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Seznam použitých značek a symbolů 

mm Milimetr, jednotka délky, jedna tisícina metru. 

° Stupeň, jednotka úhlu. 1/360 plného úhlu. 

Bar Bar, vedlejší jednotka tlaku. 

Kg Kilogram, jednotka hmotnosti. 

m2*kg Kilogram krát metr na druhou, jednotka momentu setrvačnosti. 

V Volt, základní jednotka napětí. 
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Slovník termínu 

CREO 3 je 3D parametrický program. Slouží k tvorbě 3D modelů, výkresové dokumentace 

a analýze modelů. 

V-REP je program k simulaci práce robotických zařízení. 

Ejektor je zařízení, které pomocí stlačené kapaliny nebo stlačeného vzduchu vytváří 

podtlak. 

Handler Část programu, která přiřadí názvu, se kterým je dále program schopný pracovat, 

nějaké zařízení (pohon, senzor, ovládací panel…). 
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Úvod 

Reverzní inženýrství a tvorba modelů má mnoho využití, ať už pro testování nových 

úloh zařízení, virtuální umístění zařízení do jiného prostoru, pevnostní analýzu zařízení nebo 

při případných renovacích zařízení. 

V následujících kapitolách bude nejprve popsán portálový manipulátor, prvky na něm 

použité a energie, které využívá. V další kapitole bude popsán postup demontáže 

manipulátoru a analýza důležitých rozměrů manipulátoru. 

Dále se bude práce zaobírat tvorbou 3D modelu manipulátoru a tvorbou výkresové 

dokumentace vybraných uzlů. Následně je popsán postup tvorby simulace manipulátoru, 

v této kapitole je popsán: postup importace modelů, nastavení důležitých parametrů, tvorba 

ovládacího panelu a kód kterým je manipulátor řízen. 

Na závěr je popsáno schéma zapojení pneumatiky a elektřiny. U obou je taky navrženo 

nové, vhodnější zapojení. 
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1 Formulace úlohy 

První část práce, tedy analýzu stavu portálového manipulátoru, jeho rozebírání a měření 

provedu pomocí běžných nástrojů, především využiju sadu imbusových a obyčejných klíčů, 

sadu šroubováků a kleště na pojistné kroužky. Pro samotné měření stačí posuvné měřidlo, 

svinovací metr a mikrometr. 

Pro tvorbu 3D modelu využiji program CREO 3, modely koupených součástí získám ze 

stránek výrobce. V případě, že se už některé ze součástí nebudou vyrábět, dohledám 

vhodnou náhradu podle doporučení výrobců. 

Při práci v programu V-REP bude důležité rozdělit model na skupiny součástí, které se 

vůči sobě vzájemně nepohybují. Taky bude potřeba vytvořit přímo v programu V-REP 

zjednodušený model manipulátoru, taky rozdělený na stejné skupiny. Potom nastavím těmto 

skupinám hmotnosti a momenty setrvačnosti, které se co nejvíce blíží realitě. Ke zjištění 

těchto hodnot využiju program CREO 3.  



Fakulta strojní  Katedra robotiky 

16 

2 Analýza – Přehled – Rešerše 

2.1 Popis zařízení 

Jedná se o portálový manipulátor umístěný v prostorách UCR. Na první pohled je 

zřejmé, že zařízení není v provozuschopném stavu, není připojen stlačený vzduch a ne 

všechny hadice jsou zapojeny.  

Jde o manipulátor, který umožňuje lineární pohyb v ose X, lineární pohyb v ose Z a 

rotaci okolo osy Z. Jako zdroj energie je používán stlačený vzduch. Celkové rozměry 

manipulátoru jsou 1460 X 700 X 880 mm. (viz. Obr. 1 a  Obr. 4). 

 

 

Obr. 1 Portálový manipulátor  

Základnu manipulátoru tvoří masivní ocelová deska. K desce je pomocí šroubů 

připevněna podstava manipulátoru, ke které je již připevněna samotná kostra manipulátoru. 

Kostra je tvořená profilem ze slitiny hliníku, tento profil zároveň tvoří vedení pro posuv v 

ose X. Jde o profil s vodícími drážkami tvaru T, rozměry profilu jsou 100 X 100 mm (viz. 

Obr. 2). 
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Obr. 2 Model profilu  

 

Obr. 3 Model profilu 

Rám manipulátoru a vedení osy X Pohyblivé vedení osy Z 

Pohyb v ose X je umožněn pohyblivými saněmi na pevně uloženém vedení. Saněmi je 

pohybováno pomocí lineárního pneumatického pohonu značky Mecman. Tento pohon 

umožňuje zdvih 250 mm. Pohyb v ose Z je řešený nepohyblivými saněmi a pohyblivým 

vedením. Jako vedení slouží profil s vodícími drážkami tvaru T. Rozměry profilu, jsou 50 X 

50 mm (viz. Obr. 3). Na spodní části tohoto profilu je uložen kyvný pohon značky Festo. 

Tento pohon umožňuje kyvný pohyb o 180° (viz. [1]). Na pohon je napojeno rameno, na 

jehož konci je připevněn ejektor. 

Pohyblivé saně a k nim připevněné nepohyblivé saně jsou vyrobeny z ocelových desek. 

Desky jsou spojeny převážně pomocí svarů, některé spoje jsou šroubové. Jako valivý prvek 

pro pohyblivé i nepohyblivé saně slouží čtveřice kol uložených na ložiscích. 

Značná část zařízení je složena z kupovaných součástí. Jde především o lineární pohony, 

rozváděče, regulátor tlaku, škrtící ventily, ložiska, profily, hadice pro vedení vzduchu a 

elektro vedení. Vyráběno je uložení lineárních pohonů, celé posuvné uložení, úchyt kyvného 

pohonu, rameno pro přichycení ejektoru a další menší součásti pro přichycení vedení 

vzduchu atp. 
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Obr. 4 Kinematická struktura manipulátoru 

 

 

2.2 Kupované součásti na manipulátoru 

V této kapitolo jsou popsány součásti, které byly koupeny. 

