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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je návrh dokovací stanice pro autonomní mobilní robot 

Breach. Dokovací stanice má za úkol připojení robota ke zdroji napájení bez asistence 

lidské obsluhy za účelem nabití jeho baterií. Teoretická část práce obsahuje rešeršní 

studii autonomního nabíjení robotických zařízení. Následně je posouzena vhodnost 

použití různých typů dokovacích stanic a výběr nejvhodnějšího řešení. Praktická část 

práce se zabývá návrhem dokovacího mechanismu, který zohledňuje nepřesnou 

navigaci robota s odchylkami v řádu několika centimetrů. Součástí návrhu je 

konektorový systém, který je schopen dlouhodobě přenášet proud o velikosti minimálně 

20 A. Na závěr je vytvořen 3D model kompletní dokovací stanice včetně napájecích 

konektorů v programu SolidWorks. 

 

Klíčová slova 

Dokovací stanice, nabíjecí základna, autonomní dokování, mobilní robot, 

dokovací mechanismus, Breach 

  



 

 

 

Abstract 

The aim of this diploma thesis is design of docking station for an autonomous 

mobile robot Breach. The task of docking station is to connect this robotic device to 

power supply without human intervention in order to charge its batteries. The 

theoretical part of diploma thesis contains research study about autonomous charging of 

robots. After that it is assessed suitability of using different types of docking stations 

and it was chosen optimal solution. The practice part of diploma thesis contains design 

of docking mechanism, which takes account of inaccurate navigation of robot with 

deviation of several centimeters. One part of this design deals with connector system, 

which is dimensioned for long-term transmission of electric current with minimal value 

of 20 A. At the end of diploma thesis there was created 3D model of the complete 

docking station including connectors for charging in program called SolidWorks. 
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1 ÚVOD 

Robotika se v dnešní době vyvíjí velmi svižným tempem, roboti tak jsou stále 

vyspělejší a dokonalejší. Díky tomu se začínají dostávat i do nových odvětví, kde by 

jejich využití dříve nebylo možné. Používáni jsou již pro tolik aplikací, že není nic 

neobvyklého setkávat se s nimi v každodenním životě. Hlavním důvodem jejich využití 

je pomoc lidem s činnostmi, které jsou rutinní, pro člověka nebezpečné, vyžadují velkou 

rychlost a přesnost, atd.  

Stále vyšší požadavky jsou kladeny na autonomní chování robotů, kdy ke své 

činnosti nepotřebují lidskou obsluhu. To je podmíněno použitím pokročilého řídicího 

softwaru a senzorického vybavení. Pro aplikace, které navíc vyžadují mobilitu robotů, 

je nutné využití zdroje energie, který je nezbytnou součástí jejich vybavení. Drtivá 

většina autonomních mobilních robotů používá jako zdroj energie dobíjecí baterie, které 

jim dodávají energii po celou dobu jejich činnosti a poté je obsluha robota znovu dobije 

nebo vymění za nabité. Jejich zcela autonomní chování je tak omezeno výdrží baterie 

po dobu jednoho nabití. 

Jedním ze způsobů, kterým se dá prodloužit zcela autonomní provozní doba 

robota je využití dokovací stanice, do které se robot dokáže sám připojit a nabít, aniž by 

k tomu potřeboval jakýkoliv lidský zásah. Může se tak hovořit o zcela autonomním 

chování, kdy řídicí systém robota sám zjistí nízkou úroveň nabití svých baterií a začne 

se navigovat do dokovací stanice, kde se samostatně připojí a nabije. Dojde tím sice k 

přerušení jeho aktuálně vykonávané činnosti na nezbytně nutnou dobu, avšak robot 

nebude potřebovat jediný lidský zásah, mimo servisní činnosti jeho obsluhy. Dojde tím 

k velmi značnému prodloužení provozní doby robota ve zcela autonomním režimu. To 

je hlavní důvod proč se dnes dokovací stanice začínají využívat pro robotické sekačky, 

vysavače a další podobné zařízení. Stejný důvod vedl i k napsání této práce, kde je 

navrhována dokovací stanice pro mobilní robot Breach. 
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2 FORMULACE PROBLÉMU A CÍLE 
ŘEŠENÍ 

Základním problémem práce je navržení dokovací stanice pro autonomní mobilní 

robot Breach. Dokovací stanice musí zajistit nabití jeho palubních zdrojů nabíjecími 

proudy minimálně 20 A. Dále musí konstrukce brát v úvahu nepřesnosti navigace a 

zvládnout spojení i při chybách polohování v řádu centimetrů.  

Prvním cílem je zpracovat rešeršní studii existujících systémů pro autonomní 

nabíjení robotů. Na základě této studie bude navrhován dokovací mechanismus pro 

robotickou modulární platformu Breach. Druhým cílem je vytvořit snadno spojitelný 

konektorový systém, který bude schopný dlouhodobě přenášet proud o minimální 

velikosti 20 A. Konektorový systém bude mít rozměry adekvátní k místu, které je 

určené pro dokovací mechanismus tak, aby bylo možné mechanismus namontovat na 

robota a byl funkční. Dalším cílem je vytvořit mechanismus umožňující spojení 

kontaktů i při odchylkách v polohování robota dle zadání. Posledním cílem je vytvořit 

3D model navrhovaného dokovacího mechanismu i s napájecími konektory v programu 

SolidWorks.  
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3 DOKOVACÍ STANICE PRO MOBILNÍ 
ROBOTY 

Dokovací stanice primárně slouží pro jednoduché připojení externího zařízení ke 

zdroji napájení. V oblasti autonomní robotiky jde o samostatné připojení robota do 

dokovací stanice, kde dojde k jeho nabití. Proto bývají stanice vybaveny přídavnými 

systémy (elektrické nebo mechanické prvky, speciální kontakty, senzory, …), aby byly 

schopny umožnit robotům autonomní připojení, dobití a následné odpojení. 

V následujících podkapitolách bude věnována pozornost popisu stávajících dokovacích 

stanic pro autonomní mobilní roboty. 

Jelikož je vývoj sériově vyráběných autonomních robotických zařízení využívající 

dokovací stanice ke svému nabíjení poměrně mladý, firmy si své znalosti drží v tajnosti 

a velmi těžko se tak dají zjistit podrobnosti o jejich dokovacích stanicích. Z toho 

důvodu je rešeršní studie více zaměřená na vědecké práce, ze kterých se dá zjistit daleko 

větší množství informací. 

3.1 Dokovací stanice pro robotické vysavače 

U robotických vysavačů našlo autonomní nabíjení velké uplatnění, díky 

samostatnému úklidu prostor bez jakéhokoliv častého servisu. Proto se v současné době 

na trhu právě toto odvětví robotů velmi rozmáhá. 

3.1.1 Robotický vysavač Roomba 

Popisovaný robotický vysavač je od značky iRobot model Roomba 605. Vysavač 

má jedno podpěrné kolečko vpředu a dvě hnací kola se samostatnými elektromotory 

vzadu. Na své spodní straně má dvě kontaktní plošky, které při dokování dosednou na 

dva pružné kontakty na dokovací stanici, viz obr. 1 a obr. 2. Při navigaci do stanice 

robot kličkuje, díky čemuž dokáže lépe odhadnout vzdálenost a správné nasměrování do 

stanice i za použití pouze jednoho čidla na stanici a jednoho na robotovi. Po dojetí do 

stanice dojde k dotyku mezi kontakty robota a pružnými kontakty stanice, které jsou 

vahou robota přitlačené k sobě. Uprostřed dokovací stanice je drážka, do které zapadá 

přední kolečko robota, což napomáhá k přesnému spojení kontaktů. Udávané nabíjecí 

napětí je 19 až 24 V a proud 1,25 A. 
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obr. 1: Robot Roomba s dvěma kontaktními ploškami 

 

 

obr. 2: Robot Roomba s dokovací stanicí, která má pružné kontakty 

 

3.2 Dokovací stanice pro další robotické 
systémy 

V této kapitole se bude rešeršní studie zaměřovat na různá robotická zařízení, pro 

která již existují dokovací stanice a jsou spíše z akademického nebo laboratorního 

prostředí. 
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3.2.1 Dokovací stanice s naváděním robota pomocí IR 
záření 

Práce Carlosse Acosty a kol. popisuje dokovací stanici, která využívá princip 

infračerveného záření pro navádění kolového robota, viz obr. 3. Pokud řídicí systém 

robota vyhodnotí z aktuální situace potřebu připojit se ke stanici, tak z mapy ve své 

paměti zjistí její polohu a naviguje se až k ní. Přesnost navigování robota je ovlivněna 

odometrickými chybami, v důsledku nichž může být ovlivněný odhad polohy stanice. 

Proto je na ní umístěn infračervený vysílač, který robota informuje o jeho dostatečném 

přiblížení. [1] 

 

obr. 3: dokovací stanice Carlosse Acosty a kol. [1] 

Na zadní straně robota je konektor pro dokování a tři infračervené přijímače, z 

nichž dva jsou po stranách vedle konektoru, a jeden je uprostřed mezi nimi. Při 

dokovací sekvenci robot vyhodnocuje směr přicházejícího infračerveného signálu ze 

stanice a upravuje podle něj své nasměrování ke stanici. Dokovací algoritmus se snaží 

robota navést co nejpříměji tak, aby byly dokovací kontakty co nejpřesněji proti sobě. 

Přesto většinou dochází k šikmému najetí robota, což má za následek špatnou 

spolehlivost spojení. Problém nepřesností při polohování musí vyřešit dokovací 

mechanismus, který má v tomto případě na stanici jeden stupeň volnosti. Dokáže se 

natáčet do každé strany o 30° a stěna, na které je umístěný, má konkávní tvar, aby 

robotovi nepřekážela ve spojení. Logika robota po úspěšném spojení zablokuje motory 

robota a povolí nabíjení. Při testování spojení z dvoumetrové vzdálenosti a zároveň 

vychýlení půl metru do boku na obě strany bylo u této dokovací stanice dosaženo 92 % 

úspěšných spojení z 25 pokusů. [1] 

3.2.2 Dokovací stanice s naváděním robota pomocí 
světelných značek 

Další stanice využívá k navigaci dvě světelné značky za sebou, které robot 

detekuje pomocí webkamery a podle nich určuje směr ke stanici. Najetí robota s velkou 

odchylkou není možné, protože vstupní šířka bočních stěn před stanicí je jen o 7 cm 

větší než šířka robota a limituje tak jeho maximální možnou odchylku při nájezdu do 

stanice. Z toho důvodu je mechanismus pro připojení robota jednoduchý. Skládá se ze 

čtyř vodorovných tenkých tyčí, které zapadají do zacvakávacích elektrických kontaktů, 

viz obr. 4. Uvnitř stěn je umístěné fotoelektrické čidlo, které zjišťuje přítomnost robota 

v dokovací stanici. [2] 
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obr. 4: dokovací stanice se světelnými značkami [2] 

 

3.2.3 Dokovací stanice se spojováním kontaktů 
pomocí magnetů a pruţin 

Roh a kol. vyvinuli dokovací stanici primárně určenou pro více typů robotů. 

