


 

 



 

 

ABSTRAKT 

Cílem této práce je vytvořit dvounohého kráčejícího robota, jenž bude schopný 

samostatně kráčet vpřed, bez asistence člověka po předem dané trajektorii. Celá práce 

obsahuje navržení konstrukce robota, jeho vymodelování, následnou teorii k tisknutí 

robota na 3D tiskárně a v neposlední řadě i programování chůze robota. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Model, Robo, Servomotor, Arduino, 3D technologie  

 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to construct a two-legged walking robot. This robot will be 

able to walk forward independently, following a given trajectory without any human 

assistence. The whole thesis includes the design of the robot construction, its modelling, 

the theory related to printing the robot with a 3D printer and finally, the programming of 

the robot's walk. 
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ÚVOD 

Hlavním cílem práce bylo navrhnout, následně vytvořit a řídit reálný model dvounohého 

kráčejícího robota, jenž by simuloval opravdovou chůzi, jako člověk. Tedy aby dokázal 

ohýbat nohu do více směrů, dokázal ji vytočit, natáhnout a tak dále. K tomu je potřeba 

vytvořit model robota, který by toto umožnil, co se týká stability i možnosti dalšího 

rozvíjení a byl soběstačný vykonávat chůzi vpřed po ose, bez zásahu člověka.  

 Model byl vytvořen v 3D parametrickém systému solidworks, který nabízí 

výkonné plošné i objemové modelování postavené na jádře parasolid. V tomto systému je 

možné nasimulovat pohyb modelu a různá zatížení působící na model jako takový. 

Systém SolidWorks není nijak uživatelsky náročný a mimo jiné dokáže také poskytnout 

výstupy pro různé druhy výroby, jako například pro NC obrábění a 3D tiskárnu. Která 

byla v tomto případě použita. 

 Materiál robota byl volen s ohledem na hmotnost robota a jeho snadnou úpravu, 

použité servomotory, i snadnost reprodukce a úpravu součástí podle představ a potřeby. 

Proto byl zvolen ekologický materiál PLA, který je možné tisknout na 3D tiskárně, jenž 

byla použita k vytištění robota. 

 Servomotory byly voleny s ohledem na cenu, tah a také kvalitnější kovový 

převod, kterým disponuje. Zvolený kovový převod má větší pevnost v tahu a nehrozí 

opotřebení, popřípadě zničení převodů, při zablokování servomotoru z různých důvodů. 

 K řízení robota byla zvolena otevřená platforma s grafickým vývojovým 

prostředím Arduino, umožňující snadné programování pomocí knihoven a připojení více 

periferií, v našem případě servomotorů. 

 Model robota má celkem 12 stupňů volnosti (DOF – degree of freedom), tedy 6 

v každé noze a umožňuje tak dostatečně napodobit reálnou chůzi. 

 Robot je navržen jako distribuovaný, rozšiřitelný systém. Mechanický návrh byl 

veden snahami o minimální pružnost, jednoduchost kinematického popisu a malou 

hysterezi kloubů, aby bylo možné v budoucnu implementovat smysluplné zpětnovazební 

řízení.  
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1 ROBOTIKA 

1.1 Historie robotiky 

Historie robotiky sahá až do roku 1920, kdy bylo poprvé použito slovo "robot" v knize 

R.U.R. od K. Čapka. [1]  

Později bylo použito slovo "robotika" Isaacem Asimovem v povídce "Runaround", 

který také definoval tři základní zákony robotiky:  

 Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby bylo člověku 

ublíženo. 

 Robot musí uposlechnout člověka, kromě případů, kdy je to v rozporu s 

prvním zákonem. 

 Robot se musí chránit před poškozením, kromě případů, kdy je to v rozporu s 

prvním nebo druhým zákonem. 

Později přidal další, nultý zákon: 

 Robot nesmí ublížit lidstvu nebo svou nečinností dopustit, aby mu bylo 

ublíženo. 

Postupem času se tyto zákony upravovaly a přidávaly další, např.: 

 Robot se musí vždy prokazovat jako robot. 

 Robot musí vědět, že je robot. [1] 

1.2 Robotika 

Robotika je v dnešní době jedním z nejrychleji rostoucích odvětví, které se zabývá 

vývojem, designem, výrobou a praktickou využitelností dnešních robotů. [2] 

 Někteří mají za úkol ulehčit, nebo úplně nahradit lidský prvek při různých pracích, 

ať už se jedná pouze o ulehčení práce pro člověka, např. v domácnosti, průmyslu, nebo 

jeho úplné nahrazení z důvodů přesnosti, rychlosti, úspory peněz nebo náročnosti 

prostředí (vojenští roboti). [2]  

 Další mohou sloužit k různým účelům, jako jsou hračky, pomocné prostředky k 

výuce, a tak dále. 

 Robotika se dá rozdělit na dvě hlavní odvětví:  

 Průmyslová robotika - zabývá se hlavně praktickým využitím robotů a jejich 

vlastnostmi. 

 Experimentální robotika - ověřuje principy a staví hračky. [3] 
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1.2.1 Průmyslová robotika 

Termínem průmyslový robot označujeme ústrojí, jenž vykazuje některou z těchto 

schopností:  

 Manipulační schopnost: schopnost přepravit, upravit předmět, pomocí 

různých úchytů/ramen.  

 Automatická činnost: vykonání dané úlohy, podle předem určené 

posloupnosti úkonů, bez zásahu člověka. 

 Snadná změna programu: možnost člověkem bez obtíží změnit program, 

který není pevný, nýbrž variabilní. 

 Univerzálnost: zařízení není určeno pouze k jednomu úkonu, ale lze ho lehce 

přizpůsobit k více úkonům. 

 Zpětná vazba: U složitějších systémů je zapotřebí, krom běžných 

(mechanických, tlakových, elektromagnetických) i vizuálních výstupů. 

 Prostorová soustřednost: Tato vlastnost není vždy vyžadována, může však 

přinést výhodu v podobě snadného transportu, nebo mobility ústrojí. [3] 

1.2.2 Experimentální robotika 

Tato část robotiky se zabývá výzkumem a vývojem samostatných robotů. Vědci učí 

roboty různým schopnostem, jako orientace v prostoru, reakce na hlasový podnět a různé 

vizuální pokyny. [4] 

Experimentální roboty můžeme rozdělit např. podle koncepce:  

 Stacionární - hlavně manipulátory 

 Mobilní - konstrukce, které se dokážou pohybovat vlastní silou 

o Pro vodní prostředí - např. hlubinné ponorky ( viz. obr. 1.1) 

o Létající - např. bezpilotní letoun  

o Pozemní - nejrozšířenější kategorie  

 Kráčející S kolovým podvozkem ( viz. obr. 1.2) 

 S pásovým podvozkem 

 S plazivým podvozkem 

 Hybridní [2] 
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Obrázek 1.1 Podvodní ponorka (převzato z [5]) 

 

Obrázek 1.2 Pozemní robot s kolovým podvozkem (převzato z [7]) 

 Dělení podle způsobu řízení:  

 Autonomní 

 Řízené operátorem 

 Kombinované řízení [2] 

 

 Kráčející roboti se dají rozdělit podle počtu končetin na: 

 Dvounohé - roboti tohoto typu mají ve většině případů, nejvíce napodobit 

člověka 

 Třínohé - tito roboti jsou výjimečným případem konstrukce těchto druhů 

robotů 

 Čtyřnohé - tato konstrukce je inspirována anatomií živočichů (např. pes), 

vykazují vyšší stabilitu a také potřebují menší vyrovnávání těžiště při chůzi, 

jako například dvounozí roboti 

 Šestinohé - zjevně nejpočetnější skupina různě velkých robotů, tyto roboti 

disponují nejlepší stabilitou, jelikož vždy alespoň 3 nohy mají kontakt s 

povrchem, není potřeba přenášet těžiště, velmi dobře tedy zvládá chůzi i po 

velmi členitém terénu 
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 Sedminohé - tato skupina robotů se tak řadí mezi výjimečné druhy 

uspořádání, stejně jako třínozí roboti 

 Osminohé – konstrukcí jsou podobní šestinohým robotům pro chůzi po 

zemském povrchu, ale také to jsou roboti schopné pohybu v potrubí a po 

kolmých stěnách, tedy plaziví a šplhající roboti.[33] 

Průmyslové využití kráčejících robotů:  

Pro průmysl se vytváří a testují různé druhy kráčejících robotů. Využívají se v 

několika odvětvích od manipulačních robotů až po výzkumné.  

