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Abstrakt 

 

 Tématem bakalářské práce je pohyb a orientace v prostoru robotických systémů. 

Bakalářská práce vychází nejprve z popisu historie robotů, tedy z prvních návrhů samotných 

robotů, jak vůbec všechno začalo, kdy se teprve začaly vytvářet první roboty a dále, ve kterém 

období se dostaly do průmyslu. Dále jsou uvedeny poznatky o vůbec prvních návrzích a době, 

kdy se lidé začali více zabývat robotikou. V další části práce je uveden význam robotů a 

důvody, proč je robot lepší než člověk. Součástí bakalářské práce je sestavení humanoidního 

robota. Proto jsou popsány jednotlivé části humanoidního systému, které jsou postupně 

rozebrány, a je prezentováno, jak fungují jeho určitá zařízení, například řídící jednotka nebo 

samotné krokové motorky, tedy jeho klouby, s pomocí kterých se pohybuje. 

 

Klíčová slova: Průmyslové roboty, humanoid, pohonné jednotky, Bioloid, krokový motor 

 

Sumary 

 

The theme of this thesis is the movement and orientation in space of robotic systems. 

Bachelor thesis is based, first of describing the history of robots, thus the first proposals 

robots themselves, how did it all began, when only beginning to develop the first robot and in 

which period came into the industry. The following are the findings of the first ever draft a 

time when more people started to deal with robotics. The next section provides the meaning 

of the robots and the reasons why the robot is better than man. Part of my job is to build a 

humanoid robot. Therefore, the described individual parts of the humanoid system, which are 

successively dismantled, and it is presented how to operate his particular devices, for example 

the control unit itself, or stepper motors, therefore the joints, with which it moves. 
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Úvod 
  

 Tématem bakalářské práce je pohyb a orientace v prostoru robotických systémů. 

Bakalářská práce vychází nejprve z popisu historie robotů, tedy z prvních návrhů samotných 

robotů, jak vůbec všechno začalo, kdy se teprve začaly vytvářet první roboty a dále, ve kterém 

období se dostaly do průmyslu. Dále jsou uvedeny poznatky o vůbec prvních návrzích a době, 

kdy se lidé začali více zabývat robotikou. V další části práce je uveden význam robotů a 

důvody, proč je robot lepší než člověk, jakých výhod můžeme dosahovat při koupi robota a v 

čem tkví tak vysoká produktivita oproti lidské obsluze. Jsou uvedeny i příklady průmyslových 

robotů s různými funkcemi, například od manipulačního robota, svářecího, paletizačního, 

lakovacího. K významným charakteristikám průmyslových robotů patří orientace pohybu 

průmyslového robota a také důležitá přesnost při vykonávání práce robotickými zařízeními.  

Součástí bakalářské práce bude sestavení humanoidního robota. Proto jsou popsány 

jednotlivé části humanoidního systému, které jsou postupně rozebrány, a je prezentováno, jak 

fungují jeho určitá zařízení, například řídící jednotka nebo samotné krokové motorky, tedy 

jeho klouby, s pomocí kterých se pohybuje.  

Praktická část bakalářské práce je zaměřena na realizaci pohybu humanoida, kdy na 

jednotlivých uvedených obrázcích jsou zobrazeny způsoby pohybu, jak se dokáže 

automaticky pohybovat a otáčet od náhlé překážky před ním. Aby se humanoidní robot mohl 

pohybovat, musí mít nastaven grafický program. Zde je objasněno, jak přesně probíhá 

programování samotných pohybů, a jsou zde ukázány pohyby, které lze použít do 

programového kódu.  
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1 Robotika v metalurgickém průmyslu 
 

 Historii úplně prvních průmyslových robotů můžeme datovat na období 2. poloviny 

20. století, ale taktéž můžeme říct, že první náznaky robota, tedy umělé bytosti, najdeme 

mnohem dále v historii, konkrétně se vyskytuje v řecké mytologii. Člověk si už od nepaměti 

představoval, jak si nejlépe usnadnit práci. Řecká legenda vypráví o bohovi Hefaistovi, který 

si vyráběl mechanické sluhy a sám vytvořil i robota jménem Talos, který měl za úkol dohlížet 

na Krétu. Nicméně úplně první návrhy podobající se robotům můžeme objevit ve 4. stol. př. n. 

l., kdy byl sestaven mechanický pták, poháněný parou, kterému bylo předáno jméno holub od 

řeckého matematika Archyta z Tarentu. [1] 

 O další roky později, roku 1495, Leonardo Da Vinci vytvořil návrh prvního robota, 

tedy mechanického rytíře podobajícího se člověku, který mohl pohybovat pažemi, sedět, či 

hýbat hlavou. Byl to první návrh, ale nedochoval se žádný spis o tom, že by byl robot 

vytvořen. Samotný Leonardo Da Vinci ovšem tehdy nesmýšlel o rytíři jako o robotovi. 

Tvůrcem samotného slova robot byl Josef Čapek. Lidé se poprvé dozvěděli o názvu robot od 

jeho bratra Karla Čapka z roku 1920 v jeho hře R. U. R. Tehdy se stal oficiálním názvem pro 

roboty v celém světě. [1] 

 Přestože nápady v Řecku ve své době byly úchvatné, lidstvo muselo čekat dlouhá 

historická období na průmyslové roboty, které by jim usnadnily těžkou a namáhavou práci. 

Teprve v druhé polovině 20. století se roboti začali vyvíjet v průmyslu. Pokud se podíváme na 

modernější průběh historie, který začíná v Americe, můžeme se zmínit o dvou inženýrech 

Georgovi Devolovi a Josephu Engelbergerovi, kteří se podíleli na vývoji prvního 

průmyslového robota v roce 1956. Pojmenovali jej Unimate a již o 5 let později se robot 

dostal do Továrny v Trentonu ve státě New Jersey, kde poprvé nahradil samotné pracovníky. 