2.2.1 Regulátor tlaku, maznice a filtrace stlačeného vzduchu 

Pro úpravu stlačeného vzduchu slouží redukční ventil s filtrem a maznicí. Jde o výrobek 

firmy Hoerbiger. Pro regulaci tlaku slouží Hoerbiger MK-10, pro filtraci a mazání Hoerbiger 

ML-10. Obě zařízení zvládají maximální tlak 16 barů. Tento typ se už v současnosti nevyrábí 

(viz. Obr. 5 a [2]).  
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Obr. 5 Regulátor tlaku a filtrem a maznicí – MK 10 a ML 10 Hoerbiger 

 

2.2.2 Rozváděče 

Na manipulátoru jsou dva druhy rozváděčů. Jde o dva rozváděče značky Festo pro řízení 

lineárních pohonů typu MEH-5/2-1/8 (viz. Obr. 6). Tyto rozváděče zvládají maximální tlak 

8 barů. Dále jsou použity dva rozváděče, také značky Festo, typu MZH-3-M3-L-LED (viz. 

Obr. 7). Jeden řídí kyvný pohon a druhý ejektor. Tyto rozváděče zvládají maximální tlak 7 

barů (viz. [1] a Příloha H:). 
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Obr. 6 Rozváděč – MEH-5/2-1/8 

 

 

 

Obr. 7 Rozváděč – MZH-3-M3-L-LED 

2.2.3 Lineární pohony 

 Na zařízení jsou použity dva lineární pohony. Oba jsou značky Mecman, typ 166-55. 

Pro pohyb v ose X je použit pohon o průměru 32 mm a zdvihu 250 mm. Pro osu Z je použit 

pohon o průměru 25 mm a zdvihu 100 mm (viz. Obr. 8). 

 

 

Obr. 8 Lineární pohon – Mecman 166-55 
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2.2.4 Kyvný pohon 

Pro rotaci okolo osy Z je použit kyvný pohon od firmy Festo, typ DSR-25-180-P. 

Umožňuje rotaci o 180° a zvládá maximální tlak 8 barů (viz. Obr. 9 a [1] a Příloha K:). 

 

 

Obr. 9 Kyvný pohonu - DSR-25-180-P 

 

2.2.5 Ejektor 

Na zařízení je použit ejektor od firmy Festo, typ VAD-1/8. Ejektor zvládá maximální 

tlak 10 barů (viz. Obr. 10 a [1] a Příloha L:) 

 

 

Obr. 10 Ejektor VAD-1/8 
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2.2.6 Škrtící ventil 

Na zařízení je použit jeden škrtící ventil. Je použit škrtící ventil Hoerbiger DV-1/8 (viz. 

Obr. 11 a [2]). 

 

 

Obr. 11 Škrtící ventil DV-1/8 

2.3 Využité energie 

Na zařízení jsou použity dva typy energie, jde především o stlačený vzduch, který slouží 

jako zdroj energie pro lineární pohony, kyvný pohon a ejektor. Světlost všech připojených 

zařízení je 1/8 palce.  

Dále je na zařízení použita elektrická energie, ta slouží k řízení rozváděčů a jako zdroj 

energie pro senzory na lineárních pohonech. 
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3 Analýza stavu portálového manipulátoru 

V této kapitole se budu zabývat analýzou stavu portálového manipulátoru. Popíšu 

průběh měření a demontáže, tak aby bylo možné využít můj postup při opravách nebo 

úpravách zařízení.  

3.1 Demontáž 

Většina součástí na portálovém manipulátoru je spojena pomocí šroubových spojů. 

Vždy je použit metrický závit. Z velké části jsou použity šrouby s válcovou nebo 

šestihrannou hlavou. Velkou část manipulátoru je tedy možné rozebrat pomocí sady 

imbusových a obyčejných klíčů. Na manipulátoru se také vyskytuje několik šroubů s 

drážkou pro plochý nebo křížový šroubovák. Je tedy také nezbytná sada šroubováků.  

Některé součásti jsou pevně spojeny pomocí svaru, jde především o drobné součásti 

přivařené k pohyblivým saním. Tyto součásti jsem nerozebíral. 

Při demontáži zůstaly některé součásti v celku. Jejich rozebrání nebylo nezbytné pro 

provedení dostatečně přesného měření a jejich opětovná montáž by byla značně 

komplikovaná. Jde především o kostru manipulátoru složenou z profilů a pevné uložení 

lineárního pohonu osy X.  

Postup demontáže bude znázorněn na modelu manipulátoru vytvořeném v programu 

CREO 3. 

Pro zjednodušení další práce byl manipulátor rozdělen na několik skupin součástí, které 

lze dále jednodušeji rozebrat a změřit. Rozdělení bylo provedeno především podle toho, 

které součásti se vůči sobě nepohybují. Vznikly tedy 4 skupiny součástí: kostra manipulátoru 

s pevným uložením lineárního pohonu osy X a několik menších součástí. Další skupiny jsou: 

pohyblivé saně, pohyblivé vedení osy Z a kyvný pohon a součásti k němu připojené (viz. 

Obr. 12). 
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Obr. 12 Skupiny součástí manipulátoru 

 

Aby bylo dosaženo tohoto rozdělení, je nutné odpojit hadice pro vedení stlačeného 

vzduchu, vedení elektriky, odpojit pístnice lineárních pohonů, sundat kola pohyblivých saní 

a odpojit kyvný pohon. 

3.1.1 Odpojení vedení stlačeného vzduchu 

Zdroj stlačeného vzduchu byl už odpojený, ten tedy odpojit nebylo nutné. Z regulátoru 

tlaku vede stlačený vzduch na dvě místa, do rozváděče pro lineární pohon osy X a do 

rozdvojky přivařené k pohyblivým saním. První zmíněné zapojení není nutné řešit. 

Rozváděč je připevněný k pevnému uložení lineárního pohonu a nijak nebrání změření 

součástí. Druhé zmíněné zapojení už je ale nutné odpojit, aby šlo sundat pohyblivé saně 

z jejich vedení. Hadice stlačeného vzduchu je do rozdvojky připevněna stahovací páskou. 

K jejímu povolení stačí křížový šroubovák. 

Z rozdvojky vede stlačený vzduch hadicí do rozváděče pro lineární pohon osy Z. Tato 

hadice je na straně rozdvojky připevněna stahovací páskou. Dále vede stlačený vzduch skrze 

pohyblivé vedení do další rozdvojky a z ní do rozváděčů pro kyvný pohon a ejektor.  
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Z regulátoru tlaku do pohyblivých saní jsou hadice vzduchu (a elektrické vedení) vedeny 

přes kryt hadic. Ten je připevněn pomocí šroubů ke kostře manipulátoru a k pohyblivým 

saním. Na straně pohyblivých saní je nutné jej odmontovat. 

