANUC CR-35iA na testovacím stanovišti je vid t na Obr. 8). 

 

Obr. 8) FANUC CR-35iA nasazený bez klece ve spole nosti Benteler[22] 

 

Testování probíhá následovn : „Jelikož systém držáku bezpe nostních chráni  
funguje mechanicky, testuje se funk nost každého výrobku n kolikrát. Kompletní výrobek 
váží p ibližn  14 kg – a jeho ru ní nakládání a vykládání za celou sm nu je tedy velmi 
vy erpávající. Zakládání do testovací stanice a vykládání na transportní stojan bylo úlohou, 
kterou Tobias Wolfsteiner, expert na roboty a projektový koordinátor, spolu s výrobním 
manažerem zrealizovali pomocí zeleného robotu FANUC v “testovacím poli”.  

… 

Pokud bezpe nostní laserové skenery nezjistí v okolí robotu p ítomnost lov ka, smí se CR-
35iA p i nakládání vyrobeného dílu do podp rného rámu pohybovat plnou rychlostí, která 
iní 750 mm/s. Jakmile robot díl vyloží, je p edložen obsluze a eká se až do p ipevn ní 

bezpe nostních štítk . Na t chto štítcích je mimo jiné uveden as výroby.  
 
Jakmile robot uloží výrobek do systémového stojanu, pomocí 2D kamery umíst né na záp stí 
se maximální rychlostí p esune do pozice, ze které bude moci p esunout další p edm t.“[22]



 

4 VLASTNÍ KONSTRUKCE R

V této kapitole je ešeno vše, co souviselo s
zabývající se použitou technologií výroby tak
podkapitole 4.2 je rozebráno zvolené uspo
4.3 a 4.4 se v nují výpo
Následuje podkapitola 4.5
robotu. Návrh koncového efektoru je popsán v

4.1 Použitá technologie výroby a 

Robot byl navržen s ohledem na možnosti 3D tisku. Technologie 3D tisku 
v poslední dob  se stala dostupnou široké ve
v prototypové výrob  se rozvinula takovým zp
ve vývojových centrech, ale ve školách, zájmových k
byl navržen, aby byl vyrobitelný skoro celý na 3D t
normalizované sou ástky jako ložiska, šrouby, matice, distan
nakupované sou ástky. Takže zvažované materiály byly plasty ABS a PLA. 

Vzhledem k podobným vlastnostem
zvolen. Výpo ty byly provedeny pro materiál PLA. Materiál PLA by
d vod . Jedním z nich je tvarová stabilita p
ABS tendenci se výrazn
Dalším z d vod  je, že materiál PLA nepot
rozši uje možnosti výroby i na stroje bez vyh
3D tisk. Dalším d vodem je absence um
Oproti tomu ABS má spíše negativní zápach. Dalším d
by nem l p ijít do styku s
s potravinami, ale p i propagaci školy by se k
materiálu PLA je biodegradabilita. PLA však vykazuj
m knout cca kolem 65°C, oproti tomu ABS drží tvarovou stabilitu do cca 

Díly zajiš ující p
barevným materiálem. Kryty robotu budou z
rozvody názorn  vid t. 

 

Tab 1)  Vybrané mechanické vlastnosti termoplast
Materiál Mez pevnosti v

PLA 50

ABS 37

 

                                        
2 Fused Deposition Modeling 

materiálu v podob  drátu. 

VLASTNÍ KONSTRUKCE ROBOTU 

ešeno vše, co souviselo s návrhem robotu. Tj. obsahuje podkapitolu (
zabývající se použitou technologií výroby tak ka všech díl  robotu a zvoleným mate

je rozebráno zvolené uspo ádání kinematických dvojic robotu. Podkapitoly 
nují výpo t m pohon  os robotu ze statického a dynamického hlediska. 

4.5, která se v nuje vlastnímu návrhu jednotlivých konstruk
robotu. Návrh koncového efektoru je popsán v podkapitole 4.6. 

technologie výroby a materiály 

ohledem na možnosti 3D tisku. Technologie 3D tisku 
 se stala dostupnou široké ve ejnosti. Technologie p

 se rozvinula takovým zp sobem, že 3D tiskárny už ne
ve vývojových centrech, ale ve školách, zájmových kroužcích, dokonce i v
byl navržen, aby byl vyrobitelný skoro celý na 3D tiskárn  metodou FDM

ástky jako ložiska, šrouby, matice, distan ní šestihranné sloupky a další 
Takže zvažované materiály byly plasty ABS a PLA. 

podobným vlastnostem (viz Tab 1) ) materiál
ty byly provedeny pro materiál PLA. Materiál PLA by

nich je tvarová stabilita p i tuhnutí materiálu, kde naproti tomu má materiál 
ABS tendenci se výrazn  deformovat, pokud nejsou tisknuty rota n

 je, že materiál PLA nepot ebuje p edeh ívanou podložku p
uje možnosti výroby i na stroje bez vyh ívané podložky, nap íklad roboty s

vodem je absence um lohmotné pachu p i tisku z PLA, má neutrální pach. 
Oproti tomu ABS má spíše negativní zápach. Dalším d vodem pro PLA je, že materiál ABS 

ijít do styku s potravinami, sice není primárním cílem robotu, aby 
i propagaci školy by se k tomu mohlo uchýlit. Další sympatická vlastnost 

materiálu PLA je biodegradabilita. PLA však vykazuje horší tepelnou odolnost, kdy za
°C, oproti tomu ABS drží tvarovou stabilitu do cca 

ující p evod krouticího momentu k daným osám budou vytišt
barevným materiálem. Kryty robotu budou z materiálu pr hledného, aby byly všechny 

Vybrané mechanické vlastnosti termoplast  ABS a PLA[28] 
Mez pevnosti v tahu 

[MPa] 

Modul pružnosti 

[GPA] 

50 3,5 

37-110 2-2,6 

                                                 
Fused Deposition Modeling – tiskne se po vrstvách tryskou, do které je zajišt
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Tj. obsahuje podkapitolu (4.1) 
 robotu a zvoleným materiálem. V 

ádání kinematických dvojic robotu. Podkapitoly 
 os robotu ze statického a dynamického hlediska. 

nuje vlastnímu návrhu jednotlivých konstruk ních uzl  

ohledem na možnosti 3D tisku. Technologie 3D tisku není novinkou, ale 
ejnosti. Technologie p vodn  využívaná 

sobem, že 3D tiskárny už nenalézáme pouze 
roužcích, dokonce i v domácnost. Robot 

 metodou FDM2, zbytek tvo í 
estihranné sloupky a další 

Takže zvažované materiály byly plasty ABS a PLA.  

materiál  je jedno, který bude 
ty byly provedeny pro materiál PLA. Materiál PLA byl zvolen z n kolika 

i tuhnutí materiálu, kde naproti tomu má materiál 
n  symetrické sou ásti. 

ívanou podložku p i tisku, to 
íklad roboty s hlavicí na 
PLA, má neutrální pach. 

vodem pro PLA je, že materiál ABS 
potravinami, sice není primárním cílem robotu, aby manipuloval 

Další sympatická vlastnost 
e horší tepelnou odolnost, kdy za íná 

°C, oproti tomu ABS drží tvarovou stabilitu do cca 83-110°C. 

daným osám budou vytišt na r zn  
hledného, aby byly všechny 

Poissonovo íslo 

[-] 

0,3 

0,35 

tiskne se po vrstvách tryskou, do které je zajišt n kontinuální p ívod 
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4.2 Zvolené uspo ádání kinematických dvojic 

Spojení kinematický dvojic tvo ící základní kinematický et zec byl zvolen RRR, který 
umožní robotu pracovat v antropomorfním pracovním prostoru. Uspo ádání kinematických 
dvojic robotu a orienta ního ústrojí robotu bylo zvoleno následující: pro polohovací ústrojí 
robotu - CAA‘, pro orienta ní ústrojí robotu – nakláp ní, klopení, nakláp ní ve sm ru osy 
p íruby robotu.  

Dalším krokem bylo zvolení p ibližných rozm r  robotu a vzdálenosti jednotlivých os 
s cílem dosáhnout požadovanou velikost pracovního prostoru robotu – 0,125m3. Hrubý návrh 
robotu je vid t na Obr. 9). Poté byly m n ny vzdálenosti KD, tak aby bylo dosaženo 
pracovního prostoru o objemu 0,125m3. V Tab 2)  jsou vid t r zné konfigurace, které byly 
zkoušeny. Pro všechny konfigurace krom  1 a 2 platí, že len 1 má rozsah natá ení 270° a 
zbylé osy 180°. U konfigurace 1 by uvažováno s rozsahem pro len 1 - 270°, len 2 - 200°, 
len 3 a 5 - 270°. U konfigurace 2 byly úhly následující: len 1 - 270°, len 2 - 180°, len 3 a 

5 - 220°. Z tohoto d vodu se liší velikost pracovního prostoru v Tab 2) u konfigurace 2 a 3, 
p estože v tabulce mají stejné parametry.  