Dokovací mechanismus zobrazený na obr. 5 využívá magnetické síly na polohování a 

spojení kontaktů. Jedna jeho část se může otáčet podle aktuálního najíždění robota a 

pružiny zajišťují vracení do původní polohy. Druhá část je na lineárním vedení 

s možností pohybu do obou stran. Opět je využito pružin k vracení do původní polohy. 

Magnety jsou orientované opačnými póly k sobě tak, aby nastavovali protilehlé 

kontakty do správné polohy, ve které je drží přitlačené k sobě. [3] 
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obr. 5: dokovací mechanismus využívající magnetické síly pro spojení kontaktů [3] 

 

3.2.4 Dokovací stanice pro robota Pioneer 2DX 

Silverman a kol. vyvinuli dokovací stanici pro robota Pioneer 2DX. Dokovací 

mechanismus na stanici je schopný robota připojit i přes úhlovou a laterální odchylku. 

Na straně robota je trn otočný do stran s jedním kontaktem na jeho konci a druhým 

kontaktem volně pod trnem. Na straně dokovací stanice tento trn zapadá do 

trychtýřovitého otvoru, v jehož středu je protilehlý kontakt, viz obr. 6. Celý otvor na 

straně stanice se může natáčet do stran a také pohybovat ve svislém směru, aby mohlo 

dojít ke spolehlivému spojení. Ze 100 pokusů bylo dosaženo 99 % úspěšnosti 

mechanických spojení a 97 % úspěšnosti elektrických spojení. [4] 
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obr. 6: dokovací mechanismus Silvermana a kol. [4] 

3.2.5 Dokovací stanice pro robota ER-1 

U robota ER-1 je elektricky vodivé spojení kontaktů vyřešeno dotykem mezi 

pružnými zkroucenými pásky a dlouhými vodorovnými pásy, viz obr. 7 a obr. 8. Pružné 

kontakty jsou na obou stranách robota, avšak pro spolehlivé spojení stačí, když se spojí 

alespoň jedna strana kontaktů. Toto řešení poskytuje celkový rozsah nájezdového úhlu 

robota až 45°. Experimentem byla ověřena vysoká spolehlivost, z padesáti pokusů byly 

všechny úspěšné. [5] 
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obr. 7: robot ER-1 a použité kontakty [5] 

 

obr. 8: dokovací stanice pro robota ER-1 [5] 
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3.2.6 Dokovací stanice pro robota Chung-Cheng 
Shin-Kong NO.1 

Robot Chung-Cheng Shin-Kong NO.1 je robot určený pro hlídání laboratoře. 

Pro připojení k dokovací stanici využívá systém znázorněný na obr. 9 a obr. 10. Při 

dokování robota dojde k nasměrování kontaktů pomocí polohovacího kolíku, který 

najede do vodící trychtýřovité mezery, a poté se spojí dvě dvojice dobíjecích pinů. 

Jedny dobíjejí pohonné systémy robota napětím 36V/DC a maximálním proudem 15A, 

druhé dobíjejí řídicí systém napětím 12V/DC a maximálním proudem 30A.  Maximální 

úhlová odchylka robota při vjezdu do dokovací stanice je 5° a maximální odchylka 

v horizontálním směru je 2cm. Jakmile robot opustí dokovací stanici, vrátí se 

mechanismus zpět do výchozí polohy pomocí pružin. [6] 

 

obr. 9: dokovací mechanismus v jedné z možných poloh [6] 

 

obr. 10: Zdířky robota Chung-Cheng Shin-Kong NO.1 (nalevo), Robot Chung-Cheng 

Shin-Kong NO.1 najíždějící do dokovací stanice (napravo) [6] 
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3.2.7 Dokovací stanice pro robota Lolitta H 

Lolitta H je robot typu Pioneer 2 a je zachycený na obr. 11. Byl vyvinut pro 

soutěž AAAI robot challenge, kvůli které musí splňovat následující kritéria - autonomní 

dobíjení, rozpoznání symbolů, vyjádření emocí a interakci robota s člověkem. Dvojice 

jeho pinů pro nabíjení jsou umístěné ze zadní strany nad sebou. Nasouvají se do 

dokovacích zdířek na stanici, viz obr. 12. Proces dobíjení se adaptuje podle aktuálních 

podmínek, díky tomu je rychlejší než za konstantního nastavení. [7] 

 

obr. 11: robot Lolitta H s nabíjecími kontakty na své zádi [7] 
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obr. 12: dokovací stanice pro robot Lolitta H s dokovacími zdířkami [7] 
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4 ROBOT BREACH 

Tato kapitola se bude zabývat robotickou modulární platformou Breach, ke které 

bude navrhována dokovací stanice. První podkapitola se zaměří na popis robota Breach 

a následně budou definovány jeho parametry. V další části bude věnována pozornost 

specifikaci místa, do kterého má být připevněn dokovací mechanismus a na závěr bude 

rozebrán způsob pohybu robota do stanice. 

4.1 Popis robota Breach 

Breach je mobilní modulární robotická platforma vyvinutá firmou Bender 

Robotics. Díky schopnosti autonomního pohybu nachází své uplatnění v úlohách, kde 

lze úspěšně nahradit lidskou přítomnost či činnost robotem. Jeho čistě autonomní doba 

je omezena výdrží baterie. Po jejím vybití skončí autonomní chování robota a je nutný 

zásah obsluhy, která zajistí výměnu baterie za čerstvou nebo její nabití. Právě z tohoto 

důvodu bude navržena dokovací stanice, která významně prodlouží interval čistě 

autonomního režimu. 

Konstrukce robota počítala s touto možností již při jeho návrhu. Proto bylo 

ponecháno volné místo pro čelní dokování na spodní straně robota mezi jeho předními 

kolečky. Celkový vzhled mobilní robotické platformy v momentální výbavě je vidět na 

obr. 13, který byl pořízen v prostředí SolidWorks z 3D modelu převzatého od firmy 

Bender Robotics. 

 

obr. 13: 3D model robota Breach [převzato z BenderRobotics] 
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4.2 Vlastnosti a parametry robota Breach 

Robot je postaven na čtyřkolové platformě s diferenciálně poháněnými zadními 

koly. Přední kola jsou volně otočná, aby mohl robot jednoduše zatáčet jen pomocí řízení 

otáček zadních kol. Konstrukčně je určen pouze pro pohyb ve vnitřním prostředí. Pro 

lepší možnosti navigace je vybavený několika senzory viz obr. 14, na kterém je jejich 

umístění s popisky. Hlavním senzorem je Lidar – laserový radar, který mapuje okolí 

robota pomocí laserového záření. Jeho rozsah je 240° před robotem s dosahem 6 m. 

K dalším senzorům patří ultrazvukové, které jsou umístěné uprostřed každé strany 

robota a v jeho rozích. Po celém obvodu je umístěn pneumatický nárazník. Pomocí 

těchto senzorů je robot schopen detekovat objekty a bezpečně se navigovat v 

prostoru. [8] 

 

obr. 14: Schématické zobrazení hlavních prvků robota Breach [převzato od firmy 

BenderRobotics] 

V následující tabulce jsou shrnuty parametry robota, které jsou důležité pro návrh 

dokovacího mechanismu. 
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Tabulka 1: Parametry robotické modulární platformy Breach [8] 

Hlavní parametry robota:  

Délka 620 mm 

Šířka 540 mm 

Výška 255 mm 

Hmotnost platformy 32 kg 

Maximální hmotnost (plně naložená platforma) 52 kg 

Maximální rychlost 1,9 km/h 

Provozní rychlost 1,5 km/h 

Typ baterie LiFePO4 

Kapacita baterie 720 Wh 

Napětí baterie 12 V 

Doba aktivního provozu 8 h 

Nabíječka 13,2 V, 20 A 

Doba nabíjení 2-3 h 

4.3 Analýza volného prostoru pro dokovací 
mechanismus 

Aby bylo možné začít s návrhem dokovacího mechanismu, je potřeba zjistit tvar a 

velikost volného prostoru. Analýzu provedeme na 3D modelu robota Breach viz obr. 15, 

který byl vytvořen v prostředí SolidWorks firmou Bender Robotics. 

 

obr. 15: Robot Breach – zobrazení volného prostoru pro dokovací mechanismus 

Volný prostor k dokování je na robotovi připravený mezi jeho předními kolečky, 

kterými bude limitován dokovací mechanismus po stranách. Ze spodní strany bude 

omezen nejnižším místem vany pro baterii, nedojde tak ke snížení světlé výšky robota. 

Pro lepší představu je volný prostor vidět na obr. 15 a obr. 16, kde jsou přední kolečka 
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zobrazeny tak, aby zaujaly všechny možné polohy. Toho bylo dosaženo jejich 

orotováním kolem jejich svislých os otáčení. 

 

obr. 16: Robot Breach s předními kolečky orotovanými kolem jejich svislé osy rotace 

Analýza prostoru vyhrazeného pro dokovací mechanismus bude zakončena 

vytvořením modelu volného prostoru a zjištěním jeho rozměrů, viz obr. 17. Na něm je 

výkres volného prostoru s hlavními rozměry. Z analýzy vyplývá, že nejvíce 

omezujícími rozměry prostoru jsou jeho celková výška 46,64 mm a minimální šířka 

mezi kolečky 110,5 mm. 

 

obr. 17: Těleso volného prostoru mezi předními kolečky robota Breach 

Byl konkretizován tvar a rozměry prostoru k připojení dokovacího mechanismu. 

Podle něho bude možné navrhovat rozměry dokovacího mechanismu. V další 

podkapitole bude rozebrán způsob, jakým se robot bude pohybovat do stanice. 
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4.4 Specifikace najíţdění robota do dokovací 
stanice 

Do dokovací stanice bude robot zajíždět svou čelní stranou. To je dáno umístěním 

volného prostoru pro dokovací mechanismus na robotovi Breach.  

Robotická platforma Breach má podvozek s diferenciálním pohonem dvou kol. 

