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  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a realizací efektoru se 

zásobníkem, k postupnému  naskladňování a vyskladňování objektů manipulace pro 

použití na průmyslovém robotu IRB 360 flexpicker od firmy ABB. Úvod práce je zaměřen 

na popis robotů s paralelní strukturou a efektorů používaných u těchto robotů. Součástí 

návrhu jsou jednotlivé varianty řešení a výsledná optimální varianta, která byla vybrána na 

základě metody trojúhelníkových párů.  Dále práce obsahuje 3D model optimální varianty, 
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 This thesis deals with the design and construction implementation of the effector 

reservoir, the progressive loading and unloading handling objects for use on an industrial 
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Seznam použitých značek 
 

Značka Význam Jednotka 

D1 Malý průměr matice [mm] 

FN Normálová síla pružin [N] 

FP Síla pružin [N] 

Ft Tečná síla [N] 

F0 Síla v ose šroubu [N] 

G Gravitační síla [N] 

H1 Výška závitu [mm] 

I Moment setrvačnosti [Kgm2] 

Mk Krouticí moment [Nm] 

Mk1 Krouticí moment na pohyb. šroubu [Nm] 

MO Ohybový moment [Nm] 

MZ Dynamický moment [Nm] 

Qv Objemový průtok vzduchu [l/min] 

Re Mez kluzu v tahu [MPa] 

T Celkový čas manipulace [s] 

Wk Průřezový modul v krutu [mm3] 

Wo Průřezový modul v ohybu [mm3] 

a Zrychlení robotu [m/s2] 

d Průměr šroubu [mm] 

d2 Střední průměr šroubu [mm] 

d3  Malý průměr šroubu [mm] 

f Součinitel smykového tření  [-] 

fZ Součinitel smykového tření [-] 

g Gravitační zrychlení [m/s2] 

i Převodové číslo [-] 

iš Počet šroubů [ks] 

k Součinitel bezpečnosti [-] 

l Vzdálenost [m] 

m Hmotnost  [kg] 

p Stoupání šroubu [mm] 

pD Dovolené napětí na otlačení [MPa] 
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r Rameno momentu [mm] 

t Čas [s] 

v Rychlost [m/s] 

z  Počet závitů [-] 

α Úhel sevření ramen/závitu [°] 

φ´ Redukovaný třecí úhel [°] 

φ Úhel pootočení zásobníku [°] 

σO Napětí v ohybu [MPa] 

σD Dovolené napětí [MPa] 

σred Redukované napětí [MPa] 

σt Normálové napětí [MPa] 

ε Úhlové zrychlení [rad/s2] 

ψ Úhel stoupání závitu [°] 

τ Smykové napětí [MPa] 

ω Úhlová rychlost [rad/s] 
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1 Úvod 

 Práce se zabývá konstrukčním návrhem a realizací efektoru pro průmyslový robot IRB 

360 flexpicker od firmy ABB s paralelní strukturou. Robot je umístěn na centru robotiky, 

slouží pro školní účely a výuku. Efektor je určen k naskladňování a vyskladňování 

plastových kamenů pro hru GO. Tato aplikace slouží pro prezentační a výukové aktivity 

katedry robototechniky.  

 Delta robot má paralelní strukturu, která umožňuje s pohonným systémem vyvinout 

vysoké dynamické zatížení, z toho důvodu bylo nutno při návrhu dbát na co nejmenší 

hmotnost efektoru s těžištěm co nejblíže koncové osy robotu. Robot disponuje 

pneumatickým systémem pro tvorbu podtlaku, který je možný při řešení využít, dále je 

robot vybaven 4. osou, která slouží k orientaci efektoru při manipulaci s tvarově 

nesouměrnými OM.  

 Cílem práce je porovnat rychlost a průběh manipulace efektoru se zásobníkem oproti 

efektoru, který manipuluje jen s jedním OM, jako je například přísavka. 
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2 Průzkum robotických paralelních struktur 
 

2.1 Roboty s paralelní strukturou 

 Systémy s paralelní kinematickou strukturou umožňují dosáhnout požadované pozice s 

větší rychlostí, přesností i opakovatelností a mohou vyvozovat větší sílu než běžné 

mechanické systémy se sériovou kinematickou strukturou, protože jejich mechanická 

konstrukce je tužší. Paralelní mechanismy jsou mechanismy s uzavřenou kinematickou 

strukturou, u nichž je koncový člen (nesoucí chapadlo nebo jiný manipulační nástroj) 

spojen s nepohyblivou základovou plošinou několika nezávislými paralelními řetězci 

(Nonapod, Hexapod, Tripod, Delta aj.). [10] 

 

Princip konstrukce 

 Základní myšlenkou konstrukce delta paralelního robotu je použití paralelogramu.  

Paralelogram umožňuje výstupnímu členu (pohyblivé platformě) zůstat na pevné orientaci 

s ohledem na vstupní člen (základna). Použití tří takových paralelogramů omezí úplně 

orientaci na pohyblivé platformě, která zůstává pouze se třemi čistě translačními stupni 

volnosti. Rotace ramen je zajištěna dvěma různými způsoby: DC nebo AC servomotory, 

nebo s lineárními pohony. Díky lehké a pevné konstrukci umožňuje mobilní platforma v 

experimentálních podmínkách dosáhnout zrychlení až 50 G a 12 G v průmyslových 

aplikacích. Nosnost se pohybuje od 1-3 kg. Pracovní prostor je válcovitého tvaru, který je 

cca 1 m v průměru a 0,2 m vysoký. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1  - Schéma paralelního robotu [33] 
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Popis konstrukce 

 Robot se skládá ze tř

platformy (8). Příčná ramena

které se otáčí pomocí pohon

spojen s příčnými rameny a 

spojeny s pohyblivou platformou. Sklon 

nemění bez ohledu na pohyb

základnou. K platformě je p

(9). Rotace pracovního prvku

interface spojuje teleskopické rameno 

ovládán pomocí řídícího centra (12), umíst

 

2.2 Aplikace robotů

 Využití delta robotů

odvětvích, jako je např

struktury se taktéž mohou využít jako polohovadla.

různé aplikace robotů s paralelní strukturou.

 

  

Obr. 2 - Demaurex's Line

preclíku, instalace v pr

 

Robot se skládá ze tří základních částí a to základny (1), paralelogram

ř čná ramena (4) jsou pevně namontována ke kloubů

pomocí pohonů (3), ty jsou pevně uloženy na základně

nými rameny a dvěma spojujícími tyčemi (5a, 5b), které jsou kloubov

pohyblivou platformou. Sklon a orientace v prostoru pohyblivé

pohyb tří skupin ramen, což znamená, že je stále rovnob

ě je připojen interface (10) navazující na pracovní

otace pracovního prvku je řízena motorem (11) nacházejícím se

interface spojuje teleskopické rameno (14), které přenáší krouticí moment

řídícího centra (12), umístěného mimo robot. [33] 

Aplikace robotů s paralelní strukturou 

robotů je rozsáhlé, v dnešní době se využívají v rů

tvích, jako je například zdravotnictví, potravinářství, strojírenství apod. Paralelní 

struktury se taktéž mohou využít jako polohovadla. Na obrázcích 2 

paralelní strukturou. 

Demaurex's Line-Placer balení 

instalace v průmyslové pekárně [12] 

Obr. 3 - Hitachi

pro

Efektor robotu 
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ástí a to základny (1), paralelogramů a pohyblivé 

ke kloubům (15) na hřídeli (2), 

základně. Další kloub (16) je 

), které jsou kloubově 

pohyblivé platformy se 

skupin ramen, což znamená, že je stále rovnoběžná se 

pracovní prvek „efektor“ 

nacházejícím se na základně. Motor a 

enáší krouticí moment. Robot je 

různých průmyslových 

ství, strojírenství apod. Paralelní 

obrázcích 2 – 5 jsou zobrazeny 

Hitachi Seiki, delta robot 

pro obrábění [12] 

 



Diplomová práce  

 

Obr. 4 - Dva ze tří robotických model

 
 

Obr. 5 – Roboty firmy ABB p

 

Robot s paralelní kinematikou Aico DR 1200

 Průmyslový robot řady Aico DR 1200, který p

v Mnichově německá firma Manz Automation AG. Jedná se o kompaktní robot s paralelní 

(trojúhelníkovou) kinematikou Delta, ur

malými díly.  

 

ří robotických modelů Delta nabízí SIG Systems Pack, C33 a CE33 

 
Roboty firmy ABB při manipulaci se solárními články 

Robot s paralelní kinematikou Aico DR 1200 

myslový robot řady Aico DR 1200, který představila na veletrhu Automatica 2006 

ěmecká firma Manz Automation AG. Jedná se o kompaktní robot s paralelní 

(trojúhelníkovou) kinematikou Delta, určený především pro extrémně

Efektor robotu 
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 Delta nabízí SIG Systems Pack, C33 a CE33 [12] 

 

i manipulaci se solárními články [24] 

edstavila na veletrhu Automatica 2006 

mecká firma Manz Automation AG. Jedná se o kompaktní robot s paralelní 

edevším pro extrémně rychlou manipulaci s 
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 Flexibilní, velmi rychlý robot je dodáván ve 

dvou verzích, se třemi nebo 

pracovním rozsahem o pr

maximálním pohybem ve svislém sm

230 až 330 mm. Čtvrtý stupe

otáčení v rozsahu 360° s ma

momentem 2 Nm. Robot pracuje s maximální 

rychlostí 10 m/s a při nejvě

může manipulovat s užiteč

opakovanou přesností polohování 0,15 mm ve všech 

třech osách. Při redukovaném zrychlení však unese 

břemeno až do hmotnosti 2 kg. 

 Všechny pohony pro provoz robotu jsou 

stacionární a nevyžadují žádnou úd

splňuje stupeň krytí IP 54, p

Robot může pracovat v prů

montuje na strop s minimální

 Ve spojení s vysoce výkonnou 

Aico DR 1200 zajímavou alternativu pro snížení doby taktu montážních operací. Dodává 

se i řídicí jednotka s integrovaným systémem pro zpracování obraz

 

Robot ABB třídy FlexPicker

 Díky vyšší rychlosti, vyššímu užite

zatížení a menší ploše základny, m

model FlexPickerTM IRB 360 (navržený pro 

aplikace odebírání a přemís

nazvat robotem druhé generace. Model IRB 360 

přichází i v nerezové omyvatelné verzi, jež je 

předurčena pro použití v místech, která jsou v 

přímém kontaktu s potravinami. Robot spl

certifikát normy IP 69K a jeho konstrukce je taková, 

že je možné jej čistit b

 

Flexibilní, velmi rychlý robot je dodáván ve 

řemi nebo čtyřmi stupni volnosti, s 

pracovním rozsahem o průměru 1 200 mm, s 

maximálním pohybem ve svislém směru v rozmezí 

Čtvrtý stupeň volnosti zaručuje 

ení v rozsahu 360° s maximálním krouticím 

m. Robot pracuje s maximální 

ři největším zrychlení asi 50 m/s2 

že manipulovat s užitečným zatížením asi 0,1 kg s 

řesností polohování 0,15 mm ve všech 

ři redukovaném zrychlení však unese 

emeno až do hmotnosti 2 kg.  

Všechny pohony pro provoz robotu jsou 

stacionární a nevyžadují žádnou údržbu. Celá konstrukce robotu je velmi kompaktní a 

 krytí IP 54, přičemž všechny choulostivé díly jsou vodot

že pracovat v průmyslovém prostředí při teplotě okolí 10 až 50 °C, standardn

montuje na strop s minimální montážní plochou o průměru 800 mm a váží necelých 75 kg. 

Ve spojení s vysoce výkonnou řídicí jednotkou (aico.control) př

Aico DR 1200 zajímavou alternativu pro snížení doby taktu montážních operací. Dodává 

egrovaným systémem pro zpracování obrazů (aico.vision). 

ídy FlexPickerTM  

Díky vyšší rychlosti, vyššímu užitečnému 

zatížení a menší ploše základny, můžeme nový 

IRB 360 (navržený pro 

řemísťování předmětů) směle 

nazvat robotem druhé generace. Model IRB 360 

ichází i v nerezové omyvatelné verzi, jež je 

ena pro použití v místech, která jsou v 

ímém kontaktu s potravinami. Robot splňuje 

certifikát normy IP 69K a jeho konstrukce je taková, 

čistit běžnými průmyslovými 

Obr. 6 - Prů

řady Aico DR 1200

 

Obr. 7 - 

FlexPickerTM  IRB 360 
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ržbu. Celá konstrukce robotu je velmi kompaktní a 

emž všechny choulostivé díly jsou vodotěsně zapouzdřeny. 

 okolí 10 až 50 °C, standardně se 

ru 800 mm a váží necelých 75 kg.  

ídicí jednotkou (aico.control) představují roboty řady 

Aico DR 1200 zajímavou alternativu pro snížení doby taktu montážních operací. Dodává 

ů (aico.vision). [11] 

Průmyslový delta robot 

Aico DR 1200 [11] 

 Robot ABB třídy 

FlexPickerTM  IRB 360 [13] 
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metodami. Robot nemá jen velkou ochranu proti korozi, ale je také navržen s hladkými 

hranami pro lepší omyvatelnost. 

 Tento nový robot navazuje na široce využívaného předchůdce ABB FlexPickerTM IRB 

340. Nový model je výsledkem desetiletého vývoje a testování s využitím praktických 

zkušeností v oboru balicí techniky. Firma ABB má v různých zemích světa více než 1800 

instalací delta robotů, a je špičkou v oboru manipulační a balicí techniky. 

Nová série robotů IRB 360 nabízí tři modely:  

• IRB 360-1/800 kompaktní verze – průměr pracovního prostoru je 800mm, jeho 

malé rozměry šetří připojující místo a usnadňuje, aby se vešly do kompaktních 

balicích strojů.  

• IRB 360-1/1130  standardní verze - podobný výkon, větší pracovní dosah - 

1130mm, pracovní rozsah optimalizovaný pro nejrychlejší vychystávací aplikace. 

• IRB 360-3/1130 verze s vysokou nosností - podobný pracovní dosah, nosnost až do 

3kg  

• Verze "dlouhé rameno" - nosnost 1 kg, pracovní dosah 1600 mm, který umožní 

robotu dosáhnout přes velké dopravníky a stroje. 