Požadavk m kladeným na velikost pracovního prostoru vyhovovaly konfigurace 1 až 
5. N které konfigurace byly vylou eny z d vodu omezeného tiskového prostoru 3D tiskárny 
(nap íklad FlashForge Dreamer má omezený tiskový prostor na 231mm x 149mm x 139mm). 
Jiné byly vylou eny kv li zbyte n  velkému dosahu a zárove  velké zón  od základny 
robotu, kam se nedostane. V podstat  všechny vylou ené konfigurace, které vyhovovaly 
objemem pracovního prostoru, ale byly moc velké by vyžadovaly velký krouticí moment 
motor . Takže nakonec byla zvolena konfigurace 5, která posta ující pracovní prostor 
s dostate nou rezervou pro p ípadnou zm nu n kterých parametr .  

 

Obr. 9) Hrubý návrh robotu se vzdálenostmi jednotlivých KD 



 

Na Obr. 10) je vid
Z obrázku je patrné, že maximální dosah robotu je 400
tvo ena koulí o polom ru cca 158mm se 

Tab 2)  Zvažované délky ramen
Konfigurace L0+L1 

[mm] 

1 200 200

2 200 200

3 200 200

4 200 180

5 200 150

6 200 120

7 200 120

 

Obr. 10)

 

je vid t p edb žný návrh robotu s velikostí pracovního prostoru.
obrázku je patrné, že maximální dosah robotu je 400mm, zóna kam se r

ru cca 158mm se st edem v pr se íku os C a A.

Zvažované délky ramen 
L2 

[mm] 

L3+L4 

[mm] 

L5+L6 

[mm] 

Pracovní prostor

[dm3] 

200 200 100 344,1 

200 300 100 562,2 

200 300 100 493,2 

180 180 100 234,5 

150 150 100 159,3 

120 120 80 81,5 

120 120 100 101,2 

Obr. 10) P edb žná velikost pracovního prostoru
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velikostí pracovního prostoru. 
mm, zóna kam se robot nedostane je 

os C a A. 

Pracovní prostor 

 

žná velikost pracovního prostoru 
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4.3 Výpo et statického krouticího momentu 

Dalším krokem je volba pohon , k tomuto kroku povede výpo et pot ebného krouticího 
momentu. Nejprve byla stanovena nosnost robotu na 0,5kg. Tato nosnost není kritická, robot 
bude manipulovat s leh ími p edm ty (šrouby, lehké plastové sou ástky). P i výpo tu bylo 
užito n kolik zjednodušení, které dávají v tší požadovaný krouticí moment, vzniklá 
momentová rezerva by m la zajistit spolehlivou funkci všech len .  

P i výpo tu požadovaného statického krouticího momentu bylo p sobišt  tíhové síly 
posunuto na konec lenu (je vid t na Obr. 11)), jednak z d vodu výše zmín né rezervy, dále 
pak z d vodu neznámé polohy t žišt  ramena. Dále tíhová síla jednotlivých len  je 
uvažována pro plný materiál, avšak ve skute nosti kryty budou vyrobeny s výplní pouze cca 
40%, tj. skute ná hmotnost bude zhruba polovi ní.  

 

 

 (1)  

 

 (2)  

 

 (3)  

 

 

 

Obr. 11) Síly a ramena p i výpo tu statického krouticího momentu pohonu osy 3 



 

Dosazením rozm r
pot ebný statický krouticí moment (2) k
vzorce (3) ze strany 99 z
ú inností byly použity vztahy z
ú innosti pohon  lze vid t v

Pot ebný statický krouticí moment 
momenty na osách 2, 3, 4, 5
nemanipuluje se sou ástkou, která má t
z d vod  p edimenzování pohonu zvolen 150Nmm.

Statický moment na ose 1 bylo pot
hmotnost všech komponent 
lenu 2), g je tíhové zrychlení, f je koeficient t

ložiska 81111 SN 02 4740, i je p

 

 

Tab 3)  Ú innosti jednotlivých 
Pohon Kuželová 

kola 

=0,96 

1 1 

2 2 

3 2 

4 3 

5 4 

6 5 

 

 

Tab 4)  Vypo ítané krouticí momenty
len Mk 

[Nmm]

1 2,59 

2 5160,446 

3 1650,446 

4 259,308 

5 259,308 

6 150 

    

r  a zatížení (viz Obr. 11)) do obecné rovnice (1) byl získán 
ebný statický krouticí moment (2) k udržení osy 3 v požadované poloze. Dosazením do 

ze strany 99 z [3] byl ur en pot ebný statický moment pohonu.
inností byly použity vztahy ze strany 49 z [3]. Celkový p evodový pom

t v Tab 3) .  

ebný statický krouticí moment pro motor 3 vyšel 380Nmm. Takto byly vypo
momenty na osách 2, 3, 4, 5 (viz Tab 4) ). Moment 6 je prakticky nulový, pokud robot 

ástkou, která má t žišt  výrazn  vzdálené od osy otá
edimenzování pohonu zvolen 150Nmm.  

Statický moment na ose 1 bylo pot eba ur it z rovnice (4) podle 
hmotnost všech komponent p sobících tíhovou silou na axiální ložisko (
lenu 2), g je tíhové zrychlení, f je koeficient t ení v axiálním ložisku, r st

SN 02 4740, i je p evodový pom r a c celková ú innost.

innosti jednotlivých len  
Ozubená 

kola 

=0,98 

emeny               

=0,98 

Ložiska 

=0,99 

Celková 
ú

  1 0,9504

2  2 0,8674

1 1 2 0,8674

 2 1 0,8412

 2 2 0,7994

 2  0,7830

cí momenty 

[Nmm] 

i 

[-] 

 

[-] 

Mm

[Nmm]

1 0,9504 2,73 

12,86765 0,8674 463 

5 0,8674 381 

2,571429 0,8412 120 

2,571429 0,7994 127 

1 0,7830 192 
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) do obecné rovnice (1) byl získán 
požadované poloze. Dosazením do 

ebný statický moment pohonu. Pro výpo et 
evodový pom r a výsledné 

pro motor 3 vyšel 380Nmm. Takto byly vypo ítány 
. Moment 6 je prakticky nulový, pokud robot 

 vzdálené od osy otá ení. Takže ten byl 

(4) podle [3], kde m je 
sobících tíhovou silou na axiální ložisko (od p íruby až po kryt 

axiálním ložisku, r st ední polom r 
innost. 

 
(4)  

Celková 
ú innost 

[-] 

0,9504 

0,8674 

0,8674 

0,8412 

0,7994 

0,7830 

mS 

[Nmm] 

Mmzvolený 

[Nmm] 

520 

520 

520 

240 

240 

240 
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Samotný požadovaný krouticí moment pohonu 1 vyšel zanedbatelný, p esto byl volen 
krokový motor s krouticím momentem 520Nmm kv li lepší dynamice této osy a zlepšení 
stability robotu (viz kapitola 4.5.1).  

Pro pohony os robotu byly vybrány krokové motory od prodejce Microcon (viz [29]), 
který nabízí i programovatelné výkonové stupn  k daným krokovým motor m. Byly vybrány 
3 krokové motory s ozna ením SX16-0402N s krouticím momentem 240Nmm, jmenovitým 
proudem 0,4A a hmotnostní 0,19kg pro osy 4 až 6. A pro osy 1 až 3 byly vybrány krokové 
motory SX17-1005LQCEF s krouticím momentem 520Nmm, jmenovitým proudem 1A a 
hmotností 0,3kg. Jsou to motory z ady velmi malých a výkonných motor , s malou 
induk ností, malým momentem setrva nosti rotoru, ur eny nap íklad pro aplikaci v 3D 
tiskárnách, takže se jedná o dostupné motory. Menší motor vyjde na 177k , v tší na 239k  a 
vhodný driver vyjde na 249k . I z tohoto d vodu byly zvoleny tyto motory. 

Protože motory mají vyvedeny pouze 4 vodi e je nutné motor zapojit bipolárn , a není 
možné zapojení sériové nebo paralelní. 

