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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

SÝKORA, V. Technické řešení horizontálních ramen SCARA robotu RTX: bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky, 

2017, 67 s. Vedoucí práce: Ing. Václav Krys, Ph.D.  

Bakalářská práce se zabývá detailní analýzou současného stavu SCARA robotu UMI 

RTX a možnostmi zlepšení plnění jeho funkcí. V úvodní části práce je proveden popis 

současného technického stavu zkoumaného robotu a vytvořen detailní 3D model. 

Následně je proveden průzkum trhu se současnými SCARA roboty. Na základě získaných 

informací jsou stanoveny požadavky na zlepšení funkcí robotu a podle nich jsou 

vytvořeny koncepce. Ty jsou pak zpracovány do již existujícího 3D modelu a je posouzen 

jejich dopad na funkčnost robotu. Na závěr je vytvořena technická dokumentace 

navrhovaných změn. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

SÝKORA, V. Technical Solution of Horizontal Arm of the RTX SCARA robot: Bachelor 

Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of robotics, 2017, 67 p. Thesis head: Ing. Václav Krys, Ph.D. 

Bachelor thesis deals with detailed analysis of the actual state of the SCARA UMI RTX 

robot and the possibilities of improving fulfillment of its functions. In the first part of the 

thesis is performed the current state of the studied robot and detailed 3D model is created. 

Subsequently, a market survey is conducted with the current SCARA robots. On the basis 

of the information obtained, the requirements for the improvement of the robot functions 

are determined and the concepts are made according to them. These concepts are 

transformed into an existing 3D model and their impact on robot functionality is 

objectively judged. Finally, the technical documentation of the proposed changes is 

created. 
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Úvod 

Robotika jako taková je vědní disciplína na pomezí strojírenství, elektrotechniky a 

výpočetní techniky, která se zabývá konstrukcí, designem, výrobou a aplikacemi robotů. Nás 

bude zajímat především robotika průmyslová, tedy vývoj, konstrukce, výroba a design 

průmyslových robotů a manipulátorů. [6] 

Pojem průmyslového robotu lze dnes dle definice Mezinárodní organizace pro 

standardizaci (ISO) stanovit takto: Průmyslový robot (PR) je automaticky řízený, 

reprogramovatelný, víceúčelový manipulační stroj, stacionární nebo umístěný na pojezdu, 

určený k použití v průmyslové automatizaci. Také je zde uvedeno, že definici splňuje pouze 

takové zařízení, které má nejméně tři volně reprogramovatelné osy. [1] 

Předmětem zájmu této bakalářské práce je univerzální výukový (průmyslový) robot 

typu SCARA, kterého můžeme klasifikovat z hlediska počtu stupňů volnosti jako deficitního 

robota, tedy takového, který má méně než 5 stupňů volnosti. Z hlediska kinematické 

struktury se jedná o sériového robota (obr. 1), tedy s otevřeným kinematickým řetězcem 

manipulátoru. [1] 

Obrázek 1: robot se sériovou (vlevo) a paralelní (vpravo) kinematickou strukturou[1]  

Zadáním bakalářské práce je pomocí technik reverzního inženýrství zdokumentovat 

současný robot a vytvořit ve známém CAD softwaru jeho co nejpřesnější model, zmapovat 

současný stav robotu a dohledat všechny informace týkající se mechanických a 

hardwarových komponent robotu. 
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Reverzní inženýrství je proces analýzy systému vedoucí k odhalení komponent 

systému a jejich vzájemné provázanosti, následné popsání systému jinou formou nebo 

použitím vyšší úrovně abstrakce. Výstupem reverzního inženýrství je obnovení návrhu (či 

jen dokumentace), který může být podkladem k vylepšení designu nebo např. 

k bezpečnostnímu auditu. Reverzním inženýrstvím můžeme rozumět širokou škálu 

pracovních procesů. Praktickým využitím reverzního inženýrství v našem případě je 

získávání informací o zkoumaném objektu formou měření rozměrů, hmotností a zjišťování 

hustoty a polohy jednotlivých komponent zkoumaného robotu.[2]  

V další části práce je úkolem provést průzkum trhu se současnými roboty typu 

SCARA a věnovat pozornost jejich parametrům. Dále bude za úkol navrhnout možné 

inovace, kterými se budou moci parametry současného robotu vylepšit a následně tyto 

koncepce zapracovat do již vytvořeného 3D modelu. Poté tento vylepšený model podrobit 

analýze a výsledky srovnat s těmi z původního stavu. Na závěr bude potřeba to 

dokumentovat. 

Ze všeho nejdříve bude zapotřebí získat alespoň základní informace o daném robotu 

a co nejpřesněji zpracovat jeho 3D, resp. jeho horizontálních ramen. To znamená co 

nejpodrobněji zjistit informace o všech rozměrech, hustotách a umístění každé ze součástí 

zkoumaného zařízení. Následně je vymodelovat, přiřadit materiálové vlastnosti a spojit 

v celistvou sestavu. Dále na základě měření daných komponent či informací z příručky 

robotu nebo jiných zdrojů stanovit jejich charakteristické vlastnosti důležité při další tvorbě 

inovací, např. standardní řady ložisek, profily řemenů a řemenic nebo typy kabeláže. Dalším 

krokem bude vyhledat parametry současných SCARA robotů a vytvořit si tak představu o 

výkonech robotů v této kategorii robotiky. Na základě tohoto průzkumu pak stanovit reálnou 

představu o možnostech vylepšení aktuálního stavu robotu RTX ve formě soupisu 

požadavků. Podle těchto požadavků se pak pokusit navrhnout konkrétní změny a zpracovat 

je do již vytvořeného modelu původního stavu. Vylepšený detailní model poté podrobit 

srovnání s modelem původního stavu a posoudit dopady provedených změn. Úspěšné 

koncepce budou nakonec uskutečněny formou přípravy podkladů, tedy vytvořením výrobní 

a technické dokumentace.  
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1 Analýza řešené problematiky 

Robot RTX je robot typu SCARA, který se vyznačuje specifickou kinematickou 

strukturou. První typ tohoto robotu byl zkonstruován v roce 1978 v Japonsku firmou Sankyo, 

která jej vyvíjela pod dohledem profesora Hiroshi Makina na univerzitě v Yamanashi. Jeho 

název je zkratkou anglického sousloví Selective Compliance Assembly Robot Arm nebo 

také Selective Compliance Articulated Robot Arm. [7] 

Kinematická struktura robota je charakteristická sériově řazenými rotacemi pouze ve 

vertikálních směrech v kombinaci s translacemi v krajních polohách, což robotovi umožňuje 

dosahovat vysokých přesností a vysokých rychlostí.  

 

1.1 Robot RTX UMI 

Předmětem detailního zkoumání je konkrétní typ robotu SCARA RTX UMI, který je 

umístěn na centru robotiky v areálu VŠB. První model tohoto robotu, který je určen primárně 

pro výukové účely, byl vyroben firmou Universal Machine Inteligence LLC v roce 1986. 

Kus, který se nachází na centru robotiky, byl zkompletován v roce 1988. Robot disponuje 6 

stupni volnosti. O jeho pohyby se stará 7 motorů. První o příkonu 20 W (3A) zajišťuje 

posuvný pohyb ve vertikálním směru všech ramen robotu. Zbylých 6 motorů o příkonu 3W 

(0,75 A) se stará o rotační pohyby ramen a kloubu efektoru. Jedná se o motory značky Bühler 

Obrázek 2: Typická kinematická struktura robota typu SCARA [1] 



Fakulta strojní  Katedra robotiky 

20 

z Německa. Chod těchto motorů řídí dvě procesní jednotky pracovně nazvané „inteligentní 

periferie“ označené IP0 a IP1. Hmotnost robotický ramen je cca 7,5 kg, přičemž jejich 

nosnost je 4kg při opakovatelné polohovatelné přesnosti 0,5mm. [3][4] 

 

Jedná se o středně velké robotické rameno zavěšené na vertikální translační jednotce 

umístěné na základně. Na obrázku 4 lze vypozorovat jeho základní rozměry. 

 

Obrázek 4: rozměry robotu UMI RTX [4] 

Obrázek 3: robot RTX UMI 
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Z obrázku 4 a známých rozměrů lze odvodit pracovní prostor robotu. Pro větší 

názornost je zobrazen na obrázku 5. 

 

Pro snadnější orientaci práce s robotem je užitečné vymezit si pojmenování 

některých částí robotu s pomocí obrázku níže (obrázek 6). Důležitou součástí celého 

robotického systému je právě jeho základna (1). Zde se nachází připojovací panel (obrázek 

8), který zabezpečuje připojení do sítě elektrického napětí, spojení počítače a řídící jednotky 

pomocí kabelu typu RS-232 a vypínač. Je zde také dolní úvrať vertikální translační jednotky 

(dále VTJ) a v neposlední řadě také již výše zmíněný 20W motor, který zajišťuje pojezd 

robotického ramene vertikálním směrem. 

Nástavná část základny (2) slouží pouze k prodloužení pracovního prostoru robotu 

v horizontálním směru a ukotvení horní úvratě VTJ. V úchytu ramene č. 1(3) je umístěn 

první z řady šesti 3W motorů, který umožňuje pohyb tohoto ramene. V samotném rameni 

č. 1(3) se nachází dva motory. První z nich pohybuje kloubem spojující rameno č. 1 a rameno 

č. 2(4), druhý, přes převod v tomto kloubu, pohybuje kloubem zápěstí (5) robotu. 