Charakteristika  

• Vysoká flexibilita v plném rozsahu rychlostí  

• Vysoký výkon při nosnosti až do 3kg  

• Hygienicky nezávadný design - pro omyvatelné aplikace  

• Vynikající parametry při synchronizaci s dopravníkem  

• Integrovaný software pro kamerový systém  

 Roboty ABB ve třídě Clean room jsou vyráběny speciálními výrobními postupy a 

následně důkladně testovány a zakrytovány. Je zajištěno minimální generování částic 

během celého provozu robotů. IRB 360 získal certifikát IPA - od vedoucí instituce v 

oblasti testování "clean room". 

  Nastavení aplikace se stává snadnou pomocí PickMaster softwaru. Na základě 

zkušeností z 10 let, PickMaster se vyvinul do neocenitelné pomoci pro integrátory a 

uživatele IRB 360. To zjednodušuje vidění, konfiguraci a nabízí aplikace, nástroje 

potřebné pro efektivní vysokou rychlost aplikace vychystávání. Spolehlivý, vedoucím 
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postavením na trhu IRC5 řadič je také nedílnou součástí FlexPicker ™ robot řešení. V 

IRC5 s úpravou ¬ Move ™ a QuickMove ™ zajišťuje nejvyšší rychlost společně s 

kamerovým zařízení - umožňuje robot sledovat rychle se pohybující dopravníkové pásy s 

vysokou přesností. IRC5 je k dispozici i ve „panel-nasedl" verzi, která nabízí podstatné 

úspory prostoru a snadnou integraci do strojů výrobních linek. [13] 

 

Základní údaje  

 Integrované ovládací signály:   12 pólů, 50V, 250mA 

 Integrovaný vakuový systém:   max. 7bar/max. vakuum 0,75bar 

 Řadič:         IRC5 

 Hmotnost robotu:     120-145Kg 

 Přesnost polohování:    translace (x, y, z) 0,1mm 

          otace (4. osa) 0,4° 

 Napájecí napětí:      200-600V, 60Hz 

 Příkon:         7,2kVA 

 Krytí:         IP56, IP 67 nebo IP69K – robot je možno omývat 

          vodou 

 Pracovní teplota:      0-45°C 

 Hlučnost:        70dB 

 

2.3 Paralelní struktury jako polohovadla 

 Paralelní struktury se používají nejen u robotů, ale také u různých polohovadel. 

Nejčastější jsou šestiosá polohovadla, nazývané hexapody. Paralelní polohovadla jsou 

velmi přesná, můžou se pohybovat s přesnosti mikrometrů a víc. I přes malé rozměry mají 

poměrně velkou nosnost a tuhou konstrukci. 

 

 Paralelní kinematika šestiosých polohovacích systému má několik výhod oproti 

běžným kloubovým kinematikám v sériové konfiguraci, kde jsou pohony připojený 

k dalším pohonům. Všech šest polohovadel přímo ovlivňuje jednu společnou pohybovou 

platformu. Tento konstrukční princip zvyšuje tuhost a zároveň snižuje velikost a hmotnost 

pohyblivých částí. Navíc zde nedochází k akumulaci postranních a úhlových házení a chyb 

jednotlivých os. Příkladem může být malý ale univerzální hexapod M-811 od firmy 
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Auburn, MA, PI (Physik 

na vzdory svým malým rozm

až do 5Kg. [25] 

 

 

Vlastnosti a výhody 

• Digitální kontroler a obsahuje vlastní software

• Malý ale má vysokou nosnost: 5Kg

• Vysoká přesnost: 

• 6DOF + náhodný výb

• Rychlost: 10mm/s

• Rozsah pohybů: Translace XYZ

 

Aplikace hexapodu 

 Dnes hexapody můžeme

X-ray mikroskopie, fotonika zarovnání, polovodi

přesné obrábění, letectví, fyzika vysokých energií, atd. 

přenosných mikropolohovací

představila svůj první hexapod 2 p

zarovnání v astronomickém dalekohledu a poskytuje velké množství r

nosností od 2 kg do více než 2000 kg.

 

Physik Instrumente). Měří pouze 130mm v průměru a 115mm na výšku. 

vzdory svým malým rozměrům může manipulovat s poměrně hmotnými b

 

kontroler a obsahuje vlastní software 

Malý ale má vysokou nosnost: 5Kg 

řesnost: pohon 0.04µm, opakovatelnost ±0.5µm 

náhodný výběr středu rotace 

Rychlost: 10mm/s 

ů: Translace XYZ-: 35/35/13mm; Rotace XYZ: 20°/20°/40° 

ůžeme nalézt ve všech technologických oblastech,

ray mikroskopie, fotonika zarovnání, polovodičové testování a metrologie, astronomie, 

ní, letectví, fyzika vysokých energií, atd. Firma PI je p

mikropolohovacích a nanopolohovacích hexapodních stru

ůj první hexapod 2 před několika desítkami let, 

zarovnání v astronomickém dalekohledu a poskytuje velké množství r

nosností od 2 kg do více než 2000 kg. 

Obr. 8 - Hexapod M-811 [25] 
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ů ěru a 115mm na výšku. 

ě ě hmotnými břemeny a to 

: 35/35/13mm; Rotace XYZ: 20°/20°/40°  

všech technologických oblastech, lékařská technika, 

ové testování a metrologie, astronomie, 

PI je předním výrobcem 

lohovacích hexapodních struktur. Společnost 

 pro systém přesného 

zarovnání v astronomickém dalekohledu a poskytuje velké množství různých modelů s 
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 Ovládání v rozmezí mikronů nebo nanometrů přesných pohybových jednotek v 6-D 

prostoru vyžaduje pokročilé pohybové ovladače a algoritmy. PI nová rodina hexapod 

regulátorů je nyní k dispozici od PI. Tyto specializované 6D vektorové regulátory jsou 

dodávány se softwarem pro programování a simulaci komplexních pohybů. Ethernet 

připojení pro dálkovou obsluhu a dálkové ovládání s iPady jsou standardní. [26] 

 

 

Obr. 9 - Hexapod / SpaceFAB šestiosé robotické paralelní polohovadlo [26] 

 

 Polohovací jednotky nemusí být jen šestiosé, používají se i tříosé, záleží na způsobu 

použití a aplikaci, v které je polohovadlo použito. 

 

 

Obr. 10 – Chirurgické polohovadlo SurgiScope [27] 

 SurgiScope je robotizované delta polohovadlo, které se montuje na strop. Jeho 

nástrojem je držák pro zařízení používané při operacích. Polohovadlo má 7 stupňů 
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volnosti, což umožňuje všestranné použití. Je speciáln

v oblasti neurochirurgie a umož

[27] 

 

2.4 Rozbor efektorů

Všeobecný popis efektoru

 Efektor (Obr. 11) 

realizace úkolů, pro které je robot p

Nejjednodušší způsob, jak popsat efektor, je pomocí lidské ruky. Efektor je podobný lidské 

ruce, protože podobně jako lidská ruka umož

uvolňování objektu. Efektor m

pevného automatizačního systému 

 Efektory nejčastěji pracují pomocí pneumatických, hydraulických, magnetických nebo 

elektrických pohonů, ty zajiš

mechanizmů na pohyb č

různě tvarované čelisti, př

 

 

 

 

ňuje všestranné použití. Je speciálně určen pro mikroskop p

oblasti neurochirurgie a umožňuje všechny druhy operací v různých pozicích pacienta.

Rozbor efektorů 

Všeobecný popis efektoru 

 je výkonným subsystémem robotu. Účelem efektoru je vlastní 

ů, pro které je robot předurčen, tj. manipulace s

ůsob, jak popsat efektor, je pomocí lidské ruky. Efektor je podobný lidské 

ruce, protože podobně jako lidská ruka umožňuje držení, utahování, manipulaci a 

ování objektu. Efektor může být připojen k ramenu robotu, nebo m

čního systému [4]. 

č ěji pracují pomocí pneumatických, hydraulických, magnetických nebo 

ů, ty zajišťují hlavní hnací pohyb, který je převádě

 na pohyb čelistí, či jinak specializovaných upínacích prvk

čelisti, přísavky, elektromagnety a jiné prvky.  

Obr. 11 – Obecné schéma efektoru [4] 

Efektor robotu 
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čen pro mikroskop při aplikaci 

ůzných pozicích pacienta. 

čelem efektoru je vlastní 

en, tj. manipulace s různými objekty. 

sob, jak popsat efektor, je pomocí lidské ruky. Efektor je podobný lidské 

držení, utahování, manipulaci a 

ipojen k ramenu robotu, nebo může být součástí 

ji pracují pomocí pneumatických, hydraulických, magnetických nebo 

řeváděn pomocí různých 

i jinak specializovaných upínacích prvků. Můžou to být 
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Interface  

 Umožňuje propojení koncové části ramena robotu s efektorem. Interface se skládá ze 

dvou částí, jedna je připevněna k efektoru a druhá k ramenu robotu. Obě části si musí 

tvarově, rozměrově a parametricky odpovídat. V dnešní době jsou interfacy normalizovány 

[4]. 

Pohon  

 Chápeme ve dvojím smyslu, jednak jako zdroj pohybu čelistí u uchopovacích efektorů, 

případně také jako systém pro zajištění mikropohybu – doplňkový stupeň volnosti.  

V dnešní době je velká škála pohonů, která se stále rozrůstá. Pro servisní roboty se 

nejčastěji používají elektromotory. Elektromotory můžou být rotační nebo lineární [4]. 

rotační:  - servomotory 

   - stejnosměrné motory 

   - střídavé motory 

   - krokové motory 

 

lineární:  je to klasický synchronní stroj (může být i asynchronní) s permanentními 

magnety (Obr. 12). Které jsou rozloženy místo na kružnici na přímce [8]. 

 

 

Obr. 12 – Schéma funkce lineárního motoru [8] 

 

Kompenzátor  

Slouží k eliminaci nepřesností, které nastávají při kontaktu úchopných části efektoru 

s objekty manipulace. Můžou pracovat na různých principech, pružin, pryží apod. [4]. 

 

Těleso 

Je základním nosným stavebním prvkem s rozhodujícím podílem pro dosažení 

požadované tuhosti a přesnosti efektoru. Současně musí vytvářet předpoklady pro 
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kompaktnost a minimální vnější rozměry efektoru a připojení ostatních stavebních prvků i 

technologičnost konstrukce [4]. 

 

Úchopné prvky 

Hrají rozhodující roli pro dosažení parametrů, závisejících na kontaktu s dotykovými 

plochami efektoru a do značné míry také předurčují volbu struktury efektoru. Jejich tvar, 

rozměry, materiál nejsou nijak dané, záleží k čemu budou sloužit, co budou uchopovat, kde 

bude manipulace probíhat a na mnoho dalších faktorech, podle kterých se úchopné prvky 

specifikují [4]. Na obrázcích 13 - 19 jsou zobrazené vybrané úchopné prvky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 – Přísavkový efektor [28] Obr. 14 – Pneumatický efektor [29] 

Obr. 15 – Funkce ejektoru [32] Obr. 16 – Funkce pneumatického 

efektoru [30] 
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Čidla, snímače a jiná elektronická za

 K efektoru mohou být také p

zajišťující kontrolu nad efektorem. Efektory jsou také 

systémem s osvětlením pro lepší viditelnost v

práci v prostoru, kde obsluha robotu nem

Obr. 17 – Magnetický efektor 

 

 
 

e a jiná elektronická zařízení 

K efektoru mohou být také připojeny různé čidla, snímače a jiná elektronická za

ující kontrolu nad efektorem. Efektory jsou také často vybaveny kamerovým 

ětlením pro lepší viditelnost v prostoru manipulace. Kamera je d

prostoru, kde obsluha robotu nemůže [4]. 

Obr. 19 – Speciální efektor [20] 

Magnetický efektor [31] Obr. 18 – Moduly elektrických 

efektorů

Efektor robotu 
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če a jiná elektronická zařízení 

často vybaveny kamerovým 

prostoru manipulace. Kamera je důležitá při 

Moduly elektrických 

efektorů [23] 
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2.5 Efektory používané u robot

 
 Standartní nosnost robotu s

využití jejich maximální manipula

je nutné při návrhu efektor

efektoru bylo co nejblíže 

využití kinematických a dynamických parametr

 Nejčastěji se u robotů

15, 21), které jsou pomě

rychlé, čímž se podstatně

přísavek. Většina paralelních

částí obsahující ejektor 

k interfacu robotu. Při manipulaci s

které jsou uspořádány vedle sebe 

s jinými úchopnými prvky pro zaru

mechanické upínky apod.

 

Obr. 20 – Efektor s více 

přísavkami [14] 

 

Efektory používané u robotů s paralelní strukturou

nosnost robotu s paralelní strukturou se pohybuje v rozmezí 1

jejich maximální manipulační rychlosti je při užitečné zátěží 

i návrhu efektorů brát v úvahu, aby jeho hmotnost byla co nejnižší a t

efektoru bylo co nejblíže připojovací části robotu. Tím je možné dosáhnout co nejlepšího 

využití kinematických a dynamických parametrů robotu.  

ji se u robotů s paralelní strukturou používají k uchopování OM 

, které jsou poměrně malé, lehce připevnitelné k robotu a uchopení OM je velmi 

ímž se podstatně zkracuje čas cyklu manipulace. Trh nabízí širokou škálu 

paralelních robotů je osazena pneumatickým systémem

 pro tvorbu podtlaku. Podtlak je vzduchovým vedením, p

ři manipulaci s rozměrnějšími OM je možné použití 

řádány vedle sebe (obr. 20). Přísavky mohou být také kombinovány 

jinými úchopnými prvky pro zaručení bezpečnějšího upnutí OM (obr. 22)

mechanické upínky apod. 

 

 

 

 

 

Obr. 21 – Úchop speciální pvíce 
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paralelní strukturou 

rozmezí 1-3 kg, s tím že 

 cca 0,1 - 0,2kg. Proto 

úvahu, aby jeho hmotnost byla co nejnižší a těžiště 

dosáhnout co nejlepšího 

uchopování OM přísavky (obr. 

robotu a uchopení OM je velmi 

Trh nabízí širokou škálu těchto 

osazena pneumatickým systémem s podtlakovou 

je vzduchovým vedením, přiveden 

jšími OM je možné použití více přísavek, 

ísavky mohou být také kombinovány 

(obr. 22). Jsou to různé 

Úchop speciální přísavkou [15] 
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 Další možností realizace

vzduchem, který je souč

levnější. Můžou to být lineární pneumatické jednotky, bu

pneumatický válec nebo př

mechanismem (Obr. 23)

ventilů je manipulace velice rychlá. 

