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Abstrakt 
Tato práce se zabývá návrhem konstrukce výsuvné plo�iny urèené pro robotickou platformu 
Breach. Úèelem této plo�iny je umístìní dal�ího vybavení robota, jakým mù�ou být napøíklad 
senzory, kamery, nebo manipulátor. Plo�ina tedy musí splòovat vysoké nároky kladené 
pøedev�ím na nosnost. Dal�í èástí práce je návrh konstrukce mechanismu, který mù�e být 
umístìn na tuto výsuvnou plo�inu, nebo pøímo na platformu Breach. Tento mechanismus musí 
být schopen bezpeènì nalo�it libovolný malý pøedmìt na horní èást celé platformy a poté jej 
na zvoleném místì zase vylo�it. U pøedmìtu je stanovena pouze maximální hmotnost 2 
kilogramy, ale jeho dal�í vlastnosti nejsou pøedem specifikovány. Konstrukce je tedy 
zamìøená na maximální univerzálnost tohoto mechanismu. 

 

Abstract 
This thesis is about the design of the  telescopic platform. which should be fasten on robot 
called Breach. Purpose of this platform is to carry another equipment like sensors, cameras or 
manipulator. The platform has to provide chiefly the high demands on load capacity. Another 
part of the thesis is design of mechanism placed on this telescopic platform, or just on the 
robot Breach. This mechanism has to load up small subject on the top part of the platform and 
then unload it on chosen place. Only thing defined for this subjekt is maximal weight of 2 
kilograms, but other parameters aren´t specified. Construction is therefore focused on 
maximal versatility of this mechanism.  

 

 

Klí�ová slova 
výsuvná plo�ina, robotická platforma, mechanismus pro pøemis�ování pøedmìtù, nakládací 
mechanismus, solidworks, univerzální mechanismus, pantograf, transportní box 

Key words 
telescopic platform, robotic platform, mechanism for replacing object, load up mechanism, 
solidworks, universal mechanism, pantograph, transport box  
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1  Úvod 
V dne�ní dobì prochází robotika èím dál vìt�ím vývojem a dá se pøedpokládat, �e tento vývoj 
bude dále narùstat. Také se zvìt�uje poèet oblastí, do kterých zasahuje. Zatímco døíve to byl 
pøedev�ím prùmysl, dnes se mù�e èlovìk setkat s roboty stále èastìji i v jiných oborech, nebo 
v bì�ném �ivotì. Smyslem robota je obvykle vykonávat stále se opakující èinnost, která je pro 
èlovìka fyzicky i psychicky nároèná, nebo dokonce nebezpeèná. Èlovìk je tedy nahrazen 
výkonnìj�ím a pøesnìj�ím strojem, aby se mohl vìnovat kreativnìj�ím úkolùm. Nìkdy nemusí 
být èlovìk nutnì nahrazen, ale mù�e spolupracovat s robotem coby s asistentem, který mu 
jeho práci usnadòuje.  

Nìkteré roboty a rùzné automatizované platformy jsou tedy navrhovány pro konkrétní, 
specifické pou�ití. Jejich rozmanitost je tedy velká, proto�e ka�dý je co nejvíce pøizpùsoben 
jen pro jeden úèel. Jedná se napøíklad o montá�ní a balící linky, kde je robot v kontaktu stále 
se stejným typem výrobku.  

Jindy je ale vy�adována vìt�í univerzálnost, proto�e je napøíklad známý pouze úèel robota, 
nebo prostøedí, ve kterém se bude pohybovat. Konkrétní podmínky se v�ak mohou èasto li�it, 
a dokonce nemusí být dopøedu známé. Napøíklad se robotická platforma mù�e pohybovat 
v interiérech pøizpùsobených pro èlovìka a jejím úèelem je pøemis�ování pøedmìtù. Není ale 
upøesnìn tvar, materiál, ani hmotnost pøedmìtu. Souèasnì nejsou konkretizována místa, 
odkud a kam mù�e být pøedmìt pøemis�ován. Mechanismus musí být tedy dostateènì 
univerzální a souèasnì jednoduchý. Návrhem takového mechanismu se zabývá tato práce. 
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2  Ú�el mechanismu a cíle práce 
Jedním z cílù této práce je navr�ení mechanismu plo�iny s vertikálním pohybem. Tato plo�ina 
bude následnì upevnìna na robotické platformì Breach. Bude slou�it k montá�i dal�ího 
vybavení, kterým mù�ou být kamery, senzory, ale i dal�í mechanické pøíslu�enství 
uzpùsobené pro konkrétní pou�ití. Plo�ina by mìla mít jediný elektrický pohon, napájený 
napìtím maximálnì 12V, které poskytuje akumulátor umístìný v podvozku. Konstrukce by 
mìla být dostateènì pevná a tuhá i v horní pozici. Dále by mìla dosahovat co nejvìt�í 
nosnosti. Zde není hlavní pøeká�kou pevnost mechanické konstrukce, ale pøedev�ím výkon 
elektrického pohonu.  

Dal�ím úkolem je navr�ení mechanismu, který mù�e být volitelnì zabudován do horní èásti 
zmínìné plo�iny. Tento mechanismus je urèen k manipulaci s pøedmìty. Mìl by být schopen 
nabrat pøedem nespecifikovaný, men�í pøedmìt a nalo�it jej na horní èást plo�iny tak, aby 
pøedmìt nebyl pøi tomto pohybu nijak pøevracen nebo po�kozen. Pøi jízdì platformy Breach je 
náklad i s celou konstrukcí slo�en nad plo�inou, aby nezasahoval do prostoru pøed senzory 
podvozku. Poté bude pøedmìt opìt vylo�en opaèným postupem. I zde platí maximální 
napájení 12V a co nejmen�í poèet pohonných jednotek. Dùraz je kladen na mechanismus, 
který doká�e manipulovat s rozmanitými typy pøedmìtù pøimìøené velikosti. 
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3  Roboty s podobným zam��ením  

Pøedem je dùle�ité øíci, �e konstrukènì podobných zaøízení opravdu mnoho není. Obvykle jde 
pouze o nìkteré podobné èásti, napøíklad podvozek. Ten slou�í pro pøepravu z jednoho místa 
na jiné, obvykle ale není jeho souèástí mechanismus pro manipulaci s nákladem.  
Podvozky slou�ící pro pøepravu  

3.1  Samostatný podvozek 
 
Nejèastìj�ím typem autonomního robota pro pøepravu pøedmìtù v interiéru je samostatný 
podvozek vybavený senzory pro monitorování okolí. Èasto pro svou orientaci pou�ívají i 
pruhy vyznaèené na podlaze, slou�ící pro vytyèení tras. Tento typ robota má velice 
jednoduchý design, spoèívající v hladkém krytu, který chrání ve�kerou techniku uvnitø. Kryt 
po stranách dosahuje a� k podlaze a zakrývá i kola. Horní èást je pøizpùsobena nákladu, pro 
který je robot urèen. Ten je sem pokládán a odebírán buï lidskou obsluhou, nebo jiným 
nemobilním zaøízením. S tímto typem robota je mo�né se setkat napøíklad u pøepravních 
spoleèností, kde slou�í k urychlení tøídìní zásilek, ale v poslední dobì je patrná snaha o 
vyu�ití podobných zaøízení i pro doruèování zbo�í. Pøíklad podvozku je uveden na obr. 1. 
 

 
Obr. 1: Robot OTTO firmy Clearpath. [1] 

 

3.2  Podvozek schopný pracovat samostatn� 
 
Tato varianta je obvykle shodná s pøedchozí, ale navíc je vybavena mechanismem, díky 
kterému je robot schopen samostatnì nalo�it a zase vylo�it náklad. Jde ale o specifické 
zaøízení urèené pouze pro jeden typ nákladu. Mù�e jít napøíklad o váleèkový pøepravník 
slou�ící pro nalo�ení palety, nebo pøepravky. Èasto je tento robot pou�íván také v provedení, 
kdy se celá jeho horní strana mù�e v malém rozsahu pohybovat nahoru a dolù. Robot je 
napøíklad schopen zajet pod speciální regál, ten zvednout o nìkolik centimetrù nahoru a 
následnì jej pøevézt na jiné místo. Tyto roboty vyu�ívají firmy pro automatické skladovací 
haly a známé je také jejich vyu�ití ve fakultní nemocnici v Motole uvedené na obr. 2. 
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Obr. 2: Roboti nemocnice v Motole. [2] 

3.3  Manipulátor 
 
Tento druh robotu je pøizpùsoben pro pøemis�ování a manipulaci s pøedmìty a mù�e mít 
dokonale pøizpùsobené úchopové mechanismy pro danou èinnost. Mezi hlavní pøednosti 
tìchto robotù patøí vysoká pøesnost, rychlost, nosnost, a pøedev�ím opakovatelnost pohybu. 
To ale klade vysoké nároky na napájení a stabilní upevnìní. Proto obvykle není pou�íván 
v mobilní variantì, a pokud ano, jsou tyto pozitivní vlastnosti znaènì omezeny. 
Tyto roboty jsou vyu�ívány nejèastìji v prùmyslu, a to pøedev�ím na montá�ních linkách. 
Pøíklad je uveden na obr. 3. Typické uplatnìní je automobilkách, kde mají tyto roboty pøesnì 
pøidìlené úkony a automobil bìhem kompletace prochází jednotlivými pozicemi. 
 

 
Obr. 3: Prùmyslový robot Kuka vyrábìjící své kopie. [3] 

3.4  Mobilní varianta manipulátoru 
 
V této variantì jsou manipulátory nejèastìji pou�ívány pøi experimentálních vìdeckých 
projektech. Obvykle se jedná o kolový nebo pásový podvozek vybavený jedním pohyblivým 
ramenem jako na obr. 5. Rameno je pohánìno servomotory a na konci je vybaveno 
jednoduchým úchopovým mechanismem. Hlavním odvìtvím, kde je tato konstrukce 
vyu�ívána jsou policejní a armádní roboti slou�ící k prozkoumávání nebezpeèných oblastí a 
budov, nebo k zne�kodnìní výbu�nin. Jedno z provedení je uvedeno na obr. 4. I tyto roboty 
zaèínají být okrajovì vyu�ívány v prùmyslu. 
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Obr. 4: Policejní pyrotechnický robot. [4] 

 
 
 

 
Obr. 5: Univerzální robotická platforma MM-500 firmy Neobotix. [5] 
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4  Breach 
Robot Breach je autonomní interiérová robotická platforma. Hlavní konstrukce je tvoøená 
z hliníkových profilù a spojovacích souèástí stavebnicového systému, jak je patrné na obr. 6. 
Robot má diferenciální podvozek, kdy ovládány jsou dvì zadní kola, zatímco pøední jsou 
pasivní s otoèným ulo�ením. Pohon obstarávají dva elektromotory znaèky Raveo se 
�nekovým pøevodem øady CM. Po obvodu jsou umístìny ultrazvukové senzory pro detekci 
pøeká�ek a v pøední èásti je navíc laserový senzor. Nejvìt�í èást vnitøního prostoru zabírá 
olovìný akumulátor pro napájení pohonných i øídících systémù. Funkce robota lze pøizpùsobit 
pro konkrétní pou�ití pøidáním dal�ího pøíslu�enství, které mù�e spoèívat ve specifických 
typech senzorù i mechanických konstrukcí. Robot má pro tyto úèely dostateènou rezervu ve 
výkonu pohonù i mo�ného pøidaného zatí�ení. Tato závìreèná práce se zabývá pohyblivým 
mechanismem, který je urèený pro montá� na robotickou platformu Breach. 