3.1.2 Odpojení elektrického vedení 

Elektrické vedení je vedeno na stejná místa jako vedení stlačeného vzduchu, tedy do 

rozváděčů a k lineárním pohonům. Cesta, kterou je vedené, je téměř totožná. Nejprve je 

potřeba odpojit rozváděč lineárního pohonu osy Z a senzory na tomto pohonu. Senzory i 

připojení k rozváděči je možné odpojit po povolení jednoho šroubu. K jeho povolení je nutný 

plochý šroubovák. 

Senzory lineárního pohonu osy X a jeho rozváděč není nutné odpojovat. Jeho připojení 

nijak nebrání měření ani rozdělení zařízení na dané skupiny. 

Dále vede elektrické vedení skrz pohyblivé vedení do rozváděčů kyvného pohonu a 

ejektoru, zde není vedení nijak pojištěno, k odpojení ho stačí vysunout. 

3.1.3 Demontáž kyvného pohonu 

Kyvný pohon je připojený k desce. Ta je přišroubovaná k pohyblivému vedení pomocí 

dvou šroubů M8 s válcovou hlavou (viz. Obr. 13). Po jejich odšroubování pomocí 

imbusového šroubu už drží deska pouze na vedení vzduchu. To stačí rozpojit v místě 

rozdvojky. 

 

Obr. 13 Šrouby, které drží desku kyvného pohonu  

 

Tento uzel je složený ze šesti skupin součástí. Jedná se o dva rozváděče, kyvný pohon, 

rameno kyvného pohonu, ejektor a ocelovou desku určenou k připojení celé podsestavy 

k pohyblivému vedení. 
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Každý z rozváděčů je připevněný dvojicí šroubů M3. K jejich demontáži je nutný plochý 

šroubovák. Kyvný pohon je k desce uchycený dvěma šrouby M6. Pro jejich demontáž je 

nutný imbusový klíč. Ejektor je uchycený na konci ramene dvěma šrouby M4 a dvěma 

maticemi. Je tedy nutné použít plochý šroubovák a klíč velikosti 10 (viz. Obr. 14). 

Rameno je na hřídel kyvného pohonu nalisované. Jeho demontáž tedy není s běžnými 

nástroji možná. Pro dostatečně přesné změření rozměrů ramena jeho demontáž ale není 

nutná. 

 

Obr. 14 Kyvný pohon a součásti k němu připojené.  

 

3.1.4 Demontáž Pohyblivého vedení 

Nejprve je nutné odpojit pístnici. Ta je připevněna pomocí matice M10 (viz. Obr. 15). 

K jejímu povolení je potřeba použít klíč velikosti 17. Odpojením pístnice dojde k odpojení 

pohyblivého vedení, a je možné ho vysunout z jeho uložení. 
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Obr. 15 Matice lineárního pohonu osy Z 

 

Pohyblivé vedení se skládá pouze ze dvou součástí: vedení a pohyblivého uložení 

pístnice lineárního pohonu osy Z (viz. Obr. 16). 

Uložení je připojené jedním šroubem M6 s válcovou hlavou.  Není nutné plně 

vyšroubovat tento šroub. Po jeho povolení lze svařenec vysunout drážkou pohyblivého 

vedení. Je důležité si označit pozici tohoto svařence, tak aby jej při montáži bylo možné ho 

vrátit na jeho původní místo. 
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Obr. 16 Pohyblivé vedení.  

 

3.1.5 Demontáž pohyblivých saní 

Nejprve je nutné odpojit pístnici. Ta je připevněna pomocí matice M10 (viz. Obr. 17). 

K jejímu povolení je potřeba použít klíč velikosti 17. Odpojením pístnice dojde k odpojení 

pohyblivého saní. 
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Obr. 17 Matice lineárního pohonu osy X 

 

Dále je nutné sundat kryty kol pohyblivých saní. Kola jsou chráněna pomocí dvou krytů, 

které jsou připevněny pomocí 2 šroubů. K jejich demontáži je potřeba plochý šroubovák 

(viz. Obr. 18). 

 

Obr. 18 Šrouby krytů kol lineárních saní 

 

Po odstranění krytů je možné odmontovat samotná kola a následně sundat pohyblivé 

saně z jejich vedení. Kola jsou nasazená pomocí ložiska na čepu. Ten je připevněný 

k ocelové desce. Spoj je realizován pomocí protikusu a šroubu M8 s válcovou hlavou (viz. 

Obr. 19). K jejich odstranění je nutný imbusový klíč. Po vyšroubování šroubu je možné 

sundat protikus (a kryty nepohyblivých saní, které jsou k protikusům přivařeny.) Čep je 

zasunutý v otvoru, ze které je nutné ho opatrně vyklepnout.  
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Obr. 19 Demontáž kol pohyblivých saní.  

 

Sundáním kol se pohyblivé saně uvolní ze svého vedení. Následující krok je demontáž 

kol pohyblivého vedení. Tato kola jsou připevněna pomocí stejného principu jako kola 

pohyblivých saní (viz. Obr. 20). 

 

Obr. 20 Demontáž kol pohyblivého vedení.  

Kolo je uloženo na čepu pomocí valivého kuličkového ložiska, které je pojištěno dvěma 

pojistnými kroužky, vnitřním a vnějším. Jejich demontáž je možná pomocí kleští na pojistné 
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kroužky. Po demontáži kroužků lze opatrně vyklepnout kolo a následně ložisko (viz. Obr. 

21). 

 

Obr. 21 řez uložením kola.  

 

Po sundání krytů a kol se skládají pohyblivé saně ze čtyř dalších skupin součástí. Jde o 

dvě ocelové desky a k nim přivařené součásti, lineární pohon osy Z a rozváděč tohoto 

pohonu. 

Rozváděč je připevněný dvojicí šroubů M5. K jejich demontáži je nutný plochý 

šroubovák. Lineární pohon osy Z je uchycen čtyřmi šrouby M5. K jejich demontáži je také 

nutné použít plochý šroubovák. Ocelové desky jsou spojeny dvěma šrouby M8 s válcovou 

hlavou, k jejichž demontáži je nutný imbusový klíč (viz. Obr. 22). 
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Obr. 22 Demontáž pohyblivých saní. 