  Podstatná část robotů

manipulaci ke změně orientace 

uprostřed základny robotu a je teleskopickou ty

části robotu.  Hlavní použití je 

nepolohovaný. Pokud OM je soum

robotu použít jako pohon

efektoru, je ve většině př

který pomoci různých mechanism

použití externích pohonů

aplikaci by se jednalo

hmotnost OM apod. Pravidlem 

nejjednodušší konstrukc

samozřejmě se tím prodlouží 

 

možností realizace efektoru, jsou různé mechanismy pohán

, který je součástí pneumatického systému robotu, tohle 

žou to být lineární pneumatické jednotky, buď samotné 

pneumatický válec nebo přímo celkový efektor s tlakovou komorou a vlastním pohybovým 

(Obr. 23). Použitím pneumatických systémům s využitím

velice rychlá.  

robotů s paralelní strukturou je vybavena 4. os

ě ě orientace nesouměrných OM. Čtvrtá osa robotu je umíst

robotu a je teleskopickou tyčí vedena k pohybové platform

Hlavní použití je při rotaci s efektorem pro úchop OM, který není vhodn

. Pokud OM je souměrný a není třeba s ním natáčet, je taky možné 4

pohon efektoru. Z důvodu nutnosti jednoduché a lehké konstrukce 

ě ě případů k pohybu funkčních části robotu použít 

ůzných mechanismů pohybuje s úchopnými částmi efektoru

použití externích pohonů, jako jsou elektromotory, servomotory apod. T

lo, jaké nároky jsou kladeny na rychlost manipulace, velikost, 

Pravidlem pro tvorbu konstrukce je, snažit

jednodušší konstrukci efektoru, která zaručí rychlou a bezpečnou

se tím prodlouží i životnost efektoru a samotného robotu.

Obr. 22 – Kombinovaný efektor [16] 

Efektor robotu 
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mechanismy poháněné tlakovým 

tohle řešení patří mezi 

 prvky efektoru jako je 

tlakovou komorou a vlastním pohybovým 

s využitím magnetických 

osou, která slouží při 

osa robotu je umístěna 

pohybové platformě koncové 

efektorem pro úchop OM, který není vhodně 

et, je taky možné 4. osu 

jednoduché a lehké konstrukce 

ásti robotu použít tlakový vzduch, 

fektoru. Je taky možné 

apod. Tady záleží, o jakou 

, jaké nároky jsou kladeny na rychlost manipulace, velikost, 

je, snažit se o co nejlehčí a 

čnou manipulaci s OM a 

otu. 
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  V dnešní době se hodn

prvky. Jedním z jejich výrobc

rychlejší varianta oproti novému vývoji

 
 
 
 

Obr. 23

Obr. 24 – Speciální efektor [18]

 

ě se hodně používají moduly efektorů, které stačí jen doplnit uchopnými 

jejich výrobců je firma SCHUNK. V mnoha případech je

rychlejší varianta oproti novému vývoji, který si vyžádá podstatně větší

 
 

 
 
 
 

Obr. 23 – Modulární pneumatický efektor [17,21]

Obr. 25

Schunk [19]

Speciální efektor [18] 

Efektor robotu 
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jen doplnit uchopnými 

řípadech je to levnější a 

ě větší finance, čas apod. 

 

 

[17,21] 

25 – Efektor od firmy 

Schunk [19] 
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3 Požadavkový list  

Požadavky 

• Navrhněte efektor se zásobníkem pro robot IRB 360 flexpicker pro postupné 

naskladňování a vyskladňování objektů manipulace, ve tvaru plastových kamenů 

pro hru GO. 

• Efektor by měl naskladnit 10 plastových kamenů a po té je postupně, po jednom 

vyskladnit ven. 

• Rychlost naskladňování a vyskladňování kamenů by měla být úměrná dynamice 

robotu. 

• Dbát na jednoduchost a funkčnost konstrukce, pro snadnou výrobu a možné snížení 

nákladů při realizaci. 

 

Specifikace OM  

 Plastové kameny pro hru GO, mají hladký povrch. Hmotnost jednoho kusu 1,6g.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikace pracovního prostředí  

 Bez nečistot, minimální prašnost. Robot je umístěn na centru robotiky ve výukovém 

prostředí. 

Obr. 26 – OM, plastový kámen GO[33] 
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Pohony  

 Je možné použití 4. té osy robotu, která umožňuje rotační pohyb. Dále je zde 

pneumatický subsystém pro přívod tlakového vzduchu a podtlaku, který lze taky využít.  

 Můžou být také použity externí elektromotory. 

 

Příslušenství 

  Senzorický subsystém, dle potřeby. 

 

Hmotnost efektoru:  

 Hmotnost efektoru by měla být co nejmenší, s ohledem na velkou dynamiku robotu. 

Nosnost robotu je 3Kg, takže hmotnost efektoru by se měla pohybovat maximálně kolem 

0,5 Kg. 

 

Cena: 

 Maximálně 20 000 Kč  

 

Rozměry:  

 Uzpůsobit tak, aby zabíraly co nejmenší prostor, jak z pohledu pracovního prostoru, 

tak z důvodů působení klopných momentů při vysoké dynamice robotu. 

 

Připojovací rozměry efektoru  

 manuál [6] a kapitola 4.2 

Dodatek v průběhu práce! 

  OM můžou být na pásu rozmístěny blízko sebe, proto při manipulaci efektor nesmí 

ovlivňovat kameny, které zrovna neodebírá, či neuskladňuje. 
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4 Popis robotizovaného technologického pracoviště 

 Pracoviště se nachází v laboratořích na centru katedry robototechniky, kde slouží 

k výukovým aktivitám katedry. Pracoviště je osazeno delta robotem s označením IRB 360 

flexpicker, pásovým dopravníkem s odkládacími pulty, kontrolérem robotu, rozvaděčem 

dopravníku, světelným boxem s kamerou a stolním PC. Celé pracoviště je ohraničeno 

zábradlím. Do prostoru pracoviště je vedením přiveden stlačený vzduch a elektrická 

energie. 

Schéma pracoviště 

 
Obr. 27 – Schéma RTP 

 

 1 – Pracovní box s robotem IRB 360 flexpicker od firmy ABB 

 2 – Pásový dopravník od firmy MSV SYSTEMS CZ s. r. o. 

 3 – Světelný box s kamerou 

 4 – Kontrolér IRC 5 

 5 – Rozvaděč pro dopravník 

 6 – Počítačová stanice PC 

 7 – Oplocení pracovního prostoru 
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4.1  Popis funkce pracoviště 

 Na pásovém dopravníku (2), přijíždějí nahodile rozmístěné objekty manipulace, které 

při průjezdu světelným boxem (3) jsou nasnímány kamerovým systémem, ten zašle 

informaci o poloze OM na pásovém dopravníku do PC a v programu Pick master je 

vyhodnocen. Zároveň řídicí systém (4) přijímá informace o rychlosti a poloze dopravníku, 

které jsou snímány enkodérem na konci dopravníku.  Vyhodnocení probíhá v kontroleru 

robotu. Robot se pak automaticky koordinuje s jedoucím dopravníkem. Poté program 

robotu Pick Master vyhodnotí přijaté informace s parametry, které má předem zadané 

(požadované poloze odložení, výšce objektu, definici časů uchopení a odložení (jak dlouho 

má robot setrvat na pozici pro bezpečné uchycení / odložení předmětu) a další.) ty dále 

posílá do robotu. Robot (1) po té spouští pohybové rutiny sebrání a odložení, které ve 

svých instrukcích používají tyto informace. Po vyskladnění OM se cyklus opakuje 

s dalšími rozpoznanými objekty. Program do řídicího systému je nahrán ze stolního PC (6) 

přes ethernet. Naskladňování probíhá pomocí vakua, vyskladnění napomáhá přívod 

tlakového vzduchu. Robot, je osazen pneumatickým systémem, který ke své funkci 

potřebuje přívod tlakového vzduchu, který je na centru robotiky zajištěn kompresorem. 

 

 

Obr. 28 – Robotizované pracoviště na centru katedry robototechniky 
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4.2 Rozměry připojovacích části robotu 

Interface 

 

 

 

 

Obr. 29 – Interface robotu 

A = 4mm;  B = R1/4“;  C = Ø14H8;  D = klíč 22, H = 5,5mm ; 

 

Pohybová platforma 

 

Obr. 30 – Pohybová platforma robotu 
 

Funkční rozměry: A = 6,3mm;  B = 11mm;  C = Ø30H7;  D = M60x1,5; 



Diplomová práce   Efektor robotu 

31 | S t r á n k a  
 

5 Navržené varianty 

 Na základě požadavků bylo navrženo deset variant řešení, prvních pět označených 

římskými číslicemi I – V, řeší hlavně způsob manipulace a další varianty označené A – E, 

jsou řešené podrobně i s převodovými mechanismy.  

5.1 Varianta I 

Naskladňování OM 

 Robot s efektorem najede nad OM, sjede dolů, 

zamykací kroužek dosedne na podložku a přitlačováním 

efektoru k podložce, se zamykací kroužek dostane do 

otevřené polohy. Tím se zvětší vstupní otvor do zásobníku 

a je umožněno naskladnění OM. Vyjetím efektoru nahoru, 

je zamykací kroužek přitlačen pružinou do polohy 

zavřeno a OM zůstane uvnitř zásobníku. 

Vyskladňování OM 

 Probíhá obdobně, robot s efektorem sjede dolů na 

podložku, o kterou se opře a začne tlačit dolů, až se uzamykací kroužek dostane do polohy 

otevřeno. Při tom pružina uvnitř zásobníku vytlačuje OM, který už nic nedrží a efektor 

vyjede nahoru, tak aby se stačil OM vyskladnit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31 – Varianta I 

Obr. 32 – Postup manipulace u varianty I 
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Výhody  

• Jednoduchá konstrukce. 

• Není potřeba žádných pohonů. 

• Malé rozměry. 

 

Nevýhody 

• Efektor musí při manipulaci narážet na pás. 

• Vyskladňování není zaručeno (muselo by se odzkoušet prototyp, případně doladit). 

• Při naskladňování nesmí být OM blízko sebe, protože by mohlo dojít k odstrčení 

OM, s kterýma se právě nemanipuluje. 

 

Konstrukční řešení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základna 

Zásobník 

Vnitřní pružina 

 

Vnější pružina 

Vytlačovací píst 

Zamykací kroužek 

 

OM  

Obr. 33 – Řez variantou I 
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5.2 Varianta II 

Naskladňování OM 

 Robot s efektorem najede nad OM, tak aby se sběrné 

kola nedotýkaly podložky, ale zároveň bylo možno 

uchopit OM. Když je efektor v požadované poloze, tak se 

začnou sběrné kola otáčet směrem dovnitř zásobníku, tím 

dochází k naskladnění OM. Zároveň je uvnitř OM tlačen 

pružinou, ať nedojde k jeho nežádoucímu naklopení. 

Vyskladňování OM 

 Robot s efektorem najede nad podložku, sběrné kola 

se začnou otáčet směrem ven ze zásobníku, a tím vytlačí 

OM z prostoru zásobníku, k čemuž napomáhá ještě 

pružina uvnitř zásobníku.  

 

 

 

 

 

Obr. 34 – Varianta II 

Obr. 35 – Postup manipulace u varianty II 
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Výhody 

• Zaručená funkčnost efektoru.  

• Vysoká rychlost manipulace s OM. 

• Neovlivňuje podložku, na které je OM. 

 

Nevýhody 

• Potřeba poměrně složitého převodu k ovládání sběrných kol. 

• Při naskladňování nesmí být OM blízko sebe, protože by mohly být rozhozeny 

 sběrnými  koly.  

• OM je stále přitlačován ke sběrným kolům, čímž dochází k jejich opotřebení. 

 

 

Konstrukční řešení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základna 

Zásobník 

 

Tlačná pružina 

 

 

Vytlačovací pístek 

 

Sběrné kolo 

 

OM  

Obr. 36 – Řez variantou II 
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5.3 Varianta III 

Naskladňování OM 

 Robot najede s efektorem nad OM, sjede dolů a 

přitlačením OM o podložku jej dostane přes pružné packy 

dovnitř zásobníku. Uvnitř zásobníku je pružina, která tlačí 

na OM, aby nedocházelo k jeho nechtěnému pohybu. 

Vyhazovací kroužek se nachází v horní poloze a 

neovlivňuje naskladňování. 

 Vyskladňování OM 

 Robot najede s efektorem nad podložku. Uvnitř 

zásobníku je pružina, která přitlačuje OM k zarážce na 

pružných packách hrdla zásobníku. K samotnému 

vyskladnění je použit vyhazovací kroužek s pružnými elementy, který sjede dolů a svou 

silou překoná odpor pacek, které svou deformací zvětší vstupní otvor hrdla a OM je 

vytlačen ven. 

 

 

 

 

Obr. 37 – Varianta III 

Obr. 38 – Postup manipulace u varianty III 
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Výhody  

• Jednoduchá konstrukce. 

• Rychlá a snadná manipulace s OM. 

• Pro pohyb vytlačovacího kroužku je možno použít 4. osu robotu. 

  

Nevýhody 

• Efektor musí při manipulaci narážet na pás. 

• Při naskladňování nesmí být OM blízko sebe, protože by mohly být rozhozeny 

 hrdlem  zásobníku. 

 

Konstrukční řešení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základna 

Zásobník 

Tlačná pružina 

 

Vyhazovací kroužek s pružnými elementy 

Vytlačovací pístek 

 

Pružné packy 

 

OM  

Obr. 39 – Řez variantou III 
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5.4 Varianta IV 

Naskladňování OM 

 Robot najede s efektorem nad OM, sjede dolů a 

přitlačením OM o podložku jej dostane přes pružné 

packy dovnitř zásobníku. Uvnitř zásobníku je 

pohybový šroub s pístkem, který přitlačuje OM, aby 

nedocházelo k jejich nechtěnému pohybu.  

Vyskladňování OM 

 Robot s efektorem najede nad podložku. 

Pohybový šroub s pístkem uvnitř zásobníku vytlačí 

OM přes pružné packy umístěné na hrdle zásobníku. 

 

 

 

 

 

Obr. 40 – Varianta IV 

Obr. 41 – Postup manipulace u varianty IV 
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Výhody 

• Jednoduchá konstrukce. 