Byl používán firmou General Motors převážně k obsluze strojů pro lití pod tlakem a ke 

zvedání a skladování horkých kusů kovů, které byly dováženy ze slévárny. Díky těmto 

úspěchům se lidé více zajímali o robotiku ke konci 70. let. Zlepšováním hospodářské situace 

v západních státech se také zvětšovaly požadavky zákazníků na výrobky. Výrobní technika v 

linkách brzy začala být obsluhována průmyslovými roboty, a jelikož lidský faktor byl 

problém ve velice náročných namáhavých pracích, tak byl nahrazen také průmyslovým 

robotem. Robotů bylo nejvíce využíváno v automobilovém průmyslu a v té době hlavní 

dodávky zajišťovala firma GMF Robotics Corporation, přičemž dalším významným 

dodavatelem byla firma Fanuc. [1] 
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 V roce 1967 se první roboty objevily v Evropě, kdy se Anglie zmocnila jejich prvních 

licencí. Inženýr George Devol vyvinul dokonce přibližně v roce 1982 robotickou paži. V 

evropském průmyslu v roce 1983 našly první roboty firmy Fanuc uplatnění při výrobě 

plynových ventilů v Anglii a také v bulharském městě Stara Zagora v továrně BEROE, kde 

byl díky nim plně systém výroby zautomatizován. Dnes se stále navyšuje počet robotů 

používaných v průmyslu. Například pokud se podíváme na rok 2011, tedy 50 let od prvního 

používání robotů ve výrobním procesu, tak byl zaznamenán ve světě meziroční nárůst o 38 

procent na celých 166 028 kusů. Roboty byly tak žádané, že jejich tržby vyšplhaly až na 8,5 

miliard dolarů. [1] 

 

Obr 1.1 První průmyslový robot Unimate [2] 

 

1.1 Dnešní práce robotů 
 

V současné době můžeme roboty rozdělit do dvou kategorií podle práce, kterou 

provádějí: 

a) na práce, které robot zvládne udělat lépe než člověk (roboti díky tomu pomáhají 

zlepšovat přesnost, produktivitu a odolnost); 

 

b) na práce, které by sice člověk dokázal vykonávat lépe než robot, ovšem je důležité, 

aby tyto práce nedělal a přenechal je robotu (roboti dokážou dělat nudné, špinavé a 

nebezpečné práce za samotného člověka). 
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Roboti provádějí práce mnohem lépe, jelikož jsou přesnější, rychlejší, odolnější a 

spolehlivější než lidé. Proto se více pracovních úkonů v továrnách, kde tyto činnosti 

vykonávali lidé, robotizuje. To směřuje k tomu, aby se levněji vyráběla hromadná produkce 

včetně automobilů a elektroniky. V dnešní době už roboty běžně najdeme v továrnách, a to 

více než 50 let od doby, kdy byl vytvořen robot Unimate. V dalším kroku se automatizace 

výroby za pomoci velkých stacionárních manipulátorů stala největším skladištěm pro roboty. 

Nárůst instalovaných robotů byl znatelně čím dál více rychlejší a dnes se na světě vyskytuje v 

provozu více než 1 miliarda robotů. 

 

1.2 Význam robotiky 

 V současné době má robotika velmi význam, a to z hlediska různých kvantitativních i 

kvalitativních důvodů. Patří mezi ně nižší náklady na provoz, vylepšená kvalita výroby a její 

pevnost, možnost většího množství udělané práce oproti lidem, větší zabezpečení na 

pracovišti a možnost menšího počtu pracovníků. 

  

1) Nižší náklady na provoz 

 Robot je důležitým pomocníkem ve výrobě, jelikož se stává nástrojem ke snížení 

provozních a výrobních nákladů lidí. Pokud bychom měli zaměstnance na práce, které dnes 

zvládne i robot, museli bychom vynaložit větší výdaje, které se týkají každého zaměstnance 

dané společnosti (sociální a zdravotní pojištění, náklady, pokud zaměstnanec onemocní nebo 

zažádá o dovolenou, bylo by potřeba lidi vyškolit na danou pozici, zajistit ochranné pomůcky 

a další). Robot dokáže přežít i v neosvětleném a v nevytápěném prostředí, a tudíž dochází ke 

značným úsporám energie. Dnešní úspory se pohybují kolem 8% za snížení teploty o 1°C. [3] 

2) Vylepšená kvalita výroby a její pevnost  

 Automatizací daného procesu máme možnost mít stále kvalitní výrobky na vysoké 

úrovni, dále větší kontrolu u výrobního procesu, který je pod neustálým dohledem. Lidé často 

dělají chyby v závislosti na své únavě, nebo jsou ovlivnění náhlou situací či věcí, a oproti 

tomu robot dokáže odstranit tyto chyby a dělat práci opakovaně, aniž by došlo ke snížení 

kvality jeho práce či samotné rychlosti výroby. Do robotu můžeme integrovat různé 

technologie, např. svařování, lepení, obrábění atd. Díky robotu je zajištěno, že daný finální 
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výrobek by měl být kvalitně zároveň i v co nejkratším čase přesně vyhotoven, a je to důležitý 

faktor všech pracovišť umožňujících používat roboty. [3] 

3) Možnost většího množství udělané práce oproti lidem 

 Jelikož robot nepotřebuje spánek a prakticky vydrží dělat práci nepřetržitě každý den 

24 hodin, kdy je minimálně kontrolován pracovníky, zda svou činnost provádí správně, pak 

nám značně urychlí produkci výrobků. Snadněji můžeme dodržovat termíny výroby, protože 

se robot neunavuje, není nemocen a máme nad ním větší kontrolu. Za pomoci off-line 

programování robota se člověk může věnovat vývoji nových produktů a robot mu zajišťuje 

rychlejší začátek s novou výrobou, kdy nemusí přerušovat procesy, které jsou v chodu. 

Dnešní kamerové systémy, jež v sobě zahrnují značnou inteligenci, nám umožňují přizpůsobit 

procesy či samotné produkty a jejich aplikace do výroby. [3] 

4) Větší zabezpečení na pracovišti 

 Lidé nemusejí provádět úkony ohrožující je na životě nebo znepříjemňující jim život. 

Robot nám umožňuje převzít za ně tyto namáhavé úkoly bez poškození svých vlastních 

funkcí. Díky němu je menší šance, že se stane nehoda či úraz, pokud dojde k setkání se 

strojem nebo nářadím i s dalšími nebezpečnými věcmi, které se mohou vyskytovat ve výrobě. 

