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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

KANISOVÁ, T. Konstrukční návrh ručního teleskopického podavače: bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky, 2019,  

60 s. Vedoucí práce: Kárník, L. 

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem ručního teleskopického 

podavače. Na začátku byly vyhledány podobné výrobky s danou problematikou. Byly 

srovnány a podle zadaných požadavků bylo navrženo více variant řešení. Na základě 

kriteriální analýzy byla zvolena optimální varianta a ta dále podrobně rozpracována. 

K dané vybrané konstrukci byl vypracován 3D model v programu PTC Creo Parametric, 

technické výpočty, náležitá výkresová dokumentace a cenové zhodnocení celé konstrukce.  

 

  

 

 

ANNOTATION OF THE BACHELOR THESIS 

KANISOVÁ, T. Desing of a Manual Telescopic Grabber: Bachelor Thesis. Ostrava : VŠB 

–Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of 

Robotics, 2019, 60 p. Thesis head: Kárník, L.  

 This bachelor thesis deals with the design of a Manual Telescopic Grabber. At the 

beginning, similar products dealing with this given issue were found. Then they were 

compared and more solutions according to the requirements were suggested. Based on the 

criterion analysis the optimal variant was chosen and elaborated in further detail. For 

chosen construction a 3D model in the PTC Creo Parametric program, technical 

calculations, proper drawing documentation and price evaluation of the whole structure 

were created.   
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Seznam použitých značek a symbolů 

d‘1 Vypočítaný průměr čepu  [mm] 

d‘2  Vypočítaný průměr čepu  [mm] 

d1  Zvolený průměr čepu [mm] 

d2 Zvolený průměr čepu [mm] 

f Třecí koeficient  [-] 

F12 Síla působící na rameni v čepu [N] 

F31 Síla působící v čepu velkého ozubeného kola [N] 

F32 Síla působící v čepu velkého ozubeného kola [N] 

F41 Síla působící mezi pastorkem a velkým zubeným kolem [N] 

F42 Síla působící mezi pastorkem a velkým ozubeným kolem  [N] 

FC1 Uchopovací síla, působící při použití obou čelistí  [N] 

FC1/2 Síla působící při použití jedné čelisti  [N] 

FC11 Uchopovací síla, působící při určitém úhlu natočení [N] 

FC12 Uchopovací síla, působící při určitém úhlu natočení [N] 

Fc2 Uchopovací síla, působící při použití obou čelistí [N] 

Fc2/2 Uchopovací síla, působící při požití jedné čelisti  [N] 

FČ1 Síla působící v čepu  [N] 

FČ11 Síla působící v čepu pod úhlem  [N] 

FČ12 Síla působící v čepu pod úhlem [N] 

FČ2 Síla působící v čepu  [N] 

FG1 Tíhová síla [N] 

FG2 Tíhová síla [N] 

Fl1  Síla působící na rameni v čepu [N] 

FN11 Normálová síla  [N] 

FN12 Normálová síla  [N] 

FN21 Normálová síla [N] 

FN22 Normálová síla [N] 
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FT11 Třecí síla [N] 

FT12 Třecí síla [N] 

FT21 Třecí síla [N] 

FT22 Třecí síla [N] 

g Gravitační zrychlení [m.s-2] 

k Bezpečnostní koeficient  [-] 

k2 Koeficient bezpečnosti houževnatých materiálů  [-] 

l Délka čepu  [mm] 

m1 Hmotnost objektu manipulace pro první uchopovací plochu [kg] 

M12 Moment působící čepu mezi velkým ozu. kolem a čelistí [N.mm] 

m2  Hmotnost objektu manipulace pro druhou uchopovací plochu [kg] 

M21  Moment působící v čepu velkého ozubeného kola [N.mm] 

M22 Moment působící v čepu velkého ozu. kola  [N.mm] 

M31 Moment působící na motor [N.mm] 

M32 Moment působící do motoru  [N.mm] 

M4 Moment působící z motoru [kg.cm] 

MČ Moment působící z čepu [N.mm] 

MČ2 Moment působící v čepu [N.mm] 

Ml1 Moment působící v čepu mezi velkým oz. kolem a čelistí [N.mm] 

MO1 Moment působící v prvním čepu čelisti  [N.mm] 

Mo2 Moment působící v čepu čelistí  [N.mm] 

Rm Mez pevnosti pro plast PLA  [MPa] 

Wo Průřezový modul v ohybu [mm3] 

π Ludolfovo číslo [-] 

σ Napětí v ohybu   [Mpa] 

σD Dovolené napětí v ohybu pro míjivý cyklus [MPa] 

σdPLA Dovolené napětí pro plast PLA [MPa] 

σo Napětí v ohybu vypočítané   [MPa] 
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Úvod 

Hendikepovaných lidí nebo lidí s omezenou pohyblivostí je velký počet a je zapotřebí 

jim život co nejvíce ulehčit. Jeden ze základních problémů je právě dosahování na určité 

předměty nebo manipulace s nimi. Člověk nemusí mít ani zdravotní hendikep, aby měl 

problém s manipulací určitého objektu. Stačí jeho příliš velká vzdálenost nebo hrozící 

riziko při přímém kontaktu člověka s daným předmětem. K vyřešení toho problému se 

může postupovat různými způsoby od připevnění robotické paže na invalidní vozíky,  

což by znamenalo velice nákladné řešení, nebo použití obyčejných podavačů předmětů, 

které jsou v dnešní době k dispozice za nízkou cenu. Avšak tyto předměty mají omezené 

délky a jsou na bezmotorový pohon, co znamená pro některé lidi značnou nevýhodu a 

komplikaci.  

Proto je cílem mé bakalářské práce konstrukční návrh ručního teleskopického 

podavače. Optimální řešení musí splňovat co nejnižší hmotnost a co nejnižší cenu. 

Bakalářská práce shrnuje současný stav podavačů na trhu. Dále obsahuje požadavky 

zadané vedoucím Bakalářské práce a popis objektu manipulace. Následně jsou popsány 

navržené varianty řešení a na základě kriteriální analýzy je vybrána jedna z nich. Ta je dále 

podrobně konstrukčně zpracována, cenově zhodnocena a jsou provedeny kontrolní 

výpočty. Bakalářská práce je doplněna o 3D model a výkresovou dokumentaci, obojí 

vytvořené v softwaru PTC Creo Parametric. V závěru jsou shrnuty výsledky práce 
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1 Rešerše existujících ručních podavačů 

Tato kapitola se zabývá rešerší dostupných ručních podavačů na trhu, které se skládají 

z rukojeti, tyče a efektoru. Použitý materiál je převážně hliník a plast, díky tomu je 

zaručena nízká hmotnost a cena. Budou porovnány a shrnuty jejich výhody a nevýhody  

a na jejich základě pak posoudím, co by se dalo vylepšit, a tedy aplikovat na můj návrh.  

