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Ilustrační obrázek  

Ilustrační obrázek  

1. Úvod – seznámení se s problémem 
V současné  době dochází k  stále častějšímu nasazování servisních 

robotů k  řešení úkolu, které jsou pro člověka nebezpečné .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Používají se hlavně v  průmyslovém odvětví. Kromě inovací 

klasických aplikací průmyslových robotů a manipulátorů ve strojírenství se 

stále více prosazují  aplikace robotických zařízení do nestrojírenských a 

nevýrobních odvětví.  To přináší nové požadavky na roboty a jejich aplikace 

s ohledem na jejich efektivní využití v  nestrojírenských procesech. Servisní  

(mobilní) roboty jsou téměř vždy unikátní konstrukce. Vyrábí se 

v jednotkách (max. desítkách kusů) ,  což má za důsledek vysokou 

pořizovací cenu. Ale i  přesto mají mnohem vyšší přínos. Různorodost a 

kvalita prováděných činností se odráží  

v počtu požadavků na servisní roboty, které 

jsou na ně kladeny v  souvislosti 

s prováděním těchto úloh.  

To vše klade velké nároky na 

konstrukci, vybavenost,  pohony, senzory, 

způsob řízení, komunikaci  s  okolním 

prostředím atd. .  Mezi nepostradatelné 

pomocníky patří  určitě roboty,  které 

pomáhají při důležitých a vysoce 

nebezpečných operacích,  při kterých by 

člověk riskoval svůj život. Servisní robot si 
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Ilustrační obrázek  

hravě poradí s  likvidací bomb, průzkumem nebezpečného terénu, 

záchrannými pracemi, odběry vzorků. Má práce se zabývá právě jednou 

mimořádnou událostí  určenou pro servisní  roboty.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jako příkladovou studii jsem použil zásah v  nelegálních skladech. 

V ČR jsou známy případy nelegálních skladů např.  v  Libčanech, 

Chvaleticích, Nalžovicích.   

 

 

 

 

 

Sklad Chvaletice  

 

 

 

 

 

 

 

Sklad Libčany  
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Ilustrační obrázek  

Cílem bakalářské práce je definice podmínek pro nasazení robotu při  

mimořádné události ,  analýza stávající technologie, požadavky z hlediska 

technologie ,  požadavky na průzkumného robota – jeho rozměry, podvozek, 

manipulační nástavbu, detekční zařízení, monitorovací zařízení  a další  

příslušenství .  
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2. Chemický průmysl 

2.1. Chemický průmysl v ČR  

Definice chemické látky: jsou to 

chemické prvky a jejich sloučeniny v 

přírodním stavu nebo získané výrobním 

postupem včetně  případných přísad .  

S  největší  koncentrací  a velkým 

množstvím vyráběných, zpracovávaných, 

skladovaných chemických látek se můžeme setkat především v  chemickém 

průmyslu. V ČR jsou nejvíce zastoupeny tyto chemické látky:  

Zemní plyn – CH4 :  plynovody, čerpací  a t lakové stanice zemního plynu, 

ohřev při průmyslových činnostech atd.  

Amoniak – NH3 :  výroba průmyslových hnojiv,  kyseliny dusičné,  

amonných solí  a jako chladicí médium např.  na ledních stadionech aj .  

Chlor – CL2 :  výroba organických a anorganických sloučenin 

s chlorovým základem, výroba desinfekčních přípravků, sterilizace pitné 

vody aj.   

Chlorovodík – HCL:  jako meziprodukt především v  chemických 

závodech. 

Oxid uhelnatý – CO :  vzniká při různých spalných procesech v  hutích,  

koksovnách a samozřejmě při jakémkoli hoření apod.,  je součástí  

průmyslových směsných plynů (generátorový, vodní,  koksárenský aj.).   
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2.2. Pravděpodobný výskyt a skladování chemických látek  

S  chemickými látkami se nejčastěji setkáváme při jejich přepravě po 

silnici, železnici, letecké a vodní přepravě v  různých kontejnerech a 

cisternách.  

V civilních stavbách jako jsou opravárenská centra, zahradní centra a 

železářství , školní laboratoře, lékárny a zdravotnická zařízení se mohou 

skladovat nebo používat různé druhy i  větší množství chemických látek 

také označovaných výstražnými symboly nebezpečnosti.  

Ve vojenských objektech, ale nejen tam (nálezy, sklady, nelegální  

sklady, nelegální prodej a přeprava v  rámci organizovaného zločinu či  

terorismu, stodoly, soukromé objekty) můžou zasahující  jednotky narazit na 

skladované chemické látky. V podnicích jsou obvykle skladovány pro další  

účely ve velkoobjemových (až tisíce m3) otevřených technologických 

zařízeních (zásobníky, nádrže,  potrubí,  atd.).  

 

Typické obaly pro skladování chemických látek – bare ly, sudy, cisterny, 

kontejnery, boxy a jiné obaly. 