Máme možnost snadněji uspořit místo na pracovišti, jak je uvedeno na obrázku 1.2. [3] 

 

Obr. 1.2 Úspora místa na pracovišti s pomocí robotů [3] 

 

5) Méně pracovníků (na obsluhu daných robotických strojů nám stačí zaměstnanci s nižší 

kvalifikací)  
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 Protože není dost zaměstnanců s dostatečnou kvalifikací, tak roste stále více potřeba 

automatizace za pomoci robotických zařízení. Pokud poprvé vytvoříme program, pak jsou 

roboty schopné pracovat, a ubývají tím výdaje na vycvičení zaměstnanců a řádné zaškolování 

v dané oblasti. Proto se roboti stávají nejlepšími pomocníky ve výrobě. Mají v sobě 

zakomponované schopnosti a dovednosti, které lidé nemají, a dokážou pracovat bez únavy či 

psychických problémů naplno oproti lidem. [3] 

 

1.3 Manipulační roboty na kování a slévání 
 

 Před 20 lety vznikla potřeba řídit tlakové lití, či ošetření forem a automatizace lisů pro 

kování. V současné době máme nové aplikace - například zkontrolování s pomocí kamery, jak 

moc je kvalitní materiál, nové možnosti konečných úprav, které dokážeme řídit 

propichováním pískových forem, vysokotlakým opláchnutím odlitků a dalšími. [4] 

 Tím, že robot musí být přesný a odolný vůči okolnímu prostředí, tak jsou na ně 

kladeny čím dál více vyšší nároky. Např. licí stroj poměřuje danou předpokládanou životnost 

robotů v provozech, tak aby nedocházelo k jejich poruchám nebo chybám. Tato poměřování 

jsou důvodem k tomu, aby roboty procházely opravdu precizní výrobou, a také, aby byly 

dobře chráněny před vnějšími vlivy, a tím rozumíme například nános grafitu, mazání 

agresivní směsí, chránění proti třískám při obrábění a jiným. Robot musí odolávat nánosům 

grafitu, agresivní mazací směsi, prostředí s abrazivní výrobou, třískám z obráběných strojů a 

jiným. Důležitým a hlavním smyslem robotů v tomto průmyslu je nahradit lidskou obsluhu, 

zvyšovat opětovnou kvalitu a stabilizovat proces jako celek. Jako příklad můžeme uvést stroj 

na lití, jenž pracuje bez přerušení, a u odlitků je zaznamenáno podstatné snížení pórovitosti, 

než kdyby tuto činnost prováděl člověk manuálně. S tím souvisí také samozřejmě větší nárůst 

produktivity. [4] 

 Stejných výsledků v robotické sféře můžeme zaznamenat u odhrotování a odjehlení. 

Robotický stroj díky tenzometru dokáže používat a řídit přítlak a také za minimum času 

udělat danou práci spolehlivě. Musíme si uvědomit, že účelově dokážeme řídit přítlačnou 

řeznou, tedy brusnou sílu, a potom může docházet ke zmenšení spotřeby nástroje a získáme 

úspory, jež z toho vyplývají. Automatizované řešení má ovšem více součástí, a to nejenom 
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roboty. Je nutné znát konstrukce mechanismu na uchopování a porozumět operaci výroby 

jako celku. [4] 

1.4 Svařování a kovovýroba v průmyslu 
 

 Spojování materiálů můžeme zařadit do oblastí vznikající na počátku, pro kterou byly 

využity průmyslové robotické stroje, tedy bodové a obloukové svařování. Výrobci a 

dodavatelé si uvědomili, že je potřeba se zaměřit na zefektivnění výroby a zvýšení kvality dílů 

vyráběných ve mnohonásobně velkých sériích v automobilovém průmyslu. [5] 

V dnešní době můžeme mluvit o oblastech: 

 Dělení na různé druhy materiálů -  plazma, laser, CO2, fréza, vodní paprsek a další. 

 Tváření - obsloužení ohraňovacích lisů, obsloužení strojů pro ohýbání trubek, atd. 

 Úpravy na povrchu - broušení, leštění, odjehlování, tmelení, lakování, apod. 

 Díly a samotná manipulace s nimi - balení, vyjímání a vkládání dílů ze strojů, atd. 

 Splynutí určitých materiálů (odporové svařování, MIG/MAG, lepení, laser, plazma, TIG a 

další). [5] 

 Jelikož postupem času více rostla skupina aplikací, tak se také s tím začaly měnit i 

hranice sériové výroby, kdy dochází k zefektivnění s pomocí průmyslových robotických 

strojů. Aby mohlo dojít k větší efektivnosti, bylo zapotřebí k němu přispět několika 

parametry, jako jsou technický vývoj, dále snížení ceny robotů v průmyslu. Také zákazník 

měl oprávněné požadavky, aby kupující díly měly opakovaně velmi vysokou kvalitu výroby. 

V současné době už tedy nepoužívají roboty pro zpracovávání kovů pouze velké výrobní 

závody, ale také jsou standardně využívány v menších firmách a samotnými živnostníky, 

protože si čím dál více lidí uvědomuje, že kdo dnes v průmyslu neovládá robotiku, ten nemá 

šanci obstát proti konkurenci. [5] 

Průmyslové roboty ve svařování rozdělujeme na dvě skupiny: 

1) Obloukové svařování (laser, MAG/MIG, plazma, TIG a další...) - Můžeme zde 

zařadit roboty, nesoucí nosnost v jednotkách kilogramů (nejvíce 4 - 8 kg), dosahující 

od 0,8 do 2,5 metrů cca. [5] 
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2) Bodové (odporové) svařování materiálů - Tady máme u robotů nosnost 120 až 

150kg, což souhlasí, pokud se podíváme na hmotnost kleští na bodování a dosáhnout 

často až 2 metry i výš. [5] 

 U mnoha případů při svařování je potřebné polohovat s daným dílem, tedy možnost 

rotovat s dílem přinejlepším podél více os. Je důležité zajistit umístění hořáku na robotovi 

v optimální svařovací poloze. Můžeme k tomu použít tzv. stoly na polohování. Používáme je 

hlavně u moderních robotů, kde jsou přímo spojeny s řídící jednotkou robota a umožňují nám 

mít v podstatě náhradní další osu robota, jež se může naplno využít při koordinování. 

