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Příloha č. 1: Přehled komerčních hasicích robotů 
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1.  1. ROBOTICKÁ S.R.O.,  ČESKÁ REPUBLIKA 
 

1. Robotická s.r.o. vznikla v roce 2000. Zakladatelé firmy se podíleli na vývoji požárního 

telerobotu Brouček I, který probíhal ve spolupráci s Fakultou strojní ČVUT a Hasičským 

záchranným sborem hl. m. Prahy. Jeho vývoj byl zaměřen především na schopnost likvidace 

nebezpečí výbuchu tlakových lahví. Robot má od února 2002 v užívání Hasičský záchranný 

sbor hlavního města Prahy. 

 

1.1 FIREBOT (BROUČEK I)  

 

FIREBOT je dálkově ovládaný robot určený pro zásahy v rizikovém prostředí, při požáru, 

v prostředí s nebezpečím výbuchu a při chemickém nebo biologickém ohrožení. 

 

V tomto prostředí může:  

 MANIPULOVAT s předměty o hmotnosti do 150 kg, například s TLAKOVÝMI LAHVEMI  

 HASIT požár proudnicí nesenou na paži  

 pomocí čelistí STŘÍHAT hadice, dráty nebo lana  

 provést PRŮZKUM nebezpečné oblasti  

 

FIREBOT je vybaven bezúdržbovými akumulátory o vysoké kapacitě, které zajišťují až tři 

hodiny provozu. Robot je navržen s důrazem na teplotní odolnost, a proto je při teplotě 150 °C 

schopen pracovat až do vybití akumulátorů. Pokud nefunguje chlazení rozstřikem, je robot stále 

plně funkční po dobu minimálně 10 minut.  

 

Paže robota je plně hydraulická s pěti stupni volnosti a je přimontována na vrchní straně skříně. 

Vysoká pohyblivost a velký manipulační prostor zaručují snadnou manipulaci i s těžkými 

předměty, přičemž dosah paže je 2,5 m do výšky a 0,9 m vpřed. Na paži jsou umístěny 

univerzální čelisti umožňující uchopit rozměrné i malé předměty a díky své síle jsou dokonce 

schopny stříhat některé materiály, jako jsou hadice, slabší dráty nebo lana.  

 

Pohon obstarávají dva elektromotory pro pohyb pásů a hydraulický agregát pro pohony paže. 

Pásy dovolují robotu překonávat osamocené překážky až 15 cm vysoké a díky pryži na pásech 

může robot zdolávat stoupání až 30° stupňů nebo schody a to jak směrem nahoru, tak i dolů. 

 

TECHNICKÁ DATA  

 

  

Délka: 1550 mm 

Světlost podvozku: 100 mm 

Min. poloměr otáčení: 1900 mm 

Výška se sklopenou paží: 1200 mm 

Max. zdvižení paže od povrchu: 2565 mm 

Max. dosah paže horizontálně: 970 mm 

Max. rozevření čelisti: 400 mm 

Síla v čelistech: 4100, 8200 N 

Nosnost: 150 kg 

Doba provozu: 1-3 hodiny 

Stoupavost: 35° 
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Robot je ovládán pomocí operátorského panelu vybaveného: 

 obrazovkou umožňující pohled jednou z několika kamer umístěných na skříni a paži robota 

 joysticky a klávesnicí 

 displejem počítače 

 hlavním vypínačem 

 radiomodemem 

 přijímačem obrazu kamery 

 

  

 

Operátorský panel je s robotem spojen bezdrátově nebo pomocí kabelu, což umožňuje práci 

i ve velmi rušeném prostředí, nebo tam, kde se špatně šíří radiový signál. 

 

Kamery jsou umístěny na skříni vpředu, nahoře a volitelně také vzadu. Na paži je kamera 

umístěna tak, aby co nejlépe zprostředkovala pohled na činnost paže. Po obvodu jsou kamery 

vybaveny osvětlením, které umožňují práci i při špatných světelných podmínkách. 

 

Na paži jsou umístěny univerzální čelisti umožňující uchopit rozměrné i malé předměty a díky 

své síle jsou dokonce schopny stříhat některé materiály, jako jsou hadice, slabší dráty nebo 

lana. 
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2. TELEROB, NĚMECKO  
 

2.1 SAFETY GUARD 

 

 
 

 

Vyvinut v roce 1998 jako technická podpora při nehodách.  

 

TECHNICKÁ DATA 
 

Výška:    1200 mm 

Délka:    1300 mm 

Šířka:    685 mm 

Hmotnost (včetně baterií): 400 kg 

Rychlost:   3 km/h 

Stoupání po schodech:  32° 

Nosnost:   500 kg 

 

MANIPULÁTOR 
 

Počet stupňů volnosti:  6 + teleskop 

Rukojeť     300 mm 

Nosnost:   30 kg 

Upínací tlak:   600 N 
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2.2 FIREROB 

 

Dálkově ovládaný servisní robot může být požit při požárech továren, tunelů nebo v oblastech, 

kde hrozí zhroucení budov apod. Firerob může být opatřen speciálním tepelným štítem, 

testovaným do teplot 1350 °C. Vysoce univerzální systém lze využít pro řadu hasičských 

zásahů. 

 

 

  

 

  

TECHNICKÁ DATA 
 

Délka:    1300 mm (1500 mm s tepelným štítem) 

Šířka:    685 mm (720 mm s tepelným štítem) 

Výška:    385 mm (815 mm s tepelným štítem) 

Hmotnost:   250 kg (360 kg s tepelným štítem) 

Min. poloměr otáčení:  1460 mm (1700 mm s tepelným štítem) 

Rychlost:   3 km/h 

Stoupání po schodech:  32° 

Vzdálenost od povrchu země: 120 mm 
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3. DOK-ING, CHORVATSKO 
 

V roce 2008 se chorvatská společnost DOK-ING zapojila do projektu 7. Rámcového programu 

EU s cílem zdokonalit existující prototyp robotického hasicího systému JELKA-4 a JELKA 10.  

 

3.1 JELKA 4 

 

JELKA 4 je střední dálkově řízený hasicí systém o hmotnosti 9,2 tuny. Systém je vhodný 

pro operace, kam se nedostanou konvenční hasičské vozy. Je vybaven nádrží na vodu 

o objemu 1400 l a nádrží na pěnu s objemem 500 l. Vodní dělo má dosah 90 m, dělo s pěnou 

pak na 70 m.  

 

  

 

 

3.2 JELKA 10 

 

  

 

 

Technické parametry 
 

Rozměry 5310 x 2500 x 2447 mm 

Dosah vodního děla 90 m 

Dosah pěnového děla 70 m 

Hmotnost 16,4 t 

Hmotnost s nákladem 22 t 
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3.3 MVF-5 

 

 

 

 

MVF-5 je třetím produktem společnosti DOK-ING. MVF-5  je dálkově řízený hasicí systém 

vyvinutý pro hašení požárů v nebezpečných a nedostupných oblastech. Systém je příkladem 

sofistikovaného robotického systému, který zahrnuje nejnovější hasičské technologie 

umožňující hašení požárů při minimálním riziku pro hasiče a při minimálním poškození vozidla. 

 

Využití při hašení v místech jako: 

 

 Ropné rafinerie a chemické továrny 

 Chemické sklady 

 Jaderné elektrárny 

 Vojenské sklady 

 Lesy 

 Městské prostředí 

 

Technické parametry 
 

Délka 3800 mm 

Šířka 2180 mm 

Výška 1950 mm 

Hmotnost 8000 kg 

 

MVF-5 s vodním dělem 

 

Délka 5327 mm 

Šířka 2200 mm 

Výška 2055 mm 

Hmotnost 10500 kg 

Maximální rychlost 7 km/h 
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4. INROB (INTELLIGENCE ROBOTICS), IZRAEL 
 

4.1 FFR-1 –  HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ  ROBOT 

 

FFR-1 je robot navržený speciálně pro vysoce rizikové hasičské úkoly. Umožňuje hasičům 

provádět komplikované operace, které dříve nebyly možné vzhledem k fyzickým omezením. 

FFR-1 je dálkově řízený a snadno manipulovatelný robot se dvěma pásy. Nese monitor, který 

umožňuje přesné navádění a kontrolu. Umožňuje také měření v bezprostřední blízkosti zdroje 

požáru. Pokud není zapotřebí, aby operátor kontroloval robota přímočaře, zůstávají hasiči 

chráněni před nebezpečným prostředním. Mechanická konstrukce pásů a výkonný motor 

s bateriemi tvoří nezastavitelného dálkově ovládaného robotického hasiče. Robot je určen pro 

hašení požárů v nebezpečných podmínkách (vysoké teploty, toxické výpary, nestabilní 

konstrukce apod.). Nebo pro hašení požárů v omezeném prostoru, úzkých ulicích, 

průmyslových budovách, skladech, tunelech. Na letištích, ve vojenských prostorech, jaderných 

nebo chemických elektrárnách. 

 

ZÁKLADNÍ PARAMETRY 
 
Termokamery 
Palubní senzory vlhkosti, chemická detekce, 
biologická detekce, detektory radiace 
Přenos dat v reálném čase 
Naprogramování pro přenos dalších důležitých 
dat k operátorovi 
Integrované robustní trysky  
Vysoká manévrovatelnost 
Interní chladicí systém 
Schopnost překonávat překážky 

 

 

 

TECHNICKÁ DATA  
 

Délka 1620 mm 

Šířka 1140 mm 

Výška 1380 mm 

Hmotnost 940 kg 

Rychlost 3 – 4 km/h 

Stoupavost 200 mm 

Překážky 200 mm 

Operační teploty do 400 °C, při krátkém vystavení teploty až 1000°C 
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5. RYLAND RESEARCH LIMITED, VELKÁ BRITÁNIE  
 

Společnost Ryland Research Ltd. je zaměřena na výrobu dálkově řízených terénních vozidel 

bez posádky pro zásahové a jiné účely (hašení požárů, dekontaminace, manipulace 

nebezpečným materiálem, kontrola demonstrací, bezpečnost, zneškodňování výbušnin apod.). 

 

5.1  FIREMOTE™  

 

Firemote je dálkově ovládané hasičské vozidlo. Jedná se o elektricky napájené pásové terénní 

vozidlo bez posádky, které má ocelí izolovanou konstrukci a které je vybaveno monitorem, 

variabilně nastavitelnými tryskami, barevnými navigačními kamerami, chladicím systémem 

a válcem s plochou hadicí. 

 

Firemote je řízen z panelu, která lze umístit mimo nebezpečnou zónu. Panel se skládá 

z monitoru, na kterém se pomocí palubního softwaru simultánně zobrazují parametry a záběry 

ze 4 kamer pro snadnější navigaci. Panel má zabudovaný počítač, který může nahrávat nebo 

vysílat video soubory do řídicího centra. 

 

  

 

 

Využití 
 

 Hašení požáru vodou nebo pěnou bez nutnosti nastavování či ovládání zařízení hasiči 

v nebezpečné zóně 

 Chlazení 

 Dekontaminace (chemická, biologická, radiologická a nukleární) 

 Záchrana obětí z nebezpečných zón 

 Přesun zápalných lahví do plynových kontejnerů 

 Kontrola davu narušujících civilní bezpečnost 

 

Nasazení 
 

Továrny, sklady, rafinerie, farmy, sklady paliva, dopravní nehody, železniční neštěstí, lodě, 

letadla, tunely, obchodní centra 
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5.1.1  FIREMOTE™ S OCHRANNOU ZDÍ  

 

  

  

  

 

 

Specifikace 

 

Základní rozměry (mm)  délka 1300 (včetně trysky), šířka 685, výška 1100  

Rozměry se zvedákem (mm) délka 1650, šířka 685, výška 1205    

Hmotnost 150 kg 

Hmotnost se zvedákem 200 kg 

Doba provozu 2-4 hodiny 

Rychlost 0 – 6 mil/h 
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6. ARMTEC TECNOLOGIA EM ROBÓTICA, BRAZÍLIE  
 

6.1 ROBÔ BOMBEIRO SACI  
 

Robot Robô bombeiro SACI - Sistema de Apoio ao Combate de Incidentes vyrábí brazilská 

firma ARMTEC – Technologia em Robótica ve spolupráci s technickou univerzitou Fortaleza. 

Jeho vývoj finančně zajišťoval brazilská ropná společnost Petrobras, jejíž hasiči roboty nyní 

používají. Jedná se o tři typy robotů určených pro hašení - SACI 2.0, SACI 1.5, a SACI 1.0.  

 

Robot SACI byl vyvinut v roce 2004 jako dálkově řízený robot vybavený moderními hasicími 

děly a schopný produkovat pěnu, přímý proud vody, opatřený třemi stupni volnosti.  

 

6.1.1 SACI 1.0 

 
Doba autonomního provozu: 3 hodiny 
Hasicí tekutiny:   voda nebo pěna 
Vzdálenost od operátora: 120 m 
Rozměry:   1,4 x 1,6 x 1,1 m 

6.1.2 SACI 1.5 

 
Doba autonomního provozu: 3 hodiny 
Hasicí tekutiny:   voda nebo pěna 
Vzdálenost od operátora: 120 m 
Rozměry:   1,4 x 1,6 x 1,3 m 

6.1.3 SACI 2.0 

 
Tento typ byl poprvé představen v roce 2006.  
 
V porovnání s předchůdci má následující výhody: 

 elektrický systém je čtyřikrát výkonnější 

 má zabudované osvětlení 

 technologie je kompletně modulární 

 vylepšená autonomie 

 bateriový systém nabíjení je umístěn na tažném 
vozidle 

 lichoběžníkový pás umožňuje překonávání překážek 

 rozměry: 1,6 x1,8 x 1,5 m 

 dvě nádrže pro pěnový generátor (každá o objemu 25 
litrů) 

 bezdrátové dálkové ovládání 

 videokamery 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disertační práce 

VŠB – TU Ostrava 2013 203 
 

7. DRB FATEC, KOREA 
 

Korejská robotická společnost DRB Fatec (http://www.drbfatec.com) zajišťuje robotické systémy 

pro společnosti jako Hyundai, KIA, Samsung, SsangYong motor a další, přičemž se věnuje také 

vlastní výzkumné a vývojové činnosti. Výsledkem v oblasti vývoje a výzkumu jsou dva hasicí 

roboty – Archibot-M  a Archibot-S. Oba roboty překonávají schody, jsou voděodolné a mají 

chladicí systém pro operace při vysokých teplotách. Archibot-M má hmotnost 450 kg, Archibot-

S 40 kg. Archibot-M se dokáže pohybovat rychlostí 20 km/h, kdežto menší Archibot-S pouze 

8 km/h. 

 

7.1 ARCHIBOT-M 

 

Tento robot může být vyslán do nepřístupných míst požáru ve velkých budovách, tunelech 

a skladištích, aby hledal výbušné a vznětlivé látky, hasil požár nebo uvolnil cestu pro hasiče.  

 

Technické parametry 
 

Délka 1400 mm  

Šířka 800 mm 

Výška 650 mm 

Hmotnost 450 kg 

Nosnost 200 kg 

Rychlost 20 km/h 

Provozní doba 2 hodiny 

 

 

7.2 ARCHIBOT-S 

 

Robot je určen pro úkoly v nepřístupných a nebezpečných místech, včetně podzemních prostor. 

Archibot-S má za cíl sbírat geografické informace a lokalizovat uvězněné oběti a zdroje požáru. 

Redukuje čas zásahu a oběti na životech. Díky dvojitým pásům se může otáčet i v úzkých 

prostorech a překonávat schody.  

 

Technické parametry 
 

Délka 900 mm  

Šířka 650 mm 

Výška 370 mm 

Hmotnost 40 kg 

Nosnost 20 kg 

Rychlost 8 km/h 

Provozní doba 1 hodina 
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8. IZ HOLDING, SINGAPUR 
 

IZ holding (http://www.izholding.com.sg ) je singapurská společnost věnující se výrobě řady 

produktů. Jednou z divizí společnosti je bezpečnostní divize, která se zabývá robotickými 

a sledovacími systémy.  