4.4 Výpo et dynamického chování pohon  

P i výpo tu dynamického chování os musely být stanoveny dynamické momenty, momenty 
setrva nosti jednotlivých os, ty musely být zredukovány kv li p evod m. Dále pak 
následovaly výpo ty úhlového zrychlení a rozb hových as . 

Pro výpo et dynamického momentu platí vztah (5) a (6). Pokud je moment setrva nost 
nem nný, což budeme pro zjednodušení výpo tu p edpokládat, tak se vztah zjednoduší na (7).  

 (5)  

 (6)  

 (7)  

 

Nejprve byl stanoven dynamický moment motor  dle (5). Poté pomocí modelovacího 
softwaru SolidWorks byly ur eny momenty setrva nosti. Dále následoval výpo et moment  
setrva nosti redukovaných k h ídel m motor  podle (8). Posledním pot ebným parametrem 
byly provozní otá ky motor . Podle momentové charakteristiky (viz Obr. 12)) byly otá ky 
stanoveny maximáln  na nm=2,5ot/s, protože p i t chto otá kách ješt  nedochází k poklesu 
krouticího momentu motor . A následn  byly ur eny úhlové zrychlení ramen robotu D podle 
(9) a rozb hové asy tr podle (10). Výsledné hodnoty jsou uvedeny v Tab 5) . 

 (8)  

 (9)  

 (10) 

 



 

 

Obr. 12) Momentová charakteristika vybraných krokových motor

Vyhodnocením Tab 5) 
funkce. Rozb hový as osy 1 
jako požadované otá ky n
výukovou pom cku vyhovuje dostate

Tab 5)  Úhlové zrychlení ramen robotu a rozb
len MkD 

[Nm] 

1 0,517275 

2 0,057701 

3 0,13949 

4 0,120122 

5 0,113865 

6 0,04845 

 

Momentová charakteristika vybraných krokových motor

Tab 5) bylo zjišt no, že vyžadované pohony posta
as osy 1 se možná zdá být velký, ale pokud do rovnice (10) d
ky nm=0,5ot/s, pak rozb hový as vyjde 0,37s, což pro aplikaci jakožto 

cku vyhovuje dostate n . 

Úhlové zrychlení ramen robotu a rozb hové asy 
J 

[kgmm2] 

JRED 

[kgm2] 
C 

[-] [rad/s

57312 0,057312 0,9504 8,5780

47560 0,000287 0,8674 13,5428

5887 0,000235 0,8674 102,7784

334 5,05 10-5 0,8412 777,9482

46 6,94  0,7994 5097,675

2 2  0,7830 18970,07
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Momentová charakteristika vybraných krokových motor  

no, že vyžadované pohony posta ují k pln ní dané 
se možná zdá být velký, ale pokud do rovnice (10) dosadíme 

as vyjde 0,37s, což pro aplikaci jakožto 

D 

[rad/s2] 

tr 

[s] 

8,5780 1,8312 

13,5428 0,0901 

102,7784 0,0306 

777,9482 0,0079 

5097,675 0,0012 

18970,07 0,0008 
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4.5 Konstrukce jednotlivých os robotu 

V této kapitole je pojednáno o samotné mechanické konstrukci robotu. Podkapitoly se 
zabývají popisem jednotlivých konstruk ních uzl  robotu. Je zde popsána základna robotu 
obsahující 6 motor  hlavních os robotu. Dále pak obsahuje výpo ty p evod  jednotlivých os 
robotu z hlediska bezpe nosti v i porušení. Každá podkapitola obsahuje tabulku se 
shrnutými údaji o bezpe nosti jednotlivých len  p evod . 

4.5.1 Základna robotu 
Základna je stacionární ást robotu, která obsahuje všechny krokové motory robotu. 
V základn  jsou t i slabší motory s krouticím momentem 240Nmm a t i siln jší s krouticím 
momentem 520Nmm. Ty jsou tvarov  uchyceny na svých místech ve spodním a horním krytu 
základny robotu. Kryty základny jsou spojeny pomocí šestice distan ních šestihranných 
sloupk  a tuctu šroubk  M4x12 s kuželovou zápustnou hlavou. Motory jsou spojeny pomocí 
spojek, bu  tišt ných (u v tších motor ) anebo koupených (u menších motor ), s kuželovými 
koly. Kuželová kola zabírají do dalších, které p enášejí krouticí moment pomocí dutých 
h ídel  zakon ených šestihrany svisle k dalším osám (viz Obr. 13)).  

 

 

Obr. 13) ez dutými h ídeli s kuželovými koly 

 



 

Motory jsou uspo
Z d vodu, aby základna robotu byla co možná nejnižší a 
bylo co nejníže, leží osy 
Obr. 14). Z d vodu názornosti, jak v
barevn  odlišeny následovn
(osa 3) – žlut , osa 4 – mod

 

Obr. 14) Pohled shora na uspo

 

 

 

 

 

 

 

Motory jsou uspo ádány tak, že pr se íkem os motor  prochází svislá osa C robotu. 
vodu, aby základna robotu byla co možná nejnižší a aby t žišt  základny kv

 rotor  v jedné rovin  a navzájem svírají úhel 60°, jak je vidno na 
vodu názornosti, jak v modelu, tak i ve výuce, jsou pohony jednotlivých os

odlišeny následovn : osa C (nebo také osa 1) – ern , osa A (osa 2) 
mod e, osa 5 – erven , osa 6 – zelen . 

Pohled shora na uspo ádání krokových motor  v 

 

35 

 prochází svislá osa C robotu. 
 základny kv li stabilit  

 a navzájem svírají úhel 60°, jak je vidno na 
modelu, tak i ve výuce, jsou pohony jednotlivých os 

, osa A (osa 2) – bíle, osa A’ 

 

 základn  robotu 
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Na Obr. 15) je ez základnou robotu, kde je vid t realizace p enosu krouticího 
momentu od motor  k daným osám pomocí dutých h ídel , zakon ených šestihrany. 
Realizace dutými h ídeli je použita z nutnosti vedení kabel  od senzor  až k základn  robotu, 
kde bude umíst na ídicí elektronika. Kompletní sestava všech os krom  osy C je uložena na 
axiálním ložisku 81111 SN 02 4740. Krouticí moment se od motoru p es dutý h ídel 
s kuželovým kolem p enáší pomocí tvarového styku šestihranem na spodní kryt lenu 2. Proti 
axiálnímu posuvu je kryt spodní lenu 2 chycen dvojicí šroub  M5x40 SN 02 1151. Šrouby 
jsou zašroubovány do matic, které se nacházejí v dutém h ídeli kuželového kola (viz Obr. 
13)). 

 

Obr. 15) ez základnou robotu: 1)Spodní kryt, 2)horní kryt, 3)kuželové kolo se 
šestihranem, 4)spodní kryt osy C, 5)horní kryt osy C, 10)ložisko 81111, 11)distan ní 

sloupek, 12)šroub M4x12 

 

4.5.2 Osa C 
V této podkapitole je rozebrán popis osy C (tj. osy 1) a výpo ty ozubených kuželových kol. 
V dalších podkapitolách už pevnostní výpo ty kuželových kol rozpravovány nejsou, 
k dispozici jsou pouze tabulky s pot ebnými parametry3 a výslednými hodnotami bezpe ností. 
Všechny kuželová ozubená kola mají následující parametry: jsou to kuželová kola s p ímými 
zuby tvaru I., normálový úhel záb ru t=20°, osy všech spoluzabírajících kuželových kol 
svírají úhel 90°. 

                                                 
3 Protože kola byly modelovány pouze schematicky, tak jsou tyto parametry nutné k úsp šnému 

detailnímu vymodelování kol pro výrobu pomocí 3D tisku. 



 

Na Obr. 14) je pohon osy C znázorn
spojku uloženo kuželové s
stejným po tem zub  z=33.
Obr. 15)) je vid t konstruk
tvarovým spojem na spodní kryt 

 

Tab 6)  Parametry kuželových kol osy C
Ozna ení 
soukolí4 

met

[mm]

1AB 2 

 

U zubených soukolí byl proveden výpo
nep íliš známého chování ozubených kol vyrobených 3D ti
výpo et bezpe nosti v i meznímu stavu únosnosti zubu v
je obvodová sílá, b ší ka ozubení, m je st
upravený Lewis v sou initel tvaru
783. V excelovském souboru v
únosností v dotyku. Ty vycházejí malé, ale jedná se o experimen
následujícího roku bude vyroben a bude otestován. 

 

 

Nejprve byla stanoven
p enášený na dané kolo, d
úhel rozte ného kužele, který se stanový podle
Výsledná obvodová síla vyšla na 16,649N.