 

1.1  Podavač předmětů s magnetem 

Tento podavač na Obr. 1 je navržen pro starší lidi. Slouží k uchopování malých a 

lehkých předmětů. Má na efektoru háček pro zavěšení a jeho výhodou je, že má magnet 

pro zvedání kovových předmětů jako jsou třeba klíče. Jeho nevýhodou je délka 76 cm, a to, 

že tato délka není nastavitelná. Jeho cena je 390 Kč. 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Podavač předmětů s magnetem. [2] 
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1.2 Teleskopický podavač předmětů  

Tento typ uchopovacího zařízení na Obr. 2 má nastavitelnou délku s dosahem 80-120 

cm. Rovněž je opatřen magnetem a má klešťový úchop. Skládací délka složeného 

podavače je 33 cm. Za jeho nevýhodu považuji nevyhovující rukojeť, neboť může být 

problém s držením. Cena činí 320 Kč. 

1.3 Švédský podavač předmětů  

Podavač na Obr. 3 má klešťový úchop přes kladku a je opatřen magnetem. Jeho dosah 

je, ale pouze 67 cm. Je ho cena je 280 Kč.  

 

Obr. 2 Teleskopický podavač předmětů. [3] 

 

Obr. 3 Švédský podavač předmětů. [4] 
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1.4 Podavač předmětů 

Tento podavač na Obr. 4 je specifický díky použití přísavek o průměru 3.5 cm, které 

jsou navrženy k zvedání malých předmětů. Rukojeť má v sobě zabudovanou pojistku,  

aby předmět zůstal uchycený i přes to, že není vyvinuta žádná síla na rukojeti, což je 

značná výhoda pro přesun na větší vzdálenosti. Maximální délka je 82 cm a lze ho složit na 

délku 42 cm. Díky použití hliníku a plastu je hmotnost jen 185 g a cena 289 Kč. 

 

1.5 Podavač předmětů s otočnou hlavicí 

Podavač na Obr. 5 má hlavici, která je schopná otáčení o 360° a je vyrobena s proti-

skluzovou pryží. Ta je rovněž i na stiskové rukojeti, která je ergonomicky uzpůsobená. 

Dále disponuje sponou sloužící k připevnění k chodítku. Vyrábí se ve dvou délka – 660 

mm s váhou 253 g, nebo 813 mm s 281 g. Cena se pohybuje kolem 283 Kč.    

 

Obr. 4 podavač předmětů. [5] 

 

Obr. 5 podavač předmětů s otočnou hlavou. [6] 
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1.6 Podavač předmětů 66 cm 

Podavač na Obr. 6 se skládá se z jednočelisťového madla, které je na jedné straně 

ozubené. Madlo je z jedné části pogumované, a tím zajištuje dobrý a pevný úchop. Je 

vybaven magnetem pro sběr drobných kovových částí. Je konstruován  

z hliníkového materiálu, který je odolný a současně lehký. Jeho délka je 66 cm a cena 

280 Kč.   

1.7 Zhodnocení rešerší 

Výrobky jsou velice cenově dostupné, viz. Obr. 7, a hmotnostně lehké. Používaný 

materiál je plast a hliník. Obsahují v sobě magnety sloužící k zvednutí kovových věcí. 

Nepodařilo se najít dostupnou variantu, která by obsahovala výsuv nebo uchopení objektu 

přes motor. 

 

Obr. 6 podavač předmětů66 cm. [7] 

 

Obr. 7 Průměrná cena dostupných podavačů.  
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2 Požadavkový list 

Od vedoucího mé bakalářské práce byly zadány následující požadavky. Efektor bude 

navržen pro zatížení silou vyvozující 1 kg. Navržená konstrukce musí dosáhnout co 

nejnižší hmotnosti a ceny. Na základě tohoto požadavkového listu byly navrhnuty tři 

varianty řešení. V první variantě je vysunutí a ovládání efektoru přes motor. U zbylých 

dvou variant je výsuv řešený za použití ruční síly uživatele, je poháněn pomocí motoru 

1. Možnost vysunutí: cca 2 m. 

2. Uchopení objektu: pohonem. 

3. Vysunutí:  

o pohonem 

o ruční 

4. Hmotnost uchopení objektu: cca 1 kg. 

5. Minimalizace celkové hmotnosti podavače. 

6. Minimalizace ceny. 

7. Optimalizace provozní doby. 

 

Ve všech navržených variantách bylo záměr co nejvíce minimalizovat cenu  

a hmotnost, protože cena a hmotnost je zde velice důležitá, jak si lze všimnout 

v rešerši. Kvůli dalším požadavkům však minimalizování ceny a hmotnosti nebylo 

vždy možné. 
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3 Objekt manipulace 

Jedná se o konstrukci pro domácnost. Objekty, které člověk zvedá každý den, jsou 

například hrnek, konzervy, klíče, papír a elektronika viz. Obr. 8. Nejčastější materiály jsou 

sklo, keramika, ocel a papír. Je zapotřebí brát v potaz, že předměty manipulace se mohou 

lišit jak velikostně, tak hmotnostně a tvarově. Z tohoto důvodu je nutné navrhnout více 

možností uchopení objektu.  

Dále je nezbytné zajistit, aby objekt manipulace nevypadl z čelistí, když dojde 

k přerušení dodávky energie, a to jak úmyslné, tak neúmyslné. Volba materiálu, ze kterého 

se bude efektor vyrábět, je velice důležitá, neboť je nutné dodržet nízkou hmotnost a cenu, 

ale zároveň tuhost a pevnost konstrukce. 

 

 

Obr. 8 Možné předměty uchopení.  
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4 Návrhy variant  

Na základě výše zmiňovaných požadavků byly stanoveny tři varianty provedení. Ve 

variantách se liší konstrukce provedení vysunutí, a to na základě pokusu snížit cenu  

a hmotnost nebo usnadnit výsuv z pohledu člověka. Efektor a ovládání síly uchopení 

v rukojeti je podrobně rozebráno v kapitole Rozpracování optimální varianty, a tudíž se 

nebude analýza variant zabírat touto danou problematikou a porovnávat ji.  

 

4.1 První varianta řešení 

První varianta na Obr. 9 má řešený výsuv přes trapézový šroub umístěny v pevné 

trubce. Šroub je poháněn pomocí motoru a je zajištěný pomocí trapézové matice. Na 

šroubu je umístěna vnitřní trubka se závitem. Po roztočení motoru pro vysunutí [8] a 

šroubu, se trubka vysouvá. Její souosost je zajištěna přírubou na konci vnější výsuvné 

trubky.  