 Například společnost Agility Robotics vyvíjí a testuje robota pro doručování 

zásilek, dále firma pod názvem Laboratoř X firmy Google vyvíjí robota pomocníka, jenž 

je svou vizuální stránkou podobný robotovy z filmu Interstellar.[31],[32] 

1.2.3 Porovnání modelu s komerčními roboty 

Dvounohá chůze je pohybem, při němž vždy alespoň jedno z chodidel stojí na podlaze. 

Rozlišujeme fázi, kdy robot stojí pouze na jedné noze (single-support phase) a druhou 

fázi, kdy robot stojí na obou nohou (double-support phase). 

Vytvořený prototyp robota je složitější a pohyblivější, umožňuje 12 stupňů volnosti 

pohybu, to je velká výhoda oproti komerčně vyráběným a prodávaným 

hračkám/modelům, nižší a střední třídy, kráčejícího robota.  

 Dostupné modely většinou dovolují pohyb pouze v 6 stupních, to je dostačující 

pro chůzi, ale nedokáže tolik napodobit chůzi člověka. 

 Cenově se náš prototyp pohybuje v rozmezí cen dostupných modelů s různými 

stupni volnosti. Nejdražší na celém modelu jsou servomotory, ty většina výrobců 

nakupuje za výhodnější ceny, než byly pořizovány pro tento model. Při možnosti 

nakupovat servomotory výhodněji, by cena klesla o stovky korun.  

 Zde je porovnání s několika typy dostupných modelů i s jejich cenami, za které se 

dají nakoupit, spolu s nákupními cenami pouze použitých servomotorů (viz. obr.1.3; 1.4; 

1.5). 
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Obrázek 1.3  DIY toy robot kit walking robot with 6 dof humanoid biped robot (převzato z 

[29]) 

Tento model disponuje 6 stupni volnosti. Nákupní cena = 2 500 Kč. 

Pořizovací cena servomotorů = 7 602 Kč. 

 

 

Obrázek 1.4 Lynxmotion Biped Robot Scout (převzáno z [27]) 

Tento model disponuje 12 stupni volnosti. Nákupní cena = 4 288 Kč. Bez 

servomotorů a elektroniky, které se musí dokoupit dodatečně. 

Pořizovací cena servomotorů = 5 508 Kč. 



7 

 

 

Obrázek 1.5 6 DOF bipedal walking humanoid robot dance somersaults Contests (převzato z 

[28]) 

Tento model disponuje 6 stupni volnosti. Nákupní cena = 3 170 Kč. 

Pořizovací cena servomotorů = 2 574 Kč 

 

 

 

 

. 
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2 Teorie 3D tisku 

Teorie 3D tisku je velice důležitá, je totiž použita při výrobě většiny konstrukčních částí 

robota, některé konstrukční části jsou však vyrobeny subtraktivní technologií, viz pánev a 

sněžnice.  

 Používá se pro výrobu 3D modelů technologií Rapid Prototyping, jedná se o 

skupinu technologií umožňující rychlou výrobu prototypů a modelů. Skládá se ze tří 

procesů pre-processing, processing a post-processing. Výroba 3D modelu začíná 

vytvořením 3D modelu v návrhovém programu (CAD, SolidWorks), nebo třeba pomocí 

prostorového scanneru (např. naskenování modelu kostí pro implantáty). Následné 

výstupy jsou převedeny na datové soubory ve vhodném formátu pro 3D tiskárnu (např. 

formát STL). Následně je v  pre-processingovém softwaru rozdělen model na tenké 

vrstvy a jsou vypočítány dráhy pro tiskové hlavy. Posledním krokem je samotný 3D tisk 

modelu a jeho vyjmutí z 3D tiskárny. Mohou následovat ještě finální úpravy výrobku, 

jako např. ruční opracování (broušení, frézování nebo vyhlazení). [12] 

 

Obrázek 2.1 Použití technologie Rapid Processing v průmyslovém odvětví.(převzato z [12]) 

2.1 Technologie tisku 

Technologií tisku je více, důkladněji si rozebereme technologii FDM, jenž byla použita. 

Technologie SLS - Selective Laser Sintering 

Technologie SLA - Stereolitography 

Technologie SGC - Solid Ground Curing  

Technologie LM, LOM - Laminated Object Manufacture  

Technologie FDM - Fused Deposition Modeling 

2.1.1 Technologie FDM - Fused Deposition Modeling 

V současnosti se jedná o jednu z nejrozšířenějších technologií 3D tisku. Tvorbou 

prototypů a funkčních vzorků výrobků. Princip není složitý.  
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 Do tiskové hlavy je pod tlakem zaváděn tiskový materiál (viz obr. 2.3) primární 

(stavební) a sekundární materiál (podpůrný), sloužící pro vytvoření podpůrné konstrukce. 

Tisková hlava materiál roztaví a vytlačuje jej ven tenkou tryskou, v přesně definovaném 

objemu a rychlosti vytlačování. Celá tisková soustava se pohybuje nad pevně umístěným 

tiskovým stolem (viz obr. 2.3) a výsledný objekt je opět tvořen jednotlivými vrstvami (viz 

obr. 2.2).[12] 

 

Obrázek 2.2 Vizualizace vrstev (převzato z [16]) 

 

Obrázek 2.3 Princip technologie FDM, tisk objektu s podpůrným materiálem (převzato z [14]) 

2.2 Plastové materiály pro 3D tisk 

V současnosti existuje více typů materiálů pro 3D tisk (viz obr. 2.4), podrobněji jsou zde 

zhodnoceny dva nejpoužívanější materiály ABS (Akrylonitril Butadien Styren) a PLA 
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(Polyactid Acid). ABS je na ropné bázi, oproti PLA, jenž je bioplast vyráběný z rostlin 

bohatých na škrob např. kukuřice, brambory. Materiály pro 3D tisk se používá ve formě 

drátku nejčastěji o průměru 1,75 mm a 3 mm, dodávaných namotaných na klubku jako 

cívka.[12],[19] 

2.2.1 ABS  

ABS je termoplastický materiál o hustotě 1 045 Kg/m
3
, má vysokou pevnost v tahu, 

rozměrovou stálost, tvrdost povrchu, větší tepelná odolnost vůči PLA, odolnost vůči 

chemikáliím (kyseliny, uhlovodíky, oleje) a zdravotní nezávadnost. Díly z ABS je možné 

navzájem lepit rozpouštědlovými a polyakrylátovými lepidly.[12],[19] 

 Velkou výhodou ABS je nejnižší závislost na přesném nastavení tiskové hlavy, 

odolnost výtisku a přijatelný sklon ke kroucení. Přesto tento materiál není vhodný pro tisk 

objektů překračující svým nejdelším rozměrem 80 mm.[12],[19] 

 Vzhledem k nejvyšší tiskové teplotě z materiálů pro 3D tisk (240-250°C), je tento 

materiál vhodný k opracovávání pomocí broušení, vrtání, frézování a ostatními běžnými 

technikami. Po nanesení základního nástřiku je možné objekt i lakovat.[12],[19] 

 Tato technika vyžaduje při tisku vyhřívanou podložku, aby se materiál snáze 

uchytil k podložce a zabránilo se tak posunu modelu při tisk. Vhodné je natisknutí 

základní mřížky, jelikož menší objekty mají větší tendenci odtrhnutí při tisku od 

podložky.[12],[19] 
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Tabulka 2.1 Vybrané vlastnosti a parametry pro tisk ABS (převzato z [12],[19]). 