1.5 Lakování v průmyslu 
 

 Mnoho laiků i odborníků má mnohdy neprávem shovívavý úsměv, pokud se budeme 

bavit o lakovacích robotech. Bohužel lidé, kteří mají méně znalostí ohledně samotné 

problematiky a vycházejí pouze z toho, co uvidí na záběrech procesu, kdy jsou automobilové 

karosérie lakovány s pomocí robotů, považují tyto procesy nemožně přenositelné do ,,klasické 

výroby". Naneštěstí je tohle výsledek mnoha mýtů a omylů. Pokud se podíváme o 20 let 

dříve, bylo tehdy pro menší firmy nepředstavitelné koupit si roboty ke svařování, jelikož 

jediné společnosti, které si je mohly dovolit, byly výrobci aut. V dnešní době jsou již tyto 

roboty považovány za rozumný i cenově dostupný standard a využívají jej i firmy s menšími 

počty pracovníků. [6] 

 

 

 

                

 

        

 

 

Obr. 1.3 Robot na lakování [6] 
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 Roboti na lakování se zatím nedokázali dostat na takovou úroveň menších firem. 

Avšak dnešní situace naznačuje, že se dočkáme brzo doby, kdy se na takovou úroveň 

dostanou. I v tomto odvětví jsou kladeny požadavky na technologický vývoj a hlavně je zde 

velký tlak na efektivní a kvalitní lakování, a to prostřednictvím razantního snížení spotřeby 

barev a prudkého poklesu zmetkovosti. [6] 

1.5.1 Systém na řízení lakovacích robotů 

 Můžeme sice předpokládat, že klasické principy řízení jsou totožné s těmi lakovacími, 

ovšem není tomu tak. Je nezbytné zlepšit klasické řízení intuitivní a také kvalitní 

programovací jednotky, kterou můžeme používat ve výbušných prostředích, o více funkcí, jež 

by zajišťovaly podporu procesům při lakování. Tyto souvislosti si můžeme spojit s řízením 

lakovacích procesů prováděných robotem - dokáže ovládat čerpadla barev za pomoci pistole, 

v níž řídí veškerý vzduch až po kompenzaci zpoždění uzavírací jehly. Samozřejmě je nutnou 

součástí vizualizace celé práce v daném prostředí a snadný vývoj programů. Je zapotřebí si 

uvědomit potřebu dosáhnout hlavního cíle, tedy uvést samotný proces lakování do reálného 

času, kde by nemělo docházet k mechanickým zpožděním, jež se generují na měničích barvy, 

regulátorech, atd. Aby zákazník byl co nejvíce spokojený, je pro něj zejména výhodou 

zkracovat cyklový čas, uspořit barvy a vylepšit kvality laku. [6] 

 

Obr. 1.4 3D simulace v offline režimu [7] 

 



10 
 

2 Základní principy orientace a pohybu robotických systémů 

 

 Pohyb a orientace robotů se vesměs liší, protože každý typ robotu je jiný. Jak už jsou 

zde uvedeny například svařovací, lakovací, či manipulativní roboty, tak každý robot má 

vesměs jiný dosah, nosnost, přesnost, dále i samotnou pracovní plochu, po které se pohybují 

jinak a samozřejmě odlišnou rychlost, kde záleží, jaké má robot parametry. Pro vyznačení 

pohybu robota je třeba si říct o kinematických strukturách jeho ramen a můžeme si ukázat i 

samotné pohybové ústrojí robotů. [15] 

 

 

Obr. 2.1 Řetězec pro kinematiku robotů a pohybů ústrojí určeného pro orientaci a polohu [15] 
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2.1 Struktury kinematiky robotů 
 

 U průmyslových robotů se využívají dva druhy vazeb v jejich řetězcích založených na 

kinematice - Jsou to dvojice rotačních (R) a posuvných (T) dvojic. Tyto základní značky se 

doplní indexem osy, ke které se daný pohyb realizuje - Rx, Ry, Rz, Tx, Ty, Tz. V prostoru je 

potřeba mít 6 souřadnic na sobe nezávislých, abychom mohli určit polohu tělesa v prostoru. 

Třídu dvojice označujeme počtem stupňů volnosti, který je odebrán konkrétní dvojicí (z 6 

minulých stupňů). [15] 

 

 

Obr. 2.2 Kinematické dvojice [15] 

 

  Kinematické řetězce sestávají z jednotlivých členů a vazeb (kinematických 

dvojic) a mohou být uzavřené nebo otevřené, kde záleží na tom, jakým způsobem jsou jeho 

členy připojeny k rámu. Pokud zkombinujeme obě možnosti, můžeme vytvořit smíšené 

řetězce. Jelikož obecně jako o zařízeních pracujících v prostoru můžeme mluvit o robotech, je 

třeba jejich zobrazení věnovat pozornost i co se týče orientování jednotlivých os u kloubů, 

proti osám v kartézském souřadnicovém systému. [15] 
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Obr. 2.3 Kinematické řetězce [15] 

 

 Kinematické struktury znázorněné na obrázcích jsou zjednodušené, protože neobsahují 

pohony oproti konstrukčnímu provedení. Hlavním rozdílem mezi otevřeným a uzavřeným 

řetězcem je pohon, který vytváří smyčku, a tím uzavírá daný řetězec. Nám však postačí 

pracovat se zjednodušenými schématy, neboť to neovlivní vlastnosti kinematických struktur 

průmyslových robotů, o kterých bude řeč.  