 

Zbývá potom už jen kostra manipulátoru a k ní připevněné uložení lineárního pohonu 

osy X. Tuto skupinu součástí nebylo nutné dále rozebírat. Změření součástí bylo možné i 

v tomto stavu. 

3.2 Analýza rozměrů a součástí 

Většina rozměrů na portálovém manipulátoru není pro funkci zařízení zvlášť důležitá. 

Tyto rozměry stačí měřit posuvným měřidlem, případně svinovacím metrem pro delší 

rozměry (rozměry základní desky a délky vedení.) A jejich tolerance je dostatečná podle 

všeobecných tolerancí.  

Jediná část zařízení, na které se vyskytují přesné rozměry, které je nutné zjistit, jsou 

pohyblivé saně.  
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Část kupovaných součástí na zařízení se už nevyrábí, proto je nutné dohledat vhodnou 

náhradu za tyto součásti 

3.2.1 Analýza rozměrů 

Na pohyblivých saních se přesné rozměry objevují na čtyřech součástech: na obou 

deskách, na čepu kol a na samotných kolech.  

Na kolech je nutné zajistit přesný rozměr otvoru pro kuličkové ložisko a rozměry drážky 

pro pojistný kroužek (viz. Obr. 23). Přibližný průměr otvoru pro ložisko, zjištěný posuvným 

měřidlem, je 42 mm. Už není možné zjistit, jaká tolerance byla použita, dá se pouze 

předpokládat, že byla použita některá z doporučených tolerancí podle strojnických tabulek, 

například H7 (viz. [3]). 

Průměr drážky je přibližně 44.5 mm. Tolerance tohoto rozměru je podle normy ČSN 02 

2931 H12. Šířka drážky je přibližně 2 mm, podle stejné normy musí tento rozměr být 

v rozmezí 1.85 až 2.5 mm (viz. [4]) 

Je taky nutné tolerovat drsnost tohoto povrchu, doporučená drsnost povrchu pod 

ložiskem je podle tabulek SKF - Ra 1.6 (viz.[5]). 

 

Obr. 23 Důležité rozměry kola 

 

Na čepu je především důležitý průměr, na kterém je uložené ložisko a průměr, kterým 

je čep zasazen v desce. Tolerovaná taky musí být délka průměru, na kterém je ložisko, a 

rozměry drážky pro pojistný kolík.  
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Průměr, na kterém je uloženo ložisko, je přibližně 20 mm. Druhý průměr čepu, který je 

zasazený v desce, je 16 mm. Opět není možné dohledat původní toleranci, použití tolerance 

20 f7 a 16 f7 by ale podle doporučení ze strojnických tabulek bylo vhodné (viz. [3]). 

Délka průměru pod ložiskem je přibližně 12.1 mm, měřeno posuvným měřidlem. Zde 

by vhodná tolerance této délky byla 12+0.2 mm, tak aby bylo zajištěno, že ložisko nebude 

přečnívat nad drážku pro pojistný kroužek a nebude bránit jeho vložení. 

Průměr drážky pro pojistný kroužek je přibližně 19 mm. Podle normy ČSN 02 2930 jsou 

drážky pro pojistné kolíky na hřídeli o průměru 20 mm tolerovány podle tolerančního pole 

h12 (viz. [6]).  

Šířka této drážky je přibližně 1.3 mm, což odpovídá minimální doporučené šířce drážky 

pro pojistný kolík na hřídeli podle normy ČSN 02 2930. Maximální doporučená hodnota 

šířky této drážky je podle stejné normy 2.5 mm (viz. [6]). A aby byl zajištěn původní rozměr, 

při případné náhradě čepu, byla do výkresu zvolena tolerance 1.3+0.1. Tím je zajištěno, že 

drážka bude odpovídat normě i původnímu rozměru. 

 Taky je nutné, aby byla zajištěna jakost povrchu na obou výše zmíněných průměrech, 

protože povrch materiálu je už opotřebený, a lze tedy předpokládat, že neodpovídá původní 

kvalitě. Měření jakosti povrchu by bylo značně komplikované, proto byla zvolena pro oba 

průměry tolerance drsnosti Ra 1.6 (viz. Obr. 24 a [5]). 

 

Obr. 24 Rozměry čepu 
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Na obou deskách je nutné tolerovat otvory, ve kterých jsou uloženy čepy. Jejich průměr 

je přibližně 16 mm. Podle doporučení ze strojnických tabulek je vhodná tolerance tohoto 

průměru 16 H7 (viz. [3]).  

Je nutné tolerovat rozteč mezi těmito otvory, především pak rozteč, která určuje 

vzdálenost mezi koly, mezi kterými je vedení. Rozteč otvorů pro kola pohyblivých saní je 

přibližně 150 mm, rozteč otvorů pro kola pohyblivého vedení je 100 mm. Tento rozměr je 

především důležitý u děr pro čepy kol pohyblivého vedení, kde v případě, že by byla rozteč 

děr příliš velká, by kola přestala plnit svou funkci. 

Předběžně byla zvolena tolerance rozteče děr 100-0.05. Pro zajištění ideální funkce by ale 

bylo potřeba dohledat tolerance rozměrů profilu. Profil ale není označený, proto se 

nepovedlo dohledat výrobce a tolerance (viz Obr. 25). 

 

Obr. 25 Důležité rozměry desky k uložení kol vedení 
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Rozteč otvorů pro čepy kol pohyblivých saní už tak důležitá není. I když bude rozteč 

příliš velká, saně budou stále na vedení sedět. Opět by bylo pro určení ideální tolerance nutné 

znát tolerance rozměrů profilu. Avšak profil nebyl označený a výrobce se nepovedlo 

dohledat. Pro byla stanovena tolerance rozměru tak, aby saně vyseli na horních kolech. 

Spodní kola pak slouží pro zachycení klopného momentu. Byla zvolena tolerance 150+0.05 

(viz. Obr. 26). 

Drsnost povrchu otvorů musí být opět tolerovaná, i zde byla zvolena drsnot Ra 1.6. 

