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ABSTRAKT 

Diplomová práca rieši konštrukciu kráčajúceho mobilného robota, ktorý je určený na prechod 

skrz členitý alebo lesný terén, pričom jeho úlohou je zber vzorky. Prvá časť práce je venovaná 

prehľadu kráčajúcich robotov. Nasleduje rozbor technológií kráčania dvojnohého a 

štvornohého kráčajúceho robota a stručný prehľad pohonov. Druhá časť je venovaná analýze 

problému a návrhovým variantom. Práca obsahuje 4 návrhové varianty v podobe schém. Za 

pomoci multikriteriálnej analýzy sa varianty ohodnotili, a vybral sa optimálny variant pri 

zohľadnení reprezentatívnych parametrov. Tretia časť je venovaná samotnej konštrukcii 

vybranej varianty, je rozdelená na konštrukciu tela a nohy. Celková konštrukcia je spracovaná  

v podobe virtuálneho 3D modelu. V konštrukcii nohy sa rieši samotná konštrukcia ale aj 

výpočty pohonov, hriadeľov, ozubených prevodov a remeňových prevodov. Záver práce je 

venovaný výkresovej dokumentácii vychádzajúcej s 3D modelu a ekonomickému 

zhodnoteniu. Nasleduje zhodnotenie a diskusia s moţným pokračovaním a  vyuţitím v praxi. 

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with the construction of a walking mobile robot, which is intended 

for passing through a rugged or forest terrain, whose task is to collect the sample. The first 

part is devoted to the review of walking robots. Follow-up an analysis of two-legged and four-

leg walking robot technologies and a brief overview of drives. The second part is devoted to 

problem analysis and design variant. The work contains 4 design variants in the form of 

schemes. Using the multi-criteria analysis, the variants were evaluated and the optimal variant 

was chosen taking into account the representative parameters. The third part is devoted to the 

construction of the chosen variant, it is divided into body and leg construction. The overall 

design is processed in the form of a virtual 3D model. In the leg construction, the design 

itself, but also the calculations of drives, shafts, gears and belt transmissions are solved. The 

end of the thesis is devoted to drawing documentation based on 3D model and economic 

evaluation. Follow-up and discussion with possible continuation and use in practice. 
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1 ÚVOD 

Mobilné roboty môţeme rozdeliť na: kolesové, pásové a chodiace. Kolesová a pásové roboty 

sú uţ beţne vyuţívané v priemysle, avšak kráčajúce roboty sa stále len vyvíjajú.  

Kráčajúci mobilný robot je robot, ktorý sa voľne pohybu v priestore za pomoci 

chôdze. Je zloţený z trupu a končatín. Končatiny tvoria lokomočné ústrojenstvo robota a 

dovoľujú mu kráčať. Kráčanie je zloţitý proces a preto sa od tejto konštrukcie ustupuje aj keď 

má široké vyuţitie v praxi. Väčšina kráčajúcich robotov funguje v automatickom reţime. 

Diplomová práca sa bude venovať kráčajúcim mobilným robotom po konštrukčnej 

stránke. Pod ňu spadá návrh kinematického zoskupenia, návrh pohonov, návrh konštrukcie, 

potrebné výpočty a výkresová dokumentácia. 
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2 PREHĽAD KRÁČAJÚCICH ROBOTOV 

2.1 Boston Dynamics 

Jedným z priekupníkov v oblasti robotiky je firma Boston Dynamics. Navrhla a postavila 

niekoľko kráčajúcich mobilných robotov a to: dvojnohého Atlasa na obrázku 1b) a 

štvornohého Spota na obrázku 1a). 

Spot je štvornohý robot. Kaţdá jeho noha má tri stupne voľnosti a celkový počet je 

dvanásť. Prvá kinematická väzba od tela je rotačná a pohybuje nohou z boku na bok. Na nej je 

napojená ďalšia rotačná väzba, ktorá s nohou dokáţe hýbať dopredu a dozadu. Tieto dve 

kinematické väzby nahradzujú akoby bedrový kĺb, po ktorom nasleduje koleno, čo je 

v prípade robota posledná tretia rotačná väzba. Toto usporiadanie umoţňuje robotu chodiť 

jednak dopredu a dozadu, ale taktieţ zatáčať, či chodiť do boku a otáčať sa.  

Pre vyvodenie pohybu je pouţitý hydraulický systém, čo má za následok menšie 

zotrvačné sily pohybujúcich sa nôh, na ktorých sú umiestnené hydraulické valce s veľkým 

pomerom výkon/hmotnosť. Zdrojom hydraulického tlaku je čerpadlo, ktoré je poháňané 

elektromotorom. Zdrojom energie sú teda batérie majúce výdrţ 45 minút. Kvôli 

hydraulickému pohonu je schopný preniesť aţ 23kg záťaţe. 

Pri pohybe v náročnom teréne sa vyuţíva technológiu LIDAR, stereo videnie a sériu 

snímačov. Technológia LIDAR je v skratke systém skenovanie vzdialenosti za pomoci 

laserového lúču, ktoré umoţňuje robotu priradiť rozmery a tvary jednotlivým prekáţkam. Za 

pomoci dvoch kamier a technológii LIDAR má robot dostatok informácií, aby sa v danom 

teréne pohyboval. Pomáhajú mu tieţ senzory uloţené na koncoch kaţdej nohy, konkrétne sa 

jedná o tlakové snímače, ktoré vyhodnocujú koľko hmotnosti z robota prenáša jednotlivá 

noha. Takisto je robot vybavený gyroskop pre udrţanie rovnováhy. 

Jeho vývoju predchádzali roboty BigDog, Cheetah a LS3. Jednalo sa taktieţ o 

štvornohých robotoch, s určitými rozdielnymi parametrami, ako spaľovacie motory, počet 

stupňov voľnosti, rozmery, hmotnosti a iné. 

 
 

Obr. 1) a) Spot[4], b) Atlas [5] 

       a)     b) 
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Atlas je dlhodobo vyvíjaný humanoid. Jeho riadiaci systém koordinuje pohyb ramien, 

trupu a nôh s dvadsiatimi ôsmimi stupňami voľnosti, s toho dvanásť z nich patrí nohám. Sú 

koncipované tak ako ľudské, s určitými zjednodušeniami. Bedrový, kolenný a členkový kĺb je 

nahradený rotačnými väzbami. Bedrový je nahradený tromi, kolenným jedným a členkový 

dvoma väzbami. Táto kinematika umoţňuje robotu pohyb podobnému tomu ľudskému. 

Keďţe na vývoji Atlasa pracuje firma Boston Dynamics je uňho vyuţité, ako aj u Spota, 

hydraulický pohon kĺbov. Plynú z toho rovnaké výhody i nevýhody ako u Spota, menšie 

zotrvačné sily rotujúcich prvkov a nutnosť čerpadla poháňaného elektromotorom. 

Súčasťou robota sú aj ruky, ktoré zodvihnú a prenesú aţ jedenásť kilogramov. Tým sa 

vyuţitie tohto robota v praxi značne rozširuje. Tieto synchrónne pohyby vyţadujú 

komplexnejší riadiaci systém s väčším mnoţstvom senzorov a regulátorov. Ruky nemajú za 

úlohu len manipulovať s predmetmi, ale aj staticky a dynamicky vyvaţovať robota. 

Dopomáha to k lepšej stabilite hlavne v teréne, na ktorý bol robot vyvíjaný. 

Ďalšou spoločnou vecou so Spotom sú senzory pre určenie terénu, v ktorom sa nachádza. 

2.2 Honda Asimo 

Meno Asimo je skratka pre anglické slová Advanced Step in Innovative Mobility, čo 

v preklade znamená pokrok a inovácie v oblasti mobility. Vývoj robota začal ako návrh 

lokomočného ústrojenstva, a postupom času sa prepracoval aţ na plne funkčného humanoida, 

ktorého môţeme vidiet na obrázku 2a). Jeho najnovší model má aţ 57 stupňov voľnosti 

z toho: tri hýbu hlavou, sedem kaţdým ramenom, šesť kaţdou nohou, dve telom a trinásť 

kaţdou rukou. To hovorí len o zloţitosti tohto robota. Kinematická schéma nohy je zobrazená 

na obrázku 2b). Umoţňujú podobné pohyby ako u ľudí. Jedná sa o podobnú štruktúru ako 

u Atlasa, s rozdielom toho ţe pohonom sú elektromotory, presnejšie servopohony. Dokáţe 

chodiť po schodoch, skákať, kopnúť loptu a behať rýchlosťou 6km/h. 

 Úlohou ale aj dôvodom vzniku je vyuţitie robota ako pomocník v domácnosti či 

v kanceláriách. Tomu boli prispôsobené rozmery robota. Jeho výška je 130 centimetrov čo 

vyhovuje poţiadavkám. Ďalším prispôsobením je zloţitosť rúk, ktoré dokáţu uchopiť jednak 

krehké ale aj malé predmety. Má 4 prsty a jeden palec. Kaţdý prst poháňajú dva motory 

a palec dokonca tri. Jeden motor hýbe prstom ako celkom a druhý umoţňuje prstu zalomiť sa. 

U palcu je to o niečo zloţitejšie, jeden motor slúţi taktieţ na zalomie palcu, 

 

 a) b) 

Obr. 2) a) Asimo [6], b) Kinematická schéma [6] 
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a zvyšné dva na zmenu orientácie. Palec je akoby uloţený na kardanovom kĺbe a to mu 

dovoľuje rotovať okolo osí na ktorý je smer palca kolmý. Snahou je docieliť čo 

najdokonalejšiu repliku ľudskej ruky. Spolu s ramenom vie manipulovať s hmotnosťou aţ 300 

gramov a z pouţitím oboch rúk s 1 kilogramom. 

  Pre pohyb a orientáciu v priestore pouţíva Asimo širšie spektrum senzorov. 

Ultrazvukový senzor k zisteniu polohy moţných prekáţok v okruhu troch metrov vo výške 

pásu. Päť ich je umiestnených vzadu a jeden vpredu. Ďalším je takzvaný pozemný senzor, 

ktorý je zloţený z laserového a infračerveného senzora. Meria do vzdialenosti dvoch metrov 

pred robotom a skenuje povrch, po ktorom pôjde pomocou laseru a infračerveným senzorom 

sleduje značky na zemi. Je vybavený aj dvomi dynamickými kamerami uloţenými v hlave 

robota. Slúţia k identifikácii tvarou objektu a rozpoznávaniu ľudských tvárí. Má schopnosť 

pochopiť ľudské pohyby a gestá, ako pozretie sa, či ukázanie na určitý objekt. Na hlave má aj 

zvukové senzory. Je ich päť, tri vpredu a dva na stranách. Dokáţe s nimi zistiť odkiaľ zvuk 

prichádza a natočiť hlavu týmto smerom. Reaguje na svoje meno a filtruje rôzne zvuky ktoré 

počuje. Odpovedá na poloţené otázky a plní zadané príkazy. 

Je naprogramovaný tak, aby bol schopný interagovať s okolitým prostredím. 

V prítomnosti ľudí dokáţe podať ruku, zamávať či ukloniť sa, manipulovať bez pomoci 

z táckou, otvárať a zatvárať fľaše z vodou, naliať vodu do pohára, tlačiť vozík, tancovať na 

hudbu a mnoho ďalšieho. Je schopný sa učiť novým veciam. Má prvky umelej inteligencie. 

2.3 SoftBank Robotics Nao 

Nao je autonómny programovateľný humanoid, ktorý je vyvíjaný spoločnosťou Aldebaran 

Robotics od roku 2006, a od roku 2015 spoločnosťou SoftBanks Robotics. Nao slúţi na 

výskumné a vzdelávacie účely na univerzitách a v laboratóriách. Naa je tieţ vidieť na súťaţi 

zvanej Robocup, kde sa pouţíva ako futbalový hráč od roku 2008. Predaných bolo viac ako 

10 000 robotov do viac ako 70 krajín sveta. Je zobrazený na obrázku  3a). 

Jeho kinematická schéma je zobrazená na obrázku 3b). Má 25 stupňov voľnosti, z toho 

12 patrí nohám, dve hlave a zvyšok rukám. Umoţňuje mu to chodiť, behať, manipulovať s 

objektmi nachádzajúcimi sa na zemi, kopať do lopty pri futbale, kresliť na papier, šoférovať 

vlastné auto, komunikovať, napodobňovať ľudské správanie, interagovať s prostredím a 

mnoho ďalšieho. Je schopný sa postaviť v prípade pádu na zem, k čomu mu dopomáha 

senzorika. 

 

 a) b) 

Obr. 3) a) Nao [7], b)Kinematika robota Nao [8] 
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Je vybavený gyroskopom, ktorý pomáha stabilizovať robota pri pohybe a určiť v akej 

polohe sa nachádza. Na hlave má štvorsmerový mikrofón, dva reproduktory, dva infračervené 

senzory, dve kamery s vysokým rozlíšením, hmatový senzor registrujúci dotyk na temene. Na 

špičkách chodidla sú umiestnené dotykové senzory, ktoré zabraňujú potknutiu alebo 

zakopnutiu o predmetu. Je vybavený sonarom, zloţeným z dvoch ultrazvukových senzorov 

umiestnených na jeho trupe, slúţiacich na detekciu predmetov pred robotom. 

Nao je vysoký 58 centimetrov a váţi 4,3 kilogramu. Je elektronicky poháňaný a 

vyuţíva servomotory. Tomu odpovedá výdrţ 90  minút. Jeho riadiacim softwarom je 

špeciálnym software NAOqi zaloţeným na Linuxe. Dokáţe komunikovať cez viacero sietí, 

ako je WiFi alebo Ethernet, ktoré tieţ slúţia na pripojenie k internetu. 

2.4 Hector 

Hector je robot vyvijaný výskumnou skupinou ľudí z Bielefeldskej univerzity v 

Nemecku,  je zobrazený na obrázku 4). Má tvar hmyzu. Trup je z ultraľahkého plastu 

vystuţený uhlíkovými vláknami. Je zloţený s trupu a šiestich nôh. Kaţdá noha má tri stupne 

voľnosti a je riadená sama sebou. Vyuţíva sa tu decentralizovaný systém Walknet. Noha robí 

vlastné rozhodnutia na základe senzorov, ako je čidlo tlaku na jej konci, a informácií z 

komunikácie od ostatných častí robota, aby nedošlo k tomu, ţe bude vo vzduchu priveľa nôh. 

Vidno tu určitú autonómnosť častí robota, ktorá dopomáha k tomu aby sa ľahšie prispôsobil 

klzkému či členitému povrchu. Tento systém je nazvaný anglickým slovom Active Posture 

adaption. V preklade znamená aktívne prispôsobenie postavy. 

Hectorova kinematika má celkovo 18 kĺbov. Tieto kĺby majú určitú pruţnosť k 

dosiahnutiu lepšej pohyblivosti robota. Kaţdý je ovládaný elektrickým servomotom, ktorý je 

súčasťou kĺbu. Usporiadanie kinematických dvojíc je u kaţdej nohy rovnaké. Prvý kĺb od tela 

rotuje nohou tak, aby bola schopná svojim koncom pohybovať v pozdĺţnom smere. Ďalší v 

základnej polohe rotuje okolo vodorovnej osi a pohybuje nohou nahor a nadol. Tretí má 

rovnakú funkciu. Celkovo táto kinematika dovoľuje robotu chodiť tak, ţe sú tri nohy 

v kontakte so zemou a ostané tri sa presúvajú na nové pozície bez kontsktu, čiţe vo vzduchu. 

Cieľom tohto výskumu je vyvinúť novú generáciu autonómneho, pátracieho a 

záchranného prostriedku. A mimo iné aj nosiť náklad skrz náročný terén, s hmotnosťou tri 

krát väčšou ako on sám. Pri jeho hmotnosti zhruba 12 kilogramov dokáţe odniesť 30 

kilogramov. 

 

Obr. 4) Robot Hector[10] 
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3 TECHNOLÓGIA KRÁČANIA 

Kráčanie či behanie robotov je vcelku zloţitý proces, je preto potrebné zapojiť umelé svalstvo 

či iné pohony s určitou citlivosťou. Pridávaná sa tak k pohonom potrebná senzorika. Väčšinou 

sa jedná o čidlá polohy a otáčok. Ďalej je potrebné synchronizovať určité pohyby, aby 

nedošlo k pádu, zlému smerovaniu, rozkmitaniu a traseniu robota. Synchronizáciou tak 

dochádza k vyváţeniu dynamických zotrvačných hmôt, ktoré sa nikam neprenášajú, keďţe 

robot nie je stacionárny, čiţe pevne uchytený k základu. Jediným kontaktom zo základom sú 

konce končatín, cez ne sa prenáša hmotnosť robota a všetky sily vyvodzujúce pohyb. Tu sa 

stretávame s ďalším problém čím je trenie. Čím je trenie menšie, tým horšie sa bude robot 

pohybovať a udrţiavať stabilitu. Na to nadväzuje plánovanie kaţdého pohybu dopredu, 

korigovanie vzniknutých chýb a predpoklad nadchádzajúcej situácie. Je preto dôleţité 

zohľadniť konštrukciu robota, jeho presnosť, rozmery, dynamiku pre správnu konfiguráciu 

chôdze. Z veľkej časti ide o napodobňovanie chôdze ľudí či zvierat, s určitým odlišnosťami a 

zjednodušeniami. Nie je moţné dokonale skonštruovať robota, ktorý by mal rovnakú 

kinematiku ako človek. Veľkým obmedzením sú pohony a nadväznosť kĺbov a ich ovládanie. 

V ďalšej časti sa bude podrobnejšie rozoberať princíp chôdze u dvoj- a štvor- nohej 

kinematiky.  

3.1 Dvojnohý princíp 

Ľudská chôdza je jedným zo základných spôsobov pohybu z miesta na miesto. Je 

rozdelená do dvoch tried a to: kráčanie a behanie. Tieto pohyby sú charakterizované tým, ţe 

počas pohybu sa dotkne zeme aspoň jedna noha, aţ na beh kde sú v určitej perióde obe nohy 

vo vzduchu. Rozhodnutie či ide o kráčanie ale beh, je na základe rýchlosti pohybu vpred. Beh 

je o dosť rýchlejší ako chôdza. Počas chôdze ľudia zvyšujú svoju rýchlosť aţ na hraničnú 

hodnotu , kde uţ nie je moţná chôdza a automaticky sa mení na beh. 