 

8.1 FIRO-F 

 

FIRO-F je navržen pro hašení požárů v nepřístupných místech, naplněných kouřem nebo velmi 

nebezpečných například v ropných rafinériích, chemických továrnách, metrech apod. Mezi 

základní vybavení robotu patří vodní dělo s elektrickým řízením (přímý proud vody nebo mlha), 

chladicí systém, termovizní kamera (pro hledání zdroje požáru, obětí), laserový dálkoměr. 

 

Technické parametry 

 

Délka 1435 mm 

 

Šířka 830 mm 

Výška 910 mm 

Hmotnost 450 kg 

Stoupání  30° 

Provozní doba 4 hodiny 

Překonávání vodních překážek hloubka 30 cm  

Překonávání překážek výška 20 cm 

Rychlost 12 km/h 

Provozní teplota do 500 °C 

 

 

  

Verze 2 

 

Verze 3 
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8.2 FIRO-S 

 

Robot FIRO-S byl navržen pro účely sběru geografických informací, pátrání po obětech požárů 

a hledání zdroje požárů v nepřístupných oblastech. Zařízení je opatřeno chladicím systémem 

(robot vydrží při teplotách kolem 500 °C v provozu po dobu 1 hodiny), termovizní kamerou, 

teleskopem a bezdrátovým ovládacím systémem. 

 

Technické parametry 
 

Délka 700 mm 

 

Šířka 500 mm 

Výška 200 mm 

Hmotnost 40 kg 

Stoupání  30° 

Provozní doba 4 hodiny 

Překonávání vodních překážek hloubka 30 cm  

Překonávání překážek výška 20 cm 

Rychlost 12 km/h 

Provozní teplota do 500 °C 

Výška teleskopu 1,2 m 

 
9. B.S. BELÜFTUNGS-GMBH, NĚMECKO  
 

Mobilní ventilační jednotky Big Tempest umožňují ventilaci a chlazení velkých prostor 

(továrenské dílny, podzemní parkoviště, vysokopodlažní budovy, letiště, podzemní kolejové 

dráhy, silniční tunely apod.). Tyto ventilační jednotky byly v roce  vyráběny jako první pro řešení 

požárů v tunelech. Integrovaný mlžný systém umožňuje ochlazování objektů a snižování 

objemu toxických plynů. Jednotky jsou dostupné jako multifunkční ocelová verze MGV S60 

a odlehčené modely (MGV L125, MGV L95 a MGV L80). 

 

9.1 MOBILNÍ VENTILAČNÍ JEDNOTKA MGV L95 
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Technické parametry 
 

Přívod vzduchu 115 000 m3/h / 125 000 m3/h 

Lopatkové kolo ventilátoru Zesílený polyamid, 12 listů 

Průměr ventilátoru 950 mm 

Axiální tlak Prům. 2100 Pa 

Motor 
BMW, dvouválcový, čtyřtaktní, 1170 cm3, chlazený 
olejem/vzduchem 

Výkon motoru / točivý moment 77 kW / 116 Nm 

Otáčky motoru 6000 / 7000   1/min 

Hnací mechanismus Přímý 

Otáčky lopatkového kola 6000 / 7000   1/min 

Objem palivové nádrže 24 l / 45 l / 56 l  

Doba běhu Prům. 1,25 h / 2,5 h / 3 h 

Baterie 12 V / 43 Ah (bez údržby) 

Hmotnost 185 kg 

Rozměry (d x š x v) 1300 x 1200 x 1300 mm 

Systém vodní mlhy 14 trysek 

10. RECHNER'S VERTRIEBS- UND PRODUKTIONS 
GMBH, RAKOUSKO 

 

Řada hasičských produktů nabízí modulární design navržený společností Rechner‘s, zároveň 

poskytuje možnost „na míru“ zhotovených zařízení. Podpůrné stroje LUF 60 a LUF 30 jsou 

zařízeními pro využití v situacích, kdy je obtížné zasahovat na základě standardních strategií. 

Rádiově řízená hasičská zařízení pomáhají hasičským a záchranným týmům dostat se ke zdroji 

požáru rovněž v obtížných podmínkách. Hlaveň s větrákem vystřeluje na velkou vzdálenost 

„rozprášeným vodním paprskem“ miliony kapiček vody. Dále lze kombinovat pěnovou hlaveň 

nebo trysky. 

 

10.1 LUF 30 ™  
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Zařízení LUF 30 je jedním ze současných vývojových produktů společnosti Rechner’s a vznikl 

na základě požadavků důlních záchranných brigád. Vzhledem ke kompaktní konstrukci a nízké 

hmotnosti je LUF 30 optimálním zařízením pro průmyslové budovy a lze jej přesunovat 

zásobovacím výtahem. 

 

Technické parametry 
 

Délka 1980 mm 

Šířka 1100 mm 

Výška (hlaveň v poloze uskladnění) 1900 mm 

Hmotnost 1600 kg 

Dieselový motor 
Deutz, 4válec, 65 HP (48 kW) 
EURO III dieselový motor s recirkulací výfukových 
plynů 

Dieselová palivová nádrž 40 l 

Nádrž na hydraulický olej 20 l 

Rychlost 0 – 6 km/h 

Vodní čerpadlo Dvoufázové, bronz/nerezová ocel, 400 l/min při 8 bar 

Vodní dělo 144 trysek, 8 bar, 0 - 40°, dosah Ø 50 m 

Větrání 20 kW, 60 000 m3/h, 130 km/h 

Přívod vody 2 x C-Storz, s primárním filtrem 6 mm 

Filtrační systém 100 mic, nerezová ocel 

Vysokotlaký induktor PN 40 

Světla 2 x 300 W, Xenon HD 

Stoupání do 30° 

Dálkové ovládání ≤ 300 m 

 

  



Disertační práce 

VŠB – TU Ostrava 2013 208 
 

  

 

 

10.2 LUF 60®  

 

 

 

 

Mobilní hasičské podpůrné zařízení LUF 60® poskytuje optimální výkon a úspornost najednou 

díky aplikaci vlastní technologie a modulárního designu společnosti Rechner’s. LUF 60 

je dálkově ovládaná (bezdrátová) hasičská podpůrná jednotka, která čistí trasu na vzdálenost 

300 m díky zabudovanému vysokokapacitnímu přetlakovému ventilátoru a rozprášenému 

vodnímu paprsku. Tato kombinace čistí trasu od kouře, horka, toxických plynů a zmenšuje 

intenzitu požáru, čímž umožňuje hasičům a záchranným týmům bezpečný průchod. Použitím 

ovládacích prvků na úrovni současné techniky zajišťuje snadné zacházení a vysokou přesnost 

navádění.  

 

LUF 60 je vysokovýkonné zařízení s velkou flexibilitou a snadnou údržbou. LUF 60 potřebuje 

jen krátkou dobu na kontrolu zbytkových požárů v tunelech při minimálním poškození 

tunelových struktur jako takových a s nimi spojených infrastruktur. 
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Technické parametry 
 

Délka 2330 mm 

Šířka 1350 mm 

Výška (poloha pro uskladnění) 2000 mm 

Výška (provozní poloha) 2500 mm 

Hmotnost 2200 kg 

Dieselový motor 140 PS (104 kW) 

Dieselová nádrž 60 l 

Hydraulická nádrž 80 l 

Rychlost 0 – 6 km/h 

Ventilátor 35 kW, objemový proud 90 000 m3/h, 165 km/h 

Přívod vody 100 mic, jakostní ocel 

HD připojení PN 40 

Světla 2 x 300 W, Xenon, HD 

Stoupavost 30° (schody a rampy) 

Dálkové ovládání cca 300 m 

Vodní dělo 

360 trysek, 15 – 20 bar, hydraulicky nastavitelné 
0 – 400 l/min, 60 m, 3“ spojovací článek 
Doplňková připojení: 
- střední pěna: 35 m, 800 l/min 
- těžká pěna: 70 m, 3000 l/min 
- trysky: 80 m, 400 – 3000 l/min 

Čerpadlo bronz, 100 HP, 10 bar 
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Příloha č. 2: Tabulka parametrů komerčních hasicích robotů 
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Příloha č. 3: Katalogový list harmonických převodovek Harmonic Drive HDUR 
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Příloha č. 4: Výpis programu výpočtu metodiky předběžného návrhu modulu 

manipulace (Matlab) 

Konstantní výška profilů ramene manipulátoru 

 
clear; 
  
typ_motprev='TG';        %typ motoru a prevodovky M=Maxon a planetova do 120 Nm 
if strcmp(typ_motprev,'M') 
    ka2=0.00001; 
    ka1=0.0002; 
    ka0=7.4021; 
    kb1=0.06753971; 
    kb0=0.05644954; 
elseif strcmp(typ_motprev,'TG') 
   ka2=0.0000119966; 
    ka1=-0.000179674; 
    ka0=7.40213; 
    kb1=0.00530837; 
    kb0=-0.0422837; 
end; 
%délka ramen a měrná hmotnost 
lc=2;                   %celková délka ramen 
l0=0.15;                %podstavec - nultý článek 
merna_hmotnost=2699;    %měrná hmotnost materiálu ramen kg/m3 
  
%objekt manipulace - koule 
mOM=100;                  %hmotnost objektu manipulace - koule 
merna_hmotnostOM=7850;  %měrná hmotnost materiálu OM kg/m3 pro kontrolu v Creo 
rOM=(3*mOM/(4*pi*merna_hmotnostOM))^(1/3);%pro kontrolu v Creo 
   
t_max=0.5;              %čas k dosažení 1m výšky 
  
sigma_max=50e+6;        %maximální napětí v materiálu ramen [Pa] 
  
f4=[0;0;0];             %Technologická síla na konci 
n4=[0;0;0];             %Technologicky moment na konci 
  
pomer_sirka_vyska=0.8; 
g=9.80665; 
G=[0;0;-g]; 
  
format short; 
i=0;                    %index pro průběhy - poměr ramen 
delta_t=0.01;           %krok čas pro celý pohyb ramen 
pomer_min=0.1;          %minimální hodnota poměru ramen 
pomer_max=5;          %maximální hodnota poměru ramen 
pomer_krok=0.1;         %krok pro poměr ramen 
  
%nastavení proměnných pro grafy 
pocet=round((pomer_max-pomer_min)/pomer_krok+1); 
prace=zeros(pocet,1); 
pomer=zeros(pocet,1); 
tau1max=zeros(pocet,1); 
tau2max=zeros(pocet,1); 
tau3max=zeros(pocet,1); 
m_celk=zeros(pocet,1); 
tl1max=zeros(pocet,1); 
tl2max=zeros(pocet,1); 
tl3max=zeros(pocet,1); 
a3max=zeros(pocet,1); 
m1max=zeros(pocet,1); 
m2max=zeros(pocet,1); 
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m3max=zeros(pocet,1); 
m1mpmax=zeros(pocet,1); 
m2mpmax=zeros(pocet,1); 
m3mpmax=zeros(pocet,1); 
l1max=zeros(pocet,1); 
l2max=zeros(pocet,1); 
l3max=zeros(pocet,1); 
  
%Výpočet průřezu ramen na základě volby max. napětí sigma_max. Protože 
%stejnou tuhost článku lze docílit velkým profilem průřezu a tenkou 
%stěnou nebo menším rozměrem průřezu a tlustou stěnou, je zvolen ještě 
%navíc koeficient pomer_prurez tj. poměr výšky průřezu ku délce článku 
  
H1=0.15; 
H2=0.12; 
H3=0.09; 
  
%Tíhové síly jsou většinou větší ve směru z i při velkých zrychleních 
%proto B může být menší než H - vyzkoušet vliv 
B1=H1*pomer_sirka_vyska; 
B2=H2*pomer_sirka_vyska; 
B3=H3*pomer_sirka_vyska; 
  
for k=pomer_min:pomer_krok:pomer_max 
    i=i+1; 
    pomer(i)=k; 
    %Výpočet délek ramen 
    l1=lc/(k^2+k+1); 
    l2=l1*k; 
    l3=l2*k; 
  
    tl_steny3=0.0001;       %začínám na 0,1 mm - tedy příliš velké sigma 
    tl_steny2=0.0001;       %začínám na 0,1 mm - tedy příliš velké sigma 
    tl_steny1=0.0001;       %začínám na 0,1 mm - tedy příliš velké sigma 
         
    sigma3=sigma_max*10;    %nastavím počáteční sigma pro start cyklu 
    sigma2=sigma_max*10;    %nastavím počáteční sigma pro start cyklu 
    sigma1=sigma_max*10;    %nastavím počáteční sigma pro start cyklu 
         
    % vypocet potřebného zrychlení ramen eps pro dosažení výšky 1 m za daný čas 
    % t_max=2,1,0.1, atd. pro různé poměry délek 
     
    eps=0; 
    z=0; 
    krok_eps=0.0001; 
  
    while z<=1  %zvyšuje zrychlení až přesáhne za čas t výšku 1m 
        eps=eps+krok_eps; 
     
        ddq1=eps; 
        ddq2=eps; 
        ddq3=eps; 
     
        q1=ddq1*t_max^2/2; 
        q2=ddq2*t_max^2/2; 
        q3=ddq3*t_max^2/2; 
     
        Ab0=[0 0 1 0;... 
            1 0 0 l0;... 
            0 1 0 0;... 
            0 0 0 1];... 
     
        A01=[cos(q1) -sin(q1) 0 l1*cos(q1); ... 
             sin(q1)  cos(q1) 0 l1*sin(q1); ... 
                 0        0   1        0; ... 
                 0        0   0        1]; 
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        A12=[cos(q2) -sin(q2) 0 l2*cos(q2); ... 
             sin(q2)  cos(q2) 0 l2*sin(q2); ... 
                 0        0   1        0; ... 
                 0        0   0        1]; 
         
        A23=[cos(q3) -sin(q3) 0 l3*cos(q3); ... 
             sin(q3)  cos(q3) 0 l3*sin(q3); ... 
                 0        0   1        0; ... 
                 0        0   0        1]; 
         
        Tb0 = Ab0; 
        Tb1 = Ab0*A01; 
        Tb2 = Ab0*A01*A12; 
        Tb3 = Ab0*A01*A12*A23; 
  
        z=Tb3(3,4); 
    end;                    % v eps zůstane poslední hodnota - tj. požadované zrychlení 
     
    eps_deg=180/pi*eps;     % zrychlení eps ve stupních pro Creo 
  
    ddq1=eps; 
    ddq2=eps; 
    ddq3=eps; 
     
    Dr=[0 -1 0 0;...        %Diferenciální operátor 
        1 0 0 0;... 
        0 0 0 0;... 
        0 0 0 0]; 
     
     
    %Řešení pohybu ramen - kinematika, start t=0 
     
    j=0; %index čas 
     
    for t_pohyb=0:delta_t:t_max 
        j=j+1; 
         
        q1=ddq1*t_pohyb^2/2; 
        q2=ddq2*t_pohyb^2/2; 
        q3=ddq3*t_pohyb^2/2; 
     
        dq1=ddq1*t_pohyb; 
        dq2=ddq2*t_pohyb; 
        dq3=ddq3*t_pohyb; 
     
        Ab0=[0 0 1 0;... 
            1 0 0 l0;... 
            0 1 0 0;... 
            0 0 0 1];... 
     