Přední kola mohou volně zatáčet a zadní kola jsou poháněna obě vlastním 

elektromotorem. Díky tomuto podvozku se robot dokáže otočit na místě s nulovým 

poloměrem zatáčení. [8] Může se tak pochlubit skvělou manévrovatelností, která ho 

předurčuje ke zvládání obtížných obratů. Při najíždění do dokovací stanice to může být 

na jednu stranu nevýhoda, jelikož do poslední chvíle může docházet k vybočování čelní 

strany robota do stran kvůli nepřesnostem v jeho navigaci. Na druhou stranu má výhodu 

v možnosti rychlé úpravy kurzu. 

Zadání udává nepřesnosti robota v řádu několika centimetrů, proto je na obr. 18 

zobrazen rozsah najíždění robota Breach, tak jak je předpokládaný. Robot po nalezení 

dokovací stanice najíždí z výchozí pozice, která se nachází v modré výseči. Tomu 

ilustrativně odpovídají pozice A, B a C nebo podmnožina bodů nacházející se mezi 

nimi. Pozice B, C se budou považovat za mezní. Za jejich hranicemi již nebude ležet 

žádná startovací poloha. Robot se z těchto výchozích pozic bude navigovat ideálně po 

přímých trajektoriích směřujících přesně do cílového místa spojení konektorů. Avšak 

nepřesnosti v jeho navigaci způsobí výslednou chybu v polohování. Ve většině případů 

tak bude docházet k dojetí do stanice s laterální odchylkou (odchylkou v horizontálním 

směru) v řádu několika centimetrů a zároveň s úhlovou odchylkou, viz obr. 19. 

 

obr. 18: Rozsah najíždění robota Breach do dokovací stanice 

Zadání požadovalo schopnost dokovací stanice kompenzovat pouze odchylky 

v laterálním směru. Obecně však lze říci, že nepřesnosti v navigaci robotických zařízení 

mají za následek chyby jejich polohování v horizontálním směru a zároveň i chyby 
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v jejich úhlovém natočení viz obr. 19. Z toho důvodu bude návrh předpokládat jak 

chyby polohování robota v horizontálním směru, tak jeho chyby v úhlovém natočení. 

 

obr. 19: Nájezd robota do stanice s mezní odchylkou 
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5 VÝBĚR VHODNÉHO DOKOVACÍHO 
MECHANISMU 

V návaznosti na volný prostor nacházející se na robotovi bude navrhován 

dokovací mechanismus, který bude pasovat do tohoto prostoru a bude schopný spojit 

robota s dokovací stanicí tak, aby mohlo dojít k nabití jeho baterií, přestože robot bude 

do stanice zajíždět s odchylkami od přímého kurzu. V této části bude popsáno několik 

různých typů dokovacích stanic, z nichž se vybere nejvhodnější. 

5.1 Dokovací systémy s kontaktními zdířkami 

Tento návrh předpokládá umístění dvou kontaktních kolíků nad sebou, podobně 

jako u robota Lolitta H (viz podkapitola 3.2.7). Dokovací systém je ilustrativně 

zobrazen na obr. 20, kde dva kontakty zapadají do protilehlých kontaktních zdířek, které 

jsou několik centimetrů dlouhé. Celá dokovací stanice je nižší než spodní část robota, 

aby mohly být kontakty zcela zastrčeny do zdířky. Při nájezdu robota pod úhlem a 

s horizontální odchylkou dojde ke spojení kontaktů, pouze v případě, že nedojde ke 

kolizi předních koleček se stanicí. Musí proto být dostatečně dlouhé kontaktní kolíky, 

nebo omezen úhel, pod kterým robot do stanice najíždí. 

 

obr. 20: Návrh dokovací stanice s kontaktními zdířkami 

Tomuto typu dokovací stanice jsou podobné další dva systémy z rešeršní studie 

popsané v podkapitolách 3.2.2 a 3.2.5. V obou těchto případech se jedná o systémy, ve 

kterých bylo využito dlouhých kontaktů na jednom z konektorů. Nesou tak podobné 

vlastnosti jako zde navrhovaná dokovací stanice s kontaktními zdířkami. 

Výhodou tohoto řešení je poměrně velký rozsah odchylek, při kterých je stanice 

schopná robota připojit. Naopak nevýhodou jsou odkryté kontakty, které mohou být 

snadno odřené, nebo jinak poničené při nárazu, protože u tohoto typu stanic jsou 

kontaktní kolíky většinou předsazené před robota. Dalším problémem by byl návrh 
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kontaktní zdířky, která by byla velmi dlouhá, a přesto by musela dokázat přenést 

požadovaný proud. 

5.2 Dokovací systémy s kontakty přitlačenými k 
sobě 

Další typ dokovacích stanic je s kontaktními ploškami konektorů jen přitlačenými 

natupo k sobě. Takový typ dokovacích stanic byl popsán v podkapitolách 1, 3.2.1 a 

3.2.3. Jejich hlavní výhodou je jednoduchost jejich kontaktů. O polohování konektoru 

se stará přítlačná síla robota v kombinaci s pružinami umístěnými na konektoru. 

Případně se dá k vyvinutí ještě větší síly použít magnetická síla tak, jako u dokovací 

stanice popsané v podkapitole 3.2.3. Nevýhodou tohoto typu je obecně problematické 

vyvinutí potřebné přítlačné síly na stlačení kontaktů k sobě, aby byly schopné přenášet 

vyšší proudy. 

5.3 Návrh vlastního typu dokovacího systému 

Tento návrh je nejvíce inspirovaný principem, který využívá robot Chung-Cheng 

Shin-Kong NO.1 (viz podkapitola 3.2.6). Ten využívá vodící tyč, která je uložena 

otočně na čepu a na druhé straně zapadá do vodícího otvoru ve tvaru V. Jízdou dopředu 

se konektory natočí a srovnají do roviny přímo proti sobě a dojde tak k jejich snadnému 

nasunutí. Tento systém však udává schopnost kompenzovat odchylku jen do 2 cm. 

Proto bude přistoupeno k vylepšení tohoto způsobu dokování. 

Volný prostor na robotovi má z jeho čelní strany tvar zužujícího se trychtýře. 

Proto bude tohoto tvaru využito k umístění vodícího profilu ve tvaru V, který bude 

kopírovat trychtýřovitý tvar zužujícího se volného prostoru mezi předními kolečky 

robota Breach. Vodící profil se využije k navádění mechanismu s konektorem do středu 

robota, kde dojde ke spojení konektorů. Bude tak umožněno spojení robota s dokovací 

stanicí i v případě, že se robot bude navigovat do stanice s odchylkami. 

Při návrhu dokovacího mechanismu je využito paralelogramu, viz obr. 21. Jedná 

se o klikový mechanismus se čtyřmi čepy. Vlastností ojnice je stálá rovnoběžnost 

s rámem i při otáčení kliky. Této vlastnosti se využije pro umístění konektoru. Při 

kopírování vodícího profilu se bude natáčet paralelogram, ale konektor připevněný na 

ojnici bude natočený stále stejným směrem. Tím bude zjednodušeno konečné spojení 

konektorů. 
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obr. 21: Paralelogram – dvojklikový čtyřkloubý mechanismus [9] 

 

Nehybný rám paralelogramu bude představovat dokovací stanici. Na střed ojnice 

bude připevněna vodící rolna a konektor. Při zajíždění robota do dokovací stanice se 

rolna sveze po vodícím profilu robota do prostoru mezi jeho kolečka. Spolu s rolnou se 

bude pohybovat i ojnice a konektor. Díky tomu se vždy dostane konektor do středu 

robota mezi jeho přední kolečka, kde bude připevněn protikus konektoru a dojde tak 

k jejich spojení. V případě, že bude robot najíždět do stanice s úhlovou odchylkou, bude 

jeden konektor uchycen otočně na čepu, aby mohlo dojít ke srovnání směrů konektorů a 

následnému zasunutí do sebe. Celý princip tohoto mechanismu je zobrazen na obr. 22. 

 

obr. 22: Dokovací mechanismus využívající paralelogram, pohled shora 

Nevýhodou tohoto typu dokovací stanice je složitost mechanismu a jeho větší 

rozměry. Výhodou však je schopnost kompenzovat velké navigační odchylky robota a 

možnost použití nasouvacího konektorového systému, který bude bezpečnější a 

odolnější vůči vlivům okolního prostředí. Zároveň takový konektorový systém nebude 

mít problémy s přenosem většího proudu. 

 

5.4 Porovnání navrhovaných řešení 

Všechny navrhované typy dokovacích stanic mají své výhody i nevýhody. Jejich 

vzájemným porovnáním bude možné vybrat ten nejvhodnější dokovací systém pro 

robota Breach. 

a) Pro přenos vysokého proudu přes konektorový systém by měl být 

nejvhodnější vlastní návrh dokovacího systému z toho důvodu, že na něj 

bude možné připevnit libovolné zvolené konektory, které se dají spojovat 
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jen v přímém směru. Je tak vhodnější oproti ostatním řešením, které 

nebudou disponovat tak dokonalým spojením napájecích konektorů. 

Nejhorší parametry pro přenos velkých proudů budou mít pravděpodobně 

systémy s kontakty přitlačenými k sobě. 

b) Pro největší korekce navigačních odchylek budou nejvhodnější systémy 

s kontaktními zdířkami, které můžou najíždět s především velmi vysokými 

odchylkami v laterálním směru. Vlastní návrh dokovacího systému by 

však měl poskytnout také poměrně dobrou schopnost kompenzace i 

poměrně velkých odchylek. 

c) Největší jednoduchost vykazují dokovací systémy s kontakty 

přitlačenými k sobě.  Díky jednoduchosti se řadí i k nejlevnějším typům. 

Naopak zbylé dva typy systémů jsou konstrukčně mnohem složitější. 

Volba vhodného typu dokovacího systému pro robota Breach bude nejvíce 

ovlivněna požadavkem na přenos vysokých proudů přes napájecí konektory 

v kombinaci s požadovanou kompenzací navigačních odchylek. Z toho důvodu bude 

nejvhodnější použít vlastní navrhovaný systém, který by měl zaručit přenos proudu o 

minimální velikosti 20 A. Zároveň by měl být schopný kompenzovat navigační 

odchylky v řádu několika centimetrů v horizontálním směru spolu s chybami natočení 

robota. 

Návrh všech jednotlivých komponent dokovacího mechanismu bude pokračovat 

v následující části práce, která bude členěna do jednotlivých celků podle navrhovaných 

konstrukčních prvků, které budou popisovány v daných podkapitolách.  
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6 NÁVRH KONEKTOROVÉHO SYSTÉMU 

Konektorový systém je zásadní částí celé dokovací stanice pro autonomní 

dokování. Proto mu bude věnována značná pozornost. V následující kapitole bude 

proveden jeho návrh s ohledem na zadání. 