 

   

Typické obaly  
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2.3. Únik nebezpečných látek 

K úniku nebezpečných chemických látek  může dojít  z  různých důvodů, a 

to především:  

 

-  následkem působení člověka:  

o havárie způsobená ve výrobě, při skladování nebo nehodou při  

přepravě nebezpečné látky, v  energetice;  

-  vlivem přírodních účinků:  

o k úniku látek dojde vlivem povodně, větru,  sesuvem půdy 

apod.;  

-  v chemickém průmyslu a na produktovodech;  

o při přepravě nebezpečných chemických látek po silnici ,  

železnici , na vodě, při letecké přepravě;  

-  nelegální sklady; 

-  při teroristických útocích;  

-  následkem válečných operací.  

 

K úniku nebezpečných chemických látek může dojít prakticky všude. 

Mimo stacionární zdroje to mohou být  i  zdroje mobilní, kterými jsou 

dopravní prostředky, přepravující nebezpečné látky po silnicích, železnici ,  

resp. na vodních tocích. Jejich únik nelze také vyloučit z  potrubí a ze 

skládek. Zatímco největší rozsah ohrožení v  důsledku úniku nebezpečných 

chemických látek představují stacionární zdroje, u mobilních zdrojů 

dochází k únikům nejčastěji.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chemická havárie ve Velvetě  – hasici.vansdorf.cz 
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Chemické látky  

2.4. Mimořádná událost (MU) 

U mimořádných událostí  je třeba předpokládat pří tomnost:  

 

1.  velké škály látek s různými nepříznivými vlastnostmi:  

a.  hořlavé  

b.  toxické  

c.  výbušné  

d.  agresivní 

e.  biologické  

f.  radioaktivní záření  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  nástražného systému  

3.  velké  množství vody  

4.  nepříznivé vlivy s  ohledem na místo události:  

a.  poloha události v  podzemí,  ve vyšších podlažích  

b.  neprostupný terén, sutiny, velký sklon terénu, schody 

5.  nepříznivé vlivy s  ohledem na charakter události:  

a.  vysoká teplota nebo chlad  

b.  pád konstrukce  

c.  výbuch zařízení  

6.  rozdílná množství látek (v gramech až tunách)  

7.  rozdílné použité obaly pro uložení látek (sklenice, sudy, krabice,  

kontejnery,  nádrže,  otevřené nádoby a další)  

8.  umístění obalů na zemi, v  regálech, změť obalů  

9.  kombinace vlivů .  
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HZS Praha  

Systémový přístup k postupu identifikace MU s výskytem nebezpečných 

látek 

S  ohledem na komplikované podmínky v  místě události za přítomnosti  

nebezpečných látek nelze zajistit  dostatečnou ochranu člověka, který bude 

vstupovat do tohoto prostoru.  Neexistuje reálná ochrana člověka na možnou 

škálu nebezpečí různého charakterů, například současná ochrana proti  

nebezpečným látkám a vysoké teplotě.  Také po haváriích může existující 

nebezpečí změnit  svůj charakter a v  tomto případě zvolená ochrana člověka 

je nedostatečná nebo může dojít k poškození ochranného oděvu a člověk je 

vystaven existujícímu nebezpečí. Lze také konstatovat,  že neexistuje 

univerzální technické zařízení  (robot) ,  které bude spolehlivě pracovat 

v prostředí mimořádné události s  výskytem nebezpečných látek a dalších  

nebezpečí.  
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Obr.  3.1 c Obr.  3.1 d 

Obr.  3.1 a Obr.  3.1 b 

3. Přehled současného stavu 
Rozdělení podle použitého podvozku:  pásové, kolové  a hybridní.  

3.1. Pásový podvozek 

Patří mezi jeden z nejpoužívanějších podvozků. Pásový podvozek má 

výhodu ve větší průchodnosti v  těžkém terénu, zdolávání většiny povrchů.  

Nevýhodou je jeho malá rychlost.  

The VANGUARD MK2 

Hitem je dnes britský robot The Vanguard MK2 (Obr. 3.1 a,  b) o  

hmotnosti 20,5 kg. Pohybuje se (podobně jako tank) na pásech, dá se řídit  

kabelem dlouhým 150 metrů  a obsluhu informuje prostřednictvím barevné   

kamery, která se otáčí o 360 °. Šířka robotu 381 mm umožňuje, aby 

propátral třeba i  paluby letadel.  Pohon obstarávají baterie.  

 

 

 

 

 

  

 

FIREBOT (Brouček) – 1. robotická.cz  

Firebot (Obr. 3.1 c,  d) je dálkově ovládaný robot určený pro zásahy v 

rizikovém prostředí,  při požáru, v prostředí s nebezpečím výbuchu a při 

chemickém nebo biologickém ohrožení.  Váha robotu 250kg,  

manévrovatelná rychlost 5km/hod. s  max. 150 kg nosností.  
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Obr.  3.1 e Obr.  3.1 f 

INSPECTOR (EOD/IEDD) 

(Obr. 3.1 e, f) Tento robot je určen pro zásahy v  rizikovém prostředí . 

Nahrazuje člověka v  situacích kdy je l idský život nebo zdraví ohroženo.  

Velice všestranný. Vyznačuje se velkou nosností a je schopný se pohybovat 

v obtížném terénu.  