Obecné Hodnota Název parametru Hodnota 

Hustota 1,04 g/cm
3 Max. velikost objektu 80 mm 

Index toku (220°C, 

10kg) 
1 - 36 g/10min Teplota pro základní mřížku 235 °C 

Mechanické 

vlastnosti 
Hodnota Teplota pro interface 235 °C 

Napětí na mezi kluzu 45 Mpa Teplota pro tisk - První vrstva 

ABS Natural - 

230°C 
ABS Barevné 

- 232 °C 

Tažnost 10% Teplota pro tisk - Běžná vrstva 

ABS Natural - 

240 - 245 °C 
ABS Barevné 

- 243 - 248 °C 

Modelu pružnosti v 

tahu 
2 300 Mpa Rychlost tisku - malé objekty 

16 - 20 

mm/sex 

Teplotní vlastnosti Hodnota 
Rychlost posunu extruderu - malé 

objekty 

26 - 36 

mm/sex 
38 - 48 RPM 

Tepelná vodivost 0.17W/mK Rychlost tisku - větší objekty 
10 - 12 

mm/sec 

Koeficient délkové 

roztažnosti 
95*10

-6
 /K 

Rychlost posunu extruderu - větší 

objektu 

16 - 22 

mm/sec 
30 - 38 RPM 

Bod tání 
Amorfní látka, nemá 

skutečnou teplotu 

tání (103-128 °C) 

  
 
 
 

Tvarová stálost za 

tepla 
80 °C 

Max. teplota 

dlouhodobá 
95 °C 

Max. teplota 

Krátkodobá 
100 °C 

Min. teplota použití -30°C 

 

Využití ABS 

Díky své univerzálnosti je ABS světově nejpoužívanější technický plast v širokém okruhu 

produktů. Používá se ve více odvětvích od automobilového až po nábytek. Vyrábí se z něj 

například nárazníky automobilů, mobilní telefony, tiskárny, kufry a další. [12],[19] 

 Ostré a živé barvy dávají široký rozsah možností výrobcům hraček, např. 

stavebnice LEGO, jak zaujmout koncové uživatele po vizuální stránce. [12],[19] 
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Výhody ABS 

 vysoká rázová houževnatost i při nízkých teplotách  

 odolnost proti korozi 

 netoxický, bezproblémová recyklace 

 velký útlumový součinitel (tlumení zvuku) 

 jednoduché spojování lepením 

 nízká tepelná vodivost 

 materiál bez halogenů 

 v souladu s RoHS [12] 

Nevýhody ABS 

 nízká odolnost vůči silným kyselinám, rozpouštědlům a uhlovodíkům 

 krátkodobá odolnost vůči slabým kyselinám 

 relativně vysoká cena 

 hořlavý, vysoká produkce kouře 

 musí být extrudován při vyšších teplotách a potřebuje vyhřívanou podložku, aby 

se objekt uchytil a nedošlo k posunutí modelu při tisku [12] 

2.2.2 PLA 

PLA je nejuniverzálnější materiál pro využití v RepRap 3D tiskárnách. Díky jeho 

poměrně velké stabilitě není potřeba vyhřívané podložky. Během procesu tisku velmi 

rychle chladne a je méně náchylný k deformacím a vadám vlivem chladnutí. Velká 

přednost je nepatrný sklon ke kroucení, daný minimálnímu rozpínání při tavení. I při nižší 

teplotě se vrstvy kvalitně spojují a výtisk je v konečném výsledku pevný. Díky těmto 

vlastnostem je oblíbený především mezi běžnými uživateli např. školy, domácí 

kutilové.[12],[19] 

 Jednou z jeho výhod je biologická odbouratelnost, čímž nezatěžuje životní 

prostředí. Je specifický svým výrobním postupem a zpracováním, jinak se podobá svými 

vlastnostmi běžně užívaným plastům vyrobených z ropy. Je možné ho 100% biologicky 

rozložit. Výrobky z tohoto plastu jsou chuťově neutrální, absolutně bez alergenů a 

zdravotně nezávadné. Největším výrobcem PLA je USA.[12],[19] 

 Jeho nízká tepelná odolnost, začíná měknout již kolem 60°C, omezuje použití 

tohoto plastu při tepelně náročných procesech koncového opracování, jako je např. 

broušení, které při broušení zahřívá broušený povrch, toto zahřívání lze omezit chlazením 

při broušení.[12],[19] 

 Velice vynikající vlastností především pro medicínu, je jeho dobrá snášenlivost v 

lidském těle (biokompatibilita). Lidské tělo po určitém čase PLA resorbuje, aniž by tento 

proces nadměrně zatěžoval lidský organizmus. Vyrábí se z něj tedy například vstřebatelné 

stehy a implantáty.[12] 

Využití PLA 
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V dnešní době se z něj vyrábí hodně výrobků pro domácnost, kde se využívá, že při s 

tyku s potravinami je nezávadný. Vyrábí se z něj například talíře, kelímky, sáčky a další 

výrobky pro zkrácenou dobu použitelnosti.[12] 

Výhody PLA 

 biologická odbouratelnost, kompostovatelný, nezatěžuje životní prostředí 

 výroba z kukuřice, brambor 

 netoxický 

 o 65% nižší spotřeba energie a o 68% méně skleníkových plynů než při výrobě 

konvenčních plastů 

 cenově srovnatelná s materiálem PET 

 nízké náklady a rychlost výroby 

 mechanická pevnost a tepelná těsnost [12] 

Nevýhody PLA 

 cena a zásoby ropy zemního plynu 

 ochrana životního prostředí při rozkladu nebo spalování [12] 
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Tabulka 2.2 Vybrané vlastnosti a parametry pro tisk PLA (převzato z [12],[19]). 

Obecné Hodnota Název parametru Hodnota 

Hustota 1.2515 g/cm
3 Max. velikost objektu 

Bez 

omezení 

Index toku 

(220°C, 10kg) 
6 - 78 g/10min Teplota pro základní mřížku 195 °C 

Mechanické 

vlastnosti 
Hodnota Teplota pro interface 195 °C 

Napětí na mezi 

kluzu 
59 Mpa Teplota pro tisk - První vrstva 200 °C 

Tažnost 7% Teplota pro tisk - Běžná vrstva 
210 - 220 

°C 

Modul pružnosti 

v tahu 
3 500 Mpa Rychlost tisku - malé objekty 

až 30 

mm/sex 

Teplotní 

vlastnosti 
Hodnota 

Rychlost posunu extruderu - 

malé objeky 
až 60 

RPM 

Tepelná vodivost 0.197 W/mK Rychlost tisku - větší objekty 
20 

mm/sec 

Koeficient 

délkové roztažnosti  
Rychlost posunu extruderu - 

větší objeku 
48 RPM 

Bod tání 165 °C 

  

Tvarová stálost za 

tepla 
110 °C 

Max. teplota 

dlouhodobá 
120 °C 

Max. teplota 

Krátkodobá 
140 °C 

Min. teplota 

použití 
-10°C 
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Obrázek 2.4 Porovnání více materiálů pro 3D tisk (převzato z [21]) 
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3 Modelářské servomotory 

Je to druh motoru, který dokáže otáčet svým ramenem podle nastaveného úhlu otočení. 

Nastavuje se tak například výchylka klapek u modelů letadel, natočení kol modelu 

automobilů, atd.. [22] 

 Většina servomotorů používaných v dnešní době je napájena v rozsahu 3,8 - 6 V. 

Hlavními částmi je stejnosměrný motorek, převodovka a jednoduchá elektronika. 