6.1 Kontaktní odpor a jeho vliv na konektory 

Kontaktní odpor vzniká ve styku mezi kontakty konektoru. Přitlačením dvou 

kontaktních ploch konektoru k sobě dojde k elektrickému propojení pouze ve zlomku 

zdánlivé velikosti styčné plochy. Tento jev je způsobený mikroskopickou nerovností 

povrchů styčných ploch, viz obr. 23, kde se proud zhušťuje do tzv. proudových úžin. 

 

obr. 23: Znázornění průchodu proudu styčnou plochou [10] 

Pokud si představíme, že plochy by byly ideální a absolutně rovné, byl by odpor 

vznikající v důsledku přechodu mezi plochami kontaktů nulový. Avšak v reálné situaci 

neexistuje dokonale rovná plocha a kontakty se tak dotýkají pouze v náhodných místech 

mikroskopických výstupků. Pokud začneme zvyšovat přítlačnou sílu, která bude 

kontakty tlačit k sobě, projeví se plastická deformace materiálu kontaktů a začne se 

zvyšovat počet a velikost malých styčných plošek. Tím se bude zvětšovat i reálná 

celková plocha dotyku a kontaktní odpor se tak bude zmenšovat. Při průchodu proudu 

se navíc začnou vylučovat oxidy na povrchu ploch dotyku. Dochází tím k dalšímu 

zvýšení kontaktního odporu. Jen pokud jsou kontakty pozlacené, nevytváří se žádné 

oxidy na jejich povrchu díky chemické stálosti zlata. Na zvýšení odporu má vliv také 

rostoucí teplota. Jakmile kontaktem prochází proud, začne vlivem ztrátového výkonu na 

kontaktním odporu zákonitě růst i teplota. Nyní se definuje závislost mezi ztrátovým 

výkonem a kontaktním odporem. [10] 

Pro ztrátový výkon mezi kontakty platí vzorec: 

  

         
  5.1 

  

, kde: 

 Pztr Ztrátový výkon mezi kontakty [W] 

Rk Kontaktní odpor [Ω] 

I Proud [A] 
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Můžeme si tedy všimnout, že velikost ztrátového výkonu je závislá na druhé 

mocnině velikosti proudu. Z toho důvodu je proud nejdůležitějším faktorem 

ovlivňujícím velikost ztrátového výkonu. Podle zadání bude konektorem procházet 

proud o konkrétní velikosti alespoň 20 A, budeme jej proto dál obecně považovat za 

konstantní. Potom bude záviset ztrátový výkon už jen na velikosti kontaktního odporu. 

Jak již bylo popsáno výše, velikost kontaktního odporu je ovlivněna: 

 Velikostí styčné plochy kontaktů 

 Velikostí přítlačné síly kontaktů 

 Materiálem kontaktů 

 Teplotou v oblasti kontaktů 

Ztrátový výkon na kontaktech se projeví vznikem tepla podle základního vztahu:  

  

          5.2 

  

, kde: 

 Qk Ztrátové teplo mezi kontakty [J] 

Pztr Ztrátový výkon mezi kontakty [W] 

t Čas [s] 

Ze zahřívaných kontaktů se začne odvádět část vznikajícího tepla do okolí 

konvekcí, radiací a kondukcí, dokud není dosaženo ustáleného stavu mezi teplem 

dodávaným a teplem odváděným do okolí. Do té doby jejich teplota poroste. Pokud je 

kontaktní odpor příliš velký, můžou se kontakty zahřát na tak vysokou teplotu, že se na 

nich začnou vytvářet mikrosváry a konektor by poté nebyl snadno rozpojitelný. Navíc 

by mohlo dojít k poškození samotných kontaktních ploch nebo i některých částí 

konektoru. Proto bude nutné předejít takovým stavům. 

6.2 Poţadavky na konektorový systém 

Při běžném způsobu nabíjení baterií jsou baterie připojeny do nabíječky obsluhou. 

Pokud se bude jednat o autonomní připojení robota ke zdroji napájení, nemusí být úloha 

tak jednoduchá jak se může zpočátku zdát. 

Minimální proud, který budou kontakty muset dlouhodobě přenášet, je podle 

zadání alespoň 20 A. Jedná se o poměrně velký proud, který ovšem zajistí rychlejší 

nabíjení, ale zvýší nároky na návrh. Dalším požadavkem je dobrá trvanlivost kontaktů 

při opakovaném připojování robota. Nemělo by docházet k nadměrnému otěru nebo 

poškozování povrchu kontaktů. Konektory by měli být schopné zachovat si své 

elektrické vlastnosti po co nejdelší dobu. Zároveň je velmi důležitá nasouvací síla, aby 

neměl robot problém se zasunutím konektorů do sebe ani s jejich vysunutím. Stejně tak 

důležité je zajistit automatickou orientaci kontaktů proti sobě. Splnění všech těchto 

požadavků bude v návrhu stěžejní. 
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6.3 Výběr vhodného konektoru 

Nyní po seznámení s požadavky a úvodu do problematiky elektrických kontaktů 

se vybere vhodný konektor. Důležitým faktorem pro výběr bude jeho schopnost 

přenášet dlouhodobě vyšší proudy, konkrétně o velikosti nad 20 A. Po důkladném 

výběru byl vybrán konektor od firmy Samtec s přesným označením: 

PET-02-02-L-VT (PES-02-02-L-VT - protikus) dále jen „PET“ a „PES“ 

Tento konektor byl vybrán z řady „HIGH-POWER SYSTEMS“, výrobce u něj 

udává proudovou zatížitelnost jmenovitým proudem až 48,5 A na kontakt. Tento 

konektor je proudově dostatečně naddimenzovaný. 

Firma Samtec u tohoto konektoru nabízí různé volitelné konfigurace, z nichž byly 

vybrány následující: 

a) Volitelný počet kontaktů konektoru (2; 4; 6; 8) – pro nabíjení baterie byl 

zvolen konektor jen s dvěma kontakty 

b) Volitelné délky pinů konektoru pro osazení do PCB tloušťky 1,6 mm nebo 

3,18 mm – vybráno zakončení pro PCB tloušťky 1,6 mm 

c) Materiál pokovení kontaktů (pozlacené nebo pocínované) – vzhledem 

k náročnosti aplikace, ke které mají být konektory použity, bylo zvoleno 

povrchové pokovení kontaktů zlatem (vrstva až 0,25 μm) 

d) Směr zakončení pinů ze zadní strany konektoru (vertikální nebo 

pravoúhlý) – byl vybrán vertikální směr zakončení pinů konektoru, 

jelikož pravoúhlé zakončení by nepřípustně zvýšilo jeho celkovou výšku 

Tento konektor včetně protikusu je zobrazen na obr. 24, obr. 25. Na dalším 

obrázku je znázorněno, jak vypadá spojení konektoru s protikusem, viz obr. 26. 

 

obr. 24: Konektor PES [11] 
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obr. 25: Konektor PET (protikus) [11] 

 

 

obr. 26: Konektory PET a PES v poloze připravené ke spojení [11] 

6.4 Charakteristika maximální proudové 
zatíţitelnosti konektoru 

Proudovou zatížitelnost konektoru PES/PET lze vyčíst z datasheetu přímo od 

výrobce, viz obr. 27, na kterém je graf závislosti maximálního proudu na okolní teplotě. 

Pro zjednodušení výrobce provedl měření všech variant konektorů pouze na konektoru 
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s osmi pocínovanými kontakty. Proud byl při měření pouštěn do stejného počtu 

kontaktů, kolik jich má reálný měřený konektor. Lze tak očekávat mírně odlišné, avšak 

ekvivalentní výsledky oproti měření na skutečném konektoru se dvěma kontakty. 

Případná odchylka měření bude tak malá, že ji můžeme zanedbat. 

 

obr. 27: Graf závislosti maximálního proudu na okolní teplotě [12] 

Podle grafu zkontrolujeme možnost použití konektoru pro proud větší nebo roven 

velikosti 20 A. Vyšrafovaná oblast definuje použitelné rozpětí velikosti proudu 

v závislosti na okolní teplotě. Bude-li se očekávat teplota okolního prostředí ≤ 30 °C, 

pak jsou konektory schopné přenášet bezpečně proud o velikosti přes 70 A. Ve špičkách 

může proud dosáhnout až přes 90 A. Na závěr lze tedy říci, že konektory můžou být 

použity s bezpečnou rezervou pro proudy 20-30 A s teplotou okolí do 30 °C. 

6.5 Měření nasouvací a vysouvací síly 
konektoru 

Trhací zkouška má zjistit velikost nasouvací a vysouvací síly konektoru PES/PET. 

Zjištění těchto sil je důležité pro porovnání se sílou, kterou dokáže vyvinout robot 

Breach. 

Experimentálním měřením byla zjištěna velikost tlačné síly robota Breach o 

minimální velikosti 60 N. Na tuto sílu neměly podstatný vliv odlišné povrchy (lino, 

koberec). 

Dále byla na trhacím stroji měřena nasouvací a vysouvací síla konektoru 

PES/PET. Proběhlo 10 měření nasouvací síly a 2 měření síly vysouvací. Zaznamenané 

hodnoty měření jsou níže, viz Tabulka 2 a Tabulka 3. 
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Tabulka 2: měření maximální nasouvací síly konektoru PES/PET 

č. měření 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

nasouvací síla [N] 9,70 10,00 10,17 9,99 10,15 10,24 10,22 10,04 10,09 10,00 

 

Tabulka 3: měření maximální vysouvací síly konektoru PES/PET 

č. měření 1 2 

vysouvací síla [N] 12,51 12,58 

Z měření byly vypočteny následující průměrné hodnoty sil: 

 Průměrná velikost maximální nasouvací síly: 10,06 N 

 Průměrná velikost maximální vysouvací síly: 12,55 N 

Pokud porovnáme sílu robota s maximální nasouvací a vysouvací sílou konektoru, 

bude síla robota zjištěná experimentálním měřením přibližně pětkrát vyšší než změřená 

síla k nasouvání a vysouvání konektoru. Proto robot nebude mít potíže se spojením i 

rozpojením konektoru PES/PET. Tento konektor je proto vhodný k použití pro 

autonomní dokování robota Breach z hlediska proudového zatížení i spojování. 

6.6 PCB pro konektory 

Konektory bude potřeba elektricky připojit z jedné strany k napájení (dokovací 

stanici) a z opačné strany k baterii robota. Proto mají konektory ze zadní strany 

nachystáno dvakrát 8 pinů pro osazení do PCB, viz obr. 26. K němu už bude 

jednoduché připojit kabely, které propojí konektory s napájením a baterií. 

Z toho důvodu bude pro každý konektor PES i PET potřeba jedno jednoduché 

PCB. Jeho hlavním úkolem bude zprostředkovat připojení kabelů ke konektorům. 