 

 Pokud budeme mít na vědomí, že 6 stupňů volnosti běžně mají současné průmyslové 

roboty, z nichž může být každý buď posuvný nebo rotační, z čehož můžeme u obou dvojic 

zvolit 3 osy x,y,z a libovolně je seřadit, potom lze sestavit konečný řetězec z velkého počtu 

možností podle určitých kriterií.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.4 Popis 6 stupňů volnosti u kinematického řetězce [15] 



13 
 

2.2 Významná kritéria 

 

 K významným kritériím, která se vztahují ke koncepci a struktuře průmyslových 

robotů, můžeme zařadit velikost a tvar pracovního prostoru, dále požadovanou dráhu těžiště 

objektu a její manipulaci, požadovanou přesnost polohování a orientaci, volbu druhu pohonu 

jednotlivých os a také kritérium vhodnosti konstrukčního provedení kinematické dvojice. 

Mezi důležitá kritéria patří také to, jaké jsou zvoleny způsoby součinnosti průmyslových 

robotů s periferiemi, tzn. s dopravníky, kontejnery, polohovadly a výrobními stroji, případně s 

dalšími. [8] 

 Níže uvedené obrázky prezentují vybraná kritéria, a to pracovní oblast a dosah. Co se 

týká pracovní oblasti, ta vyjadřuje plochu, ve které robot může pracovat ve spojitosti akčního 

členu, který je umístěn na koncové přírubě. 

 

Obr. 2.5 Znázornění pracovní plochy robota [8] 

 Mezi další významný parametr robotů patří dosah, který vyjadřuje maximální možnou 

vzdálenost od středu základny robota do místa, kam je až schopen robot dosáhnout. Níže 

uvedený obrázek ukazuje dosah paže robota. 
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Obr. 2.6: Dosah paže robota [8] 

 

 Důležitá kritéria vztahující se ke koncepci průmyslových robotů tvoří nosnost, což lze 

vysvětlit jako maximálně dosaženou a možnou hmotnost, kterou lze na koncovou přírubu 

robotu nainstalovat, jak je zobrazeno na obrázku 2.7. 

 

Obr. 2.7: Zobrazení možné nosnosti robota [8] 

  

 Posledním důležitým kritériem a také podstatným parametrem robotů je přesnost 

trajektorie. Co se týče praxe, robot má schopnost udržovat naprogramovanou trajektorii i 

pokud bude docházet ke zvýšení rychlosti.  S daným ukazatelem má hodně z robotů 

problémy, protože se od naprogramované (tedy červené křivky) odkloňuje reálná trajektorie, 

což je vidět na obrázku 2.8. 
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Obr. 2.8 Zelená křivka - reálná trajektorie, Červená křivka - naprogramovaná trajektorie [8] 
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3 Humanoidní robotický systém 

 

 Uvedená kapitola bude zaměřena na charakteristiku humanoidního robota, který je 

předmětem této bakalářské práce. Humanoidnímu robotovi od firmy Robotis ovšem 

předcházel robot Asimo od firmy Honda, který se podobá člověku, alespoň co se týče 

velikosti. Díky několika úspěchům v dynamické chůzi mnoha robotů bylo dosaženo relativně 

malé navigační samostatnosti. Robot získal schopnost samostatně volit pozice svých nohou 

tak, aby se vyhnul překážkám před ním, a to se stalo důležitým krokem ve vylepšené 

navigační autonomii robotů. Honda Asimo robot má v sobě zahrnutý plánovač kroků pro 

navigaci k cílové pozici během toho, co se vyhýbá překážkám. Možné budoucí umístění 

pozice nohou závisí na aktuálním stavu robota. Používáním množiny stavově-závislých akcí 

nám pomáhá vyhledat výpočet optimálních sekvencí krokových umístění, až po časově 

omezené plánovací období. Můžeme se podívat na obrázek 3.1 humanoidního robota Asima, 

kde je demonstrována navigace robota ve známém prostředí při pohybu a vyhýbání se 

překážkám. [10] 

 Návrh algoritmů do výpočtu robustních cílených navigačních strategií pro dvounohé 

humanoidní roboty je důležitou oblastí výzkumu. Těchto strategií se může využívat ve 

složitých vnitřních prostředích, které zahrnují například nábytek, stěny, dveře, schody a 

neznámé překážky na podlaze, jež jsou určené pro lidi. Pokud se budeme bavit o venkovním 

prostředí, tak v něm můžeme zahrnout schopnost se orientovat v drsném a nerovném terénu. 

[10] 

 

Obr. 3.1 (Vlevo) Zobrazení robota ve velikosti 120 cm. (Vpravo) Demonstrování pohybů 

robota Asima při vyhýbání se předem definovaným překážkám [10] 
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 Vzhledem k tomu, že chodící roboti dokážou překročit překážku či na ni vylézt 

(schody), pak jsou mimořádně vhodní v překonání těchto obtíží. Dostáváme se k problému 

počítání globálních navigačních strategií pro dvounohé humanoidy jako vyvíjející se 

opakované diskrétní hledání přes řadu platných umístění nohou. Výsledkem počítání je 

sekvence umístění kroků, které dosahuje cíle oblasti a zároveň minimalizaci zakódovaných 

heuristik pro úsilí, riskování nebo počtu a složitosti podniknutých kroků. Stejně jako u jiných 

velkých hledání oblastí, výpočetní a pravé optimální řešení pro navigaci dvounohých robotů 

se zdá jako početně neřešitelné. Výzvou se pak stává využití problému struktury a navrhnutí 

efektivních nákladů metrik a heuristik, jež vylepšují hledaný výkon. Pro systémy se snímáním 

nejistoty a modelováním chyb navíc k překážkám v dynamických prostředích, musí být 

plánovaní krokových algoritmů dost rychlé na plánování v reálném čase. Na obrázku 3.2 je 

možné vidět grafický sled robotových pohybů při vyhýbání se překážkám. [10] 

 

3.2. Grafický sled kroků robota při vyhýbání se překážkám [10] 

 

3.1 Popis humanoidního robota rozšířené verze od firmy Robotis 

 

 Robot humanoida je složen ze stavebnice od firmy Robotis. Jedná se o stavebnici 

Bioloid premium kit, tedy jedná se o rozšířenou verzi plně chodícího robota s nohama, 

rukama, řídící jednotkou a senzory. Tento humanoidní robot, jak už bylo řečeno, vychází z 

konceptu vůbec prvního humanoida Asima. Tato stavebnice používá pohonné jednotky AX-

12. Firma Robotis do této stavebnice vložila návrhy na postavení dokonce tří typů humanoida 
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označené A, B, C. Každý z těchto návrhů A, B, C má vytvořené základní pohyby, s kterými se 

dá dále pracovat a upravovat. 