        A01=[cos(q1) -sin(q1) 0 l1*cos(q1); ... 
             sin(q1)  cos(q1) 0 l1*sin(q1); ... 
                 0        0   1        0; ... 
                 0        0   0        1]; 
  
        A12=[cos(q2) -sin(q2) 0 l2*cos(q2); ... 
             sin(q2)  cos(q2) 0 l2*sin(q2); ... 
                 0        0   1        0; ... 
                 0        0   0        1]; 
         
        A23=[cos(q3) -sin(q3) 0 l3*cos(q3); ... 
             sin(q3)  cos(q3) 0 l3*sin(q3); ... 
                 0        0   1        0; ... 
                 0        0   0        1]; 
         
        Tb0 = Ab0; 
        Tb1 = Ab0*A01; 
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        Tb2 = Ab0*A01*A12; 
        Tb3 = Ab0*A01*A12*A23; 
     
     
     
        k0=Tb0(1:3,3); 
        k1=Tb1(1:3,3); 
        k2=Tb2(1:3,3); 
        k3=Tb3(1:3,3); 
     
        Rb0=Tb0(1:3,1:3); 
        Rb1=Tb1(1:3,1:3); 
        Rb2=Tb2(1:3,1:3); 
        Rb3=Tb3(1:3,1:3); 
     
        omega0=[0;0;0]; 
        omega01=k0*dq1; 
        omega12=k1*dq2; 
        omega23=k2*dq3; 
     
        omega1=omega0+omega01; 
        omega2=omega1+omega12; 
        omega3=omega2+omega23; 
     
        
        p01=Rb0*A01(1:3,4); 
        p12=Rb1*A12(1:3,4); 
        p23=Rb2*A23(1:3,4); 
     
        v0=[0;0;0]; 
        pom=Ab0*Dr*A01; 
        v01=pom(1:3,4)*dq1; 
        pom=Ab0*A01*Dr*A12; 
        v12=pom(1:3,4)*dq2; 
        pom=Ab0*A01*A12*Dr*A23; 
        v23=pom(1:3,4)*dq3; 
     
        v1=v0+v01+cross(omega0,p01); 
        v2=v1+v12+cross(omega1,p12); 
        v3=v2+v23+cross(omega2,p23); 
  
        eps0=[0;0;0]; 
        eps01=k0*ddq1; 
        eps12=k1*ddq2; 
        eps23=k2*ddq3; 
     
        eps1=eps0+eps01+cross(omega0,omega01); 
        eps2=eps1+eps12+cross(omega1,omega12); 
        eps3=eps2+eps23+cross(omega2,omega23); 
  
        a0=[0;0;0]; 
        a01=cross(eps01,p01)+cross(omega01,cross(omega01,p01)); 
        a12=cross(eps12,p12)+cross(omega12,cross(omega12,p12)); 
        a23=cross(eps23,p23)+cross(omega23,cross(omega23,p23)); 
  
        a1=a0+a01+cross(eps0,p01)+2*cross(omega0,v01)+cross(omega0,cross(omega0,p01)); 
        a2=a1+a12+cross(eps1,p12)+2*cross(omega1,v12)+cross(omega1,cross(omega1,p12)); 
        a3=a2+a23+cross(eps2,p23)+2*cross(omega2,v23)+cross(omega2,cross(omega2,p23)); 
     
        %Výpočet průřezu je proveden ve výchozí pozici ramen při největším 
        %vyložení - nějvětším zatížení 
        %Výpočet průřezu začíná od posledního článku a OM, zvyšuji v cyklu 
        %tloušťku stěny tak dlouho, až jsem na požadovaném sigma 
     
        if t_pohyb==0   %Počítá tloušťku stěny pro dané sigma jen v počátečním čase t_pohyb=0 - je největší 
vyložení a nejv. sigma 
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            while sigma3>=sigma_max 
             
                tl_steny3=tl_steny3+0.0001; 
                  
                Splochy_3=B3*H3-(B3-2*tl_steny3)*(H3-2*tl_steny3); 
                m3=Splochy_3*l3*merna_hmotnost; 
  
                pt11=[-l1/2;0;0]; 
                pt22=[-l2/2;0;0]; 
                xt33=(-l3/2*m3)/(mOM+m3); 
                pt33=[xt33;0;0]; 
  
                pt1b=Rb1*pt11; 
                pt2b=Rb2*pt22; 
                pt3b=Rb3*pt33; 
  
                at1=a1+cross(eps1,pt1b)+cross(omega1,cross(omega1,pt1b)); 
                at2=a2+cross(eps2,pt2b)+cross(omega2,cross(omega2,pt2b)); 
                at3=a3+cross(eps3,pt3b)+cross(omega3,cross(omega3,pt3b)); 
             
                %ohybový moment,který je zatěžuje u kloubu článek 3 - moment OM a 
                %moment rameno do těžiště a m3 - způsobený hmotnostmi a momentem setrvačnosti ramene 
3. 
  
                J3tx=1/12*merna_hmotnost*H3*B3*l3*(H3^2+B3^2)-(1/12*merna_hmotnost*(H3-
2*tl_steny3)*(B3-2*tl_steny3)*l3*((H3-2*tl_steny3)^2+(B3-2*tl_steny3)^2)); 
                J3ty=1/12*merna_hmotnost*H3*B3*l3*(B3^2+l3^2)-(1/12*merna_hmotnost*(H3-
2*tl_steny3)*(B3-2*tl_steny3)*l3*((B3-2*tl_steny3)^2+l3^2)); 
                J3tz=1/12*merna_hmotnost*H3*B3*l3*(H3^2+l3^2)-(1/12*merna_hmotnost*(H3-
2*tl_steny3)*(B3-2*tl_steny3)*l3*((H3-2*tl_steny3)^2+l3^2)); 
                J3t=[J3tx 0 0; 
                    0 J3ty 0; 
                    0 0 J3tz]; 
                %na 3. článku je ještě OM - moment setrvačnosti koule OM   
                JOM=2/5*(mOM*rOM^2); 
                %celk matice setr. 3. článku - dutý hranol včetně OM vzhledem k těžiští, orientace podle LCS3 
                J3OMt=[J3tx+JOM                     0                               0; 
                        0     J3ty+m3*(l3/2+xt33)^2+JOM+mOM*xt33^2              0; 
                        0                       0                   J3tz+m3*(l3/2+xt33)^2+JOM+mOM*xt33^2]; 
  
                J3OM=Rb3*J3OMt*Rb3'; 
                f3=(m3+mOM)*(G-at3)+f4; 
                N3sigma=-(J3OM*eps3+cross(omega3,J3OM*omega3)); 
                n3sigma=n4+N3sigma+cross(p23+pt3b,f3)-cross(pt3b,f4); 
  
                %Kvadratický moment plochy 
  
                Jplochy_3=1/12*(B3*H3^3-(B3-2*tl_steny3)*(H3-2*tl_steny3)^3); 
  
                %největší napětí 
                sigma3=abs(n3sigma(1))/Jplochy_3*(H3/2); 
            end; 
            tl3max(i)=tl_steny3; 
             
            %přidání kotouče o hmotnosti m3mp a momentu setrvačnosti J3mp jako náhrady motoru a 
převodovky 
            %J3mp přidat k matici setrvačnosti J3OMt a znovu vypočítat potřebný moment N3 a n3, m3mp 
přidat k hmotnosti 
            %m2 na konci článku 2, tedy nezatěžuje článek 3 a nemusí se přidávat tl_steny3 
  
            J3mp=abs(n3sigma(1))^2*ka2+abs(n3sigma(1))*ka1+ka0;   %vzorec výpočtu Jmp 
            m3mp=abs(n3sigma(1))*kb1+kb0;                            %vzorec výpočtu mmp 
            delta3=1; 
         
            while delta3>0.0001 
                J3OMt=[J3tx+JOM                     0                           0; 
                        0     J3ty+m3*(l3/2+xt33)^2+JOM+mOM*xt33^2              0; 



Disertační práce 

VŠB – TU Ostrava 2013 219 
 

                        0                           0                   J3tz+m3*(l3/2+xt33)^2+JOM+mOM*xt33^2+J3mp]; 
  
                J3OM=Rb3*J3OMt*Rb3'; 
                %není tady nový výpočet f3, protože hmotnost m3mp je zachycena na rameni 2  
                N3=-(J3OM*eps3+cross(omega3,J3OM*omega3)); 
                n3=n4+N3+cross(p23+pt3b,f3)-cross(pt3b,f4); 
                tau3max(i)=k2'*-n3; 
                delta3=tau3max(i)^2*ka2+tau3max(i)*ka1+ka0-J3mp;   %vzorec výpočtu Jmp  
                J3mp=tau3max(i)^2*ka2+tau3max(i)*ka1+ka0;          %vzorec výpočtu Jmp 
                m3mp=tau3max(i)*kb1+kb0;                        %vzorec výpočtu mmp 
            end; 
     
            %Výpočet rozměrů náhradních kotoučů pro simulaci hmotnosti a 
            %momentu motorů a převodů - rmp poloměr, lmp délka 
             
            rmp3=sqrt(2*J3mp/m3mp); 
            lmp3=m3mp^2/(2*merna_hmotnost*pi*J3mp); 
             
            while sigma2>=sigma_max 
             
                tl_steny2=tl_steny2+0.0001; 
  
                 
                Splochy_2=B2*H2-(B2-2*tl_steny2)*(H2-2*tl_steny2); 
                m2=Splochy_2*l2*merna_hmotnost; %pozor musíme ale přidat hmotnost m3mp 
  
                pt11=[-l1/2;0;0]; 
                xt22=(-l2/2*m2)/(m3mp+m2); 
                pt22=[xt22;0;0]; 
                xt33=(-l3/2*m3)/(mOM+m3); 
                pt33=[xt33;0;0]; 
  
                pt1b=Rb1*pt11; 
                pt2b=Rb2*pt22; 
                pt3b=Rb3*pt33; 
  
                at1=a1+cross(eps1,pt1b)+cross(omega1,cross(omega1,pt1b)); 
                at2=a2+cross(eps2,pt2b)+cross(omega2,cross(omega2,pt2b)); 
                at3=a3+cross(eps3,pt3b)+cross(omega3,cross(omega3,pt3b)); 
  
                %ohybový moment,který je zatěžuje u kloubu článek 2  
                %je vypočtena tl_steny2 a tedy m2, těžiště 2. Pro dynamiku je nutno 
                %stanovit J - moment setrvačnosti sestavy 2 článku 
                %moment setrvačnosti článku J2t kolem těžiště kolem osy z vzhledem 
                %k LCS2 
                J2tx=1/12*merna_hmotnost*H2*B2*l2*(H2^2+B2^2)-(1/12*merna_hmotnost*(H2-
2*tl_steny2)*(B2-2*tl_steny2)*l2*((H2-2*tl_steny2)^2+(B2-2*tl_steny2)^2)); 
                J2ty=1/12*merna_hmotnost*H2*B2*l2*(B2^2+l2^2)-(1/12*merna_hmotnost*(H2-
2*tl_steny2)*(B2-2*tl_steny2)*l2*((B2-2*tl_steny2)^2+l2^2)); 
                J2tz=1/12*merna_hmotnost*H2*B2*l2*(H2^2+l2^2)-(1/12*merna_hmotnost*(H2-
2*tl_steny2)*(B2-2*tl_steny2)*l2*((H2-2*tl_steny2)^2+l2^2)); 
                J2t=[J2tx 0 0; 
                    0 J2ty 0; 
                    0 0 J2tz]; 
  
                %na 2. článku je ještě motor a převodovka, tedy m3mp, uvažujeme jen jeho hmotnost a posun 
těžiště,  
                %moment setrvačnosti J3mp jsme zahrnuli do momentu setrvačnosti 
                %3. článku, není to ale asi úplně přesné, zanedbáváme setrvačné 
                %účinky motoru a převodovky 3 při jejich otáčení 
  
                %celk matice setr. 3. článku - dutý hranol včetně OM vzhledem k těžiští, orientace podle LCS3 
                J2mp3t=[J2tx                     0                           0; 
                        0     J2ty+m2*(l2/2+xt22)^2+m3mp*xt22^2              0; 
                        0                       0                   J2tz+m2*(l2/2+xt22)^2+m3mp*xt22^2]; 
  
                J2mp3=Rb2*J2mp3t*Rb2'; 
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                f2=(m2+m3mp)*(G-at2)+f3; 
                N2sigma=-(J2mp3*eps2+cross(omega2,J2mp3*omega2)); 
                n2sigma=n3+N2sigma+cross(p12+pt2b,f2)-cross(pt2b,f3); 
                %Kvadratický moment plochy 
  
                Jplochy_2=1/12*(B2*H2^3-(B2-2*tl_steny2)*(H2-2*tl_steny2)^3); 
  
                %největší napětí 
                sigma2=abs(n2sigma(1))/Jplochy_2*(H2/2); 
            end; 
            tl2max(i)=tl_steny2; 
             
            %přidání kotouče o hmotnosti m2mp a momentu setrvačnosti J2mp jako náhrady motoru a 
převodovky 
            %J2mp přidat k matici setrvačnosti J2t a znovu vypočítat potřebný moment N2 a n2, m2mp přidat k 
hmotnosti 
            %m1 na konci článku 1 
  
            J2mp=abs(n2sigma(1))^2*ka2+abs(n2sigma(1))*ka1+ka0;   %Tady bude skutečný vzorec výpočtu 
Jmp a mmp, asi různý pro různé druhy motorů a převodovek, rozlišit na začátku pomocí volby 
            m2mp=abs(n2sigma(1))*kb1+kb0; 
            delta2=1; 
         
            while delta2>0.0001 
                J2mp3t=[J2tx                     0                           0; 
                        0     J2ty+m2*(l2/2+xt22)^2+m3mp*xt22^2              0; 
                        0                       0                   J2tz+m2*(l2/2+xt22)^2+m3mp*xt22^2+J2mp]; 
  
                J2mp3=Rb2*J2mp3t*Rb2'; 
  
                N2=-(J2mp3*eps2+cross(omega2,J2mp3*omega2)); 
                n2=n3+N2+cross(p12+pt2b,f2)-cross(pt2b,f3); 
                tau2max(i)=k1'*-n2; 
                delta2=tau2max(i)^2*ka2+tau2max(i)*ka1+ka0-J2mp; 
                J2mp=tau2max(i)^2*ka2+tau2max(i)*ka1+ka0; 
                m2mp=tau2max(i)*kb1+kb0; 
            end; 
  
            %Výpočet rozměrů náhradních kotoučů pro simulaci hmotnosti a 
            %momentu motorů a převodů - rmp poloměr, lmp délka 
             
            rmp2=sqrt(2*J2mp/m2mp); 
            lmp2=m2mp^2/(2*merna_hmotnost*pi*J2mp); 
             
            while sigma1>=sigma_max 
  
                tl_steny1=tl_steny1+0.0001; 
                  
                Splochy_1=B1*H1-(B1-2*tl_steny1)*(H1-2*tl_steny1); 
                m1=Splochy_1*l1*merna_hmotnost; %pozor musíme ale přidat hmotnost m3mp 
  
                xt11=(-l1/2*m1)/(m2mp+m1); 
                pt11=[xt11;0;0]; 
                xt22=(-l2/2*m2)/(m3mp+m2); 
                pt22=[xt22;0;0]; 
                xt33=(-l3/2*m3)/(mOM+m3); 
                pt33=[xt33;0;0]; 
  
                pt1b=Rb1*pt11; 
                pt2b=Rb2*pt22; 
                pt3b=Rb3*pt33; 
  
                at1=a1+cross(eps1,pt1b)+cross(omega1,cross(omega1,pt1b)); 
                at2=a2+cross(eps2,pt2b)+cross(omega2,cross(omega2,pt2b)); 
                at3=a3+cross(eps3,pt3b)+cross(omega3,cross(omega3,pt3b)); 
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                %ohybový moment, který je zatěžuje u kloubu článek 1  
                %je vypočtena tl_steny1 a tedy m1, těžiště 1. Pro dynamiku je nutno 
                %stanovit J - moment setrvačnosti sestavy 1 článku 
                %moment setrvačnosti článku J1t kolem těžiště kolem osy z vzhledem 
                %k LCS1 
                J1tx=1/12*merna_hmotnost*H1*B1*l1*(H1^2+B1^2)-(1/12*merna_hmotnost*(H1-
2*tl_steny1)*(B1-2*tl_steny1)*l1*((H1-2*tl_steny1)^2+(B1-2*tl_steny1)^2)); 
                J1ty=1/12*merna_hmotnost*H1*B1*l1*(B1^2+l1^2)-(1/12*merna_hmotnost*(H1-
2*tl_steny1)*(B1-2*tl_steny1)*l1*((B1-2*tl_steny1)^2+l1^2)); 
                J1tz=1/12*merna_hmotnost*H1*B1*l1*(H1^2+l1^2)-(1/12*merna_hmotnost*(H1-
2*tl_steny1)*(B1-2*tl_steny1)*l1*((H1-2*tl_steny1)^2+l1^2)); 
                J1t=[J1tx 0 0; 
                    0 J1ty 0; 
                    0 0 J1tz]; 
  