 

 

Obr. 6: Základní tvar robotické platformy Breach. [6] 
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5  Pou�ívané mechanismy zdvihu 

5.1  Po�adavky zvedacího mechanismu 
 
Jedním z úkolù bylo navrhnout plo�inu, která bude umo�òovat umístìní doplòkových 
zaøízení, nebo senzorù a jejich vertikální pohyb nad robotem. Hlavním po�adavkem tedy byla 
dostateèná tuhost a nosnost. Zvolená konstrukce by mìla pokud mo�no co nejvíce 
minimalizovat výchylky horní èásti plo�iny i pøi pomalém pohybu robota. Toto platí 
pøedev�ím pøi vyu�ití plo�iny pro umístìní senzorù a mìøicích zaøízení. Ve variantì pro 
pøemis�ování nákladu, lze pøedpokládat, �e plo�ina bude po dobu jízdy robota ve spodní 
poloze, kvùli sní�ení tì�i�tì. Do horní polohy se plo�ina vysune a� v pøípadì potøeby 
pøemis�ování nákladu v této pozici. 

Dal�í po�adavek, který je na zvedací zaøízení kladen, je jeho nosnost, co� se týká 
nejen konstrukce samotné, ale i vhodného pohonu s dostateèným výkonem. Pohon by mìl 
zahrnovat elektrické zaøízení s napájením maximálnì 12V a s mo�ností umístìní co nejní�e, 
kvùli zachování stability.  

 

5.2  Varianty zvedacího mechanismu 

5.2.1  Pantograf  
 
Pantograf je zaøízení skládající se z ramen vzájemnì propojených tak, aby docházelo 
k pøenosu pohybu. Název pochází od historického zaøízení pro manuální pøená�ení výkresové 
dokumentace a umo�òoval také zmìnu mìøítka. V dne�ní dobì je toto oznaèení pou�íváno 
pøedev�ím pro mechanismus, který se nachází na støechách vlakù a tramvají a slou�í 
k napojení na elektrické vedení. Dále se tento druh mechanismu vyskytuje u zvedacích 
zaøízení, pøedev�ím pak u hydraulicky pohánìných zvedacích plo�in. Ty se vyskytují 
nejèastìji ve dvou variantách a toto uspoøádání je èasto nazýváno také �nù�kový 
mechanismus�, nebo �nù�kový zvedák�. 
První variantou je plo�ina slou�ící ke zvedání osob do vý�ky nìkolika metrù. Její nejèastìj�í 
provedení je na obr. 7. Tato zaøízení obvykle slou�í k opravám a servisním zásahùm na 
vysoko polo�ených místech, napøíklad ve výrobních halách, nebo u poulièního osvìtlení a 
semaforù. Typicky se skládají z opakujících se párù ramen po obou stranách a hydraulického 
pístu v centrální èásti, který celým mechanismem pohybuje. Pro lep�í rozlo�ení síly pùsobící 
na boèní ramena, jsou èastìji pou�ity dva samostatné písty po obou stranách. Pokud má 
plo�ina dostateèný poèet opakujících se prvkù nad sebou, pak jsou obvykle dal�í hydraulické 
písty umístìny i nad sebou. V tomto pøípadì mù�e být píst umístìn tak, �e zabírá tøi vrstvy 
mechanismu, ale ve tøetí vrstvì je ji� souèasnì upevnìn i následující píst. Díky tomuto 
uspoøádání vykonávají ramena nù�kového mechanismu mnohem vìt�í rozsah pohybu a jeho 
koncové polohy se mohou li�it a� o 60°.  
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Obr. 7: Nejbì�nìji pou�ívaná konstrukce hydraulických pantografù. [7] 

Druhou variantou je zvedací zaøízení urèené pro zvedání výraznì tì��ího nákladu, ne� jsou 
osoby, ale pouze do men�í vý�ky, napøíklad 1-3 metry. Tato varianta je vyu�ívaná pøedev�ím 
v autoservisech, kde slou�í v men�ím provedení k nadzvednutí automobilu do takové vý�ky, 
aby se jeho kola nedotýkala zemì a technik se pod automobilem mohl pohodlnì pohybovat 
v poloze vle�e. Pøíkladem je zaøízení na obr. 8. Zvedací plo�iny jsou tedy obvykle dvì a 
nacházejí se po stranách automobilu. Jejich délka je uzpùsobena bì�nému rozvoru kol, mezi 
která se musí vejít. Nosnost se pohybuje obvykle v rozmezí 2-3 tun a nù�kový mechanismus 
se zde vyskytuje pouze v jedné vrstvì. Toto provedení je nìkdy také souèástí paletových 
vozíkù, tak�e jeho vidle nezvedají paletu jen o nìkolik centimetrù, jak je obvyklé, ale 
napøíklad i o metr. To umo�òuje nejen pøevá�ení, ale i umístìní do vy��ích pozic, napøíklad 
do regálu, nebo nákladního automobilu. 
 
 Ve vìt�ím provedení je nù�kový mechanismus slo�en ze dvou vrstev nad sebou a doká�e se 
tedy vysunout do vìt�ích vý�ek. To umo�òuje v pøípadì autoservisu, aby osoby mohly pod 
podvozkem pohodlnì stát. Tato zaøízení jsou témìø výhradnì zabudována pod povrchem 
podlahy, aby bylo mo�né na plo�inu snadnìji najet. Nosnost je zde 3-5 tun a existují i varianty 
pro nákladní automobily. Píst zde musí být ulo�en v jiné poloze, ne� pøímo mezi rameny, jako 
je tomu u první varianty. Dùvodem je nedostateèný poèet ramen, která by mohla být pístem 
propojena a také men�í prostor pro zástavbu, a to zejména ve spodní slo�ené poloze. Spolu 
s vy��ími nároky na nosnost a stabilitu je toto jeden z dùvodù, proè ramena tohoto nù�kového 
mechanismu mají men�í rozsah pohybu. Pøi zvedání ze spodní do horní pozice vykoná 
jednotlivé rameno pohyb v rozsahu pøibli�nì 40° � 45°. 
 



17 
 

 
Obr. 8: Dvoustupòový hydraulický zvedák pro automobily. [8] 

 
Obì varianty mohou být vyu�ity také ve funkci výtahu, a to zejména u dopravníkových pásù, 
které mohou mít více ne� jednu úroveò, ale jsou vyrábìny i ve velikosti urèené pro 
automobily. Provedení patrné na obr. 9. 

 
Obr. 9: Nù�kový mechanismus ve funkci výtahu. [9] 

 

5.2.2  Teleskopický sloup 
 
Tento prvek funguje na principu dvou, nebo více souèástí zasouvajících se navzájem do sebe. 
Obvykle je vyrábìn ve variantì se ètvercovým, pøípadnì obdélníkovým prùøezem a ve 
dvoudílném, nebo tøídílném provedení. Existují ale i provedení slo�ená z více prvkù. Pohyb je 
realizován pomocí pohybového �roubu pohánìného elektromotorem. Mo�né jsou i jiné druhy 
pohonu, napøíklad pomocí øetìzu. U vìt�ích variant je pak pohon øe�en jako hydraulický. 
Pohon tedy mù�e být øe�en mnoha zpùsoby v závislosti na konkrétní aplikaci a z toho 
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plynoucích po�adavcích a mo�nostech. Dùle�itá je samotná konstrukce vzájemnì pohyblivì 
propojených dílù. Hlavní pøedností je vysoká tuhost spoèívající v propojení jednotlivých 
prvkù sloupu na mnoha místech. Teleskopický sloup je vyu�íván témìø výhradnì pro 
vertikální pohyb, a to v mnoha velikostech. 
 Men�í varianta s elektrickým motorem a pohonem pøes pohybový �roub je stále èastìji 
vyu�ívána u polohovatelných pracovních stolù urèených pøedev�ím pro kanceláøskou práci. 
Obvykle se jedná o dvì mohutné nohy po obou stranách stolu skládající se z dvou nebo tøí 
zásuvných prvkù. Pohon má buï ka�dá noha svùj a lze je zakoupit i samostatnì jako na obr. 
10, nebo mù�e být stùl vytvoøen jako nemìnný celek s jedním centrálním pohonem a høídelí 
pøená�ející pohyb na obì nohy. Jejich smyslem je, aby bìhem dlouhé pracovní doby byla 
støídána pozice v sedì a ve stoje. To má pøíznivý vliv na dlouhodobý zdravotní stav 
pracujícího. Zde je tedy prioritou tuhost, nosnost a tichý chod mechanismu.  
 

 
Obr. 10: Tøístupòový elektrický teleskopický sloup. [10] 

 
Dal�ím pøíkladem vyu�ití mù�e být sloupová pracovní plo�ina znázornìná na obr. 11. Ty mají 
obvykle tøi nebo více zásuvných prvkù, jsou konstruovány na nosnost stovek kilogramù a 
fungují jako samostatný celek, nebo mohou být pøipojeny k pozemní technice jako 
pøíslu�enství. V prvním pøípadì jde obvykle o elektrický provoz pomocí vestavìných 
akumulátorù a pøenos pohybu na jednotlivé prvky sloupu pomocí øetìzù. Vyu�ívány jsou díky 
svým rozmìrùm a elektrickému pohonu pøedev�ím v interiérech, napøíklad v halách. Ve 
druhém pøípadì se jedná o hydraulický pohon písty, který je pouze pøipojen na centrální 
systém jiného stroje, napøíklad malého bagru, nebo traktoru. Ty jsou vyu�ívány v exteriérech, 
napøíklad v zahradnictví, stavebnictví nebo údr�bì na tì�ko dosa�itelných místech. Jejich 
výhodou oproti plo�inám na principu pantografu jsou men�í rozmìry, a to zejména men�í 
�íøka urèená i pro prùjezd dveømi a celkovì men�í pùdorys. Nevýhodou je men�í maximální 
dosa�itelná vý�ka a nutnost vyøe�it polohovatelné umístìní pracovního ko�e na horní èásti 
sloupu, který je obvykle do spodní polohy sklápìn v pozici vedle sloupu. Pokud by byl 
pracovní ko� obsluhy napevno umístìn na horním konci sloupu, zùstával by ve znaènì 
nepraktické vý�ce i po jeho úplném zasunutí dolù. 
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Obr. 11: Elektrická vysokozdvi�ná plo�ina. [11] 

5.2.3  Skládací rameno 
 
Velice univerzálním mechanismem je kloubové robotické rameno. To lze dobøe pøizpùsobit 
pro konkrétní aplikace. Nespornou výhodou je flexibilita a pohybový rozsah. Pohon mù�e být 
rovnì� elektrický, ale i jiný, napøíklad hydraulický, nebo také pneumatický. Pøíklad je uveden 
na obr. 12. 
Nevýhodou oproti jiným variantám je men�í tuhost a z toho plynoucí náchylnost na vibrace. 
Dal�í nevýhodou je men�í mo�né zatí�ení, proto�e pøi napøímeném rameni vzniká 
odpovídající kroutící moment v jeho kloubech, co� klade vysoké nároky na pohon. Pokud je 
rameno øe�eno takovým zpùsobem, �e ka�dý kloub má svùj vlastní pohon, potom výsledná 
hmotnost ramene narùstá a nevýhody jsou je�tì výraznìj�í. 
 