 

 

 

Obr. 9 celková sestava 1 varianty.  
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K zajištění správnému fungování motorů je v rukojeti umístěno duální řízení motoru 

[9], které dokáže řídit jak motor pro vysunutí [8], tak motor pro uchopení [10]. Jako řídící 

jednotka je použita open-source hardware vývojová deska Arduino Nano [11]. Pro napájení je 

užita NiMH 6V baterie. [12] 

 

Obr. 10 Rozpracování 1 varianty.  

 

Obr. 11 Elektronika 1 varianty.  
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4.2 Druhá varianta řešení 

Druhá varianta na Obr. 13 má řešený výsuv pomocí svěrného spojení viz. Obr. 14. 

Vysunutí se provádí ručně, podle potřeb uživatele, za pomocí odšroubování svěrného 

spojení, následné povysunutí trubky do potřebné polohy a zajištění svěrného spoje. 

Maximální vysunutí je zajištěno perem umístěným na výsuvné trubce na její vnější straně 

viz. Obr. 15, které jezdí v drážce pro pero, která je umístěno v pevné trubce na její vnitřní 

straně, tím dojde k tomu, že trubky nebude možno rozpojit a nedojde k možnému rozpojení 

kabeláže, která je umístěná v trubkách.   

 

Obr. 12  Elektrické zapojení 1 varianty. [13] 

 

 

Obr. 13  Celková sestava 2.varianty.  
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Obr. 14  Detail svěrného spojení.  

 

Obr. 15  Detail pera na výsuvné trubce.  

 

Obr. 16  Detail drážky pro pero na pevné trubce.  
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4.3 Třetí varianta řešení  

Tato varianta má výsuv zkonstruován pomocí rotačních kloubů viz. Obr. 17 a lze ji 

tedy dát pouze do dvou poloh. Rotační klouby jsou v sestavě umístěny dva, ale lze umístit  

i více rotačních kloubů a tím docílit skladnější konstrukce a možnosti  

delšího vysunutí, než jsou zadané 2 m, viz. Obr. 18. Rotační klouby dále musejí být 

pojištěny tak, aby obě trubky byly ve stejné poloze, což znamená komplikaci pro obsluhu.  

 

Obr. 17  Celková sestava 3.varianty ve složeném stavu.  

 

 

Obr. 18  Celková sestava 3.varianty v maximálním vysunutí.  
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4.4 Zhodnocení variant  

První varianta je velice cenově nákladná z důvodů použití dvou motorů, jejich řízení, 

použití a konstrukce trapézového šroubu a nutné složité úpravy trubek. Konstrukce by 

musela být velice přesná. Výhodou je, že zde není nutné, aby uživatel vynakládal 

jakoukoliv fyzickou sílu k vysunutí podavače, a tudíž je velice jednoduchý na obsluhu. 

Hmotnost je 2.35 kg.   

Druhá varianta je cenově velice dostupná a levnější než první varianta. Nevýhodou je, 

že k vysunutí podavače do požadované polohy je nutné použít ruční sílu. Konstrukce je 

daleko jednoduší než u první varianty. Hmotnost činí 1.67 kg. 

Třetí varianta je po cenové stránce srovnatelná nebo lehce dražší než druhá varianta. 

Nevýhodou je, že je možné pouze dvoupolohové vysunutí. Výhoda může být to, že je 

možné minimalizovat a maximalizovat délku přidáním více rotačních kloubů. Hmotnost je 

ze všech variant nevyšší, a to 2.6 kg..    
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5 Výběr optimální varianty  

V této kapitole se zabývám volbou optimální varianty, a to za pomocí kriteriální 

analýzy dat. Tato analýza spočívá v nalezení optimální varianty za pomocí kritérií, které 

jsou určené v Obr. 19. Tato kritéria jsou bodována na základě stanovených hodnot  

v Obr. 20.  Dále jsou jednotlivá kritéria porovnávána mezi sebou na základě důležitosti 

viz. Obr. 21. Když jsou si kritéria rovna, hodnota se rovná 0,5. Při nerovnosti kritérium 

s větší důležitostí získá hodnotu 1.   

 

Obr. 19  Kritéria hodnocení.  

 

Obr. 20  Bodování.  

 

Obr. 21  Porovnávání jednotlivých kritérií mezi sebou.  
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 K určení váhy významnosti jednotlivých kritérii byl použit graf viz. Obr. 22, kde x 

je počet kritérii začínající na 0 a y je váha významnosti od 1 která se rovná 100 % do 2 

která se rovná 200 %. Kritérium s nejnižší vahou dosahuje násobků jedné čili 100 % jeho 

váhy. Kritérium významnější dosahuje násobku od 100 % do 200 %, podle váhy 

významnosti. Výsledky významnosti pro jednotlivá kritérii jsou zobrazena na Obr. 23 

 

 

 

 

Obr. 22  Graf významnosti kritérii.   

 

Obr. 23  Výsledná váha významnosti jednotlivých kritérii.  
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 Nakonec bylo každé kritérium pro každou variantu hodnoceno třemi uživateli  

a výsledky zapsány do Obr. 24. 

 

5.1  Vyhodnocení  

Na základě kriteriální analýzy byla zvolala jako optimální varianta číslo 2 s počtem 

dosažených bodů 151,2.  

 

 

Obr. 24  Výsledná hodnocení jednotlivých variant.  
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6 Rozpracování optimální varianty 

Tato kapitola se zaměřuje na rozpracování optimální varianty – z jakých komponentů 

se skládá a podrobnosti o jednotlivých komponentech jako je materiál, výroba a cenové 

zhodnocení.  

Sestava na Obr. 25 se skládá z 5 hlavních částí, které jsou podrobně rozpracovány 

v jednotlivých podkapitolách.  

6.1 Rukojeť 

Sestava rukojeti se dělí na několik částí.  

První část je pouze obal rukojeti, který je z materiálu PLA. Je konstrukčně navržen 

z modelu francouzských holí, díky jíž existujícím koncepcím je jeho výroba levnější. Tvar 

rukojeti se přizpůsobí lidské ruce a nikde netlačí a ani nepřekáží. Výroba tohoto dílu bude 

uskutečněna pomocí 3D tisku. Nejprve se vytiskne část vyobrazena na Obr. 27. Dále se 

vytiskne část zobrazena na Obr. 29. Poté se doplní elektronika, kabeláž a potřebné 

komponenty do obalu rukojeti viz. Obr. 28 a pomocí šroubů se jednotlivé části k sobě 

přimontují viz. Obr. 31. V případě velkosériové výroby by bylo ekonomicky výhodnější 

vyrobit formy pro vstřikování plastů.  

Druhou částí je suchý zip, který umožnuje oporu předloktí pří pohybu podavače. Také 

díky své poddajnosti se přizpůsobí jakékoliv velikosti ruky a tím i zajistí její polohu. 