 Stejnosměrný motorek je většinou standardní  třípólový, v nejmenších se používají 

i bezjádrové motorky. Převodovka je složena z několika (většinou 4 - 5) ozubených kol, 

většinou jsou vyrobena z plastu s ohledem na nízkou Cenu a hmotnost, existují však i 

servomotory s celokovovou převodovkou a kuličkovými ložisky. Jednoduchá elektronika 

vyhodnocuje zpětnou vazbu ramene serva vůči řídícímu signálu. Následně podle ní 

upravuje aktuální polohu ramene serva. U levných serv je elektronika řešena 

potenciometrem pevně spřaženým s posledním stupněm převodovky (viz obr. 3.1), dražší 

serva jsou řízena procesorem (např. PIC16). Z toho vyplývá, že pro řízení serva je potřeba 

ještě další elektroniky. [22] 

 

Obrázek 3.1 Servomotor schéma (převzato z [24]) 

 

3.1 ŘÍZENÍ 

Tato přídavná elektronika poskytuje servu napájení a hlavně řídící signál, podle kterého 

nastavuje polohu ramene servomotoru. Pro řízení serva se používá pulzně modulovaný 

signál (PWM). Šířka signálového pulzu se používá od 1 do 2 ms, čemuž odpovídá otočení 

v rozsahu 90°. Klidová poloha serva odpovídá šířce pulzu 1,5 ms , natočení o -45° 

odpovídá délka pulzu 1 ms a natočení o +45° délka 2 ms ( viz obr.3.2). [22] 
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Obrázek 3.2 Impulsy pro řízení servomotoru (převzato [23]) 

 Většina dnešních serv mají rozsah otočení ramene v rozsahu 180°, což odpovídá 

délce pulzu 0,5 - 2,5 ms. Delší časové impulzy mohou zapříčinit otočení ramene až na 

mechanické dorazy a následné poškození serva. [22] 

 Řídící pulzy jsou periodicky opakovány 50x za sekundu, pro správnou funkci 

serva by však mělo postačit 30 - 60 Hz. Úhel natočení je závislý pouze na šířce pulzu, 

nikoli na opakovací frekvenci. Řízení natočení serva a rychlost přeběhu je tedy velice 

jednoduché a zvládne jej prakticky každý jednočipový procesor, který tvoří základ DCC 

dekodérů. Signál lze také generovat analogovými obvody na bázi známého multivibrátoru 

555.  [22] 

3.2 Parametry 

Mezi důležité parametry patří kroutící moment serva (síla otočení), většinou udávaný 

v jednotkách kg/cm, vyjadřuje hmotnost závaží, kterým je servo schopné pohnout, pokud 

bude zavěšené na rameni o délce 1cm.  

 Dalšími důležitými parametry jsou hmotnost serva a rychlost pohybu serva, která 

udává za jak dlouho se servo otočí o úhel 60°. Většinou se pohybuje mezi 0.1 a 0.2 s, dle 

velikosti a kvality serva. Dále jestli má kovové nebo plastové převody, a v neposlední 

řadě velikost servomotoru.  
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4 Programovatelná deska Arduino 

Pro řízení robota byla zvolena programovatelná deska Arduino, deska Arduino Mega 

2560 byla zvolena z důvodu počtu výstupních pinů s PWM. Tento typ desky byl zvolen 

z důvodu, dostatečného poskytnutí PWM výstupů (viz. obr. 4.1) a dále pro budoucí 

rozšíření se počítá s další elektronikou na bázi komunikační sběrnice a různých 

zásuvných modulů, na něž by nižší verze arduina nedokázaly poskytnout dostatečný 

počet vstupně/výstupních portů. 

 

Obrázek 4.1 Deska Arduino Mega (převzato z [25]) 

 Je to univerzální Open-Source platforma pro snadný návrh a vývoj elektronických 

programovatelných zařízení. Mezi hl. výhody patří: 

 Jednoduché programování 

 Jednoduché propojování 

 Nízká cena oproti jiným kitům  

 Velké množství návodů 

 Široká uživatelská komunita 

 Platformní nezávislost 

 (win/linux…) 

4.1 Parametry 

Tato deska disponuje mikroprocesorem ATmega2560, má 54 vstupně/výstupních portů z 

nichž může být použito 15 pro PWM (pro tuto práci je potřeba 12). Dále 16 analogových 

vstupů, 4x rozhraní UART, 16MHz oscilátor, tlačítko reset a také USB konektor (typ B), 

konektor pro připojení externího napájení desky. [26] 

 Mezi další parametry patří také její rozměry, jak už bylo zmíněno, deska je 

největší mezi ostatními typy desek Arduino, rozměry jsou 101,52 x 53,3 x 15,1 mm. [26] 

 Jako externí napájení desky byla zvolena 9V baterie, jenž je malá a disponuje 

potřebným napětím pro desku, jenž se má pohybovat mezi 7-12V. 
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4.2 Programovací prostředí Arduino IDE 

Toto prostředí je napsáno v programovacím jazyku Java, díky tomu vypadá na všech 

platformách (Windows, Mac, Linux) téměř stejně. [30] 

 Vývojové prostředí je vcelku přehledné a jednoduché na ovládání. Lehce se v něm 

nastavuje vybraná deska Arduino a port, ke kterému je aktuální deska připojena. 

4.3 Programovací jazyk pro Arduino desky 

Název programovacího jazyka pro Arduino je Wiring, podle programovacího jazyka 

ze kterého vychází.[30]  

 Tento programovací jazyk se podobá jazyku C++, tudíž pro člověka ovládajícího 

jazyk C++ není problém programovat Arduino desku, jelikož tento programovací jazyk se 

příliš neliší. Snaha o co největší srozumitelnost a jednoduchost pro programátora, hlavně 

programátora začátečníka. [30]   

4.4 Komunikace po sériové lince RS - 232 

Na desce Arduino je sériový port standardně vyveden na převodník mezi RS-232 a USB 

typ B, za pomocí tzv. bootloaderu je možné sériový port využívat oběma směry, jak pro 

získávání informací z různých čidel, stavu sepnutí např. relé atd., tak pro nahrávání 

programu.[34],[35] 

 Využití sériové komunikace je velice jednoduché. Jediné co je zapotřebí je 

nastavit ve funkci setup () používání sériové komunikace a ve funkci loop () odesíláme, 

nebo přijímáme určitá data.[35] 

 Funkce Serial.begin(9600); hodnota 9600 baudů označuje rychlost, kterou bude 

deska Arduino komunikovat s PC.  Sériová linka začíná v klidovém stavu označovaným 

jako IDLE a je pro něj použité záporné napětí. Každý rámec musí začínat tzv. start bitem, 

což je změna napětí z kladného na záporné a pouze na dobu určenou rychlostí 

komunikace. Při rychlosti 9600 baudů to je 1/9600s. Za start bitem následují datové bity, 

u kterých log. 1 odpovídá zápornému napětí, tedy log. nula odpovídá kladnému napětí. Po 

datových bitech následuje stop bit, ten má za funkci vrátit celou sériovou linku do 

výchozího stavu, může za ním následovat jak start bit, tak pokračování v klidovém 

režimu.[34] 

 Rychlost 9600 baudů znamená 9600/10 = 960 bajtů., tedy číslo 10 znamená, že se 

jedná od desetibitový rámec obsahující jeden start, jeden stop bit a osm bitý pro data.[34] 

4.5 Připojení servomotoru 

Pro připojení servomotorů bylo nutno použít rozšiřující desku (viz. obr. 4.3). 
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Pro snadnější konektivitu servomotorů. Jedná se o shield, který se snadno připojí 

k desce arduino mega pomocí pinové lišty. 

 Na tomto shieldu jsou vyvedeny všechny vstupy a výstupy, které by mohly být 

v budoucnu použity pro rozšiřující elektroniku. 

 Celá deska, o rozměrech: 87 x 56 mm byla navržena v programu EAGLE a je 

koncipována jako dvouvrstvá. Napájecí cesty byly dostatečně dimenzovány na větší 

proudový odběr, který je očekáván při práci všech servomotorů. 