 

Parametry:  

 

Rozměry:    výška: 1140 mm, šířka:  670 mm, délka: 1710 mm   

Hmotnost:   550 kg  

Výdrž na bateri:  2 -  8 hodin  

Způsob pohonu:   článkové pásy a kola  

Sklon:     35% včetně schodu  

Rychlost:   1 km/h  

Manipulátor:    počet stupnů volnosti: 6  

    rozsah rotace: 200º  

    maximální nosnost 60 kg  
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Obr.  3.1 g Obr.  3.1 h 

MARK V-A1 

(Obr. 3.1 g, h) Průzkumný robot od firmy Remotec je velice 

všestranný, stabilní a určen k  řešení na provádění nejsložitějších operací.   

 

Parametry:  

 

Rozměry:   výška: 1162 mm, šířka: 1075 mm nebo 712 mm bez 

kol, délka: 1200 mm, světlá výška od země: 132 

mm   

Hmotnost:    395 kg  

Způsob pohonu:   článkové pásy a kola, která se dají rychle uvolnit   

Sklon:     > 45% včetně schodu  

Rychlost:    0 do 5,6 km/h  

Překračování:   otáčení do 600 mm a překážky do  400 mm výšky  

Otáčení:    na délku vozidla   

Manipulátor:   měnitelná rychlost kontroly pro přesnost ,   

      dvoustranný, rychle vyměnitelný systém součástek  
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Obr.  3.2 a Obr.  3.2 b 

3.2. Kolový podvozek 

Na podvozku jsou osazena kola, která se dají použít např. do bahna, na 

různé druhy povrchů atd. Výhodou oproti  pásovým podvozkům je snadnější  

a rychlejší  přesun. Konstrukční řešení podvozků je velice jednoduché. Dále 

je zde pravděpodobnost, že při  pohybu v  terénu může dojít  k  zapadnutí kol .  

 

BombTec™ Defender ROV 

BombTec Defender (Obr. 3.2 a, b) pohybující se na 6-t i  kolovém 

podvozku je velice všestranný průzkumný robot .  Dokáže překonat složité 

překážky. Váha robotu je 250kg, manévrovatelná rychlost  3,2km/hod.  
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Obr.  3.3 a 

3.3. Hybridní podvozek 

Hybridní podvozek představuje kompromis mezi pásovým a kolovým 

podvozkem. Robot  má pás i kola .  Je vhodný na kluzký povrch i náročnější  

terén. Tento podvozek slučuje výhody obou lokomočních ústrojí.   

ANDROS F6A  

F6A (Obr. 3.3 a) robot firmy Remotec je velice všestranný pomocník.  

Má velikou únosnost  a díky jeho hbitosti  a rychlosti  je vhodný pro široký 

okruh misí.  Složitý terén zvládá bez problému. Váha robotu je 220kg.  

 

Rozměry:   výška: 1440 mm, šířka: 740 mm, šířka bez kol: 450 

mm,  délka:  1320 mm,    

Hmotnost:   200 kg  

Způsob pohonu:   kola  

Sklon:     45% včetně schodu  

Rychlost:    5,6 km/h  

Manipulátor:   variabilní možnost přesnosti,  rozsah rotace: 360º  

      dosah: 142 mm  
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Modelový příklad  - vytvořeno v Google SketchUp 

4. Navržená krizová situace – případová studie 
Inspekční robot bude nasazen v opuštěné jednopodlažní budově 

(objektu) v zemědělském areálu. Celý komplex zemědělského družstva není 

oplocen a je volně přístupný. Vstup do objektu je vraty,  ve kterých jsou 

umístěny dveře široké 800 mm.  K objektu robot přijede po polní cestě  a 

bude řízen operátorem na vzdálenost  50 m. V tomto objektu se nachází 

nelegální sklad neznámých látek skladovaných v plechovkách, lahvích  a 

jiných nádobách. V tomto objektu provede operátor s  t ímto robotem 

průzkum.  Robot při  pohybu bude mít  manipulační rameno složeno do 

přepravní polohy z  důvodu větší stabili ty při jízdě.  Až robot zastaví tak 

bude vysunuto průzkumné rameno .   

Modelový příklad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Činnosti průzkumného robotu v indoor prostředí 

Zásahový robot dokáže překonat nízké překážky, otáčet  se v prostoru,  

prozkoumat police  – sběr informací, manipulovat s různými malými 

předměty -  vyvézt k  analýze do laboratoře,  zaměřit kamerou na případnou 

etiketu na lahvi.  Hlavní činnost  je průzkum místa události .  
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Modelový příklad  - vytvořeno v Google SketchUp 

Modelový příklad  - vytvořeno v Google SketchUp 
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5. Průzkum a identifikace místa mimořádné události 
Technické zařízení pro identifikaci  místa mimořádné události  

s výskytem nebezpečných látek a dalších nebezpečných stavů:  

 

A.  průzkum místa události;  

B. identifikace nebezpečných látek a jejich parametrů a stanovení 

bezpečnostních zón z  hlediska jejich šíření, analýza látek;  

C.  odvrácení nebezpečí,  transport nebezpečných látek .  

 

 

A.  Průzkum místa události   

Zjištění  základních údajů o situaci na místě,  s  přenosem dat na 

dispečink.  