 

 

 

                                        
4 Je použito zna ení, kde 

bylo zvoleno vzestupn  se sm rem k
„kuželové kolo 6A“ a „kuželové kolo 6B“, další by b
zvláš  pro ozubená kola a zvláš

je pohon osy C znázorn n ernou barvou. Na krokový motor je p
spojku uloženo kuželové s vn jším elním modulem met=2mm, s ší kou ozubení b=5mm, se 

 z=33. Tyto parametry je možné vid t v Tab 6) 
t konstruk ní provedení. Motor s kuželovým kolem p

tvarovým spojem na spodní kryt lenu 2 (na Obr. 15) pozice 4). 

Parametry kuželových kol osy C 
met 

[mm] 

z1 

[-] 

z2 

[-] 

33 33 

U zubených soukolí byl proveden výpo et únosnosti zub  v ohybu. Z d
íliš známého chování ozubených kol vyrobených 3D tiskem byl použit zjednodušený 

i meznímu stavu únosnosti zubu v ohybu podle rovnice
ka ozubení, m je st ední normálný modul (bývá zna
initel tvaru. Upravený Lewis v sou initel tvaru byl získán

excelovském souboru v elektronické p íloze jsou uvedeny pat i
dotyku. Ty vycházejí malé, ale jedná se o experimentální robot, takže v

následujícího roku bude vyroben a bude otestován.  

 

stanovena obvodová síla FT podle (12), kde M
enášený na dané kolo, dm je st ední rozte ný pr m r, který se stanový podle (

ného kužele, který se stanový podle (14), kde  je úhel os kuželových kol
Výsledná obvodová síla vyšla na 16,649N. 

 

 

                                                 
ení, kde íslo udává, ke které ose p evod p enáší krouticí moment, a písmenné zna

rem k motor m, tj. nap . nejvzdálen jší kuželová kola poslední osy jsou ozna
„kuželové kolo 6A“ a „kuželové kolo 6B“, další by bylo „kuželové kolo 6C“, atd… Písmenné zna

 pro ozubená kola a zvláš  emenice. Takže nap íklad „ emen 6AB“ spojuje emenice 6A a 6B.
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ernou barvou. Na krokový motor je p es 
kou ozubení b=5mm, se 

Tab 6) . Na ezu osou A (viz 
kuželovým kolem p enáší krouticí moment 

b 

[mm] 

5 

ohybu. Z d vod  zatím 
skem byl použit zjednodušený 

podle rovnice (11), kde FT 
ední normálný modul (bývá zna ený mmn) a Y je 

initel tvaru byl získán z [4] na str. 
íloze jsou uvedeny pat i né výpo ty, i výpo ty 

tální robot, takže v rámci 

(11) 

, kde Mk je krouticí moment 
r, který se stanový podle (13), kde 1 je 

je úhel os kuželových kol. 

(12) 

(13) 

(14) 

enáší krouticí moment, a písmenné zna ení 
ší kuželová kola poslední osy jsou ozna eny 

ylo „kuželové kolo 6C“, atd… Písmenné zna ení platí 
emenice 6A a 6B. 
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Dalším krokem vedoucím k výpo tu bezpe nosti v i meznímu stavu únosnosti zub  
v ohybu bylo stanovení st edního normálního modulu mmn. Ve vztahu (15) je mmt st ední elní 
modul a m je úhel sklonu zub . 

 (15) 

Dosazením rovnice pro výpo et st edního elního modulu (16) a úhlu m=0° do (15) 
dostáváme vztah (17), kde Rm je st ední délka površky rozte ného kužele, daná vztahem (18), 
Re je vn jší délka površky rozte ného kužele, dána vztahem (19). 

 (16) 

 (17) 

 (18) 

 (19) 

 

Použitím vztah  (12) až (19) získáme výsledné ohybové nap tí v pat  zubu 
kuželového kola (20). 

 (20) 

 

Výsledná bezpe nost v i meznímu stavu únosnosti zub  v ohybu vychází podle (21) 
na 4,08. 

 (21) 

 

Další výpo et, který následuje je výpo et únosnosti v dotyku. Tak jako v p ípad  
výpo tu únosnosti zub  v ohybu, tak i zde je po ítáno s jednodušším vztahem, a nikoliv podle 
normy ISO. Bezpe nost v i meznímu stavu únosnosti zub  v dotyku bude uvedena pouze 
v této podkapitole, z d vodu nejasného chování ozubených kol vyrobených z plastu. Tento 
výpo et je v podstat  výpo tem bezpe nosti v i vzniku pittingu. Otázka vyvstává tato: „Jak 
se bude projevovat pitting u plastového ozubeného kola?“  

 

 

 

 

 

 



 

Použitím vzorce (
Poissonovo íslo, E je Young
dotyku. Sílu F je spo ítána pomocí vztahu (23). V p
se polom r k ivosti nahrazuje polom
rovnic (22) až (24) a materiálových vlastností z 
(25).  

 

 

 

  

Poté je v (26) spo
bezpe nost už u ostatních kol uvád
souboru spo ítány jsou. Zde nejsou uvád
kontaktního nap tí, dále plastová kola se budou deformovat mnohem v
k technologii výroby i jinak než kola ocelová a proto
nebudou platit. Dále s p ihlédnutím do st na str. 585, zjistíme, že m
mít dovolené kontaktní nap
pro materiály s nevýraznou mezí kluzu (tzv. smluvní mez kluzu)

Z výše zmín ných d
nedají použít a že ozubená kola se nepatrn
nap tí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitím vzorce (22) je získáno maximální Hertzovo kontaktní nap
íslo, E je Young v modul pružnosti a  je polom r k

ítána pomocí vztahu (23). V p ípad  nekorigovaných ozubených soukolí 
nahrazuje polom rem oscila ních kružnic podle vztah

rovnic (22) až (24) a materiálových vlastností z Tab 1) je spo ítán Hertz

 

Poté je v (26) spo ítána bezpe nost v i meznímu stavu tvorb
nost už u ostatních kol uvád na není, nicmén  v elektronické p

ítány jsou. Zde nejsou uvád ny kv li neznámým hodnotám doveleného 
tí, dále plastová kola se budou deformovat mnohem v

technologii výroby i jinak než kola ocelová a proto vztahy odvozené panem Hertzem 
ihlédnutím do st na str. 585, zjistíme, že m kká ocelová kola mohou 

mít dovolené kontaktní nap tí HPmax = 2,8Rp0,2 nebo HPmax = 2,8Re, kde R
nevýraznou mezí kluzu (tzv. smluvní mez kluzu) a Re je mez kluzu (výrazná).

ných d vod  se domnívám, že výpo ty pro únosnost zub
nedají použít a že ozubená kola se nepatrn  zdeformují a lépe rozloží a sn
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maximální Hertzovo kontaktní nap tí, kde µ je 
r k ivosti evolvent v bod  

 nekorigovaných ozubených soukolí 
vztahu (24). S použitím 

ítán Hertz vo kontaktní nap tí 

(22) 

(23) 

(24) 

 
(25) 

i meznímu stavu tvorb  pittingu. Tato 
elektronické p íloze v excelovském 

li neznámým hodnotám doveleného 
tí, dále plastová kola se budou deformovat mnohem více a vzhledem 

 vztahy odvozené panem Hertzem 
kká ocelová kola mohou 
, kde Rp0,2 je mez kluzu 
je mez kluzu (výrazná). 

ty pro únosnost zub  v dotyku se 
a lépe rozloží a sníží dané kontaktní 

(26) 
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V Tab 7) jsou uvedeny základní parametry soukolí jako po et zub , vn jší elní modul 
met, ší ka ozubení b a upravené Lewisovy sou initele tvaru. Následuje Tab 8) , kde jsou 
uvedeny: krouticí moment na soukolí, obvodová síla FT, nap tí v ohybu v pat  zubu F1 a F2, 
Hertzovo kontaktní nap tí H a bezpe nost v i p ekro ení únosnosti zub  v ohybu kKF. 