 

Obr. 26 Důležité rozměry desky k uložení kol saní 

3.2.2 Analýza součástí 

Regulátor s filtrací a maznicí je na původním zařízení od firmy HoerBiger, tato firma už 

ale daný typ regulátoru tlaku s filtrací nevyrábí. Proto je v modelu nahrazen obdobným 

výrobkem od firmy Festo. Je použit konkrétně typ MSB4-FRC se závitem pro připojení 

pneumatiky G1/8 (viz. [1] a Příloha G:).  

Oproti původnímu regulátoru zvládá tlak pouze do 12 barů (původní do 16 barů.) 

Vzhledem k tomu že na manipulátoru většina pneumatických zařízení vyžaduje tlak do 6 

barů, a běžné kompresory tlak 12 barů nepřesahují, neměl by tento rozdíl mezi regulátory 

vadit. 
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Na zařízení jsou dva lineární pohony od firmy Mecman, typu 166-55. Tyto pohony se 

v současnosti nevyrábí. Firma Mecman dnes spadá pod firmu Aventics, tato firma nahradila 

původní sérii 166 sérií 167. Tento pohon je v modelu použitý (viz. [7] a Příloha J:). 

Pro ovládání kyvného pohonu a ejektoru byly použity rozváděče, typu MZH-3-M3-L-

LED. Tento typ rozváděče se už nevyrábí. Byl vyráběn firmou Festo. V modelu je nahrazen 

rozváděčem, který Festo doporučuje jako náhradu. Byl použit rozváděč soleniold valve 

VOVG (viz. [1] a Příloha I:). 

Škrtící ventil Hoerbiger DV-1/8, se už nevyrábí. Vhodná náhrada je škrtící ventil Festo 

GRO-1/8-B (viz. [1] a Příloha N:). 

Profily, které jsou použity jako rám a vedení, nebylo možné dohledat. Protože profily 

nejsou označené. 

Součásti, které nebyly v této kapitole zmíněny, se stále vyrábí a byl použit model 

originálních součástí. 
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4 3D model 

V této kapitole jsou popsány jednotlivé podsestavy, je popsáno z jakých součástí 

podsestava se skládá, a jsou uvedeny maximální rozměry podsestav. Je popsáno rozdělení 

součástí do vhodných podsestav, Taky je popsán systém pojmenovávání součástí, tak aby 

byla složka s těmito soubory přehledná, a dohledání jednotlivých součástí rychlé.  

3D model manipulátoru viz Příloha B: 

4.1 Rozdělení podsestav 

 

Obr. 27  Struktura podsestav 

 

Pro zjednodušení práce s modelem a lepší orientaci v modelu, byla sestava rozdělena na 

několik podsestav (viz. Obr. 27).  

V modelu jsou použity následující podsestavy: 

Rám- Kostra manipulátoru připevněná k podstavným deskám. Do podsestavy také patří 

regulátor tlaku s filtrem a maznicí a podsestava uložení lineárního pohonu. 

Uložení lineárního pohonu - Pevné uložení lineárního pohonu osy X. K podsestavě 

taky patří lineární pohon a jeho rozváděč. 

Svařenec_1 - Deska k uložení kol pohyblivého vedení s přivařenými podpěrami pro 

lineární pohon osy Z a rozdvojkou vedení vzduchu. 

Svařenec_2 - Deska k uložení kol pohyblivých saní. K desce je přivařeno uložení 

pístnice lineárního pohonu osy X a součást k připevnění krytu vedení vzduchu. 
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Kryt pohyblivého vedení - Kryt pohyblivého vedení přivařený k protikusům čepů kol 

pohyblivých saní. 

Pohyblivé vedení - Profil sloužící jako pohyblivé vedení osy Z. K němu je přiděláno 

připojení pístnice lineárního pohonu, kyvný pohon a součásti k němu připojené. 

Uložení kola - Složeno z čepu kola, kola, ložiska a pojistných kroužků. 

Pohyblivé saně - Složeno z podsestav: svařenec_1,  svařenec_2, dva kryty pohyblivého 

vedení, pohyblivé vedení a osmkrát uložení kola. Do podsestavy také patří lineární pohon 

osy Z, rozváděč tohoto pohonu a horní a dolní kryt osy X. 

Portálový manipulátor - Celková sestava, složená ze dvou podsestav, rám a pohyblivé 

saně. 

4.2 Systém pojmenování součástí 

Pro dobrou orientaci ve složce s větším počtem součástí je nutné zvolit vhodný systém 

pojmenovávání součástí. 

Byl použit systém, kde každá součást má před samotným jménem dvě dvojčíslí (např. 

00_00). První dvojice čísel značí číslo podsestavy, druhá dvojice značí číslo součásti 

v podsestavě (viz. Tab.1).  

Ve složce jsou pak součásti rozděleny tak, že jsou u sebe vždy součásti, které jsou ve 

stejné podsestavě. 

Tab. 1 Označení podsestav 

Název podsestavy Označení 

Portálový manipulátor 00_00 

Uložení lineárního pohonu 01_00 

Uložení kola 02_00 

Pohyblivé saně 03_00 

Pohyblivé vedení 04_00 

Svařenec_1 05_00 

Rám 06_00 

Svařenec_2 07_00 

Kryt pohyblivého vedení (levý) 08_00 

Kryt pohyblivého vedení (pravý) 09_00 
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4.3 Tvorba podsestav a jednotlivých součástí 

V této kapitole jsou popsány jednotlivé podsestavy. Jsou popsány součásti použité 

v podsestavě, a jsou uvedeny maximální rozměry podsestavy. 

4.3.1 Rám manipulátoru 

Podsestava rám je složená především z kupovaných součástí. Jde o profily, které slouží 

jako nohy manipulátoru a vedení pohyblivých saní. K rámu taky patří regulátor tlaku 

s filtrací a maznicí a podsestava uložení lineárního pohonu. Vyráběné součásti na této 

podsestavě jsou základní deska a podstavy noh (viz. Obr. 28). 

 

Obr. 28 Podsestava rám. 

 

4.3.2 Uložení lineárního pohonu 

Tato podsestava se skládá ze dvou kupovaných součástí: lineárního pohonu a rozváděče. 