 

Požadavky:  

 

1.  vizuální prohlídka místa:   

a.  upřesnění stavu s  ohledem na dostupné informace             

např.  od zaměstnanců, majitele, z dokumentace o stavbě, 

technologii, skladovaní apod.;  

b.  zjištění podrobností  o nebezpečí s  ohledem na konkrétní 

situaci , značení a identifikaci  obalů a látek;  

2.  zjištění základních parametrů mimořádné události  měřením:  

a.  přítomnost chemických, hořlavých, výbušných, biologických 

látek;  

b.  existence radioaktivního záření;  

c.  hodnoty teploty prostředí,  povrchu;  

3.  osvětlení prostoru ;  

4.  identifikace polohy, GPS .  
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B. Identifikace nebezpečných látek a zjištění jejich parametrů  

Na základě průzkumu místa události a zjištěných skutečností lze změnit  

nasazení technického zařízení, které umožní:  

 

1.  dopravu měřícího zařízení:  

a.  na místo události;  

b.  k místu uložení obalu, zařízení;  

c.  k místu úniku látky z  obalu, zařízení;  

2.  přenese zjištěné, naměřené údaje na dispečink;  

3.  odebere vzorek plynu, kapaliny, tuhé hmoty;  

4.  uloží vzorky do transportních obalů a transportuje odebrané vzorky 

na místo vyhodnocení. 

 

6. Požadavkový list  

6.1. Požadavkový list z hlediska technologie 

- transport robotu na místo nasazení;  

-  provést průzkum nebezpečné oblasti – monitorování místa (kamery,  

senzory);  

-  prostředí nebezpečné pro člověka (ochrana člověka) – proto použití  

robotu;  

-  provádění složitých úkolů;  

-  robot musí splňovat mnoho požadavků – na vlastnosti konstrukce 

robotu (odolný povrch proti  chemickým látkám) ,  typ podvozku, 

výbava – kamery,  senzorický subsystém, manipulační nástavba 

robotu;  

-  spolehlivost  provozu ;  

-  specializaci  na danou servisní  činnost;  

-  odolnost  celého zařízení proti působení nepříznivých vlivů prostředí;  

-  spojení mezi  robotem a dispečinkem s  ohledem na ovládání a přenos 

získaných dat;  

-  dekontaminace robotu nebo jeho vybraných částí;  
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- požadavky na obsluhu robotu, včetně specialistů na vyhodnocení 

získaných údajů na místě zásahu – z toho vyplývá vysoká náročnost  

na obsluhu robotu;  

6.2. Požadavkový list průzkumného robotu  

- co možná nejpodrobnější průzkum zasažené lokality;  

-  rychlý zásah průzkumného robotu – výdrž baterie cca 3 hod.;  

-   pohon robotu - vybaven elektromotorem (na takto malý robot je 

elektropohon ideální);  

-   pohyb robotu: důležitá je všestrannost – schopnost zdolávat středně 

těžký terén - terénní překážky, jízda do kopce, projíždění dveřmi 

atd.;  

-   4 kolový podvozek s  pohonem každého kola,  popř. variabilita 

podvozku – možná výměna podvozku za pásový podvozek;  

-   konstrukce robotu musí být řešena tak, aby nedošlo v  důsledku 

zamoření prostředí k  jeho poruše nebo k  vyřazení z  funkce některých 

senzorů – max. odolnost povrchu a zároveň, aby se povrch robotu dal  

snadno dekontaminovat;  

-   modulární konstrukce robotu,  abychom ho mohli snadno dopravit  (po 

částech) na místo mimořádné události;  

-  jednoduchost  výměny jednotlivých součástí;  

-   detekce chemických látek na místě zásahu (přítomnost chemických 

látek v ovzduší) + vyhodnocení;  

-  měřící vybavení: ionizační spektrometr k určení průmyslových 

chemikálií  a chemických bojových látek,  radiometr;  

-  odběr vzorků, manipulace se vzorky (nosnost nákladového prostoru  

3kg pro vzorky);  

-   průzkumné  manipulační rameno ,  nosnost 2 – 3 kg;  

-  stabilita proti pádu a překlopení;  

-  monitorování několika barevnými širokoúhlými kamerami v  okruhu 

360° bez možnosti natočení celého robotu (přední a zadní pohybová 

kamera, průzkumná kamera, paralelní zobrazení ze dvou kamer – 

picture in picture (PIP) na displej  operátorské  jednotky);  
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- vybavení termokamerou – objektiv v širokoúhlém rozsahu pro jízdu 

při nízké hladině osvětlení nebo v  úplně tmě;  

-  vybavení laserovým hledáčkem a mikrofonem; 

- obraz z kamery přenášen buď bezdrátově nebo pomocí kabelu – 

výstup na monitor operátora;  

-  vybavení osvětlovacím zařízením – bílé LED;  

-  spojení mezi robotem a dispečinkem na vzdálenost 50 m;  

-  odstupové senzory – pro operativní identifikaci překážek za účelem 

jejich detekce, vychylovací senzory, schopnost navigace systému 

GPS modulem;  

-  předběžné rozměry cca  800  x 500 x 300 mm; 

- precizní pomalá jízda, max. rychlost do 10 km/h.  