                %na 1. článku je ještě motor a převodovka, tedy m2mp, uvažujeme jen jeho hmotnost a posun 
těžiště,  
                %moment setrvačnosti J3mp jsme zahrnuli do momentu setrvačnosti 
                %2. článku, není to ale asi úplně přesné, zanedbáváme setrvačné 
                %účinky motoru a převodovky 2 při jejich otáčení 
  
                %celk matice setr. 1. článku - dutý hranol včetně motoru a 
                %převodovky vzhledem k těžiští, orientace podle LCS1 
                J1mp2t=[J1tx                     0                           0; 
                        0     J1ty+m1*(l1/2+xt11)^2+m2mp*xt11^2              0; 
                        0                       0                   J1tz+m1*(l1/2+xt11)^2+m2mp*xt11^2]; 
  
                J1mp2=Rb1*J1mp2t*Rb1'; 
  
                f1=(m1+m2mp)*(G-at1)+f2; 
                N1sigma=-(J1mp2*eps1+cross(omega1,J1mp2*omega1)); 
                n1sigma=n2+N1sigma+cross(p01+pt1b,f1)-cross(pt1b,f2); 
                %Kvadratický moment plochy 
  
                Jplochy_1=1/12*(B1*H1^3-(B1-2*tl_steny1)*(H1-2*tl_steny1)^3); 
  
                %největší napětí 
                sigma1=abs(n1sigma(1))/Jplochy_1*(H1/2); 
            end; 
            tl1max(i)=tl_steny1; 
             
            %přidání kotouče o hmotnosti m1mp a momentu setrvačnosti J1mp jako náhrady motoru a 
převodovky 
            %J1mp přidat k matici setrvačnosti J1t a znovu vypočítat potřebný moment N1 a n1, m1mp přidat k 
hmotnosti 
            %m0 na konci podstavce 
  
            J1mp=abs(n1sigma(1))^2*ka2+abs(n1sigma(1))*ka1+ka0;   %Tady bude skutečný vzorec výpočtu 
Jmp a mmp, asi různý pro různé druhy motorů a převodovek, rozlišit na začátku pomocí volby 
            m1mp=abs(n1sigma(1))*kb1+kb0; 
            delta1=1; 
         
            while delta1>0.0001 
                J1mp2t=[J1tx                     0                           0; 
                        0     J1ty+m1*(l1/2+xt11)^2+m2mp*xt11^2              0; 
                        0                       0                   J1tz+m1*(l1/2+xt11)^2+m2mp*xt11^2+J1mp]; 
                 J1mp2=Rb1*J1mp2t*Rb1'; 
  
                N1=-(J1mp2*eps1+cross(omega1,J1mp2*omega1)); 
                n1=n2+N1+cross(p01+pt1b,f1)-cross(pt1b,f2); 
                tau1max(i)=k0'*-n1; 
                delta1=tau1max(i)^2*ka2+tau1max(i)*ka1+ka0-J1mp; 
                J1mp=tau1max(i)^2*ka2+tau1max(i)*ka1+ka0; 
                m1mp=tau1max(i)*kb1+kb0; 
            end; 
             
            %Výpočet rozměrů náhradních kotoučů pro simulaci hmotnosti a 
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            %momentu motorů a převodů - rmp poloměr, lmp délka 
             
            rmp1=sqrt(2*J1mp/m1mp); 
            lmp1=m1mp^2/(2*merna_hmotnost*pi*J1mp); 
            
            a3max(i)=sqrt(a3(1)^2+a3(2)^2+a3(3)^2); 
        end;    %konec výpočtu tlouštěk stěn pro dané sigma a náhradních kotoučů motorů a převodovek v 
čase t=0, může začít pohyb 
         
        %Výpočet kinematických a dynamických veličin během pohybu, všechny 
        %hmotnosti článků a náhradních kotoučů pohonů jsou již známy 
        xt11=(-l1/2*m1)/(m2mp+m1); 
        pt11=[xt11;0;0]; 
        xt22=(-l2/2*m2)/(m3mp+m2); 
        pt22=[xt22;0;0]; 
        xt33=(-l3/2*m3)/(mOM+m3); 
        pt33=[xt33;0;0]; 
  
        pt1b=Rb1*pt11; 
        pt2b=Rb2*pt22; 
        pt3b=Rb3*pt33; 
  
        vt1=v1+cross(omega1,pt1b); 
        vt2=v2+cross(omega2,pt2b); 
        vt3=v3+cross(omega3,pt3b); 
         
        vt1mag=sqrt(vt1(1)^2+vt1(2)^2+vt1(3)^2); 
        vt2mag=sqrt(vt2(1)^2+vt2(2)^2+vt2(3)^2); 
        vt3mag=sqrt(vt3(1)^2+vt3(2)^2+vt3(3)^2); 
         
        at1=a1+cross(eps1,pt1b)+cross(omega1,cross(omega1,pt1b)); 
        at2=a2+cross(eps2,pt2b)+cross(omega2,cross(omega2,pt2b)); 
        at3=a3+cross(eps3,pt3b)+cross(omega3,cross(omega3,pt3b)); 
  
        f3=(m3+mOM)*(G-at3)+f4; 
        J3OM=Rb3*J3OMt*Rb3'; 
        N3=-(J3OM*eps3+cross(omega3,J3OM*omega3)); 
        n3=n4+N3+cross(p23+pt3b,f3)-cross(pt3b,f4); 
        tau3=k2'*-n3; 
        f2=(m2+m3mp)*(G-at2)+f3; 
        J2mp3=Rb2*J2mp3t*Rb2'; 
        N2=-(J2mp3*eps2+cross(omega2,J2mp3*omega2)); 
        n2=n3+N2+cross(p12+pt2b,f2)-cross(pt2b,f3); 
        tau2=k1'*-n2; 
        f1=(m1+m2mp)*(G-at1)+f2; 
        J1mp2=Rb1*J1mp2t*Rb1'; 
        N1=-(J1mp2*eps1+cross(omega1,J1mp2*omega1)); 
        n1=n2+N1+cross(p01+pt1b,f1)-cross(pt1b,f2); 
        tau1=k0'*-n1; 
         
        m_celk(i)=m1mp+m1+m2mp+m2+m3mp+m3; 
        m1max(i)=m1; 
        m2max(i)=m2; 
        m3max(i)=m3; 
        m1mpmax(i)=m1mp; 
        m2mpmax(i)=m2mp; 
        m3mpmax(i)=m3mp; 
        l1max(i)=l1; 
        l2max(i)=l2; 
        l3max(i)=l3; 
         
    end;  %konec pohybu, může začít jiný poměr ramen 
     
    pot_energie1=(m1+m2mp)*g*(Tb1(3,4)+pt1b(3)); %plus je proto, že těžiště je záporné 
    pot_energie2=(m2+m3mp)*g*(Tb2(3,4)+pt2b(3)); 
    pot_energie3=(m3+mOM)*g*(Tb3(3,4)+pt3b(3)); 
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    kin_energie1=1/2*omega1(1)^2*J1mp2(1,1)+1/2*vt1mag^2*(m1+m2mp);% je spatne, musí tam být i 
translační kin. energie 
    kin_energie2=1/2*omega2(1)^2*J2mp3(1,1)+1/2*vt2mag^2*(m2+m3mp); 
    kin_energie3=1/2*omega3(1)^2*J3OM(1,1)+1/2*vt3mag^2*(m3+mOM); 
    prace(i)=pot_energie1+pot_energie2+pot_energie3+kin_energie1+kin_energie2+kin_energie3; 
    a3mean=mean(a3max); 
    if m1<=0 || m2<=0 || m3<=0  
        prace(i)=0; 
        m_celk(i)=0; 
        tau1max(i)=0; 
        tau2max(i)=0; 
        tau3max(i)=0; 
        tl1max(i)=0; 
        tl2max(i)=0; 
        tl3max(i)=0; 
    end; 
end; 
scrsz = get(0,'ScreenSize'); 
h=figure('Name','Konst. výška profilu H','Position',[scrsz(3)/10 scrsz(4)/10 scrsz(3)/2 scrsz(4)]); 
  
subplot(3,2,1) 
[graf,H1,H2]=plotyy(pomer,prace,pomer,m_celk); grid on; 
set(get(graf(1),'Ylabel'),'String','Práce [J]') 
set(get(graf(2),'Ylabel'),'String','Celková hm. manipulátoru [kg]') 
set(get(graf(1),'Xlabel'),'String','Poměr délek ramen L2/L1, L3/L2') 
title(['Práce [J] a celková hm. ramen bez OM=',num2str(mOM),'[kg]']); 
hleg1 = legend('Práce','celková hm. manipulátoru'); 
   
subplot(3,2,2), plot(pomer, tau1max,pomer, tau2max,pomer, tau3max);grid on; 
hleg2 = legend('tau1','tau2','tau3'); 
title(['Max. momenty pohonů [Nm] pro zrychlení a3=',num2str(a3mean),'[m/s2]']); 
Xlabel(['Poměr délek ramen l2/l1, l3/l2']); 
Ylabel(['Max. moment pohonu [Nm]']); 
   
subplot(3,2,3), plot(pomer, tl1max,pomer, tl2max,pomer, tl3max);grid(gca,'minor'); 
hleg3 = legend('tl1','tl2','tl3'); 
title(['Tloušťka stěny pro H [m] konstantní, H1=',num2str(H1),', H2=',num2str(H2),', H3=',num2str(H3)]); 
  
subplot(3,2,4), plot(pomer,l1max,pomer,l2max,pomer,l3max);grid on; 
hleg4 = legend('l1','l2','l3'); 
title(['Délka ramen [m]']); 
  
subplot(3,2,5), plot(pomer, m1max,pomer,m2max,pomer,m3max);grid on; 
hleg5 = legend('m1','m2','m3'); 
title(['Hmotnost ramen [kg]']); 
  
subplot(3,2,6), plot(pomer, m1mpmax,pomer,m2mpmax,pomer,m3mpmax);grid on; 
hleg6 = legend('m1mp','m2mp','m3mp'); 
title(['Hmotnost sestavy motor převod [kg]']); 
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Konstantní tloušťka stěny profilů ramene manipulátoru 

 

clear; 
  
typ_motprev='TG';        %typ motoru a prevodovky M=Maxon a planetova do 120 Nm 
if strcmp(typ_motprev,'M') 
    ka2=0.00011501; 
    ka1=0.00429112; 
    ka0=-0.00111210; 
    kb1=0.06753971; 
    kb0=0.05644954; 
elseif strcmp(typ_motprev,'TG') 
    ka2=0.0000119966; 
    ka1=-0.000179674; 
    ka0=7.40213; 
    kb1=0.00530837; 
    kb0=-0.0422837; 
end; 
%délka ramen a měrná hmotnost 
lc=2;                   %celková délka ramen 
l0=0.15;                %podstavec - nultý článek 
merna_hmotnost=2699;    %měrná hmotnost materiálu ramen kg/m3 
  
%objekt manipulace - koule 
mOM=50;                  %hmotnost objektu manipulace - koule 
merna_hmotnostOM=7850;  %měrná hmotnost materiálu OM kg/m3 pro kontrolu v Creo 
rOM=(3*mOM/(4*pi*merna_hmotnostOM))^(1/3);%pro kontrolu v Creo 
  
  
t_max=0.5;              %čas v sec k dosažení 1m výšky. 
sigma_max=50e+6;        %maximální napětí v materiálu ramen [Pa] 
  
f4=[0;0;0];             %Technologická síla na konci 
n4=[0;0;0];             %Technologicky moment na konci 
  
pomer_sirka_vyska=0.8; 
g=9.80665; 
G=[0;0;-g]; 
  
format short; 
i=0;                    %index pro průběhy - poměr ramen 
delta_t=0.01;           %krok čas pro celý pohyb ramen 
pomer_min=0.5;          %minimální hodnota poměru ramen 
pomer_max=5;            %maximální hodnota poměru ramen 
pomer_krok=0.1;         %krok pro poměr ramen 
  
%nastavení proměnných pro grafy 
pocet=round((pomer_max-pomer_min)/pomer_krok+1); 
prace=zeros(pocet,1); 
pomer=zeros(pocet,1); 
tau1max=zeros(pocet,1); 
tau2max=zeros(pocet,1); 
tau3max=zeros(pocet,1); 
m_celk=zeros(pocet,1); 
H1max=zeros(pocet,1); 
H2max=zeros(pocet,1); 
H3max=zeros(pocet,1); 
a3max=zeros(pocet,1); 
m1max=zeros(pocet,1); 
m2max=zeros(pocet,1); 
m3max=zeros(pocet,1); 
m1mpmax=zeros(pocet,1); 
m2mpmax=zeros(pocet,1); 
m3mpmax=zeros(pocet,1); 
l1max=zeros(pocet,1); 
l2max=zeros(pocet,1); 
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l3max=zeros(pocet,1); 
  
tl_steny1=0.005;        %tloušťka stěny ramene 1 
tl_steny2=0.003;        %tloušťka stěny ramene 2 
tl_steny3=0.001;        %tloušťka stěny ramene 3 
  
  
  
  
  
for k=pomer_min:pomer_krok:pomer_max 
    i=i+1; 
    pomer(i)=k; 
    %Výpočet délek ramen 
    l1=lc/(k^2+k+1); 
    l2=l1*k; 
    l3=l2*k; 
  
    H1=tl_steny1*2.1;     %počáteční výška H1 profilu ramene 1 
    H2=tl_steny2*2.1;     %počáteční výška H2 profilu ramene 2 
    H3=tl_steny3*2.1;     %počáteční výška H3 profilu ramene 3 
  
    %B se počítá až v cyklu zvyšování H  
    %Výpočet průřezu je proveden ve výchozí pozici ramen při největším 
    %vyložení - nějvětším zatížení 
    %Výpočet průřezu začíná od posledního článku a OM, zvyšuji v 
    %cyklu H při konstatní tloušťce stěny tak dlouho, až jsem na požadovaném sigma 
              
    sigma3=sigma_max*10;    %nastavím počáteční sigma pro start cyklu 
    sigma2=sigma_max*10;    %nastavím počáteční sigma pro start cyklu 
    sigma1=sigma_max*10;    %nastavím počáteční sigma pro start cyklu 
         
    % vypocet potřebného zrychlení ramen eps pro dosažení výšky 1 m za daný čas 
    % t_max=2,1,0.1, atd. pro různé poměry délek 
     
    eps=0; 
    z=0; 
    krok_eps=0.0001; 
  
    while z<=1  %zvyšuje zrychlení až přesáhne za čas t výšku 1m 
        eps=eps+krok_eps; 
     
        ddq1=eps; 
        ddq2=eps; 
        ddq3=eps; 
     
        q1=ddq1*t_max^2/2; 
        q2=ddq2*t_max^2/2; 
        q3=ddq3*t_max^2/2; 
     
        Ab0=[0 0 1 0;... 
            1 0 0 l0;... 
            0 1 0 0;... 
            0 0 0 1];... 
     
        A01=[cos(q1) -sin(q1) 0 l1*cos(q1); ... 
             sin(q1)  cos(q1) 0 l1*sin(q1); ... 
                 0        0   1        0; ... 
                 0        0   0        1]; 
  
        A12=[cos(q2) -sin(q2) 0 l2*cos(q2); ... 
             sin(q2)  cos(q2) 0 l2*sin(q2); ... 
                 0        0   1        0; ... 
                 0        0   0        1]; 
         
        A23=[cos(q3) -sin(q3) 0 l3*cos(q3); ... 
             sin(q3)  cos(q3) 0 l3*sin(q3); ... 