Dále se skládá ze tří vyráběných součástí. Jde o tři k sobě svařené desky, ke kterým je pohon 

a rozváděč přišroubován. Pomocí jedné z desek je celá podsestava přišroubována k rámu 

(viz. Obr. 29). 
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Obr. 29 Podsestava uložení lineárního pohonu 

4.3.3 Pohyblivé saně 

Tato podsestava především spojuje několik menších podsestav. Jsou to podsestavy: 

Svařenec_1, Svařenec_2, kryt pohyblivého vedení, uložení kola a pohyblivé vedení. 

Mimo to obsahuje stažené modely lineárního pohonu a rozváděče. Jako samostatně 

vyráběná součást je v podsestavě pouze čtyřikrát protikus čepu kola (viz. Obr. 30). 

 

Obr. 30 Podsestava pohyblivé saně  

4.3.4 Svařenec_1 

Jde o svařenec čtyř ocelových desek, největší deska slouží k uložení kol pohyblivých 

saní. K této desce jsou další tři desky přivařené a slouží k uložení lineárního pohonu osy Z. 

K největší desce je taky přivařena rozdvojka pro vedení vzduchu (viz. Obr. 31). 
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Obr. 31 Podsestava svařenec_1  

4.3.5 Svařenec_2 

K desce sloužící k uložení kol pohyblivého vedení je přivařeno pohyblivé uložení 

pístnice lineárního pohonu osy X. Dále je k desce přivařena součást sloužící k připevnění 

krytu vedení vzduchu a elektřiny (viz. Obr. 32). 

 

Obr. 32 Podsestava svařenec_2 

4.3.6 Kryt pohyblivého vedení 

Tato podsestava je opět svařenec, který je složen ze tří součástí. Jde o samotný kryt 

pohyblivého vedení, ke kterému  jsou přivařeny dva protikusy čepů (viz. Obr. 33). 

Musely být vytvořeny dvě zrcadlově opačné podsestavy, pro každou stranu pohyblivého 

vedení jedna. 
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Obr. 33 Podsestava kryt pohyblivého vedení 

 

4.3.7 Uložení kola 

Vyráběný je čep a kolo, kupované je ložisko a dva pojistné kroužky. Tato podsestava je 

použita osmkrát. Čtyři kola pro pohyblivé saně a čtyři pro pohyblivé vedení (viz. Obr. 34). 

 

Obr. 34 Podsestava uložení kola 

4.3.8 Pohyblivé vedení 

Oproti předchozím jde o poměrně rozsáhlou podsestavu. Skládá se ze čtyř vyráběných 

a z pěti kupovaných součástí. Vyráběné je rameno napojené na kyvný pohon, deska, ke které 

je kyvný pohon připojený, a dvě svařené desky, které slouží k připojení pístnice lineárního 

pohonu osy Z. Zakoupený byl ejektor, kyvný pohon, vedení a dva rozváděče (viz. Obr. 35). 
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Obr. 35 Podsestava pohyblivé vedení 
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5 Výkresová dokumentace vybraných uzlů 

Vzhledem k tomu, že portálový manipulátor je již vyrobený, kompletní výkresová 

dokumentace není nutná, proto je vyhotovena pouze výkresová dokumentace vybraných 

uzlů. Vytvořen je tedy výkres sestavy (viz. Obr. 36 a Příloha D:), výkres jedné podsestavy a 

jeden výrobní výkres.  

 

Obr. 36 Portálový manipulátor 

 

Jako podsestavu, která je zpracována, byla zvolena podsestava uložení kola. Jde o 

podsestavu, která je nejnáchylnější k opotřebení (především kvůli kolům, které se neustále 

otírají o vedení.), (viz. Obr. 37 a Příloha E:). 

 

Obr. 37 Uložení kola 
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Jako výrobní výkres byl vybrán výkres součásti právě z této podsestavy, konkrétně 

výrobní výkres čepu. Tato součást byla vybrána, protože je už značně opotřebená, především 

jsou poškrábané plochy, na kterých je uložené ložisko, a plocha, kterou je čep uložený 

v desce. Pro dobrou funkci zařízení je kvalita těchto ploch důležitá (viz. Obr. 24 a Příloha 

F:). 
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6 Simulace činnosti manipulátoru 

V této kapitole je popsáno rozdělení modelu na oddělené skupiny a jsou popsané 

modely, které nahrazují původní model. Dále jsou uvedeny parametry, které jsou nutné pro 

správnou funkci simulace, a je popsán program, kterým je možné simulovat činnost 

manipulátoru. Činnost portálového manipulátoru je provedena v programu V-REP, pro 

zjištění důležitých parametrů součástí byl použit program CREO 3. 

Model manipulátoru v programu V-REP viz Příloha C: 

6.1  Import modelu a rozdělení na skupiny 

Nejprve byl vložen do programu V-REP model manipulátoru (viz. Obr. 38). V programu 

CREO 3 byl uložen jako soubor stl., tak aby ho bylo možné naimportovat. 

 

Obr. 38 Model portálového manipulátoru v programu V-REP 

 

Po importaci modelu je manipulátor reprezentován jako jedna součást, proto byl 

rozdělen tak, aby s ním bylo možné dále pracovat. Nejprve byl celek rozdělen na jednotlivé 

součásti, ty pak byly spojeny do čtyř skupin, tak aby spolu byly ve skupině součásti, které 

se vůči sobě nepohybují. U všech skupin jsou vypnuté dynamické vlastnosti, součásti jsou 

tedy nastaveny tak aby sloužily jen jako vizuální model, ale na simulaci neměly vliv.  

Vznikly tak skupiny: rám, pohyblivé saně, pohyblivé vedení a rameno. 
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6.2  Nahrazení součástí 

Program V-REP by měl problémy provádět výpočty a simulace pro tvarově složité 

součásti, jako jsou součásti, ze kterých je manipulátor složený. Proto bylo potřeba tyto 

součásti nahradit zjednodušenými modely (viz. Obr. 39). 

Za tímto účelem byl vytvořen zjednodušený model manipulátoru. Tento model je 

vytvořen přímo v programu V-REP ze základních tvarů (válce, koule a kvádry). 

 

Obr. 39 Zjednodušený model manipulátoru 

 

Tento model je rozdělen na skupiny součástí, které se vůči sobě nepohybují (viz. Obr. 

40, Obr. 41, Obr. 42 a Obr. 43). 