 
 

Obr. 12: Robotické rameno. [12] 
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5.2.4  Dal�í výsuvné mechanismy 
 
Dal�ím mechanismem schopným zvedat náklad do vý�ky je sestava nìkolika shodných èlenù, 
které jsou k sobì navzájem upevnìny posuvnými vazbami. Princip pohonu je témìø shodný 
s mechanismem teleskopického sloupu, tedy �e pohyb prvního èlenu je na dal�í pøená�en 
napøíklad øetìzem, nebo lankem pøes kladky. Díky podobnému principu je i tento zpùsob 
pou�íván pøi konstrukci vysokozdvi�ných plo�in. Výhody, oproti teleskopickému sloupu, jsou 
pøedev�ím v tom, �e jednotlivé èleny mají shodný opakující se tvar, co� je výhodné 
z výrobního hlediska a je snadnìj�í mìnit jejich poèet dle konkrétních po�adavkù. Nevýhodou 
oproti teleskopickému sloupu je design, kvùli kterému je ve�kerá kabelá� vedena vnì 
konstrukce a dále to, �e i kdy� je mechanismus ve slo�eném stavu, stále zùstává pomìrnì 
velká nejen jeho vý�ka, ale navíc i celkový objem. Zùstává zde i problém s tím, �e pokud je 
pøi zvedání náklad umístìn nad nejvy��ím èlenem mechanismu, musí být dodateènì jiným 
zpùsobem vyøe�eno pøesunutí nákladu a� na úroveò podlahy ve spodní poloze. Konstrukce je 
dobøe viditelná na obr. 13. 
 

 
 

Obr. 13: Specifický výsuvný mechanismus vysokozdvi�né plo�iny Toucan 12E. [13] 
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6  Pou�ívané mechanismy manipulace s 
nákladem 

6.1  Robotická ruka 
 
První my�lenkou pro manipulaci s pøedmìty byla robotická ruka èásteènì napodobující ruku 
lidskou. Lidská ruka je pro tento úèel témìø dokonale uzpùsobena a snadno doká�e uchopit 
rozdílné typy pøedmìtù. Pokroèilý typ robotické ruky je uveden na obr. 14. V robotice je ruka 
èasto napodobována a to zejména ve dvou pøípadech.  
V prvním pøípadì se jedná o umìlé pohyblivé náhrady lidských konèetin, o které èlovìk pøi�el 
napøíklad pøi tì�kém úrazu. Zde je kladen dùraz na co nejvìrnìj�í napodobení skuteèné ruky. 
Pacient by mìl tuto umìlou protézu vnímat jako svou vlastní. 
V druhém pøípadì napodobování lidských konèetin se jedná obvykle o ruce, nebo celého 
humanoidního robota, jeho� úèelem je nahradit èlovìka v situacích, které to vy�adují 
z hlediska bezpeènosti, usnadnìní práce, asistence nebo výzkumu. Tito roboti jsou vytváøeni 
s cílem dosáhnout podobných tìlesných proporcí právì proto, �e se ve svém okolí setkávají 
s pøedmìty, jejich� ergonomie je pùvodnì urèená pro �ivou osobu. Pøíkladem mù�e být 
napøíklad robot øídící automobil. Automobil má volant, pedály i dal�í ovládací prvky 
uzpùsobené pro lidské tìlo a proto i robot musí mít podobné proporce. Jako dal�í pøíklady lze 
uvést chùzi po schodech, otevírání dveøí, manipulaci s bì�nými pøedmìty v domácnosti a 
dal�í ovládací prvky urèené pro èlovìka. 
Pokud se jedná konkrétnì o uchopování a pøemis�ování rùzných pøedmìtù, mù�e být pro 
robotickou ruku nìkdy výhodnìj�í jiný poèet prstù i jejich jiné rozmístìní. Napøíklad dvì 
skupiny prstù orientovaných proti sobì doká�ou uchopit pøedmìt rovnomìrnì z obou stran.  
Konstrukce takové ruky je velice slo�itá a nepou�ívá se proto nikdy v pøípadech, kde není 
cílem napodobit èlovìka. Mezi hlavní problémy patøí problematické umístìní pohonù, velký 
poèet souèástek a nutnost propracované zpìtné vazby, kvùli dostateèné citlivosti pøi stisku. 
Navíc ne pro v�echny pøedmìty je vhodné uchopení prsty.  
 

 

Obr. 14: Robotická napodobenina lidské ruky. [14] 
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6.2  L�íce napodobující kolový naklada! 
 
Tato velice jednoduchá konstrukce se skládá ze l�íce, na kterou je nabírán náklad a ramene 
pøipojeného ke zbytku stroje. Velice èasto ji vyu�ívají stavební stroje, a to zejména na 
pøemis�ování sypkých materiálù. V robotice je tento prvek spí�e výjimkou. 
Výhodou je malý poèet souèástek i pohonných jednotek a velký objem nákladu, který je tato 
l�íce schopna pojmout. Rovnì� náklad mù�e být velice rozmanitý a je omezen jen 
maximálními rozmìry. Stavebnice pohyblivé l�íce urèené pro roboty je na obr. 15. 
Nevýhodou je zpùsob nakládání a vykládání. Pøi nakládání se musí l�íce pohybovat smìrem 
dopøedu a náklad se pøitom nesmí samovolnì pohybovat z pùvodního místa, aby mohl být 
l�ící podebrán, co� je èasto hlavní problém. Pøi vykládání musí být l�íce naklonìna dostateènì 
na to, aby ji její obsah opustil samovolnì pùsobením gravitaèní síly. Tento zpùsob mù�e tedy 
nìkteré pøedmìty po�kodit nárazem, nebo uvézt do nekontrolovatelného pohybu. V robotice 
je proto tento mechanismus spí�e výjimkou, lze ale vyu�ít nìkteré jeho odvozené varianty. 
 

 

Obr. 15: Robot vyu�ívající l�íce odvozené od nakladaèe. [15] 

6.3  Vakuový princip 
 
V nìkterých oblastech prùmyslu je pro manipulaci s lehkými pøedmìty vyu�íván vakuový 
princip uchopení zobrazený na obr. 16. Jedná se o jednoduchý systém vzduchového ventilu a 
jedné nebo více poddajných pøísavek pøipojených hadièkami. Pøedmìt musí mít dostateènì 
hladký povrch, aby docházelo k pøichycení pøísavek. Tato podmínka je tedy velice limitující a 
omezuje vyu�ití v pøípadech, kdy není pøemis�ovaný objekt pøedem známý. 

 

 
Obr. 16: Univerzální vakuový úchop. [16] 
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6.4  Jednoú�elové mechanismy 
 
Poslední varianta mechanismu se vyu�ívá v pøípadech, kdy je náklad pøedem známý. Celá 
konstrukce je pak na míru pøizpùsobena pro daný pøípad a není proto vhodná pro jiné vyu�ití. 
Pøedmìtem mù�e být napøíklad zbo�í balené do krabic, potravinové výrobky, nebo lahve. 
Pøíklad slou�ící pro manipulaci s paletami je na obr. 17. 
 

 
Obr. 17: Robot úzce zamìøený na jeden typ èinnosti. [17] 
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7  Po�adavky pro montá� na platformu Breach 

Konstrukce mechanismu byla navrhována s ohledem na umístìní na ji� sestavenou robotickou 
platformu Breach. S tím souvisí nìkteré po�adavky, které musí být pøi návrhu mechanismu 
dodr�eny: 
 

a) Minimální !lenitost spodní strany mechanismu. 
Zde bylo zohlednìno mo�né dodateèné vybavení týkající se pøedev�ím 
elektroinstalace, která mù�e být do konstrukce doplnìna s ohledem na konkrétní úèel 
platformy. Spodní èást výsuvné nástavby by tedy mìla být ideálnì rovná, bez 
pohyblivých èástí. Naprosto ne�ádoucí jsou rotující èásti v blízkosti kabelá�e 
podvozku. 
 

b) Napájení z palubního akumulátoru o nap"tí 12V 
Platforma Breach je napájena z dostateènì výkonného gelového akumulátoru o napìtí 
12V. Ten je urèen i pro dodateèné vybavení. Akumulátor nebude nadmìrnì zatì�ován, 
proto�e pøi èinnosti výsuvného nebo nakládacího mechanismu není podvozek 
v pohybu. Pøidávání dal�ího napájecího zdroje je tedy ne�ádoucí. 
 

c) P#dorysné rozm"ry mechanismu ve slo�eném stavu nep$esahující p#dorys 
podvozku.  
Podvozek je dostateènì velký a souèasnì je rozmìry pøizpùsoben pro pohyb 
v interiéru, napøíklad prùjezd dveømi. Po obvodu je vybaven ochaným rámem. 
Navrhovaná konstrukce nesmí pøi pohybu podvozku zasahovat za okraj tohoto rámu, 
aby nemohlo dojít ke kontaktu s pøeká�kou a následnému po�kození. Výjimkou je 
nabírací mechanismus, který není pøi své èinnosti nijak chránìn, a je tedy rozlo�en 
pouze, pokud se podvozek nepohybuje cestovní rychlostí. 
 

d) Jakékoliv !ásti mechanismu nesmí zasahovat do prostoru p$ed senzory, pokud se 
podvozek pohybuje. 
Platforma Breach vyu�ívá pøi pohybu ultrazvukové a laserové senzory, které zabraòují 
kolizi s pøeká�kou. �ádné dodateèné vybavení platformy tedy nesmí ovlivòovat 
èinnost senzorù, pokud je podvozek v pohybu. 
 

e) Ve�keré dodate!né p$íslu�enství platformy Breach je pohán"no elektricky. 
Celá platforma je navrhována pro elektrický pohon a s ohledem na slo�itost vybavení 
není vhodné pøidávat dal�í systémy, jako napøíklad hydraulický, nebo pneumatický. 
 

f) Platforma Breach je ur!ená pro vnit$ní prostory. 
Platforma Breach je navrhována pro èinnost v interiéru a není nutné, aby byla 
chránìna proti vodì a povìtrnostním vlivùm. Pro dodateèné pøíslu�enství platformy 
platí tedy stejné podmínky. 
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8  Volba mechanismu pro výsuvnou plo�inu 
Zvedací mechanismus je urèen pro vertikální pohyb plo�iny, na kterou mù�e být následnì 
namontováno dal�í vybavení. Plo�ina musí být neustále ve vodorovné poloze a nepohybovat 
se ani horizontálním smìrem, aby nedocházelo k pøesouvání tì�i�tì do stran. Hlavním cílem 
mechanismu je co nejvìt�í stabilita a tuhost celé konstrukce i v maximální poloze. Výhodou 
je pak také modulárnost konstrukce, tedy mo�nost mìnit maximální dosa�itelnou vý�ku i za 
cenu sní�ení nosnosti. Nosnost plo�iny by mìla být co nejvìt�í, minimálnì v�ak 5kg. 
S ohledem na vyu�ívané principy podobných pou�ívaných mechanismù byly zvá�eny výhody 
a nevýhody jednotlivých variant a pøípadnì i schematicky navr�eny mo�né pou�itelné 
varianty. 
 