V samotném rameni č. 2 se žádný motor nenachází. V zápěstí (5) ramene se nacházejí 

motory dva, které s ním pohybují ve dvou různých osách pomocí šnekového převodu. 

Poslední motor se nachází na samotném efektoru (6). Názorné rozmístění motorů je vidět na 

obrázku 7. 

Obrázek 5: pracovní prostor robotu UMI RTX [4] 
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Obrázek 6: části robotu (bokorys) [4] 

Obrázek 7: rozmístění motorů [4] 
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Dalším důležitým parametrem robotu jsou rozsahy pohybu jednotlivých os ramene, 

které znázorňují obrázky 9 a 10. Jak je vidět na obrázku 10, ramena jsou limitována 

základnou a jsou schopna se otáčet kolem své osy jen o 90° doleva či doprava – celkově 

180°. Dolní rameno by teoreticky bylo schopno vykonávat pohyb po celé kružnici, avšak 

z důvodu snadnějšího řízení robotu je mu umožněn pohyb v jedné z polorovin „jen“ cca 

151°. Rozsah pohybu zápěstí robotu je ze stejného důvodu omezen na 110° v obou smyslech 

otáčení, tedy celkově 220°. Jak je vidět na horní části obrázku 9, celé rameno se může 

v horizontálním směru díky pojezdu pohybovat v rozsahu 915 mm a zápěstí nesoucí efektor 

je schopno se ohnout až o úhel 98°. [4] 

 

Obrázek 8: připojovací panel rozhraní 

Obrázek 9: rozsahy pohybu os (bokorys) [4] 
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Rychlosti robotu jsou v porovnání s dalšími výukovými roboty vyvinutými 

v přibližně stejném období velmi dobré. Rychlost koncového bodu je při maximálním 

zatížení 4kg v horizontálním směru 43°. s-1. Ve vertikálním směru - tedy rychlost, kterou je 

schopen vyvinout výtah je asi 100 mm.s-1. Rychlosti v jednotlivých kloubech jsou uvedeny 

v následující tabulce.[4] 

Tabulka 1: rychlosti v kloubech [4]  

kloub rychlost 

Vertikální translační 
jednotka 100 mm.s-1 

rameno č. 1 43°.s-1 

rameno č. 2 86°.s-1 

otáčení zápěstí 128°.s-1 

naklápění zápěstí 93°.s-1 

Jak již bylo zmíněno výše, pohon robotu UMI RTX obstarává 7 elektromotorů. První, 

který slouží k pohonu výtahu ve vertikálním směru, má jmenovitý výkon 20W. Dalších šest 

motorů pouze 3W. Každý z těchto motorů je vybaven dvoufázovým přírůstkovým rotačním 

snímačem (senzorem), díky kterým je řídící program schopen určit, jak se motor hýbe a 

kterým směrem. [4] 

Obrázek 10: rozsahy pohybu os (půdorys) [4] 
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Přírůstkový snímač nebo také inkrementální enkodér je elektrotechnická součástka, 

která převádí rotační nebo lineární pohyb na elektrický signál. Jádrem takovýchto enkodérů 

je tzv. pulsní disk, u tohoto motoru plastový, který obsahuje světla a tmavá pole, resp. 

propustné díry. Disk je pevně mechanicky spojen s hřídelí motoru zpravidla v jeho ose. 

Světlo generované diodou prochází právě přes tento pulsní disk a je zachyceno 

fotodetektorem umístěným na druhé straně disku. Při otáčení hřídele motoru disk střídavě 

světlo propouští nebo nepropouští. Tyto světelné pulsy jsou převáděny na výstupní 

elektronický signál obdélníkového typu. Počet průhledných a neprůhledných polí odpovídá 

počtu pulsů na jednu otáčku. Tento počet je velmi důležitým parametrem každého 

takovéhoto snímače. Fotodetektory a diody sobě si odpovídající jsou vůči sobě posunuty o 

úhel 90°. Sekvenčním porovnáváním (několika dvojic hodnot jdoucích za sebou) je program 

schopen vyhodnotit, jak se motor pohybuje.  Princip fungování snímače je na obrázku 11. 

[8] 

 

Programátor, který takovýto robot automatizuje, potřebuje znát informace o vztazích 

mezi těmito senzory a charakteristikou motoru. Tyto vztahy jsou popsány v tabulce 2. 

  

Obrázek 11: přírůstkový snímač 
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Tabulka 2: vztahy mezi motorem a senzory [4] 

osa 
celkový 

rozsah 
počet pulsů 

pohyb na 1 

puls 

převodový 

poměr 

pulsů na 1 

otáčku 

Vertikální 

translační 

jednotka 

915 mm 3431 0,2667 mm 25:1 24 

horní rameno 180° 5260 0,03442° 876,633:1 12 

dolní rameno 331° 4836 0,06844° 438,317:1 12 

kloub zápěstí 220° 2142 0,10267° 292,211:1 12 

naklápění zápěstí 102° 2750 0,07415° 404,6:1 12 

natáčení zápěstí 313° 8442 0,07415° 404,6:1 12 

efektor 90 mm 1200 proměnná 20.23:1 12 
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1.1.1 Mechanické komponenty robotu 

Pohonné jednotky 

Všech 6 pohonů, které zabezpečují pohyb horizontálních ramen robotu RTX UMI, 

jsou stejnosměrné motory značky Bühler, pracující při napětí 24V DC a jmenovitém výkonu 

3W. Největší rozměr, tedy délka sestavy včetně přimontované řemenice, činí 103 mm. 

Hmotnost sestavy dle obrázku je pak 0,182 kg. Všechny motory jsou funkční a v dobrém 

technickém stavu. 

 

Motor je pevně spojen s převodovkou. Na výstupní hřídeli je pomocí stavěcího 

šroubu přichycena hnací řemenice. Na druhé straně je k motoru připevněna sestava plošného 

spoje a dvoufázového přírůstkového enkodéru (obr. 12, 13). 

 

Na obrázku 14 je patrné rozmístění motorů a jejich funkce na ramenech robotu RTX. 

Motor č. 1 je připevněn horizontálně k držáku ramen robotu a zajišťuje rotační pohyb 

prvního kloubu v ose č. 1. Motor č. 2 je umístěn v těle ramene č. 1 a zajišťuje rotační pohyb 

Obrázek 12: motor značky Bühler - nálepka 

Obrázek 13: motor značky Bühler 
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kloubu v ose č. 3, který otáčí chapadlem. Motor č. 3 je rovněž umístěn v těle ramene č. 1 a 

umožňuje rotační pohyb ramene č. 2 kolem osy č. 2. Motory č. 4 a 5 pomocí převodu 

kuželových kol otáčí a natáčí koncový efektor ve dvou osách. Motor č. 6 pomocí 

lichoběžníkového závitu rozevírá a zavírá chapadla koncového efektoru. 

 

Řemeny 

Převod mechanické energie mezi pohony rameny, resp. efektorem, zajišťují ozubené 

řemeny. Celkem je jich v ramenech robotu umístěno 6. Polovina z nich jsou řady XL a druhá 

polovina řady MXL. 

Obrázek 14: rozmístění motorů v ramenech 
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Na obrázku 15 je patrné rozmístění ozubených řemenů. Řemeny s lichými čísly, resp. 

naznačeny v obrázku žlutou barvou, jsou všechny řady MXL. Řemeny se sudými čísly, resp. 

ty, které jsou naznačeny tmavě červenou barvou, jsou všechny řady XL. 

 

Rozměry ozubených řemenů řady MXL jsou patrné z obrázku 16. Hlavní parametr, 

tedy rozteč (2,023 mm), je dán pro řadu MXL jako 8/10 palce. Číslo uváděné za označením 

řady řetězu vyjadřuje šířka řemene. Např. 025 znamená 2,5 palce, tedy 6,35 mm. Délka 

řemene, je dána číslem před označením řady označuje délku řemene v palcích x10-2. Např. 

označení 1400 bude řemen s délkou 140 palců, tedy 355,6 mm.  

Obrázek 16: řemen řady MXL - schéma[16]  

Obrázek 15: rozmístění řemenů v ramenech robotu 
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Řemen č. 1 v robotu je standardní řemen 1400MXL025. Má tedy rozteč zubů 2,023 

mm, je dlouhý 355,6 mm a jeho šířka je 6,35 mm. Řemen je částečně poškozen – část 

pryžového profilu je mechanicky deformována. Řemen č. 3 je standardní ozubený řemen 

1120MXL025 (obr. 17). Řemen je v uspokojivém stavu. Řemen č. 5 je standardní ozubený 

řemen 1984MXL025 a je lehce opotřebován, nicméně funkční. 

 

Rozměry ozubených řemenů řady XL jsou patrné z obrázku 18. Hlavní parametr, 

tedy rozteč (5,08 mm), je dán pro řadu MXL jako 2 palce. Číslo uváděné za označením řady 

řetězu vyjadřuje šířka řemene. Např. 037 znamená 2,5 palce, tedy 9,39 mm. Délka řemene 

je dána číslem před označením řady, označuje délku řemene v palcích. Např. označení 140 

znamená řemen s délkou 140 palců, tedy 355,6 mm. 

 

Řemen č. 2 v robotu je standardní řemen 140XL037. Má tedy délku 355,6 mm, rozteč 

zubů 5,08mm a šířku 9,39 mm. Řemen č. 4 je standardní řemen s označením 130XL037. 

Řemen č. 6 je standardní řemen s označením 260XL037. Všechny tři řemeny jsou v dobrém 

stavu a plně funkční.  