• Snadná a rychlá manipulace s OM. 

• Pro pohyb šroubu je možno použít 4. osu robotu. 

 

Nevýhody 

• Efektor musí při manipulaci narážet na pás. 

• Vyjetím pohybového šroubu do horní polohy se zvětší poměrně rozměry efektoru a 

může  tak ovlivňovat  pohybové části robotu. 

• Hrdlo efektoru může ovlivňovat OM, které by byly blízko OM, s kterým se 

manipuluje. 

 

Konstrukční řešení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matice 

Základna 

 

 

Pohybový šroub 

 

 

Vytlačovací pístek 

 

Pružné packy hrdla zásobníku 

 

OM  

Obr. 42 – Řez variantou IV 
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5.5 Varianta V 

Naskladňování OM 

 Robot sjede s efektorem nad OM. OM je podtlakem 

nasáván do prostoru zásobníku, přes pružné packy v prostoru 

hrdla zásobníku. Mezery mezi packami jsou utěsněny 

bužírkou. Uvnitř zásobníku se pohybuje pístek s kuličkami, 

které zapadají do drážek zásobníku.  

Vyskladňování OM 

 Robot sjede s efektorem nad podložku, kde je OM vytlačen 

z prostoru zásobníku přes pružné packy pístkem, na který je 

vyvíjen vzduchem tlak. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 43 – Varianta V 

Obr. 44 – Postup manipulace u varianty V 
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Výhody 

• Není zde zapotřebí žádného pohonu, přívod vzduchu je součástí robotu. 

• Jednoduchá konstrukce. 

• Neovlivňuje OM kolem ani pás, na kterém je OM. 

• Malé rozměry. 

 

Nevýhody 

• Není zde zaručená funkčnost efektoru, je nutné zhotovit prototyp. 

• Možné netěsnosti u hrdla zásobníku. 

• Zaručení ovládání vzduchu tak, aby manipulace probíhala postupně (pístek nepřejel 

více  drážek). 

 

 

Konstrukční řešení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Základna 

 

  Zásobník s drážkami 

 

  Kulička 

 

  Pružinka 

 

   Vytlačovací pístek 

 

   Pružné packy hrdla zásobníku 

 

   OM  

Těsnící bužírka 

Obr. 45 – Řez variantou V 
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Nový požadavek! 

 V průběhu práce byl zadán nový požadavek. Při manipulaci s OM musí být bráno 

v úvahu, že OM můžou být na pásu blízko sebe a efektor je nesmí při manipulaci 

rozhodit, protože by řídicí systém robotu ztratil informaci o poloze OM. 

 Požadavek byl zadán, když už byly navrhnuty varianty I – V, ty až na poslední 

variantu tento požadavek nesplňují, z toho důvodu nebyly u nich dále řešeny pohony a 

převodové mechanismy. Při návrhu variant A – E byl už nový požadavek zohledněn.  Tyto 

varianty jsou zpracovány podrobně se všemi funkčními částmi. 

  

5.6 Varianta A 

 Vychází z předešlých variant způsobů manipulace IV a V. 

Naskladňování  

 Robot s efektorem najede zhruba 7 mm nad 

podložku s OM, zapne se nasávání, kterým je přisát 

OM k hrdlu (1), kde se zmenší netěsnosti, zvětší se 

podtlak v zásobníku a tím dojde k naskladnění OM 

dovnitř zásobníku (2). Vytlačovací píst s pružinou je 

při nasávání těsně nad OM, když už je OM 

v zásobníku, tak jej mírně přitlačí pružinou, tak aby se 

nemohl při pohybu efektoru volně pohybovat. 

Vyskladňování 

 Robot s efektorem najede na místo vyskladnění cca 

7 mm nad podložku (3) a pomocí pístu je OM vytlačen 

ven (4). Píst se pohybuje pomoci mechanismu s 

pohybovým šroubem, který je rozpohybován přes 

řemenový převod, napojeným na 4. osu robotu. 

 

 

Obr. 46 – Varianta A 
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Parametry: 

 Rozměry (šířka:délka:výška):  70 : 40 : 156mm 

 Hmotnost:      335g 

 Zdroj pohybové energie:   pneumatický systém (sání)  

         pohon 4. osy robotu  

 Kinematika převodu:    iřemen = 2, stoupání poh. šroubu p = 5mm 

 Kapacita zásobníku:    10ks 

 Senzorický subsystém:    senzory k určení absolutní polohy poh. šroubu a   

         senzory k měření otáček 

 Doba naskladnění a vyskladnění OM ze zásobníku: TC = 4,264s (viz. příloha 4) 

 

 

 

 

 

Obr. 47 – Postup manipulace u varianty A 

1 

4 

2 

3 
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 Konstrukční řešení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhody 

• Neovlivňuje OM kolem ani pás, na kterém je OM. 

• Jako pohon mechanismu je využita 4. osa robotu. 

• Vyměnitelné hrdlo. 

 

Nevýhody 

• Po provedených zkouškách na vyrobených prototypech, bylo zjištěno, že není 

možné takto nasát OM, protože není zaručeno přesné nasměrování OM při nasátí k 

okraji hrdla, tím  dochází k velkým únikům podtlaku a efektor se stává nefunkčním. 

• Nutnost zaručit těsnost prostoru s podtlakem a zároveň demontovatelnost efektoru. 

Řemenový převod 

 

Kluzné ložisko 

 

Pohybový šroub 

Zásobník 

 

 

Podstava 

 

Výměnné hrdlo 

 

Bužírka 

Kryt převodu 

Základna 

Osa řemenice 

Pohybová matice 

Vytlačovací píst 

 

Pružina 

Kryt podtlak. části 

 

  Vodící tyč 

     OM  

Obr. 48 – Řez variantou A 
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5.6.1 Změna hrdla  

 Původně bylo hrdlo součástí zásobníku (obr. 49), tvarově odpovídalo hrdlu u variant 

způsobů manipulace IV a V. Byl vytvořen prototyp s tímto tvarem zásobníku a hrdla, na 

kterém byly provedeny testy manipulace s OM. Prostor mezi pružnými packami u hrdel na 

3D modelech není utěsněný (obr. 49, 50), u vyrobených prototypů byla na hrdla nasunuta 

bužírka, která těsnila prostor mezi pružnými packami. Zkouškami bylo zjištěno, že: 

 1. manipulace, kde jsou OM natlačovány dovnitř zásobníku o podložku, je bez 

 problémů. 

 2. při nasávání OM přes pružné packy, vznikaly velké netěsnosti u hrdla a packy byly 

 příliš tuhé, takže nebylo možné OM nasát dovnitř zásobníku. 

 Proto bylo hrdlo upraveno, tak aby byly ztráty a síla na rozevření pacek co nejmenší. Z 

důvodu možných dalších úprav bylo hrdlo zhotovené jako vyměnitelné. 

Původní hrdlo se zásobníkem 

 

 

 

Úpravy vyměnitelného hrdla 

 1.  Upravené hrdlo       2. Upravené hrdlo s labyrintem 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 49 – Původní hrdlo se zásobníkem 

Obr. 50 – Úpravy hrdla 
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 První úpravou došlo k minimalizaci ztrát při nasávání OM (obr. 50 vlevo). Lepší 

variantou by bylo určitě hrdlo s labyrintem (obr. 50 vpravo), ale jeho výroba by byla 

obtížná. Pokusy na vyměnitelném hrdlu bylo zjištěno, že by nepomohlo ani hrdlo 

s labyrintem, protože nelze zaručit, rovnoměrné nasátí OM do středu hrdla a tím redukovat 

ztráty podtlaku (obr. 55).  

5.6.2 Zhotovené prototypy 

a) Původní hrdlo se zásobníkem 

 Prototyp byl vytvořen v domácích podmínkách z materiálu silonu, což je vhodný 

materiál pro tento účel, je poměrně lehký, pevný, odolný proti opotřebení a vykazuje dobré 

pružné vlastnosti při malé tloušťce stěny materiálu. 

 

 Síla potřebná k natlačení OM: 12N, změřeno pomocí digitální váhy. 

 

b) Vyměnitelné hrdlo s úpravou 

 Prototyp (obr. 53) byl vytvořen za pomoci systému rapid prototypingu z materiálu 

polykarbonátu. Takto zhotovené vyměnitelné hrdlo se zásobníkem pro praktické použití 

není vhodné, ale jako prototyp na zkoušení byl ideální. Po vyrobení prokazoval i dobré 

deformační vlastnosti pružných pacek. Hlavní úprava byla v uzavření prostoru mezi 

packami u ústí hrdla, zmenšením tloušťky pacek a nakonec byl na ústí hrdla přidán ještě 

prodlužovací nedeformační kroužek k zmenšení netěsností (obr. 54). 

Obr. 51 – První prototyp hrdla se zásobníkem 
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 Síla potřebná k natlačení OM: 4N, změřeno pomocí digitální váhy 

 

c) Upravené vyměnitelné hrdlo s nástavcem 

 

 

 

 

 

Obr. 52 – Prototyp vyměnitelného 

hrdla 

Obr. 53 – Prototyp vyměnitelného hrdla se 

zásobníkem 

Obr. 54 – Prototyp vyměnitelného hrdla se zásobníkem nástavcem 



Diplomová práce   Efektor robotu 

47 | S t r á n k a  
 

 Problémy při nasávání OM 

  

 

 

 

 

 

 

    Špatné nasátí        Dobré nasátí 

 

 Během manipulace nelze zaručit rovnoměrné nasátí OM k hrdlu zásobníku. Na prvním 

obrázku (Obr. 55) vpravo je vidět, že OM byl do hrdla nasát nerovnoměrně, tím vznikla 

díra mezi hrdlem a OM. Došlo tak ke ztrátě podtlaku a nebylo možné nasátí OM přes 

pružné packy. Obrázek vlevo zobrazuje správné nasátí OM, ale i přesto jsou ztráty kolem 

hrdla tak velké, že nasátí nebylo možné. 

 

 Další varianty vznikly na základě poznatků z praktických zkoušek na zhotovených 

prototypech. Z důvodu dodržení nového požadavku (str. 43) je u dalších variant zachován 

způsob naskladnění jako u varianty A, nasátím OM do zásobníku, ale OM nepřekonává 

v hrdle žádnou překážku, je zachycen až v prostorách zásobníku různými mechanismy. 

Tím jsou podstatně sníženy nároky na sací výkon pneumatického systému a odstraněny 

problémy, které byly u varianty A.  

 

 

 

 

Obr. 55 – Problém při nasávání OM 
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5.7 Varianta B 

Naskladňování OM 

 Robot najede s efektorem zhruba 7mm nad podložku 

s OM (1), spustí se nasávání, tím se OM dostane do 

prostoru hrdla zásobníku, kde se opře o šneky (2). Šneky 

se začnou otáčet proti směru šroubovice, tím nabere OM 

do zásobníku (3). Stálým sáním se dostane do horní části 

zásobníku. Sání jede neustále během celé operace 

naskladnění. Je možno použití pružiny, která by vyvíjela 

tlak na OM místo stálého nasávání. 

Vyskladňování OM 

 Robot s efektorem najede nad podložku. Tlakem 

vzduchu se OM přitlačí ke šnekům (4), je možné zase 

použít tlačnou pružinu. Šneky se začnou otáčet ve směru 

šroubovic, tím dojde k vysunutí OM ze zásobníku do hrdla, kde už OM nic nedrží a 

vypadne ven. Při vyskladnění může ještě foukat vzduch, který pomůže rychlejšímu 

vyskladnění OM (5).  

 

 

 

Obr. 56 - Varianta B 

Obr. 57 – Postup manipulace u varianty B 

1 

5 4 

2 3 
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 Hřídele s šroubovicemi jsou rozpohybovány ozubeným převodem, který je poháněn 4. 

osou robotu. Nosný prvek je zde přímo zásobník, který je tvořen trubkou. 

 

Parametry: 

 Rozměry (šířka:délka:výška):  70 : 40 : 137 (mm) 

 Hmotnost:       322g 

 Zdroj energie:     pneumatický systém (sání) 

         pohon 4. osy robotu 

 Kinematika převodu:    i = 1,5, stoupání šneku p = 9mm 

 Kapacita zásobníku:    10ks 

 Doba naskladnění a vyskladnění OM ze zásobníku: TC = 5,414s (viz. příloha 4) 

 

 

Konstrukční řešení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ozub. kolo se vstupní 

hřídelí 

Pastorek 

Základna 

Osa ozub. kola 

 

Zásobník 

OM  

 

Podstava 

 

Matice 

Kryt převodu 

 

Vymezovací vložka 

 

 

Hřídel se šnekem 

 

Kryt podtlakové části 

Obr. 58 – Řez variantou B 
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Výhody 

• Žádné odpory při nasávání OM, není potřeba velkého sacího výkonu. 

• Neovlivňuje OM kolem ani pás, na kterém je OM. 

• K pohonu šneků je použita 4. osu robotu. 

• Rychlá manipulace s OM. 

• Poměrně jednoduchá konstrukce. 

• Lehká konstrukce. 

 

Nevýhody 

• Použití šneků, které jsou náročné na výrobu a drahé. 

• Nutno zaručit těsnost prostoru s podtlakem a zároveň demontovatelnost efektoru. 

• OM se dotýká šneků jen ve dvou bodech. 
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5.8 Varianta C 
 Naskladnění 

 Robot najede s efektorem zhruba 7mm nad 

podložku s OM (1). Spustí se sání, tím se OM dostane 

přes hrdlo do zásobníku (2). Zásobník se pootočí do 

další polohy (3), podtlak stále jede a probíhá další 

naskladňování (4). 

Vyskladnění 

 Robot najede s efektorem zhruba 7mm nad 

podložku (5), pootočí se zásobníkem, tak aby mohl 

OM volně vypadnout přes hrdlo a za pomocí vzduchu 

je OM vyfouknut ven (6). 

 

 

 

 

Parametry: 

 Rozměry (šířka:délka:výška):  100 : 51 : 138 (mm) 

 Hmotnost:      530g 

 Zdroj energie:     Pneumatický systém (sání)       

         pohon 4. osy robotu  

 Kinematika převodu:    ic = 1,1, otočení zásobníku o 1 pozici α = 36° =1/10ot. 

Obr. 59 – Varianta C 

Obr. 60 – Postup manipulace u varianty C 

1 

5 4 

2 3 

6 
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 Kapacita zásobníku:    10ks 

 Doba naskladnění a vyskladnění OM ze zásobníku: TC = 2,493s (viz. příloha 4) 

 

Konstrukční řešení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhody 

• Žádné odpory při nasávání OM, není potřeba velkého sacího výkonu. 