Pre ľudí je najčastejším spôsobom pohyb práve chôdza. Chôdza má vlastný cyklus. 

Trvá, v prípade opakovania, od zdvihnutia nohy cez krok do poloţenia tej istej nohy na zem. 

Je zloţeného z dvoch fázy: jednoduchej a dvojitej fázy. Jednoduchá fáza nastáva, keď je jedna 

noha poloţená na zemi a druhá sa voľne pohybuje a dvojitá, keď sa obe nachádzajú na zemi 

a hýbe sa telo. 

 Beh je prirodzeným zrýchlením kráčania so značnými biomechanickými rozdielmi. 

Beh a chôdza sú rozličné: v čase, ktorý trvajú, dĺţke kroku, rýchlosti a závislé od dosahu 

končatín. Beh je rýchlejší a preto sú aj pohyby v kĺboch rýchlejšie. Má tieţ dve fázy, lietajúcu 

a dotýkajúcu. Lietajúca je vtedy, keď sa zeme nedotýka ţiadna noha a dotýkajúca je, keď sa 

dotýka jedna noha. 

Pre získanie najjasnejšej prestavy, ako prebieha ľudská chôdza, bolo urobených 

niekoľko štúdii zaoberajúcich sa metodikov a technikami ľudskej chôdze. Vymodelovaním 

ľudského kinematického zoskupenia z článkov a kĺbov sa dosiahlo úplnejú predstavy. Z tohto 

modelu potom mohli vznikať ďalšie teórie a techniky pre napodobnenie tohto pohybu. Vo 

všeobecnosti, sa pre modelovanie pohybu chôdze vyuţíva inverzného kyvadla. Telo je 

podporené nohou a rotuje okolo členku. Tento model sa povaţuje za pasívny, pretoţe 

dynamický pohyb závisí od gravitačnej sily a hybnosti tela. Aby prebehol jeden cyklus musí 

byť telu daná určitá hybnosť, čo spôsobí pohyb vpred. Rýchlosť pohybu  nesmie byť 



 

22 

 

priveľká, aby normálové zrýchlenie nebolo väčšie ako  gravitačné, a nedošlo tak k pohybu 

opačným smerom. 

Ďalším modelom je kvázi pruţinový model. Nohy sú nahradené pruţinami, ktoré sa 

pri pohybe stlačujú a rozťahujú a tak pomáhajú pohybu vpred. Sú úloţiskom energie pri 

dopade nohy a zdrojom energie pri jej odrazení od zeme. Pri chôdzi uvaţujeme vysokú tuhosť 

a pre beh niţšiu tuhosť pruţín, z dôvodu rýchlosti a nárazov. Vyššia tuhosť zvyšuje efektivitu 

pri chôdzi a niţšia zase nárast stlačenia, čím sa zvyšuje rýchlosť. Túto tuhosť u robotov 

predstavujú kolenné kĺby, ktoré sú neustále ohnuté. 

Kontrola pohybov je obzvlášť dôleţitá. Vyuţíva sa ta tu napríklad metóda ZMP, z 

anglických slov Zero Moment Point. Jej úlohou je plánovanie pohybu nôh, pozícii tela a 

rýchlosti, pri zachovaní vysokej stability. Nevýhodou je však nízka efektivita a vysoké 

zaťaţenie v kĺboch. Iná metóda ako Passive Dynamics Walking, v preklade pasívne 

dynamické chodenie, má výhody vo vysokej efektivite, a priamo napodobňuje ľudskú chôdzu. 

Má však nevýhody v nízkej stabilite a neprispôsobeniu sa prostrediu. 

Plánovanie pohybu závisí v značnej miere aj od polohy ťaţiska, z neho potom 

vychádza, kde a kedy musia byť nohy premiestnené. Pohyb začína trupom, a musí byť určený 

pre kaţdý pohyb nohy dopredu, v závislosti od rýchlosti nôh. Ťaţisko sa presúva z jednej 

nohy do druhej vo chvíli keď nastane druhá fáza a sú obe nohy na zemi. Výsledný pohyb je na 

Obr. 5). Poloha ťaţiska má priami vplyv na efektivitu chôdze. Niţšie poloţené ťaţisko 

spôsobí menšiu akceleráciu a deceleráciou ako vyššie. Čiţe čím vyššie ťaţisko bude, tým 

menšiu silu bude potrebné vyvodiť, aby sa robot pohol dopredu, pretoţe je nahradená 

gravitačnou, a tým sa zvýši aj efektivita. Zároveň sa zvyšuje aj rýchlosť chôdze, ale má to i 

nevýhody v niţšej stabilite robota, musí byť schopný pri zastavení prekonať gravitačnú silu 

pôsobiacu v ťaţisku. 

Pri pohľade spredu, by sme pozorovali ako sa trup nakláňa zo strany na stranu. 

Nakláňa sa na tú nohu, ktorá sa momentálne dotýka zeme, a tým ju zaťaţuje pričom tá čo je 

odľahčená sa hýbe. Trup sa tak hýbe po dráhe v tvare sínusoidy. 

Pre kaţdý prípad konštrukcie je pohyb iný vzhľadom na počet stupňov voľnosti, 

ťaţisko, pohony, zotrvačné sily jednotlivých nôh a ďalšie nezanedbateľné parametre. 

 

Obr. 5) Trajektória pohybu dvojnohého robota[11] 
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3.2 Štvornohý princíp 

Štvornohý pohyb sa delí na kráčanie, klus, cval a trysk. Beţne sa pouţíva kráčanie a 

klus, ktoré sa rozlišujú rýchlosťou. Vyuţívajú sa v závisloti od stavu prostredia. Obr. 6) 

ukazuje fázový diagram kráčania a klusu, kde čierne polia zobrazujú danú nohu poloţenú a 

biele zase, ktorá sa hýbe. Skratky RF, RH, LF a LH sú zloţene z písmen R čo znamená pravá, 

L ľavá, F predná a H zadná. Je na ňom tieţ vidieť jednotlivé dĺţky cyklu. V prípade kráčania 

sa vystriedajú všetky nohy, po jednej, postupne a v určitom poradí. Pri behu to sa striedajú 

dve nohy a to predná pravá a ľavá zadná alebo zvyšné dve. 

Kráčanie je charakteristický tým, ţe sa na zemi nachádzajú aspoň tri nohy, bez 

viditeľného zrýchlenia robota. V niektorých okamihoch sa stáva ţe sa dotýkajú aţ štyri. Pri 

kluse sú v kontakte práve dve. V prípade kráčania a klusu sa stav nôh delí: na podpornú a 

pohybovú fázu. Podporná fáza znamená, ţe noha je v kontakte so zemou a podporuje robota a 

zároveň ho poháňa. V pohybovej fáze je noha vo vzduchu, premiestňuje sa to novej pozície. 

 Pri pohybe je potrebné myslieť na tri veci a to: generovať taký pohyb, ktorý by 

nespôsobil rozladenie pohybov robota, navrhnúť pohyb s hladkými prechodmi medzi 

pohybmi a zachovanie stability počas pohybu robota. 

Navrhnutý pohyb je generovaný  ako vzorec. Pri pohybe je kaţdá noha v inej časti 

fázy a preto má nezávislú kontrolu. Hlavnou nohou je predná ľavá, od ktorej sa odvodzujú 

ostané. Táto noha  je akýmsi štartom pohybového cyklu. Pri zmene pohybu z kráčania na beh 

zohráva dôleţitú rolu, práve s ňou sa mení kráčanie na beh. Napríklad pravá a ľavá predná 

noha spolu s zadnou ľavou nohou pokračujú ako pri cykle chôdze, aţ na pravú zadnú nohu, 

ktorá neprejde do podpornej fázy ale do pohybovej fázy. Súčasne sa mení dĺţka kroku a 

celková rýchlosť. Tieto veličiny sa musia riadiť a obmedzovať, aby sa dosiahlo hladkého 

prechodu a stability robota. V prípade spomalenia dochádza k zmene klusu na kráčanie. Táto 

zmena je jednoduchšia, keďţe nie je potrebné kontrolovať dĺţku kroku a rýchlosť v podpornej 

a pohybovej fáze je rovnaká. Pri prechode z kráčania na klus a opačne je rozhodujúca práve 

pravá predná noha, ktorá spomaľuje či zrýchľuje v závislosti od typu prechodu. 

Ďalšou časťou je stabilita robota, počas pohybu. Pouţívané metódy sú zaloţené na 

metódach s anglickým názvom Stability Margin a Wide Stability Margin. Pri zmene z 

kráčania na klus je robot v polohe, kde sú na zemi tri nohy a jedna sa hýbe. Nohy, ktoré sú na 

zemi vytvárajú trojuholník, v ktorom sa musí nachádzať priemet ťaţiska, ktoré sa pohybuje 

po trajektórii v tvare sínusoidy. Pri prechode je ťaţisko práve v symetrickej osy robota a 

počas klusu sa uţ pohybuje po priamke. Vtedy je robot len na dvoch nohách a je nutné 

kontrolovať stabilitu. 

 

Obr. 6) Fázový diagram kroku a klusu[12] 
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A takto podrobnejšie prebieha celý cyklus kráčania. Na Obr. 4) sú písmenom označené 

jednotlivé časti cyklu. Písmeno A zobrazuje koňa v stabilnej polohe na troch nohách a je 

hýbané prednou ľavou nohou, pričom sa celý kôň posúva taktieţ dopredu. Na písmenu B sa 

pravá zadná noha dvíha a kôň uţ stojí len na dvoch nohách. Dochádza tak k vzájomnému 

pohybu nôh a k dynamickému vyváţeniu vzniknutého momentu. Pravá zadná noha sa pred 

pohybom odrazí od zeme a tak dopomáha pohybu dopredu. Tento pohyb je sprevádzaný aj 

pohybom panvy, ktorá rotuje okolo osy chrbtice a prenáša záťaţ na ľavú zadnú nohu. Predná 

ľavá noha dopadá na zem, čo je zobrazené pod písmenom C. Kôň sa ďalej prevaţuje na ľavú 

stranu za pomoci rotácie lopatkovej časti okolo osy chrbtice. Následne zdvíha prednú pravú 

nohu, proti ktorej sa pohybuje zadná pravá noha. Zase dochádza k vyváţeniu hybnosti nôh a 

celého tela, a kôň stojí na dvoch nohách ako je zobrazené pod písmenom D. Kôň dosiahol 

bodu obratu a prevaľuje sa späť na pravú stranu. V tom dopadá na zem pravá zadná noha a 

stabilizuje koňa. Kôň je na troch nohách ako na obrázku E. Pokračuje to rotáciu panvy do 

opačnej strany a zodvihnutím ľavej zadnej nohy. Kôň sa dostáva na dve nohy ako pod 

písmenkom F, pričom panva a lopatková časť je spriečená. Pravý predný a ľavý zadný bod je 

hore a zvyšné dva dole. Takéto spriečenie sa opakuje aj v opačnej polohe, ktoré nastalo na 

písmenu B. Chôdza pokračuje dopadnutím prednej pravej nohy na zem, zo súčasnou rotáciou 

lopatkovej časti do opačného smeru. Stojí zase na troch nohách ako na písmenu G. Na 

poslednom písmenku H, kôň zdvíha prednú ľavú nohu a dopadá na zem zadná. Tým sa 

uzaviera cyklus.  

 

 

Obr. 7) Kráčajúci kôň [13] 
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4 POHONY 

U väčšiny robotov, stacionárnych či mobilných, sa pouţíva elektrický a hydraulický 

pohonom. Menej pouţívané sú pneumatické pohony a umelé svaly. Kaţdý z nich ma svoje 

pre a proti v konštrukcii, moţností polohovania, výkonnosti, efektivite, rozmeroch, spôsobe 

riadenia, hmotnosti a v mnoho ďalších rozdieloch. 

4.1 Umelý sval 

Umelé svaly sa stále vyvíjajú a zlepšujú. Ich základom je napodobniť funkciu ţivého 

svalu. To sa dá dosiahnuť viacerými typmi svalov. Najznámejšie sú pneumatické umele svaly 

zobrazené na obrázku 8), svaly z nylonových laniek a svaly z kovov s deformačnou pamäťou. 

Sily, ktorých sú schopné dosiahnuť násobne prevyšujú ľudské, v porovnateľnej veľkosti. 

Majú dobrý pomer hmotnosti k výkonu. Pri kontrakcii dochádza k stiahnutiu alebo skrúteniu 

umelého svalu. Uplatňujú sa v konštrukciáchm kde nie je dostatok miesta pre beţné pohony, 

ako je mechanická ruka. Dokáţu pôsobiť len jednosmerne, preto sa pre vyvodenie pohybu 

pouţívajú v kombinácii s pruţinou alebo párovým svalom. Jeden pôsobí jedným smerom a 

druhý proti nemu. Ďalšou nevýhodou je, ţe deformácie sú obmedzené, sval sa dokáţe 

stiahnuť maximálne len v jednotkách percent v pomere stiahnutie/dĺţka, zároveň to isté platí o 

skrútení. Problematické je tieţ ich riadenie, ovládajú sa stlačeným vzduchom alebo elektricky. 

Majú nízku účinnosť v desiatkach percent. 

V prípade vzduchom ovládaných svaloch pôsobí vzduch na steny gumového vaku a tie 

na vláknové puzdro, ktoré sťahuje sval. Čím je tlak väčší tým je stiahnutie väčšie. Jedná sa o 

pruţný systém a presné polohovanie nie je moţné dosiahnuť, bez dodatočného 

odmeravacieho systému. 

U elektricky ovládaných svaloch sa elektrická energia mení na teplo, ktoré spôsobí 

skrútenie nylónového vlákna, ktoré ma tvar skrutkovice. Tým sa sval skracuje. K dosiahnutiu 

pôvodnej dĺţky je potrebné, aby sa teplo vzniknuté elektrickým prúdom prenieslo do okolia. 

Tento dej je zdĺhavý a okamţité stiahnutie nie je moţné. U typ dielektrického elastoméru sa 

elektrická energia mení na pole, ktoré stláča elastomér medzi elektródami, čo skracuje sval. 

Má viacero vrstiev k dosiahnutiu väčšieho skrátenia. 

4.2 Elektrické pohony 

Elektrické pohony sú akýmsi štandardom mobilných robot. Pouţívajú sa hlavne z dôvodu 

prenosných batérii. Najčastejšie je u robotov vidieť jednosmerné servomotory doplnené 

prevodovkou, pre zníţenie otáčok a zvýšenie momentu. Vyznačujú sa jednoduchou  

 

Obr. 8) Pneumatický umelý sval [14] 
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konštrukciou, sú ľahko riaditeľné a ovládateľné. Majú vysokú účinnosť a dobre zvládajú  

krátkodobé preťaţenie. Ich nevýhodou je pomer hmotnosti k výkonu, násobne prevyšuje 

umelé svaly. Súčasťou elektropohonov je aj riadiaca jednotka. Riadi otáčky a moment, za 

pomoci regulátora, napr. PID regulátor najčastejšie z vyuţitím spätnej väzby. Konajú rotačný 

pohyb, ktorý nie je vţdy ţiaduci. Vyvodenie lineárneho pohybu je docielené mechanizmami 

ako hrebeň a pastorok, a posuvná skrutka. V niektorých prípadoch je ťaţký motor umiestnený 

na statickom člene a krútiaci moment je prenášaný cez hriadele a pomocou ozubenia. Všetky 

tieto komponenty majú určitú hmotnosť, čo nie je ţiadané. Takisto dynamika motora bude 

ovplyvnená zotrvačnými hmotami motora, prevodovky a pohybovaných členov. Pri presnom 

polohovaní je potrebné aby prevodovka a ďalšie mechanizmy mali určitú presnosť a vôľu. Pri 

voľbe tohto typu pohonu a poţiadavky presnosti narastá aj cena. 

4.3 Hydraulické pohony 

Hydraulické pohony sa vyznačujú tým ţe prácu koná stlačená kvapalina. Tlak sa vytvára 

čerpadlom, ktoré je poháňané motorom. Stlačená kvapalina sa potom prenáša rozvodmi k 

hydraulickým motorom. Môţe byť lineárny alebo rotačný od poţiadaviek a charakteristík 

väzby. V závislosti od veľkosti sa dá dosiahnuť rôznych síl a momentov.  

V prípade mobilných robotov musí obsahovať minimálne všetky vymenované 

komponenty: čerpadlo, hydromotory, rozvody ventily, zásobník, pohon čerpadla, riadiaci 

systém a zdroj energie. Tieto komponenty sa premiestňujú s robotom, čo ho zväčšuje a 

zaťaţuje. Hmotnosť robota zvyšuje aj elektromotor alebo spaľovací motor, ktorý poháňa 

čerpadlo. Vzniká tak kombinovaný pohon, s výhodami a nevýhodami. Hydraulické pohony 

majú vysokú tuhosť a presnosť, miesto vzniku tlaku nie je aj miesto pôsobenia, ktoré môţe 

byť rýchlo sa pohybujúce ako noha robota alebo priestorov obmedzené. Tlak kvapaliny je 

neustály a tým sa reakcie pohonov skracujú. Je tu aj nebezpečenstvo prasknutia rozvodov, čo 

by spôsobilo nefunkčnosť celého systému a zamorenia prostredia, pravdepodobne olejom. 

Olej je potrebné pravidelne meniť, časom degraduje. Pre správne fungovanie musí mať olej 

správnu teplotu, čo trvá nejaký čas, robot by preto nemohol byť okamţite pouţitý, mal by 

vysoké hydraulické straty vysokú hustotu oleja. Kombinácia elektrického a hydraulického 

pohonu by nemala vysokú efektivitu, kaţdý z nich má určité straty. 
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5 SYSTÉMOVÝ ROZBOR 

Zo zadania diplomovej práce vyplýva, ţe je potrebné zostrojiť robota, ktorý je schopný 

pohybu v podobe kráčania skrz členitý terén. Z charakteristiky problému ďalej vyplýva, ţe 

robot musí byť schopný zozbierať vzorku o maximálnej hmotnosti 5kg. 