Obrázek 17: řemen 1120 MXL 025 z robotu 

Obrázek 18: řemen řady XL - schéma[17] 
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Řemenice 

Řemenic je v ramenech robotu celkem 9. Jejich umístění je patrné na obrázku 20. 

Řemenice zobrazeny červenou barvou na hřídeli motoru (1,2,3) jsou standardní. Řemenice 

zobrazeny na obrázku modrou barvou (4,5) jsou shodné dvojité řemenice mající zároveň 

převodovou funkci. Zbylé řemenice jsou zelené. Řemenice č. 6 je pevně sešroubována k ose 

prvního kloubu a pohání jej. Řemenice č. 7 má tu samou funkci u osy druhého kloubu – je 

k ose připevněna červem. Řemenice č. 8 otáčí konzolou efektoru, resp. samotným efektorem. 

Řemenice č. 9 má převodovou funkci a funkci prodloužení řemenového převodu. Na ose 

druhého ramene volně prokluzuje. 

 

Obrázek 19: řemen 130XL037 z robotu 

Obrázek 20: rozmístění řemenic v ramenech robotu 
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Řemenice č. 1, 2 a 3 jsou řemenice připevněny na hřídeli motoru pomocí stavěcího 

šroubu (obr. 21). Její profil nese standardní označení 18 MXL 025, tedy řemenový profil 

MXL s 18 zuby pro šířku řemene 6,39 mm. Řemenice je v dobrém technickém stavu. 

Materiálem řemenice je hliník nebo jeho slitina. 

 

Řemenice č. 4 a 5 jsou dvojité řemenice s převodovou funkcí. Mají tedy dva profily 

na jednom náboji (obr. 22). Profil MXL (s větším počtem zubů a roztečnou kružnicí) nese 

standardní označení 130 MXL 025, tedy 130 zubů pro šířku řemene 6,39 mm. Profil XL 

(menší profil na obrázku) nese standardní označení 10 XL 037, tedy 10 zubů profilu XL pro 

řemen šíře 9,39 mm. Materiálem řemenic je plast. Obě jsou v dobrém technickém stavu. 

 

Řemenice č. 6 (obr. 23) je standardní řemenice se standardním profilem, který má 

označení 60 XL0 37. Má tedy 60 zubů pro šířku řemene 9,39mm. Jejím materiálem je plast 

a je v dobrém technickém stavu. 

Obrázek 21: řemenice č. 1,2,3 

Obrázek 22: řemenice č. 4 a 5 
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Řemenice č. 7 (obr. 24) je řemenice se standardním profilem s označením 

30 XL 037. Má 30 zubů pro šířku zubu 9,39 mm. Je připevněna k ose druhého kloubu 

pomocí stavěcího šroubu. Je vyrobena z hliníku a je v dobrém technickém stavu. 

 

Řemenice č. 8 (obr. 26) je dvojitá řemenice s převodovou funkcí. Má dva profily, 

větší má označení 130MXL025, a druhý, menší má označení 20XL037. Řemenice je volně 

nasazena na osu (trubku) mezi prvním a druhým ramenem. Díra na její ose funguje jako 

kluzné pouzdro. Jejím materiálem je plast a je v dobrém technickém stavu. 

 

Obrázek 23: řemenice č. 6 

Obrázek 24: řemenice č. 7 

Obrázek 25: řemenice č. 8 
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Řemenice č. 9 (obr. 25) je řemenice se standardním profilem a s označením 

40 XL 037. Je připojena stavěcím šroubem k náboji, uloženém v ložiscích, který otáčí 

efektorem. Její materiál je hliník nebo jeho slitina a je v dobrém technickém stavu. 

 

Ložiska 

Ložisek je dle obrázku 27 v ramenech celkem 6. V efektoru robotu jsou použita 

pouze kluzná pouzdra. Dvojice jednořadých kuličkových ložisek 6002 umožňují rotační 

pohyb mezi držákem a prvním ramenem. Jedná se o standardní ložiska s vnitřním průměrem 

15 mm a vnějším průměrem 32 mm. Šířka ložiska je 9 mm. Obě ložiska jsou 

provozuschopná. Dvojice ložisek 61805 mezi prvním a druhým ramenem umožňují rotační 

pohyb v druhém kloubu. Vnější průměr těchto ložisek je 37 mm, průměr vnitřní je pak 25 

mm. Šířka ložiska je 9 mm. Dvojice těchto ložisek namontovaná na nejvzdálenější osu 

umožňuje otáčivý pohyb konzole, která pohybuje koncovým efektorem. Obě dvě dvojice 

ložisek jsou v provozuschopném stavu. Jelikož se ložiska v robotu neotáčejí souvisle a 

neustále, jejich životnost ještě zdaleka není u konce. 

 

 

Obrázek 27: rozmístění ložisek v ramenech 

Obrázek 26: řemenice č. 9 
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1.1.2 Hardwarové komponenty 

Připojovací panel 

Připojovací panel, jak je vidět na obrázku 8 a na schématu na obrázku 28, 

zprostředkovává vstup médií (elektrické energie, informací) do celého robotu. K napájení 

kompletního robotu slouží zástrčka pro napájecí kabel standardu IEC typu C13. Nad 

zástrčkou je hlavní spínač přívodu elektrické energie. Střední část panelu je vyhrazena 

datovým portům a jednomu tlačítku pro „reset“ zařízení. V horní části panelu se nachází port 

pro externí nouzový vypínač a dvě tlačítka pro vypnutí/zapnutí motoru vertikální translační 

jednotky 

 

Port s označením „RS 232“, který slouží pro příjem informací z PC, na kterém běží 

konkrétní program, je propojen se řídícími jednotkami umístěnými na základní desce. Je 

jedním ze dvou, bez kterých robot provozovat nelze - nemá vlastní paměť pro ukládání 

programů. Jeho nevýhodou to ale není, jelikož robot byl zkonstruován primárně pro 

univerzitní prostředí. [4] 

Obrázek 28: schéma připojovacího panelu[4] 
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Port s označením „user I/O“ (input/output – vstup/výstup) je sériový port 

„uživatelský“, který slouží k propojení připojovacího panelu a řídící desky (řídících 

jednotek). Slouží v případě zapojení doplňkových senzorů k robotu, což robot umožňuje. Při 

zapojení vstupu na tento port se jeho prostřednictvím mohou jednotlivé senzory řídit nebo 

zapínat/vypínat. Naopak směrem k uživateli (PC) jdou prostřednictvím tohoto portu 

informace (signály) ze zapojených senzorů. 

Propojení obou portů s řídící deskou a následné propojení s rozvaděčem je vidět na 

obrázku 29. Porty jsou propojeny na řídící desku, kde jsou umístěny dvě výpočetní jednotky 

(IP0 a IP1). Výstup s jednotek je spojen s rozvaděčem (PL3). 

 

Port s označením „ancillary“, tedy česky doplňkový/volitelný, slouží rovněž 

k připojení doplňkových senzorů a periferií. Používá se při současném zapojení portu „RS 

232“. Při současném zapojení těchto dvou portů se přepojí spojení z „user I/O“ na řídící 

desce podle schématu na obrázku 30. K připojení periferních zařízení pak slouží 

prodlužovací 10 pinový kabel vyvedený z rozvaděče (PL3), který je prodloužen do druhého 

ramena robotu (na obrázku „socket in lower arm“) 

 

Obrázek 29: schéma zapojení vstupních portů[4] 

Obrázek 30: schéma zapojení při vytížení„anicilliary“ 
portu[4] 
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Řídící jednotka 

Řídící jednotka celého robotu se skládá z řídící desky s propojovacími porty a dvěma 

výpočtovými jednotkami. Každá z těchto výpočtových jednotek je jednočipový počítač 

(mikrokontrolér) Intel 8031 se 256 Byty RAM paměti. Jejich označení je IP0 a IP1. Každá 

z těchto jednotek řídí pozici, rychlost, zrychlení a energii konkrétního pohonu. Jejich 

kompetence jsou patrné z tabulky 3.[4] 

Tabulka 3: kompetence výpočtových jednotek[4] 

pohon č. (dle obr. 14) řízen jednotkou 
0* IP1 
1 IP1 
2 IP1 
3 IP1 
4 IP1 
5 IP0 
6 IP0 
7 IP1 

*pohon 20W vertikální translační jednotky 

Rozvaděč 

Rozvaděč (obrázek 31) je umístěn na vertikální translační jednotce blízko k ramenům 

robotu. Jeho úkolem je rozdělit signály a elektrický příkon přicházející z řídící desky 

k jednotlivým pohonům a případným senzorům na ramenech robotu.  

 

Kompetence jednotlivých konektorů k pohonům a informaci o počtech pinů 

vystihuje tabulka 4. 

Obrázek 31: rozvaděč[4] 
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Tabulka 4: kompetence portů rozvaděče[4] 

číslo konektoru (dle 
obr. 31) 

počet 
pinů 

propojen s (čísla pohonů 
dle obrázku 14) 

1 40 řídící deska 
2 6 motor č. 4 
3 6 motor č. 5 
4 6 motor č. 2 
5 6 motor č. 1 
6 6 motor č. 3 
7 6 motor č. 6 

8 10 "anciliary A" prodloužení 

Kabeláž 

Kabely spojující rozvaděč s plošnými spoji motorů jsou 6 pinové. Schéma zapojení 

jednotlivých pinů a jejich funkci ukazuje obrázek 32. 