Situace je zjednodušena faktem, že oba konektory mají stejné rozteče pinů pro osazení, 

proto budou obě PCB podobná, navíc budou mít obě PCB i stejné rozměry, proto budou 

téměř totožné. Jejich rozměry budou zvoleny tak, aby bylo dosaženo přesahu přes 

konektory. Za přesahující okraje budou obě PCB uchycené ke krytům pro konektory, 

které budou navrhovány v následujících částech práce. 

Rozměry PCB jsou zvoleny následovně: 

 31,2 x 16,5 x 1,6 mm 

Pro ilustraci je na obr. 28 osazený konektor PES s připájenými kabely k PCB. 

Názorně je na něm ukázáno, jak bude provedeno osazení a přibližný layout. 
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obr. 28: Konektor PES osazený v PCB s připájenými kabely 

PCB bude oboustranné s prokovy. Vrstvy mědi budou ještě nacínované, aby bylo 

dosaženo co nejlepší vodivosti. Provedení je vidět na obr. 28. Kabely budou prostrčeny 

do PCB a z obou stran připájené, což přispěje k dalšímu zlepšení vodivosti. 

6.7 Kabely pro připojení konektorů 

Pro konektory budou použity vícežilové kabely, které jsou ohebnější. Jejich 

průměr se volí podle jmenovitého proudového zatížení, způsobu uložení a materiálu. 

Pro jmenovité proudové zatížení až 30 A v kombinaci s uložením na vzduchu jsou 

zvoleny měděné kabely s průměrem 4 mm, které snesou proudové zatížení maximálně 

40 A. [13] 

6.8 Návrh krytů pro konektory 

Kryty pro konektory budou navrhovány dva – oba konektory PES a PET budou 

mít mírně odlišný kryt s podobnou koncepcí. 

Hlavními funkcemi krytů pro konektory bude: 

 Ochránit konektory před mechanickým poškozením 

 Navést konektory při spojování rovně proti sobě 

 Připojit konektory ke zbytku dokovacího mechanismu 

 Zakrýt konektor – snížení rizika náhodného kontaktu s lidským tělem 

Podmínkou pro návrh krytů pro konektory bude neovlivnění spojitelnosti 

konektorů. Jejich materiál bude zvolen PBT-GF30 (polybutylentereftalát plněný z 30 % 

skelnými vlákny), jenž disponuje velmi dobrou tvarovou stálostí, tepelnou odolností, 

tuhostí, pevností, odolností proti opotřebení i nízkým odporem tření. [14] Díky těmto 
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vlastnostem bude zajištěna dobrá funkce krytu, především pak schopnost uchycení a 

navádění konektoru. 

Další návrh bude rozdělen na dvě části – návrh krytu pro konektor PET a následně 

návrh krytu pro konektor PES. 

6.8.1 Umístění konektoru PES a PET 

Vzhledem k tomu, že konektory PES a PET jsou protikusy a mají rozdílné tvary, 

nejdříve definujeme, který má být na dokovací stanici a který na robotovi. 

Konektor PET má nechráněné kontakty, které by se mohly při střetu s jiným 

tělesem ohnout, viz obr. 25. Aby byla snížena pravděpodobnost poničení nechráněných 

kontaktů konektoru PET, bude tento konektor umístěn na dokovací stanici, která není 

mobilní. Protikus PES má lépe ochráněné kontaktní zdířky, proto bude umístěn na 

robota, který je mobilní. Proto tedy: 

 Konektor PET s kontaktními kolíky bude připevněn ke stanici 

 Konektor PES s kontaktními zdířkami bude připevněn k robotovi 

6.8.2 Návrh krytu pro konektor PET 

Konektor PET byl zobrazený na obr. 25. Kryt by měl zajistit připojení a ochranu 

konektoru. Materiál pro kryty konektorů byl zmíněný v předchozí části: PBT-GF30. 

Tento materiál poskytuje vhodné vlastnosti potřebné pro kryt konektoru. 

Jak již bylo popsáno v podkapitole 6.6, konektor je připájený k PCB. Tento 

komplet bude potřeba připevnit ke krytu konektoru. Využije se k tomu PCB, jehož 

okraje přečnívající přes stěny konektoru se přichytí pružnými plastovými zobáčky, které 

budou součástí krytu, viz obr. 29. Na něm je vidět detail způsobu uchycení, kdy PCB 

s konektorem bude nasazeno z horní strany, dotlačeno až na podpěrná žebra a tím dojde 

k zacvaknutí zobáčků a zajištění polohy PCB. Toto spojení má tu výhodu, že je snadno 

demontovatelné a usnadní tak servisní výměnu opotřebovaných konektorů. 

 

obr. 29: Detail uchycení PCB pomocí zobáčku 
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Častá demontáž by mohla vést až k vylomení plastových zobáčků, avšak v tomto 

případě je předpokládaná jen zřídka. Pravidelně bude probíhat kontrola konektorů a jen 

v případě, že budou nadměrně opotřebené, bude přistoupeno k demontáži PCB a 

výměně stávajících konektorů za nové. Riziko vylomení plastových zobáčků při 

montáži a demontáži tak bude nízké a závislé především na způsobu provedení servisní 

operace. 

Nyní zjistíme rozměry konektoru PET a PCB, které jsou následující: 

 konektor PET:   14,62 x 29,21 (31,21) x 14,5 mm 

 PCB:    31,2 x 16,5 x 1,6 mm 

Údaj o šířce konektoru, který je v závorce, je změřený i s malými výstupky pro 

zajištění konektorů ve spojené poloze. Výstupek může být případně z konektoru PET 

zbroušen, protože jeho funkce se nebude využívat, jelikož zacvaknuté konektory by 

bránily autonomnímu odpojování. 

Na rozměry PCB a konektoru bude navázáno při návrhu krytu. Vnitřní rozměry 

krytu budou voleny podle rozměrů PCB a také podle rozměrů konektoru PET. 

Kryt bude tvořit skořepinu kvádrového tvaru s jednou otevřenou stěnou. Jeho 

vnitřní rozměry budou kopírovat délku a šířku PCB s malou vůlí tak, jak je zobrazeno 

na obr. 30 a obr. 31, aby byla snadná jejich montáž. 

 

obr. 30: Kryt pro konektor PET – 3D pohled s popisky 

Vnitřní strana krytu umožní nasunutí a uchycení PCB s konektorem, dále pak 

zajistí otvor pro protažení kabelů přes zadní stěnu a možnost uchytit celý kryt 

k mechanismu. Úkosy z vnější strany krytu, viz obr. 30, budou napomáhat snadnému 

nasouvání krytů do sebe a vymezovat drobné odchylky. Uložení pro matky umístěné na 

zadní stěně bude sloužit k jednoduchému uchycení krytu pomocí šroubů. PCB bude 

dotlačené až k dosedacím plochám podpěrných žeber umístěných po vnitřním obvodu 

krytu. Ty vymezí možný pohyb PCB do stran a směrem dolů. Dva plastové zobáčky 

potom zajistí PCB na svém místě, dokud ho nebude potřeba ze servisních důvodů 

demontovat. 
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obr. 31: Plastový kryt pro konektor PET, pohled z přední strany v řezu 

Na obr. 31 lze vidět kryt pro konektor PET v čelním řezu. Vnitřní rozměry jsou 

31,4 x 16,7 mm oproti rozměrům PCB 31,2 x 16,5 mm. Vůle pro nasunutí PCB do krytu 

je 0,1 mm z každé strany. Tím bude umožněna montáž a zároveň zajištěno těsné a 

pevné uchycení. Na zadní straně krytu se nachází otvor pro přívod kabelů, které jsou 

nezbytné pro připojení ke zdroji. Tloušťka stěny krytu byla zvolena na 2 mm. Jeho 

vnější rozměry budou hrát důležitou roli při návrhu krytu pro konektor PES (protikus). 

Následně na obr. 32 je zobrazený řez A-A z obr. 31. 

 

obr. 32: Plastový kryt pro konektor PET, boční pohled – řez A-A 

Boční pohled řezu odkrývá hloubku krytu pro konektor PET a jeho částí. Lze si 

všimnout výšky uložení pro matku, které má 4 mm. To je hodnota nadsazená asi o 

1 mm oproti výšce použité matky. Výška opěrných žeber pro PCB dává určitý prostor 

pro vyvedení kabelů z krytu. Zobáčky jsou dlouhé 15 mm, široké 5 mm a 2 mm tlusté, 

aby se pružně odehli při montáži a poté dostatečně pevně drželi PCB s konektorem. 
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Mezera pod zobáčkem je o 0,3 mm větší než tloušťka PCB. Tato vůle je ponechána 

z důvodu ve skutečnosti tlustšího PCB, které je nacínované. 

 

obr. 33: Konektor PET usazený v krytu, boční pohled v řezu 

Na závěr je konektor PET natěsno zasazený do navrženého krytu, viz obr. 33. 

Nyní se může tento konektor s krytem považovat za bezpečný a připravený 

k namontování do dokovacího mechanismu na stranu k dokovací stanici. 

Na vnější zarovnanou část krytu konektoru PET bude koncipován protikus – kryt 

pro konektor PES. Jeho návrh proběhne v následující podkapitole. 

6.8.3 Návrh krytu pro konektor PES 

Kryt pro konektor PES bude pevně připojen k robotovi a ponese stejné prvky 

konstrukce jako kryt jeho protikusu navržený v předešlé podkapitole. Jediné odlišnosti 

budou ve velikosti, umístění pojistných zobáčků a navíc zde budou konstruovány 

naváděcí kolíky. Vzhled tohoto krytu je vidět na obr. 34. 

 

obr. 34: Kryt pro konektor PES, 3D pohled s popisky 

Tento kryt má vnitřní rozměry zvolené tak, aby do něj mohl být s vůlí nasunut 

protikus. Vůle je 0,2 mm z každé strany. Proto do sebe budou při spojování kryty i s 

konektory lehce zapadat. Zobáčky budou u tohoto krytu vedené z jeho zadní strany a se 
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stejnou roztečí jako u předešlého krytu, protože rozměry PCB jsou pro oba kryty stejné. 

Otvory za plastovými zobáčky umožní odehnutí zobáčků při montáži PCB s 

konektorem dovnitř krytu. Navíc ještě bude mít kryt z přední strany dva vodící kolíky, 

oba do tvaru L, aby se srovnali kontakty při spojování přesně rovně proti sobě. 

Kryt pro konektor PES i s připevněným konektorem je zobrazen na obr. 35. Mezi 

zobáčkem a PCB je opět nechaná vůle z důvodu vrstvy cínu, která na obrázku není. 