 Zostrojeniu robota musí predchádzať štúdia technológii kráčania, aby bolo zrejmé ako 

takýto robot má byť navrhnutý. Táto problematika je rozberaná v kapitole 3. S nej vyplýva, ţe 

kráčajúce roboty sú odvodené od chodiacich ţivočíchov. Je v nej takisto rozobrané kedy a 

kam sa noha ţivočícha presúva. Tieto poţiadavky bude musieť spĺňať aj noha robota. Je preto 

potrebné navrhnúť správne kinematické zoskupenie a vyriešiť jeho modelové prevedenie. Pre 

získanie optimálneho riešenia problému sa vytvoria návrhové varianty s rôznymi 

kinematickými zoskupeniami, tie sa následne hodnotia. Vybraný variant bude modelovo 

vyhotovený. 

 Ďalším problémom je zber 5kg vzorky. Tento problém sa dá riešiť viacerými 

spôsobmi. Prvým je vybaviť robota jednoúčelovým manipulátorom vlastnej výroby, ktorý by 

bol špecializovaný podľa rozmerov robota. Druhým spôsob je na robota umiestniť kúpený 

šesťosý manipulátor.  Výhodou prvého riešenia je, ţe manipulátor bude vyrobený na mieru, 

čo znamená, ţe manipulátor bude mať potrebný počet stupňov voľnosti, bude operovať v 

určenom poţadovanom priestore, bude mať niţšiu celkovú hmotnosť. Avšak nevýhodu je 

vývoj takéhoto manipulátoru. Druhým spôsobom je pouţiť šesť osí manipulátor, ktorého 

výhodou je jednoduchšie prepojenie s robotom. Ďalšou výhodu je ţe robota stačí kúpiť a 

namontovať. Z dôvodu zamerania a cieľu práce bola vybratá druhá moţnosť.  

5.1 Problémová situácia 

Problémovou situácia je konštrukcia robota, určenie pozícií a prepojenie jednotlivých prvkov. 

Ďalšie problémy sú: určenie momentov a otáčok pohonných jednotiek, voľba pohonných 

jednotiek, výpočty namáhaných dielov ako hriadele, ozubené prevody, remeňové prevody. 

5.2 Formulácia problému 
Konštrukční návrh kráčajúceho mobilného robota podľa vybranej varianty, za účelom vývoja. 

5.3 Formulácia cieľov a riešení 

Ciele konštrukčného návrhu 

 Tvorba návrhových variant 

 Zhodnotenie variant 

 Konštrukčný návrh vybranej varianty v podobe 3D modelu 

 Strojárenské výpočty vybranej varianty 

 Výkresová dokumentácia 

 Ekonomické zhodnotenie 
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5.4 Popis riešenej sústavy 

Riešenou sústavou je konštrukcia robota. Robot je zloţený z tela a nôh. Nohy sú zloţené 

s viacerých ramien a prepojené rotačnými  alebo posuvnými väzbami. Príklad varianty je na 

obrázku 13. 

5.5 Systém podstatných veličín 

Podstatné veličiny sú nasledujúce: veličiny popisujúce okolie robota, geometria a topológia 

robota, väzby a interakcie robota s okolím, ovplyvňovanie robota okolím, odborové vlastnosti 

robota, veličiny popisujúce procesy a stavy robota a dôsledky prejavu. 

 Veličiny popisujúce okolie robota 

Samotný robota sa bude nachádzať v otvorenom priestranstve, kde pôsobí tiaţ, a je vystavený 

vplyvom okolia. Môţe sa takisto nachádzať v členitom teréne alebo lese, na ktoré má byť 

určený. Pri výpočtoch teda treba zohľadniť gravitáciu a tvar povrchu, po ktorom sa pohybuje. 

 Geometria a topológia robota 

Maximálne rozmery neboli stanovené, ale zo zadania diplomovej práce vyplýva, ţe robot 

musí byť schopný zberu vzorku o hmotnosti 5kg. Pre tento účel slúţi manipulátor a ten má 

isté rozmery. Od týchto rozmerov sa bude odvíjať celá konštrukcia. 

 Väzby a interakcie robota s okolím 

Kontakt robotu zo zemou zabezpečujú nohy robota. Pre dosiahnutie vyššieho trenia bude 

potrebné upraviť povrch konca nohy. 

 Ovplyvňovanie robota okolím 

Robot sa pohybuje vo voľnom priestranstve, kde je moţný kontakt s prekáţkami, ale 

i s ľuďmi či zvieratami. 

 Odborové vlastnosti robota 

Z hľadiska mechaniky telies je podstatné sa zaujímať o kinematiku a dynamiku robota. 

 Veličiny popisujúce procesy a stavy robota 

Základnými vlastnosťami robota sú jeho rozmery a hmotnosť. Ďalšími podstatnými 

vlastnosťami sú: rýchlosť a zrýchlenie určitým smerom a moţný pohyb a polohovanie. 

 Dôsledky prejavu 

Výsledkom konštrukcie je vyvodenie pohybu v podobe kráčania. 

 

Obr. 9) Príkald riešenej sústavy 
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6 NÁVRHOVÉ VARIANTY 

Návrhové varianty sú vytvorené na základe rešerše a taktieţ inšpiráciou z prírody. Rešerš 

ukazuje viacero variant, ktoré splňujú podmienky chôdze. Jedná sa o dvoj-, štvor- a šesť- 

nohú variantu. Jednotlivé varianty sú vhodné aj pre danú problematiku. Prvá varianta R1 

odpovedá šesťnohej variante, je inšpirovaná hmyzom napríklad mravcu. Druhá varianta R2 je 

odvodená od štvornohých zvierat ako je napríkald kôň. Posledná tretia varianta R3 je 

dvojnohá a je podobná človeku. 

6.1 Varianta R1 

6.1.1 Kinematická schéma varianty R1 

Schéma varianty R1 je zobrazená na obrázku 10. Jedná sa o šesť nohú variantu. V strednej 

časti je telo, z ktorého z pravej a ľavej strany vychádzajú tri nohy. Sú symetricky uloţené 

podľa pozdĺţnej osy , to znamená, ţe oproti jednej je druhá. Kaţdá noha je rovnaká, len 

uchytená na inom mieste. Sú rovnomerne rozloţené po stranách, a vzdialené od seba tak, aby 

si neprekáţali. Nohy tvoria otvorený kinematický reťazec, jeden koniec je pripojený k robotu 

a druhý sa dotýka zeme. Tento reťazec má 3 stupne voľnosti, tvorené rotačnými väzbami. Z 

Obr. 9) je jasne vidieť, ako sú tieto rotačné väzby umiestnené, a okolo ktorej osy rotujú. Prvá 

väzba rotuje okolo zvislej osy, čo odpovedá pohybu dopredu a dozadu koncu nohy. Jej 

uloţenie môţe byť zakomponované priamo v tele robota. Na túto väzbu sa napája druhá 

rotačná väzba, ktorá rotuje okolo pozdĺţnej osy. Táto väzba pohybuje koncom nohy hore a 

dole. Tieţ by mohla byť zakomponovaná  v tele, a s prvou väzbou by sa spojila do kríţového 

kĺbu. Toto riešenie by šetrilo miesto. Pre pohyb by stačili tieto dve väzby, no pre 

zdokonalenie sa pripája tretia väzba rotujúca okolo pozdĺţnej osy.  Jej úlohou je hýbať 

posledným článkom hore a dole, čo pri chôdzi celého robota fungovalo ako výškový 

kompenzátor polohy. Robot sa tak bude pohybovať bez chvenia a prešmyku nôh na mieste. 

6.1.2 Cyklus pohybu varianty R1 

Celý cyklus začína, keď robot stojí na všetkých šiestich nohách. Následne sa hmotnosť 

prenesie len na tri nohy, konkrétne na dve s jednej strany a jedu z druhej strany. V prípade 

strany z dvoma nohami, by sa jednalo o krajné dve, a na druhej o strednú nohu. Tým sa 

vytvorí pomyselný trojuholník, v ktorom sa môţe premietnuť ťaţisko v smere gravitácie a 

robot bude neustále v stabilnej pozícii. Pokračovať môţe pohybom v pred alebo do strany. V 

oboch prípadoch sa pohybujú všetky nohy súčasne. Pre prípad priamo v pred sa tri 

podpierajúce nohy pohybujú 

 

Obr. 10) Kinematická schéma R1 
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vzad, to jest, rotujú okolo prvej osy a posúvajú telo robota vpred. Ďalšie dve rotácie slúţia ku 

premene rotačného pohybu prvej väzby na lineárnu. Konce pripojené k robotu sa tak 

pohybujú po priamke, a druhý koniec rotuje v kontakte so zemou. Nedotýkajúce nohy sa 

súčasne pohybujú v prvej väzbe smerom dopredu, a ďalšie napojené rotačné väzby majú 

rovnakú úlohu ako v prípade podperných nôh. Pohyb nôh  vpred a vzad je obmedzený 

priestorom medzi nimi, moţnosťou druhej a tretej väzby korigovať rotáciu na priamočiary 

pohyb a priemetom ťaţiska, ktoré sa musí nachádzať v pomyselnom trojuholníku. Cyklus 

pokračuje poloţením nedotýkajúcich sa nôh na nové pozície, a zdvihnutím dotýkajúcich sa 

nôh do vzduchu. Nohy, ktoré sa teraz dotýkajú zemi rotujú v prvej väzbe o dvakrát väčší uhol, 

od zadej cez zákaldnú polohu aţ dopredu. V prípade ţe ide o zastavenie robota a návrat do 

pôvodnej konfigurácie, tak noha zastaví v základnej polohe, ktorá je zobrazená na obrázku 

kinematickej schémy. Druhá a tretia väzba majú za úlohu to isté. Zvyšné tri nohy vo vzduchu, 

konajú pohyb v prvej väzbe dopredu. Od tadiaľ sa cyklus opakuje. Dĺţka kroku sa definuje 

ako maximálne moţne natočenie v prvej väzbe a moţnosť korekcie druhej a tretej väzby. 

Rýchlosť pohybu by tak odpovedala času, za ktorý sa krok vykoná vynásobený jeho dĺţkou. 

Robot s touto kinematikou má moţnosť sa pohybovať všetkými smermi, po krivkách, 

zvyšovať a zniţovať polohu tela. 

6.1.3 Výhody a nevýhody varianty R1 

Výhody šesť nohej varianty sú hlavne stabilita a mobilita. V kaţdom okamihu sa zeme 

dotýkajú aspoň tri nohy, v teréne je to značnou výhodou. Môţe tam ľahko dôjsť k 

pošmyknutiu, prevráteniu, zapadnutiu a zakliesneniu robota. V kaţdej tejto situácii by si 

šesťnohý robota hravo poradil, a to tým, ţe by zapojil aj zvyšné nohy, ktoré by sa zapreli o 

pevné body. Pohyb robota je tieţ dôleţitý, a tento robot dokáţe chodiť všetkými smermi a po 

krivkách. Táto výhoda je dosiahnutá počtom a kinematikou nôh. Ďalšou výhodou je nízke 

ťaţisko, ktoré dopomáha v stabilite a zabraňuje prevráteniu. Väčšina hmotnosti je orientovaná 

nízko, hlavne telo, ktoré tvorí značnú časť hmotnosti. Poloha tela je prispôsobiteľná 

podmienka terénu, v prípade prekáţok ju tak vie prekročiť alebo podliezť. 

Jedná sa o šesťnohého robota, a kaţdá noha ma tri stupne voľnosti, čo je celkovo 18. 

Veľký počet znamená aj veľa pohonov a regulátorov, nadbytočnej hmotnosti, 

komplikovanejší riadiaci systém, veľa senzorov, väčšiu spotrebu energie a prepracovanosť 

konštrukcie. Značnou nevýhodou je aj dĺţka kroku, z ktorej sa odvíja maximálna rýchlosť 

robota a dynamika. Z upraveným cyklom by robot dosahoval väčších rýchlosti, ale stratil by 

niektoré spomínane výhody. Neprospieva mu ani väčšia hmotnosť vychádzajúca z počtu nôh, 

zniţuje jeho maximálne moţné zaťaţenie a skracuje výdrţ batérii do vybitia. 

6.2 Varianta R2 

6.2.1 Kinematická schéma varianty R2 

Jedná sa o štvornohú variantu s dvanástimi stupňami voľnosti. Kaţdá noha má tri stupne 

voľnosti. Nohy sú symetricky uloţené podľa pozdĺţnej osy. Dve naľavo a dve napravo, v 

kaţdom rohu jedna. Ich kinematické zoskupenie je rovnaká, poprípade symetrická, zloţená z 

troch rotácií. Je otvorená, jeden koniec je pripojený k robotovi a druhý je v kontakte s 

povrchom. Prvá väzba pripojená k robotu rotuje okolo pozdĺţnej osy a koniec nohy sa tak 

pohybuje po kruţnici zľava doprava, v základnej polohe. Druhá väzba rotuje okolo priečnej 

osy. Pohybuje končatinou dozadu a dopredu. Konštrukčne je moţné spojiť tieto dve väzby a 

vytvoriť jednu s dvomi stupňami voľnosti. Zmenila by sa tým poloha, bliţšie do stredu robota 
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a zmenšila konštrukcia. Treťia väzba je rotácia rovnobeţná s druhou väzba. Prvé dve väzby 

tvoria akoby bedrový kĺb a tretia kolenný.  Varianta R2 je zobrazená na obrázku 11. 

6.2.2 Cyklus pohybu varianty R2 

Pohyb robota začína zo stabilnej polohy v základnom stave ako na obrázku 11. V závislosti 

od poţadovanej rýchlosti dochádza k rôznym pohybovým cyklom, pomalému, pri ktorom sa 

presúvajú jednotlivé nohy o jeden krok a rýchlemu, pri ktorom sa hýbu naraz aţ dve nohy vo 

vzduchu. Pomalý pohyb je jednoduchší a stabilnejší, je popísaný v rešerši v štvornohom 

princípe, viď. Kapitola 3. Technológia kráčania. Pri rýchlejšom pohybe je uţ nutné 

vyvaţovanie robota. Dve nohy sa pohybujú vo vzduchu a dve pohybujú robotom. Hýbu sa tak 

všetky štyri naraz. Vţdy sa striedajú nohy uloţené na uhlopriečke, čiţe predná pravá a zadná 

ľavá noha alebo zvyšné dve. Na kaţdej strane sa tak pohybuje jedna noha dopredu a jedna 

dozadu Je to dôleţité z hľadiska dynamiky, sily od rotácii nôh sa navzájom vyrušia. Pohyb 

robota pokračuje prenesením hmotnosti na nohy, na jednej uhlopriečke. Tieto nohy sa stávajú 

jediným podporným bodom a tvoria úsečku, okolo ktorej dochádza k rotácií celého robota, 

túto rotáciu eliminujeme pohybami nôh. Dotýkajúce nohy hýbu robotom vpred a zvyšné dve 

sa premiestňujú na nové pozície pred umiestnené robotom. Tento pohyb vpred je vyvolaný 

druhou väzbou, tretia slúţi k docieleniu zmeny z rotačnej na priamočiaru trajektóriu konca 

nohy. Prvá väzba slúţi na vyrovnanie robota v nerovnomernom teréne a k stabilizácii. Ak 

dôjde k dotyku všetkých štyroch nôh a robot je tak znova v stabilnej polohe, prenesie sa 

hmotnosť robota na nohy čo boli vo vzduchu a cyklu sa opakuje. Robot s touto kinematikou 

dokáţe chodiť vpred, vzad do strán a po krivkách. Pohybovať telom nahor a nadol. 

6.2.3 Výhody a nevýhody varianty R2 

Výhoda štvornohej varianty je hlavne jednoduchosť. Má štyri nohy čo celkovo dáva 12 

stupňov voľnosti, konštrukčne teda 12 elektromotorov s prevodovkami a regulátormi. Menší 

počet znamená niţšiu spotrebu energie a predĺţenie výdrţe batérie. Jednoduchšia je aj chôdza 

stačí hýbať jednou alebo dvoma nohami. V teréne by sa vyuţil spomalenejší pohyb a robot by 

mal vţdy tri oporné body. Na rovnejšom povrchu by sa zvolil rýchlejší pohyb pri zaručenej 

stabilite. Pri rýchlejších pohyboch s dlhším krokom si nohy neprekáţajú majú dostatok 

priestoru, dokáţu tak vykompenzovať stratu stability. Má dobré dynamické vlastnosti, sily od 

nôh sa pri pohybe vyrušia, nevznikajú tak kmitavé pohyby. Kinematika umoţňuje prispôsobiť 

sa naklonenému terénu a presúvať telo z vyššej do niţšej polohy. 

 

Obr. 11) Kinematická schéma R2 
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Nevýhodou je vysoké ťaţisko. Na robota stačí pôsobiť menšou silou, napríklad z 

boku, k tomu, aby sa prevrátil. Takisto v nerovnom teréne s väčším náklonom stráca stabilitu. 

V prípade ţeby došlo k šmyku na klzkom teréne rozloţenie hmotnosti ho ťahá rýchlejšie 

k zemi. Preto by bolo potrebné vybaviť robota s rýchlejšími reakčným časom. Robot pri 

pohybe vyuţíva aj rýchlejšieho pohybového cyklu, kontakt so zemou majú vtedy len dve 

nohy. Zlé odhady terénu a predpokladané pohybu by spôsobili pád, jednoduchšie ako pri 

spomalenejšom cykle. Rýchlejší cyklus je tak značne obmedzený. 

6.3 Varianta R3 

6.3.1 Kinematická schéma varianty R3 

Kinematická schéma je zobrazená na obrázku 12. Je z nej zrejmé ţe sa jedná o dvojnohú 

kinematiku, podobnú iným humanoidom. Na obrázku je zobrazené telo a dve nohy. Telo je 

uloţené uprostred, sprava a zľava z neho vychádzajú nohy a pokračujú smerom dole. Nohy sú 

uloţene symetricky, rovnako ako aj ich kinematika. Majú spolu 10 stupňov voľnosti, kaţdá 5. 

Tvoria otvorené reťazce, jeden koniec je pripojený k robotu a druhý sa dotýka zeme. Všetky 

väzby sú rotačné. Prvé dve väzby rotujú okolo kolmých os na vystretú nohu. Tretia väzba 

zohýba nohu v polovici umoţňuje robotu dostať sa do podrepu, rotuje okolo tej istej osy ako 

druhá väzba. Posledné dve, štvrtá a piata, majú rovnaké osy rotácie ako prvá a druha väzba. 