Disertační práce 

VŠB – TU Ostrava 2013 226 
 

                 0        0   1        0; ... 
                 0        0   0        1]; 
         
        Tb0 = Ab0; 
        Tb1 = Ab0*A01; 
        Tb2 = Ab0*A01*A12; 
        Tb3 = Ab0*A01*A12*A23; 
  
        z=Tb3(3,4); 
    end;                    % v eps zůstane poslední hodnota - tj. požadované zrychlení 
     
    eps_deg=180/pi*eps;     % zrychlení eps ve stupních pro Creo 
  
    ddq1=eps; 
    ddq2=eps; 
    ddq3=eps; 
     
    Dr=[0 -1 0 0;...        %Diferenciální operátor 
        1 0 0 0;... 
        0 0 0 0;... 
        0 0 0 0]; 
     
     
    %Řešení pohybu ramen - kinematika, start t=0 
     
    j=0; %index čas 
     
    for t_pohyb=0:delta_t:t_max 
        j=j+1; 
         
        q1=ddq1*t_pohyb^2/2; 
        q2=ddq2*t_pohyb^2/2; 
        q3=ddq3*t_pohyb^2/2; 
     
        dq1=ddq1*t_pohyb; 
        dq2=ddq2*t_pohyb; 
        dq3=ddq3*t_pohyb; 
     
        Ab0=[0 0 1 0;... 
            1 0 0 l0;... 
            0 1 0 0;... 
            0 0 0 1];... 
     
        A01=[cos(q1) -sin(q1) 0 l1*cos(q1); ... 
             sin(q1)  cos(q1) 0 l1*sin(q1); ... 
                 0        0   1        0; ... 
                 0        0   0        1]; 
  
        A12=[cos(q2) -sin(q2) 0 l2*cos(q2); ... 
             sin(q2)  cos(q2) 0 l2*sin(q2); ... 
                 0        0   1        0; ... 
                 0        0   0        1]; 
         
        A23=[cos(q3) -sin(q3) 0 l3*cos(q3); ... 
             sin(q3)  cos(q3) 0 l3*sin(q3); ... 
                 0        0   1        0; ... 
                 0        0   0        1]; 
         
        Tb0 = Ab0; 
        Tb1 = Ab0*A01; 
        Tb2 = Ab0*A01*A12; 
        Tb3 = Ab0*A01*A12*A23; 
     
        k0=Tb0(1:3,3); 
        k1=Tb1(1:3,3); 
        k2=Tb2(1:3,3); 
        k3=Tb3(1:3,3); 
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        Rb0=Tb0(1:3,1:3); 
        Rb1=Tb1(1:3,1:3); 
        Rb2=Tb2(1:3,1:3); 
        Rb3=Tb3(1:3,1:3); 
     
        omega0=[0;0;0]; 
        omega01=k0*dq1; 
        omega12=k1*dq2; 
        omega23=k2*dq3; 
     
        omega1=omega0+omega01; 
        omega2=omega1+omega12; 
        omega3=omega2+omega23; 
            
        p01=Rb0*A01(1:3,4); 
        p12=Rb1*A12(1:3,4); 
        p23=Rb2*A23(1:3,4); 
     
        v0=[0;0;0]; 
        pom=Ab0*Dr*A01; 
        v01=pom(1:3,4)*dq1; 
        pom=Ab0*A01*Dr*A12; 
        v12=pom(1:3,4)*dq2; 
        pom=Ab0*A01*A12*Dr*A23; 
        v23=pom(1:3,4)*dq3; 
     
        v1=v0+v01+cross(omega0,p01); 
        v2=v1+v12+cross(omega1,p12); 
        v3=v2+v23+cross(omega2,p23); 
  
        eps0=[0;0;0]; 
        eps01=k0*ddq1; 
        eps12=k1*ddq2; 
        eps23=k2*ddq3; 
     
        eps1=eps0+eps01+cross(omega0,omega01); 
        eps2=eps1+eps12+cross(omega1,omega12); 
        eps3=eps2+eps23+cross(omega2,omega23); 
  
        a0=[0;0;0]; 
        a01=cross(eps01,p01)+cross(omega01,cross(omega01,p01)); 
        a12=cross(eps12,p12)+cross(omega12,cross(omega12,p12)); 
        a23=cross(eps23,p23)+cross(omega23,cross(omega23,p23)); 
  
        a1=a0+a01+cross(eps0,p01)+2*cross(omega0,v01)+cross(omega0,cross(omega0,p01)); 
        a2=a1+a12+cross(eps1,p12)+2*cross(omega1,v12)+cross(omega1,cross(omega1,p12)); 
        a3=a2+a23+cross(eps2,p23)+2*cross(omega2,v23)+cross(omega2,cross(omega2,p23)); 
         
        %Výpočet průřezu je proveden ve výchozí pozici ramen při největším 
        %vyložení - nějvětším zatížení 
        %Výpočet průřezu začíná od posledního článku a OM, zvyšuji v cyklu 
        %výšku H tak dlouho, až jsem na požadovaném sigma 
     
        if t_pohyb==0   %Počítá H pro dané sigma jen v počátečním čase t_pohyb=0 - je největší vyložení a 
nejv. sigma 
                                 
            while sigma3>=sigma_max 
             
                H3=H3+0.0001; 
                B3=H3*pomer_sirka_vyska; 
                 
                Splochy_3=B3*H3-(B3-2*tl_steny3)*(H3-2*tl_steny3); 
                m3=Splochy_3*l3*merna_hmotnost; 
  
                pt11=[-l1/2;0;0]; 
                pt22=[-l2/2;0;0]; 
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                xt33=(-l3/2*m3)/(mOM+m3); 
                pt33=[xt33;0;0]; 
  
                pt1b=Rb1*pt11; 
                pt2b=Rb2*pt22; 
                pt3b=Rb3*pt33; 
  
                at1=a1+cross(eps1,pt1b)+cross(omega1,cross(omega1,pt1b)); 
                at2=a2+cross(eps2,pt2b)+cross(omega2,cross(omega2,pt2b)); 
                at3=a3+cross(eps3,pt3b)+cross(omega3,cross(omega3,pt3b)); 
             
                %ohybový moment,který je zatěžuje u kloubu článek 3 - moment OM a 
                %moment rameno do těžiště a m3 - způsobený hmotnostmi a momentem setrvačnosti ramene 
3. 
  
                J3tx=1/12*merna_hmotnost*H3*B3*l3*(H3^2+B3^2)-(1/12*merna_hmotnost*(H3-
2*tl_steny3)*(B3-2*tl_steny3)*l3*((H3-2*tl_steny3)^2+(B3-2*tl_steny3)^2)); 
                J3ty=1/12*merna_hmotnost*H3*B3*l3*(B3^2+l3^2)-(1/12*merna_hmotnost*(H3-
2*tl_steny3)*(B3-2*tl_steny3)*l3*((B3-2*tl_steny3)^2+l3^2)); 
                J3tz=1/12*merna_hmotnost*H3*B3*l3*(H3^2+l3^2)-(1/12*merna_hmotnost*(H3-
2*tl_steny3)*(B3-2*tl_steny3)*l3*((H3-2*tl_steny3)^2+l3^2)); 
                J3t=[J3tx 0 0; 
                    0 J3ty 0; 
                    0 0 J3tz]; 
                %na 3. článku je ještě OM - moment setrvačnosti koule OM   
                JOM=2/5*(mOM*rOM^2); 
                %celk matice setr. 3. článku - dutý hranol včetně OM vzhledem k těžiští, orientace podle LCS3 
                J3OMt=[J3tx+JOM                     0                               0; 
                        0     J3ty+m3*(l3/2+xt33)^2+JOM+mOM*xt33^2              0; 
                        0                       0                   J3tz+m3*(l3/2+xt33)^2+JOM+mOM*xt33^2]; 
  
                J3OM=Rb3*J3OMt*Rb3'; 
                f3=(m3+mOM)*(G-at3)+f4; 
                N3sigma=-(J3OM*eps3+cross(omega3,J3OM*omega3)); 
                n3sigma=n4+N3sigma+cross(p23+pt3b,f3)-cross(pt3b,f4); 
                 %Kvadratický moment plochy 
  
                Jplochy_3=1/12*(B3*H3^3-(B3-2*tl_steny3)*(H3-2*tl_steny3)^3); 
  
                %největší napětí 
                sigma3=abs(n3sigma(1))/Jplochy_3*(H3/2); 
            end; 
            H3max(i)=H3; 
             
            %přidání kotouče o hmotnosti m3mp a momentu setrvačnosti J3mp jako náhrady motoru a 
převodovky 
            %J3mp přidat k matici setrvačnosti J3OMt a znovu vypočítat potřebný moment N3 a n3, m3mp 
přidat k hmotnosti 
            %m2 na konci článku 2, tedy nezatěžuje článek 3 a nemusí se přidávat H3 
  
            J3mp=abs(n3sigma(1))^2*ka2+abs(n3sigma(1))*ka1+ka0;   %vzorec výpočtu Jmp 
            m3mp=abs(n3sigma(1))*kb1+kb0;                            %vzorec výpočtu mmp 
            delta3=1; 
         
            while delta3>0.0001 
                J3OMt=[J3tx+JOM                     0                           0; 
                        0     J3ty+m3*(l3/2+xt33)^2+JOM+mOM*xt33^2              0; 
                        0                           0                   J3tz+m3*(l3/2+xt33)^2+JOM+mOM*xt33^2+J3mp]; 
  
                J3OM=Rb3*J3OMt*Rb3'; 
                %není tady nový výpočet f3, protože hmotnost m3mp je zachycena na rameni 2  
                N3=-(J3OM*eps3+cross(omega3,J3OM*omega3)); 
                n3=n4+N3+cross(p23+pt3b,f3)-cross(pt3b,f4); 
                tau3max(i)=k2'*-n3; 
                delta3=tau3max(i)^2*ka2+tau3max(i)*ka1+ka0-J3mp;   %vzorec výpočtu Jmp  
                J3mp=tau3max(i)^2*ka2+tau3max(i)*ka1+ka0;          %vzorec výpočtu Jmp 
                m3mp=tau3max(i)*kb1+kb0;                        %vzorec výpočtu mmp 
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            end; 
     
            %Výpočet rozměrů náhradních kotoučů pro simulaci hmotnosti a 
            %momentu motorů a převodů - rmp poloměr, lmp délka 
             
            rmp3=sqrt(2*J3mp/m3mp); 
            lmp3=m3mp^2/(2*merna_hmotnost*pi*J3mp); 
             
            while sigma2>=sigma_max 
             
                H2=H2+0.0001; 
                B2=H2*pomer_sirka_vyska; 
                 
                Splochy_2=B2*H2-(B2-2*tl_steny2)*(H2-2*tl_steny2); 
                m2=Splochy_2*l2*merna_hmotnost; %pozor musíme ale přidat hmotnost m3mp 
  
                pt11=[-l1/2;0;0]; 
                xt22=(-l2/2*m2)/(m3mp+m2); 
                pt22=[xt22;0;0]; 
                xt33=(-l3/2*m3)/(mOM+m3); 
                pt33=[xt33;0;0]; 
  
                pt1b=Rb1*pt11; 
                pt2b=Rb2*pt22; 
                pt3b=Rb3*pt33; 
  
                at1=a1+cross(eps1,pt1b)+cross(omega1,cross(omega1,pt1b)); 
                at2=a2+cross(eps2,pt2b)+cross(omega2,cross(omega2,pt2b)); 
                at3=a3+cross(eps3,pt3b)+cross(omega3,cross(omega3,pt3b)); 
  
                %ohybový moment,který je zatěžuje u kloubu článek 2  
                %je vypočtena tl_steny2 a tedy m2, těžiště 2. Pro dynamiku je nutno 
                %stanovit J - moment setrvačnosti sestavy 2 článku 
                %moment setrvačnosti článku J2t kolem těžiště kolem osy z vzhledem 
                %k LCS2 
                J2tx=1/12*merna_hmotnost*H2*B2*l2*(H2^2+B2^2)-(1/12*merna_hmotnost*(H2-
2*tl_steny2)*(B2-2*tl_steny2)*l2*((H2-2*tl_steny2)^2+(B2-2*tl_steny2)^2)); 
                J2ty=1/12*merna_hmotnost*H2*B2*l2*(B2^2+l2^2)-(1/12*merna_hmotnost*(H2-
2*tl_steny2)*(B2-2*tl_steny2)*l2*((B2-2*tl_steny2)^2+l2^2)); 
                J2tz=1/12*merna_hmotnost*H2*B2*l2*(H2^2+l2^2)-(1/12*merna_hmotnost*(H2-
2*tl_steny2)*(B2-2*tl_steny2)*l2*((H2-2*tl_steny2)^2+l2^2)); 
                J2t=[J2tx 0 0; 
                    0 J2ty 0; 
                    0 0 J2tz]; 
  
                %na 2. článku je ještě motor a převodovka, tedy m3mp, uvažujeme jen jeho hmotnost a posun 
těžiště,  
                %moment setrvačnosti J3mp jsme zahrnuli do momentu setrvačnosti 
                %3. článku, není to ale asi úplně přesné, zanedbáváme setrvačné 
                %účinky motoru a převodovky 3 při jejich otáčení 
  
                %celk matice setr. 3. článku - dutý hranol včetně OM vzhledem k těžiští, orientace podle LCS3 
                J2mp3t=[J2tx                     0                           0; 
                        0     J2ty+m2*(l2/2+xt22)^2+m3mp*xt22^2              0; 
                        0                       0                   J2tz+m2*(l2/2+xt22)^2+m3mp*xt22^2]; 
  
                J2mp3=Rb2*J2mp3t*Rb2'; 
  
                f2=(m2+m3mp)*(G-at2)+f3; 
                N2sigma=-(J2mp3*eps2+cross(omega2,J2mp3*omega2)); 
                n2sigma=n3+N2sigma+cross(p12+pt2b,f2)-cross(pt2b,f3); 
                %Kvadratický moment plochy 
  
                Jplochy_2=1/12*(B2*H2^3-(B2-2*tl_steny2)*(H2-2*tl_steny2)^3); 
  
                %největší napětí 
                sigma2=abs(n2sigma(1))/Jplochy_2*(H2/2); 
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            end; 
            H2max(i)=H2; 
             
            %přidání kotouče o hmotnosti m2mp a momentu setrvačnosti J2mp jako náhrady motoru a 
převodovky 
            %J2mp přidat k matici setrvačnosti J2t a znovu vypočítat potřebný moment N2 a n2, m2mp přidat k 
hmotnosti 
            %m1 na konci článku 1 
  
            J2mp=abs(n2sigma(1))^2*ka2+abs(n2sigma(1))*ka1+ka0;   %Tady bude skutečný vzorec výpočtu 
Jmp a mmp, asi různý pro různé druhy motorů a převodovek, rozlišit na začátku pomocí volby 
            m2mp=abs(n2sigma(1))*kb1+kb0; 
            delta2=1; 
         
            while delta2>0.0001 
                J2mp3t=[J2tx                     0                           0; 
                        0     J2ty+m2*(l2/2+xt22)^2+m3mp*xt22^2              0; 
                        0                       0                   J2tz+m2*(l2/2+xt22)^2+m3mp*xt22^2+J2mp]; 
  
                J2mp3=Rb2*J2mp3t*Rb2'; 
  
                N2=-(J2mp3*eps2+cross(omega2,J2mp3*omega2)); 
                n2=n3+N2+cross(p12+pt2b,f2)-cross(pt2b,f3); 
                tau2max(i)=k1'*-n2; 
                delta2=tau2max(i)^2*ka2+tau2max(i)*ka1+ka0-J2mp; 
                J2mp=tau2max(i)^2*ka2+tau2max(i)*ka1+ka0; 
                m2mp=tau2max(i)*kb1+kb0; 
            end; 
  