8.1  Posouzení vhodnosti teleskopického sloupu 
 
Výhodou sloupu je jednoduchá konstrukce s malým poètem pohyblivých prvkù, dostateèná 
tuhost, pohon pouze jedním motorem a mo�nost zakoupit jej jako hotový celek. 
Nevýhodou je malý rozsah pohybu, tedy nedostateèná maximální dosa�itelná vý�ka. Pøidáním 
dal�ích prvkù je maximální vý�ka zvìt�ena za cenu men�í tuhosti ve vysunuté poloze. Dal�í 
nevýhodou je pøíli� velká vý�ka i ve slo�eném stavu a z toho plynoucí následné rozmìry celé 
sestavy i ve slo�eném stavu. Platforma je následnì ménì skladná a má vý�e umístìné tì�i�tì 
pøi pohybu podvozku. Pøesto je toto pou�ití mo�né v pøípadì, �e výsuvná plo�ina bude slou�it 
pouze pro umístìní senzorù. Hlavní nevýhodou je ov�em nutnost vyøe�ení dodateèného 
mechanismu, pokud bude plo�ina slou�it k manipulaci s nákladem. Pøedmìt musí být mo�né 
nalo�it, i pokud se nachází na zemi pøed robotem a plo�ina umístìná na konci sloupu je i pøi 
jeho zasunutí ve velké vý�ce. Po pøidání takového mechanismu je pak dal�í nevýhodou 
narùstající hmotnost. Toto øe�ení bylo tedy zavr�eno. 
 

8.2  Posouzení vhodnosti skládacího ramene 
 
Mezi výhody tohoto mechanismu patøí pøedev�ím mnoho mo�ností, jak mù�e být konstrukce 
øe�ena. Ménì praktické je v tomto pøípadì rameno skládající se z mnoha èlenù spojených 
klouby, pøièem� ka�dý kloub obsahuje vlastní pohon. Vzhledem k po�adovanému pohybu 
pouze vertikálním smìrem je vhodnìj�í pou�ít jediný pohon a do následujících kloubù 
pøená�et pohyb pomocí rùzných táhel, pøevodù a øemenù. V tomto smìru bylo navr�eno 
nìkolik mo�ných variant, jak pohyb pøená�et a jedna z nejjednodu��ích a nejpøehlednìj�ích je 
znázornìna na obrázku è.18.  
Nevýhodou podobných ramen je nedostateèná tuhost v rozlo�ené poloze, proto�e je zde 
mnoho kloubù, z nich� ka�dý bude mít urèitou vùli, která se navíc pøená�í do dal�ích vazeb. 
Dal�í komplikací je velký prostor, který tento mechanismus zabírá i ve slo�ené poloze, a 
plo�ina by tedy byla i v minimální poloze pøíli� vysoko nad podvozkem.  
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Obr. 18: Jeden z testovaných principù pro zvedání vodorovné plo�iny.  

 
 
 

8.3  Posouzení vhodnosti výsuvného mechanismu 
 
Výsuvný mechanismus skládající se z nìkolika shodných prvkù je výhodný pøedev�ím díky 
mo�nosti libovolnì mìnit jejich poèet a tím mìnit maximální mo�nou výsuvnou vý�ku. 
Velkou výhodou je také snadný pohon, který je obvykle realizován øemenem, nebo øetìzem, 
ale v tomto mìøítku je dostateèné i ocelové lanko, které je pomocí kladek vedeno po obvodu 
jednotlivých prvkù a pøi jeho navíjení dochází k vysouvání mechanismu. Schematické 
znázornìní je uvedeno na obr. 19. 
Nevýhodou je opìt malá tuhost konstrukce v plnì vysunutém stavu, jeliko� se opìrné body 
dostávají do vzájemnì malé vzdálenosti. Dal�í nevýhodou je objem celé sestavy, a pøedev�ím 
vý�ka ve slo�eném stavu. 
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Obr. 19: Jeden z mo�ných principù umo�òující vertikální pohyb pøi vysokém zatí�ení. 

 

8.4  Posouzení vhodnosti n��kového mechanismu 
 
Hlavní výhodou nù�kového mechanismu, také nazývaného jako pantograf je, �e dosahuje 
nejvìt�í tuhosti z ji� døíve zmínìných konstrukcí. Ta je dána pøedev�ím tím, �e pøi boèním 
pohledu je ka�dé dal�í patro konstrukce propojené ve dvou vzdálených bodech. Pøi zvedání 
mechanismu se tyto body pøibli�ují, a tuhost tak klesá, proto je vhodné umìle omezit 
maximální vzájemnou polohu jednotlivých èlenù a radìji doplnit dal�í èleny mechanismu, 
èím� zùstane zachována stejná maximální vý�ka. Tento postup platí pøedev�ím pøi manipulaci 
s vìt�ím zatí�ením. Zmìna vý�ky mù�e být øe�ena jedinou pohonnou jednotkou, proto�e 
pohyb je pøená�en samotnou konstrukcí. K pohonu je mo�né vyu�ít pohybový �roub, který 
vyvine dostateènou sílu. Celková konstrukce pøímo vy�aduje plochou a rozmìrnou horní 
plo�inu i spodní základnu, co� je v tomto pøípadì výhodné. Ve slo�ené poloze jsou obì tyto 
èásti v malé vzdálenosti, a díky tomu je i celková vý�ka robota jen mírnì vìt�í, ne� bez této 
nástavby. Vnitøní prostor konstrukce navíc zùstává prázdný a lze jej tedy vyu�ít pro 
zabudování senzorù, nebo elektroniky slou�ící k ovládání této konstrukce. Konstrukce je 
znázornìna modelem na obr. 20. 
Nevýhodou je pøedev�ím velký poèet souèástí, ze kterých se celá konstrukce skládá, ale to je 
èásteènì vyvá�eno tím, �e vìt�ina jich je shodná, pouze se opakují.  
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Obr. 20: Základní princip koneèné verze výsuvné plo�iny. 
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9  Návrh konstrukce zvedacího mechanismu 

9.1  Rozm�ry 
 
Prvotním krokem pøi návrhu konstrukce byla volba rozmìrù sestaveného celku tak, aby 
vhodnì odpovídala rozmìrùm podvozku. Vìt�í �íøka i délka zlep�uje stabilitu a prostor pro 
montá� dal�ího vybavení. Zvy�uje se ale hmotnost a je nutné nechat po obvodu dostateènou 
rezervu. Men�í poèet co nejdel�ích èlenù nù�kového mechanismu je rovnì� výhodný, kvùli 
men�ímu poètu míst, ve kterých vzniká vùle. 
Rozmìry výsledné plo�iny i spodní základny jsou následující: 
 
délka plo�iny:     650mm 
�íøka plo�iny:     400mm 
rozteè krajních otvorù jednotlivých prvkù:  600mm 
 
Plo�ina i spodní základna jsou na pøední stranì opatøeny rotaèní vazbou upevnìnou 
k nù�kovému mechanismu, zatímco na zadní stranì je umístìna drá�ka, ve které se opaèná 
strana mechanismu posouvá. Toto rozmístìní bylo zvoleno z dùvodu pøedpokládaného 
vìt�ího zatí�ení na pøední stranì plo�iny. Vý�kovì je celá konstrukce pøizpùsobitelná zmìnou 
poètu prvkù, je v�ak nutné urèit jejich minimální poèet kvùli vnitønímu prostoru pro zástavbu 
pohonu. 

9.2  Umíst�ní ak!ního !lenu 
 
Konstrukce nù�kového mechanismu umo�òuje pou�ití rùzných pohonù i jejich rùzné 
umístìní. To zále�í pøedev�ím na tom, co je od mechanismu vy�adováno. Obvykle je cílem co 
nejvìt�í nosnost a naopak malá rychlost, díky které jsou témìø odstranìny setrvaèné síly 
zpùsobující mo�nou nestabilitu, a souèasnì není konstrukce zatì�ována dynamicky. 
Hydraulické plo�iny tohoto typu vyu�ívají nejèastìji hydraulický píst umístìný pøímo mezi 
rameny, jak je vidìt na obr. 21. Tyto písty jsou èasto v páru po obou stranách konstrukce. 
Toto umístìní je dáno tím, �e hydraulický pohon má dostateèný výkon, ale jeho omezení 
spoèívá v minimální délce, kterou má v zasunuté pozici. Tato délka je vzhledem k celé 
konstrukci znaèná a tato nevýhoda je je�tì patrnìj�í, pokud není píst vícestupòový.  
 

 
Obr. 21: Schéma nejèastìj�ího umístìní hydraulického pístu. [18] 
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Tento mechanismus musí být pohánìn elektricky, a proto bude hydraulický píst nahrazen 
jiným lineárním pohonem. Jako nejvhodnìj�í varianta byl zvolen pohybový �roub pohánìný 

elektromotorem s pøevodovkou. V první variantì byl tento pohon umístìn do polohy 
odvozené od hydraulických plo�in, jak je vidìt na experimentálním modelu konstrukce na 

obr. 22. 
 

 
Obr. 22: Napodobení hydraulického pohonu pohybovým �roubem. 

 
Pro potøeby porovnání rùzných umístìní probíhal výpoèet pøedpokládaným rovnomìrným 
zatí�ením horní plo�iny nákladem o hmotnosti 5 kg. Celý mechanismus byl umístìn do spodní 
polohy, proto�e zde je díky geometrii konstrukce nejvìt�í zatí�ení pøená�ené na pohon.  
Následnì byla zji�tìna síla pùsobící v ose pohybového �roubu v klidovém stavu. V�e je 
uvedeno na obr. 23. 
 

 
Obr. 23: Znázornìní zatí�ení pohonu v nejkritiètìj�í poloze. 
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Výpoèty byly ovìøeny také grafickou metodou a výsledná síla pùsobící na pohybový �roub pøi 
zmínìných podmínkách je 406 N. 
 