 K této desce je připojeno 12 servomotorů pohybujících robotem, napětí 6V pouze 

pro servomotory, dodávané z 6V baterie, dále jsou na desce diody zobrazující 

zapnutí/vypnutí napájení (viz. obr. 4.2). 

 

Obrázek 4.2  Schéma propojení servomotorů Arduina a zdrojů 

 

Obrázek 4.3 Layout rozšiřující desky pro servomotory 
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5 Praktická část  

5.1 Návrh 

Před samotnou tvorbou projektu bylo nutné promyslet, jakou bude mít výsledný model 

reálnou podobu, aby bylo možné ho následně naprogramovat k předpokládané trajektorii 

chůze. Po výběru návrhu modelu, mohlo přijít na řadu samotné modelování modelu 

robota v 3D modelářském programu.  

 Při modelování bylo nutné brát v potaz přesné parametry zakoupených součástí. 

Po dokončení celého modelu přišel na řadu 3D tisk součástí. 

5.1.1 Výběr návrhu 

Při výběru návrhu modelu robota, byla inspirace v podobě dolních končetin člověka 

jasnou volbou, jelikož toto uzpůsobení je, mimo jiné, k zadanému pohybu přímo 

uzpůsobeno. 

 Před modelováním mechanické konstrukce, přišlo na řadu teoretické rozebírání 

reálného sestavení této konstrukce, u které se zjišťovalo především v kolika kloubech a 

pak v kolika osách je daný kloub potřeba ohýbat. Na základě těchto zjištění byl zakoupen 

potřebný počet servomotorů, ložisek a šroubů k upevnění v ose hřídele servomotoru. 

5.1.2 Kostra dolních končetin 

Abychom zjistili informace potřebné k modelování mechanické konstrukce, je vhodné se 

blíže seznámit s pohybovou stavbou dolních končetin. U kostry dolních končetin (viz obr. 

5.1), je dobře viditelná mohutnost kostí a všechny klouby. Hlavní části nohy jsou pletenec 

dolní končetiny a kostry volné dolní končetiny, která se dál skládá ze stehenní, holenní a 

lýtkové kosti.[10] 
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Obrázek 5.1 Kostra dolních končetin (převzato z [8]) 

 Pletenec dolní končetiny tvoří pánevní kost. Ta vytváří spojení mezi páteří a 

dolními končetinami. Tato kost zajišťuje pevnou, stabilní, ale zároveň také odpruženou 

základnu pro ohebnou páteř.[10] 

 

Kostra volné dolní končetiny: 

 Stehenní kost - nejmohutnější kost v lidském těle, má prohnutý tvar a na horním 

konci je ukončena kulovou hlavicí s rozsahem 2/3 kulové plochy. Na dolním 

konci se rozšiřuje do dvou kloubů, vnějšího a vnitřního, který se opírá o 

předkoleno. [10] 

 Holenní kost - kost s trojbokým profilem a ostrou přední hranou. Horní konec, se 

rozšiřuje do dvou kloubů, na každém z jejich konců je malá prohlubeň. Dolní část 

je silnější a je zakončená kloubovou dotykovou plochou, která spojuje kost se 

zánártními kostmi. Holenní kost je na palcové straně předkolena. [10] 

 Lýtková kost - tenká štíhlá kost, která je na horní straně rozšířena do hlavičky s 

kloubovou plochou a dotýká se holenní kosti. Na dolním konci vbíhá svou 

dotykovou plochou až k nártní kosti. Lýtková kost je na malíkové straně 

předkolena. [10] 

 

 Po studii kostry dolních končetin a zanedbání nepotřebných os rotace, bylo 

zvoleno použití šesti servomotorů k umožnění pohybu robota vpřed po zvolené 

trajektorii. 
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5.1.3 Mechanická konstrukce 

Při konečném návrhu mechanické konstrukce pro modelování bylo nutno vymyslet 

konstrukci, schopnou ohýbat se ve všech potřebných osách, bez destruktivního zatížení na 

součásti konstrukce. Robot je tvořen dvěma nohama, jenž jsou každá uchyceny v pánvi, 

na které bude umístěna řídící deska robota. 

 Po zvolení mechanického návrhu byla konstrukce uchycení servomotorů, rozměry 

nohou, následně inspirována diplomovou prací, jenž byla na obdobné téma a mohla 

poskytnout podklady pro hrubou konstrukci robota. Hrubá konstrukce musela být 

následně, upravována ve více ohledech z důvodu přizpůsobení výroby na 3D tisku, 

použitém materiálu, typu servomotorů a použité řídící jednotce. Tudíž použité návrhy dílů 

z této práce sloužily pouze jako orientační podklad pro uchycení servomotorů a hrubou 

konstrukci bez větších detailů.[9] 

 Obě nohy se skládají ze sněžnice, umožňující stabilní opěrný bod pro danou nohu 

a celé těžiště robota při přenášení váhy z jedné nohy na druhou při chůzi. Velikost 

chodidla ovšem neomezuje v pohybu.  

 Chodidlo je přimontováno k holeni pomocí spojení dvou servomotorů, jenž tvoří 

hlezenní kloub a každý servomotor zajišťuje pohyb ve své ose X, nebo Y. Stehno je k 

holeni připojeno pomocí dalšího servomotoru s pákou, který zajišťuje jediný možný 

pohyb v ose Y kolenního kloubu. Následuje uchycení v pánvi, to je tvořeno třemi 

servomotory, z toho dva umožňují pohyb kyčelního kloubu v osách X a Y, poslední 

vytváří rotační pohyb tohoto kloubu.  

 Všechny servomotory jsou modelářské servomotory typu MEX - 645BB MG 

Digital, s rozměry 39,9x19,8x37,6 mm (délka x šířka x výška), rychlostí 0,14 sec/60° a 

tahem 11Kg/cm při vstupním napětí 6V. Tento servomotor také disponuje kvalitnější 

kovovou převodovkou s kuličkovými ložisky a váhou cca 41,9g. 

 Z důvodu použití jednostranného servomotoru, je u servomotorů přímo spojujících 

chodidlo – holeň - stehno - pánev, hřídel přimontována v páce, jenž je zapuštěná a pevně 

uchycená v noze, z druhé strany nám šroub vedený v ose hřídele spolu s ložiskem pevně 

upevněným v další části nohy kompenzuje oboustranný servomotor a zabraňuje namáhání 

pouze strany nohy s hřídelí. 

 

5.1.4 Konstrukční řešení 

Všechny servomotory, až na pánevní svislý, jsou uchyceny hřídelí k páce, k osovému 

uchycení jsou použity ložiska pevně ukotvené v modelu a spojené pomocí šestihranného 

šroubu se závitem M5, jenž má hlavičku upevněnou v modelu v ose hřídele daného 

servomotoru a vsunuty do soustředného ložiska. Tím je zajištěno rozložení tlaku nejenom 

na stranu hřídele servomotoru, ale i na opačnou stranu, čímž zabraňuje vylamování 

servomotoru, popřípadě hřídele. [9] 

 K spojení součástí tvořících stehenní a holenní část, byly použity distanční 

sloupky s vysunutým závitem délky 49 mm (bez závitu), dalšími distančními sloupky 

délky 16,5 mm a 30 mm je připevněn servomotor 3. Sněžnice a pánev byly vytvořeny z 

hliníku, pánev hlavně z důvodu velikosti dílu a tlaku, který bude působit uprostřed při 

přenášení váhy a celkovém pohybu. Při možnosti vytvořit díl ze dvou dílů PLA pomocí 
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3D tisku a následném spojení, by hrozilo rozlomení, kterému jsme tímto zamezili ze 

začátku konstrukce (viz obr. 4.2). 