Táto schéma odpovedá zjednodušenej náhrade ľudskej nohy. Takýto kinematický reťazec je 

schopný polohovať voľný koniec vo všetkých troch smeroch a orientovať v dvoch 

natočeniach. 

6.3.2 Cyklus pohybu varianty R3 

Cyklus dvojnohej varianty je zaloţený na ľudskej chôdzi. Pracujú v ňom všetky väzby naraz a 

neustále. Na začiatku robot stojí na oboch nohách, následne sa presúva hmotnosť na jednu 

nohu za pomoci prvej a piatej väzby. Ťaţisko sa tak nachádza priamo nad jej stredom. Keďţe 

kontakt chodidla zo zemou je plocha, a nezdvíhajú sa vysoko od zeme, musí dôjsť k 

naklopeniu chodila aj u zdvihnutej nohy. Potom sa zapája druhá, tretia a štvrtá väzba, ktoré s 

odľahčenou nohou hýbu vpred a dorovnávajú chodilo do vhodnej polohy aby kopírovalo 

povrch s určitou medzerou. Zároveň s ňou pohybuje robotom zaťaţená noha. Pri týchto 

pohyboch sa hmotnosť presúva na z jednej nohy na druhú. Pri dopade odľahčenej nohy na 

plánovanú pozíciu je na ňu váha kompletne presunutá a nohy sa zamenia. Doteraz odľahčená 

noha teraz presúva telo robota, a druhá sa presúva vo vzduchu na nasledujúcu pozíciu. Prvá  

 

Obr. 12) Kinematická schéma R3 
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väzba má za úlohu presúvať telo nad stred chodila, a tak zabezpečiť stabilitu. Druhá, tretia a 

štvrtá dorovnávajú výšku chodila, určujú dĺţku kroku v závislosti od uhlu natočenia a 

korigujú výšku tela podľa potreby terénu. Piata väzba dorovnáva telo do vodorovnej polohy, 

keď sa daná noha dotýka zeme, alebo koriguje medzeru a dorovnáva sa povrchu pri dosadnutí 

nohy na zem. Ak by sa robot chcel pohybovať do boku zabezpečila by to prvá a piata väzba, 

ktorá by uskutočňovala pohyb nohy do boku, zvyšné väzby len dorovnávali potrebnú dĺţku 

nôh. Robot by sa tak dokázal hýbať dopredu, dozadu a do strán, pre pohyb po krivke, by bolo 

optimálne doplniť robota o ďalšie väzby, ktoré by rotovali nohami okolo zvislej osy. 

Docielilo by sa tak rotácie okolo pevného bodu a nie prešmyku chodidla v závislosti od dĺţky 

kroku jednotlivých nôh. 

6.3.3 Výhody a nevýhody varianty R3 

Výhodou je celkový počet väzieb, je ich 10, čo odpovedá dvom nohám. Počtom nôh sa 

zjednodušuje kalkulácia ďalšieho pohybu a uloţenia nohy, keďţe je potrebné umiestniť len 

jednu. V prípade voľby dĺţky kroku, ktorý je premenlivý,  je moţné dosiahnuť optimálnu 

rýchlosti v závislosti od terénu. Taktieţ je moţné prekročiť vyššiu prekáţku, nohy sú spojené 

aţ na tele v dostačujúcej výške a má aj potrebné kinematické zoskupenie, ktorá dovoľuje 

zdvihnúť nohu do potrebnej výšky. V závislosti od riadiaceho systému a jeho optimalizácii 

môţe byť chôdza efektívna. S nízkym počtom väzieb a počtom nôh sa dá predpokladať aj 

menšie mnoţstvo spotrebovanej energie a niţšia hmotnosť. V prípade nakloneného terénu, 

robot dokáţe prispôsobiť chodidlo a naplno eliminovať túto skutočnosť  a robot sa tak bude 

nachádzať stále v zvislej polohe. 

Nevýhodou je pohybový cyklus je zloţitý, hmotnosť celého robota je na jednej nohe, 

ktorá ma určitú stykovú plochu. Pri pohybe sa tak nepredpokladá ţe podporná noha zmení 

polohu voči zemi, ale tento jav je v teréne celkom moţný, čo bude pokračovať stratou 

stability. Ťaţisko robota je vysoko čo stabilite tieţ nedopomáha, preto bude potrebné vybaviť 

robota sofistikovaným systémom stability. S daným kinematickým zoskupením je moţné, ţe 

sa robot po neočakávanom páde nebude schopný spätne postaviť na nohy, čo je asi najväčšou 

nevýhodou. K dokonalejšiemu napodobneninu ľudskej chôdze by robot musel obsahovať 

ďalšie komponenty pre dynamické vyváţenie. Preto potenciál dvojnohého robota nebude 

naplno vyuţitý. 

6.4 Varianta R3a 

6.4.1 Kinematická schéma varianty R3a 

Na obázku 13 je zobrazená odvodená kinematická schéma. Kinematická schéma vychádza  

 

Obr. 13) Kinematická schéma R3a 
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z varianty R3, je doplnená od dve rotačné väzby. Sú vloţené medzi telo a pôvodné 

kinematické zoskupenie nohy. Umoţňuje tak rotáciu okolo zvislej osy. S touto rotačnou 

väzbou má kaţdá noha 6 stupňov voľnosti. Odpovedá tak akoby plnohodnotnému 

manipulátoru, je schopná sa natočiť a polohovať v akomkoľvek bode. Chodidlo je voči telu 

robota nezávislé, dokáţe sa tak prispôsobiť terénnym podmienkam. S pohľadu nohy ako 

náhrady za ľudskú, je varianta R3a oproti R3 dokonalejšia. Bedrový kĺb je nahradený troma 

rotačnými väzbami, a noha celkovo aţ na chýbajúce palce na nohách, odpovedá tej ľudskej. 

Prvé tri rotačné väzby by, v prevedení ako v kinematickej schéme, zaberali veľa miesta preto 

by boli nahradené jednou rotačnou väzbou s tromi stupňami voľnosti, ako má guľový čap. 

6.4.2 Cyklus pohybu varianty R3a 

Rozdiely medzi pohybovým cyklom varianty R3 a R3a sú značné. Pri pohybe sa telo robota 

natáča okolo zvislej osy. Dopomáha to pri presune hmotnosti robota z jednej nohy na druhú, 

robot sa musí menej nakláňať do strán. Natáčanie tela vplýva pozitívne aj na dĺţku kroku, 

predlţuje sa o priemet natočenia tela. Urýchľuje to pohyb a zvyšuje celkovú efektivitu. Pre 

prípad stability počas pohybu je táto kinematika vhodnejšia. Telo je moţné natáčať vo 

všetkých smeroch voči nohám a jednoduchšie kompenzovať polohu ťaţiska, vo všetkých 

troch osách. 

6.4.3 Výhody a nevýhody varianty R3a 

Výhody sú podobné ako u varianty R3. Dokáţe sa o niečo rýchlejšie a efektívnejšie 

pohybovať. Oproti variante R3 sa vie pohybovať aj po krivkách bez prešmyku chodila nohy a 

otočiť sa na mieste. Je stabilnejší a vyuţíva celý potenciál konštrukcie. Je moţné odvodiť 

pohyby jednotlivých nôh od človeka, keďţe je kinematika veľmi podobná.  

Nevýhodou je väčší počet väzieb. Je nutné ich riadiť a prispôsobiť systém pohybu 

tejto skutočnosti. Ďalej sa skomplikoval akoby bedrový kĺb zostavený z troch rotačných 

väzieb. Narastá tak hmotnosť robota, a je potrebné aby bol pohon silnejší. 
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7 MULTIKRITERIÁLNA ANALÝZA VARIANT 

Pre získanie optimálnej varianty je pouţitá multikriteriálna analýza, konkrétne bodovacia 

metóda. Princípom tejto metódy je voľba reprezentatívnych parametrov a následné priradenie 

váhy týmto parametrom, podľa dôleţitosti. Kaţdému parametru pri hodnotení kaţdej varianty 

budú udelené body, tie sa znásobia z váhou daných parametrov a sčítajú sa. Optimálna variant 

bude mať najvyššiu hodnotu súčtu. Pri výbere sa zohľadnia viaceré aspekty: kvalita 

konštrukcie, ekonomické hľadisko, funkčnosť a pouţiteľnosť. 

7.1 Výber reprezentatívnych parametrov 

P1: Stabilita: jedná sa o stabilitu pri chôdzi a behu v teréne ako aj o stabilitu pri zbere 

vzorku, rozlišuje sa úplná a čiastočná stabilita, za úplnú stabilitu sa povaţujú tri body 

kontaktu so zemou a za čiastočnú menší počet bodov, ide teda o časový pomer týchto 

dvoch stavov pri pohybe 

P2: Počet nôh: ovplyvňuje celkovú hmotnosť a náklady na výrobu robota a celkovú 

funkčnosť a výdrţ batérií robota v teréne 

P3: Zloţitosť konštrukcie nôh: odpovedá počtu navaţujúcich kĺbov umiestnených blízko 

seba a od celkového počtu kĺbov, zvyšuje sa zloţitosť a rastie cena  

P4: Výška prekonateľnej prekáţky: je odhadnutá z kinematiky robota v pomere k 

ostatným konštrukciám 

P5: Výška ťaţiska robota: vychádza z konštrukcie robota, bude stanovená pomerovo voči 

ostaným konštrukciám 

P6: Počet stupňov voľnosti: od počtu stupňov voľnosti závisí aj počet pohonov, čo 

výrazne ovplyvňuje hmotnosť robota a výdrţ batérií 

P7: Rýchlosť chôdze: bude určená odhadom dĺţky jednotkového kroku v pomere k 

veľkosti jednotlivých robotov a z moţnosti jeho opakovania za daný čas v jednotlivých 

terénoch 

P8: Efektivita chôdze: jedná sa o usporiadanie kinematických kĺbov a ich vyuţitie pri 

chôdzi 

P9: Variabilita chôdze: jedná sa vlastnosť a schopnosť robota zmeniť typ chôdze 

vzhľadom k terénu 

P10: Dokonalosť chôdze: jedná sa vibrácie pri chôdzi, ktoré ovplyvňujú pouţiteľnosť a 

funkčnosť robota 

7.2 Bodovací a váhový systém 

V prípade určovania váh sa budú váhy určovať v rozmedzí od 0 aţ 1 a to po kroku 0,2. 

Najvyššia hodnota, čiţe 1 odpovedá najpodstatnejšiemu parametru, a 0 opak takţe najmenej 

podstatnému parametru.  

V prípade bodov to bude rovnaké. Body sa budú určovať v rozmedzí od 0 aţ 1 a to po 

kroku 0,2. Najvyššia hodnota, čiţe 1 odpovedá najvhodnejšiemu riešeniu, a 0 opak takţe 

najmenej vhodnému  riešeniu.   
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7.3 Priradenie váhy reprezentatívnym parametrom 

Váhy parametrov a ich zdôvodnenie je zapísane v tabuľke 1): 

Tab 1)  Váhy reprezentatívnych parametrov 

Parameter Váha 

parametru 

Odôvodnenie váhy parametru 

P1 VP1=1 Parameter značne ovplyvňuje kvalitu konštrukcie, pouţitie 

a funkčnosť. 

P2 VP2=0,4 Parameter mierne ovplyvňuje mieru funkčnosti a ekonomické 

hľadisko. 

P3 VP3=0,6 Parameter značne ovplyvňuje kvalitu konštrukcie, 

ekonomické hľadisko a funkčnosť. 

P4 VP4=0,6 Parameter podstatne ovplyvňuje pouţiteľnosť robota v teréne. 

P5 VP5=0,2 Parameter mierne ovplyvňuje mieru funkčnosti. 

P6 VP6=0,4 Parameter značne ovplyvňuje kvalitu konštrukcie. 

P7 VP7=0,8 Parameter značne ovplyvňuje kvalitu konštrukcie, pouţitie 

a funkčnosť. 

P8 VP8=0,4 Parameter mierne ovplyvňuje mieru ekonomické hľadisko 

a pouţitie. 

P9 VP9=0,4 Parameter značne ovplyvňuje kvalitu konštrukcie a funkčnosť. 

P10 VP10=0,2 Parameter mierne ovplyvňuje funkčnosť. 

7.4 Hodnotenie varianty R1 

Hodnoty parametrov a ich zdôvodnenie je zapísané v tabuľke 2): 

Tab 2)  Hodnotenie parametrov varianty R1 

Parameter Body parametru Odôvodnenie hodnoty parametru 

P1 HP11=1 Stabilita je úplná počas celého pohybu 

P2 HP12=0,4 6 nôh 

P3 HP13=0,6 Jednoduchá konštrukcia nôh 

P4 HP14=0,4 Nízka prekonateľná prekáţka 

P5 HP15=0,8 Nízke ťaţisko 

P6 HP16=0,2 18 stupňov voľnosti 

P7 HP17=0,6 Stredná rýchlosť 

P8 HP18=0,2 Neefektívna chôdza 

P9 HP19=0,6 Viacero typov chôdze 

P10 HP110=0,6 Chôdza je sprevádzaná stredne silnými vibráciami 
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Pre výpočet celkového hodnotenia varianty R1 je pouţitý nasledujúci vzťah: 

   
                                            
                                        

    

          
                                              
                                        

       

   
                                                                           

                                     
 

       

7.5 Hodnotenie varianty R2 

Hodnoty parametrov a ich zdôvodnenie je zapísané v tabuľke 3): 

Tab 3)  Hodnotenie parametrov varianty R2 

Parameter Body parametru Odôvodnenie hodnoty parametru 

P1 HP21=0,8 Stabilita je prevaţne úplná 

P2 HP22=0,6 4 nohy 

P3 HP23=0,6 Jednoduchá konštrukcia nôh 

P4 HP24=0,6 Stredná prekonateľná prekáţka 

P5 HP25=0,6 Stredne vysoké ťaţisko 

P6 HP26=0,6 12 stupňov voľnosti 

P7 HP27=0,8 Vysoká rýchlosť 

P8 HP28=0,4 Stredne efektívna chôdza 

P9 HP29=0,6 Viacero typov pohybu 

P10 HP210=0,8 Chôdza je sprevádzaná slabými vibráciami 

 

Pre výpočet celkového hodnotenia varianty R2 je pouţitý nasledujúci vzťah: 
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7.6 Hodnotenie varianty R3 

Hodnoty parametrov a ich zdôvodnenie je zapísané v tabuľke 4): 

Tab 4)  Hodnotenie parametrov varianty R3 

Parameter Body parametru Odôvodnenie hodnoty parametru 

P1 HP31=0,4 Stabilita je čiastočná počas celého pohybu 

P2 HP32=0,8 2 nohy 

P3 HP33=0,4 Zloţitá konštrukcia nôh 

P4 HP34=0,8 Vysoká prekonateľná prekáţka 

P5 HP35=0,4 Vysoké ťaţisko 

P6 HP36=0,8 10 stupňov voľnosti 

P7 HP37=0,4 Nízka rýchlosť 

P8 HP38=0,4 Stredne efektívna chôdza 

P9 HP39=0,4 Jeden typ pohybu 

P10 HP310=0,4 Chôdza je sprevádzaná silnými vibráciami 

 

Pre výpočet celkového hodnotenia varianty R3 je pouţitý nasledujúci vzťah: 

   
                                            
                                        

  

          
                                              
                                        

       

   
                                                                             

                                     
 

        

7.7 Hodnotenie varianty R3a 

Hodnoty parametrov a ich zdôvodnenie je zapísané v tabuľke 5): 

Tab 5)  Hodnotenie parametrov varianty R3a 

Parameter Body parametru Odôvodnenie hodnoty parametru 

P1 HP3a1=0,4 Stabilita je čiastočná počas celého pohybu 

P2 HP3a2=0,8 2 nohy 

P3 HP3a3=0,2 Komplikovaná konštrukcia nôh 

P4 HP3a4=0,8 Vysoká prekonateľná prekáţka 

P5 HP3a5=0,4 Vysoké ťaţisko 

P6 HP3a6=0,6 12 stupňov voľnosti 

P7 HP3a7=0,4 Nízka rýchlosť 

P8 HP3a8=0,6 Vysoko efektívna chôdza 

P9 HP3a9=0,6 Viacero typov pohybu 

P10 HP3a10=0,6 Chôdza je sprevádzaná stredne silnými vibráciami 
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Pre výpočet celkového hodnotenia varianty R3a je pouţitý nasledujúci vzťah: 

    
                                                 

                                        
  

          
                                                   

                                        
       

    
                                                                             

                                     
 

         

7.8 Porovnanie a výber varianty 

Z multikriteriálnej metódy vyplýva, ktorá hodnotila kvalita konštrukcie, ekonomické 

hľadisko, funkčnosť a pouţiteľnosť,  ţe najlepšia, z pomedzi variant je varianta R2. Dosiahla 

najviac bodov, ktoré sú zrekapitulované v tabuľke 6). 

Varianta R2 oproti ostatným variantám bola lepšia v parametroch: rýchlosť chôdze 

a dokonalosť chôdze. Provnateľná bola v parametroch: zloţitosti konštrukcii nôh a vo 

variabilite chôdze.  

Varianta R1 dosiahla druhé najvyššie hodnotenie. V prípade ţeby pri prevedení 

konštrukcii varianty R2 došlo k zisteniu ţe ju nieje moţné realizovať, náhradnou variantov by 

bola práve varianta R1. Varianta R1 dosiahla v parametri  stabilita najvyššie hodnotenie, ktorý 

je zároveň aj najdôleţitejším parametrom. Porovnateľná bola v parametroch: zloţitosti 

konštrukcii nôh a vo variabilite chôdze.   

Tab 6)  Celkové hodnotenie 

Varianta R1 R2 R3 R3a 

Celkové hodnotenie 0,6 0,66 0,51 0,51 
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8 KONŠTRUKCIA TELA ROBOTA A JEHO SÚČASTÍ 

Konštruckia celého robota je rozdelená na dve celky, prvou je telo a jeho súčasti a druhou je 

noha robota. 

