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pohonů. Na úvod proběhla analýza zabývající se druhy lineárních pohonů a současným 

stavem robotických ramen. Dále byly stanoveny požadavky na konstrukci, podle 

kterých proběhl návrh tří variant řešení. Po návrhu tří variant proběhla hodnotová 

analýza a výběr vítězné optimální varianty. Pro optimální variantu je proveden 

podrobný konstrukční návrh. Celé rameno má pět stupňů volnosti. Pohyby uskutečňuje 

pět pohonů. Konstrukce ramene je vytvořena pro zátěž do 20 kg a bude připojeno na 

některého z mobilních robotů katedry robototechniky. Vítězné rameno je prověřeno 

řadou výpočtu. Rovněž je doložena potřebná výkresová dokumentace. 
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begin, there is an analysis dealing with the types of linear actuators and the current 

state of robotic arms. Further the requirements for the construction were stipulated. 

Three design options were carried out according to the requirements. Value analysis 
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Robotics. The chosen robotic arm was examined with a large number of calculations. 

It is also supported by the necessary drawings. 
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Seznam zkratek a použitého označení 

Značka Jednotka Popis 

         Krouticí moment Torxis serva 

          Moment působící v i-tým kloubu stupně volnosti 

           Moment vzniklý silou těžiště robotu Ares 

          Moment vzniklý silou těžiště ramene 

       Moment působící na ložisko RU42 

        Maximální síla pohonu LA28 

        Maximální síla pohonu LA23 

        Maximální síla pohonu LA22 

     Axiální síla působící na ložisko RU42 

     Radiální síla působící na ložisko RU42 

       Síla působící z těžiště ramene 

        Síla působící z těžiště mobilního robotu Ares 

        Působící síla i-tým stupněm volnosti 

         Hmotnost všech částí přenášená i-tým stupněm volnosti 

        Hmotnost ramene s objektem manipulace 

         Hmotnost mobilního robotu Ares 

            Moment setrvačnosti všech hmot i-tým stupněm volnosti 

         Zrychlení v bodě těžiště i-tým stupněm volnosti 

           Úhlové zrychlení i-tým stupněm volnosti 

    Vzdálenost k těžišti od prvního stupně volnosti 

    Vzdálenost k těžišti od druhého stupně volnosti 

    Vzdálenost bodu působiště síly druhého stupně volnosti 

    Vzdálenost k těžišti od třetího stupně volnosti 

    Vzdálenost bodu působiště síly třetího stupně volnosti 

    Vzdálenost k těžišti od pátého stupně volnosti 

    Vzdálenost bodu působiště síly pátého stupně volnosti 

    Vzdálenost místa překlopení robotu k těžišti ramene 

    Vzdálenost místa překlopení robotu k těžišti Arese 

    Vzdálenost místa překlopení robotu k těžišti ramene 

    Vzdálenost místa překlopení robotu k těžišti Arese 

      Průměr roztečné kružnice ložiska RU42 
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Seznam zkratek a použitého označení 

Značka Jednotka Popis 

    Úhel působící síly pohonu druhého stupně volnosti 

    Úhel působící síly pohonu třetího stupně volnosti 

    Úhel působící síly pohonu čtvrtého stupně volnosti 

    Úhel působící síly pohonu pátého stupně volnosti 

       Úhel těžiště ramene a místa překlopení 

        Úhel těžiště Arese a místa překlopení 

       Úhel těžiště ramene a místa překlopení 

        Úhel těžiště Arese a místa překlopení 

     Dynamický ekvivalent dynamické síly na ložisko RU42 

     Jmenovitá životnost ložiska RU42 

   Dynamický radiální faktor ložiska RU42 

   Dynamický axiální faktor ložiska RU42 

    Faktor zatížení ložiska RU42 

    Teplotní faktor ložiska RU42 

UGV  Bezpilotní pozemní vozidlo 

PP  Pracovní prostor 

DOF  Stupeň volnosti 

OM   Objekt manipulace 

KB   Koncový bod 
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1 Úvod  

V dnešní době je při návrhu mobilních robotu čím dál více vyžadována schopnost 

činnosti, pro kterou je navržen. Z těchto důvodů, bývají konstruovány různé druhy 

manipulátorů, ramen a mechanizmů, které se dále kombinují s různými lokomočními 

systémy. Tímto spojením vznikají mobilní roboty schopné pohybu a vykonávání 

různých činností. Tyto roboty mohou být využity pro průzkum a práci na místech 

nepřístupných nebo životu nebezpečných pro člověka.  