 

Pin z označením „ch2“ generuje signál z kanálu č. 2 přírůstkového snímače. Pin 

s označením 0v je zemnící vodič pro napájení přírůstkového snímače. „ch1“ nese označení 

pin pro výstup signálu z kanálu č. 1 přírůstkového snímače. Pin s označením „vcc“ je pro 

vodič vedoucí napájení. Piny s označením m+ a m- jsou plusový a minusový vodič zapojený 

přímo na motor.[4] 

Obrázek 32: schéma zapojení 
pinů kabelu[4] 
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Na obrázku 33 je vidět prodlužovací kabel zakončený spojkou „samec“. Na obrázku 

34 je vidět koncový kabel typu samice a jeho zapojení do plošného spoje připevněnému 

k motoru s přírůstkovým snímačem. 

1.1.3 Shrnutí 

Základní parametry robotu RTX uvádí tabulka 5. Jelikož se jedná o více než 25 let 

starý, navíc výukový, robot, dá se předpokládat, že výkonové parametry robotu budou 

daleko za velikostně srovnatelnými roboty vyráběnými v dnešní době. Prioritními faktory 

při dohledávání konkrétních modelů tak byly stanoveny dosah ramene a nosnost. 

Tabulka 5:základní parametry RTX UMI [4] 

počet stupňů volnosti 6 

hmotnost robotu  35 (7,5)kg (ramena) 

nosnost 4 kg 

opakovatelná přesnost polohování 0,5 mm 

rychlost koncového bodu 43°.s-1 

dosah ramene 684 mm 

Obrázek 33: 6 pinový kabel - samec Obrázek 34: 6 pinový kabel – samice, 
zapojení 
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1.2 Dostupné roboty na trhu 

Dostupné roboty se dohledají převážně z on-line katalogů firem. Mnou požadované 

SCARA roboty jsou ty s dosahem ramene kolem 700 mm a nosností cca 4 kg. 

1.2.1 EPSON G6-650  

Společnost EPSON, známá spíše jako výrobce zařízení zpracovávajících 

multimediální obsah jako například tiskárny a projektory, má ve své nabídce také širokou 

škálu průmyslových robotů. Roboty typu SCARA nabízí v celkem 3 řadách (G, LS, RS), 

z nichž každá obsahuje několik sérií – celkově 10. Jako příklad jsem vybral robot řady G ze 

série G6. 

 

Tabulka 6: parametry robotu EPSON G6-650 [9] 

počet stupňů volnosti 4 
hmotnost robotu  29 kg 

nosnost 6 kg 
opakovatelná přesnost polohování 0,15 mm 

rychlost koncového bodu 696°.s-1 
dosah ramene 650 mm 

1.2.2 Adept Cobra s600 

Společnost ADEPT s více než třicetiletou působností na poli produkce průmyslových 

robotů a automatizační techniky, nabízí ve svém portfoliu robotů typu SCARA 11 robotů 

s dosahem ramen v rozsahu od 350 do 800 mm. S ohledem na prioritní parametry jsem 

vybral k srovnání model Adept cobra s600. 

Obrázek 35: EPSON G6-650 [9] 
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Tabulka 7: parametry robotu Adept Cobra s600 [10] 

počet stupňů volnosti 4 
hmotnost robotu  41 kg 

nosnost 5,5 kg 
opakovatelná přesnost polohování 0,017 mm 

rychlost koncového bodu 386°.s-1 
dosah ramene 600 mm 

1.2.3 Omron XGL 600 

Japonská společnost Omron, která byla založena v roce 1933, zaměřuje svou 

produkci na výrobky v oblasti průmyslové automatizace, zdravotnické techniky a 

elektrotechnických komponent. Ve své široké nabídce SCARA robotů nabízí modely v 5 

řadách pro různé aplikace. Pro naše srovnání jsem zvolil model XGL 600.  

 

Tabulka 8: parametry robotu Omron XGL 600 [11] 

počet stupňů volnosti 4 
hmotnost robotu  18 kg 

nosnost 4 kg 
opakovatelná přesnost polohování 0,01 mm 

rychlost koncového bodu 468°.s-1 
dosah ramene 600 mm 

Obrázek 36: Adept Cobra s600 
[10] 

Obrázek 37: Omron XGL 600 
[11] 
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1.2.4 IX HNN 6020 

Model vybraný od japonské společnosti IAI, která se specializuje na výrobu 

elektrických pohonů a produkce robotů typu SCARA je jediná oblast robotiky, ve které se 

realizuje. Ve své nabídce má modely pro maximální zatížení až 20 kg a dosah ramene 

v rozmezí 120 a 800 mm. Její nejrychlejší robot má skládanou koncovou rychlost ramene 

7586 mm.s-1. 

 

Tabulka 9: parametry robotu IX HNN 6020 [12] 

počet stupňů volnosti 4 
hmotnost robotu  31,5 kg 

nosnost 10 kg 
opakovatelná přesnost polohování 0,01 mm 

rychlost koncového bodu 690°.s-1 
dosah ramene 600 mm 

1.2.5 DENSO HM 4060 

Společnost DENSO se na svých internetových stránkách chlubí tím, že patří mezi 

500 největších světových firem a je jednou ze dvou největších výrobců automobilových dílů 

na světě. V nepřeberné škále firemní produkce najdeme také výrobu dvou typů robotů – a to 

SCARA, a pěti a šestiosých montážních robotů. 

Obrázek 38: IX HNN 6020 [12] 
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Tabulka 10: parametry robotu DENSO HM 4060 [13] 

počet stupňů volnosti 4 
hmotnost robotu  53 kg 

nosnost 10 kg 
opakovatelná přesnost polohování 0,02 mm 

rychlost koncového bodu 450°.s-1 
dosah ramene 600 mm 

1.2.6 JANOME JS 550 

Japonská firma založená roku 1983, která má ve své nabídce širokou nabídku robotů 

různých druhů. 6 z nich je typu SCARA a pro naše srovnání jsem vybral typ JS 550. Ač má 

kratší dosah ramene (550mm), tak vcelku odpovídá nosností. 

 

Tabulka 11: parametry robotu JANOME JS 550 [14] 

počet stupňů volnosti 4 
hmotnost robotu  29 kg 

nosnost 6 kg 
opakovatelná přesnost polohování 0,015 mm 

rychlost koncového bodu 610°.s-1 
dosah ramene 550 mm 

Obrázek 39: DENSO HM 4060 [13] 

Obrázek 40: JANOME JS 550 
[14] 
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1.2.7 PRECISEFLEX 400 

Firma Precise automation byla založena teprve v roce 2004 stejnými lidmi, jako 

Adept Technology, která se stala přední firmou v oboru. Tato společnost nabízí vcelku úzký 

sortiment automatizační techniky, nicméně jejich kolaborativní SCARA robot má prakticky 

stejnou kinematickou strukturu jako mnou zkoumaný robot.  

 

Tabulka 12: parametry robotu PRECISEFLEX PF4OO [15] 

počet stupňů volnosti 6 
hmotnost robotu  20 kg 

nosnost 0,5 kg 
opakovatelná přesnost polohování 0,05 mm 

Maximální rychlost 500 mm.s-1 
dosah ramene 576 mm 

1.2.8 Srovnání robotů 

Výsledkem průzkumu je srovnání parametrů sériově vyráběných SCARA robotů, 

které byly zapsány do souhrnné tabulky (tabulka 13), společně s parametry robotu RTX 

UMI. 

  

Obrázek 41: PRECISEFLEX PF 400 [15] 
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Tabulka 13: srovnání parametrů dohledaných robotů 

  RTX Epson Adept Omron IX HNN DENSO JANOME PF400 

počet stupňů 
volnosti 6 4 4 4 4 4 4 6 

hmotnost 
robotu 

(ramene) 

35 (7,5) 
kg 29 kg 41 kg 18 kg 31,5 kg 53 kg 29 kg 20 kg 

nosnost 4 kg 6 kg 5,5 kg 4 kg 10 kg 10 kg 6 kg 0,5 kg 

opakovatelná 
přesnost 

polohování 
0,5 mm 0,15 mm 0,017 

mm 
0,01 
mm 0,01 mm 0,02 mm 0,015 

mm 0,05 mm 

rychlost 
koncového 

bodu 
43°.s-1 696°.s-1 386°.s-1 468°.s-1 690°.s-1 450°.s-1 610°.s-1 500 

mm.s-1 

dosah 
ramene 684 mm 650 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 550 mm 576 mm 

V tabulce, kde jsou parametry robotu RTX UMI umístěny v prvním sloupci, je vidět, 

že dnešní sériově vyrábění roboti jsou až 16krát rychlejší než robot RTX UMI a až 50krát 

přesnější.  
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2 Požadavky na úpravu robotu RTX 

UMI RTX je robot, který se začal vyrábět v roce 1986 v Anglii a sloužil pouze pro 

studijní účely, nikoliv pro průmyslovou výrobu. Mnou zkoumaný model byl vyroben v roce 

1988 a lze tedy předpokládat určitý technologický vývoj ve srovnání s prvním modelem, 

nicméně těžko může konkurovat dnešním moderním SCARA Robotům na trhu.  

2.1 Požadavkový list 

Při sestavování požadavků na vylepšení je nutné vzít v úvahu, že dosažení 

podobných parametrů dohledaných u současných robotů by bylo velmi problematické. Proto 

budou požadavky na vylepšení vycházet z reálného pohledu na věc a budou sestaveny 

za předpokladu zachování stávající kinematické struktury ramen. V tabulce 14 jsou uvedeny 

všechny požadavky nutné k provedení zásahů do robotu. 