 

Obr. 40 Model reprezentující rám 
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Obr. 41 Model reprezentující pohyblivé saně 

 

Obr. 42 Model reprezentující rameno manipulátoru 

 

Obr. 43 Model reprezentující pohyblivé vedení 
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U každé skupiny jsou zapnuty dynamické vlastnosti. Byla nastavena taková hmotnost a 

moment setrvačnosti, aby se co nejvíce blížily realitě. Tyto vlastnosti součástí jsem získal 

pomocí programu CREO 3. Příklad nastavení parametrů: Obr. 44 a Obr. 45 

 

Obr. 44 Vlastnosti ramene  

 

Obr. 45 Vlastnosti ramene 

Vlastnost ramene v programu Creo 3 Vlasnosti ramene v programu V-REP 

 

Lineární pohony byly nahrazeny posuvnými spoji. Tyto spoje byly nastaveny tak, aby 

se chovaly jako pohon. A byly jim nastaveny příslušné rozsahy pohybu. Příklad nastavení 

spoje: Obr. 46 

 

Obr. 46 Nastavení rozsahu pohybu pohonu osy X 
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Kyvný pohon byl nahrazen rotačním spojem. Opět byl nastaven rozsah pohybu (viz. 

Obr. 47). 

 

Obr. 47 Nastavení rozsahu pohybu kyvného pohonu 

 

Modely součástí a pohony byly poskládány tak, aby byl vždy importovaný model 

spojený s jeho náhradou (zjednodušený model je vždy rodič importované součásti.), (viz. 

Obr. 48). 

 

Obr. 48 Propojení součástí 

šedě neviditelné součásti 

6.3  Řízení manipulátoru 

Aby bylo možné simulovat pohyb manipulátoru, byl vytvořen ovládací panel a program, 

díky kterému je možné řídit jednotlivé pohony. 

Program je napsán v programovacím jazyce Lua Script. 

6.3.1 Ovládací panel 

Nejprve byl vytvořen ovládací panel, který bude viditelný při simulaci činnosti 

manipulátoru (viz. Obr. 49). 
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Obr. 49 Ovládací panel 

 

Na panelu bylo vytvořeno šest tlačítek. Pro každou osu byla vytvořena dvě. Tlačítka jsou 

nastavena tak, aby po stlačení zůstala stisknutá. Rotace je pojmenována jako C+ a C-. Příklad 

nastavení tlačítka: Obr. 50. 

 

Obr. 50 Nastavení tlačítka X+ 

6.3.2 Program - kód 

Byl napsán krátký program, který zjišťuje, které tlačítko je stisknuté, a podle toho 

nastavuje chování pohonů. 

Program v programovacím jazyce Lua Script se skládá ze čtyř hlavních částí: 

inicializace, akce, snímání a ukončení. Část inicializace proběhne jen jednou, a to na začátku 

programu, v této části se nastavují veškeré vstupní hodnoty. V části akce se nastavují 

všechny logické příkazy. Tato část programu proběhne v každém kroku. V části snímání se 

pracuje se senzory. Tato část také proběhne v každém kroku. Ukončení proběhne jen jednou, 

a to při ukončení programu. V mém programu jsou využity pouze části inicializace a akce. 

V  části inicializace jsou nadefinovány a pojmenovány handlery pohonů. Jsou 

nastaveny konstanty, které budou určovat rychlost pohybu jednotlivých os. A nakonec je 

nadefinován a pojmenován handler ovládacího panelu (viz. Obr. 51). 
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Obr. 51 Inicializace programu 

 

V části akce je pomocí funkce „IF“ nastaveno, jak má program reagovat při stisknutí 

jednotlivých tlačítek. 

Princip je popsán na příkladu ovládání osy X (viz. Obr. 52). 

 

Obr. 52 Akce programu 

 

 Pokud není stisknuto ani jedno z tlačítek ovládacích osu X, program nastaví rychlost 

pohonu na 0. Pokud je stisknuto tlačítko X+ program nastaví rychlost pohonu na hodnotu 

speed_X. V případě že je stisknuto tlačítko X- program nastaví rychlost pohonu na hodnotu 

-speed_X. 

Na stejném principu funguje i ovládání dalších dvou pohonů. 
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7 Pneumatické zapojení 

Na portálovém manipulátoru chybí některé komponenty a zařízení není plně funkční, 

proto bylo vypracováno schéma aktuálního zapojení (viz Příloha O:). A následně navrženo 

schéma nového zapojení (viz Příloha P:) 

7.1  Aktuální pneumatické zapojení 

V aktuálním stavu není funkčně zapojený kyvný pohon, a lineární pohony nevyužívají 

plně svých možností. Jsou použity lineární pohony s magnetickým proužkem, a na pohonech 

jsou senzory, pro snímání polohy pístu. Pomocí těchto senzorů by bylo možné vymezit 

rozsah pohybu lineárních pohonů. Při aktuálním zapojení to ale možné není (viz. Obr. 53). 

 

 

Obr. 53 Aktuální zapojení pneumatiky 

 

7.1.1 Popis použitých prvků 

Pro řízení lineárních pohonů jsou použity rozváděče typu MEH-5/2-1/8-B. 

 Pro řízení ejektoru a řízení jedné strany kyvného pohonu jsou použity rozváděče typu 

MZH-3-M3-L-LED. 

Byl použit kyvný pohon typu DSR-25-180-P, dva lineární pneumatické pohony Mecman 

166-55, ejektor typu VAD-1/8 a škrtící ventil DV 1/8. 
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7.2  Návrh úpravy pneumatického zapojení 

Aby bylo možné využít možností lineárních pohonů a k nim připojených senzorů, byl 

nahrazen rozváděč těchto pohonů rozváděčem typu MEH-5/3E-1/8-B (viz. Obr. 54 a Příloha 

H:). 

 

Obr. 54 Rozváděč MEH-5/3E-1/8-B 

Tento rozváděč bude ve střední poloze tlakovat každou stranu lineárního pohonu, a tím 

zaaretuje jeho polohu. Pomocí senzorů tedy bude možné vymezit krajní polohy lineárních 

pohonů.  

Použití tohoto rozváděče bude nutné zohlednit i při návrhu elektrického zapojení, 

protože na rozdíl od původního rozváděče je připojen z obou stran. 