• Neovlivňuje OM kolem ani pás, na kterém je OM. 

• Mechanismus pohybující zásobníkem je rozpohybován přes 4. osu robotu. 

• Rychlá manipulace s OM. 

 

Nevýhody 

• Složitý a rozměrný pohybový mechanismus, (při použití externího pohonu, který se 

dá  umístit  vně efektoru, je možno ušetřit místo, zvýši se tím ale cena a 

hmotnost). 

• Poměrně velké rozměry. 

• Při pohybu zásobníku je možnost zaseknutí OM mezi zásobníkem a hrdlem. 

Ozub. soukolí 1 

 

Tělo efektoru 

 Kryt efektoru s přívodem vzduchu 

  

 Ozub. soukolí 2 

 Zásobník  

 

Vymezovací matice 

 

OM  

Hrdlo 

Obr. 61 – Řez variantou C 
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5.9 Varianta D 

 Funkce efektoru je obdobná jako u varianty C, ale tím že osa rotace se změnila 

s horizontální na vertikální, odpadl tady složitý převodový mechanismus, tím došlo 

k zjednodušení celé konstrukce a redukci hmotnosti. K interfacu robotu je přímo 

připevněn zásobník. 

Naskladnění 

 Robot najede s efektorem zhruba 7mm nad 

podložku s OM (1), spustí se podtlak, tím se OM 

dostane přes hrdlo do zásobníku (2), zásobník se 

pootočí do další polohy (3), podtlak stále jede a 

probíhá další naskladnění (4). 

Vyskladnění 

 Robot najede s efektorem zhruba 7mm nad 

podložku (5), pootočí se zásobníkem, tak aby mohl 

OM volně vypadnout přes hrdlo, a za pomoci vzduchu je OM vyfouknut ven (6). 

 

 

Obr. 62 – Varianta D 

Obr. 63 – Postup manipulace u varianty D 

1 

5 

4 

2 

3 

6 
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Parametry: 

 Rozměry (průměr:výška):   Ø112 : 42 (mm) 

 Hmotnost:       422g 

 Zdroj energie:     pneumatický systém (sání) 

         pohon 4. osy robotu  

 Kinematika převodu:    otočení zásobníku o 1 pozici α = 36° = 1/10ot. 

 Kapacita zásobníku:    10ks 

 Doba naskladnění a vyskladnění OM ze zásobníku: TC = 2,55s (viz. příloha 4) 

 

 

Konstrukční řešení 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pohybová platforma robotu 

 

    Připojovací matice 

 

   Příruba 

   Interface 

 

   Základna 

  Zásobník 

  Tělo efektoru 

OM  

Hrdlo 

Obr. 64 – Řez variantou D 
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Výhody 

• Žádné odpory při nasávání OM, není potřeba velkého sacího výkonu. 

• Neovlivňuje OM kolem ani pás, na kterém je OM. 

• Rychlá manipulace s OM. 

• Jednoduchá konstrukce. 

• Lehká konstrukce. 

• Použití 4. osy robotu k pohonu zásobníku. 

• Je možné naskladňovat předměty, různých tvarů, které se vejdou do zásobníku. 

  

Nevýhody 

• Možnost vznikání vzdušných vírů, podstava robotů je poměrně velká a blízko 

konce  hrdla  (nevyzkoušeno). 

• Při pohybu zásobníku je možné zaseknutí OM mezi zásobníkem a hrdlem. 
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5.10 Varianta E 

Naskladnění 

 Robot najede s efektorem zhruba 7 mm nad podložku 

s OM (1). Spustí se sání, tím se OM dostane přes hrdlo k 

zámku, kde se zastaví o první zarážku (2). Pohybem 

zamykacího kroužku nahoru se první zarážka dostane do 

polohy otevřeno, tím se OM dostane do zásobníku (3). Pak 

se pohne zamykací kroužek dolů, čímž se změní poloha 

zarážek a probíhá obdobně další naskladňování. Sání 

probíhá, dokud není zásobník plný. Nikdy nenastane poloha, 

kdy obě zarážky budou otevřeny, proto dochází k stálému 

přepínání poloh. 

Vyskladnění 

 Robot najede s efektorem zhruba 7mm nad podložku (4). Začne foukat pod tlakem 

vzduch, který tlačí na OM v zásobníku. Zamykací kroužek se posune dolů, tím se druhá 

zarážka dostane do polohy otevřeno a OM je vyskladněn. Pak dochází k opakovanému 

přepínání poloh zámku a za stálého foukání vzduchu jsou OM vyskladněny (5). 

 

 

Obr. 65 – Varianta E 

Obr. 66 – Postup manipulace u Varianty E 

1 

5 4 

2 3 



Diplomová práce   Efektor robotu 

57 | S t r á n k a  
 

Parametry: 

 Rozměry (šířka:délka:výška):   78 : 50 : 134 (mm) 

 Hmotnost:        432g 

 Zdroj energie:      Pneumatický systém (sání) 

          pohon 4. osy robotu  

 Kinematika převodu:     stoupání poh. šroubu p = 8mm 

 Kapacita zásobníku:     10ks 

 Doba naskladnění a vyskladnění OM ze zásobníku: TC = 9,588s (viz. příloha 4) 

 

 

Konstrukční řešení 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohybová platforma 

robotu 

Připojovací matice 

Základna 

 

Vymezovací vložka 

Zásobník 

 

Matice 

Zamykací kroužek 

OM  

 

Matice 

Příruba 

 

Interface 

Kontra matice 

Pohybový šroub 

 

Pohybová matice 

 

Zamykací čepy 

Podstava 

Hrdlo 

Obr. 65 – Řez variantou E 
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Výhody 

• Žádné odpory při nasávání OM, není potřeba velkého sacího výkonu. 

• Neovlivňuje OM kolem ani pás, na kterém je OM. 

• Lehká konstrukce. 

• Použití 4. osy k pohybu mechanismu. 

• Jednoduchá konstrukce . 

 

Nevýhody 

• Nutno ověřit funkci zamykání OM. 

• Nutno udržovat stálý podtlak, aby OM uvnitř zásobníku se nerozházeli. 
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6 Výběr optimální varianty 

 
 Výběr optimální varianty probíhal z variant B – E, varianta A nebyla do analýzy 

zahrnuta, protože při zkouškách na vyrobených prototypech bylo zjištěno, že není funkční.  

 

6.1 Kritéria  
 

K1 - Složitost konstrukce (montáž, demontáž, funkčnost a připojení k robotu) 

K2 - Hmotnost konstrukce (váha efektoru ovlivňuje dynamiku robotu) 

K3 - Náročnost vyráběných komponentů (vyrobitelnost tvarově složitých a drahých     

   komponentů, použití speciálních materiálů) 

K4 - Rozměry efektoru (velikost efektoru, ovlivňující pracovní prostor robotu) 

K5 - Těžiště efektoru (poloha těžiště vůči připojovacím částem robotu) 

K6 - Rychlost manipulace (rychlost naskladnění a vyskladnění 10 OM, pohyb robotu je  

   zanedbaný) 

K7 - Energetická náročnost (pohony, pneumatika) 

 

6.2 Hodnoty kritérií 
 

K1 – Složitost konstrukce 

- posouzení dle dokumentace 

 

K2 – Hmotnost efektoru  

 Varianta B 322g 

 Varianta C 530g 

 Varianta D 422g 

 Varianta E 432g 

 

K3 – Náročnost vyráběných dílu 

 posouzení dle dokumentace  
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K4 – Rozměry efektoru (šířka : délka : výška) 

 Varianta B 70 : 40 : 137 mm 

 Varianta C 100 : 51 : 138 mm 

 Varianta D 112 : 112 : 42 mm 

 Varianta E 78 : 50 : 134 mm 

 

K5 – Umístění těžiště efektoru (x; y; z) 

 Varianta B 0; 0; -60,1 mm 

 Varianta C -2,27; 0; -78,6 mm 

 Varianta D -1,5; 0; -3,8 mm 

 Varianta E -22,3; 0; -58,1 mm 

 

K6 – Rychlost manipulace (teoretické hodnoty) 

 Varianta B 15,91s 

 Varianta C 4,15s 

 Varianta D 4,51s 

 Varianta E 32,88s 

 Výpočet viz. příloha 4. 

 

K7 – Energetická náročnost 

 Varianta B pneumatický systém (sání ejektorem), použití 4. osy robotu 

 Varianta C pneumatický systém (sání ejektorem), použití 4. osy robotu 

 Varianta D pneumatický systém (sání ejektorem), použití 4. osy robotu 

 Varianta E pneumatický systém (sání ejektorem), použití 4. osy robotu 

 

Hodnoty spotřeby vzduchu pneum. systému robotu ( [6] str. 41) 

 přívod vzduchu do ejektoru:     (4 – 6) bar maximálně 7 bar 

 spotřeba vzduchu:       355 l/min pro tlak 6 bar 

 spotřeba vzduchu při sání ejektorem:  47 l/min při -0,7 bar; 162 l/min při -0,3bar 

 Sání vzduchu je zajištěno pneumatickým systémem robotu, který je vybaven 

ejektorem, pro tvorbu podtlaku. Aby ejektor fungoval, potřebuje stálý tlak vzduchu 

z kompresoru. Hodnoty spotřeby vzduchu je nutno porovnat s časovou náročnosti a 

způsobem manipulace a potřebný výkon 4. osy dle použitých mechanismů u efektorů.  

š 

d 

v 

x 

y 

z 
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6.3 Možné ohodnocení kritérií 

Vysoká úroveň   6b. 

Dobrá úroveň   5b. 

Průměrná úroveň  4b. 

Nízká úroveň   3b. 

Nevyhovující úroveň 2b. 

Nepříznivý stav   1b. 

 

6.4 Zhodnocení kritérií pro jednotlivé varianty 
 

Hodnotitel: Bc. Radim Benek 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

Varianta B 5 6 5 4 5 5 5 

Varianta C 4 4 3 4 4 6 6 

Varianta D 6 5 6 5 6 5 6 

Varianta E 5 5 5 4 4 4 5 

 

Hodnotitel: Bc. Lubomír Prokop 

 K1 K2 K 3 K4 K5 K6 K7 

Varianta B 3 5 2 6 5 3 3 

Varianta C 4 3 3 4 4 6 6 

Varianta D 5 4 6 5 4 5 6 

Varianta E 4 4 5 6 4 1 3 

Tab. 2 – Zhodnocení kritérií Lubomírem Prokopem 

 

Hodnotitel: Bc. Michal Poštulka 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

Varianta B 4 5 5 5 4 4 4 

Varianta C 3 3 3 4 4 5 5 

Varianta D 4 4 4 6 5 5 5 

Varianta E 5 4 4 5 4 3 4 

Tab. 3 – Zhodnocení kritérií Michalem Poštulkou 

Tab. 1 – Zhodnocení kritérií Radimem Benkem 
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Hodnotitel: Bc. Tomáš Chlopčík 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

Varianta B 5 5 5 5 5 3 3 

Varianta C 5 3 4 4 5 6 5 

Varianta D 5 4 6 3 6 5 4 

Varianta E 4 4 4 5 4 1 3 

Tab. 4 – Zhodnocení kritérií Tomášem Chlopčíkem 

 

Celkový průměr hodnocených kritérií 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

Varianta B 4,25 5,25 4,25 5 4,75 3,75 3,75 

Varianta C 4 3,25 3,25 4 4,25 5,75 5,5 

Varianta D 5 4,25 5,5 4,5 5,25 5 5,25 

Varianta E 4,5 4,25 4,5 5 4 2,25 3,75 

 

6.5 Váha významnosti jednotlivých kritérií 
 

Hodnotitel: Bc. Radim Benek 

Porovnané páry kritérií Počet voleb v pořadí 
Váha 

významnosti q 

K1 
K2 

K1 
K3 

K1 
K4 

K1 
K5 

K1 
K6 

K1 
K7 

0,5 6.-7. 1,125 

 

K2 
K3 

K2 
K4 

K2 
K5 

K2 
K6 

K2 
K7 

4,5 2. 2,125 

 

K3 
K4 

K3 
K5 

K3 
K6 

K3 
K7 

1,5 5. 1,375 

 
K4 
K5 

K4 
K6 

K4 
K7 

4 3. 2 

    K5 
K6 

K5 
K7 

5,5 1. 2,375 
    

     K6 
K7 

3 4. 1,75 

     0,5 6.-7. 1,125 

Tab. 6 – Váha významnosti kritérií stanovena Radimem Benkem 

Tab. 5 – Zhodnocení kritérií – celkový aritmetický průměr 
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Hodnotitel: Bc. Lubomír Prokop 

Porovnané páry kritérií Počet voleb v pořadí 
Váha 

významnosti q 

K1 
K2 

K1 
K3 

K1 
K4 

K1 
K5 

K1 
K6 

K1 
K7 

3 4. 1,75 

 

K2 
K3 

K2 
K4 

K2 
K5 

K2 
K6 

K2 
K7 

4 3. 2 

 

K3 
K4 

K3 
K5 

K3 
K6 

K3 
K7 

5 2. 2,25 

 K4 
K5 

K4 
K6 

K4 
K7 

2 5. 1,5 

    K5 
K6 

K5 
K7 

0 7. 1 
    

     K6 
K7 

6 1. 2,5 

     1 6. 1,25 

 

 

Hodnotitel: Bc. Michal Poštulka 

Porovnané páry kritérií Počet voleb v pořadí 
Váha 

významnosti q 

K1 
K2 

K1 
K3 

K1 
K4 

K1 
K5 

K1 
K6 

K1 
K7 

4 2.-3. 2 

 

K2 
K3 

K2 
K4 

K2 
K5 

K2 
K6 

K2 
K7 

2 6. 1,5 

 

K3 
K4 

K3 
K5 

K3 
K6 

K3 
K7 

3 4.-5. 1,75 

 
K4 
K5 

K4 
K6 

K4 
K7 

0,5 7. 1,125 

    K5 
K6 

K5 
K7 

3 4.-5. 1,75 
    

     K6 
K7 

4 2.-3. 2 

     4,5 1. 2,125 

 

Tab. 8 – Váha významnosti kritérií stanovena Michalem Poštulkou 

Tab. 7 – Váha významnosti kritérií stanovena Lubomírem Prokopem 
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Hodnotitel: Bc. Tomáš Chlopčík 

Porovnané páry kritérií Počet voleb v pořadí 
Váha 

významnosti q 

K1 
K2 

K1 
K3 

K1 
K4 

K1 
K5 

K1 
K6 

K1 
K7 

1 6.-7. 1,25 

 

K2 
K3 

K2 
K4 

K2 
K5 

K2 
K6 

K2 
K7 

4,5 2. 2,125 

 

K3 
K4 

K3 
K5 

K3 
K6 

K3 
K7 

1 6.-7. 1,25 

 K4 
K5 

K4 
K6 

K4 
K7 

3,5 4. 1,875 

    K5 
K6 

K5 
K7 

5 1. 2,25 
    

     K6 
K7 

4 3. 2 

     2 5. 1,5 

 

 

Celkové hodnocení kritérií 

Kritéria Průměrná váha významnosti q Pořadí 

K1 1,53 6. 