Hloubka krytu je zvolena tak, aby byl konektor uvnitř krytu zapuštěný a tím ochráněný 

před nepříznivými vlivy okolního prostředí. Tím se sníží riziko kontaktu s cizími 

předměty. 

Rozměry konektoru PES jsou následující: 

 konektor PES:  17,04 x 29,21 x 12 mm 

 tloušťka stěn:  2 mm 

 

 

obr. 35: Konektor PES usazený v krytu, boční pohled v řezu 

V následující podkapitole budeme analyzovat spojené konektory. 

6.8.4 Spojené konektory PET a PES 

Oba konektory i s jejich kryty se spojí dohromady. Tím budou společně tvořit 

konektorový systém. Výsledný stav konektorového systému je vidět v řezu na obr. 36. 

Tmavší červenou barvou je řez krytu konektoru PES a světlejší červenou barvou je jeho 

protikus. Zelenou barvou je řez PCB a šedými barvami jsou vyznačeny řezy obou 

konektorů.  
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obr. 36: Konektory PET a PES nasazené do krytů a spojené dohromady 

(konektorový systém) 

 

obr. 37: 3D model spojených konektorů v krytech 

Kryty s konektory jsou do sebe nasunuté až nadoraz. V tomto stavu bude 

konektorový systém schopný přenášet požadované proudy přes 20 A. Zároveň budou 

jeho konektory lépe chráněné proti poškození jak ve spojeném, tak i v rozpojeném 

stavu. 
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6.9 Bezpečnost konektorového systému 

Vzhledem k tomu, že konektor PET bude připojený přes stanici ke zdoji napětí, je 

na místě zabývat se bezpečností. Kryt konektoru sice chrání konektor, ale stále musí být 

z jedné strany otevřený a není tak vyloučený dotyk s živou částí konektoru. Zároveň 

s tím vzniká problém při spojování a rozpojování konektorů, které jsou trvale pod 

napětím, a mohlo by docházet k jiskření mezi nimi. Z těchto důvodů může dojít k: 

 úrazu elektrickým proudem 

 poničení kontaktů elektrickým obloukem 

Nabíječka dodává do konektoru PES napětí 13,2 V a proud 20 A. Bezpečné malé 

napětí při dotyku lidského těla s živými částmi, kterými teče stejnosměrný proud, je pro 

normální prostory 100 V a pro zvlášť nebezpečné prostory 25 V. [15] Hodnota napětí 

nabíječky 13,2 V tak spadá do kategorie bezpečných malých napětí. Při kontaktu 

lidského těla s živou částí konektoru proto nehrozí vážný úraz, ani pokud by se 

dokovací stanice nacházela ve zvlášť nebezpečném prostoru. 

Rozpojování kontaktů pod napětím sebou nese určité riziko vzniku jiskření. Jedná 

se o jev, kdy vznikne elektrický oblouk procházející přes vzduchovou mezeru 

především po rozpojení kontaktů, kterými prochází proud a je doprovázen vznikem 

vysoké teploty v bezprostředním okolí oblouku. Tím může dojít k nadměrnému 

tepelnému namáhání kontaktních ploch konektorů. Při napětí okolo 13 V a rychlém 

rozpojování nelze očekávat vznik velkého elektrického oblouku. Ten se sice velmi 

pravděpodobně vytvoří, ale jen po velmi krátkou dobu a jen velmi malý. Aby bylo 

předejito možnému poškozování vlivem vysoké teploty oblouku a zvýšila se 

bezpečnost, bude do konektoru umístěn mikrospínač, pomocí kterého se bude detekovat 

správné spojení konektorů. Dokud nedojde k sepnutí mikrospínače, nebudou kontakty 

pod napětím. Důsledkem tak bude zvýšení bezpečnosti dokovací stanice v režimu 

„čekání na robota“ a předejití předčasnému opotřebení konektorů vlivem jiskření. 

6.9.1 Návrh spínaného konektoru 

Aby bylo možné vypínat napájení konektoru PET v nepřítomnosti robota ve 

stanici, bude nutné indikovat jeho přítomnost. K tomu je možné využít buď senzorů, 

nebo mechanických spínačů. Senzory mají tu nevýhodu, že ke své funkci potřebují 

řídicí elektroniku a jsou drahé, avšak dokáží poskytnout rozsáhlá data. Oproti senzorům 

jsou mechanické spínače levnější, ale dokáží poskytnout jen omezený počet informací. 

V případě vypínání konektoru bude stačit jen jeden údaj – zda jsou konektory 

spojené. Proto bude využito jednoduššího principu mechanického spínače. Snadné 

řešení je připájení mikrospínače do PCB a využití vodícího kolíku konektoru PES, aby 

ho stiskl při spojení konektorů, viz obr. 38 a obr. 39. Odpadne tím složitá nutnost 

montáže jiného typu spínače. 
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obr. 38: Umístění mikrospínače do konektoru PET 

Poloha vodícího kolíku při spojených konektorech musí sepnout mikrospínač jeho 

stlačením. Z toho důvodu musí být zkrácen vodící kolík konektoru PES na přesně 

stanovenou délku a zároveň se musí zvětšit prostor pro mikrospínač odvrtáním malé 

části konektoru PET, viz obr. 39. Tato úprava nebude mít vliv na správnou funkci 

konektorů. 

 

obr. 39: Sepnutí mikrospínače (spojené konektory v řezu) 

Mikrospínač bude připojen k nízkonapěťovému elektrickému obvodu, který bude 

řídit silový obvod sloužící k nabíjení robota.  
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7 NÁVRH DOKOVACÍHO MECHANISMU 

Pro dokovací mechanismus je důležitou podmínkou, aby umožnil robotovi 

úspěšné dokování i v případě, že bude jeho navigace nepřesná. Úspěšným dokováním se 

má na mysli takové najetí robota do dokovací stanice, při kterém dojde k úplnému a 

správnému spojení konektorů. Jedině tak může dojít k nabití jeho baterií. Proto bude 

dokovací mechanismus navržen tak, aby zvládl spojení konektorů při odchylce robota 

v řádu několika centimetrů v horizontálním směru i při jeho úhlovém vychýlení od 

přímého směru na obě strany. Mimo navigační odchylky robota bude zapotřebí odstranit 

i výškové odchylky, které budou způsobené sjetými kolečky robota, opotřebovanými 

čepy paralelogramu nebo nepřesným vyštelováním stanice. 

Jde tedy o navrhnutí mechanismu schopného korekcí odchylek: 

 v horizontálním směru 

 v natočení robota od přímého směru na obě strany 

 ve vertikálním směru 

7.1 Návrh vodící rolny 

Rolna bude mít v dokovacím mechanismu za úkol kopírování vodícího profilu, 

který bude upevněný na robotovi. Tím navede konektor PET do středu robota, kde bude 

umístěný protikus konektoru. Tuhého uložení s malým odporem při valení bude 

dosaženo uložením rolny na ložisko. Vybráno je malé ložisko firmy ZKL s označením 

6000 2RS, které je s oboustranným těsněním, kvůli zamezení vniknutí nečistot.  

Základní parametry tohoto ložiska jsou následující: 

 Základní statická únosnost:             
 Šířka:             
 Velký průměr:             
 Malý průměr:            

7.1.1 Návrh uloţení rolny 

Podle rozměrů ložiska bylo navrhnuto uložení, viz obr. 40. Vnitřní průměr rolny 

odpovídá velkému průměru ložiska a malý průměr ložiska odpovídá průměru 

navrhnutého dříku. Dle normy ČSN 02 29 30 byly zvoleny pojistné kroužky pro dané 

průměry a k nim odpovídající drážky pro jejich usazení. 
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obr. 40: Rolna uložená na ložisku a zajištěná pojistnými kroužky 

Výška celého uložení byla minimalizována z důvodu co nejméně zabírajícího 

prostoru ve vertikálním směru, který je u robota omezen jeho volným prostorem jen na 

necelých 47 mm. Zároveň se provede sražení bočních hran rolny. Díky tomu bude 

mechanismus schopen výškové korekce. 

7.1.2 Tvar vodícího profilu 

Spolu s rolnou musí být zmíněn vodící profil, kterým bude rolna směřována do 

středu robota. Vodící profil bude umístěný ze spodní strany robota mezi jeho předními 

kolečky. Při pohledu shora bude mít tvar V, přičemž z přední strany robota bude 

otevřený. V jeho vrcholu bude přecházet do drážky, která už povede rovně směrem 

k zadní straně robota, viz obr. 41. Nebude tedy vadit, pokud bude robot najíždět 

s odchylkami, protože vodící rolna navede po profilu celý dokovací mechanismus 

včetně konektoru do středu robota. Drážka ve vrcholu vodícího profilu zajistí směrově 

stálé nasouvání konektorů do sebe. 

 

obr. 41: Ilustrativní zobrazení naváděcího profilu, pohled shora 

Jelikož může dojít i k případu, že bude potřeba mírné výškové korekce, bude 

drážka ve vrcholu vodícího profilu příslušně tvarovaná, viz obr. 42. Jak je vidět, tak do 

tvaru vodící drážky bude zapadat vodící rolna se sraženými hranami. Dojde-li k malé 
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odchylce ve výšce konektorů, bude vertikální poloha rolny při vjezdu do drážky mírně 

korigována, aby došlo k výškovému srovnání konektorů. 

 

obr. 42: Ilustrativní zobrazení naváděcího profilu a vodící drážky, pohled zepředu 

7.2 Návrh ojnice paralelogramu 

Jak již bylo popsáno v podkapitole 5.3, ojnice je část paralelogramu, která zůstává 

stále rovnoběžná s pevným rámem mechanismu i při jeho otáčení. Její konstrukce bude 

spojovat obě kliky paralelogramu pomocí kluzných čepů, viz obr. 43. Ty budou mít 

z jedné strany osazení a z druhé budou zajištěny pojistnými kroužky, aby nemohlo dojít 

k jejich vysunutí. Dále bude ojnice sloužit k uložení rolny a držáku konektoru PET, kdy 

budou oba na společné ose otáčení. 

 

obr. 43: Ojnice paralelogramu dokovací stanice 

Ojnice je navrhována z hlediska funkčnosti celého mechanismu. Její tvar je proto 

trochu komplikovaný. Proto bude i její vyrobitelnost obtížnější. Mohla by být například 

vyrobena jako odlitek s dělící rovinou procházející osami děr. Díry by byly následně 

vyvrtány a dřík osoustružen. 
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7.3 Nesouhlasný úhel konektorů 

Otáčení konektoru bude nezbytně nutné v případech, kdy robot bude do dokovací 

stanice zajíždět s úhlovou odchylkou tak, jak je zobrazeno na obr. 44 a v jeho detailu na 

obr. 45. Konektor připevněný k ojnici paralelogramu zůstává stejně natočený, i pokud 

dochází k pohybům paralelogramu. Výhoda této vlastnosti přináší oproti ostatním 

podobným systémům nezávislost na orientaci úhlové odchylky najíždějícího robota. 