 

 

Tab 7)  Parametry kuželových kol osy C s upraveným Lewisovým sou initelem tvaru 
Kuželová 

kola 
met 

[mm] 

z1 

[-] 

z2 

[-] 

b 

[mm] 

Y1 

[-] 

Y2 

[-] 

1AB 2 33 33 5 0,359 0,359 

 

 

Tab 8)  Nap tí a bezpe nost v ohybu pro kuželová kola osy C 
Kuželová 

kola 
Mk 

[Nmm] 

FT 

[N] 
F1 

[MPa] 
F2 

[MPa] 
H 

[MPa] 

kKF 

[-] 

1AB 520 16,65 4,9 4,9 19,6 4,08 

 

 

4.5.3 Osa A 
Osa A je uložena ve dvou radiálních ložiskách 6005 SN 02 4630. N kolik ozubených kol, 
které zajiš ují p enos a zvýšení krouticího momentu motoru, je vid t na Obr. 16), nejsou 
zobrazeny kuželová kola 2G a 2H. Zvýšení krouticího momentu je realizováno pomocí 
kuželových kol 2EF, kde dochází ke zvýšení krouticího momentu na 1083Nmm, dále potom 
dvojicí ozubených kol s p ímými zuby 2CD, kde je zvýšení na 3123Nmm, a nakonec 
p evodem ozubených kol s p ímými zuby 2AB, kde dojde k navýšení krouticího momentu na 
6691Nmm. 

Samotná realizace je následující: kuželové kolo 2E je tvarovým stykem spojeno 
s pastorkem 2D, který zabírá s kolem 2C, které je tvarovým stykem spojeno s pastorkem 2B, 
které zabírá s ozubeným p lkolem 2A. P lkolo 2A je realizováno jako výse  ozubeného kola, 
z d vodu omezení pohybu osy A, kde není zapot ebí, aby mohla rotovat více jak o 180°. 
Pot ebné geometrické parametry jsou uvedeny v Tab 9) . Pro výpo ty únosností byly použity 
vztahy (11) až (19), (22) až (24). Výsledné hodnoty jsou v Tab 10) . 

 

 



 

Obr. 16) ez osou A: OK2A 

Tab 9)  Parametry kol osy A
Ozna ení mn, met 

[mm] 

OK2AB 3 

OK2CD 2 

KK2EF 2 

KK2GH 2 

Tab 10)  Nap tí a bezpe
Ozna ení Mk1 

[Nmm] 

OK2AB 3123 

OK2CD 1083 

KK2EF 520 

KK2GH 520 

 

Z Tab 10) je vid t, že nejkriti
bezpe nost v tší než 1,4. 

ez osou A: OK2A – ozubené kolo osy 2 (A - nejdále od motoru), KK2F 
kuželové kolo osy 2  

Parametry kol osy A 
z1 

[-] 

z2 

[-] 

b 

[mm] 

14 30 10 0,277

17 49 6 0,303

24 50 5 0,337

29 29 5 0,356

tí a bezpe nosti pro kola osy A 
FT 

[N] 
F1 

[MPa] 
F2 

[MPa] 

148,7 17,9 13,8 44,5

63,7 17,5 13,0 40,0

22,7 7,1 5,8 23,1

19,1 5,7 5,7 22,4

t, že nejkriti t jšími koly jsou pastorky 2B, 2D
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nejdále od motoru), KK2F – 

Y1 

[-] 

Y2 

[-] 

0,277 0,359 

0,303 0,409 

0,337 0,409 

0,356 0,356 

H 

[MPa] 

kKF 

[-] 

44,5 1,12 

40,0 1,14 

23,1 2,83 

22,4 3,5 

jsou pastorky 2B, 2D. Kola 2A a 2C mají 
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4.5.4 Osa A‘ 
Osa A‘ je uložena ve dvou radiálních ložiskách, jak je vidno na Obr. 17). Pohon osy od 
motoru je postupn  realizován takto: dva páry kuželových kol, dále ozubená kola se šikmými 
zuby a nakonec pomocí synchronního emenového p evodu s metrickými lichob žníkovým 
emenem typu T s rozte í zub  2,5mm. Na šikmých ozubených kolech a na emenicích 

dochází k zvýšení krouticího momentu. Úhel sklonu zub  ozubených kol byl spo ítán na 
=18,4224°, z d vodu dosažení vhodné osové vzdálenosti, aby sou et osových vzdáleností 

šikmých ozubených kol a emenic byl 150mm.  

Pro výpo et únosnosti šikmých zub  byly použity vztahy (11) až (19), (22) až (24), 
dopln né o vztah pro elní modul mt (27) z [5].  

 (27) 

 

 

 

Obr. 17) Uložení osy A‘ a osy 4 

 

 



 

emenové p evody byly voleny polyuretanové s
s lichob žníkovými zuby s
dostupnosti5. Po ty zub  
zárove , aby byly dosaženy pot
A‘, jsou použity emeny ší
výjimku, zde byl použit 
p ípustným zatížením 180N 
se 132 zuby. Parametry a bezpe

 

 

Tab 11)  Parametry p
Ozna ení mn, met 

[mm] 

3AB - 

OK3AB 2 =18,4224

KK3CD 2 

KK3EF 2 

 

 

Tab 12)  Bezpe nosti pro p
Ozna ení Mk1 

[Nmm] 

3AB 1083 

OK3AB 520 

KK3CD 520 

KK3EF 520 

 

 

 

4.5.5 Osa 4 
Realizaci osy 4 (první osa orienta
uloženo pomocí axiálního ložiska 81107 
motorem p es 3 páry kuželový soukolí a dva páry 
koncovému efektoru, tj. KK4AB, zajiš
p evodovým pom rem 2,7. Celé orienta
4. Krouticí moment je p enášen tvarovým stykem 
je proti axiálnímu posunutí zajišt
šroub  jsou zapušt ny v krytu 

                                        
5 Jedná se o emen s použitím v „domácích“ 3D tiskárnách, ala Prusa.
6 V provedení L by sta

evody byly voleny polyuretanové s ocelovým kordem, metrické 
žníkovými zuby s rozte í 2,5mm – T2,5 z d vodu velké a stále se zv

 emenic byly voleny, tak aby emeny pevnostn
, aby byly dosaženy pot ebné osové vzdálenosti. V celém robotu, krom

emeny ší ky 4mm s maximálním p ípustným zatížením 60N. Osa A‘ tvo
výjimku, zde byl použit emen ší ky 6mm a v provedení L6 (vyšší zatížení) s

ípustným zatížením 180N [Transportní Technika T ma, s.r.o.]. Na osu A‘ je použit 
132 zuby. Parametry a bezpe nosti p evod  v ose A‘ ukazuje Tab 11) 

Parametry p evod  osy A‘ 
 z1 

[-] 

z2 

[-] 

b 

[mm] 

25 60 6 -

=18,4224 12 25 7 0,245

24 24 5 0,337

24 24 5 0,337

nosti pro p evody osy A‘ 
FT, F  

[N] 
F1 

[MPa] 
F2 

[MPa] 

109 - - - 

41,1 11,4 8,3 37,1

23,4 7,5 7,5 27,2

23,4 7,5 7,5 27,2

osy 4 (první osa orienta ního ústrojí) lze vid t na Obr. 17). Orienta
uloženo pomocí axiálního ložiska 81107 SN 02 4740. Pohon osy je zajišt

es 3 páry kuželový soukolí a dva páry emenic. Kuželové soukolí nejblíž
koncovému efektoru, tj. KK4AB, zajiš uje zvýšení krouticího momentu na 617Nmm 

rem 2,7. Celé orienta ní ústrojí drží kuželové kolo nasunuté na kryt 
enášen tvarovým stykem – šestihranem krytu 

je proti axiálnímu posunutí zajišt no dvojicí šroub  se závitem M3. Šestihranné matice t
krytu lenu 4. 

                                                 
použitím v „domácích“ 3D tiskárnách, ala Prusa. 

provedení L by sta ila i ší ka 4mm. 6mm bylo ur eno p ed odleh ování kryt
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ocelovým kordem, metrické 
vodu velké a stále se zv tšující se 

emeny pevnostn  vyhovovaly a 
celém robotu, krom  pohonu osy 

ípustným zatížením 60N. Osa A‘ tvo í 
(vyšší zatížení) s maximálním 

. Na osu A‘ je použit emen 
b 11)  a Tab 12) . 

Y1 

[-] 

Y2 

[-] 

- - 

0,245 0,337 

0,337 0,337 

0,337 0,337 

H 

[MPa] 

kKF 

[-] 

1,65 

37,1 1,75 

27,2 2,6 

27,2 2,6 

. Orienta ní ústrojí je zde 
SN 02 4740. Pohon osy je zajišt n krokovým 

Kuželové soukolí nejblíže 
zvýšení krouticího momentu na 617Nmm 

ní ústrojí drží kuželové kolo nasunuté na kryt lenu 
šestihranem krytu lenu 4. Kuželové kolo 

 se závitem M3. Šestihranné matice t chto 

ování kryt  robotu. 
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emeny této osy mají 48 zub  a 140 zub . S druhým emenem nastává drobná, nikoliv 
ne ešitelná, komplikace. Tento emen se s po tem zub  140 (nebo také délkou Lp=350mm) 
nevyrábí, takže se musí emen ust ihnout z metráže a spojit sponou. 