K2 1,94 2. 

K3 1,66 4. 

K4 1,63 5. 

K5 1,84 3. 

K6 2,06 1. 

K7 1,5 7. 

 

Pro váhu významnosti q byla zvolená lineární závislost: q = 0,25 * v + 1     

  v – počet voleb 

 

 

 

Tab. 9 – Váha významnosti kritérií stanovena Tomášem Chlopčíkem 

Tab. 10 – Celkové hodnocení kritérií 
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6.6 Výpočet vážených indexů jednotlivých variant  

  

Varianta B 

Kritérium Hodnota Váha významnosti kritéria q Vážený index kritéria lij 

K1 4,25 1,53 6,5 

K2 5,25 1,94 10,2 

K3 4,25 1,66 7,1 

K4 5 1,63 8,2 

K5 4,75 1,84 8,7 

K6 3,75 2,06 7,7 

K7 3,75 1,5 5,6 

Celkový součet vážených indexů lij varianty B: 54 

Tab. 11 – Výpočet vážených indexů varianty B 

 

Varianta C 

Kritérium Hodnota Váha významnosti kritéria q Vážený index kritéria lij 

K1 4 1,53 6,1 

K2 3,25 1,94 6,3 

K3 3,25 1,66 5,4 

K4 4 1,63 6,5 

K5 4,25 1,84 7,8 

K6 5,75 2,06 11,8 

K7 5,5 1,5 8,3 

Celkový součet vážených indexů lij varianty C: 52,2 

Tab. 12 – Výpočet vážených indexů varianty C 

 

Varianta D 

Kritérium Hodnota Váha významnosti kritéria q Vážený index kritéria lij 

K1 5 1,53 7,65 

K2 4,25 1,94 8,2 

K3 5,5 1,66 9,1 

K4 4,5 1,63 7,3 

K5 5,25 1,84 9,7 

K6 5 2,06 10,3 

K7 5,25 1,5 7,9 

Celkový součet vážených indexů lij varianty D: 60,15 

Tab. 13 – Výpočet vážených indexů varianty D 
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Varianta E 

Kritérium Hodnota Váha významnosti kritéria q Vážený index kritéria lij 

K1 4,25 1,53 6,5 

K2 4,25 1,94 8,2 

K3 4,5 1,66 7,5 

K4 5 1,63 8,2 

K5 4 1,84 7,4 

K6 2,25 2,06 4,6 

K7 3,75 1,5 5,6 

Celkový součet vážených indexů lij varianty E: 48 

Tab. 14 – Výpočet vážených indexů varianty B 

 

6.7 Výsledky 

Varianta Celkový součet vážených indexů lij Pořadí 

B 54 2. 

C 52,2 3. 

D 60,15 1. 

E 48 4. 

Tab. 15 – Výsledky metody trojúhelníkových párů 

 

 Výběr optimální varianty byl stanoven na základě metody trojúhelníkových párů, kde 

na celé analýze ještě spolupracovali kolegové z oboru robotiky a to Bc. Luboš Prokop, Bc. 

Michal Poštulka a Bc. Tomáš Chlopčík, za což jim děkuji. 

 V počátku byly stanoveny jednotlivá hodnotící kritéria, jejich hodnoty pro všechny 

varianty a možné ohodnocení kritérií. Po té každý z hodnotitelů individuálně ohodnotil 

jednotlivá kritéria, udělal se jejich aritmetický průměr a zapsal do tabulky. Dále každý 

zhodnotil váhu jednotlivých kritérií a pak se zase zhotovil jejich aritmetický průměr do 

tabulky. K výpočtu váženého indexu byla zvolena lineární závislost q = 0,25*v+1. Vážený 

index kritérií byl vypočítán z výsledných průměrných hodnot. Na základě analýzy byla 

vybrána jako optimální varianta, varianta D. 
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7 Optimální varianta 

 Optimální varianta, vznikla úpravou varianty D, stanovené na základě metody 

trojúhelníkových párů jako nejlepší řešení. Došlo k úpravám rozměrů, doplnění 

spojovacích součástí, změně pneumatické přípojky a přidání přísavkového hrdla pod 

pneumatickou přípojku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 66 – Optimální varianta 

 

7.1 Testy na zjednodušeném prototypu nasávací části efektoru 

 Před samotnou výrobou efektoru byl zhotoven prototyp nasávací části. Na tomto 

prototypu bylo vyzkoušeno nasávání pneumatickým systémem umístěným na robotu IRB 

360 flexpicker. Zkoušel se podtlak, nasávaný objem vzduchu a průběh nasávání. 

 

Pohybová platforma 

Připojovací matice 

Příruba 

Nosná deska 

Tělo efektoru 

Pneumatická přípojka 

  Interface 

Přísavkové hrdlo 

  Zásobník 

   Hrdlo 
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Prototyp 

 

Testy bylo zjištěno: 

a) zkouška účinnosti nasávání ejektoru, umíst

 Bylo zjištěno, že nezáleží 

objemu nasávaného vzduchu, díky kterému dochází k

robotu IRB 360 není pro tuto aplikaci dostate

s malým objemem. I přes zvýšení tla

ideální. Nejlepší by bylo 

umožňoval v plném rozsahu.

 

b) malá díra s přívodem vzduchu pro krátké hrdlo

    

  

 

 

 

  

 

problém: špatné šíření vzduchu

 Šíření tlaku vzduchu 

vlastní úvahy. Při pokusu s

Hrdlo   Ploché dno zásobníku         

   Zásobník    

Obr. 67 

Obr. 68

 

           

innosti nasávání ejektoru, umístěném na robotu 

nezáleží ani tak na podtlaku vyvíjeném ejektorem, ale na pr

objemu nasávaného vzduchu, díky kterému dochází k nasátí OM. Ejektor umíst

není pro tuto aplikaci dostatečně výkonný, vyhovuje jen pro malé p

řes zvýšení tlaku vzduchu vstupujícího do ejektoru nebylo nasávání 

by bylo robot osadit výkonnějším ejektorem, který by tuto aplikaci 

plném rozsahu. 

ívodem vzduchu pro krátké hrdlo 

  

ření vzduchu v nasávací komoře 

ení tlaku vzduchu nebylo prakticky ověřeno, vychází z provedeného pokusu a 

ři pokusu s krátkou (20mm) nasávací komorou a dlouh

Ploché dno zásobníku         

 Přísavka 

Obr. 67 – Prototyp nasávací části efektoru 

Obr. 68 – Proudění vzduchu v nasávací komoře 
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na podtlaku vyvíjeném ejektorem, ale na průtokovém 

nasátí OM. Ejektor umístěný na 

, vyhovuje jen pro malé přísavky 

do ejektoru nebylo nasávání 

jším ejektorem, který by tuto aplikaci 

provedeného pokusu a 

a dlouhou (80mm) nasávací 

 



Diplomová práce   Efektor robotu 

69 | S t r á n k a  
 

komorou byl poznat rozdíl při nasávání, delší měla lepší průběh. Nasátí proběhlo rychleji a 

OM byl nasát kolmo do zásobníku, nenaklápěl se. Nemalý podíl byl určitě v poměru 

velikosti díry s odvodem vzduchu a díry v hrdlu (4 mm k 22 mm). V delším hrdlu dochází 

k ustálení turbulencí, vznikající u přívodu vzduchu (obr. 68).  

 

úprava: byly zkoseny hrany u sacího otvoru 

 

 

 

problém: OM byl z větší části nasáván špatně, nikdy kolmo k ose díry přísavky 

 

 

 

 

úprava: dno zásobníku bylo zpětně upraveno na ploché, ale místo jedné díry uprostřed 

byly zhotoveny 3 menší díry kolem středu, pootočené o 120° 

 

Obr. 69 – Úprava přísavky 

Obr. 70 – Špatné nasátí OM do zásobníku 
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 Na obrázku 71 je dě

výsledku, který byl, 3 díry kolem st

 Protože sání u pneumatického systému robotu nebylo dostate

prováděn na domácím vysava

nastaven na nejnižší hodnotu. 

 Bylo provedeno několik pokus

vykloněn, ale nikdy to nevadilo tomu, aby 

jeho otáčení, to až v extremním p

 

c) možnost zadrhnutí OM p

 

problém: ztráta nebo pokles sání

dostat mezi hrdlo a zásobník, tím dojde k

 

 Pohyb zásobníku ve sm

pohybu v ose y by to už problém byl, tam m

úpravy optimální varianty.

 

 

 

 

     

je děr ve dnu více, byly postupně utěsněny, až došlo k

3 díry kolem středu pootočeny o 120°. 

Protože sání u pneumatického systému robotu nebylo dostateč

n na domácím vysavači, kde jde redukovat sací výkon. Při pokusu byl 

nastaven na nejnižší hodnotu. Ta byla později změřena na 115 l/min. 

několik pokusů, kde z 30 nasátí se stalo jednou

n, ale nikdy to nevadilo tomu, aby se zablokoval mezi hrdlem a zásobníkem

extremním případě, který byl nasimulován ručně

možnost zadrhnutí OM při otáčení zásobníku 

nebo pokles sání v době, kdy se zásobník bude otáč

mezi hrdlo a zásobník, tím dojde k jeho zaseknutí 

Pohyb zásobníku ve směru x není problém (obr. 72), hrdlo posune OM dol

by to už problém byl, tam může dojít k zaseknutí, proto byly provedeny 

úpravy optimální varianty. 

Obr. 71 – Možnost nasátí OM 
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ěny, až došlo k optimálnímu 

Protože sání u pneumatického systému robotu nebylo dostatečně silné, byl pokus 

ři pokusu byl sací výkon 

ena na 115 l/min. (kapitola 13) 

jednou, že OM byl moc 

mezi hrdlem a zásobníkem při 

čně. 

, kdy se zásobník bude otáčet, pak se OM může 

, hrdlo posune OM dolů, při 

zaseknutí, proto byly provedeny 
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7.2 Úpravy optimální varianty 
 

 

 

  

 úprava 1: výměna přísavkového hrdla za ucpávku 

 úprava 2: zvětšení výšky komory pro OM v zásobníku z 11mm na 14mm  

 úprava 3: odpružení zásobníku 

 úprava 4: změna nosné desky 

 úprava 5: zrušení otvoru u dna těla efektoru 

 

 

x 

y 

Obr. 72 – Problémová poloha OM v sací komoře 

1 

2 

3 

4 

5 

Obr. 73 – Úpravy efektoru 
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8 Finální varianta

 Finální varianta vznikla na základ

 

 

8.1 Konstrukce efektoru

 Efektor slouží k postupnému nasklad

kamenů hry GO, je zde možnost nasklad

výšce 10mm a hmotnosti cca 2g

flexpicker. K jeho pohybu je využita 4

systém, k nasávání a vyfukování OM.

 Efektor je jednoduché konstrukce, složené 

nejsou výrobně složité. Aby byla konstrukce 

ze silonu, což je pomě

mechanické vlastnosti. 

 Připojovací části efektor

platformy robotu. Nosná deska

je plastovou maticí přišroubována k 

k interfacu čtyřmi šrouby M4

 

varianta 

Finální varianta vznikla na základě úprav optimální varianty. 

Konstrukce efektoru 

postupnému naskladňování a vyskladňování OM ve tvaru plastových 

 hry GO, je zde možnost naskladňování i tvarově jiných OM 

10mm a hmotnosti cca 2g. Efektor je určen pro použití na paralelním robotu IRB360 

jeho pohybu je využita 4. osa robotu, která otáčí zásobníkem a pneumatick

nasávání a vyfukování OM. 

jednoduché konstrukce, složené z větší části z rotač

. Aby byla konstrukce co nejlehčí, je většina komponent

ze silonu, což je poměrně lehký materiál, který se dobře obrábí a má 

efektoru, vychází z konstrukčního řešení interfacu a pohybové 

Nosná deska efektoru je přišroubována 6 šrouby M5

řišroubována k pohybové platformě robotu. Zásobník je p

řmi šrouby M4x20 a je zajištěn kolíkem.  

Obr. 74 – Finální optimální varianta 
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ňování OM ve tvaru plastových 

OM o rozměrech Ø21mm, 

en pro použití na paralelním robotu IRB360 

čí zásobníkem a pneumatický 

rotačních součástí, které 

ětšina komponentů vyrobena 

ře obrábí a má vyhovující 

interfacu a pohybové 

išroubována 6 šrouby M5x12 k přírubě, která 

 robotu. Zásobník je přišroubován 
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 Z bezpečnostních důvodů je zásobník odpružen čtyřmi pružinami umístěnými na 

spojovacích šroubech interfacu se zásobníkem. Protože při nasávání OM dochází 

k podtlaku v celém vnitřním prostoru efektoru, je nutno utěsnit díry, v kterých manipulace 

neprobíhá, ale zároveň už jsou v kontaktu s dírou hrdla efektoru. Tento problém je zajištěn 

odpruženou ucpávkou v místě možných ztrát podtlaku. 

 

Funkce ucpávky 

 1. Díra hrdla lícuje s dírou, v které probíhá nasávání, nedochází k úniku podtlaku 

okolníma dírami. 

 

Obr. 75 – Poloha zásobníku při nasávání OM 

 2. Díra hrdla navazuje na dvě díry, aby nedocházelo k úniku podtlaku dírou, v které 

nasávání neprobíhá, je shora zásobníku umístěna ucpávka (červená, zelený obrys). 

 

Obr. 76 – Kritická mezipoloha zásobníku při manipulaci 

 3. Díra hrdla navazuje na dvě díry, v tuto chvíli už dochází k úniku přes díru, v které 

nasávání neprobíhá, ale  naskladněný OM je už za mezí vypadnutí. 