Pokud tedy robot bude najíždět s úhlovou odchylkou +10°, bude situace ve své podstatě 

stejná jen zrcadlově převrácená, jako pokud by najížděl s úhlovou odchylkou opačné 

orientace -10°. Jediný rozdíl bude v potřebě nasměrovat otočný konektor o úhel opačně 

orientovaný. 

 

obr. 44: Robot Breach najíždějící šikmo do stanice, zaměření na konektory 

 

 

obr. 45: Detail z obr. 44, konektory srovnávající se do souhlasného směru 

Detailní pohled na obr. 45 ukazuje nutnost korekce natočení jednoho z konektorů. 

Zobrazená situace předpokládá šikmý nájezd robota s horizontální odchylkou, kdy oba 
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konektory svírají nesouhlasný úhel. Z toho důvodu bude potřeba úhlová korekce 

konektorů. 

Pokud by byl otočný konektor na robotovi, bylo by vyšší riziko jeho poškození při 

náhodném nárazu do jiného předmětu. Z toho důvodu bude otočně uložen konektor 

PET, který bude připevněn na ojnici. 

 

obr. 46: Nasouvání konektorů při malé úhlové odchylce robota 

Korekce natočení konektorů souhlasným směrem proběhne až při samotném 

dotyku konektorů, viz obr. 46. Konektor PES bude napevno připevněn k robotovi. Poté 

co se začnou konektory pohybovat směrem k sobě, dojde pomocí vodících kolíků 

konektoru PES ke srovnání směru natočení druhého konektoru uloženého otočně v ose 

otáčení rolny. Tento princip bude fungovat jen při malých úhlových odchylkách, 

přibližně kolem 20°, jinak by mohlo docházet ke vzpříčení konektorů. 

Funkčnost sesouhlasení úhlu konektorů byla experimentálně ověřena i na reálných 

krytech konektorů vytištěných na 3D tiskárně. Úhlové srovnání nastává v případě, že je 

dostatečná boční vůle mezi konektory a sražení vodícího kolíku i konektoru PET. 

7.4 Drţák konektoru PET a jeho uloţení 

Držák konektoru PET má za úkol připojení konektoru PET k ojnici 

paralelogramu. Toto připojení bude muset umožňovat volné otáčení konektoru ve stejné 

ose otáčení jako rolna. Jedině tak může dojít ke spolehlivému natočení konektorů a 

k jejich následnému spojení. Toto uložení bude realizováno středem dříku pro uložení 

ložiska rolny, viz obr. 47. Tím bude dosaženo jejich souososti. Navrhnuté bylo uložení, 
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kdy držák konektoru bude mít dřík s funkcí čepu, který bude zároveň zčásti provrtán a 

shora přišroubován. Délka šroubu bude zvolena tak, aby při jeho úplném dotažení 

zůstala vůle mezi dříkem a ojnicí a uložení bylo volně otočné. Případná korekce příliš 

velkých vůlí proběhne použitím více nebo méně podložek pod šroubem. Aby nemohlo 

dojít k samovolnému povolení dotaženého šroubu, bude použito závitové lepidlo 

zabraňující jeho povolení. 

 

obr. 47: Otočné uložení držáku konektoru PET 

Samotný držák bude z vystřiženého a ohýbaného plechu o tloušťce 1,5 mm. Na 

jeho přední části bude přivařen zvlášť osoustružený dřík s funkcí čepu. V zadní části 

držáku budou dvě díry připravené pro uchycení konektoru PET, viz obr. 48, na kterém 

je vidět celá část mechanismu označovaná jako ojnice. 

 

obr. 48: Ojnice paralelogramu s držákem konektoru PET a rolnou, pohled zepředu 
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7.5 Návrh čepů ojnice 

Čepy ojnice se nacházejí po jejích stranách a spojují ji s klikami paralelogramu, 

viz obr. 48. Zde bude přistoupeno k výškové korekci celé ojnice za účelem srovnání 

konektorů. Při najíždění rolny do vodící drážky dojde k vertikálnímu posunu rolny 

s celou ojnicí do souhlasné výšky konektorů. Aby to bylo umožněno, budou čepy mezi 

klikami paralelogramu a ojnicí uloženy do kluzných pouzder umožňujících vertikální 

posun. Základní výšková poloha konektorů a její navracení bude zajištěno pružinami, 

viz obr. 49. 

7.6 Návrh klik paralelogramu 

Kliky mají za úkol spojení ojnice a rámu paralelogramu, v tomto případě tedy 

spojení stanice se zbytkem mechanismu. Pro dostatečnou tuhost a nízkou hmotnost 

celého spojení, bude volen čtvercový hliníkový profil 15x15 mm s tloušťkou stěn 

1,5 mm. Jeho délka bude stanovena na 250 mm. K samotnému připojení čepů bude 

využito nástavců s kluznými pouzdry. Díky tomu bude zajištěn snadný pohyb celého 

mechanismu ve vertikálním směru i natáčení celého paralelogramu. Nástavce 

s kluznými pouzdry budou připojeny zasunutím do profilu a jejich spojení bude 

realizováno nýtováním. Tato metoda je vhodná z toho důvodu, že nýtování má 

například oproti svařování u hliníkových materiálů stabilnější vlastnosti. Kliky 

paralelogramu i s nástavci jsou vidět na obr. 49. Na obr. 50 jsou potom vidět nástavce u 

dokovací stanice, které jsou nasazeny z vnější strany hliníkového profilu, protože zde 

bude větší namáhání způsobené délkou přečnívajícího mechanismu. 

 

obr. 49: Kliky paralelogramu (zelenou barvou) a v nich připevněné nástavce 

s kluznými pouzdry 
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obr. 50: Uchycení klik k čepům dokovací stanice pomocí nástavců s kluznými pouzdry 

Mechanismus nyní může být celý připevněný ke stanici. Tento stav znázorňuje 

obr. 51, který představuje možný vzhled dokovací stanice pro robota Breach. Ta bude 

upevněna pomocí šroubů k zemi, aby se nemohla při dokování posouvat. Její čepy 

budou předsazené před ní, aby její tělo nepřekáželo robotovi při jeho šikmém nájezdu. 

Celý paralelogram bude muset mít dorazy k omezení jeho rozsahu, aby se nemohlo dojít 

k vybočení mimo jeho pracovní rozsah. 

 

obr. 51: Dokovací stanice pro robota Breach včetně mechanismu pro dokování 

 

7.7 Návrh vodícího profilu na robotovi Breach 

Poté co byl navržený dokovací mechanismus včetně napájecího konektoru na 

straně dokovací stanice, bude přistoupeno k návrhu vodícího profilu na straně robota. 

Do něj by měl pasovat navrhnutý paralelogramový mechanismus a především rolna, 

kterou by měl profil navést až do středu robota a tím korigovat všechny jeho směrové 

odchylky. 
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Vodící profil se bude skládat ze dvou částí – ze samotného vodícího profilu a 

z vodící drážky, viz podkapitola 7.1.2, kde byl popsán tvar vodícího profilu. 

V návrhu vyjdeme ze zadání, které specifikuje horizontální odchylku robota 

v řádu několika centimetrů. Proto konkretizujeme tento požadavek na 7,5 cm na každou 

stranu, dohromady tedy odchylka robota až 15 cm. Tím bude dána i vstupní šířka 

vodícího profilu – také 15 cm. 

Dalším omezením bude maximální úhel, při kterém se dokáže konektor PET 

úhlově srovnat se svým protikusem. Jak již bylo zmíněno, konektory se dokáží 

sesouhlasit jen při malých úhlech. Proto z hlediska jistoty spojení omezíme maximální 

úhlovou odchylku robota při nájezdu na 10°. 

7.7.1 Hloubka vodícího profilu 

Důležitým parametrem zde bude délka vodící drážky, nyní bude uvažována jen 

jako délka chodu rolny v drážce. Tu ovlivňuje celková nasouvací délka konektorů a 

délka, ve které bude docházet k výškové korekci těsně před začátkem nasouvání 

konektorů do sebe. Celková nasouvací délka konektorů je již daná a je 26 mm. 

S korekcí ve vertikálním směru bude počítáno přibližně 5 mm na každou stranu se 

stoupáním pod úhlem 30°, to vychází z úhlu sražení rolny. Z goniometrických funkcí 

byla vypočtena tato délka a vychází necelých 9 mm. Ta bude potřebná pro výškovou 

korekci o 5 mm. Proto dohromady délka drážky musí být alespoň 34 mm dlouhá. 

Zvolíme proto délku drážky 40 mm, aby vznikla dostatečná délková rezerva pro 

výškovou korekci a následné spojení konektorů. 

Spodní prostor robota je vidět na obr. 52, kde jsou zakótované podstatné rozměry. 

 

obr. 52: Přední část robota Breach s orotovanými kolečky, pohled zespodu 

Nyní se přistoupí k navrhnutí hloubky naváděcího profilu bez drážky. Jedná se o 

víceprvkovou úlohu, z toho důvodu byl následující návrh proveden experimentálně 

pomocí skriptu v Matlabu, který vykresloval polohu vnějších rozměrů paralelogramu a 
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najíždějícího robota s mezními odchylkami a zkoumal kolize s prostorem pro přední 

kolečka robota. Počáteční parametry byly zvoleny takto: 

 Šířka nárazníku robota: 11 mm (vzdálenost mezi čelní stranou robota a 

začátkem vodícího profilu) 

 Vstupní šířka profilu: 150 mm 

 Úhel nájezdu robota: 10° 

 Vnější šířka paralelogramu: 125 mm 

 Celková délka paralelogramu: 294 mm 

 Nastavena mezní boční výchylka robota na tu stranu, kde dojde dřív ke 

kolizi s prostorem pro přední kolečka 

Následně byla měněna hloubka vodícího profilu a bylo zkoumáno, kdy dojde ke 

kontaktu s prostorem pro kolečka robota. Zjištěna byla mezní hodnota hloubky 

naváděcího profilu 86 mm, viz obr. 53. 

Odečte-li se od hodnoty mezní hloubky délka vodící drážky, získáme maximální 

hloubku samotného vodícího profilu. Ta tedy bude maximálně 46 mm a na obr. 53 si 

můžeme pro tuto situaci představit jako stav při zajetí až na konec vodící drážky. 