 

 

 

 

Obrázek 5.2 3D SolidWorks model robota 

5.1.5 Tisk modelu robota 

Zvolením výroby komponentů pro fyzické složení robota 3D tiskem, bylo docíleno 

zjednodušení výroby. Žádný zbytkový materiál a jednoduchá oprava dílů (úprava 

průměrů děr pro šrouby). 

 Pro náš model byl použit materiál PLA a princip Fused Deposition Modeling 3D 

tisku s koeficientem plnění 31%. 
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 Všechny díly byly vytištěny samostatně, a následně slepeny s dalšími díly pomocí 

lepidla na bázi epoxidové pryskyřice, která kvalitně přilnula k použitému materiálu, díky 

drsnosti dílů vytvořené při tisku. 

5.1.6 Popis kompletace 

Výkresy všech mechanických dílů sestavy robota jsou v příloze SEZNAM PŘÍLOH 

A. Výkresy mechanických dílů 43 

A.1 Chodidlo ............................................................................................................ 43 

A.2 Noha .................................................................................................................. 44 

A.3 Kyčel ................................................................................................................. 45 

A.4 Uchycení k pánvi .............................................................................................. 46 

A.5 Pánev ................................................................................................................. 47 

A.6 Sněžnice ............................................................................................................ 48 

B. Výkres kompletního modelu ............................................................................... 49 

C. Seznam součástek pro mechanické díly ............................................................. 51 

D. Vytištěné díly jedné nohy ..................................................................................... 52 
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Výkresy mechanických dílů 42.[9] 

 Obě nohy jsou, stejně jako u člověka, vzájemně zrcadlově symetrické. 

Servomotory tvořící klouby kyčle a kotníků jsou uloženy v pouzdrech, tvořené dvojicí 

desek (C8, C9 u kotníku, K5, K6 pro kyčel), dvěma distančními bloky, sloužící pro 

uchycení servomotoru (C6D, C6H) a zadní stěnou s prostorem pro zapuštění hlavy šroubu 

(C7L/C7P). Uchycení servomotorů v distančních blocích je provedeno do předem 

nachystaných pozic, díky dírám s průměrem 2mm, jenž jsou nachystány k ruční úpravě 

pro šrouby ukotvující servomotor.[9] 

 Servomotor doléhá jednou stěnou k desce, mezi druhou stěnou a servomotorem je 

ponechána mezera. Na jedné desce je umístěna válcová část pro možnost zapuštění hlavy 

šroubu, na druhou desku je umístěn kvádřík (C10 pro kotník, K4 u kyčle) sloužící k 

uchycení páky navazujícího servomotoru. V zadní desce C7L/C7P je vymodelována slepá 

díra tvaru šroubu s šestihrannou hlavou M5 o hloubce 3,6mm, která zamezuje protáčení 

šroubu. Dále přechází v díru o průměru 5mm pro závitovou část šroubu, ve stejné ose 

jako hřídel servomotoru. [9] 

 Základnu chodidla tvoří deska C1 s děrami o průměru 2,5mm, sloužící pro přesné 

umístění a uchycení sněžnice pod desku C1. Servomotor 1 je uchycen v dílů C3 následně 

pomocí páky spojen s dílem C10. Díl C4 slouží jako obal pro kuličkové ložisko 625, do 

něhož je vsunut šroub s šestihrannou hlavou, zapuštěný hlavou v desce C9 skrz a dílu C5 

hloubkou 1,6 mm. Toto spojení tvoří první osu otáčení kotníkového kloubu. Druhou osu 

otáčení vytváří servomotor 2 uchycen v obalu a spojen pomocí páky upevněné k dílu N4, 

který má také vytvořený prostor pro zapuštění páky servomotoru o hloubce 1 mm, na 

opačné straně osy otáčení je uchycen pomocí šroubu uchyceného v dílu C7 a vsunutého 

do ložiska, upevněného v dílu N1 a N2.[9] 

 Holeň se stehnem jsou tvořeny díly N1, N2, N3, N4, N5, díly N1 slouží jako obaly 

kuličkových ložisek. Díly N4 a N5 jsou pevně spojeny s pákami servomotorů, díky 

zapuštění pák do předem vytvořených prostorů pro tyto páky se zamezilo protáčení a 

pevné spojení páky v prostoru, zajistilo dobrý přenos otočné síly servomotoru na nohu, 

přesněji na díl N4 a N5. Díly N2 a N4 tvoří holeň nohy spojením těchto dílů pomocí 

distančních sloupků s délkou 49 mm. Tyto dva díly jsou také tvořeny oboustranně pro 

upevnění páky a ložiska servomotoru 3, které představuje kolenní kloub. Díly N3 a N5 

tvoří stehno nohy, jsou vytvořeny jako jednostranné díly pro uchycení páky servomotoru 

4 tvořící jednu osu kyčelního kloubu. Servomotor 3 je upevněn pomocí distančních 

sloupků o délce 16,5 a 30 mm v dílech N3, N5 pákou v dílu N4 a šroubem s šestihrannou 

hlavou M5 zapuštěným v dílů N3 do hloubky 3,6 mm a následně vsunutým do ložiska 

spojeným s dílem N2.[9] 

 V kyčelním kloubu se nachází pouzdro pro servomotor 4, jenž otáčí stehnem. 

Tímto pouzdrem následně otáčí servomotor 5, tento motor je uchycen v dílu K3, přes 

hřídel a páku servomotoru je upevněn k jedné straně obalu servomotoru a zároveň dílu 

K4. Následně v druhé straně obalu je znovu upevněn šroub s šestihrannou hlavou M5 

(stejným principem jako u kotníku), jenž je vsunut do ložiska upevněného v K2. Díly K2, 

K3 jsou upevněny v dílu K1.[9] 

 Obal servomotoru 4 je tvořen obdobně, jako obal servomotoru 2. Pouze součásti 

jsou pozměněny pro tento obal a je složen ze součástí K5, K4, C7L/C7P, C6D, C6H, K6, 

K7.[9] 
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 Svislou osou pohybuje servomotor 6, tato osa je uložena v kuličkových ložiskách 

626, umístěných v obalu D1, který je spojen s pánví pomocí šroubů. V dílu D2 je 

zapuštěn šroub s šestihranu hlavou a závitem M6 který prochází ložisky v dílu D1 a dílem 

K1 následně je upevněn matkou pod dílem K1. Díl D2 je spojen s originální 

čtyřramennou pákou, u které bylo uříznuto jedno rameno.  Páka je spojena se 

servomotorem 6. [9]  

 Následně byl servomotor 6 (pro každou nohu), pomocí distančních sloupů délky 

25 mm přišroubován a tím došlo k zablokování proti přetáčení. [9] 

Dokončení popsané konstrukce robota a připojením řídící elektroniky vznikl reálný 

model robota, který je vidět na obrázku 5.3. 
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Obrázek 5.3 Reálný model dvounohého robota 
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5.2 Programování 

Pro programování desek Arduino lze použít originální programovací prostředí Arduino 

IDE, jenž bylo použito i v tomto případě. 

 V prvním kroku bylo nutno stáhnout další knihovnu pro servomotory: 

ControlledServo.h. Tato knihovna byla stažena z důvodu možnosti programování více 

servomotorů po různých stupních posunu, což originální knihovna pro servomotory: 

servo.h neumožňovala. Umožňovala sice změnu polohy více servomotorů, ale vždy ze 

stejné počáteční polohy do stejné konečné polohy. Toto polohování servomotorů bylo 

pro tento model značně nevyhovující. Jak je vidět na blokovém schématu zapojení (viz. 

obr. 5.4), kdy je potřeba kontrolovat všech 12 servomotorů najednou a každý začíná v 

jiném počátečním úhlu. 

  

 

Obrázek 5.4 Blokové schéma zapojení modelu 

 Dále tato knihovna obsahuje centrální nastavení rychlosti servomotorů, které ještě 

více zjednodušilo kód programu. 