Diplomová práce se zabývá konstrukcí robotického ramene s využitím lineárních 

pohonů. Použitím lineárních pohonů zvyšujeme celkovou nosnost robotického ramene. 

Většina manipulátorů sloužících k upevnění na mobilní robot neumožňuje manipulaci 

předmětů větších hmotností. Tato práce se zabývá návrhem právě takového ramene, 

které je schopno manipulace těžších předmětů o hmotnosti okolo 20kg.  

Na úvod proběhla analýza zabývající se druhy lineárních pohonů a současným 

stavem robotických ramen. Dále byly stanoveny požadavky na konstrukci, podle 

kterých proběhl návrh tří variant řešení. Po návrhu tří variant byla provedena 

hodnotová analýza a výběr optimální varianty. Pro optimální variantu je proveden 

podrobný konstrukční návrh. Takto navržené rameno má pět stupňů volnosti, které 

uskutečňuje pět pohonů. Konstrukce je navržena pro nosnost do 20 kg a bude 

připojena na některý mobilní robot katedry robototechniky. Celé rameno je ověřeno 

řadou výpočtů na nosnost a pevnostní kontroly, ke kterým je také použit program 

Creo2. 

 

  

. 
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2 Analýza robotických ramen a lineárních pohonů 

2.1 Rozdělení robotických ramen podle kriterií 

Manipulační zařízení  mohou  být  klasifikována  podle  různých  kritérií. Například 

podle počtu stupňů volnosti, kinematické struktury, použitých pohonů, geometrie 

pracovního prostoru, pohybových charakteristik, způsobu řízení, způsobu 

programování, atd. K tvorbě manipulačního ramene je důležité být s těmito možnosti 

seznámen. [1] 

a) Podle počtu stupňů volnosti robotu  

 Univerzální robot – se 6 stupni volnosti 

 Redundantní robot – s více než 6 stupni volnosti 

 Deficitní robot – s méně než 6 stupni volnosti 

b) Podle kinematické struktury  

Dle kinematické struktury rozumíme buď roboty s otevřeným kinematickým 

řetězcem (sériový robot) nebo s uzavřením kinematickým řetězcem (paralelní 

robot). Kombinací obou vznikne robot hybridní. 

 Sériové roboty      •   Paralelní roboty   •   Hybridní roboty 

                 

 Obr. 2.1 – irb140 [6]           Obr. 2.2 – irb360 [6]        Obr. 2.3 –Hybridní robot [1] 

c) Podle druhu pohonů, s pohony  

 Elektrickými 

 Hydraulickými  

 Pneumatickými  
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d) Podle vykonávaných činností a oblastí nasazení  

 Průmyslové roboty – užívané při výrobě různých produktů (technologií) 

 Servisní roboty – užívané při obslužných činnostech (servis) 

e) Podle geometrie pracovního prostoru  

 Kartézský   •   Cylindrický  •   Sférický 

                                                 

               Obr. 2.4 [1]                        Obr. 2.5 [1]               Obr. 2.1.6 [1]  

•   Angulární     •   Scara  

            

                             Obr. 2.7 [1]                                Obr. 2.8 [1] 

f) Podle kompaktnosti konstrukce a funkční autonomnosti pohybových jednotek robotů 

 Univerzální  

 Modulární (modulové)  

2.2 Lineární pohony 

Pro tvorbu translačních pohybů je nejlépe využití takových pohonů, u kterých je 

samotný výstup lineárního charakteru. Tento způsob může být v mnohých případech 

výhodnější variantou, než převádění rotačních pohybů různými převody k docílení 

lineárních.  
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2.2.1 Druhy lineárních pohonů 

Lineární pohony je možno roztřídit do skupin podle způsobu (potřebných médií) 

jejich řízení. 