 

 Verze Bioloid premium kit se řadí do stavebnic s lepší stabilitou a také menší 

hmotností, kdybychom srovnávali mezi stavebnicí Bioloid comprehensive kit. Například 

humanoid typu A ze stavebnice Bioloid premium kit může provádět pohyby v mezích 

stability, zatímco u stavebnice comprehensive kit dochází více k pádům robota. Pohyby u této 

rozšířené stavebnice mají v sobě zakomponovaná určitá zlepšení, kde například robot může v 

mírnějším podřepu chodit, a tím se stává, více stabilnějším a chození je lépe efektivnější. 

Díky tomu humanoid typu A je schopen chodit na různém povrchu, například po kachličkách 

či koberci. Na tomhle povrchu může docházet k podkluzování nohou robota, proto chůze není 

až tak efektivní jako na drsné desce stolu. Ale i tak se tento typ na těchto površích dokáže 

pohybovat na rozdíl od stavebnice Bioloid comprehensive kit, protože ten tyto pohyby na 

daných površích nedokáže. 

 

 Humanoidní robot ze stavebnice premium kit, který je navržen v této práci, je 

vytvořen z osmnácti samostatných pohonných jednotek typu AX-12. Pod pohonnými 

jednotkami si můžeme představit krokové motorky sloužící k pohybům robota, jež jsou 

paralelně napojeny na linku TTL logiky. Komunikační rozhraní je založeno na USB 

převodníku zajišťujícího paralelní napojení až 254 krokových motorků. Krokové motorky 

(pohony) fungují samostatně a každý z nich má své ID číslo (Obr. 3.1). Samozřejmě i názorné 

ID čísla lze nastavit u softwaru dodaného firmou Robotis. 
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Pravá noha                            Levá noha 

Obr. 3.3 Rozmístění všech 18 pohonných jednotek je znázorněno čísly, které odpovídají jejich 

ID číslu. [Vlastní tvorba] 

 Zde sestavený humanoid mnou samým dodržuje rozmístění ID čísel motorků dle 

návodu na stavbu humanoidního robota ze stavebnice Bioloid premium kit. Dané označení a 

rozmístění jednotlivých pohonů je velmi důležité pro další práci (viz. Obr. 3.1). 

3.2 Jednotky AX-12 sloužící jako pohon 

 

 Jednotky pohonu AX-12 nám umožňují nabídnout pohyb pro nejrůznější zařízení. Jsou 

použity při sestavení různých druhů robotů, kteří pro pohyb používají kola (pohybu rotačního) 

nebo nohy (pohybu posuvného). Uvedené jednotky představují řídící jednotku, převodovku, 

měřící člen a pohon pro snadné ovládání a připojení. Ovládání je uskutečňováno 

jednosměrnou linkou TTL logiky, na kterou jsou paralelně připojeny tyto krokové motorky. 

Každý pohonný motor má v sobě zakomponované dva konektory (Obr. 3.2). Jeden konektor 
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pro připojení dalšího pohonu a druhý pro připojení na linku TTL logiky, což umožňuje 

spojovat jednotlivé pohonné jednotky mezi sebou a provést minimalizaci potřebných vodičů. 

Aby komunikace fungovala správně, je nutné každému motorku zadat jeho jednotlivé 

identické číslo (ID), aby se lišilo od ostatních a my s ním mohli nadále pracovat. U pohonů 

můžeme určit ID čísla v rozmezí 0 až 253. [16]. 

 

 

Obr. 3.4 Označení portů a možných pozic pohonných jednotek AX-12 [16] 

 

 U pohonů rozlišujeme dva pohybové módy. Rotační mód obsahující rozsah 360 stupňů 

a kontrolní mód o rozsahu 0 až 300 stupňů (Obr. 3.5). Kontrolní i rotační mód nabízí až 1024 

pohybových rychlostí. Mód kontrolní nám dává možnost nastavit přechod  na přesně určenou 

pozici a následné udržování této pozice (tedy kontroly). Nastavování dané pozice se 

nepohybuje ve stupních, ale v rozmezí čísel 0 až 1023, čili jedna jednotka nám udává 

přibližně 0,29 stupňů [2]. Krokové motorky AX-12 obsahují červenou led diodu, jež se 

rozsvítí v případě poškození či chyby. Komunikace je asynchronní sériová s možnou rychlostí 

7343bps ~ 1 Mbps. V této práci se pro řízení využívá maximální rychlosti 1 Mb za sekundu. 

[16] 
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3.3 Gyroskopický senzor 

 

Port osy x 

1. ADC - Vypíše úhlovou 

rychlost na analogové výstupy 

2. GND - Uzemnění 

3. VCC (5V) - Napájení 

 

Port osy y 

4. VCC (5V) - Napájení 

5. GND - Uzemnění 

6. ADC - Vypíše úhlovou 

rychlost na analogové výstupy 

 

 

 

Obr. 3.5 Popis gyroskopického senzoru [8] 

 

 Gyroskopický senzor umožňuje měřit úhlovou rychlost a počítat s osami x a y, 

takzvaně vypočítat, která z těchto stran je nakloněna více, popřípadě kde se dostane více 

energie. Udržuje také rovnováhu robota a může být použitý pro další pohybové aplikace 

robota. Gyroskop je důležitou součástí robota, jelikož robot občas při samotném pohybu může 

spadnout, ale není to problémem pohybů, ale spíše přehříváním daných pohonů, které po 

delším používání ztrácejí své rotační a kontrolní pohyby. Ovšem pokud už robot spadne, tak 

si právě díky gyroskopu dokáže uvědomit, na kterou stranu spadl, a podle toho se zvednout ze 

země buďto zepředu a nebo zezadu. Další tabulka 3.6 popisuje, kdy se mění tyto hodnoty 

gyroskopu na maximální a minimální a jak gyroskop vlastně funguje. [8] 

 