Tabulka 14: požadavkový list 

vlastnost aktuální stav požadavek 
požadavky pracovního prostředí robotu 

stupeň krytí IP 31 zůstává stejný 
pracovní teplota 25 ÷ 40 °C zůstává stejná 

okolní teplota  10 ÷ 35 °C zůstává stejná 
pohony robotu elektrické elektrické 

požadavky pro konstrukční vylepšení 

hmotnost ramen 7,5 kg snížit nejméně o 15 % 
hmotnost uzlu D (efektoru) 1,78 kg snížit nejméně o 30% 
hmotnost uzlu B (rameno 1) 2,09 kg snížit nejméně o 15 % 
moment setrvačnosti č. 1* 0,157 kg.m2 snížit nejméně o 20 % 
moment setrvačnosti č. 2* 0,00452 kg.m2 snížit nejméně o 30 % 

opakovatelná přesnost 0,5 mm zůstává stejná 
nosnost 4 kg zůstává stejná, může se zvýšit 

energetická náročnost 18 W Stejná, může se snížit 
další požadavky 

3D model  bez 3D podkladů zpracovat aktuální stav 
Koncepty zlepšení současný stav robotu navrhnout alespoň 2 

dokumentace bez dokumentace zpracovat potřebnou 
dokuentaci 

*momenty setrvačnosti jsou popsány v kapitole 4.3.2 

Požadavek na snížení hmotnosti efektoru je dvojnásobný oproti požadavku na snížení 

hmotnosti ramen z důvodu existence předpokladu, že zásadnější vliv na plnění funkcí ramen 

bude mít snížení hmotnosti právě této části robotu. 
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3 3D model robotu 

Pomocí softwaru PTC CREO Parametric 3.0 byl vytvořen podrobný 3D model 

zkoumaného robotu, resp. jeho horizontálních ramen a koncového efektoru. V trimetrickém 

pohledu je vidět na obrázku 42. Ke všem součástem sestavy byly přiřazeny co nejpřesnější 

hodnoty jako rozměry či hustota materiálu dané komponenty. Struktura modelu byla 

vytvořena dle montážního postupu sestavování robotu. 

Na obrázku 43 je patrná struktura sestavy modelu. Hlavní sestava se skládá ze 4 

dílčích uzlů. Prvním z nich je držák (A00_držák), který je připevněn k základně robotu 

s VTJ. Do něj je vloženo rameno č. 1 (B00_rameno1), které se spojí s předešlým vsunutím 

ocelové osy (02_osa), a zajistí se pojistnými kroužky (V07_poj_kr14). Jeho správná 

horizontální poloha se ustaví ocelovou svěrkou (03_sverka). Rameno č. 2 (C00_rameno02) 

je spojeno s předešlým uzlem pomocí vlepené trubky, která je součástí této podstavy. Trubka 

je vložena do osy ramene č. 1, na kterou se nasadí řemenice (04_remenice8). Poloha 

řemenice je následně ustavena stavěcím šroubem. Efektor (D00_efektor) je k předešlému 

uzlu přišroubován 4 šrouby s podložkami (SPOJ_MAT_EFEKTOR). Celá sestava má 119 

dílů a její hmotnost je 7,48 kg. 

 

 
Obrázek 42: sestavní model robotu RTX UMI Obrázek 43: struktura modelu 
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3.1.1 Držák ramen 

Podsestava držáku na obrázku 44 (A00_drzak) je sestava komponent na mateřském 

svařenci (A01_drzak). Ten je v sestavě technologicky nesprávně vymodelován jako jeden 

díl. Pro potřeby analýzy je však jedno, zda bude tento prvek vystupovat jako sestava či 

samostatný díl. Sestava se skládá z 16 součástí a její hmotnost činí 1,89 kg. 

 

  

3.1.2 Rameno č. 1 

Podsestava ramene č. 1 (B00_rameno1) je sestava komponent namontovaných na 

lisované formě z neznámé plastické hmoty. Hustota formy byla vypočtena vážením 

demontovaného ramene č. 2 a odečtením objemu součásti z 3D modelu. Uzel se skládá z 31 

částí a jeho celková hmotnost je 2,107 kg. 

Obrázek 44: sestava držáku Obrázek 45: struktura modelu 
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3.1.3 Rameno č. 2 

Podsestava ramene č. 2 (C00_rameno2), je stejně jako předešlá, sestava komponent 

namontovaných na lisované formě z neznámé plastické hmoty. Uzel se skládá z 10 

komponent a jeho celková hmotnost je 1,418 kg. 

  

 

Obrázek 46: sestava ramene č. 1 

Obrázek 47: rameno č. 1 - řez Obrázek 48: struktura 
modelu 

Obrázek 49: rameno č. 2 Obrázek 50: struktura modelu 
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3.1.4 Efektor 

Podsestava efektoru (D00_efektor) je uzel skládající se z dílčích podsestav (obr. 52). 

Jedná se o dvě symetrické skořepiny (DA00_skorepina_leva a  DB00_skorepina_prava), 

převodník (DC00_prevodnik) a samotné čelisti (DD00_chapadlo). Efektor se skládá z 58 

dílů a jeho hmotnost je 1,762 kg. 

 

 

Rozdíl mezi celkovou hmotností ramen a součtem hmotností dílčích uzlů tvoří 

hmotnost komponent, které slouží k propojení těchto podsestav. 

Obrázek 51: efektor - řezy 

Obrázek 52: efektor - struktura 
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4 Koncepce pro zlepšení funkcí robotu 

V této části bude proveden návrh několika změn na robotu. Následně budou 

zapracovány do již vytvořeného 3D modelu a bude vyhodnocen jejich dopady na funkčnost 

zařízení. Pro zvolenou koncepci bude zpracována potřebná dokumentace.  

4.1 Návrhy konceptů 

Dle stanovených požadavků a s ohledem na zachování současné kinematické 

struktury budou navrženy koncepty, které povedou ke zlepšení vlastností robotu.  

4.1.1 Výměna pohonů  

Manuál robotu uvádí, že výstup krouticího mementu na převodovce 100 mNm a 300 

otáčkách za minutu při proudu 300 mA odpovídá rychlosti 6069 otáček za minutu na motoru. 

To by odpovídalo převodovému poměru převodovky 20,23 a jmenovitému krouticímu 

momentu motoru 4,94 mNm. Správnost předpokladu ověřím výpočtem z celkového 

převodového poměru z tabulky 2 a převodovým poměrem řemenic. Pro výpočet použiji 

převod ozubeným řemenem mezi motorem č. 1 a řemenicí č. 6 

Tabulka 15: výpočet převodového poměru mezi motorem a převodovkou [5] 

Výpočet převodového poměru 
dáno  obecný postup s dosazením výsledné hodnoty 
z 1 =18 
z 2 =130 
z 3 =10 
z 4 =60 
u c =876,633:1 

𝑢𝑢𝑐𝑐 = 𝑢𝑢𝑝𝑝.𝑢𝑢ř  => 𝑢𝑢𝑝𝑝 =
𝑢𝑢𝑐𝑐
𝑢𝑢ř

=
876,633

43, 3�
= 20,23 

𝑢𝑢ř = 𝑧𝑧2
𝑧𝑧1

. 𝑧𝑧4
𝑧𝑧3

= 130
18

. 60
10

= 43, 3�  

𝑢𝑢𝑐𝑐 = 20,23  

Kontrolně byly provedeny výpočty i pro další dva motory. Bylo ověřeno, že v celém 

robotu se jedná o identické pohonné sestavy se stejným převodovým poměrem převodovky. 

Pro hledaný motor tedy bude platit, že při výstupu z převodovky by měl dodávat 100 mNm 

krouticího momentu při elektrickém výkonu 3W a stejnosměrném napětí 24V. 

Pro tyto potřeby vybírám sestavu motoru Maxon DC-max 16 S, převodovky Maxon 

GPX 16 a enkodér ENX 10 EASY. K použití uvedené sestavy je zapotřebí nahradit 

současnou řídící jednotku, která se nachází v základně robotu mimo ramen, kompatibilní 
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s motory maxon. Pro konkrétní sestavu vyhovuje řídící jednotka EPOS 2. S úpravou výměny 

konektorů bude použita současná kabeláž, která je již provlečena robotem. Parametry 

sestavy jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

Tabulka 16: DC - max 16 S – parametry (příloha A) 

pracovní napětí 24V 
jmenovité otáčky 6580 ot/min 

jmenovitý kr. moment 4,76 mNm 
jmenovitý proud 0,227 A 

maximální kr. moment 14,4 mNm 
maximální proud 0,64 A 
maximální otáčky 11000 ot/min 

hmotnost 23 g 
 

 

 

Tabulka 17: GPX 16 – parametry (příloha B) 
 

maximální otáčky 16000 
max. přenášený výkon 5 W 

hmotnost 25 g 
převodový poměr 21:1 

 

 

Tabulka 18: enkodér ENX 10 quad- parametry 
(příloha C) 

 

pulsů na otáčku 1 
počet kanálů 2 

připojovací rozhraní RS422 
Hmotnost  5 g 

maximální otáčky 30000 ot/min 

 

Uvedená pohonná sestava bude na výstupu z převodovky dodávat 100mNm při 6580 

otáčkách motoru při jmenovitém proudu 0,277 A. Celková hmotnost pohonné sestavy je 

53 g. 