Poté byly testovány jiné polohy pro umístìní pohonu, a to ji� bez omezení odvozených od 
hydraulického válce. Bylo tedy výhodnìj�í vyu�ít toho, �e body, ve kterých jsou obì strany 
pohonu uchyceny, mohou být v tomto pøípadì mnohem blí�e k sobì. Nevýhoda, která tímto 
mechanismem naopak vzniká, je délka pohybového �roubu, který si na rozdíl od 
hydraulického válce svou délku zachovává bìhem celého pohybu a nesmí docházet k jeho 
kolizi. Tímto vzniká omezení na minimální vnitøní prostor celé sestavy, který se ji� nesmí 
dále zmen�ovat odebíráním prvkù nù�kového mechanismu. V opaèném pøípadì je nutné volit 
krat�í pohybový �roub a tím i omezit koncovou polohu pohonné sestavy. Zde je tedy zobrazen 
model v nové konfiguraci. 

 

Obr. 24: Hledání polohy vhodné pro elektrický pohon. 

Pohonná jednotka je umístìná mimo celou sestavu, kvùli výhodnìj�ímu úhlu vùèi nù�kovému 
mechanismu ve slo�eném stavu. Do konstrukce podvozku ale nijak nezasahuje jak je vidìt 
z obr. 24. Model byl opìt zatí�en stejným zpùsobem, jako v pøedchozím pøípadì, tedy 5 kg 
pùsobících kolmo na horní èást. Pùsobení síly v pohybovém �roubu je znázornìno na obr. 25. 
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Obr. 25: Znázornìní zatí�ení pohonu v nejkritiètìj�í poloze. 

Výsledná síla je nyní pouze 128 N.   

Pro pohyb byl zvolen �roub firmy drylinÆ SD o prùmìru 10mm s oznaèením TR10x2 
upravený na celkovou délku 240mm. Pro tyto �rouby výrobce poskytuje grafy pro zji�tìní 
potøebného krouticího momentu. Konkrétní graf je uveden na obr. 26. 

 

Obr. 26: Výrobcem poskytovaná charakteristika závislosti zatí�ení a momentu �roubu. [19] 

Z grafu výrobce je patrné, �e pro tento modelový pøípad zatí�ený 5 Kg je vy�adován krouticí 
moment men�í ne� 0.5 Nm. Zatí�ení mù�e být ale ve skuteènosti vìt�í, nebo nerovnomìrné a 
je vhodné poèítat s dostateènou rezervou, aby motor nepracoval dlouhodobì v maximální 
zátì�i. Jako minimální hodnota krouticího momentu byla tedy zvolena hodnota 2 Nm. 
Výsledná konfigurace má ve slo�eném stavu vý�ku 150 mm a v maximální poloze 900 mm. 
Maximální vý�ku je dále mo�né navy�ovat pøidáváním postranních èlenù nù�kového 
mechanismu. Ka�dé dal�í patro tìchto èlenù pøidá a� 300 mm zdvihu v rozlo�eném 
maximálním stavu a 30 mm ve slo�eném stavu. 
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9.3  Volba pohonu  
 
K pohonu pohybového �roubu mù�e být pou�it elektromotor s pøipojenou pøevodovkou. 
Po�adavky kladené na pohon jsou: 
- napájecí napìtí maximálnì 12V 
- motor musí být vybavený enkodérem pro urèování polohy 
- krouticí moment na výstupu pøevodovky minimálnì 2 Nm 
- montá� pouze v místì výstupního høídele  
 
S ohledem na po�adované parametry bylo vybráno nìkolik dostupných pohonných jednotek. 
Porovnány byly varianty s èelní planetovou pøevodovkou, se �nekovou pøevodovkou 
zobrazenou na obr. 27 a dále pøevodovka obsahující jeden �nekový pøevod a následnì 3 
stupnì ozubeného soukolí. 
 

 
Obr. 27: Schematický návrh s vyu�itím pohonu pomocí �nekového pøevodu. 

 
Jako pohon byl vybrán motor s planetovou pøevodovkou øady PG520 a to díky velké 
variabilitì, kterou nabízí. Jak je patrné z dokumentace výrobce [20], planetová pøevodovka, 
kterou je motor osazen, je dodávána v mnoha variantách pøevodových stupòù. Z toho plyne i 
nìkolik rùzných délek této pøevodovky. Pro úèely vyvíjeného mechanismu vyhovuje deset 
variant, a to v rozsahu krouticích momentù od 2,2 Nm a� po 9.8 Nm. Pøi napájení napìtím 12 
V jsou potom výsledné otáèky naprázdno od 68 do 8 ot*min-1. Pøi vyu�ití plo�iny za úèelem 
umístìní senzorù, nebo jiného vybavení o malé hmotnosti je dále mo�né volit i ostatní 
varianty této pøevodovky, které mù�ou dosahovat a� 1560 ot*min-1.  
Pohonná jednotka mù�e být tedy snadno zvolena s ohledem na konkrétní úèel plo�iny a z toho 
plynoucí zatí�ení. Zástavba do konstrukce tím není nijak ovlivnìna. Jako základní varianta je 
pak navr�ena pohonná jednotka a parametry 3,5 Nm a pøevodovým pomìrem i = 150:1. 
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Na následujícím obrázku è. 28 je mo�né vidìt koneèný návrh konstrukce samotné plo�iny. 
 

 
Obr. 28: Koneèný návrh pohonné jednotky výsuvné plo�iny. 
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10  �e�ení mechanismu pro nakládání 
Tento mechanismus je urèen k pøemístìní nákladu, který se nachází pøed robotem na podlaze. 
Náklad, který je na konci této konstrukce, musí být pøemístìn na horní èást plo�iny. Dùvodem 
je následující jízda podvozku, pøi které nesmí být ovlivnìny senzory. Po�adavky pro 
konstrukci mechanismu pro nakládání jsou následující: 

a) napájecí nap!tí 12 V 
Celá konstrukce musí ke svému pohybu vyu�ívat pouze elektrický pohon s maximálním 
napájecím napìtím 12V. Ideálnì by mìla být pou�ita pouze jedna pohonná jednotka. 
 

b) vodorovná poloha nákladu 
Na konci mechanismu bude umístìn po�adovaný náklad do pøepravního boxu. Cílem je tento 
box pøesunout z podlahy pøed podvozkem robota na horní èást výsuvné plo�iny. V celém 
prùbìhu této trajektorie musí být náklad udr�ován ve vodorovné poloze. Následnì je nutné 
provedení celého pohybu i v opaèném smìru pøi dodr�ení stejných podmínek. 
 

c) rozsah konstrukce  
Celá konstrukce je pøizpùsobena pro montá� na výsuvnou plo�inu. Ve slo�eném stavu nesmí 
pøesahovat pùdorys podvozku a mìla by respektovat i velikost samotné plo�iny. 
V rozlo�eném stavu musí konstrukce dosahovat pøed podvozek tak, aby byl box s nákladem 
umístìn na podlahu. 
 

d) zatí�ení 
Pohon mechanismu musí mít dostateèný výkon, na manipulaci se samotnou konstrukcí i 
s nalo�eným nákladem. Maximální hmotnost nákladu byla urèena na 2000g. K tomu je nutné 
poèítat s hmotností mechanismu, který náklad uchopí. Hmotnost tohoto mechanismu se dá 
pøedpokládat v rozmezí 1000 � 2000g. 
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10.1  Konstrukce mechanismu pro nakládání 
 
Základní my�lenkou této konstrukce je rovnoramenný lichobì�níkový ètyøkloubový 
mechanismus, který zajistí rovnobì�nou polohu nákladu po celé trajektorii. Prvotní princip je 
znázornìn na obr. 29. 
 

 
Obr. 29: Trajektorie pohybu po�adovaná pøi nakládání objektu. 

 
Z obrázku je patrný cílový pohyb a také to, �e ramena pøichází v prùbìhu trajektorie do 
vzájemné kolize. Prvním krokem k vyøe�ení tohoto problému je vysunutí obou spodních 
ramen více do stran, tak aby se nenacházely v jedné rovinì. Pøi rotaci tedy nemù�ou v �ádné 
poloze pøijít do vzájemného kontaktu, ale budou se pouze pøekrývat. Dal�ím krokem je 
vytvarování obou ramen takovým zpùsobem, který zabrání kontaktu prvního ramene s místem 
uchycení druhého ramene. Tento návrh tvaru byl øe�en v jednotlivých krocích. Sestava byla 
umístìna do jedné krajní polohy a poté bylo zkontrolováno, zda v �ádném místì nedochází 
k ne�ádoucímu kontaktu. Pokud zde ke kontaktu dochází, je rameno vytvarováno do nového 
tvaru. V dal�ím kroku je celý mechanismus posunut o malý úhel a celý postup se opakuje, 
dokud není dosa�eno druhé koncové polohy. Hlavní podmínkou je, aby se mìnil pouze tvar 
obou ramen, ale vzdálenost koncových otvorù byla konstantní. Pro ovìøení funkènosti byla 
zmen�ená verze tìchto dvou ramen vyti�tìna na 3D tiskárnì. Po sestavení zmen�eného 
mechanismu byla potvrzena dal�í komplikace, ke které mù�e pøi pohybu docházet. 
V pozicích, kdy se nìkteré z montá�ních otvorù nachází v jedné pøímce, mù�e dojít 
k pøetoèení koncového prvku celého ramene, a tím je poru�ena jeho vy�adovaná vodorovná 
pozice. Tato situace je znázornìna na obr. 30. 
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Obr. 30: Nejednoznaèné øe�ení polohy pøi vyu�ití rovnobì�ných ramen. 

 
Pro odstranìní tohoto problému byla na obì ramena doplnìna ozubená kola, která jsou 
vzájemnì propojena tøetím kolem. Toto øe�ení zaji��uje, �e obì ramena jsou natáèena pod 
shodným úhlem a je zaruèena jejich rovnobì�nost v ka�dé poloze. Ozubená kola umístìná na 
výsuvné plo�inì byla navíc pozdìji vhodnì vyu�ita ke zvý�ení krouticího mementu pohonu. 
Na opaèném konci ramen slou�í pøevod pouze k zachování rovnobì�nosti a nemusí být proto 
tak robustní. Schematické znázornìní tohoto øe�ení je zobrazeno na obr. 31. Nìkteré souèásti 
zde chybí, kvùli lep�í viditelnosti celého principu 
 

 
Obr. 31: Vyøe�ení problému nejednoznaèné trajektorie pohybu. 
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Na obrázku è. 32 je pak zobrazena konstrukce v rùzných èástech pohybu. Kolize jednotlivých 
ramen je zde odstranìna a prostor urèený pro náklad zùstává v ka�dé èásti trajektorie ve 
vodorovné poloze.  

 

Obr. 32: Koneèný návrh principu nakládacího mechanismu. 