Výstupní hodnota 455  

← 

250  

    → 

45 

Úhlová rychlost +300 °/s 0°/s -300°/s 

Napájecí hodnota 2.23 V 1.23 V 0.23 V 

Tab. 3.1 Výstup analogového signálu popisujícího hodnoty, kdy se robot nakloní na jednu 

stranu a kdy na druhou v gyroskopickém prostředí. [8] 
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Pokud je úhlová rychlost 0, potom je její výstupní hodnota přibližně 250, ale pokud se 

náhle úhlová rychlost na jedné ose změní, pak bude její maximální hodnota 455 a její 

minimální hodnota, pokud se změní opačně, bude 45. Tady směr prezentuje značka u dané 

úhlové rychlosti +/-. V závislosti na teplotě může být rozdíl až 1 %, nebo rozdíl v hodnotě 

závislé na hodnotě VCC napájecího napětí 5 Voltů. Proto je doporučené zprůměrovat několik 

hodnot před použitím Gyroskopického senzoru. Pokud chceme vzorkovat a najít hodnotu, v 

které se náš robot nachází, nesmí se robot pohybovat po čas vzorkování. Dokáže přečíst 10 

hodnot za 1,28 sekund a zprůměrovat je. Tato hodnota je považovaná za standardní a můžeme 

ji najít v programovacím softwaru Roboplus od firmy Robotis. [8] 

 

3.4 Optický senzor detekující vzdálenosti objektů 
 

 Infračervený snímač vzdálenosti funguje na principu vysílání infračerveného signálu, 

který při odrazu dopadne zpět na snímač a z této doby se vypočítává vzdálenost překážky od 

snímače. To znamená, že takový senzor má jednu vysílací IR diodu a přijímací IR tranzistor. 

[9] 

   

 

Obr. 3.6 Senzor měřící vzdálenost objektů [9] 

 Protože tento snímač používá elektromagnetické záření s podobnou vlnovou délkou 

jakou má viditelné světlo, je možné říct, že i tento signál má podobné vlastnosti jako světlo. 

Základní vlastností je částečná citlivost na barvu předmětu / překážky. Vzhledem k tomu, že 

bílá barva má vlastnost odrážet většinu vlnových délek elektromagnetického záření a černá 

barva má naopak schopnost pohlcovat, tak i zde je nutné očekávat změnu charakteristiky 

chování tohoto snímače. Proto následující charakteristika snímače je uvedena pro bílý papír s 

odrazivostí 90% a pro porovnání také pro šedý papír, který odráží jen 18%. [9] 
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Obr. 3.7 Statická charakteristika optického senzoru [9] 
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4 Realizace základních pohybů humanoidního robotického systému 

 

 Realizace základních pohybů humanoida je hlavním praktickým článkem celé práce. 

Zadaným úkolem bylo sestavit, naprogramovat a také graficky zrealizovat pohyby 

humanoidního robota tak,aby se dokázal pohybovat volnou chůzí k překážce a následně se od 

ní s pomocí DMS senzoru otočit a pokračovat jiným směrem. Robot byl sestrojen dle návodu 

z poskytnuté stavebnice Bioloid Premium kit (rozšířené verze) od firmy Robotis. Tato firma 

poskytuje veškeré součástky potřebné nejen k vytvoření samotných typů robotů A,B,C, ale 

také umožňuje sestavit jiné druhy robotických systémů jako je pavouk, dinosaurus a spousty 

dalších. Sestrojení našeho robota typu A trvalo zhruba okolo 50 hodin. Dalším krokem po 

sestrojení humanoida bylo samozřejmě seznámení se s programem a naprogramování 

humanoidního robota dle daného úkonu, jenž má provést. Důležitým aspektem u pohybu se 

stal rovněž Gyroskop, s pomocí kterého, pokud robot náhodou při chůzi spadl ať už kvůli 

nerovnoměrnosti plochy, nedostatečné údržbě nebo vnějším vlivům, tak se znovu dokázal 

zvednout zepředu i zezadu na nohy a opět pokračovat v chůzi. Díky softwaru od firmy 

Robotis nazvaném Roboplus můžeme snadno programovat v jejich vlastních programech 

určených nejen pro textovou část jednotlivých načítání, funkcí, či nastavení možností robota, 

ale také v programech grafických, ve kterých bylo potřeba navrhnout pohyby humanoida 

způsobem umožňujícím mu napodobovat pohyb člověka.  

 

4.1 Grafická část Roboplus motion 

 

 Jednou z nejdůležitější částí práce je program Roboplus motion, umožňující úpravu 

samotných pohybových článků, pohonných jednotek robota. Díky tomuto programu můžeme 

vytvořit řádu pohybů robota jako jsou například kliky, úklony či dokonce stojky. Robot 

zvládá vykonávat opravdu mnoho úkonů včetně automatického chození, které bylo součástí 

cíle této práce. 

 V grafické části na obr. 4.2 určené pro úpravu jednotlivých parametrů a pohybů 

robota, můžeme pohyby robota rozdělit na stránky, které nám představují například 5 

jdoucích pohybů humanoida směrem dopředu v určitém sledu kroků (Steps), přičemž u 

každého kroku můžeme určit čas, než robot daný krok vykoná a také jak dlouho v dané pozici 

setrvá. Při pohybech humanoida je důležité také potřeba určit rychlost jednotlivých pohybů 
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robota tak, aby daný úkon byl správně proveden. Samozřejmě můžeme nastavit i počet 

opakování tohoto pohybu. Takže například pokud máme provedenou chůzi u několika pohybů 

navazujících na sebe, můžeme si navolit více opakování a díky tomu robot také dokáže 

automaticky chodit. Nejen v textové části, ale také v grafické části lze takhle efektivně 

zjednodušit i samotné programování počtem opakování pohybů. Dalšími parametry 

umožňující změnu jsou hodnoty pohonných jednotek, tedy stupně otočení a také nastavení 

setrvační síly v daném pohybu. Ovšem není nutné, abychom naslepo nastavovali pozice 

pohonů, ale můžeme k tomu využít editor, kde se můžeme podívat na realizaci pohybů ve 

virtuálním prostředí, aniž bychom museli manipulovat s robotem a také máme možnost 

nastavit u každého kroku polohu humanoidního robota. 