Tabulka 19: ŘJ epos2 24/2 390438 – parametry (příloha 
D) 

pracovní napětí 9-24 V 
jmenovitý výstupní proud 2A 

počet vstupů 6 
hmotnost 30 g 

 

 

Obrázek 53: DC-max 16 S 

Obrázek 54: GPX 16 

Obrázek 55: enkodér ENX 10 QUAD 

Obrázek 56: ŘJ epos 2 
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4.1.2 Výměna řemenů 

Výměna řemenů bude provedena nejen z důvodu samotného snížení hmotnosti 

řemenů, ale především kvůli zmenšení hmotnosti řemenic, a to snížením jejich výšky. 

Výrobce, firma Gates se zastoupením firmou UZIMEX v České republice, navrhovaných 

řemenů uvádí, že jsou schopny přenášet výkony až 0,8 kW a snášet otáčky až 20 000 otáček 

za minutu. Pro naši aplikaci tedy více než dostačující. Navrhované výměny řemenů jsou 

uvedeny v tabulce 21.[21] 

Tabulka 20: navrhované výměny řemene [18] 

řemen č. původní řemen navrhovaný řemen 
1 1400 MXL 025 1400 MXL 012 
2 140 XL 037 1400 MXL 012 
3 1120 MXL 025 1120 MXL 012 
4 130 XL 037 130 XL 025 
5 1984 MXL 025 1984 MXL 012 
6 260 XL 037 260 XL 025 

V souvislosti s výměnou řemenů dojde k výměně řemenic. Přehled parametrů 

navrhovaných řemenic je vidět v tabulce 22. Řemenice budou vyrobeny firmou Haberkorn 

Ulmer, s.r.o dle zadané výrobní dokumentace (přílohy E, F, G, H, I, J, K).[20] 

Tabulka 21: navrhované profily nových řemenic 

řemenice č. původní řemenice navrhovaný profil výška profilu 
1 18 MXL 025 18 MXL 012 3,5 mm 
2 18 MXL 025 18 MXL 012 3,5 mm 
3 18 MXL 025 18 MXL 012 3,5 mm 
4 130 MXL 025/10 XL 037 130 MXL 012/25 MXL 012 3,5 mm/3,5 mm 
5 130 MXL 025/10 XL 037 130 MXL 012/10 XL 025 3,5mm/6,8 mm 
6 60 XL 037 150 MXL 025 6,8 mm 
7 30 XL 037 30 XL 025 6,8 mm 
8 130 MXL 025/20 XL 037 130 MXL 012/20 XL 025 3,5 mm/6,8 mm 
9 40 XL 037 40 XL 025 6,8 

4.1.3 Výměna skořepiny efektoru 

Skořepina je v současnosti vyrobena ze slitiny hliníku s hustotou okolo 2750 kg/m3. 

Z důvodu snížení hmotnosti bude nahrazena novou, zhotovenou z polykarbonátu na 3D 

tiskárně s hustotou přibližně 1200 kg/m3. Současně bude upravena přepážka skořepiny 

z důvodu jiných připojovacích rozměrů navrhované pohonné jednotky.  



Fakulta strojní  Katedra robotiky 

54 

  

4.2 Zapracování změn do 3D modelu 

V souvislosti s navrhovanými úpravami robotu byl pozměněn 3D model robotu. 

S ohledem na nekompatibilní připojovací rozměry původních pohonných jednotek bylo 

nutné navrhnout nové připojovací komponenty. Nahrazeny byly rovněž všechny řemenice a 

řemeny. 

 

Obrázek 56: skořepina efektoru 

Obrázek 57: inovovaný model (vpravo) 
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4.2.1 Držák ramen 

V podsestavě držáku ramen (A00_drzak) došlo k výměně motoru (1) a s tím spojené 

náhrady připojovacího plechu (2) s odpovídajícími připojovacími rozměry. Dále byl 

nahrazen ozubený řemen 1400 MXL 025 (4a) za řemen 1400 MXL 012 (4b). V souvislosti 

s výměnou řemene došlo i k náhradě řemenic za nové, s odpovídajícími profily. Původní 

řemenice na motoru s profilem 18 MXL 025 (3a) byla nahrazena řemenicí s profilem 18 

MXL 012 (3b). Dvojitá řemenice s profily 130 MXL 025/10 XL 037 (5a) byla nahrazena 

novou s profily 130 MXL 012/25 MXL 012 (5b). Úpravy jsou znázorněny na obrázku 58. 

 

4.2.2 Rameno č. 1 

Na rameni č. 1 došlo k výměně motorů a rovněž připojovacích plechů (7 a 8). Byly 

nahrazeny ozubené řemenice s profilem 60 XL 037 (1a) za řemenici s profilem 150 MXL 

025 (1b), řemenice s profilem 130 MXL 025/10 XL 037 (2a) za řemenici s profilem 130 

MXL 012/10 XL 025 (2b), řemenice na motoru (6a, 9a) s profilem 18 MXL 025 za řemenice 

s profilem 18 MXL 012 (6b, 9a) a řemenice s profilem 30 XL 037 (3a) za řemenici s profilem 

30 XL 025 (3b). Dále byly vyměněny ozubené řemeny 1120 MXL 025 (5a) za řemen 1120 

MXL 012 (5b) a řemen 130 XL 037 (4a) za řemen 130 XL 025 (4b). Úpravy jsou znázorněny 

na obrázku 59.  

Obrázek 58: úprava uzlu A (vpravo nová verze) 
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4.2.3 Rameno č. 2 

Na rameni č. 2 byla vyměněna ozubená řemenice s profilem 130 MXL 025/20 XL 

037 (1a) za řemenici s profilem 130 MXL 012/20 XL 025 (1b), a řemenice s profilem 40 XL 

037 za řemenici s profilem 40 XL 025 (3b). Rovněž byl nahrazen ozubený řemen 260 XL 

037 (2a) za řemen 260 XL 025 (2b).  Úpravy jsou znázorněny na obrázku 60.  

 

4.2.4 Efektor 

Na efektoru byly vyměněny oba motory (1) naklápěcího převodníku a rovněž motor 

pohybového šroubu efektoru (4). Byly nahrazeny připojovací plechy pohonu pohybového 

šroubu (2). Zároveň byla nahrazena skořepina z hliníkové slitiny (3a) za novou, plastovou 

skořepinu, vyrobenou technologií 3D tisku.  

Obrázek 60: úpravy uzlu C (vpravo nová verze) 

Obrázek 59: úpravy uzlu B (vpravo nová verze) 
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4.3 Posouzení změn a srovnání s původním stavem 

Na základě provedených změn nyní uskutečním srovnání s původním stavem robotu 

pomocí hmotnostní analýzy softwaru PTC CREO.  

4.3.1 Srovnání hmotností 

Jedno z posouzení dopadů úprav robotu je hmotnostní srovnání výchozího stavu a 

stavu se zvolenými koncepty. Srovnání je provedeno v tabulce 23. 

Tabulka 22: hmotnostní srovnání původní a inovované verze  

  původní verze jednotka Nová verze jednotka podíl požadavek 
celá ramena 7,49 kg 6,33 kg 84,5% 85% 

uzel A (držák) 1,88 kg 1,75 kg 92,8% - 
uzel B (rameno 1) 2,09 kg 1,75 kg 84,0% 85% 
uzel C (rameno 2) 1,42 kg 1,39 kg 97,5% - 
uzel D (efektor) 1,76 kg 1,14 kg 64,8% 70% 

 Z tabulky výše vyplývá, že celkem se zvolenými úpravami sníží hmotnost ramen o 

1,16 kg, tedy o 15,5 % celkové hmotnosti ramen. Na uzlu A se hmotnost snížila o 0,13 kg, 

Obrázek 61: úprava na uzlu D (vpravo nová verze) 
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tedy o 7,2% původní hmotnosti, na uzlu B to bylo o 0,34 kg, tedy úspora 16% původní 

hmotnosti, na uzlu C se hmotnost snížila o zanedbatelných 0,03 kg tedy o 2,5% původní 

hmotnosti a na uzlu D to bylo 0,62 kg, což představuje 35,2% snížení hmotnosti. Dosažené 

výsledky dostatečně splnily stanovené požadavky a z tohoto hlediska jsou zvolené koncepty 

správné.  

4.3.2 Srovnání momentů setrvačnosti 

Druhým posouzením dopadů je srovnání momentů setrvačností hmot, které jsou 

poháněny konkrétními motory. Byly vybrány motory č. 2 (moment setrvačnosti č. 2) a 3 

(moment setrvačnosti č. 1) a vytvořeny nové podsestavy, které reprezentují poháněnou 

hmotu vybraných motorů. Názorně je to vidět na obrázku 62 a 63. 

 

Do výše znázorněné podsestavy byl zaveden nový souřadnicový systém podle 

obrázku (62). Sestava se pohybuje rotačním pohybem kolem osy Z (na obrázku 

přerušovaně). Byl zjištěn moment setrvačnosti hmoty k ose Z 0,00452 kg.m2 v původní verzi 

a 0,00254 kg.m2 ve verzi inovované. Příklad zjišťování hodnot je uveden na obrázku 63. 

Obrázek 62: vyšetření momentu setrvačnosti č. 2 - schéma 
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Do znázorněné podsestavy byl zaveden souřadnicový systém podle obrázku (63). 

Sestava se pohybuje rotačním pohybem kolem osy Z (na obrázku přerušovaně). Byl zjištěn 

Obrázek 64: vyšetření momentu setrvačnosti č. 1 - schéma  

Obrázek 63: příklad zjišťování hodnot z hmotnostní analýzy 
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moment setrvačnosti hmoty k ose Z 0,158 kg.m2 v původní verzi a 0,117 kg.m2 ve verzi 

inovované. 