 

 

Tab 13)  Parametry p evod  osy 4 
Ozna ení met 

[mm] 

z1 

[-] 

z2 

[-] 

b 

[mm] 

Y1 

[-] 

Y2 

[-] 

KK4AB 1,5 14 36 6 0,277 0,371 

4AB - 28 28 4 - - 

4CD - 20 20 4 - - 

KK4CD 2 20 20 5 0,322 0,322 

KK4EF 2 20 20 5 0,322 0,322 

 

 

Tab 14)  Bezpe nosti p evod  osy 4 
Ozna ení Mk1 

[Nmm] 

FT, F  

[N] 
F1 

[MPa] 
F2 

[MPa] 
H 

[MPa] 

kKF 

[-] 

KK4AB 240 25,5 11,4 8,5 32,7 1,7 

4AB 240 21,5 - - - 2,7 

4CD 240 30,2 - - - 1,9 

KK4CD 240 13,2 4,5 4,5 22,4 4,4 

KK4EF 240 13,2 4,5 4,5 22,4 4,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.5.6 Osa 5 
Na Obr. 18) je vid t konstrukce os 5 a 6. Pátá osa robotu je uložena v
ložiskách o rozm rech 6000 
na šestihran krytu osy 6 (kryt p
pomocí ty  pár  kuželových kol a dvou pár

Tab 15) ukazuje základní parametry p
bezpe nosti p evod  osy 5. Na zváženou je, zda je možné sjednotit para
kol, aby se tiskla jedna sou
Z technologického hlediska výroby na 3D tiskárn
bylo dobré rozm ry sjednotit.

emen 5AB má 71 zub
spojit spojkou.  

 

 

Tab 15)  Parametry p
Ozna ení met 

[mm] 

5AB - 

KK5AB 2 

KK5CD 1 

5CD - 

KK5EF 2 

KK5GH 2 

 

 

Tab 16)  Bezpe nosti p
Ozna ení Mk1 

[Nmm] 

5AB 240 

KK5AB 240 

KK5CD 240 

5CD 240 

KK5EF 240 

KK5GH 240 

 

                                        
7 3D tisk se zatím pro masovou výrobu nehodí. Vytišt

p ímo tragický pohled na masovou výrobu 3D tiskáren Pr
další, místo aby dané komponenty vyráb

t konstrukce os 5 a 6. Pátá osa robotu je uložena v
rech 6000 SN 02 4630. Osou je kýváno pomocí emenice 

ytu osy 6 (kryt p íruby). Krouticí moment je p enášen od krokového motoru 
 kuželových kol a dvou pár  emenic. 

ukazuje základní parametry p evod  osy 5 robotu. A v 
 osy 5. Na zváženou je, zda je možné sjednotit para

kol, aby se tiskla jedna sou ástka vícekrát místo více typ
technologického hlediska výroby na 3D tiskárn  je to jedno7, ale p i velkosériové výrob

ry sjednotit. 

5AB má 71 zub  a emen 5CD má 140 a je nutno ho ust

Parametry p evod  osy 5 
z1 

[-] 

z2 

[-] 

b 

[mm] 

14 36 4 - 

17 17 5 0,303

40 40 5 0,384

25 25 4 - 

16 16 5 0,296

16 16 5 0,296

nosti p evod  osy 5 
FT, F  

[N] 
F1 

[MPa] 
F2 

[MPa] 

43,1 - - - 

15,76 5,8 5,8 26,6

13,2 7,5 7,5 22,4

24,13 - - - 

16,86 6,4 6,4 28,3

16,86 6,4 6,4 28,3

                                                 
3D tisk se zatím pro masovou výrobu nehodí. Vytišt ní sou ástky trvá dlouho. Z

ý pohled na masovou výrobu 3D tiskáren Pr ša, p. Pr šou, který má dvacet tiskáren a tiskne díly na 
další, místo aby dané komponenty vyráb l nap íklad vst ikováním. 
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t konstrukce os 5 a 6. Pátá osa robotu je uložena v dvou radiálních 
SN 02 4630. Osou je kýváno pomocí emenice 5A nasunuté 

enášen od krokového motoru 

 osy 5 robotu. A v Tab 16) jsou výsledné 
 osy 5. Na zváženou je, zda je možné sjednotit parametry jednotlivých 

ástka vícekrát místo více typ  r zných sou ástek. 
i velkosériové výrob  by 

ho ust ihnout z metráže a 

Y1 

[-] 

Y2 

[-] 

- 

0,303 0,303 

0,384 0,384 

- 

0,296 0,296 

0,296 0,296 

H 

[MPa] 

kKF 

[-] 

1,39 

26,6 3,44 

22,4 2,65 

2,48 

28,3 3,12 

28,3 3,12 

ástky trvá dlouho. Z tohoto pohledu je 
šou, který má dvacet tiskáren a tiskne díly na 
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Obr. 18) Konstrukce osy 5 a 6 

4.5.7 Osa 6 
Osa 6 je v podstat  p íruba robotu. Uložení h ídele p íruby je kluzné (viz Obr. 18)) z d vodu 
zjednodušení h ídele p íruby, odleh ení a zmenšení lene 5, tj. páté osy. Pohon osy 6 je 
zajišt n p evody od krokového motoru až k dané ose: 5 páry kuželových kol a 2 emeny. 

emen 6AB má 58 zub  a emen 6CD má 140 zub  a je nutno ho ust ihnout z metráže a 
spojit spojkou. 

 

 

 

 

 



 

V Tab 17)  a Tab 18) 
bezpe nosti p evod . Údaje jsou stejná pro všechna ozubená kola a i ob
namáhány stejn , v tabulkách p
našel hledaný p evod. 

 

 

Tab 17)  Parametry p
Ozna ení met 

[mm] 

KK6AB 2 

6AB - 

KK6CD 2 

KK6EF 2 

6CD - 

KK6GH 2 

KK6IJ 2 

 

 

Tab 18)  Bezpe nosti p
Ozna ení Mk1 

[Nmm] 

KK6AB 240 

6AB 240 

KK6CD 240 

KK6EF 240 

6CD 240 

KK6GH 240 

KK6IJ 240 

 

4.5.8 Zhodnocení mechanické konstrukce robotu
Z Tab 17)  a Tab 18) jednozna
m že napadnout myšlenka na sjednocení par
údaj  z Tab 8)  až Tab 18) 
OK2D, 4CD (bezpe nost 1,9, ale je spojován), 
tyto emeny je pot eba kontrolovat.
možným zlepšením by m
met=2mm a zm nou po t
kol, stejné únosnosti v ohybu v

Další testované vlastnostmi by m
t ecích uložení ozubený ko

Tab 18)  jsou uvedeny základní geometrické parametry a vypo
. Údaje jsou stejná pro všechna ozubená kola a i ob

tabulkách p esto tyto údaje jsou uvedeny z d vodu úplnosti, aby každý 

Parametry p evod  osy 6 
z1 

[-] 

z2 

[-] 

b 

[mm] 

12 12 5 0,245

20 20 4 - 

12 12 5 0,245

12 12 5 0,245

20 20 4 - 

12 12 5 0,245

12 12 5 0,245

nosti p evod  osy 6 
FT, F  

[N] 
F1 

[MPa] 
F2 

[MPa] 

23,4 6,04 6,04 38,59

30,16 - - - 

23,4 6,04 6,04 38,59

23,4 6,04 6,04 38,59

30,16 - - - 

23,4 6,04 6,04 38,59

23,4 6,04 6,04 38,59

Zhodnocení mechanické konstrukce robotu 
jednozna n  vyplývá, že všechny p evody pohon

že napadnout myšlenka na sjednocení parametr  kol i v ostatních osách. 
Tab 18)  zjistíme, že nejkriti t jší p evody jsou tyto: 

nost 1,9, ale je spojován), 5AB – spojován. Tyto dv
eba kontrolovat. Zde by bylo vhodné provést zm

možným zlepšením by m la být úprava kuželového soukolí KK5CD zm
t  zub  na z1=z2=20, tím se dosáhne v tšího sjednocení parametr

ohybu v pat  zubu p i zachování stejných vn jších rozm

Další testované vlastnostmi by m ly být chování t ecích uložení dutých h
ecích uložení ozubený kol, emenic a p íruby robotu. Dále by bylo vhodné provést sérii tes
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jsou uvedeny základní geometrické parametry a vypo ítané 
. Údaje jsou stejná pro všechna ozubená kola a i oba emeny jsou 

vodu úplnosti, aby každý 

Y1 

[-] 

Y2 

[-] 

0,245 0,245 

- 

0,245 0,245 

0,245 0,245 

- 

0,245 0,245 

0,245 0,245 

H 

[MPa] 

kKF 

[-] 

38,59 1,78 

1,99 

38,59 1,78 

38,59 1,78 

1,99 

38,59 1,78 

38,59 1,78 

evody pohon  vyhovují. Dále nás 
ostatních osách. Vyhodnocením 

evody jsou tyto: ozubené kolo OK2B a 
spojován. Tyto dv  ozubená kola a 

Zde by bylo vhodné provést zm nu návrhu. Dalším 
kuželového soukolí KK5CD zm nou modulu na 

tšího sjednocení parametr  
jších rozm r  kola. 

ecích uložení dutých h ídel , 
íruby robotu. Dále by bylo vhodné provést sérii test  
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s cílem zjišt ní skute ných vlastností tisknutých sou ástí, zjišt ní únosností ozubených kol a 
tvarových spoj , aby byly získány data pro efektivn jší, menší a leh í návrh robotu se 
stejnými nebo lepšími funk ními vlastnostmi. 