 

Obr. 25  Celková sestava optimální varianty.  
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V třetí částí je umístěno elektronické zařízení. V rukojeti bude přítomný ovladač, který 

slouží k ovládání síly stisku efektoru viz. Obr. 28. Ovladač je umístěn přímo v místě stisku 

dlaně uživatele. Pogumování zajistí lepší držení a ochrání uživatele před poraněním od 

šroubů. Je navržen tak, aby se co nejvíc funkčně podobal prodávaným ovladačům pro 

autodráhy [14]. Obsahuje dvoupolohový monostabilní kolébkový spínač s funkcí h můstku 

[15] umístěného v boční části ovladače, který umožňuje po jeho stisknutí změnu polarity a 

směru otáčení motoru, čímž dojde k otevření čelistí. Pak obsahuje tlačítkový potenciometr 

sloužící k ovládání síly stisku efektoru. Ten pracuje na principu takovém, že čím víc ho 

stlačí uživatel, tím větší síla se bude generovat na motoru za pomocí uvnitř umístěné cívky  

a měděných malých plechů. K zajištění opětovného vysunutí tlačítkového potenciometru je 

umístěna v konstrukci pružina viz. Obr. 28.  

Dále je v rukojeti obsažena baterie jako na Obr. 32 [16], která slouží k napájení jak 

ovladače, tak i motoru pro uchopení objektu. Baterie bude umístěna na konci rukojeti 

v trubce, která bude speciálně upravená tak, aby se v ní mohla baterie položit a zároveň 

aby se během manipulace nepohnula, viz. Obr. 30. Baterie je zajištěna plastovým, velmi 

poddajným krytem tak, aby šla snadno podle potřeby vyndat. Nabíjení je zajištěno za 

pomocí konektoru, který je umístěn vedle plastového krytu baterie v konstrukci trubky 

rukojeti. Baterie vydrží při nepřetržitém fungování 170 minut. 

 

Obr. 26  Sestava rukojeti.  
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Obr. 27  Sestava pro 3D tisk, první část.  

 

 

Obr. 28  Sestava elektroniky.  
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Obr. 29  Sestava pro 3D tisk, druhá část.  

 

Obr. 30  Řez umístění baterie.  
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Obr. 31  Celková smontovaná rukojeť.  

 

Obr. 32  Baterie NiMH 6V 1700mAh. [16] 

 

Obr. 33  Schématické zapojení baterie, servomotoru, tlačítkového potenciometru a dvoupolohového 

monostabilního kolébkového spínače s funkcí h můstku.   
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6.2 Pevná trubka 

Sestava pevné trubky je z plastového materiálu kvůli odlehčení konstrukce. Na části 1 

je na začátku závit, který je tam z důvodů spojení s rukojetí. Drážka pro pero není po celé 

délce trubky proto, aby nedošlo k úplnému vysunutí trubky, a to kvůli kabeláži, která vede 

skrz trubky. Sestava pevné trubky se skládá ze dvou trubek. První trubka viz. Obr. 34 je 

klasická trubka, do které je vložena druhá trubka viz. Obr. 35. Pevného spojení částí na 

Obr. 36 se docílí za použití lepidla. Délka trubky je 622 mm.  

 

Obr. 34  Pevná trubka, část 1.  

 

Obr. 35  Pevná trubka, část 2.  

 

Obr. 36  Pevná trubka sestava.  
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6.3 Výsuvná trubka 

Tato trubka je rovněž z plastového materiálu. Uvnitř trubky je vedena kabeláž a je 

nutné, aby nedošlo k rozpojení trubek. Proto je opatřena perem, které slouží k zajištění 

nerozpojení trubek, viz. Obr. 37. Trubka byla pomocí Ansys Workbench 19.2 otestována 

na zatížení 11,7 N, což odpovídá zatížení 1 kg objektu manipulace plus 200 g efektor, a 

bylo vyhodnoceno redukované napětí, viz Obr. 38, a deformace viz. Obr. 39. V obou 

případech nedošlo k poškození trubky. 

 

 

Obr. 37  Výsuvná trubka.  

 

Obr. 38  Výsuvná trubka, deformace 
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6.4 Svěrné spojení  

Svěrné spojení na Obr. 40 slouží k zajištění výsuvu výsuvné trubky. Je nutné použití 

ruční síly uživatele. Výhodou je, že lze nastavit přesnou délku vysunutí a k zajištění polohy 

není potřeba velká síla. Tato spojení jsou vyrobena z plastového materiálu, výroba se bude 

realizovat za pomocí vstřikování plastů. Pevná část svěrného spoje (dále jen pevná část) je 

pevně spojená s pevnou trubkou. Na pevné části je vnější závit, který slouží k uchycení 

součásti pojmenované Zajištění polohy. Po utažení závitu se pevná část na konci zlehka 

zdeformuje a tím pevně obepne trubku a zajistí zastavení vysunutí. 

 

Obr. 39  Výsuvná trubka, redukované napětí.  

 

Obr. 40  Části svěrného spoje.  
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6.5 Efektor 

Efektor na Obr. 41 je zkonstruován na základě paralelogramu a navržen tak, aby bylo 

možné zvedat co nevíce různorodých objektů. Mechanismus funguje přes plastové ozubené 

soukolí, materiál je z velké většiny plast. Čepy jsou z oceli 11 500 z důvodu velkého 

zatížení. Ozubené soukolí se skládá z třech ozubených kol, dvě velká, která ovládají čelisti, 

a jedno malé, které je poháněno servomotorem [10] se šnekovou převodovkou [17] viz. 

Obr. 43. Jedno z velkých ozubených kol má jeden zub větší, a to z důvodu zajištění 

maximálního rozevření čelistí viz. Obr. 42. Větší zub se zastaví o výběžek, který je 

umístěný uvnitř zakrytování ozubení. Celé ozubené soukolí a motor s převodovkou jsou 

zakrytovány z důvodů bezpečnosti viz Obr. 41. Maximální rozměr uchopení objektu pro 2. 

uchopovací plochu je 100 mm a minimální 24 mm. Pro 1. uchopovací plochu je maximální 

rozměr 76 mm a minimální 0 mm. Dále jsou na efektoru umístěny 4 magnety [18] pro 

zvedání magnetických věcí o magnetické síle 650 g jednoho magnetu. V koncové trubce je 

vnější závit, který slouží k přimontování k výsuvné trubce. Při vypadnutí dodávané energie 

je držení objektu zajištěno šnekovou převodovkou [17].  Většina komponentů se bude 

vyrábět pomocí 3D tisku.  

 

 

Obr. 41  Efektor ze dvou stran.  
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Obr. 42  Ozubené soukolí.  

 

Obr. 43 Umístění motoru s převodovkou.  
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Obr. 44  Servomotor. [10]  

 

Obr. 45  Servomotor technické údaje. [10]  
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6.6 Cena 

Cenové zhodnocení jednotlivých komponentů viz. Obr. 47.  V ceně není zahrnuto 

nabíjecí zařízení.  