Srovnání momentů setrvačností je uvedeno v tabulce 24. 

Tabulka 23: srovnání momentů setrvačnosti 

  původní verze nová verze jednotka podíl v % požadavek 
moment 

setrvačnosti č. 
1 

0,157 0,117 kg.m2 74,5% 80,0% 

moment 
setrvačnosti č. 

2 
0,00452 0,00254 kg.m2 56,2% 70,0% 

Z tabulky 24 je zřejmé, že se podařilo oba požadavky na snížení momentů 

setrvačnosti splnit a navrhované koncepty z tohoto hlediska jsou správné. 

4.4 Potřebná opatření realizace 

Na základě hmotnostní analýzy navrhovaného konceptu byla ověřena jeho správnost. 

Pro uskutečnění této inovace v praxi je zapotřebí připravit podklady pro náhradu dílčích uzlů 

a komponent. 

Koncept výměny motorů počítá s výměnou všech šesti motorů v ramenech včetně 

efektoru. Ty je potřeba uchytit do konstrukce ramen pomocí připojovacích plechů, které se 

budou nově vyrábět. Výroba proběhne na základě výrobní dokumentace. Jedná se o výrobní 

výkres připojovacího plechu motoru č. 1 (příloha L), který bude namontován dle sestavného 

výkresu (příloha M). Dále o výrobní výkres připojovacího plechu motoru č. 2 (příloha N) a 

motoru č. 3 (příloha O), které budou smontovány dle sestavného výkresu (příloha P). Motory 

č. 4 a 5 budou připevněny k nové skořepině efektoru dle sestavného výkresu (příloha Q). 

K motoru č. 6 budou vyrobeny dva připojovací plechy dle výrobních výkresů (příloha R, S) 

a připojen bude k sestavě dle sestavného výkresu (příloha T). Motory budou propojeny 

s novou řídící jednotkou současnou kabeláží, která je již provlečena robotem. Současná 

kabeláž je 6 pinová. Dva piny budou použity jako napájecí kabely motoru. Zbylé čtyři budou 

připojeny k enkodéru. Ten má sice 10 pinový konektor, ale pouze 4 piny jsou zapojeny. 

Koncept výměny řemenic spočívá ve výměně všech řemenů a řemenic. Řemeny jsou 

všechny standardních délek a běžně dostupné, tedy se budou nakupovat. Řemenice jsou 
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nestandardní, budou se vyrábět. Výroba proběhne v už výše zmiňované firmě Haberkorn 

Ulmer, s.r.o. dle zadané výrobní dokumentace. Řemenice č. 1, 2 a 3 jsou stejné a budou 

vyrobeny dle výrobního výkresu (příloha E). Řemenice č. 4, 5, 6, 7, 8 a 9 jsou různé a budou 

vyrobeny dle výrobních výkresů (příloha F, G, H, I, J, K). Dle katalogového listu planetové 

převodovky (příloha B) je maximální radiální zatížení 45 N. Toto radiální zatížení vyvozuje 

napínací síla Fn  (dle obrázku 64) řemene, kterou je třeba vypočítat dle výpočtů stanovených 

výrobcem v katalogu. [21] 

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 = 600.
𝑃𝑃
𝑣𝑣

;  𝑃𝑃(𝑣𝑣ý𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑣𝑣 𝑘𝑘𝑘𝑘),𝑣𝑣(𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑙𝑙𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙 ř𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑘𝑘𝑢𝑢 𝑣𝑣 𝑚𝑚. 𝑙𝑙−1) 

 

Podmínkou je, aby napínací síla byla menší než dovolené maximální radiální zatížení 

na převodovce. Nejprve provedu výpočet doporučeného předepnutí řemene pro naši aplikaci 

v tabulce 25 postupně pro všechny tři řemenové převody. 

Tabulka 24: výpočet napínacích sil[5][21] 

Výpočet řemenového převodu – předepnutí řemenu č. 1 
dáno  obecný postup s dosazením výsledné hodnoty 
ω 4 =43°s-1= 0,75 s-1 
n 4 =7,17 ot.min-1 
z 1 =18 
z 2 =130 
z 3 =25 
z 4 =150 
α=22,71 ° 
M k1 =0,1 Nm 
r 1 =5 mm 

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 = 600.
𝑃𝑃
𝑣𝑣

= 600
𝑀𝑀𝑘𝑘1.𝑘𝑘1.𝜋𝜋
1000.30
𝜔𝜔1. 𝑟𝑟1

= 600

𝑀𝑀𝑘𝑘1.𝑘𝑘4. 𝑧𝑧2𝑧𝑧1
. 𝑧𝑧4𝑧𝑧3

.𝜋𝜋
1000.30
𝜔𝜔4. 𝑧𝑧2𝑧𝑧1

. 𝑧𝑧4𝑧𝑧3
𝑟𝑟1

= 600.

0,1 . 7,17. 130
18 . 150

25 .𝜋𝜋
1000.30

0,75 . 130
18 . 150

25 . 0,005
= 12 𝑁𝑁 

𝑟𝑟𝑘𝑘𝑙𝑙𝑐𝑐 =
𝐹𝐹𝑛𝑛
2
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠

;𝐹𝐹𝑛𝑛 = 𝑟𝑟𝑘𝑘𝑙𝑙𝑐𝑐.𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 . 2 = 𝑟𝑟𝑘𝑘𝑙𝑙22,71. 12 . 2 = 22,1 𝑁𝑁 

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 = 12 𝑁𝑁 

𝐹𝐹𝑛𝑛 = 22,1 𝑁𝑁  

Obrázek 65: schéma řemenového převodu 
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Výpočet řemenového převodu – předepnutí řemenu č. 3 
dáno  obecný postup s dosazením výsledné hodnoty 
ω 4 =86°s-1= 1,5 s-1 
n 4 =14,33 ot.min-1 
z 1 =18 
z 2 =130 
z 3 =10 
z 4 =30 
α=36,64 ° 
M k1 =0,1 Nm 
r 1 =5 mm 

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 = 600.
𝑃𝑃
𝑣𝑣

= 600
𝑀𝑀𝑘𝑘1.𝑘𝑘1.𝜋𝜋
1000.30
𝜔𝜔1. 𝑟𝑟1

= 600

𝑀𝑀𝑘𝑘1.𝑘𝑘4. 𝑧𝑧2𝑧𝑧1
. 𝑧𝑧4𝑧𝑧3

.𝜋𝜋
1000.30
𝜔𝜔4. 𝑧𝑧2𝑧𝑧1

. 𝑧𝑧4𝑧𝑧3
𝑟𝑟1

= 600.

0,1 . 14,33 . 130
18 . 30

10 .𝜋𝜋
1000.30

1,5 . 130
18 . 30

10 . 0,005
= 12 𝑁𝑁 

𝑟𝑟𝑘𝑘𝑙𝑙𝑐𝑐 =
𝐹𝐹𝑛𝑛
2
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠

;𝐹𝐹𝑛𝑛 = 𝑟𝑟𝑘𝑘𝑙𝑙𝑐𝑐.𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 . 2 = 𝑟𝑟𝑘𝑘𝑙𝑙 36,64. 12 . 2 = 19,25 𝑁𝑁 

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 = 12 𝑁𝑁 

 𝐹𝐹𝑛𝑛 = 19,25 𝑁𝑁 

Výpočet řemenového převodu – předepnutí řemenu č. 5 
dáno  obecný postup s dosazením výsledné hodnoty 
ω 4 =128°s-1= 2,23 s-1 
n 4 =21,33 ot.min-1 
z 1 =18 
z 2 =130 
z 3 =20 
z 4 =40 
α=13,04 ° 
M k1 =0,1 Nm 
r 1 =5 mm 

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 = 600.
𝑃𝑃
𝑣𝑣

= 600
𝑀𝑀𝑘𝑘1.𝑘𝑘1.𝜋𝜋
1000.30
𝜔𝜔1. 𝑟𝑟1

= 600

𝑀𝑀𝑘𝑘1.𝑘𝑘4. 𝑧𝑧2𝑧𝑧1
. 𝑧𝑧4𝑧𝑧3

.𝜋𝜋
1000.30
𝜔𝜔4. 𝑧𝑧2𝑧𝑧1

. 𝑧𝑧4𝑧𝑧3
𝑟𝑟1

= 600.

0,1 . 21,33 . 130
18 . 40

20 .𝜋𝜋
1000.30

2,23 . 130
18 . 40

20 . 0,005
= 12 𝑁𝑁 

𝑟𝑟𝑘𝑘𝑙𝑙𝑐𝑐 =
𝐹𝐹𝑛𝑛
2
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠

;𝐹𝐹𝑛𝑛 = 𝑟𝑟𝑘𝑘𝑙𝑙𝑐𝑐.𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 . 2 = cos 13,04 . 12 . 2 = 23,4 𝑁𝑁 

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 = 12 𝑁𝑁 

 𝐹𝐹𝑛𝑛 = 23,4 𝑁𝑁 

Ani jedna z napínacích sil nepřekročila doporučené maximální radiální zatížení 

stanovené výrobcem převodovky. Řemeny se tedy předepnou dle vypočtených napínacích 

sil. Řemen č. 1 a č. 3 pomocí mimoosého napínáku a řemen č. 5 posunutím připojovacího 

plechu prostřednictvím protáhlých děr. 