4.6 Koncový efektor 

Sou ástí návrhu robotu je dvouprstý koncový efektor (viz Obr. 19) a Obr. 20)), ur ený 
manipulaci s rota ními díly, nap íklad p emis ování zkumavek, šroubk , atd. Efektor je 
navržen na p emis ování delších sou ástí s pr m rem od 8 do 12mm, s osou sou ásti kolmou 
na osy efektoru.  

 

Obr. 19) Výsledný návrh koncového efektoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Koncový efektor je navržen s
koncového efektoru je rota
profilem, na který jsou p
šroub  M3x12 SN 021151 upevn
nasazena na pastorek, který je vymodelován jako 
z prst . Pastorek je v záb
druhého prstu. 

 

Obr. 20) Horní pohled na koncový efektor
ty kloubového mechanismu

 

 

 

                                        
8 Kola mají stejný po et zub

Koncový efektor je navržen s ohledem na technologii 3D tisku. Základní díl 
je rota ní sou ást s ve sm ru rota ní osy vystouplým obdélníkovým 

profilem, na který jsou p išroubovány ostatní díly sestavy. K základnímu dílu
SN 021151 upevn no modelá ské servo HS-40, jehož výstupní h
rek, který je vymodelován jako len ty kloubového mechanismu jednoho 

záb ru s druhým kolem8, které tvo í len ty kloubového mechanismu 

Horní pohled na koncový efektor: 2)pastorek, 3)kolo, 4)prst, 5)
kloubového mechanismu, 7)šroub serva - M3x12 

                                                 
et zub . Hnací, spojené se servem, nazývám pastorek, to dr
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ohledem na technologii 3D tisku. Základní díl 
ní osy vystouplým obdélníkovým 

išroubovány ostatní díly sestavy. K základnímu dílu je pomocí 
40, jehož výstupní h ídelka je 

kloubového mechanismu jednoho 
kloubového mechanismu 

 

: 2)pastorek, 3)kolo, 4)prst, 5) len 
M3x12 SN 021151 

. Hnací, spojené se servem, nazývám pastorek, to druhé nazývám kolo. 
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5 VÝUKOVÁ ÚLOHA 

5.1 Manipula ní úloha 

Zde je popsána jednoduchá manipula ní úloha pro výše popsaný robot. Robot se ustaví do 
podobného uspo ádání jako na Obr. 21). Cílem úlohy je p emíst ní kolí k  o pr m ru 8mm 
z jednoho stojanu do stojanu druhého. V principu jednoduché zadání, na kterém se dají 
demonstrovat r zná témata probíraná v kroužku. Nemusí to být pouze programování, m že se 
jednat i o ukázku senzoriky, nebo modelování jiného koncového efektoru.  

5.1.1 Výuka o sou adných systémech 
Na výše zmín né manipula ní úloze se dá probrat nap íklad téma sou adných systém . 
Studenti mají v prvním kroku za úkol naprogramovat robot pouze pomocí nato ení 
jednotlivých os. Tím zjistí, že pro tento typ aplikace je polohování a orientování kolí k  
v osovém sou adném systému nevhodné. Student m se vysv tlí, že pomocí inverzní 
kinematiky lze zadávat úhly nato ení nep ímo tak, že nastaví požadované sou adnice 
v kartézském sou adném systému a speciálními numerickými metodami ídicí systém ur í 
požadované nato ení os. Zde se student m zmíní, že existují i další sou adné systémy: 
sou adný systém báze (base frame – pevn  umíst n v základn  robotu), sou adný systém 
nástroje (tool frame), uživatelský sou adný systém (user frame), sv tový sou adný systém 
(world frame – definovaný uživatelem, v tšinou na po átku robotické bu ky). Více v [1]. 

Poznámka: Je nutné se ujistit, zda studenti zadání porozum li. 

 

 

Obr. 21) Aranžmá robotu pro manipula ní úlohu 



 

5.1.2 Senzorika 
Student m se položí dotazy: „Jak robot pozná, že najel do z
že je na správném míst ?“, a další podobné dotazy, které je navedou na odp
zmín no, že robot obsahuje krokové motory, a m
krokového motoru. Dále by m
p íklady použití atd… Studenti by si m
absolutní senzory. Dále by m

5.1.3 Modelování v 3D modelá
Sta í zam nit manipulovanou sou
hlavou, která je pro navržené chapadlo t
chapadlo nebo pouze n kterou jeho 
sou ástkou lépe než p vodní chapadlo. Lz
p ed další výukou. Ze zaslaných 
možnostech vzd lávací instituce)
p esv d í o vhodnosti jejich návrhu.

 

 

 

 

m se položí dotazy: „Jak robot pozná, že najel do zadané pozice?“, „Jak m
?“, a další podobné dotazy, které je navedou na odp

no, že robot obsahuje krokové motory, a m l by být vysv
krokového motoru. Dále by m l následovat výklad o druzích senzor

íklady použití atd… Studenti by si m li odnést pov domí o tom, že existují relativní a 
. Dále by m li v d t, že senzory rozd lujeme podle veli

3D modelá i 
nit manipulovanou sou ástku (válcový kolí ek) t eba za šroub se šestihrannou 

hlavou, která je pro navržené chapadlo t žko uchopitelná. Studenti mohou navrhnout vlastní 
kterou jeho ást ( elisti), která dokáže manipulovat se zam

vodní chapadlo. Lze zadat jako domácí úkol s termínem odevzdání den 
ed další výukou. Ze zaslaných ešení se vyberou nejlepší (klidn

lávací instituce), ty se vytisknou na 3D tiskárn  a studenti se 
ich návrhu. 
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adané pozice?“, „Jak m že v d t, 
?“, a další podobné dotazy, které je navedou na odpov . M že být 

l by být vysv tlen princip funkce 
l následovat výklad o druzích senzor , jejich rozd lení, 

domí o tom, že existují relativní a 
lujeme podle veli iny, kterou m í.  

eba za šroub se šestihrannou 
žko uchopitelná. Studenti mohou navrhnout vlastní 

elisti), která dokáže manipulovat se zam n nou 
termínem odevzdání den 

(klidn  všechny, záleží na 
 a studenti se na vlastní k ži 





 

 

6 ZHODNOCENÍ A DISKUZE

Cílem práce bylo navrhnout stacionární robot pro vý
nabízené roboty ke komer
manipulace a programování. 
velikost pracovního prostoru 1/8 m

Byl navrhnut stacionární robot se šesti stupni voln
nato ení 180°, s výjimkou osy C, osy 4 a osy 6. Ty jsou v
použitými senzory. Velikost pracovního prostoru samotného robotu vyšla
s použitím navrženého koncového efektoru se pracovní 
požadavek na velikost pracovního prostoru i po

Robot z d vod  úspory náklad
technologie 3D tisku. V tšina díl
výjimkou jsou ložiska, spojovací materiál, elektron
budou tisknuty pln . Velké díly, které tvo
materiálem 40 až 60 procent. Kryty navíc budou z
názornosti, a není vylou eno, že budou p
zvláštní tím, že nemá motory umíst
základn . Je tomu tak z d
Výkon je od motor  k 
emenových p evod . P evody každé osy budou vyrobeny z

bude docílena ješt  v tší názornost. Dalším d
ešeného robotu, bylo pedagogické hledisko. 

navržený mechanismus k p

Problematické ásti konstrukce zahrnují nap
V budoucnu bude zváženo nahrazení všech kluzných ulož
Z pevnostního hlediska m
problematickými díly jsou 

Koncový efektor byl navržen pro manipulaci s
až 12mm. 