            %Výpočet rozměrů náhradních kotoučů pro simulaci hmotnosti a 
            %momentu motorů a převodů - rmp poloměr, lmp délka 
             
            rmp2=sqrt(2*J2mp/m2mp); 
            lmp2=m2mp^2/(2*merna_hmotnost*pi*J2mp); 
             
            while sigma1>=sigma_max 
  
                H1=H1+0.0001; 
                B1=H1*pomer_sirka_vyska; 
  
                Splochy_1=B1*H1-(B1-2*tl_steny1)*(H1-2*tl_steny1); 
                m1=Splochy_1*l1*merna_hmotnost; %pozor musíme ale přidat hmotnost m3mp 
  
                xt11=(-l1/2*m1)/(m2mp+m1); 
                pt11=[xt11;0;0]; 
                xt22=(-l2/2*m2)/(m3mp+m2); 
                pt22=[xt22;0;0]; 
                xt33=(-l3/2*m3)/(mOM+m3); 
                pt33=[xt33;0;0]; 
  
                pt1b=Rb1*pt11; 
                pt2b=Rb2*pt22; 
                pt3b=Rb3*pt33; 
  
                at1=a1+cross(eps1,pt1b)+cross(omega1,cross(omega1,pt1b)); 
                at2=a2+cross(eps2,pt2b)+cross(omega2,cross(omega2,pt2b)); 
                at3=a3+cross(eps3,pt3b)+cross(omega3,cross(omega3,pt3b)); 
  
                %ohybový moment,který je zatěžuje u kloubu článek 1  
                %je vypočtena tl_steny1 a tedy m1, těžiště 1. Pro dynamiku je nutno 
                %stanovit J - moment setrvačnosti sestavy 1 článku 
                %moment setrvačnosti článku J1t kolem těžiště kolem osy z vzhledem 
                %k LCS1 
                J1tx=1/12*merna_hmotnost*H1*B1*l1*(H1^2+B1^2)-(1/12*merna_hmotnost*(H1-
2*tl_steny1)*(B1-2*tl_steny1)*l1*((H1-2*tl_steny1)^2+(B1-2*tl_steny1)^2)); 
                J1ty=1/12*merna_hmotnost*H1*B1*l1*(B1^2+l1^2)-(1/12*merna_hmotnost*(H1-
2*tl_steny1)*(B1-2*tl_steny1)*l1*((B1-2*tl_steny1)^2+l1^2)); 
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                J1tz=1/12*merna_hmotnost*H1*B1*l1*(H1^2+l1^2)-(1/12*merna_hmotnost*(H1-
2*tl_steny1)*(B1-2*tl_steny1)*l1*((H1-2*tl_steny1)^2+l1^2)); 
                J1t=[J1tx 0 0; 
                    0 J1ty 0; 
                    0 0 J1tz]; 
  
                %na 1. článku je ještě motor a převodovka, tedy m2mp, uvažujeme jen jeho hmotnost a posun 
těžiště,  
                %moment setrvačnosti J3mp jsme zahrnuli do momentu setrvačnosti 
                %2. článku, není to ale asi úplně přesné, zanedbáváme setrvačné 
                %účinky motoru a převodovky 2 při jejich otáčení 
  
                %celk matice setr. 1. článku - dutý hranol včetně motoru a 
                %převodovky vzhledem k těžiští, orientace podle LCS1 
                J1mp2t=[J1tx                     0                           0; 
                        0     J1ty+m1*(l1/2+xt11)^2+m2mp*xt11^2              0; 
                        0                       0                   J1tz+m1*(l1/2+xt11)^2+m2mp*xt11^2]; 
  
                J1mp2=Rb1*J1mp2t*Rb1'; 
  
                f1=(m1+m2mp)*(G-at1)+f2; 
                N1sigma=-(J1mp2*eps1+cross(omega1,J1mp2*omega1)); 
                n1sigma=n2+N1sigma+cross(p01+pt1b,f1)-cross(pt1b,f2); 
                %Kvadratický moment plochy 
  
                Jplochy_1=1/12*(B1*H1^3-(B1-2*tl_steny1)*(H1-2*tl_steny1)^3); 
  
                %největší napětí 
                sigma1=abs(n1sigma(1))/Jplochy_1*(H1/2); 
            end; 
            H1max(i)=H1; 
             
            %přidání kotouče o hmotnosti m1mp a momentu setrvačnosti J1mp jako náhrady motoru a 
převodovky 
            %J1mp přidat k matici setrvačnosti J1t a znovu vypočítat potřebný moment N1 a n1, m1mp přidat k 
hmotnosti 
            %m0 na konci podstavce 
  
            J1mp=abs(n1sigma(1))^2*ka2+abs(n1sigma(1))*ka1+ka0;   %Tady bude skutečný vzorec výpočtu 
Jmp a mmp, asi různý pro různé druhy motorů a převodovek, rozlišit na začátku pomocí volby 
            m1mp=abs(n1sigma(1))*kb1+kb0; 
            delta1=1; 
         
            while delta1>0.0001 
                J1mp2t=[J1tx                     0                           0; 
                        0     J1ty+m1*(l1/2+xt11)^2+m2mp*xt11^2              0; 
                        0                       0                   J1tz+m1*(l1/2+xt11)^2+m2mp*xt11^2+J1mp]; 
  
                J1mp2=Rb1*J1mp2t*Rb1'; 
  
                N1=-(J1mp2*eps1+cross(omega1,J1mp2*omega1)); 
                n1=n2+N1+cross(p01+pt1b,f1)-cross(pt1b,f2); 
                tau1max(i)=k0'*-n1; 
                delta1=tau1max(i)^2*ka2+tau1max(i)*ka1+ka0-J1mp; 
                J1mp=tau1max(i)^2*ka2+tau1max(i)*ka1+ka0; 
                m1mp=tau1max(i)*kb1+kb0; 
            end; 
             
            %Výpočet rozměrů náhradních kotoučů pro simulaci hmotnosti a 
            %momentu motorů a převodů - rmp poloměr, lmp délka 
             
            rmp1=sqrt(2*J1mp/m1mp); 
            lmp1=m1mp^2/(2*merna_hmotnost*pi*J1mp); 
             
            a3max(i)=sqrt(a3(1)^2+a3(2)^2+a3(3)^2); 
        end;    %konec výpočtu tlouštěk stěn pro dané sigma a náhradních kotoučů motorů a převodovek v 
čase t=0, může začít pohyb 
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        %Výpočet kinematických a dynamických veličin během pohybu, všechny 
        %hmotnosti článků a náhradních kotoučů pohonů jsou již známy 
        xt11=(-l1/2*m1)/(m2mp+m1); 
        pt11=[xt11;0;0]; 
        xt22=(-l2/2*m2)/(m3mp+m2); 
        pt22=[xt22;0;0]; 
        xt33=(-l3/2*m3)/(mOM+m3); 
        pt33=[xt33;0;0]; 
  
        pt1b=Rb1*pt11; 
        pt2b=Rb2*pt22; 
        pt3b=Rb3*pt33; 
  
        vt1=v1+cross(omega1,pt1b); 
        vt2=v2+cross(omega2,pt2b); 
        vt3=v3+cross(omega3,pt3b); 
         
        vt1mag=sqrt(vt1(1)^2+vt1(2)^2+vt1(3)^2); 
        vt2mag=sqrt(vt2(1)^2+vt2(2)^2+vt2(3)^2); 
        vt3mag=sqrt(vt3(1)^2+vt3(2)^2+vt3(3)^2); 
         
        at1=a1+cross(eps1,pt1b)+cross(omega1,cross(omega1,pt1b)); 
        at2=a2+cross(eps2,pt2b)+cross(omega2,cross(omega2,pt2b)); 
        at3=a3+cross(eps3,pt3b)+cross(omega3,cross(omega3,pt3b)); 
  
        f3=(m3+mOM)*(G-at3)+f4; 
        J3OM=Rb3*J3OMt*Rb3'; 
        N3=-(J3OM*eps3+cross(omega3,J3OM*omega3)); 
        n3=n4+N3+cross(p23+pt3b,f3)-cross(pt3b,f4); 
        tau3=k2'*-n3; 
        f2=(m2+m3mp)*(G-at2)+f3; 
        J2mp3=Rb2*J2mp3t*Rb2'; 
        N2=-(J2mp3*eps2+cross(omega2,J2mp3*omega2)); 
        n2=n3+N2+cross(p12+pt2b,f2)-cross(pt2b,f3); 
        tau2=k1'*-n2; 
        f1=(m1+m2mp)*(G-at1)+f2; 
        J1mp2=Rb1*J1mp2t*Rb1'; 
        N1=-(J1mp2*eps1+cross(omega1,J1mp2*omega1)); 
        n1=n2+N1+cross(p01+pt1b,f1)-cross(pt1b,f2); 
        tau1=k0'*-n1; 
         
        m_celk(i)=m1mp+m1+m2mp+m2+m3mp+m3; 
        m1max(i)=m1; 
        m2max(i)=m2; 
        m3max(i)=m3; 
        m1mpmax(i)=m1mp; 
        m2mpmax(i)=m2mp; 
        m3mpmax(i)=m3mp; 
        l1max(i)=l1; 
        l2max(i)=l2; 
        l3max(i)=l3; 
         
    end;  %konec pohybu, může začít jiný poměr ramen 
     
    pot_energie1=(m1+m2mp)*g*(Tb1(3,4)+pt1b(3)); %plus je proto, že těžiště je záporné 
    pot_energie2=(m2+m3mp)*g*(Tb2(3,4)+pt2b(3)); 
    pot_energie3=(m3+mOM)*g*(Tb3(3,4)+pt3b(3)); 
     
    kin_energie1=1/2*omega1(1)^2*J1mp2(1,1)+1/2*vt1mag^2*(m1+m2mp);% je spatne, musí tam být i 
translační kin. energie 
    kin_energie2=1/2*omega2(1)^2*J2mp3(1,1)+1/2*vt2mag^2*(m2+m3mp); 
    kin_energie3=1/2*omega3(1)^2*J3OM(1,1)+1/2*vt3mag^2*(m3+mOM); 
    prace(i)=pot_energie1+pot_energie2+pot_energie3+kin_energie1+kin_energie2+kin_energie3; 
    a3mean=mean(a3max); 
    if m1<=0 || m2<=0 || m3<=0  
        prace(i)=0; 
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        m_celk(i)=0; 
        tau1max(i)=0; 
        tau2max(i)=0; 
        tau3max(i)=0; 
        H1max(i)=0; 
        H2max(i)=0; 
        H3max(i)=0; 
    end; 
end; 
scrsz = get(0,'ScreenSize'); 
h=figure('Name','Konst. tloušťka stěny','Position',[scrsz(3)/10 scrsz(4)/10 scrsz(3)/2 scrsz(4)]); 
  
subplot(3,2,1) 
[graf,H1,H2]=plotyy(pomer,prace,pomer,m_celk); grid on; 
set(get(graf(1),'Ylabel'),'String','Práce [J]') 
set(get(graf(2),'Ylabel'),'String','Celková hm. manipulátoru [kg]') 
set(get(graf(1),'Xlabel'),'String','Poměr délek ramen L2/L1, L3/L2') 
title(['Práce [J] a celková hm. ramen bez OM=',num2str(mOM),'[kg]']); 
hleg1 = legend('Práce','celková hm. manipulátoru'); 
  
subplot(3,2,2), plot(pomer, tau1max,pomer, tau2max,pomer, tau3max);grid on; 
hleg2 = legend('tau1','tau2','tau3'); 
title(['Max. momenty pohonů [Nm] pro zrychlení a3=',num2str(a3mean),'[m/s2]']); 
Xlabel(['Poměr délek ramen l2/l1, l3/l2']); 
Ylabel(['Max. moment pohonu [Nm]']); 
  
subplot(3,2,3), plot(pomer, H1max,pomer, H2max,pomer, H3max);grid on; 
hleg3 = legend('H1','H2','H3'); 
title(['Výška profilu H [m] pro tl1=',num2str(tl_steny1),', tl2=',num2str(tl_steny2),', tl3=',num2str(tl_steny3)]); 
Xlabel(['Poměr délek ramen l2/l1, l3/l2']); 
Ylabel(['Výška profilu [m]']); 
  
subplot(3,2,4), plot(pomer,l1max,pomer,l2max,pomer,l3max);grid on; 
hleg4 = legend('l1','l2','l3'); 
title(['Délka ramen [m]']); 
Xlabel(['Poměr délek ramen l2/l1, l3/l2']); 
Ylabel(['Délka ramene [m]']); 
  
subplot(3,2,5), plot(pomer, m1max,pomer,m2max,pomer,m3max);grid on; 
hleg5 = legend('m1','m2','m3'); 
title(['Hmotnost ramen [kg]']); 
Xlabel(['Poměr délek ramen l2/l1, l3/l2']); 
Ylabel(['Hmotnost ramene [kg]']); 
  
subplot(3,2,6), plot(pomer, m1mpmax,pomer,m2mpmax,pomer,m3mpmax);grid on; 
hleg6 = legend('m1mp','m2mp','m3mp'); 
title(['Hmotnost sestavy motor převod [kg]']); 
Xlabel(['Poměr délek ramen l2/l1, l3/l2']); 
Ylabel(['Hmotnost pohonu [kg]']); 
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Výška profilů ramene je úměrná jejich délce 

 

clear; 
  
typ_motprev='TG';        %typ motoru a prevodovky M=Maxon a planetova do 120 Nm 
if strcmp(typ_motprev,'M') 
    ka2=0.00011501; 
    ka1=0.00429112; 
    ka0=-0.00111210; 
    kb1=0.06753971; 
    kb0=0.05644954; 
elseif strcmp(typ_motprev,'TG') 
    ka2=0.0000119966; 
    ka1=-0.000179674; 
    ka0=7.40213; 
    kb1=0.00530837; 
    kb0=-0.0422837; 
end; 
%délka ramen a měrná hmotnost 
lc=2;                   %celková délka ramen 
l0=0.15;                %podstavec - nultý článek 
merna_hmotnost=2699;    %měrná hmotnost materiálu ramen kg/m3 
  
%objekt manipulace - koule 
mOM=50;                  %hmotnost objektu manipulace - koule 
merna_hmotnostOM=7850;  %měrná hmotnost materiálu OM kg/m3 pro kontrolu v Creo 
rOM=(3*mOM/(4*pi*merna_hmotnostOM))^(1/3);%pro kontrolu v Creo 
  
t_max=1;              %čas k dosažení 1m výšky 
  
sigma_max=50e+6;        %maximální napětí v materiálu ramen [Pa] 
  
f4=[0;0;0];             %Technologická síla na konci 
n4=[0;0;0];             %Technologicky moment na konci 
  
pomer_sirka_vyska=0.8; 
g=9.80665; 
G=[0;0;-g]; 
  
format long; 
i=0;                    %index pro průběhy - poměr ramen 
delta_t=0.01;           %krok čas pro celý pohyb ramen 
pomer_min=0.1;          %minimální hodnota poměru ramen 
pomer_max=5.0;          %maximální hodnota poměru ramen 
pomer_krok=0.1;         %krok pro poměr ramen 
  
%nastavení proměnných pro grafy 
pocet=round((pomer_max-pomer_min)/pomer_krok+1); 
prace=zeros(pocet,1); 
pomer=zeros(pocet,1); 
tau1max=zeros(pocet,1); 
tau2max=zeros(pocet,1); 
tau3max=zeros(pocet,1); 
m_celk=zeros(pocet,1); 
tl1max=zeros(pocet,1); 
tl2max=zeros(pocet,1); 
tl3max=zeros(pocet,1); 
a3max=zeros(pocet,1); 
m1max=zeros(pocet,1); 
m2max=zeros(pocet,1); 
m3max=zeros(pocet,1); 
m1mpmax=zeros(pocet,1); 
m2mpmax=zeros(pocet,1); 
m3mpmax=zeros(pocet,1); 
l1max=zeros(pocet,1); 
l2max=zeros(pocet,1); 
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l3max=zeros(pocet,1); 
  
pomer_prurez_delka=0.1; 
  
for k=pomer_min:pomer_krok:pomer_max 
    i=i+1; 
    pomer(i)=k; 
    %Výpočet délek ramen 
    l1=lc/(k^2+k+1); 
    l2=l1*k; 
    l3=l2*k; 
  
    tl_steny3=0.0001;       %začínám na 0,1 mm - tedy příliš velké sigma 
    tl_steny2=0.0001;       %začínám na 0,1 mm - tedy příliš velké sigma 
    tl_steny1=0.0001;       %začínám na 0,1 mm - tedy příliš velké sigma 
     
    H1=l1*pomer_prurez_delka; 
    H2=l2*pomer_prurez_delka; 
    H3=l3*pomer_prurez_delka; 
  
    %Tíhové síly jsou většinou větší ve směru z i při velkých zrychleních 
    %proto B může být menší než H - vyzkoušet vliv 
    B1=H1*pomer_sirka_vyska; 
    B2=H2*pomer_sirka_vyska; 
    B3=H3*pomer_sirka_vyska; 
     
     
    sigma3=sigma_max*10;    %nastavím počáteční sigma pro start cyklu 
    sigma2=sigma_max*10;    %nastavím počáteční sigma pro start cyklu 
    sigma1=sigma_max*10;    %nastavím počáteční sigma pro start cyklu 
     
     
    % vypocet potřebného zrychlení ramen eps pro dosažení výšky 1 m za daný čas 
    % t_max=2,1,0.1, atd. pro různé poměry délek 
     
    eps=0; 
    z=0; 
    krok_eps=0.0001; 
  
    while z<=1  %zvyšuje zrychlení až přesáhne za čas t výšku 1m 
        eps=eps+krok_eps; 
     
        ddq1=eps; 
        ddq2=eps; 
        ddq3=eps; 
     
        q1=ddq1*t_max^2/2; 
        q2=ddq2*t_max^2/2; 
        q3=ddq3*t_max^2/2; 
     
        Ab0=[0 0 1 0;... 
            1 0 0 l0;... 
            0 1 0 0;... 
            0 0 0 1];... 
     