 Při programování bylo nutné nejprve vytvořit program pro krok levé nohy, z 

počáteční polohy robota (obě nohy na stejné úrovni, neboli vedle sebe). Poté napsat 

program pro krok pravé nohy, která po první kroku byla už za nohou levou, což bylo 

obtížnější než první krok. Poslední krok nutný k naprogramování byl znovu krok levé 

nohy, ale z polohy za pravou nohou.  

 Po napsání prvních tří kroků, bylo možné přistoupit ke kopírování programu pro 

druhý (pravá noha) a třetí krok (levá noha). Poslední částí programu byl krok pravé nohy 

do výchozí polohy (nohy vedle sebe).  
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 Za pomocí tohoto programu je možné robota naprogramovat pro určitý počet 

kroků z výchozí polohy zpět do výchozí polohy. 

 Nejtěžší z celého programování bylo nastavení úhlů servomotorů tak, aby robot 

kráčel, ale při tom neztratil rovnováhu, i když nebylo použito vyrovnávacího zařízení 

např. Gyroskopu. Také vytvořit takový program, ve kterém se pohybují většinou pouze 

dva servomotory, nejvíce však čtyři servomotory, podle tlaku na páky servomotorů, např. 

při přenosu váhy mezi nohami, ve výjimečných případech, jako je nastavení výchozí 

polohy, lze pohybovat všemi servomotory současně (viz. obr. 5.5). 

 

 

Obrázek 5.5 Ukázka části programu robota 

 Celý program je napsaný pomocí příkazů, které nastavují servomotory do 

požadovaných úhlů setALL(s2, s3, s4, s5, s6 ,s7 , s8 ,s9 ,s10 ,s11 ,s12 ,s13 ). Místo s2 - 

s13 se napíšou úhly v rozmezí 0° - 180° a tento příkaz všechny servomotory nastaví do 

požadovaných úhlů. 

 

 Příklad jednoho příkazu: 

     //výchozí poloha 

       //(2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,   9,  10, 11, 12, 13) 

  setAll(99, 69, 65, 97, 87, 99, 98, 110, 120, 70, 98, 95); 
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  while (moving()) 

    update(); 

5.3 Cenový soupis výroby modelu 

 PLA materiál pro 3D tisk cca 500g – 300Kč 

 Lepidlo EPOXY 1200 – 500g – 220Kč 

 Servomotory Mex – 645BB MG Digital 12Ks – 6000Kč 

 Páka jednoramenná 10Ks – 190Kč 

 Páka čtyřramenná 2Ks – 80Kč 

 Kovové ložiska 625 10Ks, 626 4Ks – 342Kč 

 Šrouby s 6h hlavou M5 10Ks, M6 2Ks  – 7Kč 

 Matice M6 4Ks – 2Kč 

 Podložky M6 8Ks, M5 10Ks – 4Kč 

 Distanční sloupky délky 60mm, 40mm, 25mm, 15mm, 10mm – 307Kč 

 Šroub M3 88Ks – 22Kč 

 Matice M3 36Ks – 8Kč 

 Podložka M3 142Ks – 15Kč 

 Prodlužovací kabely 10Ks – 50Kč 

 Arduino Mega –761Kč 

 Plechy pánev, chodidla – 120Kč 

 Čas strávený na projektu – 150h  

 

Celková SUMA = 8 424Kč 

 

5.4 Měření proudového zatížení modelu 

Napájení celého modelu ze síťového zdroje je nepřijatelné z hlediska rozběhového 

proudu motorem. Pokud bychom chtěli řídit přímo ze zdroje arduina jeden servomotor, 

bylo by to možné, je však potřeba zařadit do napájecí větve paralelní kondenzátor 

s kapacitou minimálně 100 µF, jinak je velmi pravděpodobné že se arduino bude 

resetovat. 

 Musíme rozlišovat nejméně tři hodnoty proudu. Jednak je to proud, který servo 

odebírá delší dobu, můžeme na něj pohlížet jako na průměrnou hodnotu proudu. 

 Další je proud krátkodobý (trvá jednotky sekund) nebo mžikový (desetiny 

sekundy), ten je způsobený třeba ojedinělým zatížením serva při pohybu. Na tento proud 

musí být dimenzované zdroje, rozvody i konektory. Bohužel tyto špičky trvají příliš 

dlouho na to, aby se běžně daly vykrýt pomocí kondenzátorů. 
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 Třetí hodnota proudu se týká velmi krátkých špiček odběru (tisíciny sekundy a 

méně). Jsou tak krátké, že se dají vykrýt pomocí kondenzátorů, nemusíme podle nich 

dimenzovat zdroje, jejich nebezpečí je jinde. Tyto špičky mohou způsobit na nepatrný 

okamžik pokles napětí v modelu a při dálkovém řízení to vede k „resetování“ přijímače, 

který nějakou dobu nepracuje, a v některých případech může i „zamrznout“ a přestat 

pracovat až do resetu napájení. 

Maximální proudové zatížení modelu je až 5,45 A, je to počtem servomotorů a 

programovatelnou deskou Arduino. Každý servomotor má proudové zatížení až 450mA a 

programovatelná deska Arduino 40-50mA. 

 Proudové zatížení celého modelu v klidovém režimu, servomotory se nehýbají - 

pouze „drží“ svou polohu, se pohybuje kolem 1A. 

 Při zatížení modelu může proud vystoupat až na 5A je to dáno tlakem na pohyb 

páky pohybujících se servomotorů, které mají samostatný zdroj 6V z olověné baterie, 

takže napájení desky Arduino je na samostatném zdroji 9V.  

 Popišme si obrázek 5.6, který ilustruje měření špiček servomotoru v nezatíženém 

stavu. V prvním okamžiku motor stojí, servozesilovač sepne, prudce vzroste proud až na 

úroveň blokovacího proudu (jako při zablokování motoru zátěží). Motor se pomalu 

rozbíhá, překonává setrvačnost, proud postupně klesá, až dosáhne stabilní úrovně, která 

odpovídá zatížení vnějším momentem při pohybu, tím končí první fáze. U nezatíženého 

nebo správně zatíženého serva je to asi 1/3 až 1/5, výjimečně i 1/10 počátečního proudu. 

V našem případě je počáteční proud 1,2 A a klesá na 0,2 A (na snímku z osciloskopu 

odpovídá napětí 1 V proudu 1 A). 

 

Obrázek 5.6 Výstup z osciloskopu při měření na servomotoru 

 V další fázi motor běží, servo jede, odběr je v našem případě ustálený kolem 0,2 

A, a dále se příliš  nemění. Tato fáze může trvat několik desetin sekundy, někdy i přes 

sekundu, podle rychlosti a délky pohybu, který servo vykonává. 

 Další obrázek 5.7 ilustruje snímání PWM pulsu který řídí natočení servomotoru 

do určité pozice a superpozici těchto špiček na řídícím signálu.  
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Obrázek 5.7 Výstup osciloskopu při měření zatíženého servomotoru 

 V našem případě docházelo k tomu, že síťový zdroj se při použití 3 servomotorů 

nedal již dále použít. Ke zlepšení nedošlo ani přidáním kondenzátorů pro každé servo, 

špičky jsou totiž velice rychlé a kondenzátor je nestačí vykrýt. Bylo nutné tedy zvolit 

„tvrdší“ zdroj, což je v tomto případě olověná 6 V baterie, která byla dostupná na UETE. 

V budoucnu bude z důvodu hmotnosti a rozměrů nahrazena modelářskou baterií typu li-

pol. 

 

5.5 Důvody vytvoření modelu 

Tento model se dá dále používat jako moderní výuková pomůcka pro praktickou ukázku 

využití technologie 3D tisku a programování platformy arduino. Např. lehčí konstrukční 

prvky, složitější díly, možnost použití slabších prvků (např. servomotorů). 

 Využití platformy Arduino v reálném životě s vizuálním zobrazování napsaného 

kódu, a následného snadného rozšíření.  