-  cena – 10 – 15 miliónů korun.  

  

Tyto požadavky se budou lišit  podle zadané servisní úlohy.  

Vyspecifikoval jsem požadavky pro mou konkrétní úlohu. Tyto požadavky 

lze ještě optimalizovat a je možno o nich diskutovat.  
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Ramanův spektrometr  

7. Návrh řešení technického zařízení (robotu) 

 
A. varianta 

předběžná analýza a odběr vzorků (plynné, kapalné,  tuhé) a 

jejich přenesení do pojízdné laboratoře;   

 

B.  varianta 

vybavení robotu detekčními přístroji pro kvalitativní stanovení 

nebezpečných látek a přístroji  pro průzkum zasaženého 

prostoru s  dálkovým přenosem dat k  operátorovi .  

 

Zvolil jsem variantu A. 

 

Robot pojede na místo určení „na dvakrát“. První výjezd bude 

ke zjištění, o co  se vlastně jedná, jest li  tam hrozí nějaké nebezpečí – 

výbuch, únik atd. .  Poté se upřesní požadavky pro zásah. Technologie, kdy 

by stačilo mít pouze jeden přístroj na všechny druhy látek neexistuje a 

zřejmě ještě dlouho existovat nebude. Nejvhodnější  řešení se jeví  aplikovat 

na robot zařízení typu Ramanova spektrometru. Tento spektrometr se ale 

vyrábí jen v ruční verzi . Mobilní verze prozatím neexistuje.  Proto robot 

prozkoumá situaci pomocí kamer.  Jestliže bude vše v  pořádku a nebude 

hrozit člověku velké nebezpečí, poté provedou zásah hasiči v  ochranných 

oděvech a s  pomocí Ramanova spektrometru.  

Ramanův spektrometr 

Tento spektrometr umožňuje identifikovat více než  7500 nebezpečných 

látek, výbušnin, drog, plastů, bílých prašků atd. a to i v jejich směsích (až 

pět hlavních složek). Databázi přístroje je možné snadno 

doplňovat o další  látky, které je potřeba identifikovat.  

Hlavní předností  Ramanovy spektrometrie je možnost 

bezkontaktního měření a tím, že  není rušena vodou, je 

možné tedy analyzovat i  vodné roztoky nebo vlhké vzorky.  

Tento přístroj je velice drahý, ale jeho přínos bude velký.  
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Ilustrační obrázek  

7.1. Návrh podvozku průzkumného robotu 

Podvozek představuje řízený mechanický systém umožňující měnit  

polohu servisního robotu. Musí být splněno mnoho požadavků jako např.  

dobrá manévrovací schopnost , průjezd dveřmi,  maximální délka atd..  

Podvozek musí odolávat působení chemických látek. Z toho vychází  

požadavek na použitý materiál a úpravu povrchu. Pro průzkumný robot 

navrhuji 4 kolový podvozek.  

 

Výhody:  

-  stabilní  

-  snadný a rychlý přesun  

-  dobrá manévrovací schopnost  

-  jednoduchost  konstrukce 

-  využití pro různé servisní  úlohy 

1. Návrh 

- jako jedna z možností použitého podvozku je podvozek z  terénní  

čtyřkolky. Rozměrově vyhovuje, ale největší problém je v  tom, že 

čtyřkolky používají spalovací motor. Proto by se musel předělat motor na 

elektropohon. Navrhovaný podvozek je z  typu ATV Kobra 50. Nosnost 60 

kg. 
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Rozměrové schéma  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Návrh 

- je použit robotický podvozek z robotu firmy Pedsco RMI-10 .  Jedná se 

o 4 kolový podvozek s  pohonem každého kola zvlášť, stabilní, lehký a 

kompaktní. Ovládání bezdrátově nebo pomocí kabelu. Tento podvozek lze 

doplnit o modulární příslušenství jako např. brokovnice s  laserovým 

zaměřováním. Na tento podvozek bude nainstalována navržená manipulační  

nástavba, kamerový subsystém  a další příslušenství.  

 

Parametry:  

-  rychlost:   max. 10 km/hod.  

-  doba provozu:  2.5 hodiny 

-  hmotnost:   63,5  kg 

-  nosnost:   20 kg 

-  rozměry:    865 x 560  x 280  mm 

-  výška od země:  120  mm 

-  výstupní napěti:  40V DC  

-  řízení:   kabelem nebo dálkově  

-  cena:    60000 $ 
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Ilustrační obrázek pdvozku  RMI - 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvolil jsem druhý  návrh. 

3D model podvozku 
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7.2. Koncepční návrh průzkumného ramene  

Toto průzkumné rameno bude vybaveno optickou termokamerou, 

laserovým hledáčkem a přisvětlovacím zařízením.  