Dal�í výhodou tohoto øe�ení je, �e nyní nemusí být pohánìna pouze spodní, nebo horní dvojce 
ramen, ale bude k tomu vyu�ita høídel spojující oba støedové pastorky. Tím je dosa�eno 
lep�ího rozlo�ení zatí�ení a to jak v ozubeném soukolí, tak i v namáhání jednotlivých ramen. 
Váha nákladu je tedy pøená�ena rovnomìrnì ve 4 místech styku pøevodových zubù, co� 
zvy�uje bezpeènost konstrukce. Zvolený poèet zubù pøevodových kol je 14 a 40 zubù. 
Pøevodový pomìr tedy vychází 1 : 2,86. To pøiná�í témìø trojnásobné zvý�ení krouticího 
momentu, který vyvine pohonná jednotka.  

 

10.2  Výpo�et momentu p�i plném zatí�ení 
 
Pro výpoèet zatí�ení pøená�eného na pohon bylo nutné zavést nìkolik zjednodu�ení, proto�e 
parametry mohou být ovlivnìny nákladem, který není pøedem známý. V�dy je tedy zvolena 
ménì výhodná situace, která by mohla nastat. Prvním krokem bylo urèení polohy tì�i�tì 
jednotlivých celkù a dále pak délka ramene, na kterém se toto tì�i�tì pohybuje. V�e bylo 
uva�ováno v poloze, kdy je moment nejvy��í, tedy pøi rameni neta�eném vodorovnì pøed 
celou sestavu. Tyto parametry byly odeèteny v programu soliworks, kde jsou k dispozici ve 
výpisu fyzikálních vlastností modelu. 
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a) náklad 
U nákladu je nutné vycházet pouze z odhadovaných parametrù. Maximální po�adovaná 
hmotnost je souèásti po�adavkù této práce a je stanovena na 2000g. Polohu tì�i�tì by bylo 
mo�né zvolit ve støedu prostoru urèeného pro náklad. Objem nákladu není známý, a proto 
byla zvolena poloha, kdy je náklad posunut k pøední stranì tohoto prostoru. To odpovídá 180 
mm od støedu uchycení. Vzdálenost montá�ních otvorù ramen je 500 mm. Celková vzdálenost 
je tedy 680 mm. Situace je znázornìna na obrázku è.33. 

 

 
Obr. 33: Zji�tìní maximálního zatí�ení pohonu. 

Výsledné hodnoty jsou následující: 
hmotnost:   m1 = 2000 g 
délka ramene:  l1 = 680 mm 
tíhová síla:   FG1 = 19,6 N 
 

b) mechanismus pro nabrání nákladu 
Tento mechanismus obsahuje pohyblivé èásti a poloha jeho tì�i�tì se tedy mù�e mìnit. Box 
pro náklad mù�e být navíc vyroben v kovové nebo plastové variantì. Hmotnost je tedy 
stanovena na 1800g a vzdálenost do støedu tohoto celku na 570mm. 
Výsledné hodnoty jsou následující: 
hmotnost:   m2 = 1800 g 
délka ramene:  l2 = 570 mm 
tíhová síla:   FG2 = 17,7 N 
 

c) mechanismus pro nalo�ení 
Celková hmotnost této konstrukce je 2200g. Zde je nutné uva�ovat to, �e nìkteré komponenty 
tohoto mechanismu se nachází na plo�inì a na výsledném momentu se jejich hmotnost 
nepodílí. Jsou to pøedev�ím ozubené pøevody vèetnì jejich uchycení a spojovací høídel 
pastorkù. Hmotnost ostatních souèástí je tedy stanovena na 1700g a vzdálenost tì�i�tì je 
425mm. 
Výsledné hodnoty jsou následující: 
hmotnost:   m3 = 1700 g 
délka ramene:  l3 = 425 mm 
tíhová síla:   FG3 = 16,7 N 
 
Pro výsledný moment byly seèteny v�echny tøi jednotlivé momenty. Postup popisuje rovnice 
è. 1: 

 
 =!" =!"# $ % = #&' $ %' +!#&( $ %( +!#&) $ %)    (1) 
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Po dosazení do rovnice je vztah následující: 
 

 = 19,6 ! 0,68 + 17,7 ! 0,57 + 16,7 ! 0,425 = 30,5"#$     (2) 
 

Moment od gravitaèních sil vznikající v místì uchycení ramen je tedy 30 Nm. V dal�ím kroku 
je nutné zapoèítat pøevodový pomìr ozubeného soukolí, který je 1:2,86. Tím bude urèen 
výsledný moment pùsobící na pohonnou jednotku Mv. 

 ! ="
#

$
="

%&,'

(.)*
= 10,7"+-       (3) 

 

 

10.3  Výb�r pohonné jednotky  
 
Pohonná jednotka nakládacího mechanismu musí splòovat nejvy��í nároky z celé této 
platformy. Musí toti� dosahovat velkého krouticího momentu a souèasnì splòovat po�adavky 
na rozmìry i hmotnost. U krouticího momentu je navíc vhodné dosáhnout co nejvìt�í rezervy. 
Po�adavky na pohonnou jednotku: 

- napájecí napìtí maximálnì 12 V 
- motor musí být vybavený enkodérem pro urèování polohy 
- krouticí moment na výstupu pøevodovky minimálnì 12 Nm 
- Rozmìry nesmí pøicházet do kolize s pohyblivým mechanismem 
 
Jako mo�ná øe�ení byly vybrány dvì varianty. Jedna z nich je slo�ena ze dvou motorù 
s planetovou pøevodovkou. Ka�dý z nich pohání jeden pastorek, jak je znázornìno na obrázku 
è. 34. 
 

 
Obr. 34: Jedna z navrhovaných variant pohonu nakládacího mechanismu. 

Toto øe�ení poskytuje dostateèný výkon a nevy�aduje velký prostor pro zástavbu. Dvì 
pohonné jednotky jsou ale v mnoha ohledech nevýhodné. Problémem je pøedev�ím jejich 
synchronizace, aby bylo zabránìno namáhání pouze jedné strany.  
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Pro dal�í variantu byla zvolena pohonná jednotka skládající se z motoru a �nekové 
pøevodovky. Zde pøedstavuje hlavní problém malý výbìr pohonných jednotek této velikosti a 
pøedev�ím pak jejich pomìr krouticího momentu a hmotnosti. Jako nejvhodnìj�í byl urèen 
motor znaèky Doga s pøesným oznaèením DOGA DO25837122B00/3026. Jeho parametry 
z katalogu výrobku jsou následující: [21]  

- napájecí napìtí : 12 V 

- krouticí moment:  15 Nm 

- trvalý proud:  10 A 

- otáèky:   25 ot.*min-1 

- hmotnost:  3 Kg 

Tato pohonná jednotka je umístìna pod úhlem 16°, aby nemohlo dojít ke kolizi pøi pohybu 
boxu s nákladem. výsledná montá� je zobrazena na obrázku è. 35. 

 

 
Obr. 35: Výsledný návrh umístìní pohonné jednotky. 

 

Krouticí moment 15 Nm poskytuje pouze malou rezervu ve výkonu, pokud je bráno v úvahu 
to, �e jsou zde nìkteré parametry promìnlivé. Nejvìt�í vliv má samozøejmì hmotnost 
nákladu, která by nemìla pøekraèovat doporuèenou hodnotu hmotnosti 2 kg. Dal�í podstatný 
vliv mù�e mít koneèná podobna boxu pro ulo�ení tohoto nákladu. 
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11  �e�ení mechanismu pro nabrání p�edm�tu 
Poslední èástí celé konstrukce je mechanismus, který doká�e uchopit pøedmìt nacházející se 
v dosahu robota, tedy napøíklad na podlaze, na stole, nebo na polici. Hlavní pøedpoklad tohoto 
mechanismu je univerzálnost, proto�e z parametrù pøedmìtu je pøedem známa pouze 
maximální hmotnost. Pøedmìt by nemìl být bìhem celé manipulace po�kozen, nebo 
deformován. Po�adavky jsou tedy následující: 

a) napájecí nap�tí 12V 
Jako u pøedchozích pøípadù, i zde je nutné napájení pouze z akumulátoru umístìného 
v podvozku a vyu�ití pouze elektrického pohonu. 
 

b) ochrana nákladu v!"i po�kození vlivem manipulace 
Náklad nesmí být po�kozen napøíklad tím, �e bude uchopen nepøimìøenou silou, nebo bude 
pøi pohybu otoèen do nevhodné polohy. Také nesmí dojít k jeho vypadnutí pøi pøepravì, a to 
pøedev�ím v pøípadì, kdy se nachází napøíklad na stole. 
 

c) rozsah konstrukce  
Konstrukce je navr�ena pro co nejobjemnìj�í pøedmìty, ale souèasnì nesmí pøesahovat 
rozmìry zadní èásti plo�iny, kam je umístìna, pokud je podvozek v pohybu. 
 

d) zatí�ení 
Maximální hmotnost nákladu je stanovena na 2000g. S tím musí být poèítáno pøi návrhu 
pohonu tohoto mechanismu. 

e) hmotnost vlastní konstrukce 
Tento mechanismus se nachází na konci ramene, kde mù�e nepøíznivì ovlivnit zatí�ení 
nakládacího pohonu. Jeho návrh tedy nesmí pøíli� navy�ovat hmotnost, aby byla zachována 
dostateèná rezerva pro zatí�ení zpùsobené nákladem. 
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11.1  Volba mechanismu pro uchopení p�edm�tu. 
 
Výbìr principu na jakém bude fungovat uchopení, nebo nabrání pøedmìtu musí splòovat 
pøedchozí po�adavky a poté musí být porovnány jednotlivé varianty z hlediska rùzných 
pøedmìtù a vhodnosti konstrukce. 

11.1.1  Posouzení vhodnosti robotické ruky 
 
Jak ji� bylo popsáno døíve, mechanismus napodobující lidskou ruku je vhodný zejména tam, 
kde má být èlovìk pøímo nahrazen. Dùraz zde není kladen na maximální funkènost, ale na 
maximální napodobení lidské fyziologie. U nìkterých pøedmìtù je uchopení obtí�né, nebo 
témìø nemo�né. Dal�í nevýhodou je problém s vhodnou vyvinutou silou, tak aby pøedmìt 
nebyl po�kozen a zároveò byl dostateènì pevnì uchopen. To celou konstrukci èiní velice 
slo�itou a s nutností zpìtné vazby jednotlivých prstù roste poèet èidel i pohonù. 
O nìco vhodnìj�í je zanedbání anatomických aspektù a následná zmìna rozmístìní i poètu 
prstù. Tento mechanismus byl v�ak vzhledem k celkové slo�itosti zamítnut. 