 

Obr. 46  Šneková převodovka s poměrem 1/16. [17]  

 

Obr. 47  Cenové zhodnocení.  
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6.7 Použití podavače 

 

Obr. 48  Použití podavače s maximálním vysunutím.  

 

Obr. 49  Použití podavače s minimálním vysunutím.  
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7 Výpočty 

Tato kapitola se zabývá výpočty nutnými k navržení a ověření dané konstrukce.  

7.1 Výpočet uchopovací síly a potřebný moment motoru.  

Pro výpočet uchopovací síly se musí dle konstrukce spočítat dvě uchopovací síly. 

Jedna v místě 1. uchopovací plochy a druhá v místě 2. uchopovací plochy. Nejhorší případ 

držení objektu manipulace je, když je těleso drženo pouze třením. Objekt manipulace má 

pro 1. uchopovací plochu m1=0.5 kg a pro 2. uchopovací plochu m2=1 kg.   

7.1.1 Výpočet síly pro 1.uchopovací plochu 

Tíhová síla: 

𝐹𝐺1 = 𝑚1 ∙ 𝑔           (1) 

𝐹𝐺1 = 0.5 ∙ 9.81 

𝐹𝐺1 = 4,905 𝑁 

 

𝐹𝐺1 = 𝑡íℎ𝑜𝑣á 𝑠í𝑙𝑎 [𝑁] 

𝑚1 = ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑢 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑣𝑛í 𝑢𝑐ℎ𝑜𝑝𝑜𝑣𝑎𝑐í 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑢 [𝑘𝑔] 

𝑔 = 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎č𝑛í 𝑧𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑒𝑛í = 9,81 [𝑚 ∙ s−2] 

 

Obr. 50  Rozložení sil působících na objekt manipulace pro 1.uchopovací plochu.  
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Třecí síla:  

 

𝐹𝑇11 = 𝐹𝑇21 =
𝐹𝐺1

2
          (2) 

𝐹𝑇11 = 𝐹𝑇21 =
4,905

2
 

𝐹𝑇11 = 𝐹𝑇21 = 2,4525 𝑁 

 

𝐹𝑇11 = 𝐹𝑇21 = 𝑡ř𝑒𝑐í 𝑠í𝑙𝑎 [𝑁] 

Normálová síla: 

 

𝐹𝑁11 = 𝐹𝑁21 =
𝐹𝑇11

𝑓
           (3) 

𝐹𝑁11 = 𝐹𝑁21 =
2,4525

0,6
 

𝐹𝑁11 = 𝐹𝑁21 = 4,0875 𝑁 

 

f=koeficient tření pro gumový materiál [-] [20] 

𝐹𝑁11 = 𝑛𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣á 𝑠í𝑙𝑎 [𝑁] 

Síla působící při jednom rameni: 

 

𝐹𝑐1/2 = (𝐹𝑁11 + 𝐹𝑁21) ∙ 𝑘           (4) 

𝐹𝑐1/2 = (4,0875 + 4,0875) ∙ 2 

𝐹𝑐1/2 = 16,35𝑁 

 

k= koeficient bezpečnosti volím 2 [-]  

𝐹𝑐1/2 = 𝑠í𝑙𝑎 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑝ř𝑖 𝑝𝑜𝑢ž𝑖𝑡í 𝑗𝑒𝑑𝑛é č𝑒𝑙𝑖𝑠𝑡𝑖 [𝑁] 
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Uchopovací síla (síla působící při obou ramenech): 

𝐹𝑐1 =
𝐹𝑐1/2

2
           (5) 

𝐹𝑐1 =
16,35

2
 

𝐹𝑐1 = 8,175 𝑁 

 

𝐹𝑐1 = 𝑢𝑐ℎ𝑜𝑝𝑜𝑣𝑎𝑐í 𝑠í𝑙𝑎, 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑝ř𝑖 𝑝𝑜𝑢ží𝑡í 𝑜𝑏𝑜𝑢 č𝑒𝑙𝑖𝑠𝑡í[𝑁] 

Uchopovací síla, působící při určitém úhlu natočení: 

𝐹𝑐11 =
𝐹𝑐1

cos (7.65)
          (6) 

𝐹𝑐11 =
8,175

cos (7.65)
 

𝐹𝑐11 = 8,24 𝑁 

 

𝐹𝑐11 = 𝑢𝑐ℎ𝑜𝑝𝑜𝑣𝑎𝑐í 𝑠í𝑙𝑎, 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑝ř𝑖 𝑢𝑟č𝑖𝑡é𝑚 úℎ𝑙𝑢 𝑛𝑎𝑡𝑜č𝑒𝑛í  [𝑁] 

 

 

Obr. 51  Rozložení sil a momentů působících na efektor při 1.uchopovací ploše.   
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Moment působící v čepu: 

𝑀𝑜1 = 𝐹𝑐1 ∙ 111,64          (7) 

𝑀𝑜1 = 8,175 ∙ 111,64 

𝑀𝑜1 = 912,65 𝑁 ∙ 𝑚𝑚 

 

𝑀𝑜1 = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑣 𝑝𝑟𝑣𝑛í𝑚 č𝑒𝑝𝑢 č𝑒𝑙𝑖𝑠𝑡𝑖 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚]  

Moment působící v čepu mezi velkým ozubeným kolem a ramenem: 

𝑀11 = 𝐹𝑐11 ∙ 142,85          (8) 

𝑀11 = 8,24 ∙  142,85 

𝑀11 = 1177,08 𝑁 ∙ 𝑚𝑚 

 

𝑀11 = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑣 č𝑒𝑝𝑢 𝑚𝑒𝑧𝑖 𝑣𝑒𝑙𝑘ý𝑚 𝑜𝑧𝑢𝑏𝑒𝑛ý𝑚 𝑘𝑜𝑙𝑒𝑚 𝑎 č𝑒𝑙𝑖𝑠𝑡í [𝑁 ∙ 𝑚𝑚]  

Síla působící na rameni v čepu: 

 

𝐹11 =
𝑀11

34
           (9) 

𝐹11 =
1177,08

34
 

𝐹11 = 34,62 𝑁 

 

𝐹11 = 𝑠í𝑙𝑎 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑛𝑎 𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑖 𝑣 č𝑒𝑝𝑢 [𝑁] 

Síla působící v čepu velkého ozubeného kola: 

 

𝐹31 = 𝐹11 ∗ cos(23)                             (10) 

𝐹31 = 34,62 ∗ cos(23) 

𝐹31 = 31,86 𝑁 

 