 

Požadavky na konstrukci:  

 

-  modulární konstrukce 

-  minimální hmotnost  

-  prostředí indoor  

-  počet stupňů volnosti:  5  

-  nosnost manipulátoru:  2 -  3 kg  

-  dosah manipulačního ramene okolo ≈1500 mm 

-  vhodné umístění motorů na konstrukci  

-  kamera, laserový hledáček, přisvětlovací  LED diody 

 

Manipulační  zařízení bude řešeno jako modulární koncepce .  

 Návrh variant průzkumného ramene 

Jednotlivé varianty se liší kinematickou strukturou.  

 

Varianta A     Varianta B  

cylindrický kin. řetězec RTT   angulární kin. řetězec RRR  

+ podvozek  RMI - 10    + podvozek  RMI - 10   
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8. Zhodnocení variant a výběr optimální varianty 

 Kritéria rozhodování 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 1 – Rozhodovací kritéria 
 

 Zhodnocení kritérií 

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena  body v rozsahu 1 – 5 bodů, kde 1 

bod odpovídá nejhoršímu ohodnocení daného kritéria a 5 bodů naopak 

nejlepšímu bodovému ohodnocení. Toto bodové ohodnocení je na základě 

subjektivního dojmu. Zhodnocení je zobrazeno v Tab. 2.  

 

Varianta 
Číslo kritéria 

1 2 3 4 5 6 7 

A 2 4 2 3 1 4 5 

B 4 4 3 3 4 3 3 

 
Tab. 2 – Zhodnocení kritérií 
 
 
 

Číslo kritéria Kritérium Charakteristika kritéria 

1 konstrukce složitost konstrukce, počet 
dílů 

2 pohon počet nutných pohonů a jejich 
typ 

3 použití indoor 

4 hmotnost celková hmotnost  

5 údržba složitost údržby 

6 cena investiční a provozní náklady 

7 energetická 
náročnost 

náročnost pohonů atd. 
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 Stanovení významnosti 

Stanovení významnosti provádím pomocí metody Pattern.  

 

Váha významnosti q 

Pro výpočet váhy významnosti  jednotlivých kri térií  vyjdu ze vztahu: 

   ,  kde  je váha významnosti i-tého kritéria  počet bodů pro 

i-té kritérium,  součet bodů kritérií.  

Výsledné váhy významnosti  všech kri térií  jsou zobrazeny v  Tab. 3 .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tab. 3  – Váha významnosti  

 Index citlivosti a vážený index 

Pro výpočet indexů citlivosti vyjdu ze vztahu:   

 

     

 

Kde  je index cit livosti i -tého parametru u j-té varianty,  hodnota i-

tého parametru u j-té varianty,  základní hodnota i-tého parametru.   

 

Pro výpočet vážených indexů vyjdu ze vztahu:   

Číslo 
kritéria 

Počet 
bodů 

Váha 
významnosti 

1 4 0,182 

2 2,5 0,114 

3 5 0,227 

4 3 0,136 

5 3 0,136 

6 4 0,182 

7 0,5 0,023 

Součet 22 1,000 
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kde  je vážený index i-tého parametru u j-té varianty,  index 

citlivosti  i -tého parametru u j-té varianty,  váha významnosti  i-tého 

parametru. Výsledné indexy jsou zobrazeny v  Tab. 4 .  

 

Kritérium 
Varianta 

A B 

1 
Hodnota 2 4 

Index citlivosti 2 4 
Vážený index 0,364 0,727 

2 
Hodnota 4 4 

Index citlivosti 4 4 
Vážený index 0,455 0,455 

3 
Hodnota 2 3 

Index citlivosti 2 3 
Vážený index 0,455 0,682 

4 
Hodnota 3 3 

Index citlivosti 3 3 
Vážený index 0,409 0,409 

5 
Hodnota 1 4 

Index citlivosti 1 4 
Vážený index 0,136 0,545 

6 
Hodnota 4 3 

Index citlivosti 4 3 
Vážený index 0,727 0,545 

7 
Hodnota 5 3 

Index citlivosti 5 3 
Vážený index 0,114 0,068 

Tab. 4  – Indexy citlivosti  a vážené indexy  

 Vyhodnocení 

Součet vážených indexů pro jednotlivé varianty je zobrazen v  Tab. 5 .  

Z tabulky je zřejmé, že se jako optimální  varianta jeví  varianta B. 

 

 

 

 

 

Tab. 5  – Výsledek hodnotové analýzy 

Varianta Součet vážených 
indexů Pořadí 

A 2,659 2. 

B 3,432 1. 
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9. Popis konstrukce vybrané varianty 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry robotu:  

 
Hlavní rozměry:  délka:  865 mm  šířka:  560 mm  výška:  280  mm (bez 

manipulátoru),  výška od země: 120 mm  

Rozchod kol:  420 mm  

Hmotnost:   80  kg 

Nosnost:   20 kg 

Rychlost:   max. 10 km/hod.  
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Všechny tyto komponenty budou umístěny na podvozek RMI – 10.  