 

Obr. 78 – Mezipoloha zásobníků při manipulaci  
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8.2 Konstrukční řešení efektoru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Technologický postup manipulace efektoru s OM 

 1. Na pásovém dopravníku přijíždějí OM do světelného boxu. 

 2. Uvnitř světelného boxu jsou nasnímány kamerovým systémem. 

 3. Program Pick master přijímá z kamerového systému informace o poloze OM. 

 4. Program Pick master vyhodnocuje vstupní parametry (velikost, polohu, výšku OM, 

 rychlost zásobníků, rychlost jednotlivých os robotu apod.) 

 5. Program Pick master posílá do robotu vstupní hodnoty pro manipulaci s OM. 

 6. Robot s efektorem najíždí z výchozí polohy nad OM, pohybující se na pásovém 

 dopravníku. Vstupní otvor hrdla je 6mm nad dopravníkem. 

 7. S předstihem je zapnuto sání, kterým je OM nasát do prostoru zásobníku. 

 8. Během přemístění k dalšímu OM dochází k pootočení zásobníku do další polohy. 

 9. Operace se opakuje do doby naplnění zásobníku, přitom sání probíhá nepřetržitě. 

Obr. 79 – Řez efektorem 

Připojovací matice 

 

Pneumatická spojka 

 

 

 

 

Ucpávka 

Zásobník 

 

  Hrdlo 

     Spojovací materiál 

Pohybová platforma 

 

Příruba 

 

Interface robotu 

 

Nosná deska  

 

 

 

Pružiny   

Tělo efektoru 
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 10. Po naskladnění zásobníku robot najede na místo vyskladnění. 

 11. Je vypnuto sání a zapnut tlak vzduchu, který pomůže k rychlejšímu vyskladnění 

 OM. 

 12. Zásobník se postupně otáčí do dalších poloh, až dojde k úplnému vyskladnění 

 zásobníku. 

 13. Robot zpětně najíždí nad další OM a operace se opakují.  

 Z bezpečnostních důvodů musí být softwarově ošetřen výkon 4. osy, aby při zaseknutí 

OM mezi zásobníkem a hrdlem nedošlo k poškození efektoru nebo robotu. Zásobník je 

odpružený, ale to slouží pouze k útlumu nárazu při možném zaseknutí. Po zaseknutí musí 

být robot vypnut a závada musí být odstraněna. K zaseknutí může dojít při nedostatečném 

sání nebo ztrátě podtlaku. 

 

9 Výpočet rychlosti manipulace s OM 

 Výpočet slouží k porovnání rychlosti manipulace s efektorem se zásobníkem a 

přísavkou. Výpočet vychází z rovnoměrně rozmístěných OM na dopravníku, které se 

nepohybují. Pro zjednodušení výpočtu jsou průběhy rychlosti konstantní, nepočítá se 

s lichoběžníkovým průběhem rychlosti. Zrychlení robotu je natolik velké, že časové 

prodlevy zrychlení a zpomalení můžou být zanedbány. 

 

Vstupní parametry: 

 prodleva při nasátí/vyfouknutí OM efektorem  t3 = 0,15s 

 prodleva při nasátí/vyfouknutí OM přísavkou   t16 = 0,1s 

 rychlost 4. osy robotu        ω = 1440°/s = 25rad/s 

 rychlost robotu          v = 1,5m/s 

 pootočení zásobníku         φ = 36° = 0,628rad 

 Rychlost pohybu robotu byla zvolena dle praktického provozu robotu. 
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9.1 Výpočet rychlosti manipulace s efektorem se zásobníkem 

 

Obr. 86 – Trajektorie pohybu robotu s efektorem 
 

 

 Na obrázku 86 je zobrazeno rozmístění OM na dopravníku a trajektorie efektoru při 

manipulaci. Efektor se nachází ve středu rozmístěných OM. Vzdálenosti mezi jednotlivými 

operacemi byly odečteny z 3D modelu zhotoveném v programu Creo II. 

1. Doba najetí nad OM ze startovacího bodu (SP) 
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 s
v

l

v

s
t 067,0

5,1

1,06
6 ====    

4. Doba sjetí efektoru nad OM 

 t7 = t5 

5. Doba najetí nad OM ve směru x 

 
s

v

l

v

s
t 034,0

5,1

05,08
8 ====

 

6. Doba přejetí efektoru na místo vyskladnění (EP) 

 
s

v

l

v

s
t 164,0

5,1

246,09
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7. Celkový čas operace 
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9.2 Výpočet rychlosti manipulace s přísavkou 

 Přísavka nemá zásobník, proto musí postupně každý OM přemístit na místo 

vyskladnění (EP). Vzdálenosti mezi OM, startovací (SP) a koncový bod (EP) jsou stejné 

jako u efektoru se zásobníkem, proto přísavka má některé posuvy shodné, z toho důvodu 

budou využity doby manipulace z předchozího výpočtu. Rychlosti robotu jsou stejné, jak 

pro manipulaci s přísavkou, tak s efektorem se zásobníkem. Na obrázku 87 jsou zobrazeny 

trajektorie pohybu robotu s přísavkou.  

(5) 
 
 

 
 

(6) 
 
 
 
 
 

 (7) 
 
 
 

 
(8) 

 
 
 
 
 

(9) 
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Obr. 87 – Trajektorie pohybů efektoru s přísavkou 

 

1. Doba najetí nad OM ze startovacího bodu 

 t1 = 0,074s 

 t2 = 0,067s 

2. Délka trajektorie pohybu přísavky od OM do místa vyskladnění (EP) 

 l10 = l19 = 340mm 

 l11 = l18 = 246mm 

 l12 = l17 = 230mm 

 l13 = l16 = 329mm 

 l14 = 225mm 

 l15 = 325mm 

3. Doby jednotlivých pohybů přísavky od OM k místu vyskladnění 
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4. Celkový čas operace
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9.3 Výsledky 

Úchopné prvky Doba manipulace s 10OM [s] 

Přísavka 5,74 

Efektor se zásobníkem 4,767 

Rozdíl časů 0,973 

 

 

 Výpočtem bylo zjištěno, že rychlejší je manipulace efektoru se zásobníkem o necelou 

1s. Tento výsledek je přece jenom teoretickou hodnotou. V reálných podmínkách by se 

hodnoty o něco málo lišily. V praxi dobu manipulace ovlivňují další vstupující parametry 

jako je, pohyb dopravníku, na kterém jsou OM, nepravidelném rozmístění OM a také 

dochází k optimalizaci rychlostí pohybu robotu, prodlev při nasávání/vyfukování a dalších 

vlivů co vstupují do procesu manipulace. 

Tab. 16 – Výsledné doby manipulace 

(12) 
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10 Montáž efektoru 
 

1. Nasazení matice na přírubu 

 Matice je volně nasazena na vnější průměr příruby, tak aby začátek závitu v matici 

směřoval k hornímu okraji příruby.  

 

2. Přišroubování pneumatické přípojky 

 Pneumatická přípojka je pomoci vloženého šroubu přišroubována do otvoru v nosné 

desce se závitem G1/4, tak aby přípojka směřovala od středu desky ven. 

 

3. Přišroubování příruby k nosné desce efektoru 

 Příruba s maticí je přiložena do středu nosné desky z horní strany a zespod je 

přišroubována šesti šrouby M5x12.  

 

 

 

4. Připevnění k pohybové platformě robotu 

 Takto zhotovený komplet je nasunut na pohybovou platformu robotu, kde matice na 

přírubě je přišroubována k závitu platformy. V pohybové platformě je čep, který musí 

zapadnou do jedné z děr v dosedací ploše příruby. Záleží na místě přívodu vzduchu. 

 

5. Uložení ucpávky 

 Na čep ucpávky je nasunuta pružina s podložkou, tato podsestava je vložena do díry 

v nosné desce o průměru 8,2mm. 

Obr. 88 – Montáž horní části efektoru 

 Pneumatická 

 přípojka 

 

 

 

 

 

 

 

Šrouby M5x12 

Příruba s maticí 
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6. Montáž odpruženého zásobníku 

 Do děr ze spod zásobníku jsou vloženy šrouby M4x20, shora jsou na šrouby nasunuty 

opěrné podložky. Na každý šroub je vložena pružina. Takto připravená podsestava je 

postupně přišroubována použitými šrouby k interfacu, tak aby lícovala díra pro kolík 

v zásobníku s dírou v interfacu. Šrouby jsou zlehka dotáhnuty až na konec závitu. Při 

montáži je třeba šrouby dotahovat postupně do kříže a přidržovat šrouby, které zatím 

přišroubované nejsou, aby nevypadly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 90 – Montáž odpruženého zásobníku 

Obr. 89 – Připojení k pohybové platformě robotu 

Pohybová 

platforma 

 

 

 

  Ucpávka 

Šrouby M4x20 

s pružinami a 

podložkami 

Kolík Ø3x25mm 

Zásobník 
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7. Kompletace efektoru 

 K tělu efektoru je přilepené hrdlo, po zaschnutí lepidla je tělo efektoru vloženo do 

nosné desky, tak aby díra hrdla byla souosá s dírou pneumatické přípojky. Tělo je k nosné 

desce přišroubováno šesti šrouby M4x10mm. V poslední řádě je do pneumatické přípojky 

vložena hadice s přívodem vzduchu. 

 

 

 

 

11 Technické parametry 

 

 Rozměry:      Ø123 x 78 (s přírubou), po interface 41mm 

 Hmotnost:     382g  

 Těžiště:     1,1; 1,7; -0,5; mm k  interfacu 

 Souřadnice hrdla:   r = 38mm, z = 41 mm k interfacu 

 

 Zdroje energie 

  Pneumatický systém: Sání o objem. průtoku vzduchu Qv = 140 l/min 

  Pohon 4. osy robotu: ωmax = 25 rad/s, εmax = 1200rad/s2 , Mkmax = 1Nm 

  

 Kapacita zásobníku:  10ks 

 

 Posuv zásobníku:   1 poloha = 36° = 1/10 otáčky zásobníku 

 

Obr. 91 – Kompletace efektoru 

Šrouby M4x10 

 

Tělo efektoru 

 

  Hrdlo 
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12 Vyrobený prototyp efektoru 

 Efektor měl být původně vyroben z materiálu silonu, ve vybrané strojírenské 

specializované firmě. Ale z důvodů nedostatku času byl prototyp vyroben 3D tiskem 

z polykarbonátu za pomocí systému Rapid Prototypingu. Což ve výsledku bylo plně 

dostačující. Vyrobené díly bylo nutno ještě upravit a to zhotovit závity a přebrousit funkční 

plochy. Dále byla ještě upravena pneumatická přípojka, kde bylo nutno zmenšit její výšku 

a zkrátit připojovací šroub.  

 

Obr. 92 – Prototyp efektoru 

 

12.1 Zprovoznění robotu s efektorem 

 1. Dle montážního postupu kapitola 10, byl efektor připevněn k interfacu a 

 pohybové platformě robotu. 

 2. V programu Pick master 3 byly nadefinovány rozměry OM a model pro 

 rozpoznávání kamerou. Program posílá příkazy při manipulaci do robotu, který se 

 podle nich řídí. Je to nadřazený program. 

 3. V programu Robot studio byly naprogramovány rutiny pro manipulaci s OM. Byly 

 nastaveny technologické parametry (startovací bod, místo vyskladnění, prodlevy při 

 jednotlivých krocích, otáčení zásobníku apod.) Dále zde  byly zadané vstupní 

 parametry, jako  souřadnice vstupního otvoru do hrdla efektoru, nulová poloha 

 zásobníku, minimální z-tová souřadnice efektoru nad dopravníkem  apod. 

 4. Program byl nahrán do řídicího systému robotu, po té byl postupně odladěn. 
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Úloha: Montáž efektoru na paralelní robot IRB 360 v laboratořích na centru robotiky. 

Zprovoznění efektoru s robotem a odzkoušení na úloze sbírání OM s pohybujícího se 

dopravníku. Vyzkoušení sání efektoru s použitím pneumatického systému robotu, 

osazeného ejektorem a vyzkoušení dynamických účinků při pohybu robotu na efektor.  

 

 

Obr. 93 – Efektor umístěný na robotu 
 

12.2 Zhodnocení zkoušek efektoru 

 Montáž a připojení efektoru k robotu probíhalo bez problému. Stěžením práce bylo 

vytvoření simulační úlohy manipulace efektoru s OM. Programováním robotu a odladěním 

technologie manipulace s OM se zabýval kolega z oboru Bc. Jakub Mžik.  

 Ejektor umístěný na robotu vyvíjel nedostatečný sací objemový průtok vzduchu, i po 

zvýšení přívodního tlaku do ejektoru na 6 barů. U zkoušeného efektoru bylo použito 

přísavkové hrdlo, místo odpružené ucpávky, které bylo použito u prvotní optimální 

varianty (obr. 66). I přesto nasávání bylo nedostatečné, občas došlo k nasátí OM, ale 

vlivem pohybu robotu zpětně vypadnul.  Což byl problém, protože došlo i k zaseknutí OM 

mezi zásobník a hrdlo. Robot je opatřen pojistkou proti přetížení motoru nebo náhlého 

zvýšení zátěže nad předepsanou hodnotu, tím došlo k zastavení pohybu 4. osy a OM 

vypadnul. Efektor ani robot nebyly poškozeny. Efektor byl testován i za plné dynamické 

zátěže, při které konstrukce nejevila žádné poškození.  
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13 Stanovení průtokového objemu vzduchu 
 

 Samotný výpočet potřebného sacího objemu vzduchu je složitý, vstupuje do něj mnoho 

neznámých parametrů a mnou dotázáni odborníci z oboru pneumatiky mi nedokázali 

v tomhle ohledu pomoci. Proto bylo zvoleno jednodušší řešení a to stanovení potřebného 

průtokového objemu vzduchu zkouškou a měřením. Zkouška proběhla u pneumatického 

systému na robotu IRB 360 flex picker, u kterého byly známy parametry sacího výkonu. A 

měření na domácím vysavači v laboratořích katedry hydrauliky za pomoci pána Ing. 

Lukáše Dvořáka, Ph.D. 