Na telo robota sú kladené viaceré poţiadavky. Keďţe sa jedná o mobilného robota je 

potrebné myslieť na celkovú hmotnosť tela robota, aby zbytočne nezaťaţovalo pohybové 

ústrojenstvo, v tomto prípade nohy. Ďalšou poţiadavkou je dostatočná pevnosť a húţevnatosť 

rámu tela, aby robot odolal moţným pádom a náročnému terénu, v ktorom sa bude 

pohybovať. V prípade pevnosti musí rám uniesť celkovú hmotnosť na dvoch podperných 

nohách, uchytených na ráme a takisto po celý čas udrţať pripevneného rameno na zber 

vzorku. Rám robota plní aj ochrannú funkciu, kryje menej pevné a krehké časti robota ako je 

jeho príslušenstvo, konkrétne senzory, kamery, riadiacu jednotku, batériu a ďalšie 

komponenty. Rám slúţi ako aj úloţisko príslušenstva, preto musí byť vybavené úchytmi pre 

jednotlivé komponenty príslušenstva. 

 Jednou s pevných a ľahkých konštrukcií je rámová pozváraná konštrukcia tvorená 

tyčovým materiálom ako sú trubky alebo profilu. Druhou moţnosťou je tenkostenná 

samonosná konštrukcia tvorená zváranými tvarovanými plechmi. Vzhľadom na cenu, 

zloţitosť konštrukcie, výrobu a potreby tela robota je vhodnejšia voľba rámová konštrukcia. 

Vhodnejším tyčovým materiálom je trubka, je jednoduchšie ju ohnúť a tvarovať, pre zníţenie 

počtu zvarov, ako by tomu bolo pri profiloch. 

 Keďţe jedna s poţiadaviek na rám robota je nízka hmotnosť a vysoká pevnosť, je 

podstatné sa zaoberať voľnou materiálu. Beţne pouţívaným materiálom v prípade ľahkých 

konštrukcií je hliník a jeho zliatiny. Rámová konštrukcia si vyţaduje materiál zo zaručene 

zvariteľných materiálov pre zvarenie rámu a materiál s dostatočnou ťaţnosťou pre ohyb 

trubiek.  

Na obrázku 14 je zobrazené rám(1) robota aj s ostanými súčasťami. Na rám je 

pripojená batéria(50) pomocou úchytov (63). Je umiestnená v zadnej časti robota. Na prednej 

časti je umiestnená 3D kamera(67), sonar(68) a rameno pre zber vzorku(52). V strednej časti 

je uloţená riadiaca jednotka v skryni(64) uchytená úchytami(65) k telu. Skriňa riadiacej 

jednotky slúţi aj na umiestnenie zozbieraného vzorku. 

 

Obr. 14) Telo robota so súčasťami 
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8.1 Rameno pre zber vzorku 

Vhodnou voľbou je robotické rameno SCHUNK LWA 4P zobrazené na obrázku 15)a, ktoré 

je pre dané pouţitie zostrojené. Jedná sa o extrémne ľahké rameno zloţené z troch ERB 

Powerball modulov. Jeho kinematické zoskupenie má 6 stupňov voľnosti, všetky rotačné, 

ktoré odpovedajú najpouţívanejšiemu usporiadaniu robotického manipulátora. Je vybavený 

trojprstou rukou pre manipuláciu z objektmi, v tomto prípade vzorkou a je zobrazená na 

obrázku 15)b. Maximálne nosnosť je 6kg, čo je o kilogram viac ako je poţadované, a to pri 

hmotnosti ramena 15kg. Teda pomer nosnosti a hmotnosti je 2,5, čo pomôţe pri odľahčení a 

konštruovaní kráčajúceho robota. Dosah tohto robota odpovedá 610mm, s čím treba počítať 

pri jeho umiestnení na robotu. Je napájaný 24V. 

 ERB Powerball modul je modul s dvoma prírubami pre pripojenie ramien 

manipulátora. Príruby sú pohyblivo uloţené voči guľovému základu a môţu rotovať okolo 

osy v rozmedzí +170° a -170°. Osy prírub sú na seba kolmé. Príruby sú poháňané 

jednosmerným motorom bez komutátora s inkrementálnym odmeriavaním polohy, a spolu s 

harmonickou prevodovkou  sú uloţene vo vnútri guľového základu. V ňom sa nachádzajú aj 

mikrokontorlery pre ovládanie pohonov nie je tak potrebný ţiaden doplňujúci riadiaci systém. 

Koncovým ejektorom je trojprstá ruka od rovnakej spoločnosti ako rameno. Má 7 

stupňov voľnosti. Kaţdý prst sa vie závisle otáčať okolo svojej pozdĺţnej osy a to tak, ţe sa 

môţu nachádzať v štyroch rôznych konfiguráciách. Prvej konfigurácii odpovedá poloha 

všetkých troch prstov smerujúcich do stredu pre uchopovanie kruhovitých alebo valcovitých 

telies. Druhá konfigurácia je v podobe dvoch proti beţných prstov a tretia v podobe dvoch 

prstov a jednému prstu proti sebe. Uchopujú tyčové a ploché predmety. Štvrtá konfigurácia je 

pre uchopovanie predmetov s kruhovými otvormi, prsty smerujú od stredu. Samotné prsty 

majú dva články, čiţe dva stupne voľnosti. Obe osy rotácie článkov sú priečne a rovnobeţne 

ako na ruke človeka. Prsty sú citlivé na kontakt na oboch článkoch. Vyuţívajú  taktilné 

senzory, čo pomáha pri uchytení krehkých objektov správnou silou. Pri manipulácii dokáţu 

silu upravovať podľa potreby aby daný objekt nevypadol spomedzi troch prstov. 

 

 a) b) 

Obr. 15) a) Schunk LWA 4P[15], b) Schunk SDH[16] 
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Rozloţenie robota pri zbere vzorku je také aby telo robota bolo v najniţšej moţnej polohe 

v závislosti od natočenia v jednotlivých osiach pri zbere vzorku zo zeme. Príklad rozloţenia 

robota je v prílohe 48p. V prípade ţe vzorka bude umiestnený vyššie, tak telo robota bude 

v štandardnej pozícií a to z vystretými nohami ako je napríklad v prílohe 49p. 

8.2 Voľba batéria a jej umiestnenie  

Na batériu sú kladené viaceré poţiadavky. Prvou z nich je napätie batérie, ktoré bude 

odpovedať napätiu rameno pre zber vzorku, a to je 24V. Tomuto napätiu sa prispôsobia aj 

pohony nohy. Ďalšou poţiadavkou sú rozmery, hmotnosť a kapacita batérie. Rozmery sú 

obmedzené rozmermi rámu robota. Z rozmerov batérie vychádza aj hmotnosť a jej kapacita.  

Po zváţení týchto poţiadaviek bola vybratá batéria Tracer 24V 20Ah od firmy Tracer. 

Kapacita batérie je 20Ah, čo odpovedá predpokladu 1 hodine pouţitia robota, pri zohľadnení 

výkonu motorov. V tabuľke 7. sú vypísané niektoré parametre batérie. Všetky parametre sú v 

prílohe 1. Batéria je zobrazená na obrázku 16. 

Umiestnené bude do zadnej časti. Dôvodom tejto pozície je poloha ťaţiska. Vyvaţuje 

tak rameno pre zber vzorku umiestnené prevaţne v prednej časti tela. 

Tab 7)  Parametre batérie 

Typ Lithium Iron Phosphate  Výkon 480Wh 

Napätie 24V Maximálny prúd  30A 

Kapacita 20Ah Maximálny prúd(10ms) 60A 

Čas nabitia 5-7 hodín Nominálne napätie 25,6V 

Ţivotnosť 1400+ cyklov Napätie vybitia 16V 

Rozmery[mm] 216 x 150 x 100 Nabíjacie napätie 29,2V 

Hmotnosť 4600g Teplotný rozsah -10 - 60°C 

8.3 Voľba riadiacej jednotky 

Riadiaca jednotka má viacero úloh, ako spracovávanie získaných informácií od senzorov, 

riadenie motorov, riadenie ramena a komunikáciu s externým riadiacim systémom. Robot 

bude diaľkovo ovládaný. Riadiaca jednotka bude riešená len teoreticky.   

 

Obr. 16) Batéria Tracer[17]  
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Poţiadavky na riadenie motorov vychádzajú z volených motorov v časti 9.3.2 Voľba motora 

a prevodovky. Celkovo sa jedná o 12 jednosmerných motorov zo spätnou väzbou, bez 

integrovanej riadiacej jednotky, s napätím 24V a maximálnym prúdom 15,5A. Je preto treba 

počítať s potrebnými vstupmi a výstupmi. 

Riadenia ramena má podobu prenosu informácií medzi integrovanou jednotkou 

ramena a riadiacou jednotkou. Potrebné sú výstupy ale aj vstupy. Vstupy preto, ţe rameno je 

napojené na citlivú 3 prstú ruku so senzormi. 

Robot obsahuje aj viacero senzorov, ako 3D kamera a Sonar, potrebných pre riadenie 

pohybu, ale aj gyroskop, akcelerometer pripojených v riadiacej jednotke, uloţených v skrini 

riadiacej jednotky. Je preto potrebné počítať aj s týmito vstupmi. 

Komunikáciu s externým riadiacim systémom zabezpečuje komunikačná jednotka 

uloţená tieţ v skrini riadiacej jednotky. Prepojenie je pomocou vstupnou a výstupnou z oboch 

jednotiek.   

8.4 Voľba senzorov  

Na riadenie robota je potrebné vedieť informácie o okolí. Preto sú na robotu namontované 

senzory ako 3D kamera a sonar. 3D kamera slúţi na zabezpečenie informácii o prostredí 

hlavne pre externé riadenie a zber vzorku je ilustračne zobrazená na obrázku 17. Jej druhou a 

primárnou úlohou je získavať informácie o okolí, ako členitosť terénu, pohybujúce sa osoby a 

zvieratá v okolí. Spolu zo sonarom je moţné zistiť aj presnú polohu daných objektov. 

 Poloha 3D kamery a sonara je v prednej časti robota. Kamera je mierne naklopená 

dole a zachytáva priestor priamo pred robotom, kde sa predpokladá aj poloha vzorku, čomu je 

prispôsobená aj poloha ramena pre zber vzorku. Sonar je uloţení tak aby zachytával rovinu a 

tým zachytáva širšie okolie. 

 

Obr. 17) Priemyselná 3D kamera[18] 
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9 KONŠTRUKCIA NOHY ROBOTA 

Konštrukcia nohy vychádza z vybranej návrhovej varianty. Pozostáva z troch ramien a tvorí 

otvorený kinematický reťazec s tromi stupňami voľnosti. Konečné dve ramená umoţňujú 

pohyb vpred a s tretím rameno sa je moţné pohybovať aj do strany. Na obrázku 18a) je 

zobrazená noha robota. Vidno na ňom ramená jednotlivých os, rameno prvej osy(1) a pohon 

prvej osy(43), rameno druhej osy(7) a pohon druhej osy(39), a rameno tretej osy(8) a pohon 

tretej osy(38). Prenos krútiacich momentov od pohonov k ramenám je zabezpečený pomocou 

prevodov ozubenými kolesami, ozubeným remeňom a spojkami. 

9.1 Popis mechanizmov 

Na obrázku 18b) je zobrazený rez prvou osou. Je na ňom zobrazený jednosmerný motor(43) 

od firmy Intecno, ktorý poháňa harmonickej prevodovky DKM od firmy Unibox(40) ďalší 

popis je v časti 8.2 Výpočet pohonov a prevodoviek. Motor je pripevnený k prevodovke a tá 

pripevnená pomocou skrutiek k veku prevodovky(28).  

Ďalej sa moment prenáša cez spojku(43) od firmy OLDHAM OX50G. Je zloţená 

s troch častí: samotnej spojky, vstupnej a výstupnej príruby. Vstupná a výstupná príruba nie 

sú pouţité od firmy ale priamo implementované do dielov nohy. Vstupná prírubu(41) je 

nasunutá na výstupný hriadeľ prevodovky a zaistená škrutkouv(40) a prenos krútiaceho 

momentu zabezpečuje tesné pero. Vstupná príruba prenáša moment na samotnú spojku(42). 

Tá slúţi k vyrovnaní nepresností a nesúososť prírub. Zo spojky sa moment presúva na 

výstupnú prírubu a tá je časť ozubeného pastorku(30). Spojka OLDHAM je bliţšie popísana 

v prílohe 2[21]. 

Hriadeľ ozubeného pastorku je uloţený v bronzovom puzdre(35), ktoré je nalisované 

do telesa prevodovky(26). Toto uloţenie zachytáva vzniknuté sily od prevodu, ktoré by 

samostatný výstupný hriadeľ prevodovky nevydrţal. Z pastorku sa cez zuby krútiaci moment 

dostáva k ozubenému kolesu(25). Hriadeľ ozubeného kolesa je uloţený taktieţ v bronzovom 

puzdre(27), ktoré je nalisované do telesa prevodovky(26). Tento hriadeľ prenáša krútiaci 

moment na prvého ramena(1) cez jemné dráţkovanie. 

Prvé rameno(1) je podporené aj z druhej strany podporným hriadeľom(20) 

nalisovaného do ramena a uloţeného do bronzového puzdra(21). Toto puzdro je nalisované do 

drţiaka(22). Teleso prevodovky(26) a drţiak(22) sú pomocou skrutiek uchytené k rámu. 

 

 a) b) 

Obr. 18) a) Noha, b) Rez prvou osou 
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Na obrázku 19 je zobrazený rez  nohy zvislou rovinou. Zobrazuje jednotlivé diely, 

ktoré slúţia pre pohyb druhej osy. Ako pohon je pouţitý jednosmerný motor(39) s 

elektrickým komutátorom taktieţ od firmy Intecno. Charakteristika motora s prevodovkou je 

popísaná v časti 9.2 Výpočet pohonov a prevodoviek. Motor poháňa prevodovku(37) od firmy 

DKM-Unibox, ktorá poháňa spojku. Jedná sa o spojku od spoločnosti OLDHAM, typovo 

OX50G. Popis spojky je v prílohe 2[21]. Pôvodne je zloţená z 3 častí, v prípade tejto 

konštrukcie sú príruby implementované do jednotlivých dielov nohy. Vstupná príruba(41) 

spojky je napojená na hriadeľ prevodovky a zaistená skrutkov(43). Druhá časť(42) je 

pôvodná, a spája vstupnú a výstupnú prírubu. Výstupna príruba je súčasťou ozubeného 

pastorka(5). 

Hriadeľ pastorka je uloţená  v bronzovom puzdre(34), ktoré je nalisované do prvého 

ramena(1). Pastorok má vlastnú hriadeľ, keďţe výstupná hriadeľ od prevodovky nie je 

schopná preniesť zaťaţenie od prevodu. Hnaný pastorok poháňa ozubené koleso(4). Presné 

parametre sú popísané v časti 9.4 Výpočet ozubených prevodov. Súčasťou hnaného kolesa je 

hriadeľ uloţená v dvojici loţísk(10). Loţiska sú od seba axiálne posunuté, a zalisované do tela 

nohy(1). Keďţe budú loţiska predpäté je medzi ne vloţená vloţka(12). Na hriadeli pastorku 

je vyfrézované jemné dráţkovanie, na ktoré je nasunuté druhé rameno(7). Rameno je zaistené 

KM maticov(18) a vytvára predpätie v loţiskách. 

V reze je tieţ zobrazený pohon tretej osy.  Ako pohon je pouţitý, uţ spomínaný 

jednosmerný motor(38). Motor poháňa prevodovku(36) od firmy DKM-Unibox a tá 

spojku(46) OLDHAM OX50G.  Presné parametre motoru a prevodovky sú popísane v časti 

9.2 Výpočet pohonov a prevodoviek a popis spojky je v prílohe 2[21]. Spojka prenáša 

moment na hriadeľ(9) uloţený v dvojici bronzových puzdier(13), ktoré sú nalisované do 

hriadeľa(4) druhej osy uloţeného v dvojici loţísk(10). Na druhom konci hriadeľa je 

vyfrézované jemné dráţkovanie a tak prenášaný moment na hnaciu remenicu(15). Je zaistená 

KM maticov(17) a tým aj axiálne zaisťuje hriadeľ.  

Z hnacej remenice(15) je moment prenášaný na hnanú remenicu(16) pomocou 

synchrónneho remeňa. Presné parametre sú popísane v časti 9.5 Výpočet pevnosti ozubeného 

remeňa. Hnaná remenica je uloţená v excentrickom bronzovom puzdre(14) zalisovaného do 

ramena(7) druhej osy. Pomocou jemného dráţkovania hriadeľ hnanej remenice poháňa tretie 

rameno(8) a obe komponenty sú axiálne zaistené KM maticov(17).  

 

Obr. 19) Rez osami nohy  
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9.2 Popis dielov nohy 

Diely nohy sa dajú rozdeliť do viacerých skupín s podobnými znakmi. Prvou skupinou 

sú hriadele. Prenášajú krútiaci moment a v konštrukcii nohy majú významnú úlohu. Sú 

konštruované z ocele vhodnej pre výrobu hriadeľov, ktoré obsahujú ozubenie a jemné 

dráţkovanie. Pre zníţenie hmotnosti sú hriadele prevrtávané poprípade vyrobené s trubiek. 

Dôvodmi zniţovania hmotnosti sú celková hmotnosť robota a niţšie zotrvačné sily. Ako uţ 

bolo spomenuté hriadele obsahujú jemné dráţkovanie. Výber tohto typu spojenia je preto, ţe 

prevŕtané hriadele majú tenkú stenu a prenášajú vysoké momenty s menšími rázmi. Uloţenie 

hriadeľov je voľné v samomaziacich bronzových puzdrách, ktoré tvoria druhú skupinu. 

Samomaziace bronzové puzdrá sú bezúdrţbové a majú vynikajúce trecie vlastnosti. 

Spolu s ich menšími priemermi je potom trecí moment nízky. Sú vyrobené s prírubami pre 

presné nalisovanie na svoje pozície a pre axiálne vedenie hriadeľov. Sú upravené tak aby ich 

hrany boli zrazené poprípade zaoblené a neprekáţali tak nalisovaniu a voľnému pohybu 

hriadeľov. Vnútornú stranu majú opracovanú s určitou valcovitosťou aby sa tlak rozloţil 

rovnomerne po celej ploche puzdra. Puzdrá sú lisované na svoje pozícia s tolerančným 

presahom do dielov s hliníkových zliatin, tie tvoria tretiu skupinu. 