𝐹31 = 𝑠í𝑙𝑎 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑣 č𝑒𝑝𝑢 𝑣𝑒𝑙𝑘éℎ𝑜 𝑜𝑧𝑢𝑏𝑒𝑛éℎ𝑜 𝑘𝑜𝑙𝑎 [𝑁] 
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Moment působící v čepu velkého ozubeného kola: 

𝑀21 = 𝐹31 ∙ 42                  (11) 

𝑀21 = 31,86 ∙ 42 

𝑀21 = 1338,45 𝑁 ∙ 𝑚𝑚 

 

𝑀21 = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑣 č𝑒𝑝𝑢 𝑣𝑒𝑙𝑘éℎ𝑜 𝑜𝑧𝑢𝑏𝑒𝑛éℎ𝑜 𝑘𝑜𝑙𝑎[𝑁 ∙ 𝑚𝑚] 

Síla působící mezi malým ozubeným kolem(pastorkem) a velkým ozubeným kolem: 

𝐹41 =
𝑀21

𝐷

2

                              (12) 

𝐹41 =
1338,45

36
2

 

𝐹41 = 74,35 𝑁 

 

𝐹41 = 𝑠í𝑙𝑎 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑚𝑒𝑧𝑖 𝑚𝑎𝑙ý𝑚 𝑜𝑧𝑢𝑏𝑒𝑛ý𝑚 𝑘𝑜𝑙𝑒𝑚(𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜𝑟𝑘𝑒𝑚)𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑘ý𝑚 𝑜𝑧𝑢𝑏𝑒𝑛ý𝑚 𝑘𝑜𝑙𝑒𝑚 [𝑁]  

Moment působící v čepu ozubeného malého kola(pastorku), moment jdoucí do 

motoru:  

𝑀31 = 𝐹41 ∙ 9,75                  (13) 

𝑀31 = 74,35 ∙ 9,75 

𝑀31 = 724,91 𝑁 ∙ 𝑚𝑚 = 0,724 N ∙ m = 𝟕, 𝟑𝟖 𝐤𝐠 ∙ 𝐜𝐦  

 

𝑀31 = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑛𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚] 

Moment vstupující z motoru: 

𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 = 0,8 𝑘𝑔 ∙ 𝑐𝑚 

𝑃ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣𝑘𝑎 = 1/16 převodový poměr 

𝑀4 = 0,8 ∙ 16                   (14) 

𝑴𝟒 = 𝟏𝟐, 𝟖 𝒌𝒈 ∙ 𝒄𝒎 

𝑀31 ≤ 𝑀4 Vyhovuje 

 

𝑀4 = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑧 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢 [𝑘𝑔 ∙ 𝑐𝑚] 
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7.1.2 Výpočet uchopovací síly pro 2. uchopovací plochu. 

 

Tíhová síla: 

𝐹𝐺2 = 𝑚2 ∙ 𝑔                 (15) 

𝐹𝐺2 = 1 ∙ 9.81 

𝐹𝐺2 = 9.81𝑁 

 

𝐹𝐺2 = 𝑡íℎ𝑜𝑣á 𝑠í𝑙𝑎 [𝑁] 

𝑚2 = ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑢 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑜 𝑑𝑟𝑢ℎ𝑜𝑢 𝑢𝑐ℎ𝑜𝑝𝑜𝑣𝑎𝑐í 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑢 [𝑘𝑔] 

Třecí síla:  

𝐹𝑇12 = 𝐹𝑇22 =
𝐹𝐺

2
                (16) 

𝐹𝑇12 = 𝐹𝑇22 =
9,81

2
 

𝐹𝑇12 = 𝐹𝑇22 = 4,905 𝑁 

 

𝐹𝑇12 = 𝐹𝑇22 = 𝑡ř𝑒𝑐í 𝑠í𝑙𝑎 [𝑁] 

 

Obr. 52  Rozložení sil působících na objekt manipulace pro 2.uchopovací plochu.  
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Normálová síla: 

 

𝐹𝑁12 = 𝐹𝑁22 =
𝐹𝑇12

𝑓
                  (17) 

𝐹𝑁12 = 𝐹𝑁22 =
4,905

0,6
 

𝐹𝑁12 = 𝐹𝑁22 = 8,175 𝑁 

 

𝐹𝑁12 = 𝐹𝑁22 = 𝑛𝑜𝑟𝑚á𝑙𝑜𝑣á 𝑠í𝑙𝑎 [𝑁] 

Síla působící při jednom rameni: 

 

𝐹𝑐2/2 = (𝐹𝑁12 + 𝐹𝑁22) ∙ 𝑘                 (18) 

𝐹𝑐2/2 = (8.17 + 8.17) ∙ 2 

𝐹𝑐2/2 = 32,68𝑁 

 

𝐹𝑐2/2 = 𝑢𝑐ℎ𝑜𝑝𝑜𝑣𝑎𝑐í 𝑠í𝑙𝑎, 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑝ř𝑖 𝑝𝑜𝑢ží𝑡í 𝑗𝑒𝑑𝑛é č𝑒𝑙𝑖𝑠𝑡𝑖 [𝑁] 

 

Uchopovací síla (síla působící při obou ramenech): 

𝐹𝑐2 =
𝐹𝑐2/2

2
                                                                                                   (19) 

𝐹𝑐2 =
32,68

2
 

𝐹𝑐2 = 16.34 𝑁 

 

𝐹𝑐2 = 𝑢𝑐ℎ𝑜𝑝𝑜𝑣𝑎𝑐í 𝑠í𝑙𝑎, 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑝ř𝑖 𝑝𝑜𝑢ží𝑡í 𝑜𝑏𝑜𝑢 č𝑒𝑙𝑖𝑠𝑡í [𝑁] 
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Uchopovací síla působící při určitém úhlu natočení: 

𝐹𝑐12 =
𝐹𝑐2

cos (7.65)
                                                                                (20) 

𝐹𝑐12 =
16,34

cos (7.65)
 

𝐹𝑐12 = 16,48 𝑁 

 

𝐹𝑐12 = 𝑢𝑐ℎ𝑜𝑝𝑜𝑣𝑎𝑐í 𝑠í𝑙𝑎, 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑝ř𝑖 𝑢𝑟č𝑖𝑡é𝑚 úℎ𝑙𝑢 𝑛𝑎𝑡𝑜č𝑒𝑛í [𝑁] 

Moment potřebný k uchopení objektu: 

𝑀𝑜2 = 𝐹𝑐2 ∙ 42              (21) 

𝑀𝑜2 = 16.34 ∙ 42 

𝑀𝑜2 = 686,28 𝑁 ∙ 𝑚𝑚 

 

𝑀𝑜2 = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑣 č𝑒𝑝𝑢 č𝑒𝑙𝑖𝑠𝑡í [𝑁 ∙ 𝑚𝑚] 

 

Obr. 53  Rozložení sil a momentů působících na efektor v místě 2.uchopovací plochy.   