 

1. Testování pneumatického systému na robotu IRB 360 flexpicker 

Postup: 

 1. Zprovoznění efektoru s robotem (kapitola 12.2) 

 2. Vyzkoušení sání efektoru při různých stavech 

 

Parametry pneumatického (vakuového) systému robotu: 

 přívod vzduchu do ejektoru:     (4 – 6) bar maximálně 7 bar 

 spotřeba vzduchu:       355 l/min pro tlak 6 bar 

 průtokový sací objem ejektoru:    47 l/min při -0,7 bar; 162 l/min při -0,3bar 

 objekt manipulace:           kámen hry GO 

 minimální potřebná výška hrdla nad podložkou s OM:  6 mm 

 

 a) Zkouška sání efektoru s nepohybujícím se OM 

 

Obr. 94 – Poloha hrdla nad OM 
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 Zkouškou byla určena maximální výška hrdla h nad podložkou, při které je možné OM 

nasát. Přičemž během sání pneumatickým systémem, došlo k nasátí OM, jen když byl 

zasunut celý v hrdlu (h = 3mm) a to ještě s problémy. 

 b) Zkouška sání efektoru za provozu 

 Dále bylo vyzkoušeno naskladnění efektoru za provozu, s tím že robot s efektorem 

sjížděl nad OM, tak aby se dostaly celé do prostoru hrdla a byla větší pravděpodobnost 

jejich naskladnění do prostoru zásobníku. Přes veškeré snahy sebelepšího nasátí nebylo 

možné zaručit bezpečné naskladnění OM. 

 

2. Měření sacího objemového průtoku vysavače 

 V laboratořích katedry hydromechaniky bylo testováno nasávání pomoci domácího 

vysavače od firmy Philips o udávaném maximálním příkonu 1200W. Vysavač se osvědčil 

během domácích zkoušek nasávání OM na již zhotovených prototypech (kapitoly 5.6.2, 

7.1). Úkolem měření bylo zjistit průtok vzduchu, při sání vysavače. Vysavač byl otestován 

bez zatížení na prázdno, s připojeným efektorem a prototypem nasávací části efektoru 

(přísavkou). Efektor byl zkoušen třemi způsoby, první s vnitřním přísavkovým hrdlem, 

jako bylo navrhnuto u optimální varianty, poté s ucpávkou, kde sání probíhalo v celém 

efektoru a nakonec bez vnitřních součástí. Výsledky jsou zobrazeny v tabulce 17. 

 Měření probíhalo pomoci digitálního vzduchového průtokoměru SD 6000. 

 

Obr. 95 – Vzduchový digitální průtokoměr 
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Naměřené hodnoty 

Zdroj sání 
Připojené 
zařízení 

Minimální objemový 
průtok vzduchu 

[l/min] 

Maximální objemový 
průtok vzduchu 

[l/min] 

Domácí vysavač 
s redukcí výkonu sání 

Žádné 115 160 
Efektor 

s přísavkovým 
hrdlem 

65 85 

Efektor s 
ucpávkou 

70 90 

Efektor bez 
zásobníku 

80 100 

Přísavka 110 - 

Tab. 17 – Naměřené hodnoty objemového průtoku vzduchu 

 

 Měřením bylo zjištěno, že efektor klade značný odpor proudění vzduchu, čímž dochází 

k velkým ztrátám objemového průtoku vzduchu až o 44%. Rozdíl mezi efektorem 

s přísavkovým hrdlem a ucpávkou nebyl až tak velký, zlepšení nastalo při odstranění 

zásobníku, ale tahle zkouška byla jen teoretická. Přísavka, která v podstatě nemá žádný 

odpor, měla ztráty minimální.  

 

Nasávání OM vysavačem 

Připojené zařízení 
Minimální objemový průtok 

vzduchu [l/min] 
Maximální objemový průtok 

vzduchu [l/min] 

Efektor 
s přísavkovým 
hrdlem 

nelze problematické 

Efektor s ucpávkou nelze problematické 
Přísavka výborné nevyzkoušeno 

Tab. 18 – Možnost nasátí OM 
 

Výpočet ztrát při sání efektorem 

 
min/7090160

min/4570115

max

min

lQv

lQv

Z

Z

=−=

=−=
 (17) 

(18) 
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 Zvýšením průtokového objemu vysavače o 45 l/min dojde k zvětšení sání efektoru o 

20 l/min. Pokud potřebný nasávací průtok efektoru je 110 l/min je za předpokladu přímé 

úměry zapotřebí ejektoru o sacím výkonu 205 l/min.  

  Z důvodu vysokých ztrát vznikajících saním přes efektor, došlo k další změně jedné z 

části efektoru. Po pečlivém zvážení problému byl upraven zásobník, kde byly zvětšeny sací 

otvory z 3mm na 5mm. Tato změna rapidně pomohla zmenšit ztráty při sání. Zkouškami na 

efektoru připojeného k vysavači byl OM nasát bezpečně a rychle při polovičním sacím 

výkonu. Z naměřených hodnot (tab. 17) je minimální sací výkon vysavače 115 l/min a 

maximální 160 l/min, takže aritmetickým průměrem byl stanoven nový potřebný sací 

výkon ejektoru na 137,5 l/min.   

 Na základě uvedených parametrů pneumatického systému (str. 87) na robotu IRB 360 

umístěném na centru robotiky by měl ejektor dosahovat potřebného sacího výkonu. Ale již 

provedenými pokusy bylo zjištěno, že sání je nedostačující. Příčina může být ve ztrátách 

průtokového objemu vzduchu v pneumatickém vedení od ejektoru k efektoru, dále 

v nedostatečném přívodu vzduchu v pneumatické síti na centru robotiky a velkému 

kolísání tlaku kompresoru.  

 

 Řešením může být v odstranění těchto problémů nebo zakoupení silnějšího 

vícestupňového ejektoru. Například třístupňový ejektor ZL 212 od firmy SMC, který při 

přívodním tlaku vzduchu 0,4 MPa, může nasávat 200l/min vzduchu. (příloha 7) 
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14 Cenová kalkulace 

Komponenty Kusy [Ks] Cena za kus [Kč] Cena celkem [Kč] 

Vyrobené 3D tiskem    

Nosná deska 1 1319 1319 
Tělo efektoru 1 1565 1565 
Zásobník 1 1079 1079 
Hrdlo 1 151 151 
Ucpávka 1 95 95 
Přísavka 1 116 116 
Příruba 1 859 859 
Prototyp výměnného 
hrdla 

1 426 426 

Prototyp zásobníku 1 1272 1272 

Zakoupené 
   

Šrouby M4 x 10 
DIN 84 / 02 1131 

6 0,2 1,2 

Šrouby M4 x 20 
DIN 912 

4 1,25 5 

Šrouby M5 x 12 
DIN 84 / 02 1131 

6 0,25 1,5 

Kolík Ø3x25 
DIN 7; ISO 2338 

1 0,08 0,08 

Pneumatická přípojka 
G1/4, Ø10 

1 127,7 127,7 

Pružina Ø7 4 3,8 15,2 
Pružina Ø10 1 4,2 4,2 
Podložka 4 
DIN 125A 

4 0,11 0,44 

Podložka 8 
DIN 125A 

1 0,18 0,18 

Celková cena (bez DPH) [Kč] 7037,5 
Celková cena (s DPH 21%) [Kč] 8515 

Tab. 17 – Cenová kalkulace efektoru 

 Do kalkulace nebyly zahrnuty mzdové prostředky za práci na konstrukci a vývoji 

efektoru ani za montáž s úpravou dílů. Dále nejsou v kalkulaci zahrnuty některé zhotovené 

prototypy. 

 

 



Diplomová práce   Efektor robotu 

90 | S t r á n k a  
 

15 Závěr 

 Úkolem práce bylo dle zadaných požadavků navrhnout efektor se zásobníkem pro 

robot IRB 360 flex picker a porovnat rozdíl v manipulaci s efektorem se zásobníkem a 

přísavkou, která manipuluje jen s jedním OM. 

  Na začátku práce a taktéž v jejím průběhu, byl zpracován přehled robotů a 

polohovadel s paralelní strukturou a jejich praktické využití v průmyslu. Dále byl proveden 

rozbor a průzkum efektorů, využívaných u robotů s paralelní strukturou.  

 Na základě vytvořeného požadavkového listu bylo navrhnuto deset variant řešení, 

které se dají rozdělit na dva okruhy. První (varianty I –V) vycházel z požadavků zadaných 

v počátcích práce a z úvahy co nejjednodušší konstrukce. Varianty řeší hlavně způsob 

naskladňování a vyskladňování OM po jednom do a ze zásobníku. Druhá část (varianty A–

B) musela brát v úvahu další požadavek, který byl zadán v průběhu práce a to, že OM 

můžou být na dopravníku rozmístěny blízko sebe a efektor při manipulaci je nesmí 

rozhodit. Tento požadavek nebyl u variant I - IV zohledněn, protože efektor měl být určen 

jen pro školní účely, kde bylo počítáno s tím, že se OM dají na pás s minimálními 

rozestupy. Proto vznikly nové varianty, které tento požadavek splňují. Jako jediné reálné 

řešení naskladnění OM, aniž by se efektor dotýkal jiných objektů, byl zvolen princip 

nasávání, podobný funkci vysavače.  

 Varianta A vycházela z posledních dvou variant (IV a V) z prvního okruhu, kde byl 

zachován svislý zásobník s pružnými packami u hrdla. U varianty byl už řešen i pohybový 

mechanismus s připojením na 4. osu robotu. Tahle varianta se zdála jako dobrá a měla se 

připravovat pro výrobu. Před samotnou výrobou byly vyrobeny prototypy zásobníku 

s hrdly, kde bylo zapotřebí odzkoušet jejich funkčnost, která by se jinak špatně simulovala. 

Po zhotovení dvou prototypů bylo zjištěno, že takto manipulovat s OM nelze, docházelo 

k velkým ztrátám nasávacího objemu vzduchu, kde největším problémem bylo špatné 

nasátí OM do středu hrdla, které nešlo nijak ovlivnit. Takže nepomohly ani následující 

úpravy hrdla. Proto vznikly další čtyři varianty, u kterých při nasávání do hrdla není žádná 

překážka a k zachycení OM dochází až uvnitř zásobníku. Varianta B využívá k manipulaci 

dvě šnekové hřídele. Rozpohybovány jsou ozubeným převodem, s možností připojení k 4. 

ose robotu. Je zde taky využit pneumatický systém k nasávání a vyfukování OM. U 

varianty C je zásobník tvořen rotační deskou s komorami pro OM, které tímto nejsou na 

sobě závislé jako u trubkového zásobníku. Naskladnění probíhá jen nasátím OM do 
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prostoru komory v zásobníku a pootočením o další polohu. Vyskladňování pomáhá ještě 

odfuk. Osa zásobníku je orientována kolmo k vstupní hřídeli 4. osy robotu, proto je 

zapotřebí poměrně složitého převodu, který zvětšuje rozměry a hmotnost efektoru. 

Varianta D má taktéž zásobník tvořeny rotační deskou s komorami pro OM, ale osa 

zásobníku je orientována rovnoběžně s 4. osou robotu. Tím odpadá složitý převodový 

mechanismus. Takže konstrukce je poměrně jednoduchá a lehká. Manipulace probíhá, 

obdobně jako u varianty C. Poslední byla navržena varianta E, která má zásobník trubkový. 

Do zásobníku jsou OM naskladněny na sebe. Při manipulaci jsou drženy sáním a čepy, 

které jsou ovládány zamykacím kroužkem, ten je rozpohybovaný pohybovým šroubem 

spojeným s 4. osou robotu. Tato varianta má nejjistější průběh manipulace, ale oproti 

jiným variantám je doba manipulace o dost delší. 

 Při navrhování efektoru nebylo možné se opřít o již podobné navržené zařízení. Tato 

problematika technologie manipulace s podobným OM nebyla nalezena, proto bylo 

vytvořeno více variant řešení, kde bylo nutné ověřit jejich funkci. To probíhalo buď 

simulací na 3D modelech, konzultací s jinými konstruktéry a v poslední řadě bylo také 

provedeno mnoho zkoušek na vyrobených prototypech, bez kterých by ověření funkčnosti 

bylo velmi problematické. 

 Na základě metody trojúhelníkových páru byla vybrána optimální varianta. Výběr 

probíhal z variant B až E. Varianta A nebyla do analýzy zařazena, protože při zkouškách 

na vyrobených prototypech bylo zjištěno, že není funkční. Na výběru optimální varianty se 

podíleli kolegové z oboru. Jako optimální varianta byla vybrána varianta D. 

 Varianta D byla dále upravena do realizovatelné podoby. Před samotnou realizací byl 

ale zhotoven ještě jednoduchý prototyp nasávací části efektoru. Kde byly zjištěny určité 

konstrukční nedostatky, které musely být odstraněny.  

  Prototyp efektoru byl z časových důvodů vyroben 3D tiskem za pomoci systému 

rapid prototypingu. Efektor byl sestrojen dle zhotoveného montážního postupu a 

nainstalován na robot IRB 360 flexpicker na centru robotiky. Poté byl robot s efektorem 

odzkoušen na simulační úloze sbírání OM s pohybujícího se dopravníku.  Na základě 

zkoušek bylo zjištěno, že ejektor nevyvíjí dostatečný sací průtok vzduchu a OM nelze 

naskladnit. Proto byl efektor testován jen při pohybu robotu bez naskladnění OM, během 

kterého konstrukce efektoru nejevila žádné problémy. 
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 V laboratořích katedry hydromechaniky byl změřen sací průtok vzduchu efektorem za 

různých podmínek pomoci digitálního průtokoměru, saní bylo zajištěno již ověřeným 

domácím vysavačem. Měřením bylo zjištěno, že efektor vyvíjí velký odpor protékajícímu 

vzduchu. Z toho důvodu byly provedeny úpravy zásobníku. Po provedených úpravách byl 

efektor znovu otestován a stanoven potřebný sací průtok vzduchu pro zaručené 

naskladnění OM do prostoru zásobníku. 

 Dále je v práci uvedená cenová kalkulace vyrobených a nakupovaných dílu efektoru 

včetně některých vyrobených prototypů a výpočet doby manipulace efektoru se 

zásobníkem a přísavkou.  

 Další část práce obsahuje 3D model optimální varianty a pevnostní analýzu vybraných 

součástí vytvořené v CAD systému Creo II, výrobní výkresy a sestavný výkres zhotovený 

v programu autoCAD, návrh tlačné pružiny v programu MITCalc a kontrolní výpočet 

šroubů zhotovený podle odborné literatury. 
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