 

Tato práce se nezabývá návrhe
mechanickém – duté h ídely pro vedení kabel
nato ení je zamýšleno použít trimry v
a 6 cca 270°. Byla zvažována
z d vod  velkých rozm r
z d vod  relativn  vysoké ceny ve srovnání s
byly zvoleny z d vod   Pevné vodi
jezdce bude p ipojen na vyhodnocovací obvod.

ZHODNOCENÍ A DISKUZE 

Cílem práce bylo navrhnout stacionární robot pro výukové ú ely, který nepat
nabízené roboty ke komer ním ú el m, ale bude aplikovatelný pro názornou výuku roboti
manipulace a programování. Zadanými parametry robotu 5-6 stup
velikost pracovního prostoru 1/8 m3. Sou ástí návrhu m l být i vhodný koncový efektor.

Byl navrhnut stacionární robot se šesti stupni volnosti. Jednotlivé osy umož
výjimkou osy C, osy 4 a osy 6. Ty jsou v rozsahu otá

Velikost pracovního prostoru samotného robotu vyšla
použitím navrženého koncového efektoru se pracovní prostor zv tšil na 

požadavek na velikost pracovního prostoru i po et stup  volnosti byl s

 úspory náklad  byl navržen s úmyslem budoucí realizace pomocí 
tšina díl  robotu bude vyrobena pomocí 3D tisku z

výjimkou jsou ložiska, spojovací materiál, elektronika, kabeláž. Malé hodn
. Velké díly, které tvo í zakrytování robotu, budou tisknuty s

procent. Kryty navíc budou z transparentního materiálu, díky v
eno, že budou p ed lány kv li ješt  v tší názornosti. 

zvláštní tím, že nemá motory umíst né v kloubech, ale všechny je má uloženy v
d vodu snížení momentových nárok  a zvýšení dynamiky robotu. 
 daným osám veden soustavou kuželových k

evody každé osy budou vyrobeny z jinak barevného materiálu, a tím 
tší názornost. Dalším d vodem, který m  vedl k

bylo pedagogické hledisko. ešení, které ukáže student
p enosu krouticího momentu.  

ásti konstrukce zahrnují nap íklad kluzn
budoucnu bude zváženo nahrazení všech kluzných uložení uloženími s

iska m že být problematické ozubené kolo OK2B a OK2D. 
problematickými díly jsou emeny, které jsou spojované 4CD, 5CD, 

byl navržen pro manipulaci s válcovitými sou

Tato práce se nezabývá návrhem elektroniky, ale je brána v
ídely pro vedení kabel  od senzor  nato ení os. 

ení je zamýšleno použít trimry v zapojení tzv. nap ového d li e, to dává rozsah os C, 4 
a 6 cca 270°. Byla zvažována varianta použít víceotá kové potenciometry. Ta byla zavrhnuta 

r  potenciometr , která by zna n  zv tšila velikost robotu, a zárove
 vysoké ceny ve srovnání s klasickými potenciometry nebo trimry. Trimry 

  Pevné vodi e konce trimr  budou napojeny na napájení a vodi
ipojen na vyhodnocovací obvod. 
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ely, který nepat í mezi b žn  
m, ale bude aplikovatelný pro názornou výuku robotické 

6 stup  volnosti, p ibližná 
l být i vhodný koncový efektor. 

osti. Jednotlivé osy umož ují rozsah 
rozsahu otá ek limitovány pouze 

Velikost pracovního prostoru samotného robotu vyšla na 99,9dm3, 
tšil na 205 dm3. Takže 

 volnosti byl spln n. 

úmyslem budoucí realizace pomocí 
 robotu bude vyrobena pomocí 3D tisku z materiálu PLA, 

ika, kabeláž. Malé hodn  namáhané díly 
í zakrytování robotu, budou tisknuty s vypln ním 

transparentního materiálu, díky v tší 
ornosti. Návrh robotu je 

kloubech, ale všechny je má uloženy v nehybné 
 a zvýšení dynamiky robotu. 

daným osám veden soustavou kuželových kol, dutých h ídel , 
jinak barevného materiálu, a tím 

 vedl k navrhnutí takto 
student m komplexn ji 

íklad kluzn  uložené sou ástky. 
ení uloženími s valivými ložisky. 

že být problematické ozubené kolo OK2B a OK2D. Dalšími 
5CD, 6CD.  

válcovitými sou ástkami o pr m ru 8 

m elektroniky, ale je brána v potaz p i návrhu 
ení os. Jako senzory úhlu 

e, to dává rozsah os C, 4 
kové potenciometry. Ta byla zavrhnuta 

tšila velikost robotu, a zárove  
klasickými potenciometry nebo trimry. Trimry 

 budou napojeny na napájení a vodi  





 

7 ZÁV R 

V práci byly probrány roboty a stavebnice využívané n
n kterých, v tšinou netechnických, vysokých školách. Dále byl popsán no
tzv. spolupracujících robot
bezpe ností klece nebo jiných opat
robot  ve výrobním sektoru a o jejich stále vyšším nasazení v

V další ásti práce byla probrána konstrukce robotu vlastní 
zd vodn no, pro  byla použita ta
statických moment  motor
dynamické chování robotu. 
jednotlivých ástí mechanického pohonného systému. Byly zjišt
které bylo pat i n  upozorn

Byl probrán návrh koncového efektoru ur
sou ástmi o pr m ru 8 až 12mm. Pak byla popsána školní úloha, která 
robotickou manipulaci s drobnými p
které lze provád t se studenty.

Byla provedena diskuze použitých 

  

práci byly probrány roboty a stavebnice využívané na základních, st
netechnických, vysokých školách. Dále byl popsán no

tzv. spolupracujících robot . Tj. robot  nasazených v blízkosti lidí bez nutnosti použití 
ností klece nebo jiných opat ení. Pom rn  obsáhle bylo pojednáno o nasazení t

ýrobním sektoru a o jejich stále vyšším nasazení v budoucnu.

ásti práce byla probrána konstrukce robotu vlastní 
 byla použita tato konstrukce. Byly provedeny vý

 motor . Motory byly vybrány a bylo výpo
dynamické chování robotu. Následoval popis jednotlivých os robotu a pot

ástí mechanického pohonného systému. Byly zjišt ny kritická místa návrhu, na 
 upozorn no a bylo navrženo jejich ešení. 

Byl probrán návrh koncového efektoru ur eného pro manipulaci s
ru 8 až 12mm. Pak byla popsána školní úloha, která 

drobnými p edm ty. Byly uvedeny t i p íklady r
t se studenty. 

Byla provedena diskuze použitých ešení, d vod  pro n  a další kroky do
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a základních, st edních školách a 
netechnických, vysokých školách. Dále byl popsán novodobý fenomén 

blízkosti lidí bez nutnosti použití 
 obsáhle bylo pojednáno o nasazení t chto 

budoucnu. 

ásti práce byla probrána konstrukce robotu vlastní konstrukce. Bylo 
to konstrukce. Byly provedeny výpo ty pot ebných 

a bylo výpo etn  zkontrolováno 
Následoval popis jednotlivých os robotu a pot ebné výpo ty 

ny kritická místa návrhu, na 

eného pro manipulaci s válcovými 
ru 8 až 12mm. Pak byla popsána školní úloha, která p edstavovala 

íklady r zných inností, 

 a další kroky do budoucna.  
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Obr. 22)

Obr. 23) 

Obr. 22) Rozd lení práce mezi d lníka a robot YuMi

 Spole ný pracovní prostor lov ka a robotu YuMi
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Obr. 24) D lník vkládá kryt zásuvky do p ípravku[27] 

 

Obr. 25) YuMi vkládá d tskou pojistku jedním ramenem[27] 

 



 

Obr. 26)

Obr. 27)

Obr. 26) Druhým ramenem nabírá zárove  ty i pružiny

Obr. 27) YuMi zakládá pružiny do krytu zásuvky
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Obr. 28) YuMi umis uje kryt pojistky[27] 

 

Obr. 29) D lník zásuvku sešroubuje a ta je strojov  zabalena[27] 

 



 

Obr. 30) Založení pístu 

Obr. 31) V p ípad

 

Založení pístu azení robotem KUKA LBR iiwa

ípad  detekce kolize robot couvne a nedochází tak k
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azení robotem KUKA LBR iiwa[KUKA] 

 

 detekce kolize robot couvne a nedochází tak k úrazu[KUKA] 