Bakalářská práce   

48 

Moment působící v čepu mezi velkým ozubeným kolem a ramenem: 

𝑀12 = 𝐹𝑐12 ∙ 75,17              (22) 

𝑀12 = 16,48 ∙  75,17 

𝑀12 = 1238,8 𝑁 ∙ 𝑚𝑚 

 

𝑀12 = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑣 č𝑒𝑝𝑢 𝑚𝑒𝑧𝑖 𝑣𝑒𝑙𝑘ý𝑚 𝑜𝑧𝑢𝑏𝑒𝑛ý𝑚 𝑘𝑜𝑙𝑒𝑚 𝑎 č𝑒𝑙𝑖𝑠𝑡𝑖 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚] 

Síla působící na rameni v čepu: 

𝐹12 =
𝑀12

34
               (23) 

𝐹12 =
1238,8

34
 

𝐹12 = 36,43 𝑁 

 

𝐹12 = 𝑠í𝑙𝑎 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑛𝑎 𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑖 𝑣 č𝑒𝑝𝑢 [𝑁] 

Síla působící v čepu velkého ozubeného kola: 

𝐹32 = 𝐹12 ∗ cos(23)               (24) 

𝐹32 = 36,43 ∗ cos(23) 

𝐹32 = 33,53 𝑁 

 

𝐹32 = 𝑠í𝑙𝑎 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑣 č𝑒𝑝𝑢 𝑣𝑒𝑙𝑘éℎ𝑜 𝑜𝑧𝑢𝑏𝑒𝑛éℎ𝑜 𝑘𝑜𝑙𝑎 [𝑁] 

Moment působící v čepu velkého ozubeného kola: 

𝑀22 = 𝐹32 ∙ 42               (25) 

𝑀22 = 33,88 ∙ 42 

𝑀22 = 1408,63 𝑁 ∙ 𝑚𝑚 

 

𝑀22 = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑣 č𝑒𝑝𝑢 𝑣𝑒𝑙𝑘éℎ𝑜 𝑘𝑜𝑙𝑎 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚] 

 

 

 

 



Bakalářská práce   

49 

Síla působící mezi malým ozubeným kolem(pastorkem) a velkým ozubeným kolem: 

𝐹42 =
𝑀22

𝐷/2
                                                                                           (26) 

𝐹42 =
1408,63

36/2
 

𝐹42 = 78,25 𝑁 

 

𝐹42 = 𝑠í𝑙𝑎 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑚𝑒𝑧𝑖 𝑚𝑎𝑙ý𝑚 𝑜𝑧𝑢𝑏𝑒𝑛ý𝑚 𝑘𝑜𝑙𝑒𝑚 𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑘ý𝑚 𝑜𝑧𝑢𝑏𝑒𝑛ý𝑚 𝑘𝑜𝑙𝑒𝑚 [𝑁] 

Moment působící v čepu ozubeného malého kola(pastorku), moment jdoucí do 

motoru:  

𝑀32 = 𝐹42 ∙ 9,75                       (27) 

𝑀32 = 78,25 ∙ 9,75 

𝑀32 = 763,01𝑁 ∙ 𝑚𝑚 = 0,76 N ∙ m = 𝟕, 𝟕𝟒 𝐤𝐠 ∙ 𝐜𝐦 

 

𝑀32 = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚] 

Moment vstupující z motoru: 

𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 = 0,8 𝑘𝑔 ∙ 𝑐𝑚 

𝑃ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣𝑘𝑎 =
1

16
 𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣ý 𝑝𝑜𝑚ě𝑟 

𝑀4 = 0,8 ∙ 16          (28) 

𝑴𝟒 = 𝟏𝟐. 𝟖 𝒌𝒈 ∙ 𝒄𝒎 

𝑴𝟑𝟐 ≤ 𝑴𝟒 𝑽𝒚𝒉𝒐𝒗𝒖𝒋𝒆 

 

𝑀4 = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑧 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢 [𝑘𝑔 ∙ 𝑐𝑚] 

 

7.2 Kontrolní výpočet čepu 

Čep je nosným prvkem síly paralelogramu a je nutné ho zkontrolovat na ohyb, a 

navrhnout správný průměr čepu.   
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7.2.1 Kontrola čepu pro 1. uchopovací sílu 

Moment působící v čepu: 

𝑀11 = 𝑀Č1 = 𝐹𝑐11 ∙ 142,85        (29) 

𝑀11 = 𝑀Č1 = 8,24 ∙ 142,85 

𝑀11 = 𝑀Č1 = 1177,08 𝑁 ∙ 𝑚𝑚 

 

𝑀11 = 𝑀Č1 = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑣 č𝑒𝑝𝑢 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚] 

Síla působící v čepu pod úhlem: 

𝐹11 = 𝐹č11 =
𝑀č1

34
         (30) 

𝐹11 = 𝐹č11 =
1177,08

34
 

𝐹11 = 𝐹č11 = 34,62𝑁 

 

𝐹11 = 𝐹č11 = 𝑠í𝑙𝑎 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑣 č𝑒𝑝𝑢 𝑝𝑜𝑑 úℎ𝑙𝑒𝑚 [𝑁] 

Síla působící v čepu: 

𝐹č1 =
𝐹č11

cos(67°)
                                                                                            (31) 

𝐹č1 =
34,62

cos(67°)
 

𝐹č1 = 88,6𝑁 

 

𝐹č1 = 𝑠í𝑙𝑎 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑣 č𝑒𝑝𝑢 [𝑁] 

Výpočet napětí v ohybu působící na čep: 

σ =
𝑀𝑜

𝑊𝑜
=

𝐹č1 ∙ 𝑙

𝑑′
1

3 ∙ 𝜋
32

≤ 𝜎𝐷 => 𝑑′
1 = √

32 ∙ 𝐹č1 ∙ 𝑙

𝜋 ∙ 𝜎𝐷

3

                           (32) 

𝑑′
1 = √

32 ∙ 88,6 ∙ 15

𝜋 ∙ 120

3

 

𝑑′
1 = 4,83 𝑚𝑚 
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Volím d1=5mm 

l=délka čepu [mm] 

σD =dovolené napětí v ohybu pro ocel 11 500=120MPa [19] [MPa] 

𝑀𝑜 = 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑜ℎ𝑦𝑏𝑜𝑣ý 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚] 

𝜋 = 𝐿𝑢𝑑𝑜𝑙𝑓𝑜𝑣𝑜 čí𝑠𝑙𝑜 = 3,14 [−] 

σ = napětí v ohybu [MPa] 

𝑊𝑜 = 𝑝𝑟ůž𝑒𝑟𝑜𝑣ý 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 𝑣 𝑜ℎ𝑦𝑏𝑢 [𝑚𝑚3] 

𝑑′
1 = 𝑣𝑦𝑝𝑜čí𝑡𝑎𝑛ý 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 č𝑒𝑝𝑢 [𝑚𝑚] 

𝑑1 = 𝑧𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛ý 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 č𝑒𝑝𝑢 [𝑚𝑚] 

 

σ𝑜 =
𝑀𝑜

𝑊𝑜
=

𝐹č1 ∙ 𝑙

𝑑1
3 ∙ 𝜋
32

                                                                                    (33) 

σ𝑜 =
88,6 ∙ 15

53 ∙ 𝜋
32

 

σ𝑜1 = 108 𝑀𝑃𝑎 

σ𝑜1 <  σ𝐷     

𝟏𝟎𝟖 <  𝟏𝟐𝟎    𝐕𝐲𝐡𝐨𝐯𝐮𝐣𝐞 

 

σ𝑜1 = napětí v ohybu vypočítané [MPa] 

Zvolený průměr čepy a zvolený materiál vyhovuje požadavkům. 