Diely nohy z hliníkových zliatin sú diely, ktoré sú menej namáhané a majú väčší 

objem a zloţitejší tvar. Jedná sa napríklad o ramená jednotlivých os, teleso prevodovky, veká 

prevodovky a zvyšné diely. Hliníkový materiál bol pouţitý hlavne preto, ţe má nízku hustotu 

a dobrý pomer pevnosť/hmotnosť. U druhého a tretieho ramena je tvar zloţitý, po vonkajšom 

obvode a obvode vnútorných výrezov sú lemy, pre dosiahnutie vyššej pevnosti. Takisto pre 

dosiahnutie vyššej pevnosti sú pouţité rebrá. Obe tieto ramená majú aj otvor s jemný 

dráţkovaním pre uchytenie ramena na hriadeli. Prvé rameno a teleso prevodovky majú za 

úlohu zabezpečiť uloţenie prevodu. Preto sú vybavené otvormi pre nalisovanie puzdier do 

ktorých sú vloţené hriadele. Ďalej majú závity pre uchytenie viek prevodoviek. Veká 

prevodoviek majú za úlohu uzatvárať priestor ozubeného prevodu a zabezpečujú uchytenie 

prevodoviek pre prísun momentu do nej. Veká sú presne spojene s telesom prevodovky a 

prvým ramenom pomocou tvarového styku. 

Spojenie jednotlivých dielov je dosiahnuté za pomoci spojovacieho materiálu. 

Spojovacím materiálom sa rozumejú skrutky, matice, podloţky a kolíky pre prípad nohy. 

Skrutky majú valcovú hlavu, prevaţne z dôvodu zástavového priestoru. Ich úlohou je pevne 

spojiť dva montované diely dokopy. Väčšina dielov, kde to bolo moţné, sú vybavené závitom 

aby sa robot nezaťaţoval ďalšími dielami, čiţe maticami. Pouţité typy matíc sú buď 6-hrané 

alebo KM matice. KM matice boli pouţité pre zaistenie ramien na hriadeli s  väčším 

priemerom. Ich pouţitie je lepšie ako pouţitie obyčajných matíc, majú menšie stúpanie a tým 

sú samosvornejšie. V konštrukcií bol pouţitý aj kolík k axiálnemu zaisteniu hriadeľa 1-2, aby 

sa nevysunul s priestoru pre prevod a nedotkol veka prevodovky. 

Noha obsahuje aj remeňový prevod. Keďţe sa robot bude pohybovať pravdepodobne 

aj v teréne je potrebné jeho zakrytie, pre zabránenie vniku okolitých nečistôt. Túto úlohu majú 

plastové kryty. Na nohe sú uloţené na druhom ramene z oboch strán. Na jednej strane je kryt 

1, ktorý zakrýva priamo ozubený remeň a z druhej strany 4 menšie kryty 2, ktoré sú pomocou 

skrutiek uchytené ku krytu 1. Takýmto spôsobom sú všetky kryty uchytené a zakrývajú 

priestor remeňa. 
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9.3 Výpočet pohonov a prevodoviek 

Súčasťou robota sú aj pohony. Slúţia na vyvolanie pohybu a sú dimenzované na poţadované 

zaťaţenie. Musia spĺňať viacero poţiadaviek ako je maximálny krútiaci moment a maximálne 

otáčky, ktoré musia byť väčšie ako mechanizmus poţaduje, u rotačných jednotiek. 

V prípade nohy robota sú potrebné tri pohony jednotlivých os. Bude sa jednať o 

servopohony, keďţe je potrebné kontrolovať polohu, rýchlosť a moment motorov, a kaţdému 

motoru bude priradená prevodovka na redukciu otáčok a zvýšenie momentu. Nutnosť 

prevodovky je z dôvodu predpokladaných nízkych otáčok dlhých ramien nôh. Potrebné čísla 

pre voľbu motora a prevodovky vychádzajú zo simulácie nohy v programe Matlab s 

nadstavbou Simulink. 

9.3.1 Simulácia pohybu nohy 

Simulácia pracuje s modelom nohy. Model je v tomto prípade zjednodušená noha tak, ţe 

jednotlivé ramená sú nahradené matematickým popisom, čiţe ich dĺţkou a maticou 

momentov zotrvačností. Tieto hodnoty vychádzajú z konštrukcie nohy, a sú zistené z 

programu SolidWorks, na základe tvaru a materiálu ramien, pričom sú do nich zahrnuté aj 

ostané pohybujúce časti spolu s ramenami. Simulácia počíta s redukovaným momentom 

ramien. 

 Ďalším zjednodušením je, ţe sa pri simulácii neuvaţujú odpory v rotačných väzbách, a 

nesimuluje sa celý pohyb nohy ale len úseky pohybu, kde sú pohony najviac namáhane, 

respektíve majú najvyššie otáčky. Uvaţuje sa teda, ţe pohony sú najviac namáhane pri 

rozbehu robota a pri maximálnej rýchlosti robota. Keďţe maximálne rýchlosti neboli zadané v 

zadaní práca, tak boli stanovené pre rýchlosť v pred na 5km/h, odpovedajúce rýchlosti chôdze 

človeka, a pre pohyb v bok na 1km/h. Tieto hodnoty odpovedajú ideálnemu prípadu a to 

pohybu priamo v pred po rovine, nie šikmej ploche, pri pôsobení gravitácie. Pre simuláciu 

budú tak potrebné dva modeli a to pre pohyb vpred a pohyb v bok. Pre pohyb vpred je 

potrebné mať v simulácii len posledné dva ramená. Pre pohyb v bok všetky tri. 

 Simulácia je rozloţená do viacerých celkov. Prvý celok je definícia parametrov, druhý 

je inverzná kinematika pre výpočet polohy, rýchlostí a zrýchlenia jednotlivých ramien vo 

väzbách a tretí celok je dopredá dynamika pre výpočet momentov a síl vo väzbách . 

 Definované parametre sú vlastnosti ramien, počiatočná rýchlosť a poloha, konečná 

rýchlosť a poloha, výška robota,  v ktorej sa pohybuje, dĺţka kroku a hmotnosť robota. Všetky 

parametre sú volené aţ na vlastnosti ramien. Zmenou volených parametrov sa dá dosiahnuť 

vhodnejších výstupných parametrov. 

 Inverzná kinematika rieši problém polohy, rýchlostí a zrýchlenia jednotlivých ramien 

vzhľadom ku koncovej polohe, rýchlosti a zrýchleniu nohy.  Koniec nohy sa  v simulácií 

pohybuje po priamke s konštantným zrýchlením. Začiatok a koniec polohy konca nohy 

vychádza zo vstupných parametrov. 

 Dopredná dynamika rieši momenty v jednotlivých väzbách a takisto zaťaţenie väzieb 

od vzniknutých síl, ktoré vstupujú do výpočtov pevností jednotlivých hriadeľov. Vstupom pre 

tento celok je výstup z inverznej kinematiky. 
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V prílohe 3 sa nachádzajú programy simulácie. V priečinkoch vpred a vbok sú programy 

simulácia, dopredna_dynamika a inverzna_kinematika s príponami určujúce smer pohybu 

nohy. Program simulácia tvorí hlavný program a obsahuje parametre. Programy 

dopredna_dynamika a inverzna_kinematika sú podprogramy programu simulácia a vytvorené 

v nadstavbe Simulink. Podprogramy slúţia na uţ spomínane riešenia častí simulácia. 

 Na obrázku 20a) je zobrazný podprogram inverzna_kinematika. Ikony Body odpovedá 

ramenám nohy a ikony Revolute rotačnej väzbe. Zoskupenie týchto ikon odpovedá 

kinematickej schéme varianty. Posledná ikona Body v reťazci je telo robota a je do nej 

vloţený údaj o polovičnej hmotnosti robota, keďţe práve dve nohy budú pohybovať robotom 

a dve sa zase presúvať na novú pozíciu. V inverznej kinematike sa uvaţuje ţe je noha rotačne 

uloţená k základu a hýbe sa telo. Telu je určená poloha, rýchlosť a zrýchlenie ikonami Linear 

Driver. Po vykonaní programu sa do premenných pomocou ikony Joint Senzor zapíše poloha, 

rýchlosť a zrýchlenie vo väzbách. Tento výstup následne vstupuje do doprednej dynamiky. 

 Na obrázku 20b) je zobrazený podprogram dopredna_dynamika. Je podobný ako 

podprogram inverznej kinematiky. Vstupne parametre vstupujú cez ikony Joint Actuator do 

väzieb. Po výkonaní programu sa výstupne hodnoty zapíšu do výstupných premenných 

pomocou ikony Joint Senzor. Výstupné parametre sú momenty pre pohyb väzby a sily a 

moemnty pôsobiace vo väzbe. Jedná sa o tri sily a dva zvyšné momenty. 

V prípade pohybu v pred sú podprogramy zjednodušené a neobsahujú rotačnú väzbu 

prvej osy. 

 

a) 

 

b) 

Obr. 20) a) Inverzná kinematika, b) Dopredná dynamika 
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V časti definícia parametrov sú definované aj volené parametre. Tieto parametre sa 

menili v rozumnom rozmedzí a získali sa grafy na obrázku 21 . Na pravej strane obrázku 21 

zobrazuje závislosť otáčok a momentu druhej a tretej osy na dĺţke kroku. V intervale od 0,12 

do 0,16m momenty osy 2 a 3 klesajú a po hodnote 0,16m moment osy 2 rastie. Preto je 

vhodná dĺţka kroku 0,16m. Podstatnejší je pohľad na moment neţ otáčky. Moment sa prenáša 

cez prevody a hriadele, a čím bude menší, tým budú menšie rozmery týchto dielov a zníţi sa 

tak celková hmotnosť. Ďalší dôvod pre nízky moment je aj prevodový pomer prevodovky, 

elektromotory majú vysoké otáčky a malý moment, s čoho vyplýva veľký prevodový pomer. 

Na ľavej strane obrázku 21 je zobrazená závislosť otáčok a momentu druhej a tretej 

osy na výške, v ktorej sa pohybuje. Ako bolo spomínane podstatnejší je moment preto bola 

vybratá posledná hodnota z intervalu a to 0,72m. Ďalšie hodnoty v intervale nie sú, lebo do 

takých vzdialeností nedosahuje konštrukcia nohy. 

Hodnoty z ktorých grafy na obrázku 21 vychádzajú sú uvedené v prílohách 4 a 5. 

Hodnoty v týchto prílohách vychádzajú zo simulácie. Volený parameter bol menený v cykle a 

ostatné parametre konštantné.  

Po zistení volených parametrov sa vykonali posledné simulácie s daným volenými 

parametrami. Simulovala sa maximálna rýchlosť pohybu a rozbeh do maximálnej rýchlosti. 

Hodnoty týchto simulácii sú uvedené v prílohách 6. Z nich potom vychádzajú potrebné 

hodnoty pre voľbu motora a prevodovky. Jedná sa hodnoty maximálneho momentu a otáčok.  

9.3.2 Voľba motora a prevodovky 

Ako uţ bolo spomínane volený motor bude servopohon. Keďţe bude tento servopohon 

napájaný jednosmerný napätím, výber typu sa obmedzí na jednosmerné motory poprípade 

krokové motory. Vzhľadom na momentovú charakteristiku a hmotnosť krokových motorov, 

ktoré nie sú schopné vyšších momentov vo vyšších otáčkach, sa výber zúţil len na 

jednosmerné motory.  

Ďalším obmedzením je hodnota napätia, ktorá odpovedá 24V, ktorá je zhodná s 

napätím pohonov ramena pre zber vzorku. Na základe týchto poţiadaviek bola zvolená rada 

jednosmerný motor od firmy Intecno. Rada motorov je bliţšie popísaná v katalógu v prílohe 

7. Pretoţe samotné motory nedosiahne poţadované parametre, uvedené v prílohe 8, sú 

doplnené o harmonickú prevodovku. Zvolená bola harmonická prevodovka od firmy DKM-

Unibox z dôvodu kompaktnosti a vysokých prevodových pomerov a vysokých výstupných 

momentov. 

 

Obr. 21) Grafy závislostí volených parametrov 
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 Na základe poţadovaných parametrov v prílohe 8, bola volená prevodovka pomocou 

prepočtu poţadovaných otáčok a nominálnych otáčok motora. Týmto sa získal celkový 

prevod, ktorý treba ešte vydeliť prevodom ozubených kolies, a získa sa tak celkový prevod 

pre voľbu prevodovky. Volená prevodovka mala najbliţší niţší prevod z katalógu 

prevodoviek od firmy DKM-Unibox v prílohe 9. Dosiahne sa tak poţadovaných otáčok. V 

katalógu sú uvedené aj presne parametre vybranej prevodovky.  

V prípade momentu sa moment počíta spätne cez prevod a poţadovaný moment. Moment sa 

vydelí celkovým prevodom a získa sa tak minimálny moment motora. Tieto prepočty sú 

vypísane v prílohe 8. Sú v nej napísane poţadované parametre a získané parametre. 

 V tabuľke 7 sú vybrané presné motory a prevodovky pre jednotlivé osy, s 

vypočítaným maximálnym výstupným momentom a otáčkami z prevodovky po prepočte aj s 

účinnosťou prevodovky. Elektromotor je zobrazený na obrázku 22a) prevodovka na obrázku 

22b). 

Tab 8)  Zvolené motory a prevodovky 

 Elektromotor Prevodovka Otáčky[ot/min] Moment[Nm] 

Osa 1 BL012.240 UB 046 – 150 21,33 44,06 

Osa 2 BL018.240 UB 046 – 80 33,33 63,17 

Osa 3 BL012.240 UB 046 – 196 20,41 70,01 

Typ motoru je u všetkých osách rovnaký. Jedná sa o jednosmerný motor s elektrickým 

komutátorom od firmy Intecno s označním BL. Pre odmeranie polohy je pouţitá Halová 

sonda, ktorá je súčasťou motoru. Popis parametrov motora je v tabuľke 9. 

Tab 9)  Paremetre motorov 

Označenie Póly Fázy 
Nominál. 

napätie 

Nominál. 

moment 

Nominál. 

otáčky 
Výkon 

Maximál. 

moment 
Hmot. 

Maximál. 

prúd 

BL012.240 8 3 24V 0,125Nm 4000/s 52W 0,38Nm 450g 10,6A 

BL018.240 8 3 24V 0,185Nm 4000/s 78W 0,56Nm 650g 15,5A 

 

a)        b)                        

Obr. 22) a)Elektromotor[19], b)Harmonická prevodovka[20] 
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Typ prevodoviek je pre kaţdú osu rovnaký, líšia sa len prevodovým pomerom. Jedná sa 

o dvojstupňové harmonické prevodovky  s prevodovým pomerom aţ 1:400 od firmy Unibox. 

Rada prevodoviek má označenie UB046, s príponou prevodového pomeru. Parametre 

jednotlivých prevodoviek je v tabuľke 10.   

Tab 10)  Parametre prevodoviek 

Označenie 

Nominál.  

výstupné 

moment 

Maximal. 

výstupné 

moment 

Nominálne 

vstupné 

otáčkcy 

Maximal. 

vstupné 

otáčky 

Vôľa Účinnosť Hmotnosť 

UB046-80 25Nm 50Nm 3000/min 6000/min 1,6° 94% 0,8kg 

UB046-150 35Nm 70Nm 3000/min 6000/min 1,6° 94% 0,8kg 

UB046-196 40Nm 80Nm 3000/min 6000/min 1,6° 94% 0,8kg 

9.4 Výpočeť pevnosť hriadeľov 

V konstrukcii nohy sa nachádza viacero hriadeľov, ktorých pevnosť treba spočítať. Na 

obrázku 23 je zobrazný prvý hriadeľ pre pohon tretej osy spolu so silovým a momentovým 

zataţením a tvar pre určenie kritického miesta, vrubu. Výpočet je typu statickej určitej úlohy. 

Výsledkom výpočtu je bezpečnosť k medzi pevnosti a medzi únavy. Postup pri výpočte 

hriadeľov vychádzal s knihy Konstruování strojních součástí[3]. 

Z dôvodu podobnosti sa ostatné výpočty nachádzajú v prílohe 10. 

 

Obr. 23) Model hriadeľa tretej osi-statická úloha  

          

         

         

         

        

Vstupné parametre: 

    

    

    

    

    

Neznáme parametre: 
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Okrajové podmienky: 

                                                       

Rovnice pre riešenie neznámych parametrov vychadzajúce s okrajových podmienok: 

               

          

         

                     

                      

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

Grafické zobrazenie momentov a síl je na obrázku 25 (len nenulových). Nebezpečné miesta 

sú miesta z vrubmi a v miestach pôsobenia najvyššieho momentu ohybového a točivého. 

 

Obr. 24) Grafické zobrazenie síl a momentov 

        

        

           

            

Výpočet zaťaţenie v I. časti x=0÷L1:   

          

 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

            

        

                              

                               

Výpočet zaťaţenie v II. časti x= L1÷(L1+ L2):   

              

 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

            

            

                              

                                               

Výpočet zaťaţenie v III. časti  x=( L1+ L2)÷(L1+ L2+ L3):  

                 

 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 
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Vyriešené neznáme parametre: 

       

        

              

            

            

Poloha nebezpečných miest, zaoblenie a koeficienty pre výpočet redukovaného napetia: 

                                                

                                

                                                 

                                                  

                                                  

Výpočet modulu prierezu v ohybe a modulu prierezu v krute pre hodnoty x: 

                                   

                                    

                                     

                                      

                                      

Vypočet momentov v bodoch x: 

                            

                             

                              

                              

                            

Výpočet redukovaného napätia podľa teorie mernej napätosti pevnosti a únavy 

    √(( 
  

  
)
 

  (  

  

  
)
 

)  

    √(( 
  

  
)
 

  (  

  

  
)
 

) 

 

(25) 

 

(26) 
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Výpočet korigovanej medze únavy: 

                                    

                                            

   
                                            

(27) 

(28) 

(29) 

Výpočet bezpečnosti k medze pevnosti a medze únavy: 

Re=390MPa, Rm=850MPa, σm=0MPa(zataţenie je pre obe smery rovnaké), σa= σru(amplitúda) 

   
  

   
  

   
 

  

   
  

  

  

 

 

(30) 

 

(31) 

                           

                           

                            

                             

                             

Kontrola na odlačenie 

Vstupné parametre: 

       ,        ,       ,         

      (koeficient typu),      (počet zubov) 

Neznáme parametre: 

  
 

Dovolené napätie pre spoj ocel- zliatina AlCuMg je 45MPa(100MPa*0,45). 