 

Obr. 4.2 Grafická realizace humanoida [vlastní tvorba] 

 

4.2 Realizovaná úloha humanoida 

 

Zrealizovat chodící pohyby humanoida je obtížné, jelikož bylo důležité uvědomit si, 

že se robot pohybuje jako člověk a tudíž při samotné realizaci bylo nutné zkompletovat 

pohyby rukou a nohou současně tak, aby robot opravdu dokázal pohyby dělat bez pádu. 
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Ovšem u realizace chůze mohlo docházet k pádům robota například kvůli špatnému či 

vlnitému terénu nebo také špatně naprogramovaným pohybů v grafické části humanoida. A 

proto bylo důležité zaměřit se na humanoidní systém jako celek a napodobit chůzi člověka. 

Mohlo se ovšem stát, že robot omylem díky úplně nedokonalému infračervenému senzoru 

spadl ze stoje na zem do ležící polohy. Proto je zde opatření ve formě gyroskopu, který nám 

při výpočtech hodnot zjistil změnu polohy robota a díky naprogramovaným pohybům se 

dokázal znovu zvednout a pokračovat v chůzi. Jakmile robot tedy dorazil k překážce, dokázal 

se díky infračervenému senzoru otočit a jít jiným směrem jak je vidět na obr. 4.2. 

 

Obr. 4.2 Realizovaná úloha robota [vlastní tvorba] 
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Závěr 

 

 

 Cílem bakalářské práce bylo sestavit humanoidního robota ze součástek společnosti 

Robotis. Rozpohybovat robota směrem ke zdi či překážce tak, aby se dokázal sám otočit a jít 

dále jiným směrem. Sestaveného robota doplnit vhodným senzorem, aby rozlišoval základní 

pozice.  

 

 V úvodu bakalářské práce je probrána historie robotů a také jakým způsobem 

technologie postupovala dopředu. Jsou zde uvedeny významy robotů pro lidi, jelikož je 

důležité znát, proč jsou dnes roboty tak důležité nástroje ke zjednodušení složitých prací a jak 

moc nám ulehčí život, cenovou náročnost a urychlí značně proces výroby. Dále se práce 

věnuje popisu kinematických struktur robota, které rozdělujeme na rotační a posuvné. Další 

součástí práce je popis kritérií, která by měla být splněna, pokud chceme robota aplikovat v 

provozu. Je zde uvedeno, jakým způsobem se robot dokáže pohybovat, v jakém rozsahu má 

možnost operovat se svými rameny. Také jsou popsány nosnosti, které robot může unést na 

svých ramenech a rozdíly mezi reálnou a naprogramovanou trajektorií robota. 

 

 V další části se zaměřujeme na humanoidního robota Asima, který vznikl jako vůbec 

první automaticky chodící robot a vychází z něj stavebnice Bioloid Premium Kit. Tento robot 

jako i náš sestavený humanoid se dokáže vyhýbat překážkám a také jsou nastíněny grafické 

kroky k překážkám a následné otočení od nich. Také je zde uvedený následný popis 

stavebnice Bioloid Premium Kit od firmy Robotis, kde jsou uvedeny rozmístění jednotlivých 

pohonných jednotek a také zobrazen celý robot. Pozornost je zaměřená na důležité součásti 

robota a to například na pohonné jednotky AX-12, dále na infračervený optický senzor a 

gyroskop. U pohonných jednotek si vysvětlujeme pozice a hodnoty, tedy v jakém rozsahu se 

může daná pohonná jednotka otáčet a na jakém principu tyto pohony pracují. U gyroskopu je 

uvedeno, kdy se mění jeho hodnota, při jaké poloze a jakým způsobem se počítá hodnota tak, 

aby robot mohl zareagovat a například se zvednout. Máme uvedený také infračervený optický 

senzor, kde je vysvětlený jeho princip a jakým způsobem reaguje na překážky. Tento senzor 

nám umožnil zastavit robota před překážkou a je důležitým článkem práce.   

 

 Praktické části bylo věnováno období téměř jednoho roku, protože bylo nutno nejprve 

sestavit robota a seznámit se s kinematickými strukturami, ve kterých funguje. Bylo potřeba 
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vytvořit vlastní pohyby humanoida, kde bylo nutné naučit se pracovat také s grafickým 

programem, který umožňoval nastavení a úpravu jeho pohybů. Další složitou částí bylo 

zkompletování pohybů do programového kódu a nastavení podmínek jejich realizace za 

pomocí funkcí. Bakalářská práce prezentuje samotnou realizaci robota a tedy popis grafické 

části robota, jakým způsobem lze upravovat jeho hodnoty a nastavovat si libovolné pohyby, 

které chceme, aby náš humanoid prováděl, a následně je zobrazena i samotná realizace úlohy 

automaticky chodícího robota vyhýbajícího se překážkám. Při pohybech bylo zjištěno, že 

robot může spadnout nejenom díky nerovnoměrnosti pohybů, ale také kvůli přehřívání teploty 

v pohonných jednotkách, jelikož není zajištěna dostatečná ochrana. Pokud se s robotem 

manipuluje déle, dochází ke zvyšování teploty pohonných jednotek a robot přestává správně 

fungovat tak, jak by měl. Další věcí, která se podařila zjistit je, že manipulace s robotem 

způsobuje nestabilitu jednotlivých součástí robota a jeho součásti potom nejsou zdaleka tak 

pevné. Díky tomu dochází ke značné nestabilitě kinematických struktur, a proto nám také 

robot může častěji padat. Kvůli těmto problémům je nutné pravidelně provádět údržbu robota, 

aby nedocházelo k jeho nestabilitám.  

 

Bylo by vhodné vytvořit ze součástek stavebnice Bioloid Premium Kit také například 

robotického pavouka, robotického škorpióna, či robotického koníka, u kterých můžeme 

pozorovat různé kinematické struktury a jejich pohyby, přičemž by se zjistilo, který z těchto 

robotických systémů se dokáže stabilně pohybovat v jakémkoliv prostředí.  
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