Situace pro mezní hloubku samotného vodícího profilu je znázorněna na obr. 54. 

 

obr. 53: Robot najíždějící do stanice s mezní odchylkou a mezní hloubkou vodícího 

profilu, vykresleno v Matlabu 
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obr. 54: Rozevření vodícího profilu pro hloubku profilu 46 mm, vykresleno v Matlabu 

 

7.7.2 Podmínka pro úhel zešikmení vodícího profilu 

Považujme úhel β na obr. 55 za úhel zešikmení vodícího profilu a úhel α za úhel 

pod kterým robot najíždí do stanice. Potom bude ideálně platit: 

• α > β => rolna se odvalí mimo vodící profil - nepřípustné 

• α = β => hraniční stav, kdy se rolna neodvalí nikam - nepřípustné 

• α < β => rolna se odvalí doprostřed vodícího profilu – žádané 
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obr. 55: Geometrická podmínka pro úhel nájezdu robota 

Pokud bude úhel α menší než β jen o několik stupňů, hrozí nebezpečí, že nedojde 

k valení rolny, nebo dojde ke vzniku nadměrně velkých sil. V případě použití ocelové 

rolny na ocelovém profilu bude odporová síla vlivem valivého odporu tak málo závislá 

na velikosti normálové síly, že pro snadné valení bude stačit i poměrně malý rozdíl mezi 

úhlem α a β. Nyní bude zkontrolováno, jaký je úhel zešikmení pro hloubku vodícího 

profilu 46 mm a vstupní šířku vodícího profilu 150 mm. Výpočtem bylo zjištěno, že 

úhel zešikmení je v tomto případě 31,5°. Maximální odchylka robota je 10°, z toho 

plyne, že úhel nájezdu je o více než 20° menší než úhel zešikmení. 

 α < β – s rozdílem 21,5° v nejhorším případě nájezdu robota 

Proto můžeme tvrdit, že dojde bez problémů k valení rolny po vodícím profilu do 

středu robota. 

7.7.3 Konečný návrh vodícího profilu 

Navrhnutý naváděcí profil je vidět na obr. 56 a obr. 57. Jeho rozměry jsou: 

 Vstupní šířka naváděcího profilu:   150 mm 

 Hloubka samotného naváděcího profilu:  46 mm 

 Délka samotné naváděcí drážky:   40 mm 
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obr. 56: Naváděcí profil připevněný na robotovi, pohled zespodu 

 

 

obr. 57: Naváděcí profil včetně držáku pro konektor PES, pohled zepředu na robota 

Celý vodící profil je z horní strany uzavřen, aby nemohlo dojít k vniknutí rolny 

mezi hliníkové profily konstrukce robota. Z přední strany je sražený, aby mohlo dojít 

k výškové korekci, pokud má robot o trochu nižší výšku než rolna. Naopak když má 

robot větší výšku, dojde při najetí rolny do vodící drážky k jejímu posunu směrem 

nahoru. 

7.8 Navracení mechanismu do výchozí polohy 

Výchozí poloha mechanismu bude zajištěna pomocí pružin. Ty budou umístěny 

z obou stran na držák konektoru PET k zajištění výchozí polohy tohoto konektoru a na 

kliky paralelogramu, aby docházelo vždy po odjetí robota k navrácení do základní 

polohy. Přibližné umístění pružin je na obr. 58, na kterém budou pozice B pružiny pro 
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navracení paralelogramu do výchozí polohy a pozice A pružiny pro navracení 

konektoru do výchozí polohy. 

 

obr. 58: Ilustrativní zobrazení přibližných poloh pružin pro navracení mechanismu do 

výchozí polohy 

 

7.9 Kabeláţ 

Ke konektorům nacházejících se na robotovi a na ojnici dokovací stanice bude 

potřeba přivést kabely spojující celou napájecí soustavu. Budou použity kabely o 

průměru 4 mm, které již byly zmíněny při návrhu konektorového systému 

v podkapitole 6.7. 

Kabely, které povedou z konektoru PES na robotovi, budou vedeny po 

hliníkových profilech robota až k baterii. Kabely od druhého konektoru do stanice 

budou s dostatečnou vůlí, dovolující pohyb mechanismu, připevněny k jedné z klik 

paralelogramu a po ní vedeny až k samotné stanici. 

7.10 Parametry navrţeného mechanismu 

Dokovací stanice má následující základní parametry: 

Výška mechanismu (bez stanice):    49 mm 

Délka paralelogramu:      290 mm 

Vnější šířka paralelogramu:     125 mm 

Maximální horizontální odchylka robota:  až 75 mm na každou stranu 

Maximální úhlová odchylka robota:    10° na každou stranu 

Maximální vertikální odchylka :  až 5 mm na každou stranu 

Maximální nabíjecí proud:   nad 20 A  
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7.11 Kompletní dokovací stanice 

Na závěr návrhu byly pořízeny obrázky celého navrženého mechanismu 

v programu SolidWorks, viz obr. 59, obr. 60, obr. 61. Při tvorbě celého modelu byly 

využity hotové modely ložiska a pružin ze stránek jejich výrobce. [17], [16] 

 

obr. 59: Robot Breach připojený v dokovací stanici 

 

 

obr. 60: Robot Breach spojený s dokovacím mechanismem, pohled z čelní strany 

robota 
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obr. 61: Robot Breach v dokovací stanici 
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8 ZÁVĚR 

Práce je zaměřená na návrh dokovací stanice, která bude sloužit k autonomnímu 

připojení mobilního robota Breach ke zdroji napájení. Celý návrh je rozvržen do čtyř 

hlavních částí. Konkrétně na teoretickou rešeršní studii dokovacích stanic, popis robota 

Breach, výběr vhodného typu dokovacího systému a návrh dokovací stanice včetně 

napájecích konektorů. 

Teoretická část je úvodem do problematiky autonomního dokování a obsahuje 

popis několika odlišných typů dokovacích stanic. Na ní navazuje část, která je zaměřená 

na popsání základních vlastností robota Breach. Součástí tohoto popisu je i studie 

velikosti a tvaru prostoru, který je u robota vyhrazen pro montáž nezbytných součástí 

dokovacího mechanismu. Na závěr této části bylo porovnáno několik typů dokovacích 

systémů. Na základě posouzení jejich vhodnosti k použití pro připojení robota Breach 

k napájení, byl z hlediska přenosu vysokého proudu zvolen jako nejvhodnější vlastní 

typ dokovacího systému, který využívá navádění konektoru. Návrh tohoto vlastního 

typu vycházel z dokovacího systému použitého pro robota Chung-Cheng. 

Návrh dokovacího systému byl rozdělen do dvou částí. Nejdříve byl navrhován 

konektorový systém, jehož návrh je v dokovací stanici klíčový z důvodu schopnosti 

dlouhodobě přenášet proud o požadované velikosti alespoň 20 A. Proto byl vybrán 

konektor firmy Samtec s označením PET-02-02-L-VT se svým protikusem, u nějž 

výrobce deklaruje schopnost přenášet dlouhodobě proud o velikosti až 47 A, navíc má 

kompaktní rozměry. Připojení napájecích kabelů ke konektorům bylo vyřešeno 

prostřednictvím PCB a pro celý komplet bylo navrženo uložení do plastových krytů, 

z důvodu zlepšení jejich navádění do sebe a kvůli možnosti uchycení a ochraně před 

mechanickým poškozením. Pro zvýšení bezpečnosti celého konektorového systému do 

něj byl přidán mikrospínač, díky tomu nebude konektor pod stálým napětím. 

Druhá část návrhu se zabývala samotným dokovacím mechanismem, který dokáže 

spojit navržené konektory i v případě nepřesné navigace robota. Zadáním byla 

specifikována jeho navigační odchylka v řádu několika centimetrů jen v horizontálním 

směru. Předpokládány však byly i chyby v úhlovém natočení robota a ve stálosti jeho 

výšky. Proto byl mechanismus koncipován na korekci bočních, výškových i úhlových 

chyb robota. Z toho důvodu bylo přistoupeno k použití paralelogramového mechanismu 

s vodící rolnou, která se stará o navedení kontaktů do středu robota i v případech jeho 

bočních odchylek. Dále byla ojnice paralelogramu umístěna na kluzné čepy, které jsou 

schopny výškové korekce celého mechanismu díky kombinaci specifického tvaru 

vodícího profilu a rolny. Úhlová korekce natočení konektoru robota vůči jeho protikusu 

byla vyřešena umístěním konektoru stanice na otočný čep, přičemž tvar krytu konektoru 

zajišťuje souhlasné zorientování obou konektorů. K navracení všech pohyblivých částí 

dokovacího mechanismu do výchozí polohy byly využity pružiny. Návrh byl završen 

tvorbou 3D modelu kompletní dokovací stanice včetně konektorů pro napájení. 

Přínosem této dokovací stanice je její schopnost připojovat robota Breach 

k napájení i se zahrnutím všech jeho možných odchylek od přesné polohy a zároveň 

napájet robota požadovanou velikostí proudu. Díky tomu dojde k velmi významnému 

prodloužení zcela samostatného režimu robota. Všechny body zadání byly splněny.  
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11 SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A 
SYMBOLŮ 

a kol. a kolektiv 

DC Direct Current (stejnosměrný proud) 

GF  Glass fiber (skleněné vlákno) 

obr. obrázek  

PBT polybutylentereftalát 

PCB Powered Circuit Board (deska plošných spojů) 

PES Zkrácené označení konektoru PES-02-02-L-VT firmy Samtec  

PES/PET Souhrnné označení konektoru PES i s protikusem PET 

PET Zkrácené označení konektoru PET-02-02-L-VT firmy Samtec (protikus 

konektoru PES) 

 

α Úhel nájezdu robota (odchylka od úhlu přímého nájezdu robota) 

β Úhel zešikmšní vodícího profilu (úhel mezi čelní stranou robota a 

vodícím profilem tvaru V) 

   Šířka ložiska 

   Základní statická únosnost 

   Malý průměr ložiska 

   Velký průměr ložiska 

I Proud [A] 

Pztr Ztrátový výkon mezi kontakty [W] 

Qk Ztrátové teplo mezi kontakty [J] 

Rk Kontaktní odpor [Ω] 

t  Čas [s]  
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12 SEZNAM PŘÍLOH 

Prilohy_Navrh_dokovaci_stanice_pro_mobilni_robot_OBSIL_T.zip 

 2018_DP_Obsil_Tomas_152973.pdf 

 Dokovaci_stanice_pro_mobilni_robot_Breach.SLDASM 

o Obsahuje: 2 x podsestavu, 25 x dílců 

 Pokyny_k_otevreni_3D_modelu_dokovaci_stanice.txt 