        A01=[cos(q1) -sin(q1) 0 l1*cos(q1); ... 
             sin(q1)  cos(q1) 0 l1*sin(q1); ... 
                 0        0   1        0; ... 
                 0        0   0        1]; 
  
        A12=[cos(q2) -sin(q2) 0 l2*cos(q2); ... 
             sin(q2)  cos(q2) 0 l2*sin(q2); ... 
                 0        0   1        0; ... 
                 0        0   0        1]; 
         
        A23=[cos(q3) -sin(q3) 0 l3*cos(q3); ... 
             sin(q3)  cos(q3) 0 l3*sin(q3); ... 
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                 0        0   1        0; ... 
                 0        0   0        1]; 
         
        Tb0 = Ab0; 
        Tb1 = Ab0*A01; 
        Tb2 = Ab0*A01*A12; 
        Tb3 = Ab0*A01*A12*A23; 
  
        z=Tb3(3,4); 
    end;                    % v eps zůstane poslední hodnota - tj. požadované zrychlení 
     
    eps_deg=180/pi*eps;     % zrychlení eps ve stupních pro Creo 
  
    ddq1=eps; 
    ddq2=eps; 
    ddq3=eps; 
     
    Dr=[0 -1 0 0;...        %Diferenciální operátor 
        1 0 0 0;... 
        0 0 0 0;... 
        0 0 0 0]; 
     
     
    %Řešení pohybu ramen - kinematika, start t=0 
     
    j=0; %index čas 
     
    for t_pohyb=0:delta_t:t_max 
        j=j+1; 
         
        q1=ddq1*t_pohyb^2/2; 
        q2=ddq2*t_pohyb^2/2; 
        q3=ddq3*t_pohyb^2/2; 
     
        dq1=ddq1*t_pohyb; 
        dq2=ddq2*t_pohyb; 
        dq3=ddq3*t_pohyb; 
     
        Ab0=[0 0 1 0;... 
            1 0 0 l0;... 
            0 1 0 0;... 
            0 0 0 1];... 
     
        A01=[cos(q1) -sin(q1) 0 l1*cos(q1); ... 
             sin(q1)  cos(q1) 0 l1*sin(q1); ... 
                 0        0   1        0; ... 
                 0        0   0        1]; 
  
        A12=[cos(q2) -sin(q2) 0 l2*cos(q2); ... 
             sin(q2)  cos(q2) 0 l2*sin(q2); ... 
                 0        0   1        0; ... 
                 0        0   0        1]; 
         
        A23=[cos(q3) -sin(q3) 0 l3*cos(q3); ... 
             sin(q3)  cos(q3) 0 l3*sin(q3); ... 
                 0        0   1        0; ... 
                 0        0   0        1]; 
         
        Tb0 = Ab0; 
        Tb1 = Ab0*A01; 
        Tb2 = Ab0*A01*A12; 
        Tb3 = Ab0*A01*A12*A23; 
     
     
     
        k0=Tb0(1:3,3); 
        k1=Tb1(1:3,3); 
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        k2=Tb2(1:3,3); 
        k3=Tb3(1:3,3); 
     
        Rb0=Tb0(1:3,1:3); 
        Rb1=Tb1(1:3,1:3); 
        Rb2=Tb2(1:3,1:3); 
        Rb3=Tb3(1:3,1:3); 
     
        omega0=[0;0;0]; 
        omega01=k0*dq1; 
        omega12=k1*dq2; 
        omega23=k2*dq3; 
     
        omega1=omega0+omega01; 
        omega2=omega1+omega12; 
        omega3=omega2+omega23; 
     
        
        p01=Rb0*A01(1:3,4); 
        p12=Rb1*A12(1:3,4); 
        p23=Rb2*A23(1:3,4); 
     
        v0=[0;0;0]; 
        pom=Ab0*Dr*A01; 
        v01=pom(1:3,4)*dq1; 
        pom=Ab0*A01*Dr*A12; 
        v12=pom(1:3,4)*dq2; 
        pom=Ab0*A01*A12*Dr*A23; 
        v23=pom(1:3,4)*dq3; 
     
        v1=v0+v01+cross(omega0,p01); 
        v2=v1+v12+cross(omega1,p12); 
        v3=v2+v23+cross(omega2,p23); 
  
        eps0=[0;0;0]; 
        eps01=k0*ddq1; 
        eps12=k1*ddq2; 
        eps23=k2*ddq3; 
     
        eps1=eps0+eps01+cross(omega0,omega01); 
        eps2=eps1+eps12+cross(omega1,omega12); 
        eps3=eps2+eps23+cross(omega2,omega23); 
  
        a0=[0;0;0]; 
        a01=cross(eps01,p01)+cross(omega01,cross(omega01,p01)); 
        a12=cross(eps12,p12)+cross(omega12,cross(omega12,p12)); 
        a23=cross(eps23,p23)+cross(omega23,cross(omega23,p23)); 
  
        a1=a0+a01+cross(eps0,p01)+2*cross(omega0,v01)+cross(omega0,cross(omega0,p01)); 
        a2=a1+a12+cross(eps1,p12)+2*cross(omega1,v12)+cross(omega1,cross(omega1,p12)); 
        a3=a2+a23+cross(eps2,p23)+2*cross(omega2,v23)+cross(omega2,cross(omega2,p23)); 
     
     
        %Výpočet průřezu je proveden ve výchozí pozici ramen při největším 
        %vyložení - nějvětším zatížení 
        %Výpočet průřezu začíná od posledního článku a OM, zvyšuji v cyklu 
        %tloušťku stěny tak dlouho, až jsem na požadovaném sigma 
     
        if t_pohyb==0   %Počítá tloušťku stěny pro dané sigma jen v počátečním čase t_pohyb=0 - je největší 
vyložení a nejv. sigma 
         
            while sigma3>=sigma_max 
             
                tl_steny3=tl_steny3+0.000001; 
  
                 
                Splochy_3=B3*H3-(B3-2*tl_steny3)*(H3-2*tl_steny3); 
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                m3=Splochy_3*l3*merna_hmotnost; 
  
                pt11=[-l1/2;0;0]; 
                pt22=[-l2/2;0;0]; 
                xt33=(-l3/2*m3)/(mOM+m3); 
                pt33=[xt33;0;0]; 
  
                pt1b=Rb1*pt11; 
                pt2b=Rb2*pt22; 
                pt3b=Rb3*pt33; 
  
                at1=a1+cross(eps1,pt1b)+cross(omega1,cross(omega1,pt1b)); 
                at2=a2+cross(eps2,pt2b)+cross(omega2,cross(omega2,pt2b)); 
                at3=a3+cross(eps3,pt3b)+cross(omega3,cross(omega3,pt3b)); 
             
                %ohybový moment,který je zatěžuje u kloubu článek 3 - moment OM a 
                %moment rameno do těžiště a m3 - způsobený hmotnostmi a momentem setrvačnosti ramene 
3. 
  
                J3tx=1/12*merna_hmotnost*H3*B3*l3*(H3^2+B3^2)-(1/12*merna_hmotnost*(H3-
2*tl_steny3)*(B3-2*tl_steny3)*l3*((H3-2*tl_steny3)^2+(B3-2*tl_steny3)^2)); 
                J3ty=1/12*merna_hmotnost*H3*B3*l3*(B3^2+l3^2)-(1/12*merna_hmotnost*(H3-
2*tl_steny3)*(B3-2*tl_steny3)*l3*((B3-2*tl_steny3)^2+l3^2)); 
                J3tz=1/12*merna_hmotnost*H3*B3*l3*(H3^2+l3^2)-(1/12*merna_hmotnost*(H3-
2*tl_steny3)*(B3-2*tl_steny3)*l3*((H3-2*tl_steny3)^2+l3^2)); 
                J3t=[J3tx 0 0; 
                    0 J3ty 0; 
                    0 0 J3tz]; 
                %na 3. článku je ještě OM - moment setrvačnosti koule OM   
                JOM=2/5*(mOM*rOM^2); 
                %celk matice setr. 3. článku - dutý hranol včetně OM vzhledem k těžiští, orientace podle LCS3 
                J3OMt=[J3tx+JOM                     0                               0; 
                        0     J3ty+m3*(l3/2+xt33)^2+JOM+mOM*xt33^2              0; 
                        0                       0                   J3tz+m3*(l3/2+xt33)^2+JOM+mOM*xt33^2]; 
  
                J3OM=Rb3*J3OMt*Rb3'; 
                f3=(m3+mOM)*(G-at3)+f4; 
                N3sigma=-(J3OM*eps3+cross(omega3,J3OM*omega3)); 
                n3sigma=n4+N3sigma+cross(p23+pt3b,f3)-cross(pt3b,f4); 
  
                %Kvadratický moment plochy 
  
                Jplochy_3=1/12*(B3*H3^3-(B3-2*tl_steny3)*(H3-2*tl_steny3)^3); 
  
                %největší napětí 
                sigma3=abs(n3sigma(1))/Jplochy_3*(H3/2); 
            end; 
            tl3max(i)=tl_steny3; 
             
            %přidání kotouče o hmotnosti m3mp a momentu setrvačnosti J3mp jako náhrady motoru a 
převodovky 
            %J3mp přidat k matici setrvačnosti J3OMt a znovu vypočítat potřebný moment N3 a n3, m3mp 
přidat k hmotnosti 
            %m2 na konci článku 2, tedy nezatěžuje článek 3 a nemusí se přidávat tl_steny3 
  
            J3mp=abs(n3sigma(1))^2*ka2+abs(n3sigma(1))*ka1+ka0;   %vzorec výpočtu Jmp 
            m3mp=abs(n3sigma(1))*kb1+kb0;                            %vzorec výpočtu mmp 
            delta3=1; 
         
            while delta3>0.0001 
                J3OMt=[J3tx+JOM                     0                           0; 
                        0     J3ty+m3*(l3/2+xt33)^2+JOM+mOM*xt33^2              0; 
                        0                           0                   J3tz+m3*(l3/2+xt33)^2+JOM+mOM*xt33^2+J3mp]; 
  
                J3OM=Rb3*J3OMt*Rb3'; 
                %není tady nový výpočet f3, protože hmotnost m3mp je zachycena na rameni 2  
                N3=-(J3OM*eps3+cross(omega3,J3OM*omega3)); 
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                n3=n4+N3+cross(p23+pt3b,f3)-cross(pt3b,f4); 
                tau3max(i)=k2'*-n3; 
                delta3=tau3max(i)^2*ka2+tau3max(i)*ka1+ka0-J3mp;   %vzorec výpočtu Jmp  
                J3mp=tau3max(i)^2*ka2+tau3max(i)*ka1+ka0;          %vzorec výpočtu Jmp 
                m3mp=tau3max(i)*kb1+kb0;                        %vzorec výpočtu mmp 
            end; 
     
            %Výpočet rozměrů náhradních kotoučů pro simulaci hmotnosti a 
            %momentu motorů a převodů - rmp poloměr, lmp délka 
             
            rmp3=sqrt(2*J3mp/m3mp); 
            lmp3=m3mp^2/(2*merna_hmotnost*pi*J3mp); 
             
            while sigma2>=sigma_max 
             
                tl_steny2=tl_steny2+0.000001; 
  
                 
                Splochy_2=B2*H2-(B2-2*tl_steny2)*(H2-2*tl_steny2); 
                m2=Splochy_2*l2*merna_hmotnost; %pozor musíme ale přidat hmotnost m3mp 
  
                pt11=[-l1/2;0;0]; 
                xt22=(-l2/2*m2)/(m3mp+m2); 
                pt22=[xt22;0;0]; 
                xt33=(-l3/2*m3)/(mOM+m3); 
                pt33=[xt33;0;0]; 
  
                pt1b=Rb1*pt11; 
                pt2b=Rb2*pt22; 
                pt3b=Rb3*pt33; 
  
                at1=a1+cross(eps1,pt1b)+cross(omega1,cross(omega1,pt1b)); 
                at2=a2+cross(eps2,pt2b)+cross(omega2,cross(omega2,pt2b)); 
                at3=a3+cross(eps3,pt3b)+cross(omega3,cross(omega3,pt3b)); 
  
                %ohybový moment,který je zatěžuje u kloubu článek 2  
                %je vypočtena tl_steny2 a tedy m2, těžiště 2. Pro dynamiku je nutno 
                %stanovit J - moment setrvačnosti sestavy 2 článku 
                %moment setrvačnosti článku J2t kolem těžiště kolem osy z vzhledem 
                %k LCS2 
                J2tx=1/12*merna_hmotnost*H2*B2*l2*(H2^2+B2^2)-(1/12*merna_hmotnost*(H2-
2*tl_steny2)*(B2-2*tl_steny2)*l2*((H2-2*tl_steny2)^2+(B2-2*tl_steny2)^2)); 
                J2ty=1/12*merna_hmotnost*H2*B2*l2*(B2^2+l2^2)-(1/12*merna_hmotnost*(H2-
2*tl_steny2)*(B2-2*tl_steny2)*l2*((B2-2*tl_steny2)^2+l2^2)); 
                J2tz=1/12*merna_hmotnost*H2*B2*l2*(H2^2+l2^2)-(1/12*merna_hmotnost*(H2-
2*tl_steny2)*(B2-2*tl_steny2)*l2*((H2-2*tl_steny2)^2+l2^2)); 
                J2t=[J2tx 0 0; 
                    0 J2ty 0; 
                    0 0 J2tz]; 
  
                %na 2. článku je ještě motor a převodovka, tedy m3mp, uvažujeme jen jeho hmotnost a posun 
těžiště,  
                %moment setrvačnosti J3mp jsme zahrnuli do momentu setrvačnosti 
                %3. článku, není to ale asi úplně přesné, zanedbáváme setrvačné 
                %účinky motoru a převodovky 3 při jejich otáčení 
  