11.1.2  Posouzení vhodnosti l�íce na principu naklada!e 
 
Výhodou l�íce je naprostá libovolnost nákladu, který je do ní umístìn. Pohon je také velice 
jednoduchý. Nevýhody zde ale pøeva�ují, proto�e systém nabírání je pro vìt�inu pøedmìtù 
naprosto nedostaèující. Není zde �ádný pøídavný mechanismus, který by napomohl nalo�ení 
nákladu. Pøi následujícím vykládání hrozí po�kození, nebo pøevrácení nákladu, proto�e musí 
být naklonìn pod takovým úhlem, aby pøekonal tøení. Tento úhel mù�e být v nìkterých 
pøípadech ji� pro náklad nebezpeèný 

11.1.3  Posouzení vhodnosti vakuového principu 
 
Vakuový princip je velice výhodný, v pøípadì, kdy pøedem známe povrch pøedmìtu urèeného 
k manipulaci. Ten ale v tomto pøípadì neznáme, a proto nemù�e být vakuové uchopení 
pou�ito. Navíc není splnìna podmínka elektrického pohonu a do platformy by tedy musel být 
navíc zabudován celý pneumatický systém. 

11.1.4  Posouzení vhodnosti jednoú!elového mechanismu 
 
Tato varianta vhodná tam, kde se pøedmìty neustále opakují, je zde naprosto nevhodná, ale 
mohla by být vyu�ita v pøípadì, kdy bude upøesnìn úèel robotické platformy. V takovém 
pøípadì je vhodné tuto mo�nost znovu posoudit. 
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12  Vlastní návrh konstrukce 

12.1  Vylep�ená konstrukce na principu l�íce naklada!e. 
 
Zde bylo provedeno nejvìt�í mno�ství návrhù za úèelem �etrného pøemístìní nakládaného 
objektu dovnitø l�íce.  
Na obrázku è. 36 je schematicky zobrazen základní princip vylep�ení spoèívající v pøidání 
dvou pohyblivých prvkù, které objekt zatlaèí na po�adované místo. Není zde ale vyøe�eno 
bezpeènìj�í vylo�ení nákladu. 
 

 
Obr. 36: Základní koncept pro nabrání pøedmìtu. 

 
Na podobném principu funguje i dal�í mechanismus na obrázku è. 37. Ten pro pøemístìní 
nákladu vyu�ívá výsuvné víko, které se sklopí za po�adovaný pøedmìt a ten poté pøisunuje 
dovnitø boxu, kde jej souèasnì uzavøe pøed dal�í manipulací. 
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Obr. 37: Vylep�ený koncept pro nabírání pøedmìtu. 

 
I zde se jedná pouze o schematické znázornìní hlavních èástí pro vysvìtlení principu a také 
v tomto pøípadì zùstává problém se zpìtným vylo�ením pøedmìtu ven z boxu. Navíc je zde 
vy�adován vìt�í poèet samostatných pohonù, a to konkrétnì dva lineární pohony po 
vysouvání víka a jeden a� dva pohony pro jeho zvedání. V dal�ích ohledech má ale øe�ení 
nesporné výhody. Dal�ím krokem tedy bylo tyto výhody zachovat a vylep�it problematické 
èásti.  
 

12.2  Koncepce boxu pro manipulaci s nákladem 
 
Pøedchozí varianta byla upravena tak, aby pohyb víka mohl v jednom smìru pøemis�ovat 
náklad dovnitø boxu a stejný pohyb v opaèném smìru ho opìt vysunul mimo box. Toho bylo 
docíleno takovým zpùsobem, �e víko nahradil celý nový box ve tvaru kvádru, pouze 
s chybìjící spodní stranou. Naopak l�íce odvozená od nakladaèe byla degradována pouze na 
rovný plech tvoøící ve slo�eném stavu dno boxu. Spodní plech je v pøední èásti tvarován do 
ostré hrany, která je po sklopení pøitlaèena k podlo�ce. Nabíraný pøedmìt následnì na plech 
snadnìji najede. V této fázi tedy celý mechanismus funguje tak, �e pomocí jedné pohonné 
jednotky je po�adovaný pøedmìt celý obklopen boxem, který je na nìj spu�tìn shora. Dal�í 
pohonná jednotka pak box pøesouvá nad zmínìný spodní plech, a tím je na nìj pøemístìn i 
po�adovaný pøedmìt. Takto uzavøený pøedmìt je následnì i s boxem pøemístìn na zadní èást 
výsuvné plo�iny a celá robotická platforma se následnì mù�e pøesunout na místo, kde náklad 
opaèným postupem vylo�í. Stále zde ale zùstává nevýhoda dvou pohonných jednotek.  
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12.3  Trajektorie boxu pro p�epravu nákladu 
 
Zpùsob, jakým pøedchozí varianta mechanismu manipuluje s nákladem, je ji� vyhovující. 
Dal�ím cílem je dosa�ení podobné trajektorie pouze za vyu�ití jediné pohonné jednotky. Musí 
být tedy navr�en mechanismus, díky kterému se bude box v jedné èásti trajektorie pohybovat 
pouze translaèním pohybem podél spodního plechu. V dal�í èásti trajektorie se box rotaèním 
pohybem zvedne nahoru, zatímco translace bude zastavena.  
Prvotním návrhem pro docílení této trajektorie bylo umístìní dvou pøídavných boènic po obou 
stranách boxu. Ty jsou pevnì spojeny se spodním plechem a box se mezi nimi mù�e volnì 
pohybovat smìrem dopøedu a zpìt. V tìchto boènicích byla vytvoøena drá�ka, která je po celé 
délce vodorovná a na konci se stáèí smìrem nahoru. Na box byly poté umístìny dva èepy 
z obou boèních stran, které se v drá�ce následnì pohybují. Díky tomu se box po vysunutí je�tì 
odklopí smìrem nahoru. Trajektorie pohybu ale není úplnì vhodná, proto�e i pøi odklápìní se 
celý box je�tì stále pohybuje výraznì dopøedu. Je tedy vhodnìj�í, aby obì èásti trajektorie 
byly více samostatné a pøechod z jedné do druhé nebyl tak plynulý. Proto byly testovány 
rùzné tvary drá�ek a u pohybu byl kladen dùraz v�dy na tu stìnu boxu, která v daném 
okam�iku pùsobí proti pøesouvanému pøedmìtu.  
Nevýhodou tohoto øe�ení je pøedev�ím skuteènost, �e oba èepy projí�dìjí stejnou trajektorií, 
co� omezuje výraznìj�í zmìny v pohybu celého boxu. 
Jedna z variant je znázornìna na obrázku è. 38. kde je box zvednut nahoru právì ve chvíli, 
kdy první èep projede zaoblenou èástí drá�ky. Pohled na sestavu je ze spodní strany, proto�e 
je tak lépe vidìt návaznost spodního plechu na pohyb boxu. 
 

 
Obr. 38: Návrh pro pohyb boxu pomocí tvarované drá�ky. 

 
 
 
 



47 
 

12.4  Zdokonalení trajektorie boxu 
 
Aby mohla být trajektorie boxu výraznìji ovlivnìna, byl navr�en koncept dvou drá�ek. 
V ka�dé z nich se pohybuje jeden z èepù a je tedy mo�né pro ka�dý z nich volit jiný tvar 
drá�ky. Jako vhodné se ukázalo øe�ení dvou drá�ek tvarovaných tak, �e v první èásti 
trajektorie jsou obì lineární a rovnobì�né, následují dvì shodná zaoblení a v tøetí èásti ji� má 
ka�dé drá�ka odli�ný tvar. Tvar drá�ek je zobrazen na obrázku è. 39. 
 

 
Obr. 39: Pohyb boxu pomocí dvou drá�ek. 

 
V této variantì bylo zji�tìno, �e pohyb není stabilní, proto�e po prùjezdu èepù pøes shodné 
zaoblení mù�e dojít k pøeklopení celého boxu. Existuje tedy je�tì druhá varianta trajektorie, 
kterou se mù�e box pohybovat a ta je ne�ádoucí. Tento problém byl odstranìn pøidáním 
tøetího èepu. Ten se nepohybuje v �ádné drá�ce, ale pouze po horní hranì celé boènice, která 
je pro tento úèel vytvarována. Èep je úèinný pouze pøi prùchodu zaoblením v pøední èásti.  
Tato konfigurace byla ve zmen�ené velikosti vyti�tìna na 3D tiskárnì a na modelu bylo 
zji�tìno, �e pro pohon boxu je nejvhodnìj�í pùsobit silou na prostøední èep. V této fázi bylo 
pøedpokládáno pohánìní boxu pomocí pastorku, kterým bude prostøední èep nahrazen. Vnitøní 
strana drá�ky by mìla na jedné stranì ozubení, po kterém by se pastorek pohyboval. Na 
obrázku è. 40 je znázornìní øe�ení rozmístìní èepù. Navíc je zde vykreslena sekvence pohybu 
boxu vzta�ená ke konstantním otáèkám pastorku. Dokud se box vysunuje spolu s nákladem, 
je pohyb pomalý a pùsobí vìt�í silou. Pøi zvedání boxu nahoru je ji� pohyb rychlej�í. To je 
výhodné, proto�e v tu chvíli není box zatí�en nákladem a výkon motoru je tak vyu�íván 
rovnomìrnìji. V první èásti tvoøí hlavní zátì� hmotnost nákladu, v dal�í pak rychlé zvednutí 
prázdného boxu. 
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Obr. 40: Trajektorie boxu vzta�ená k rovnomìrnému posunu èepu v drá�ce. 

 

12.5  Kone�ná varianta boxu pro náklad 
 
Pastorek pohybující se ozubenou drá�kou byl vyhodnocen jako nevhodné øe�ení. Hlavní 
problém pøedstavovala mo�nost výroby ozubení v zaoblené èásti drá�ky. Pohyb pastorku také 
komplikuje dodr�ení vhodného tvaru zubù a stejné rozteèe pøi mìnícím se zaoblení.  
Jako výsledná varianta byl tedy zvolen rovný ozubený høeben umístìný na obou boènicích. Po 
høebenech se pohybují dva pastorky propojené spoleènou høídelí. Ka�dý z pastorkù se nachází 
u jedné boènice, tím je zaruèen shodný pohyb na obou stranách. Z høídele je pohyb pøená�en 
pomocí dvojice táhel. Táhla jsou vzájemnì propojena èepem, který je veden v samostatné 
drá�ce. Tímto mechanismem je dosa�eno pøenesení pohybu z lineárního høebenu do slo�itì 
tvarované drá�ky. Detail mechanismu je znázornìn na obrázku è. 41. 
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Obr. 41: Koneèný koncept mechanismu urèujícího trajektorii boxu. 

 
Høídel s pastorky je pohánìn elektromotorem s planetovou pøevodovkou. Navíc je zde zaøazen 
dal�í pøevodový stupeò, díky kterému mù�e høídel procházet vedle elektromotoru rovnobì�nì 
s jeho osou. Elektromotor je umístìn na konzole, která udr�uje jeho kolmou polohu vzhledem 
k boènicím a souèasnì má pomocnou funkci pøi vysouvání nákladu ven z boxu. Konzola 
s elektromotorem je znázornìna na obrázku è. 42. Pokud se box vysouvá smìrem dopøedu, 
pohybuje se spoleènì s ním i li�ta. Mechanismus zaji��uje pohyb konzoly smìrem dopøedu i 
ve chvíli, kdy se box pohybuje pouze nahoru. Pøední hrana konzoly je pøitom tlaèena ke 
spodnímu plechu a pomáhá tedy vylo�it jak samotný náklad, tak pøípadnì vyèistit povrch 
plechu od mo�ných drobných ne�ádoucích pøedmìtù. Situace je znázornìna modelem na 
obrázku è. 43. 
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Obr. 42: Umístìní pohonné jednotky boxu. 