MANIPULAČNÍ NÁSTAVBA 

Nástavba na tento průzkumný robot bude řešena modulárním systémem 

sestaveným z jednotl ivých komponent.  Jedná se o manipulátor  firmy AAI 

Canada  - Harmonic Arm 2 .  Z analýzy současného stavu v  kapitole 3. je 

zřejmé, že kinematická struktura je v drtivé většině případů angulárního 

typu.  Jedná se o lehký manipulátor  a dle požadavků pro tuto servisní úlohu 

vyhovuje .  Všechny kabely jsou umístěny uvnitř manipulátoru.  Vertikální  

dosah tohoto ramene lze zvýšit až na 2 m pomocí  prodloužení. Dořešit  by 

se muselo přesné nainstalování ramene na podvozek.  

 

Parametry manipulátoru  Harmonic Arm 2:  

 

-  jedná se o skládací manipulační rameno ,  jednoduché ovládání  

-  materiál:    hliník, některé části jsou z  karbonu 

-  počet stupňů volnosti:  5  

-  rychlost:    90 deg / sec  

-  nosnost:    3 – 5 kg  

-  horizontální  dosah:  800 – 1000 mm  

-  vertikální dosah:   1100 – 2000 mm (s prodloužením)  

-  použité motory:   DC bezkartáčové s  integrovanými enkodéry  

-  napájení:    40 V DC   

-  spotřeba:    600 VA  

-  hmotnost:    14 kg  

-  cena:     150000 $ 
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Harmonic Arm 2 
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EFEKTOR 

Je součástí manipulačního ramene Harmonic Arm 2. Jedná se o 

dvoučelisťový efektor, který obsahuje senzory uvedené v  tabulce dole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále na podvozek budou nainstalovány tyto komponenty:  

AKUMULÁTORY 

Baterie použité na robotu  jsou typu LiPol od firem Hyperion a 

Duremax. Baterie tohoto typu mají vynikající poměr hmotnosti a výkonu. 

Jsou proto velice vhodné do malých mobilních zařízení. Jej ich nevýhodou 

je vysoká cena a nižší počet nabíjecích cyklů.  
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Baterie pro pohony manipulátoru:  

 

3 x LiPol akumulátor Hyperion LiteStorm VX  

Napětí:  14,8  V 

Kapacita:  5000 mAh  

Rozměry:  47 x 160 x 36,5  mm 

Hmotnost:   510  g 

 

Baterie pro bezdrátový přenos videosignálu, gps signálu, pro kamery:  

 

1 x LiPol akumulátor Duremax Power pack 3S1P  

Napětí:  11.1 V  

Kapacita:  2500 mAh  

Rozměry:  26 x 34,5  x 103 mm  

Hmotnost:  180 g  

 

IR KAMERA LST CMR603H  s mikrofónem 

Tato kamera bude umístěna na manipulačním rameni spolu s  laserovým 

hledáčkem .  Lze přepnout na denní nebo noční mód.  

 

Technické parametry kamery:  

 

TV systém:   PAL  

Senzor:    1/3˝ OmniVision CMOS  

Objektiv:   pevný 3,6 mm  

Napájení:    12V DC  

Spotřeba:   500 mA  

Rozměry:   57  x 68  x 100 mm 

Hmotnost:    180  g 
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Přední a zadní průzkumná kamera  

2 x GANZ - ZC – L1210NHA – s vysokým rozlišením 

Kamera se vyznačuje kompaktními rozměry a nízkou hmotností.  

Poskytuje kvalitní barevný obraz při normálních světelných podmínkách a 

černobílý obraz při  špatných světelných podmínkách.  

 

Technické parametry kamery:  

 

TV systém:    PAL  

Senzor:     1/4˝ IT CCD  

Ohnisková vzdálenost:  2,8 – 10 mm  

Světelnost:    1 : 1,2  

Optické přiblížení:   4 x  

Rozlišení:    752 x 582     

Napájení:     12V DC  

Spotřeba:    2 W 

Rozměry:    55 x 61 x 122 mm  

Hmotnost:     200 g 

VTQ PROFILINK OUTDOOR KIT 

Bezdrátový přenos videosignálu.  Jedná se o vysílač. Přijímač se nachází 

v operátorském kufříku.  

 

Technické parametry vysílače:  

 

Frekvenční pásmo:   2.4 ÷ 2,483 GHz  

Počet kanálů:   5  

Napájení:   12V DC  

Spotřeba:   130 mA  

Anténa:    všesměrová  

Rozměry:   75 x 68 x 28 mm  

Hmotnost:    180  g  
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GPS MODUL SFE UberTracker  

Zobrazení na monitoru operátora  

GPS citlivost:  -158 dBm  

Napájení:  6 – 14V DC  

Spotřeba:  160 mA  

Rozměry:  110 x 80 x 30 mm  

Hmotnost:   180 g  

OPERÁTORSKÝ KUFŘÍK  VTQ Mobile ControlCenter L 

Integrovaná baterie 

1 x 12˝ TFT displej  

2 x 5,6˝ TFT displej  

Obraz z hlavní kamery + 2 další kamery 

Možnost  napojení na 220V a 12V  

Rozměry:  550 x 370 x 230 mm  

Hmotnost:  17,8 kg  
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Bezdrátový přenos videosignálu 

 
10.  3D MODEL  
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11. Návrhové a kontrolní výpočty  

a) Výpočet použitých akumulátorů 

 
Baterie pro pohony manipulátoru:  

 

3 x LiPol akumulátor Hyperion LiteStorm VX  

Napětí:  14,8 V  

Kapacita:  5000 mAh  

 

Tyto akumulátory budou seřazeny do série. Výsledné napětí :  44,4 V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotřeba manipulátoru:  600 VA  

 

  

 

Při odběru 15 A vydrží tento akumulátor napájet manipulační rameno 

cca 0.33 hodiny.  