7.2.2 Kontrola čepu pro 2. uchopovací sílu 

Moment působící v čepu: 

𝑀12 = 𝑀Č2 = 𝐹𝑐12 ∙ 75,71                 (34) 

𝑀12 = 𝑀Č2 = 16,48 ∙ 75,17 

𝑀12 = 𝑀Č2 = 1238,8 𝑁 ∙ 𝑚𝑚 

 

𝑀12 = 𝑀Č2 = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑣 č𝑒𝑝𝑢 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚] 
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Síla působící v čepu pod úhlem: 

𝐹12 = 𝐹č12 =
𝑀č

34
                                                                                   (35) 

𝐹12 = 𝐹č12 =
1238,8

34
 

𝐹12 = 𝐹č12 = 36,45𝑁 

 

𝐹12 = 𝐹č12 = 𝑠í𝑙𝑎 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑣 č𝑒𝑝𝑢 𝑝𝑜𝑑 úℎ𝑙𝑒𝑚 [𝑁] 

Síla působící v čepu: 

𝐹č2 =
𝐹č12

cos(67°)
                                                                                      (36) 

𝐹č2 =
36,45

cos(67°)
 

𝐹č2 = 93,28𝑁 

 

𝐹č2 = 𝑠í𝑙𝑎 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑣 č𝑒𝑝𝑢 [𝑁] 

 

Výpočet napětí v ohybu působící na čep: 

σ =
𝑀𝑜

𝑊𝑜
=

𝐹č2 ∙ 𝑙

𝑑′
2

3 ∙ 𝜋
32

≤ 𝜎𝐷 => 𝑑′
2 = √

32 ∙ 𝐹č2 ∙ 𝑙

𝜋 ∙ 𝜎𝐷

3

                    (37) 

𝑑′
2 = √

32 ∙ 93,28 ∙ 15

𝜋 ∙ 120

3

 

𝑑′
2 = 4,91𝑚𝑚 

 

Volím d2=5mm 

𝑑′
2 = 𝑣𝑦𝑝𝑜čí𝑡𝑎𝑛ý 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 č𝑒𝑝𝑢 [𝑚𝑚] 

𝑑2 = 𝑧𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛ý 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 č𝑒𝑝𝑢 [𝑚𝑚] 
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σ𝑜2 =
𝑀𝑜

𝑊𝑜
=

𝐹č1 ∙ 𝑙

𝑑2
3 ∙ 𝜋
32

                                                                             (38) 

σ𝑜2 =
93,28 ∙ 15

53 ∙ 𝜋
32

 

σ𝑜2 = 114 𝑀𝑃𝑎 

σ𝑜2 <  σ𝐷     

114 <  120    𝐕𝐲𝐡𝐨𝐯𝐮𝐣𝐞 

Zvolený průměr čepy a zvolený materiál vyhovuje požadavkům. 

7.3 Pevnostní analýza 

Maximální napětí v čelisti je zjištěno ze softwaru PTC Creo Parametric. Mez pevnosti pro 

plast PLA je 33 [MPa]. [21] 

 

σdPLA – dovolené napětí pro plast PLA [MPa] 

k2 – koeficient bezpečnosti houževnatých materiálů [-] 

Rm – mez pevnosti pro plast PLA [MPa] 

 
𝜎𝑑𝑃𝐿𝐴 =

𝑅𝑚

𝑘2
                                                                          (39) 

 

 
𝜎𝑑𝑃𝐿𝐴 =

33

3
 

 

 𝜎𝑑𝑃𝐿𝐴 = 11 ≥  5.57 [𝑀𝑃𝑎] Vyhovuje  

 

Obr. 54  Působení síly pro první uchopovací plochu.   

Působící síla je 8.175 N.  
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Obr. 55 Zobrazení deformace od sílu působící v prvním uchopovací ploše.   

 

 

Obr. 56  Zobrazení průhybu od sílu působící v prvním uchopovací ploše.   

Výsledný maximální průhyb je 1,177 mm, což je vyhovující.  

Výsledná maximální deformace je 5.57 MPa, což ověřuji ve výpočtu (39). 
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Obr. 57  Působení síly pro druhou uchopovací plochu.   

Působící síla je 16.34 N.  

 

Obr. 58  Zobrazení deformace od sílu působící v druhé uchopovací ploše.    

 

Obr. 59  Zobrazení průhybu od sílu působící v druhé uchopovací ploše.   

Druhé hodnoty deformace a průhybu jsou nižší než v prvým případě, a tudíž je 

není nutné dále zpracovávat.  

 



Bakalářská práce   

56 

8 Závěr 

Z rešerše bylo zjištěno, z jakých komponentů se podavače skládají a na jakém základě 

jsou zkonstruovány. Díky poznatkům z rešerše, byl navržen konstrukční teleskopický 

podavač, který jednoduchý na ovládání. Podavač má efektor poháněný servomotorem a 

šnekovou převodovkou, s ručním výsuvem přes svěrné spojení. Efektor můžu uchopovat 

různé předměty díky dvou úchopným plochám. Délky sestavy jsou následující: 

• Maximální délka při 0 mm sevření efektoru je 2004 mm. 

• Maximální délka při maximálním otevření efektoru je 1962 mm. 

• Minimální délka při 0 mm sevření efektoru je 1409 mm. 

• Minimální délka při maximálním otevření efektoru je 1367 mm. 

Maximální navržená hmotnost objektu manipulace je 0.5 kg pro první uchopovací 

plochu a 1 kg pro druhou uchopovací plochu. Zatížené komponenty byli otestovány 

ve softwaru PTC Creo Parametric. Elektrické zapojení bylo vytvořeno v softwaru KiCad. 

Podavač váží pouze 1.67 kg a cenový odhad s montáží a výrobou činí 10698 Kč v případě 

pořízení 3D tiskárny pro tisk komponentů. Čistá cena komponentů je 1949 Kč.  
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