Vzorec pre výpočet napätia: 

  
    

      
 

  
      

                    
         

   
    

 
 

  

     
      

 

(32) 

 

(33) 

 

(34) 

9.5 Výpočeť pevnosti ozubených prevodov 

V konštrujcii nohy sa nachádzajú dva čelné ozubené prevody s rovnými zubami. Jeden na 

prevej ose a druhý na druhej ose. Koleso aj pastorok sú jednostrane ulozené na hriadeloch 

a prenášaju moment, ktorý odpovedá maximálnemu momentu vychádzajúceho z prevodovky. 

Pre prvú osu je moment 44,1Nm a druhú 63,ľNm. Ďalšími vstupnými hodnotami do výpočtu 

sú modul, počet zubov pastroka a kolesa, ostné konštaty potrebné pre výpočet. Modul bol 

volený čo najniţší z dôvodu vôle v ozubení. Šírka ozubenia bude volená podľa potreby, tak 

aby bola dosiahnutá minimálne hodnoty súčiniteľov bezpečnosti. 
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Kedţe je výpočet dlhý, a pre oba prevody podobný, nachádza sa celý v prílohách 11 

a 12. Pre výpočet bol pouţitý program Mathcad. Umoţňuje kalkuláciu odvodených 

premenných automaticky po zmene vstupných parametrov, čo urýchľuje výpočet 

a optimalizáciu ozubenia.  

Na začiatku príloch sú uvedené zákaldné parametre ozubenia, vypočítané z modulu 

a počtu zubov. Nasleduje kontrola šipačatosi kolesa a pastorku, ktorá je v tomo prípade 

splnená, kedţe prevody niesú veľké, ale len do pomeru 1,5:1. Ďalej je výpočet smerovaný na 

výpočet napätia v dotyku zubu. Maximálne napätie vychádza z prenášaného momentu. 

Následne po tomto výpočte je volený materiál kolesa a pastroku. Pokračuje sa kontrolou 

bezpečnosti napätia v dotyku, ktorá musí byť minimálne 1,2. S ohaldom na bezpečnosť bola 

zvolená šírka ozubenia 20mm pre prvú os a 18mm pre druhú os. 

Druhá polovica výpočtu je venovaná výpočtu únavy kolesa a pastroku v mieste päte 

zubu. Najpr sa určí napätie v ohybe, z ktorého sa spočíta únava. Minálna bezpečnosti je 1. Pre 

zvolnú šírku ozubenia bola únavová bezpečnosť dostačujúca. 

V tabuľke 11 sú vypísane parametre výpočtu získane z príloh 11 a12. 

Tab 11)  Vypočítané hodnoty ozubenia 

Parametre osi 1 Parametre osi 2 

Počet zubov patrosku 36 Počet zubov patrosku 42 

Počet zubov kolesa 45 Počet zubov kolesa 63 

Prevodový pomer 1:1,25 Prevodový pomer 1:1,5 

Šírka ozubenia 20mm Šírka ozubenia 18mm 

Modul 1mm Modul 1mm 

Prenášaný moment 44Nm Prenášaný moment 63,2Nm 

Bezpečnosť napätia 

v dotyku pastroku 
1,24 

Bezpečnosť napätia 

v dotyku pastroku 
1,21 

Bezpečnosť napätia 

v dotyku pastroku 
1,25 

Bezpečnosť napätia 

v dotyku pastroku 
1,22 

Bezpečnosti proti vzniku 

únavovej trhliny 
1,35 

Bezpečnosti proti vzniku 

únavovej trhliny 
1,1 

9.6  Výpočeť pevnosti ozubeného remeňa 

Súčasťou nohy robota je aj prevod ozubeným remeňom. Ozubený remeň slúţi na prenos 

krútiaceho momentu z hnanej na hnanú remenicu, a aby dané zaťaţenie prenieslo, je nutné 

počítať jeho pevnosť. Pri voľbe a výpočte remeňa je nutné zohľadniť nasledujúce parametre: 

typ remeňa, predbeţné rozmery hnanej a hnacej remenice, prevodový pomer, krútiaci 

moment, napätie v remeni, predbeţnú osovú vzdialenosť a premenlivosť zaťaţenia. Následne 

sa z týchto parametrov zistia presné rozmery a počty zubov oboch remeníc, presná osová 

vzdialenosť, na základe počtu zubov remeňa, šírku remeňa, maximálne napätie v remeni, 

predpätie v remeni a kontroluje sa počet zubov remeníc v zábere.  

Pre výpočet remeňa bol zvolený program Contitech[22] od spoločnosti Continental. 

Podľa zadaných parametrov dokáţe vypočítať parametre remeňa. Vstupné údaje boli 

maximálny prenášaný moment, ktorý vychádzal s výpočtu pohonov a prevodoviek, rozmery 
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hnanej a hnacej remenice volené v rozmedzí, ktoré dovoľovala konštrukcia a volené čo 

najmenšie pre zníţenie celkovej hmotnosti. Ďalšími údajmi bola predbeţná osová 

vzdialenosť, typ namáhania a typ remeňa volený tak, aby šírka remeňa bola čo najmenšia. Z 

výpočtu vyplynulo, ţe počet zubov oboch remeníc je 24 s rozstupom 8mm, čo je uvedené aj 

vo výpočtovej správe vygenerovanej programom v prílohe 13. Týmto typom remeníc 

odpovedá remeň Conti Synchrobelt HTD s rozstupom 8mm, určený na prenos veľkých 

krútiacich momentov s oblým tvarom zubu. Z výpočtu vychádzajú aj ďalšie informácie ako 

predpätie remeňa, šírka remeňa ale aj zaťaţenie remeníc, ktoré vstupujú do výpočtu 

hriadeľov. Šírka remeňa je teda 25mm a predpätie 1365N, ktoré je zabezpečené osovou 

vzdialenosťou, bez napínacej kladky. Presná osová vzdialenosť je zaistená excentrickým 

bronzovým puzdrom nalisovaným do druhého ramena. Podľa výpočtu je remeň zaťaţení silou 

2290N a  maximálna záťaţ je 2700N. S toho vyplýva, ţe bezpečnosť je 1,18.  

Z konštrukčného hľadiska je dôleţité zaistenie remeňa pred zošmyknutím z remeníc. Na 

to sú prispôsobené remenice, a to vodiacimi krúţkami na oboch stranách remeníc. 

Vtabuľke 12 sú uvedené niektoré parametre výpočtu vypisané  z prílohy 13. 

Tab 12)  Výslekdy výpočtu remeňového prevodu 

Počet zubov hnanej remenice 24 

Počet zubov hnacej remenice 24 

Roztečný priemer hnanej remenice 61,12mm 

Roztečný priemer hnacej remenice 61,12mm 

Rozostup zubov 8mm 

Prenášaný moment 70Nm 

Otáčky remeníc 20/min 

Statické napätie remeňa 1365 

9.7 Senzory nohy 

Súčasťou nohy sú aj senzory. Okrem senzorov na pohonoch je na nohe aj ďalší,  a to taktilný 

senzor.  Jeho úlohou je snímať kontakt na jeho povrchu, v tomto prípade sníma kontakt medi 

zemou a jednotlivými koncami nôh. Táto informácia je dôleţita z hľadiska prenášaných síl 

medzi robotom a zemou, a takisto dôleţitá pre riadenie motorov. Na nohe je umiestnený na 

plastovom zakonční ramena 3, kde je nalepený. Schéma taktilneho senzora je na obrázku 25. 

 

Obr. 25) Taktilný senzor[23] 
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10 VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA 

Kráčajúci robot je konstrukčne rozdelený na dve časti a to: telo robota a nohy robota. 

Tomu odpovedá aj výkresová dokumentácia. Celková zostava pozostáva zo zostavy tela, 

zostáv pravej a ľavej nohy a spojovacieho materiálu. Označenie celkovej zostavy je 2-

000.000. Prvé číslo(2) odpovedá formátu výkresu. Prvé trojčíslie odpovedá číslu zostavy. 

Posledné trojčíslie(000) odpovedá číslu zostavy. Diely zostavy sú zančené tak ţe sa podsledné 

trojčíslie upravý podľa poradového čísla v kusovníku. 

Zostava tela pozostáva z rámu, príruby pre uchytenie ramena, robota Schunka, skryne 

riadiacej jednostky, baterie a dalších konponentov. Je označená čislom 2-100.000. Podobne 

ako u celkovej zostavy aj tu je značenie rovnako vygenerované. Prvé čislo(2) odpovedá 

formátu výkresu, číslo 100 číslu zostavy a číslo 000 odpovedá typ výkresu čiţe zostave. Diely 

zostavy potom majá čísla X-100-YYY, kde X je formát výkresu a YYY je poradové číslo  v 

kusovníku. Poradové čísla boli automaticky generované programom SolidWorks. 

  Zostava ľavej a pravej nohy je podobná. Nohy sú voči sebe symetrické a zloţené 

z rovnakých dielov, aţ na rameno prvej osi, ktoré je samostane pre ľavú a pravú nohu. Číslo 

výkresu zostavy ľavej nohy je 2-200.000-1 pre pravú 2-200.000-2. Čísla dielov zostáv potom 

majú čislo X-200-YYY-Z, kde X je formát výkresu, YYY poradové číslo v kusovníku a Z je 

poţité len pre nesymetrické diely, v tomto prípade len pre rameno prvej osi. 

Diely zostavy nohy v prípade hriadeľov a puzdier majú špecifické označenie. Sú 

popísane dvoma číslami cez pomlčku naprílad: hriadeľ 1-2.Číslo 1 znamená ţe daný hriadeľ 

prenáša moment prvej osy a číslo 2 znamená, ţe je v druhý v poradí. Číslovanie začína od 

vzniku momentu, čiţe prevodovky. Rovnaké je to u puzdier. 

 Pre tvorku vykresovej dokumentácie boli pouţité knihy Základy konstruováni[24] a 

Výběry z norem pro konstrukční cvičení[25]. Počas tvroby však neboli dostatočné a bola 

pouţitá naviac kniha Strojnické tabulky: pro školu a praxi[26]. 

Vykresy vychádzali  s 3D modelov jednotlyvých koponentov, vytvorené v program 

SolidWorks nachádzajúce sa v prílohe 15. V tom istom programe boli vytvorené aj jednotlivé 

vykresy. Kompletná výkresová dokumentácia je v prílohe 14. 
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11 EKONIMICKÉ ZHODNOTENIE 

Úlohou ekonomického zhodnotenia je zistiť pribliţnú sumu za nakupované a vyrabané 

komponenty a montáţ jedného kusu. Ekonomické zhodnotenie sa zaoberá aj výhodou výroby 

a ďašieho výskumu robotu. 

 Cena nakupovaných komponentov je pribliţne 6689EUR, cena vyrábaných 

komponentov je 3443EUR a cena montáţe 350EUR. Celková cena teda vychádza na necelých 

10 500EUR. Vysoká hodnota nakupováných komponentov je z dôvodu vysokých cien 

elektrických servopohonov a presných a tuhých harmonických prevodoviek. Vyskytujú sa 

v robote niekoľkokrát, presnejšie pre kaţdú osou kaţdej nohy. Ďalšími drahými poloţkami je 

elektornika: 3D kamera, sonar, batéria, riadiaci systém a rameno Schunk. V prípade 

vyrábaných komponnetov sú najdrahšie diely hriadele a ramená. Vyššia cena je preto ţe 

jednotlivé komponenty sú vyrobené z kvalitnejších materiálov a majú zloţitejší tvar. Cena 

montáţe oproti ostaným cene nieje vysoká. Ceny sú rozpisané v tabuľke 13. 

 V prípade porovnávanie ceny s ostatnými robotmi podobného účelu a nostnosti, je 

zistenie ceny kompikované. Väčšina týchto robotov je ešte v štádiu vývoja a sú vyrábané len 

kusovo. Pre porovnanie by bolo potrebné k cene pripočítať riadiaci sofware a spreniť ceny 

jednotlivých konponentov. 

Tab 13)  Pribliţné ceny 

Názov dielu Počet kusov Odhadovaná cena(EUR) za kus 

3D kamera 1 200 

Batéria 24V 1 540 

Drziak 4 8 

Držiak batérie 2 5 

Držiak skryne 4 4 

Elektromotort BL12 8 100 

Elektromotort BL18 4 120 

Hriadeľ 1-1 4 40 

Hriadeľ 1-2 4 60 

Hriadeľ 1-3 4 15 

Hriadeľ 2-1 4 40 

Hriadeľ 2-2 4 85 

Hriadeľ 3-1 4 50 

Hriadeľ 3-2 4 45 

Kabeláž 1 45 

Kolík Ø5x26 4 0,05 

Kryt 1 4 8 

Kryt 2 16 2 

Ložisko 6007 8 8 

Matica KM 22x1,5 4 10 

Matica KM 24x1,5 8 12 

Matica KM 32x1,5 4 18 

Matica M10 16 0,05 

Pätka 4 15 
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Podložka 10 16 0,02 

Prevodovka UB046 150 4 250 

Prevodovka UB046 196 4 250 

Prevodovka UB046 80 4 250 

Príruba 1 25 

Príruba spojky 12 15 

Puzdro 1-1 4 5 

Puzdro 1-2 4 5 

Puzdro 1-3 4 5 

Puzdro 2-1 4 5 

Puzdro 3-1 8 5 

Puzdro 3-2 4 5 

Rám 1 40 

Rameno 1L 2 65 

Rameno 1P 2 65 

Rameno 2 4 45 

Rameno 3 4 30 

Remeň HTD 8 4 20 

Remenica 4 25 

Riadaci systém 1 550 

Robot Schunk 1 650 

Skrutka M10x40 16 0,1 

Skrutka M4x10 60 0,02 

Skrutka M5x8 24 0,02 

Skrutka M6x16 24 0,04 

Skrutka M6x20 4 0,04 

Skrutka M6x35 4 0,05 

Skrutka M8x16 16 0,07 

Skrutka M8x25 9 0,09 

Skryna jednotky 1 25 

Sonar 1 120 

Spojka 12 15 

Teleso prevodovky 4 80 

Veko prevodovky 1 4 35 

Veko prevodovky 2 4 30 

Vložka 1 4 5 

Vložka 2 4 2 

Vodiaci krúžok 16 0,5 

Montáž 1 350 

Celková cena robota: 10 498,52 
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12 ZHODNOTENIE A DISKUSIA 

Diplomová práca riešila viacerov problémov. Prvým z nich bol aj simulácia pohybu nohy. 

Mala za úlohu získať potrebné informácie pre voľbu motorov a prevodoviek, to boli dôleţité 

informácie pre tvorbu celého robota. Vychádzala len s predpokaldov a s predbeţného návrhu 

nohy. Boli niekoľko krát upravované a obmieňané podľa poţadoviek konštrukcie a znovu 

simulovaná na zistenie, či nedošlo k zásadnej zeme potrebných výkonov. 

  Druhým problémom bola samotná konštrukcia nohy. Vyţadovala čo najľahšie, 

nejjednoduchejšie, najlacnejšie a optimálne riešenie. Najľahšie riešenie sa docielilo pouţitými 

materiálmi, najjednoduchejšie riešeni noha práve nemala z dôvodu, ţe poţiadvky boli kladené 

aj na optimálne riešenie. Komplikovanosť nohy je práve v uloţní pohonov mimo miesta 

miesta ich účinku a pouţitím prevodov a hriadeľov. Konštrukčne zloţité sú ozubené prevody 

a dve hriadele uloţené v sebe. Najlacnejšia riešenie sa docielo pouţívaním lacných ale 

zároveň vhodných dielov. 

Tretím problémom boli výpočty. Výpočty hriadeľ a ozubených prevodov boli 

vyriešené za pomoci knihy Konstruování strojních součásti[3]. Pre výpočet remeňového 

prevodu bol pouţitý software. Contitech Suite 7.4. 

12.1 Moţné pokračovanie 

Diplomová práca rieši len časť celej problematiky kráčajúceho robota pre zber vzorku, 

konkrétke len konštrukčnú časť a teoriticky elektronickú. Ďalšie časti sú: elektronicá 

a softwarová. Pre fungovanie robota sú potrebné všetky tri časti.  

Samotný vývoj konstrukčnej časti, nieje tieţ ukončný, potrebné by bolo reálne 

prevedeni testovanie a poprípade aj úprava jednotlivých komponentov robota. 

Elektronická časť zahrňuje riadiaci systém, senzorický systém, elektrickú časť 

pohonov a elektrické prepojenie s manipulačným ramenom. V práci boli niektoré časti 

teoreticky vyriešené. 

12.2 Vyuţitie v praxi 

Kráčajúce mobilné roboty moţu mať v praxi široké uplatnenie. Tým, ţe sú schopné chodiť sa 

vedia dostať aj na menej prístupném miesta oproti iným mobilným robototom, napríkald  

pásový. Je vybavený robotickým rameno, ktoré moţe slúţiť jedna na manipuláciu ale aj na 

zber vzorku, na ktorý je pripravený priestor. 

Kráčajúce mobilné roboty je moţné pouţiť na prieskum nebezpčného a nedostupného 

terénu, ako napríklad mínové polia, strmé zrázy a zúţené miesta. S robotickým ramenom by 

mohol slúţiť ako pomocná jednotka zácharným zloţkám. Takisto by sa vedel uplatniť 

v armáde pri manipulácii a vyhľadavaní bômb. 
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13 ZÁVER 

Cieľom diplomovej práce je zostrojiť robota, ktorý je schopný pohybu v podobe kráčania skrz 

členitý terén. Z charakteristiky problému ďalej vyplýva, ţe robot musí byť schopný zbierať 

vzorky o maximálnej hmotnosti 5kg. 