                %celk matice setr. 3. článku - dutý hranol včetně OM vzhledem k těžiští, orientace podle LCS3 
                J2mp3t=[J2tx                     0                           0; 
                        0     J2ty+m2*(l2/2+xt22)^2+m3mp*xt22^2              0; 
                        0                       0                   J2tz+m2*(l2/2+xt22)^2+m3mp*xt22^2]; 
  
                J2mp3=Rb2*J2mp3t*Rb2'; 
  
                f2=(m2+m3mp)*(G-at2)+f3; 
                N2sigma=-(J2mp3*eps2+cross(omega2,J2mp3*omega2)); 
                n2sigma=n3+N2sigma+cross(p12+pt2b,f2)-cross(pt2b,f3); 
                %Kvadratický moment plochy 
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                Jplochy_2=1/12*(B2*H2^3-(B2-2*tl_steny2)*(H2-2*tl_steny2)^3); 
  
                %největší napětí 
                sigma2=abs(n2sigma(1))/Jplochy_2*(H2/2); 
            end; 
            tl2max(i)=tl_steny2; 
             
            %přidání kotouče o hmotnosti m2mp a momentu setrvačnosti J2mp jako náhrady motoru a 
převodovky 
            %J2mp přidat k matici setrvačnosti J2t a znovu vypočítat potřebný moment N2 a n2, m2mp přidat k 
hmotnosti 
            %m1 na konci článku 1 
  
            J2mp=abs(n2sigma(1))^2*ka2+abs(n2sigma(1))*ka1+ka0;   %Tady bude skutečný vzorec výpočtu 
Jmp a mmp, asi různý pro různé druhy motorů a převodovek, rozlišit na začátku pomocí volby 
            m2mp=abs(n2sigma(1))*kb1+kb0; 
            delta2=1; 
         
            while delta2>0.0001 
                J2mp3t=[J2tx                     0                           0; 
                        0     J2ty+m2*(l2/2+xt22)^2+m3mp*xt22^2              0; 
                        0                       0                   J2tz+m2*(l2/2+xt22)^2+m3mp*xt22^2+J2mp]; 
  
                J2mp3=Rb2*J2mp3t*Rb2'; 
  
                N2=-(J2mp3*eps2+cross(omega2,J2mp3*omega2)); 
                n2=n3+N2+cross(p12+pt2b,f2)-cross(pt2b,f3); 
                tau2max(i)=k1'*-n2; 
                delta2=tau2max(i)^2*ka2+tau2max(i)*ka1+ka0-J2mp; 
                J2mp=tau2max(i)^2*ka2+tau2max(i)*ka1+ka0; 
                m2mp=tau2max(i)*kb1+kb0; 
            end; 
  
            %Výpočet rozměrů náhradních kotoučů pro simulaci hmotnosti a 
            %momentu motorů a převodů - rmp poloměr, lmp délka 
             
            rmp2=sqrt(2*J2mp/m2mp); 
            lmp2=m2mp^2/(2*merna_hmotnost*pi*J2mp); 
             
            while sigma1>=sigma_max 
  
                tl_steny1=tl_steny1+0.000001; 
  
                 
                Splochy_1=B1*H1-(B1-2*tl_steny1)*(H1-2*tl_steny1); 
                m1=Splochy_1*l1*merna_hmotnost; %pozor musíme ale přidat hmotnost m3mp 
  
                xt11=(-l1/2*m1)/(m2mp+m1); 
                pt11=[xt11;0;0]; 
                xt22=(-l2/2*m2)/(m3mp+m2); 
                pt22=[xt22;0;0]; 
                xt33=(-l3/2*m3)/(mOM+m3); 
                pt33=[xt33;0;0]; 
  
                pt1b=Rb1*pt11; 
                pt2b=Rb2*pt22; 
                pt3b=Rb3*pt33; 
  
                at1=a1+cross(eps1,pt1b)+cross(omega1,cross(omega1,pt1b)); 
                at2=a2+cross(eps2,pt2b)+cross(omega2,cross(omega2,pt2b)); 
                at3=a3+cross(eps3,pt3b)+cross(omega3,cross(omega3,pt3b)); 
  
                %ohybový moment,který je zatěžuje u kloubu článek 1  
                %je vypočtena tl_steny1 a tedy m1, těžiště 1. Pro dynamiku je nutno 
                %stanovit J - moment setrvačnosti sestavy 1 článku 
                %moment setrvačnosti článku J1t kolem těžiště kolem osy z vzhledem 
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                %k LCS1 
                J1tx=1/12*merna_hmotnost*H1*B1*l1*(H1^2+B1^2)-(1/12*merna_hmotnost*(H1-
2*tl_steny1)*(B1-2*tl_steny1)*l1*((H1-2*tl_steny1)^2+(B1-2*tl_steny1)^2)); 
                J1ty=1/12*merna_hmotnost*H1*B1*l1*(B1^2+l1^2)-(1/12*merna_hmotnost*(H1-
2*tl_steny1)*(B1-2*tl_steny1)*l1*((B1-2*tl_steny1)^2+l1^2)); 
                J1tz=1/12*merna_hmotnost*H1*B1*l1*(H1^2+l1^2)-(1/12*merna_hmotnost*(H1-
2*tl_steny1)*(B1-2*tl_steny1)*l1*((H1-2*tl_steny1)^2+l1^2)); 
                J1t=[J1tx 0 0; 
                    0 J1ty 0; 
                    0 0 J1tz]; 
  
                %na 1. článku je ještě motor a převodovka, tedy m2mp, uvažujeme jen jeho hmotnost a posun 
těžiště,  
                %moment setrvačnosti J3mp jsme zahrnuli do momentu setrvačnosti 
                %2. článku, není to ale asi úplně přesné, zanedbáváme setrvačné 
                %účinky motoru a převodovky 2 při jejich otáčení 
  
                %celk matice setr. 1. článku - dutý hranol včetně motoru a 
                %převodovky vzhledem k těžiští, orientace podle LCS1 
                J1mp2t=[J1tx                     0                           0; 
                        0     J1ty+m1*(l1/2+xt11)^2+m2mp*xt11^2              0; 
                        0                       0                   J1tz+m1*(l1/2+xt11)^2+m2mp*xt11^2]; 
  
                J1mp2=Rb1*J1mp2t*Rb1'; 
  
                f1=(m1+m2mp)*(G-at1)+f2; 
                N1sigma=-(J1mp2*eps1+cross(omega1,J1mp2*omega1)); 
                n1sigma=n2+N1sigma+cross(p01+pt1b,f1)-cross(pt1b,f2); 
                %Kvadratický moment plochy 
  
                Jplochy_1=1/12*(B1*H1^3-(B1-2*tl_steny1)*(H1-2*tl_steny1)^3); 
  
                %největší napětí 
                sigma1=abs(n1sigma(1))/Jplochy_1*(H1/2); 
            end; 
            tl1max(i)=tl_steny1; 
             
            %přidání kotouče o hmotnosti m1mp a momentu setrvačnosti J1mp jako náhrady motoru a 
převodovky 
            %J1mp přidat k matici setrvačnosti J1t a znovu vypočítat potřebný moment N1 a n1, m1mp přidat k 
hmotnosti 
            %m0 na konci podstavce 
  
            J1mp=abs(n1sigma(1))^2*ka2+abs(n1sigma(1))*ka1+ka0;   %Tady bude skutečný vzorec výpočtu 
Jmp a mmp, asi různý pro různé druhy motorů a převodovek, rozlišit na začátku pomocí volby 
            m1mp=abs(n1sigma(1))*kb1+kb0; 
            delta1=1; 
         
            while delta1>0.0001 
                J1mp2t=[J1tx                     0                           0; 
                        0     J1ty+m1*(l1/2+xt11)^2+m2mp*xt11^2              0; 
                        0                       0                   J1tz+m1*(l1/2+xt11)^2+m2mp*xt11^2+J1mp]; 
  
                J1mp2=Rb1*J1mp2t*Rb1'; 
  
                N1=-(J1mp2*eps1+cross(omega1,J1mp2*omega1)); 
                n1=n2+N1+cross(p01+pt1b,f1)-cross(pt1b,f2); 
                tau1max(i)=k0'*-n1; 
                delta1=tau1max(i)^2*ka2+tau1max(i)*ka1+ka0-J1mp; 
                J1mp=tau1max(i)^2*ka2+tau1max(i)*ka1+ka0; 
                m1mp=tau1max(i)*kb1+kb0; 
            end; 
             
            %Výpočet rozměrů náhradních kotoučů pro simulaci hmotnosti a 
            %momentu motorů a převodů - rmp poloměr, lmp délka 
             
            rmp1=sqrt(2*J1mp/m1mp); 
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            lmp1=m1mp^2/(2*merna_hmotnost*pi*J1mp); 
             
            a3max(i)=sqrt(a3(1)^2+a3(2)^2+a3(3)^2); 
        end;    %konec výpočtu tlouštěk stěn pro dané sigma a náhradních kotoučů motorů a převodovek v 
čase t=0, může začít pohyb 
         
        %Výpočet kinematických a dynamických veličin během pohybu, všechny 
        %hmotnosti článků a náhradních kotoučů pohonů jsou již známy 
        xt11=(-l1/2*m1)/(m2mp+m1); 
        pt11=[xt11;0;0]; 
        xt22=(-l2/2*m2)/(m3mp+m2); 
        pt22=[xt22;0;0]; 
        xt33=(-l3/2*m3)/(mOM+m3); 
        pt33=[xt33;0;0]; 
  
        pt1b=Rb1*pt11; 
        pt2b=Rb2*pt22; 
        pt3b=Rb3*pt33; 
  
        vt1=v1+cross(omega1,pt1b); 
        vt2=v2+cross(omega2,pt2b); 
        vt3=v3+cross(omega3,pt3b); 
         
        vt1mag=sqrt(vt1(1)^2+vt1(2)^2+vt1(3)^2); 
        vt2mag=sqrt(vt2(1)^2+vt2(2)^2+vt2(3)^2); 
        vt3mag=sqrt(vt3(1)^2+vt3(2)^2+vt3(3)^2); 
         
        at1=a1+cross(eps1,pt1b)+cross(omega1,cross(omega1,pt1b)); 
        at2=a2+cross(eps2,pt2b)+cross(omega2,cross(omega2,pt2b)); 
        at3=a3+cross(eps3,pt3b)+cross(omega3,cross(omega3,pt3b)); 
  
        f3=(m3+mOM)*(G-at3)+f4; 
        J3OM=Rb3*J3OMt*Rb3'; 
        N3=-(J3OM*eps3+cross(omega3,J3OM*omega3)); 
        n3=n4+N3+cross(p23+pt3b,f3)-cross(pt3b,f4); 
        tau3=k2'*-n3; 
        f2=(m2+m3mp)*(G-at2)+f3; 
        J2mp3=Rb2*J2mp3t*Rb2'; 
        N2=-(J2mp3*eps2+cross(omega2,J2mp3*omega2)); 
        n2=n3+N2+cross(p12+pt2b,f2)-cross(pt2b,f3); 
        tau2=k1'*-n2; 
        f1=(m1+m2mp)*(G-at1)+f2; 
        J1mp2=Rb1*J1mp2t*Rb1'; 
        N1=-(J1mp2*eps1+cross(omega1,J1mp2*omega1)); 
        n1=n2+N1+cross(p01+pt1b,f1)-cross(pt1b,f2); 
        tau1=k0'*-n1; 
         
        m_celk(i)=m1mp+m1+m2mp+m2+m3mp+m3; 
        m1max(i)=m1; 
        m2max(i)=m2; 
        m3max(i)=m3; 
        m1mpmax(i)=m1mp; 
        m2mpmax(i)=m2mp; 
        m3mpmax(i)=m3mp; 
        l1max(i)=l1; 
        l2max(i)=l2; 
        l3max(i)=l3; 
         
    end;  %konec pohybu, může začít jiný poměr ramen 
     
    pot_energie1=(m1+m2mp)*g*(Tb1(3,4)+pt1b(3)); %plus je proto, že těžiště je záporné 
    pot_energie2=(m2+m3mp)*g*(Tb2(3,4)+pt2b(3)); 
    pot_energie3=(m3+mOM)*g*(Tb3(3,4)+pt3b(3)); 
     
    kin_energie1=1/2*omega1(1)^2*J1mp2(1,1)+1/2*vt1mag^2*(m1+m2mp);% je spatne, musí tam být i 
translační kin. energie 
    kin_energie2=1/2*omega2(1)^2*J2mp3(1,1)+1/2*vt2mag^2*(m2+m3mp); 
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    kin_energie3=1/2*omega3(1)^2*J3OM(1,1)+1/2*vt3mag^2*(m3+mOM); 
    prace(i)=pot_energie1+pot_energie2+pot_energie3+kin_energie1+kin_energie2+kin_energie3; 
    a3mean=mean(a3max); 
    if m1<=0 || m2<=0 || m3<=0  
        prace(i)=0; 
        m_celk(i)=0; 
        tau1max(i)=0; 
        tau2max(i)=0; 
        tau3max(i)=0; 
        tl1max(i)=0; 
        tl2max(i)=0; 
        tl3max(i)=0; 
    end; 
end; 
scrsz = get(0,'ScreenSize'); 
h=figure('Name','Výška profilu H úměrná délce ramene','Position',[scrsz(3)/10 scrsz(4)/10 scrsz(3)/2 
scrsz(4)]); 
  
subplot(3,2,1) 
[graf,H1,H2]=plotyy(pomer,prace,pomer,m_celk); grid on; 
set(get(graf(1),'Ylabel'),'String','Práce [J]') 
set(get(graf(2),'Ylabel'),'String','Celková hm. manipulátoru [kg]') 
set(get(graf(1),'Xlabel'),'String','Poměr délek ramen L2/L1, L3/L2') 
title(['Práce [J] a celková hm. ramen bez OM=',num2str(mOM),'[kg]']); 
hleg1 = legend('Práce','celková hm. manipulátoru'); 
  
subplot(3,2,2), plot(pomer, tau1max,pomer, tau2max,pomer, tau3max);grid on; 
hleg2 = legend('tau1','tau2','tau3'); 
title(['Max. momenty pohonů [Nm] pro zrychlení a3=',num2str(a3mean),'[m/s2]']); 
Xlabel(['Poměr délek ramen l2/l1, l3/l2']); 
Ylabel(['Max. moment pohonu [Nm]']); 
  
subplot(3,2,3), plot(pomer, tl1max,pomer, tl2max,pomer, tl3max);grid on; 
hleg3 = legend('tl1','tl2','tl3'); 
title(['Tloušťka stěny pro H [m] úměrné délce, H=',num2str(pomer_prurez_delka),'*l']); 
Xlabel(['Poměr délek ramen l2/l1, l3/l2']); 
Ylabel(['Tloušťka stěny pro H [m]']); 
  
subplot(3,2,4), plot(pomer,l1max,pomer,l2max,pomer,l3max);grid on; 
hleg4 = legend('l1','l2','l3'); 
title(['Délka ramen [m]']); 
Xlabel(['Poměr délek ramen l2/l1, l3/l2']); 
Ylabel(['Délka ramene [m]']); 
  
subplot(3,2,5), plot(pomer, m1max,pomer,m2max,pomer,m3max);grid on; 
hleg5 = legend('m1','m2','m3'); 
title(['Hmotnost ramen [kg]']); 
Xlabel(['Poměr délek ramen l2/l1, l3/l2']); 
Ylabel(['Hmotnost ramene [kg]']); 
  
subplot(3,2,6), plot(pomer, m1mpmax,pomer,m2mpmax,pomer,m3mpmax);grid on; 
hleg6 = legend('m1mp','m2mp','m3mp'); 
title(['Hmotnost sestavy motor převod [kg]']); 
Xlabel(['Poměr délek ramen l2/l1, l3/l2']); 
Ylabel(['Hmotnost pohonu [kg]']); 

  

 

 