 Možnost pro další studenty v prohlubování znalostí o Arduino za použití 

budoucího rozšiřování robota o senzoriku a další moduly (pohybový senzor, bluetooth, 

gyroskop atd.). 

5.6 Možné rozšíření  

Je možno připojit různé rozšiřující moduly, které zdokonalují pohyb a rozšiřují 

možnosti využití robota. 

5.7 Připojení zdroje servomotorů na robota 

Toto rozšíření není tak o dalším modulu, jako spíše o zmenšování a snaze větší 

kompaktnosti robota, bez nutnosti použití propojovacího kabelu mezi zdrojem a deskou 

servomotorů. 
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 Takto vznikne víc možností pohybu, hlavně nezávislost na dálce přívodního 

vodiče při chůzi a znemožnění blokace noh robota z důvodu zapletení nohy do kabelů od 

zdroje. 

5.7.1 Rozšíření o Bluetooth modul 

Zařazením bluetooth modulu bude zajištěna komunikace mezi robotem a nadřazeným 

zařízením např. PC, Mobilní telefon. 

 Na nadřazeném zařízení bude možno ovládat robota na dálku, přijímat 

informace/data z robota a naopak odesílat příkazové data k ovládání robota, jak je vidět 

na blokovém schématu zapojení (viz. obr. 5.8). 

 

Obrázek 5.8 Blokové schéma pro rozšíření o Bluetooth modul 
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5.7.2 Rozšíření o Gyroskop modul 

Připojením gyroskopu k modelu bude zajištěno lepší stability, která nebude muset být 

kontrolována pouze nastavením úhlů servomotorů programem pro chůzi, ale také dokáže 

vyhodnotit náhlé narušení rovnováhy a automaticky pohnout potřebným servomotorem 

pro vyrovnání stability při chůzi.  

Podle blokového schématu (viz. obr. 5.9), jakmile gyroskop zaznamená změnu 

rovnovážného stavu, vyšle signál do řídící desky, která následně po vyhodnocení 

vstupního signálu vyšle signály k posunu potřebných servomototů. 

 

Obrázek 5.9 Blokové schéma pro rozšíření o Gyroskop modul 
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5.7.3 Rozšíření o pohybový senzor 

Toto rozšíření může být využito k automatické kontrole pozice robota, kdy robot sám 

vyhodnotí různé překážky v trajektorii pohybu a podle určeného programu zastavit, nebo 

změnit směr chůze. 

 Při zvětšení modelu o horní část těla by bylo možné vložit pohybové senzory do 

míst pro oči. Toto umístění by však mohlo být nevhodné vůči malým předmětů, pokud by 

směr snímání byl nastaven na vyšší polohu. Blokové schéma zapojení dvou pohybových 

senzorů je znázorněno níže (viz. obr. 5.10) 

 

Obrázek 5.10 Blokové schéma pro rozšíření o dva pohybové senzory 
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6 Závěr  

V úvodní kapitole jsme byli seznámeni s robotikou, její historií i tím, co pro nás znamená 

v dnešní době a kam by mohl následující vývoj dále postupovat. Také je tu rozdělení 

kráčejících robotů a krátké srovnání s dostupnými komerčně vyráběnými a prodávanými 

hračkami kráčejících robotů. Cenově vyrobený prototyp výrazně nevyčnívá z nabídky 

komerčních robotů, při velkovýrobě by se snížila cena, díky levnějším servomotorům, 

které by mohly být nakupovány za velkoobchodní ceny. 

 V druhé kapitole byla vysvětlena teorie 3D tisku, její technologie tisku a 

důkladněji rozebrána technologie FDM (Fused Deposition Modeling), která byla pro 

tento projekt použita. Dále jsou v této kapitole rozděleny plastové materiály pro 3D tisk, 

podle svých vlastností. Nejpoužívanější z těchto materiálů je PLA (Polyactid Acid) a 

ABS (Akrylonitril Butadien Styren), které byly důkladně zhodnoceny.  

 V Následující kapitole byla popsána teorie servomotorů. Jejich parametry, vnitřní 

stavba součástek, také rozdělení podle typu použitých součástek (plastové, kovové). 

Možné způsoby řízení servomotorů pomocí PWM (Pulse Width Modulation) signálu. 

 V této kapitole je popsána řídící deska Arduino. Výhody použití této řídící desky, 

její základní parametry, následný způsob připojení servomotorů k této desce pomocí 

přídavné desky k tomu určené. Také je tu popsán programovací prostředí pro desky 

Arduino.   

 Poslední kapitola je rozdělena do několik podkapitol, podle průběhu praktické 

výroby, první z nich byla věnována samotnému návrhu a konstrukci, popisu reálné nohy, 

ze které návrh vycházel, vytvoření návrhu pro 3D program a postupu stavby reálné 

konstrukce. 

 Model robota v 3D programu byl několikrát poupraven před výsledným tiskem. K 

úpravám docházelo především v oblasti pák servomotorů. Jejich upevnění bylo vyřešeno 

zapuštěním dané páky přímo do částí modelu tak, aby se točivý moment servomotoru, 

přenášel co nejlépe na samotný díl robota, bez zbytečné ztráty síly, nebo její omezování. 

Dále pak v zapuštění šroubu do modelu u zadní strany servomotoru, což vytvořilo osové 

uchycení s hřídelí servomotoru. 

 Další podkapitola je věnována samotnému programování robota přes použitou 

knihovnu s ukázkou části programu. 

 Dále je tu soupis materiálu i s cenami různých komponentů. Je patrné, že nejdražší 

položka jsou servomotory. Tyto servomotory jsou dražší, ale za to kvalitnější, jsou 

digitální a mají kovové převody, takže jsou i pevnější a nehrozí extrémní opotřebení a 

zničení ozubených kol převodů při pohybech a tlacích na ně působících. 

 V předposlední podkapitole je shrnuto krátké měření proudového zatížení 

servomotorů a kompletního robota. 

 Na konec je uvedeno několik důvodů výroby a možností dalšího použití a rozvoje 

daného prototypu.  

Vytvořený model dvounohého kráčejícího robota vyšel 8 424 Kč, cenově je tedy 

srovnatelný s komerčně dostupnými modely. Jen na vytvoření 3D modelu bylo stráveno 

přes 150 h práce a dalších nejméně 60h práce se studií možnosti programu a následného 

programování. 
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Seznam symbolů, veličin a zkratek 

PLA  Polylactid acid, materiál pro 3D tisk metodou extruze termoplastu  

ABS  Akrylonytril Butadien Styren, materiál pro 3D tisk  

PET  Polyethylentereftalát,druh plastu, vhodný také jako materiál pro 3D tisk 

TPU  Polyuretan, druh plastu použitelný pro 3D tisk 

PC  Polykarbonát, druh plastu použitelný i pro 3D tisk 

RepRap Replicaing Rapid-prototyper, open-source projekt 3D tiskáren 

Bootloader  Malý program, který v sobě nese informaci o nynějším umístění 

operačního systému 

   

https://cs.wikipedia.org/wiki/Polyethylentereftal%C3%A1t
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A.3 Kyčel  
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A.4 Uchycení k pánvi 
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A.5 Pánev 
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A.6 Sněžnice 
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B. Výkres kompletního modelu 
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C. Seznam součástek pro mechanické díly 
 

Díl Součástka Díl Součástka 

Chodidlo 

C1 

Kyčelní kloub 

K1 

C2 K2 

C3 K3 

C4 K4 

C5 K5 

C6D K6 

C6H K7 

C7L C6D 

C7P C6H 

C8 C7L 

C9 C7P 

C10 C7s 

C11 
 

C6H.P 
 

Díl Součástka Díl Součástka 

Noha 

N1 Uchycení 

kyčelního 

kloubu 

D1 

N2 D2 

N3 
 

N4 
Sněžnice 

S 

N5 
 

N6 
Pánev 

P 

N7 
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D. Vytištěné díly jedné nohy 

 