 
 

 
Obr. 43: Druhotná funkce traverzy nesoucí motor. 
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12.6  Pohonná jednotka boxu 
 
Jako pohonná jednotka byl zvolen motor s planetovou pøevodovkou Transmotec série 
PD3046 [22]. 
Jeho parametry uvedené v katalogu výrobce jsou následující: 
 
- napájecí napìtí: 12 V 
- volitelné výstupní otáèky: 9,6 � 1140 ot.*min-1 
- volitelný výstupní moment: 0,044 � 0,98 Nm 
- prùmìr motoru: 30 mm 
- hmotnost: 188 � 231g 
 
Maximální a minimální krouticí moment této pohonné jednotky byl pøeveden na sílu pùsobící 
ve smìru posunu boxu. Výsledná teoretická hodnota síly posouvající náklad se pohybuje  
v rozmezí 14,6 a� 326,6 N. Maximální uva�ovaný koeficient tøení mezi nákladem a 
podlo�kou byl zvolen jako hodnota 0,7. Výsledná hmotnost nákladu, který mù�e být tímto 
mechanismem pøesouván je v rozmezí 2,14kg a� 47kg v závislosti na zvoleném pøevodovém 
pomìru pohonné jednotky. Je dùle�ité zdùraznit, �e tyto hodnoty jsou vyhodnoceny pouze na 
základì geometrických vztahù modelu. Reálná hodnota výkonu je tedy ni��í. S ohledem na 
bezpeènost byla pro montá� doporuèena pohonná jednotka s krouticím momentem 0,206 Nm. 
To odpovídá teoretické hmotnosti pøesouvaného nákladu 10,02 Kg. S ohledem na uva�ovanou 
hmotnost nákladu 2kg je zde tedy dostateèná rezerva výkonu. Pou�ita mù�e být jakákoliv 
varianta pohonné jednotky z vý�e uvedeného rozsahu. Jejich rozdíl je pouze v délce, tak�e 
výsledná konstrukce celého mechanismu tím není nijak ovlivnìna. 

 

12.7  Provedení boxu na náklad 
 
Box byl navr�en tak, aby byl náklad pøi pøepravì zcela uzavøený uvnitø. Poté byla doplnìna 
varianta bez horní èásti, tak�e náklad zùstává pøi pøepravì ohranièen a zabezpeèen proti 
vypadnutí, ale souèasnì je shora pøístupný. To mù�e být vyu�ito napøíklad v pøípadì, kdy 
robotická platforma samostatnì nabere náklad, ale poté jej z boxu pøevezme lidská obsluha. 
Obì varianty jsou zobrazeny na obrázku è. 44. 
 

 
Obr. 44: Dvì mo�né varianty provedení boxu. 
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12.8  Kryty mechanismu. 
 
Pro celý mechanismus pøevodù a táhel byly navr�eny postranní kryty, které zabrání po�kození 
tìchto drobnìj�ích èástí pøi pøípadném kontaktu s okolím. Jejich provedení je na obrázku è. 
45. Zároveò je zde doplnìna druhá varianta boxu. 
 

 
Obr. 45: Celý mechanismus pro manipulaci s nákladem. 
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13  Kone�ný model robotické platformy 

Zde jsou uvedeny nìkteré podstatné parametry této konkrétní sestavené platformy: 

- maximální vý�ka pro manipulaci s nákladem: 1,6m 
- maximální doporuèená hmotnost nákladu: 2kg 
- maximální rozmìry nákladu:  400 x 160 x 120 mm 
- celková hmotnost konstrukce mechanismu: cca 16 kg 
 
Výsledná sestava je zobrazena na obrázcích è. 46 a obr. è. 47. 
 

 
Obr. 46: Koncept celého mechanismu ve slo�eném stavu. 

 

 
Obr. 47: Koncept celého mechanismu v rozlo�eném stavu. 
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14  Záv�r 

Cílem práce byl návrh konstrukce pro manipulaci s nákladem, nebo vlastní pøidanou zátì�í 
této platformy. Konstrukce je urèená jako jedno z mo�ných roz�íøení robotické platformy 
Breach.  
Výsledná konstrukce se skládá ze dvou samostatných celkù. Prvním celkem je mechanismus 
pro vertikální zvedání plo�iny, na kterou mù�e být umístìno dal�í u�iteèné vybavení. Druhým 
celkem je mechanismus pro manipulaci s nákladem. Tento celek mù�e být umístìn na 
výsuvné plo�inì a nebo pouze na samostatném podvozku. Dùraz je kladen na univerzálnost 
mechanismu, který není úzce zamìøen na specifický typ pøedmìtu, ale naopak by mìl být 
schopen pøemístit co nejobecnìj�í náklad pøimìøených rozmìrù.  
Dal�ím po�adavkem bylo minimalizovat poèet pohonných jednotek. To bylo komplikované 
pøedev�ím u pohonu boxu urèeného pro pøevoz nákladu. Pohonné jednotky jsou nakonec 
pouze tøi a to pro ka�dou èást jeden. Konkrétnì je to zdvih plo�iny, pøemis�ování boxu 
s nákladem a nakonec samotná manipulace s nákladem. 
V�e bylo navrhováno s ohledem na po�adavek maximální hmotnosti nákladu 2 Kg. Cíle práce 
byly tedy dodr�eny a bylo potvrzeno, �e po�adovaná konstrukce mù�e být pou�ita jako 
pøídavné vybavení robotické platformy Breach. 
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16  Seznam znak� 

Znak     Jednotka    Popis 

m    [kg]     hmotnost 

F    [N]     síla 

FG    [N]     tíhová síla 

l     [m]     délka 

i    [-]     pøevodový pomìr 

M    [N.m]     moment síly 

U    [V]     napìtí 

I    [A]     proud 

 

 

 

  



58 
 

17  Seznam obrázk� 

Obr. 1: Robot OTTO firmy Clearpath.       10 

Obr. 2: Roboti nemocnice v Motole.        11 

Obr. 3: Prùmyslový robot Kuka vyrábìjící své kopie.     11 

Obr. 4: Policejní pyrotechnický robot.       12 

Obr. 5: Univerzální robotická platforma MM-500 firmy Neobotix.    12 

Obr. 6: Základní tvar robotické platformy Breach.       13 

Obr. 7: Nejbì�nìji pou�ívaná konstrukce hydraulických pantografù.   15 

Obr. 8: Dvoustupòový hydraulický zvedák pro automobily.     16 

Obr. 9: Nù�kový mechanismus ve funkci výtahu.       16 

Obr. 10: Tøístupòový elektrický teleskopický sloup.     17 

Obr. 11: Elektrická vysokozdvi�ná plo�ina.       18 

Obr. 12: Robotické rameno.         18 

Obr. 13: Specifický výsuvný mechanismus vysokozdvi�né plo�iny Toucan 12E.   19 

Obr. 14: Robotická napodobenina lidské ruky.      20 

Obr. 15: Robot vyu�ívající l�íce odvozené od nakladaèe.     21 

Obr. 16: Univerzální vakuový úchop.       21 

Obr. 17: Robot úzce zamìøený na jeden typ èinnosti.     22 

Obr. 18: Jeden z testovaných principù pro zvedání vodorovné plo�iny.    25 

Obr. 19: Jeden z mo�ných principù umo�òující vertikální pohyb pøi vysokém zatí�ení.  26 

Obr. 20: Základní princip koneèné verze výsuvné plo�iny.     27 

Obr. 21: Schéma nejèastìj�ího umístìní hydraulického pístu.    28 

Obr. 22: Napodobení hydraulického pohonu pohybovým �roubem.   29 

Obr. 23: Znázornìní zatí�ení pohonu v nejkritiètìj�í poloze.    29 

Obr. 24: Hledání polohy vhodné pro elektrický pohon.     30 

Obr. 25: Znázornìní zatí�ení pohonu v nejkritiètìj�í poloze.    31 

Obr. 26: Výrobcem poskytovaná charakteristika závislosti zatí�ení a momentu �roubu. 31 

Obr. 27: Schematický návrh s vyu�itím pohonu pomocí �nekového pøevodu.  32 

Obr. 28: Koneèný návrh pohonné jednotky výsuvné plo�iny.    33 



59 
 

Obr. 29: Trajektorie pohybu po�adovaná pøi nakládání objektu.    35 

Obr. 30: Nejednoznaèné øe�ení polohy pøi vyu�ití rovnobì�ných ramen.   36 

Obr. 31: Vyøe�ení problému nejednoznaèné trajektorie pohybu.    36 

Obr. 32: Koneèný návrh principu nakládacího mechanismu.    37 

Obr. 33: Zji�tìní maximálního zatí�ení pohonu.      38 

Obr. 34: Jedna z navrhovaných variant pohonu nakládacího mechanismu.   39 

Obr. 35: Výsledný návrh umístìní pohonné jednotky.     40 

Obr. 36: Základní koncept pro nabrání pøedmìtu.      43 

Obr. 37: Vylep�ený koncept pro nabírání pøedmìtu.     44 

Obr. 38: Návrh pro pohyb boxu pomocí tvarované drá�ky.     45 

Obr. 39: Pohyb boxu pomocí dvou drá�ek.       46 

Obr. 40: Trajektorie boxu vzta�ená k rovnomìrnému posunu èepu v drá�ce.  47 

Obr. 41: Koneèný koncept mechanismu urèujícího trajektorii boxu.   48 

Obr. 42: Umístìní pohonné jednotky boxu.       49 

Obr. 43: Druhotná funkce traverzy nesoucí motor.      49 

Obr. 44: Dvì mo�né varianty provedení boxu.      50 

Obr. 45: Celý mechanismus pro manipulaci s nákladem.     51 

Obr. 46: Koncept celého mechanismu ve slo�eném stavu.     52 

Obr. 47: Koncept celého mechanismu v rozlo�eném stavu.     52 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



60 
 

18  Seznam p�íloh 

Pøílohy:  MODEL_1_NUZKOVY_MECHANISMUS 

  MODEL_2_NAKLADACI_MECHANISMUS 

  MODEL_3_MECHANISMUS_PRO_NABIRANI_PREDMETU 

  MODEL_4_CELKOVY_NAHLED 

 

 

  



61 
 

19  Pod�kování 

 

Rád bych podìkoval svému vedoucímu práce doc. Ing. Jiøí Krejsovi, Ph.D., za jeho vedení, 
rady a konzultace pøi tvorbì této práce. Dále dìkuji svým blízkým za podporu bìhem celého 
studia a zejména pak pøi tvorbì této práce. 