Koncept výměny skořepiny bude realizován formou výroby nové skořepiny z 

polykarbonátu 3D tiskem na základě CAD dat, která jsou součástí speciální přílohy 

bakalářské práce (CD ROM).  
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5 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo technikami reverzního inženýrství vytvořit detailní 

model výukového SCARA robotu UMI RTX a na základě analýzy dostupných prostředků 

se pokusit navrhnout koncepty, které by zlepšily plnění funkcí horizontálních ramen tohoto 

robotu. Tyto koncepty následně zapracovat do existujícího 3D modelu a objektivně posoudit 

jejich dopad na funkčnost ramen. 

 Na úplném začátku práce jsem získával základní přehled o dané problematice a začal 

sbírat užitečné podklady a literaturu o zkoumaném robotu. Robot jsem postupně začal 

demontovat a pomocí základních metrologických nástrojů (posuvné měřidlo, váha) jsem 

měřil jednotlivé součásti systému. Vše jsem zaznamenával pomocí modelování komponent 

ve známém 3D softwaru a jejich skládání do jednotlivých sestav a podsestav. Poté, co byl 

model horizontálních ramen kompletní, byl proveden detailní průzkum trhu se současnými 

SCARA roboty a byla věnována pozornost jejich charakteristickým parametrům. Na základě 

srovnání těchto údajů s robotem RTX  byly vytvořeny požadavky svázané s návrhy 

konceptů, které by měly zlepšit plnění funkcí robotu. V této fázi práce byl dotvořen 3D 

model efektoru jakožto místa s velkým potenciálem pro návrh změn s následkem pozitivních 

dopadů na funkčnost robotu. Následně byly vytvořeny 3 koncepty navrhovaných úprav, 

které byly zapracovány do již vytvořeného 3D modelu. Původní model byl zálohován a na 

obou verzích byla provedena hmotnostní analýza. Následně bylo provedeno posouzení 

dopadů změn formou srovnání původní a inovované verze a zároveň srovnání výsledků 

s požadavky.  

Na základě pozitivních výsledků posouzení, a to konkrétně snížení hmotnosti o 1,15 

kg celých ramen, došlo k rozpracování konceptů do úrovně přípravy všech potřebných 

podkladů k realizaci těchto změn. Byla vypracována výrobní výkresová dokumentace 

nahrazovaných dílů, připravena 3D data a sepsána všechna opatření provázející realizaci. 

Stanovené cíle se v práci podařilo splnit, nicméně daná problematika nabízí prostor 

pro daleko hlubší analýzu některých dílčích úkolů práce. Například návrh pohonů byl 

proveden s ohledem na původní identičnost pohonných jednotek a je zde tedy prostor pro 

návrh ještě lehčích pohonů, tedy těch, které nejsou v systému tolik namáhány. To by však 

znamenalo daleko hlubší dynamickou analýzu manipulátoru. 



Fakulta strojní  Katedra robotiky 

64 

Seznam použité literatury 

Tištěné publikace 

[1] SKAŘUPA, Jiří. Průmyslové roboty a manipulátory. Ostrava: Ediční středisko VŠB – 
TUO, 2007, 229 s. ISBN 978-80-248-1522-0. 

[2] ŠEFR, Robert. Diplomová práce na téma: „Reverzní inženýrství“. Brno: Masarykova 
univerzita, 2009, 59s. 

[3] DISOTELL, William a COLIN, Mitchel. Integrating motion, and Voice control with 
Kinematic of a SCARA robotic system. Florida Gulf Coast University, 2015, 49s. 

[4] UNIVERSAL MACHINE INTELLIGENCE LIMITED. Inside RTX. London: UMI 
Ltd., 1986, 29s. 

[5] KALÁB, Květoslav. Části a mechanismy strojů pro bakaláře. Části pohonů strojů. 
Ostrava: Ediční středisko VŠB – TUO, 2009, 130 s. ISBN 978-80-248-1860-3. 

Internetové zdroje 

[6] Elektro průmysl: Robotika od historie po současnost. [online]. [cit. 2016-11-28]. 
Dostupné z: http://www.elektroprumysl.cz/automatizace-rizeni-a-regulace/robotika-
od-historie-po-soucasnost-3 

[7] The robotics society of Japan: SCARA robot. [online]. [cit. 2016-11-28]. Dostupné z: 
http://rraj.rsj-web.org/en_atcl/842 

[8] Robot klub Rychnov: Inkrementální snímače – popis produktu. [online]. [cit. 2016-11-
28]. Dostupné z: http://robotika.vosrk.cz/guide/sensors/decode/cs 

[9] EPSON: roboty SCARA řady G. [online]. [cit. 2016-11-28]. Dostupné z: 
http://robots.epson.com/product-detail/3 

[10] ADEPT: Cobra SCARA robots. [online]. [cit. 2016-11-28]. Dostupné z: 
http://www.adept.com/products/robots/scara/cobra-s600/general 

[11] OMRON: Katalog robotů. [online]. [cit. 2016-11-28]. Dostupné z: 
https://industrial.omron.co.uk/en/products/x-series 



Fakulta strojní  Katedra robotiky 

65 

[12] Rem-technik: robotika - SCARA roboty. [online]. [cit. 2016-11-28]. Dostupné z: 
http://www.rem-technik.cz/robotika/scara-roboty/scara-roboty-ix-61.html 

[13] Densorobotics: 4-axis (SCARA) robots –features. [online]. [cit. 2016-11-28]. 
https://www.densorobotics-europe.com/cs/product/hm-4060g-0 

[14] Janome: Katalog. [online]. [cit. 2016-11-28]. https://www.densorobotics-
europe.com/cs/product/hm-4060g-0 

[15] Precise Automation: online Katalog. [online]. [cit. 2016-11-28]. 
http://preciseautomation.com/PF400.html 

[16] Řemeny-řetězy: online Katalog. [online]. [cit. 2017-01-05]. http://www.remeny-
retezy.cz/remeny/ploche-ozubene/jednostranne/mxl/remen-ozubeny-mxl-360-012-3-
05-mm-optibelt-zr-13000.html 

[17] Řemeny-řetězy: online Katalog. [online]. [cit. 2017-01-05]. http://www.remeny-
retezy.cz/remeny/ploche-ozubene/jednostranne/xl/remen-ozubeny-xl-60-025-6-35-
mm-optibelt-zr-13065.html 

[18] Gates: online Katalog. [online]. [cit. 2017-01-05]. 
http://ww2.gates.com/europe/downloads/download_common.cfm?file=20054_E2_IN
DUSTRIAL_BELT_CATALOGUE8.pdf&folder=brochure&location_id=3573 

[19] Gates: online Katalog. [online]. [cit. 2017-01-05]. 
http://www.uzimex.cz/Sortiment/Remenove-prevody/Gates/Synchronizacni-remeny-
pryz/PowerGrip-MXL.html 

[20] Haberkorn: online nabídka. [online]. [cit. 2017-01-05]. 
http://www.haberkorn.cz/ozubene-remenice/ 

[21] Uzimex: online nabídka. [online]. [cit. 2017-01-05]. 
http://www.uzimex.cz/soubory/20070621_gates_synchronizacni_remeny_en.pdf 



Fakulta strojní  Katedra robotiky 

66 

Normy 

ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Praha: Český 
normalizační institut, 2007. 48 s.  

ČSN ISO 2145 (01 0184) Dokumentace: Číslování oddílů pododdílů psaných 
dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997. 6 s.  

ČSN ISO 7144 (01 0161) Dokumentace: Formální úprava disertací a podobných 
dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997. 24 s.  

ČSN ISO 80000-1 (01 1300) Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně. Praha: Český 
normalizační institut, 1994. 60 s.  

ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace: Pravidla pro bibliografické odkazy 
a citace informačních zdrojů. Praha: Český normalizační institut, 2011. 40 s.  

ČSN ISO 214 (01 0148). Dokumentace: Abstrakty pro publikace a dokumentaci. Praha: 
Český normalizační institut, 2001. 16 s.  



Fakulta strojní  Katedra robotiky 

67 

Přílohy 

Příloha A: katalogový list motoru maxon DC-max 16 S 

Příloha B: katalogový list planetové převodovky maxon GPX 16 

Příloha C: katalogový list enkodéru maxon ENX 10 QUAD 

Příloha D: katalogový list řídicí jednotky maxon EPOS2 2/24 390438 

Příloha E:výrobní výkres řemenice na motoru (č. 1, 2 a 3) 

Příloha F: výrobní výkres řemenice č. 4 

Příloha G: výrobní výkres řemenice č. 5 

Příloha H: výrobní výkres řemenice č. 6 

Příloha I: výrobní výkres řemenice č. 7 

Příloha J: výrobní výkres řemenice č. 8 

Příloha K: výrobní výkres řemenice č. 9 

Příloha L:výrobní výkres připojovacího plechu motoru č. 1 

Příloha M:sestavný výkres motoru č. 1 

Příloha N:výrobní výkres připojovacího plechu motoru č. 2 

Příloha O: sestavný výkres motoru č. 2 

Příloha P: výrobní výkres připojovacího plechu motoru č. 3 

Příloha Q: sestavný výkres motoru č. 3 

Příloha R: sestavný výkres připojení motoru č. 4 a 5 ke skořepině efektoru 

Příloha S: výrobní výkres připojovacího plechu motoru č. 6 

Příloha T: výrobní výkres připojovacího plechu motoru č. 6 

Příloha U: sestavný výkres motoru č. 6 

 


	1 Analýza řešené problematiky
	2 Požadavky na úpravu robotu RTX
	3 3D model robotu
	4 Koncepce pro zlepšení funkcí robotu
	5 Závěr
	Přílohy