 

Baterie pro bezdrátový přenos videosignálu, gps  signálu ,  pro kamery:  

 

1 x LiPol akumulátor Duremax Power pack 3S1P  

Napětí:  11.1 V  

Kapacita:  2500 mAh 



Bakalářská práce   Charakteristika technologií a zařízení pro zásah při chemickém ohrožení 
 

  42  
  

Odběr proudu:          

IR KAMERA LST CMR603H:    0,5 A 

2x KAMERA GANZ - ZC – L1210NHA:  0,33 A  

  

  

 

VTQ PROFILINK OUTDOOR KIT:   0,13 A  

GPS MODUL SFE UberTracker    0,16 A    

  

Celkový proud:  0,5 + 0,33 + 0,13 + 0,16 = 1,12  A 

 

Použitý LiPol akumulátor vydrží napájet tyto komponenty po dobu cca 

2,5 hodiny.  

 

b) Výpočet stability podvozku s manipulačním ramenem 
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OM – objekt manipulace  R – rameno  P – podvozek  

RA – reakce v bodě A  RB – reakce v bodě B  

 

Hodnoty:  

L1  = 0,560 m   L2 = 0,280 m  L3  = 0,263 m  L4  = 0,806 m  

FOM = 29,43 N   FR  = 137,34 N  FP = 638,63 N  

 

Podmínka:   RB  ≥ 0  → nepřeklopí se ,  když RB < 0 překlopí se.  

 

∑Fiy = 0  

 

 - FOM - FR  + FR A  - FP + FRB = 0   

- 29,43 – 137,34 + FRA  – 638,63  + FRB = 0  

FR A  + FRB = 805,4  

FR A  = 379,22 N  

  

 

∑M iA = 0  

 

 FRB * L1  - FP * L2  - FR* L3  -  FOM * L4  = 0   

FRB  * 0,560 – 638,63 * 0,280 – 137,34 * 0,263 – 29,43 * 0,806 = 0  

FRB  * 0,560 -178,82 – 36,12 – 23,72  = 0  

FRB * 0,560 = 238,66  

FRB = 426,18 N  

 

Podmínka:   RB  ≥ 0  byla splněna  → nedojde k  překlopení.  
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12. Závěr  
Roboty nasazované při mimořádných událostech musí vykonávat řadu 

náročných  úkolů. Jeden z  jejich hlavních úkolů je monitorování místa 

události  (ochrana člověka, nedostupná místa pro člověka apod.).  Lze je 

využívat  ke zjišťování přítomnosti chemických a biologických látek 

v ovzduší zkoumaného terénu, provádění činností v  zamořeném prostředí.  U 

mimořádných událostí lze předpokládat celou škálu nepříznivých faktorů 

z hlediska transportu (schody, sutiny, úzký a nízký profil ,  kapalina na zemi  

apod.). To s sebou nese i speciální požadavky na jej ich konstrukce.   

Zároveň se požaduje, aby získané informace (data) byly v  reálném čase 

k dispozici na monitoru u operátora. S  ohledem na rozsáhlou škálu látek, 

rozdílnost  jejich chemických a fyzikálních vlastností  a s  tím související  

rizika, je nutné se zaměřit na univerzální přístroje schopné měřit a 

vyhodnocovat více látek a také více parametrů.  Příkladem je již zmiňovaný 

Ramanův spektrometr. Za problematické se jeví  odběr zejména plynných a 

kapalných látek, jejich transport a předání na měřící pracoviště. Řešením 

do budoucna je užití  přístrojů,  které jsou schopny přímo na místě 

analyzovat jednotlivé látky v místě odběru a údaje předat na dispečink.   

Průzkumný robot  je v tomto případě vybaven lehkou manipulační 

nástavbou a kamerami. Obraz snímaný z přední a zadní průzkumné kamery 

a jedné IR kamery umístěné na manipulačním rameni je přenášen 

bezdrátově na monitor operátora ,  který sleduje monitorované prostředí .  

Předpokládaná cena bude vysoká, ale přínos, který tento průzkumný 

robot přinese, bude jednoznačně vyšší.  Takovýto robot se osvědčí při  

krizové situaci např.  zásah při zajišťování nelegálního skladu, havárii,  

teroristickém útoku.  

Nakonec lze konstatovat, že nelze zkonstruovat univerzálního 

průzkumného robota, který by dokázal řešit veškeré krizové situace. Vždy 

se daný robot musí specializovat na určitou konkrétní  situaci.   
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