 V druhej kapitole je krátky prehľad kráčajúcich robotov, so zameraním pravé na 

konštrukčnú časť robotov. Sú tam rozobraté dvoj, štvor a šesťnohé konštrukcie. V tretej 

kapitole je riešená technológia kráčania. Hovorí o pohyboch jednotlivých končatín, polohe 

ťaţiska a procesoch, ktoré sa pri kráčaní dejú. V štvrtej kapitole sú v krátkosti popísane 

vybrané pohony pouţívane u mobilných robotov. Druhá a štvrtá kapitola odráţajú rešeršnú 

časť práce 

 V kapitole systémový rozbor sa rieši problematika zadania práce. Rieši sa postup pre 

dosiahnutie optimálneho riešenia konštrukcie robota a fromuluje sa probém. Na to nadväzuje 

kapitol šesť v ktorej sú vypísane štyri návrhové varianty ich kinematické schémy, pohybové 

cykly, výhody a nevýhody. Nasleduje hodnotenie jednotlivých variant a výber optimálnej 

varianty. Bol vybratý variant R2 s najvyšším počtom bodov po hodnotení multikriteriálnou 

analýzou. Tým je vyriešená voľba návrhovej varianty. 

 Vo ôsmej kapitole je riešená samotná konštrukcia modelu robota, konkrétne telo 

robota a jeho súčasti. Volí sa v nej rameno pre zber vzorku, batéria a jej umiestnenie, riadiaca 

jednotka a senzory na tele robota. Z konštrukčnej časti bol vyriešený rám tela a uchytenie 

ramena. Rameno bolo vybraté od spoločnosti Schunk s onačením LWA 4P 

vybavené trojprstou rukou s označrním SDH. Tým je vyriešený problém zo zberom vzorku.  

V kapitole konštrukcia nohy, je popísaný pohyb mechanizmu modelu a jeho simulácia, 

ktorej výstup je potrebný pre voľbu pohonov, podľa ktorej sú zvolené motory a prevodovky. 

Motory s výkonom 52 a 78W a prevodovky s pomerom 80, 150 a 196. Nasleduje výpočet 

hriadeľov, ozubeného prevodu a remeňového prevodu. Tým je vyriešený konštrukčný návrh 

vybranej varianty a potrebné strojárenské výpočty. 

 V kapitole výkresová dokumentácia bolo vyriešené značenie výkresov zostáv  a 

jednotlivých dielov. 

 V jedenástej kapitole bolo riešené ekonomické hľadisko, či má alebo nemá zmysel 

daného robota ďalej vyvíjať a reálne postaviť. Cena za robota bola pribliţne stanovená na 10 

500EUR. 
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15 ZOZNAM SKRATIEK, SYMBOLOV, OBRÁZKOV 

A TABULIEK 

15.1 Zoznam skratiek a symoblov 

Skratka Význam Jednotka 

3D trojrozmerný [-] 

Ah ampérhodina [-] 

A ampér [-] 

deg/s stupne za sekundu [-] 

ds stredný priemer [mm] 

Ɛ1 hodnotenie varianty 1 [-] 

Ɛ2 hodnotenie varianty 2 [-] 

Ɛ3 hodnotenie varianty 3 [-] 

Ɛ3a hodnotenie varianty 3a [-] 

FCY sila v bode C v smere osy Y [N] 

FCZ sila v bode C v smere osy Z [N] 

FDY sila v bode D v smere osy Y [N] 

FDZ sila v bode D v smere osy Z [N] 

FV celková sila od  prevodu [N] 

g gram [-] 

h hĺbka [mm] 

HP11 body parametru 1 varitanty 1 [-] 

HP110 body parametru 10 varitanty 1 [-] 

HP12 body parametru 2 varitanty 1 [-] 

HP13 body parametru 3 varitanty 1 [-] 

HP14 body parametru 4 varitanty 1 [-] 

HP15 body parametru 5 varitanty 1 [-] 

HP16 body parametru 6 varitanty 1 [-] 

HP17 body parametru 7 varitanty 1 [-] 

HP18 body parametru 8 varitanty 1 [-] 

HP19 body parametru 9 varitanty 1 [-] 

HP21 body parametru 1 varitanty 2 [-] 

HP210 body parametru 10 varitanty 2 [-] 

HP22 body parametru 2 varitanty 2 [-] 

HP23 body parametru 3 varitanty 2 [-] 
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HP24 body parametru 4 varitanty 2 [-] 

HP25 body parametru 5 varitanty 2 [-] 

HP26 body parametru 6 varitanty 2 [-] 

HP27 body parametru 7 varitanty 2 [-] 

HP28 body parametru 8 varitanty 2 [-] 

HP29 body parametru 9 varitanty 2 [-] 

HP31 body parametru 1 varitanty 3 [-] 

HP310 body parametru 10 varitanty 3 [-] 

HP32 body parametru 2 varitanty 3 [-] 

HP33 body parametru 3 varitanty 3 [-] 

HP34 body parametru 4 varitanty 3 [-] 

HP35 body parametru 5 varitanty 3 [-] 

HP36 body parametru 6 varitanty 3 [-] 

HP37 body parametru 7 varitanty 3 [-] 

HP38 body parametru 8 varitanty 3 [-] 

HP39 body parametru 9 varitanty 3 [-] 

HP3a1 body parametru 1 varitanty 3a [-] 

HP3a10 body parametru 10 varitanty 3a [-] 

HP3a2 body parametru 2 varitanty 3a [-] 

HP3a3 body parametru 3 varitanty 3a [-] 

HP3a4 body parametru 4 varitanty 3a [-] 

HP3a5 body parametru 5 varitanty 3a [-] 

HP3a6 body parametru 6 varitanty 3a [-] 

HP3a7 body parametru 7 varitanty 3a [-] 

HP3a8 body parametru 8 varitanty 3a [-] 

HP3a9 body parametru 9 varitanty 3a [-] 

K súčiniteľ typu spojenia [-] 

ka súčiniteľ vplyv kvality povrchu [-] 

kb súčiniteľ vplyv velkosti telesa [-] 

kc súčiniteľ vplyv spôsobu zaťaţovania [-] 

kd súčiniteľ vplyv teploty [-] 

ke súčiniteľ vplyv spoľahlivocsti [-] 

kf súčiniteľ ďalších vplyvov [-] 

kg kilogram [-] 

kp bezpečnosti k medzi pevnosti [-] 

kp1 bezpečnosti k medzi pevnosti v bode x1 [-] 

kp2 bezpečnosti k medzi pevnosti v bode x2 [-] 
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kp3 bezpečnosti k medzi pevnosti v bode x3 [-] 

kp4 bezpečnosti k medzi pevnosti v bode x4 [-] 

kp5 bezpečnosti k medzi pevnosti v bode x5 [-] 

ku bezpečnosti k medzi únavy [-] 

ku1 bezpečnosti k medzi únavy v bode x1 [-] 

ku2 bezpečnosti k medzi únavy v bode x2 [-] 

ku3 bezpečnosti k medzi únavy v bode x3 [-] 

ku4 bezpečnosti k medzi únavy v bode x4 [-] 

ku5 bezpečnosti k medzi únavy v bode x5 [-] 

l dĺţka [mm] 

L1 dĺţka úseku L1 [mm] 

L2 dĺţka úseku L2 [mm] 

L3 dĺţka úseku L3 [mm] 

LF predna ľavá [-] 

LH zadna ľavá [-] 

m meter [-] 

M1KX krútiaci moment v okolo X v úseku 1 [Nm] 

M1OY ohybový moment v okolo Y v úseku 1 [Nm] 

M1OZ ohybový moment v okolo Z v úseku 1 [Nm] 

M2KX krútiaci moment v okolo X v úseku 2 [Nm] 

M2OY ohybový moment v okolo Y v úseku 2 [Nm] 

M2OZ ohybový moment v okolo Z v úseku 2 [Nm] 

M3KX krútiaci moment v okolo X v úseku 3 [Nm] 

M3OY ohybový moment v okolo Y v úseku 3 [Nm] 

M3OZ ohybový moment v okolo Z v úseku 3 [Nm] 

min minúta [-] 

MK krútiaci moment v danom bode [Nm] 

MK1 krútiaci momentv danom bode [Nm] 

mm milimeter [-] 

Mo1 ohybový moment v bode x1 [Nm] 

Mo2 ohybový moment v bode x2 [Nm] 

Mo3 ohybový moment v bode x3 [Nm] 

Mo4 ohybový moment v bode x4 [Nm] 

Mo5 ohybový moment v bode x5 [Nm] 

N1 normálová sila v ose X v úseku 1 [N] 

N2 normálová sila v ose X v úseku 2 [N] 

N3 normálová sila v ose X v úseku 3 [N] 
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Nm newtonmeter [-] 

obr. obrázok [-] 

ot/min otáčky za minúti [-] 

p tlak [MPa] 

P1 parameter 1 [-] 

P10 parameter 10 [-] 

P2 parameter 2 [-] 

P3 parameter 3 [-] 

P4 parameter 4 [-] 

P5 parameter 5 [-] 

P6 parameter 6 [-] 

P7 parameter 7 [-] 

P8 parameter 8 [-] 

P9 parameter 9 [-] 

R1 varianta 1 [-] 

R1 zaoblenie v bode x1 [mm] 

R2 varianta 2 [-] 

R3 varianta 3 [-] 

R3 zaoblenie v bode x3 [mm] 

R3a varianta 3a [-] 

R4 zaoblenie v bode x4 [mm] 

R5 zaoblenie v bode x5 [mm] 

Re medza sklzu [MPa] 

RF predna pravá [-] 

RH zadná pravá [-] 

Rm medza pevnosti [MPa] 

s sekunda [-] 

T1Y posuvová sila v ose Y v úseku 1 [N] 

T1Z posuvová sila v ose Z v úseku 1 [N] 

T2Y posuvová sila v ose Y v úseku 2 [N] 

T2Z posuvová sila v ose Z v úseku 2 [N] 

T2Z posuvová sila v ose Z v úseku 3 [N] 

T3Y posuvová sila v ose Y v úseku 3 [N] 

V volt [-] 

viď. videnie [-] 

VP1 váha parametru 1 [-] 

VP10 váha parametru 10 [-] 
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VP2 váha parametru 2 [-] 

VP3 váha parametru 3 [-] 

VP4 váha parametru 4 [-] 

VP5 váha parametru 5 [-] 

VP6 váha parametru 6 [-] 

VP7 váha parametru 7 [-] 

VP8 váha parametru 8 [-] 

VP9 váha parametru 9 [-] 

Wh watthodina [-] 

Wk1 modul prierezu v krute v bode x1 [mm3] 

Wk2 modul prierezu v krute v bode x2 [mm3] 

Wk3 modul prierezu v krute v bode x3 [mm3] 

Wk4 modul prierezu v krute v bode x4 [mm3] 

Wk5 modul prierezu v krute v bode x5 [mm3] 

Wo1 modul prierezu v ohybe v bode x1 [mm3] 

Wo2 modul prierezu v ohybe v bode x2 [mm3] 

Wo3 modul prierezu v ohybe v bode x3 [mm3] 

Wo4 modul prierezu v ohybe v bode x4 [mm3] 

Wo5 modul prierezu v ohybe v bode x5 [mm3] 

x súradnica v ose X [mm] 

x1 poloha bodu x1 na ose X [mm] 

x2 poloha bodu x2 na ose X [mm] 

x3 poloha bodu x3 na ose X [mm] 

x4 poloha bodu x4 na ose X [mm] 

x5 poloha bodu x5 na ose X [mm] 

z počet zubov [-] 

ZMP Zero Moment Point [-] 

α1 súčiniteľ tvaru pre ohyb v bode x1 [-] 

α1τ súčiniteľ tvaru pre krut v bode x1 [-] 

α2 súčiniteľ tvaru pre ohyb v bode x2 [-] 

α2τ súčiniteľ tvaru pre krut v bode x2 [-] 

α3 súčiniteľ tvaru pre ohyb v bode x3 [-] 

α3τ súčiniteľ tvaru pre krut v bode x3 [-] 

α4 súčiniteľ tvaru pre ohyb v bode x4 [-] 

α4τ súčiniteľ tvaru pre krut v bode x4 [-] 

α5 súčiniteľ tvaru pre ohyb v bode x5 [-] 

α5τ súčiniteľ tvaru pre krut v bode x5 [-] 
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β1 súčiniteľ tvaru úvavy pre ohyb v bode x1 [-] 

β1τ súčiniteľ tvaru úvavy pre krut v bode x1 [-] 

β2 súčiniteľ tvaru úvavy pre ohyb v bode x2 [-] 

β2τ súčiniteľ tvaru úvavy pre krut v bode x2 [-] 

β3 súčiniteľ tvaru úvavy pre ohyb v bode x3 [-] 

β3τ súčiniteľ tvaru úvavy pre krut v bode x3 [-] 

β4 súčiniteľ tvaru úvavy pre ohyb v bode x4 [-] 

β4τ súčiniteľ tvaru úvavy pre krut v bode x4 [-] 

β5 súčiniteľ tvaru úvavy pre ohyb v bode x5 [-] 

β5τ súčiniteľ tvaru úvavy pre krut v bode x5 [-] 

σa amplitúda napätia [MPa] 

σco medza únavy [MPa] 

σco' korigovaná medza únavy [-] 

σm stredné napätie [MPa] 

σrp redukované napäte pevnosti  [MPa] 

σrp1 redukované napäte pevnosti v bode x1  [MPa] 

σrp2 redukované napäte pevnosti v bode x2 [MPa] 

σrp3 redukované napäte pevnosti v bode x3 [MPa] 

σrp4 redukované napäte pevnosti v bode x4 [MPa] 

σrp5 redukované napäte pevnosti v bode x5 [MPa] 

σru redukované napäte únavy [MPa] 

σru1 redukované napäte únavy v bode x1  [MPa] 

σru2 redukované napäte únavy v bode x2 [MPa] 

σru3 redukované napäte únavy v bode x3 [MPa] 

σru4 redukované napäte únavy v bode x4 [MPa] 

σru5 redukované napäte únavy v bode x5 [MPa] 

15.2 Zoznam tabuliek 

TAB 1) VÁHY REPREZENTATÍVNYCH PARAMETROV ................................ 36 

TAB 2) HODNOTENIE PARAMETROV VARIANTY R1 ................................... 36 

TAB 3) HODNOTENIE PARAMETROV VARIANTY R2 ................................... 37 

TAB 4) HODNOTENIE PARAMETROV VARIANTY R3 ................................... 38 

TAB 5) HODNOTENIE PARAMETROV VARIANTY R3A ................................ 38 

TAB 6) CELKOVÉ HODNOTENIE ........................................................................ 39 
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16 ZOZNAM PRÍLOH 

Zoznam príloh je rozdelneý do dvoch častí. Prvá časť príloh bude v elektronickej podobe a 

uloţená na CD. V druhej časti sú papierové prílohy uloţené na konci diplomovej práce.  

16.1 Prílohy na CD 

Príloha 1: Tracer 24V 20Ah BP2580 Data Sheet 

Príloha 2: Oldham 

Príloha 3: Simulácia 

Príloha 4: Výška robota 

Príloha 5: Dĺţka kroku 

Príloha 6: Rýchlosť a zrýchlenie 

Príloha 7: Intecno_BLDC_Motory_BL_2014_EN 

Príloha 8: Motory a prevodovky 

Príloha 9: UniBox_Eng 

Príloha 10: Výpočty hriadeľov 

Príloha 11: Výpočet ozubenia osi 1 

Príloha 12: Výpočet ozubenia osi 2 

Príloha 13: Výpočet ozubeného remeňa 

Príloha 14: Výkresová dokumentácia 

Príloha 15: Model robota 

 

16.2 Papierové prílohy 

Príloha 1p: 2-000.000 Robot 

Príloha 2p: 2-200.000-1 Kusovník nohy L 1 

Príloha 3p: 2-200.000-1 Kusovník nohy L 2 

Príloha 4p: 2-200.000-1 Kusovník nohy L 3 

Príloha 5p: 2-200.000-1 Noha L  

Príloha 6p: 2-200.000-2 Noha P  

Príloha 7p: 2-200.000-2 Kusovník nohy P 1 

Príloha 8p: 2-200.000-2 Kusovník nohy P 2 

Príloha 9p: 2-200.000-2 Kusovník nohy P 3 

Príloha 10p: 3-100.000 Telo 

Príloha 11p: 3-100.005 Rám 

Príloha 12p: 3-200.024 Teleso prevodovky 

Príloha 13p: 4-100.000 Kusovník tela 

Príloha 14p: 4-100.001 Drţiak batérie  

Príloha 15p: 4-100.002 Drţiak skryne  

Príloha 16p: 4-100.003 Príruba  

Príloha 17p: 4-100.005-1 Rám 1 

Príloha 18p: 4-100.005-2 Rám 2 
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Príloha 19p: 4-100.005-3 Rám 3 

Príloha 20p: 4-200.001 Drţiak  

Príloha 21p: 4-200.002 Vloţka 1 

Príloha 22p: 4-200.003 Vloţka 2 

Príloha 23p: 4-200.004 Puzdro 1-1 

Príloha 24p: 4-200.005 Puzdro 1-2 

Príloha 25p: 4-200.006 Puzdro 1-3 

Príloha 26p: 4-200.007 Puzdro 2-1 

Príloha 27p: 4-200.008 Puzdro 3-1 

Príloha 28p: 4-200.009 Puzdro 3-2 

Príloha 29p: 4-200.010 Príruba spojky  

Príloha 30p: 4-200.011 Hriadeľ 1-1  

Príloha 31p: 4-200.012 Hriadeľ 1-2  

Príloha 32p: 4-200.013 Hriadeľ 1-3 

Príloha 33p: 4-200.014 Hriadeľ 2-1 

Príloha 34p: 4-200.015 Hriadeľ 2-2 

Príloha 35p: 4-200.016 Hriadeľ 3-1 

Príloha 36p: 4-200.017 Hriadeľ 3-2 

Príloha 37p: 4-200.018 Hriadeľ 3-3 

Príloha 38p: 4-200.019-1 Rameno 1L 

Príloha 39p: 4-200.019-2 Rameno 1P 

Príloha 40p: 4-200.020 Rameno 2 

Príloha 41p: 4-200.021 Rameno 3 

Príloha 42p: 4-200.022 Veko prevodovky 1 

Príloha 43p: 4-200.023 Veko prevodovky 2 

Príloha 44p: 4-200.025 Pätka  

Príloha 45p: 4-200.026 Kryt 1  

Príloha 46p: 4-200.027 Kryt 2  

Príloha 47p: Robot v zákaldnej polohe 

Príloha 48p: Robot v polohe zberu vzorku zo zeme 

Príloha 49p: Robot v polohe zberu vzorku mimo zeme 

 