Dále bylo změněno zapojení kyvného pohonu a ejektoru. Nejlépe by bylo řídit kyvný 

pohon rozváděčem 5/3, protože už jsou ale použité rozváděče 3/2, bylo navrženo zapojení, 

při kterém se využijí. V tomto zapojení slouží původní rozváděče MZH-3-M3-L-LED pro 

řízení kyvného pohonu a byl přidán jeden rozváděč typu MEH -3/2-1/8 pro ovládání ejektoru 

(viz. Příloha H:). 

Pro funkčnost zařízení by taky bylo nutné doplnit na ejektor přísavku, vhodný by byl 

výrobek firmy Festo, přísavka VAS 1/8, průměr a materiál přísavky by pak závisel na úloze 

manipulátoru (viz. Obr. 55). 

 

Obr. 55 Návrh úpravy zapojení pneumatiky 
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8 Elektrické zapojení 

V aktuálním stavu je elektrické zapojení funkční (viz. Příloha Q:). Protože byl ale 

vypracován návrh nového pneumatického zapojení, musel být taky vypracován nový návrh 

elektrického zapojení (viz Příloha R:). 

8.1  Aktuální elektrické zapojení  

Na manipulátoru jsou použity dva typy elektrických součástí, senzory a ovládače 

rozváděčů. Protože jsou použity dva druhy rozváděčů, jsou taky použity dva typy ovladačů. 

V aktuálním zapojení jsou pro každý lineární pohon použity dva senzory, které je možné 

použít k vymezování koncových bodů. Celkem jsou tedy použity čtyři. Na zařízení jsou čtyři 

rozváděče, proto jsou použity taky čtyři ovládače rozváděčů. 

Aktuální elektrické zapojení: (Obr. 56). 

 

Obr. 56 Aktuální zapojení elektroniky 
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8.2  Návrh úpravy elektrického zapojení 

V navrženém elektrickém zapojení musel být z důvodu použití jiných typů rozváděčů, 

použit vyšší počet ovládačů. Nový typ rozváděče pro řízení lineárního pohonu vyžaduje dva 

ovládače a taky byl přidán jeden nový rozváděč, který vyžaduje jeden ovládač. Celkem je 

tedy potřeba sedm ovládačů. 

Taky byl změněn typ senzorů, nové senzory jsou kompatibilní s lineárními pohony, 

které jsou použity v modelu. Při případné renovaci zařízení by tyto pohony byly vhodnou 

náhradou za staré, a potom by bylo nutné použít tyto nové senzory (viz Příloha J:). V případě 

zachování starých lineárních pohonů je možné ponechat i staré senzory. 

Navržená úprava elektrického zapojení: (Obr. 57) 

 

 

Obr. 57 Návrh úpravy elektrického zapojení 
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9 Závěr 

Při analýze stavu portálového manipulátoru bylo zjištěno, že zařízení není 

v provozuschopném stavu. Byla vytvořena zpráva, pojednávající o demontáží,  analýze 

rozměrů a analýze součástí portálového manipulátoru. Na základě této zprávy by bylo možné 

provést potřebné opravy a úpravy manipulátoru. 

Především by bylo nutné doplnit chybějící komponenty. Taky by bylo vhodné vyměnit 

některé součásti, které už jsou značné opotřebené, jako je celá podsestava uložení kol. Pro 

lepší práci manipulátoru by taky bylo dobré nahradit původní součásti (lineární pohony, 

rozváděče, regulátor tlaku atp.) novými, moderními komponenty. 

Dále byl vytvořen 3D model manipulátoru a simulace práce manipulátoru v programu 

V-REP. V této simulaci jsou nastaveny hmotnosti a momenty setrvačnosti, blížící se reálným 

hodnotám. Také je napsán program, kterým je možné manipulátor ovládat. 

Na závěr bylo vypracováno schéma pneumatického a elektrického zapojení. Protože ale 

není aktuální stav pneumatického zapojení funkční, byl taky vypracován návrh úpravy 

pneumatického a elektrického zapojení.  
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Přílohy 

Příloha A: CD – Bakalářská práce v elektronické podobě. CD > Bakalářská práce 

Příloha B: 3D model manipulátoru. CD > složka Model > 00_00_Portálový manipulátor 

Příloha C: Model manipulátoru v programu V-REP. CD > Složka Simulace > Portalovy 

manipulátor 

Příloha D: Sestavný výkres. CD > složka Výkresová dokumentace > 00_00_portalovy 

manipulátor. V papírové podobě výkres číslo 00_00. 

Příloha E: Pod sestavný výkres uložení kola. CD > složka Výkresová dokumentace > 

02_00_Ulozeni_kola. V papírové podobě výkres číslo 02_00. 

Příloha F: Výrobní výkres čepu. CD > složka Výkresová dokumentace > 02_01_cep. 

V papírové podobě výkres číslo 02_01. 

Příloha G: Regulátor tlaku s filtrem a maznicí – dokumentace. CD > složka 

Dokumentace > Regulátor tlaku. 

Příloha H: Rozváděče typu MEH – dokumentace. CD > složka Dokumentace > 

Rozváděče MEH. 

Příloha I: Rozváděč typu VOVG – dokumentace. CD > složka Dokumentace > 

Rozváděč VOVG. 

Příloha J: Aventics – série 167 – dokumentace. CD > složka Dokumentace > Aventics 

167 

Příloha K: Kyvný pohon – dokumentace. CD > složka Dokumentace > Kyvný pohon 

Příloha L: Ejektor – dokumentace. CD > složka Dokumentace > Ejektor. 

Příloha M: Přísavka – dokumentace. CD > složka Dokumentace > Přísavka. 

Příloha N: Škrtící ventil – dokumentace. CD > složka Dokumentace > Škrtící ventil. 

Příloha O: Schéma aktuálního pneumatického zapojení. CD > složka Výkresová 

dokumentace > Aktuální pneumatické zapojení. 

Příloha P: Schéma návrhu úpravy pneumatického zapojení. CD > složka Výkresová 

dokumentace > Návrh pneumatického zapojení. 

Příloha Q: Schéma aktuálního elektrického zapojení. CD > složka Výkresová 

dokumentace > Aktuální elektrické zapojení. 



Fakulta strojní  Katedra robotiky 

61 

Příloha R: Schéma návrhu úpravy elektrického zapojení. CD > složka Výkresová 

dokumentace > Návrh elektrického zapojení. 

 