 Pneumatické 

Pneumatické pohony využívají sílu stlačeného vzduchu. Nejčastěji používaným 

pneumatickým pohonem, je pneumatický válec. Skládá se z pístu a pístnice. Lineární 

pohyb vzniká tlakem vzduchu v pístnici, což zapříčiní vysunutí pístu. Výhodou je 

klidnější chod, čistější a méně náročné v porovnání s hydraulickými (skladování 

média). 

 

Obr. 2.9 – Pneumatický válec [7] 

 Hydraulické 

Hydraulické pohony využívají sílu tlakové kapaliny. Tyto pohony pracují na 

podobném principu jako pneumatické. Výhodou je nestlačitelnost kapaliny, ale 

nevýhodou je znečistění a uskladňování pracovních kapalin. 

 

Obr. 2.10 – Hydraulické válce [8] 
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 Elektrické 

o Lineární aktuátory 

Převádějí rotační pohyb na pohyb lineární. Lineární aktuátory (lineární pohony) 

jsou kvalitní bezúdržbové pohony s dlouhou životností. Aktuátor může být vybaven 

systémem pro odměřování polohy, sloužící k přehledu o aktuální poloze.  

Tyto pohony sice převádějí rotační pohyb na lineární, ale jejich použití je mnohdy 

výhodnější (cenově, konstrukčně), než při návrhu vlastních pohonů pro získání 

lineárních pohybů. 

 

Obr. 2.11 – Lineární aktuátor [9] 

 

 

Obr. 2.12 – Řez lineárního aktuátoru [10] 
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o Solenoidy 

Solenoid je podlouhlá cívka se stejně hustými závity stejného kruhového tvaru po 

celé délce. Střed obsahuje ocelové jádro. Cívka s jádrem jsou umístěny v ocelovém 

rámu. Po zapojení elektrického proudu, vzniká v cívce magnetické pole, které vytváří 

lineární pohyb jádra.  

 

Obr. 2.13 – Solenoid [11] 

2.3 Použití lineárních pohonů pro manipulátory 

Použití lineárních pohonů do konstrukcí manipulátorů bývá často spojeno se 

zvýšením nosnosti. Příklad použití můžeme vidět zejména na ramenech pozemních 

strojů sloužících k různým výkopovým, demoličním, manipulačním pracím (bagry, 

jeřáby, atd.). U těchto strojů jsou hlavně využívány hydraulické lineární pohony 

z důvodu velkých sil a tuhosti, kterou tyto pohony disponují.  

 

Obr. 2.14 – Bagr CAT [12] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADvka
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2.4 Robotická ramena 

 Robot Fuji 

  Jedná se o paletizační robot, nabízející jedinečné provedení lineární dráhy na 

rozdíl od jakéhokoli jiného kloubového robota v průmyslu. Toto mechanické 

provedení přispívá ke snížení spotřeby elektrické energie o 50% a v některých 

případech až o 200%, přičemž dosahuje při vhodné konfiguraci rychlosti až 1600 

cyklů za hodinu. Pohyb kloubového ramena je realizován kombinací servomotoru, 

ozubeným řemenem, lineárními vodícími ložisky a dvěma kuličkovými šrouby z 

kalené oceli. [13] 

Parametry:  

Hmotnost – 750kg 

Nosnost – 80kg 

Dosah – 2400mm 

DOF – 4 

 

                                                         Obr. 2.15 – Robot Fuji [13] 

2.4.1 Demoliční roboty 

Demoliční roboty slouží pro těžké práce. Bývají menších rozměrů pro pohyb 

v budovách či v menších prostorách, kde se jiná těžká technika (např. bagry,..) 

nedostane. 

 Husqvarna DXR 310 

DXR 310 je dálkově ovládaný demoliční robot s moderním designem, který 

obsahuje novou technologii a inteligentní funkce. Je kompaktní a lehký, nicméně 

robustní a výkonný (22kW). Má pevné rameno s dosahem 5,5 metrů a šířkou pouhých 

78 cm, takže se vejde do většiny dveří, rovněž schodiště nejsou problém. Díky 

nízkému profilu může mít obsluha přehled nad strojem při práci, díky tomu je pracovní 

prostředí bezpečnější a efektivnější. Hmotnost 1960 kg. Pevná a odolná základová 

deska zaručuje velký výkon navzdory nízké hmotnosti. Stroj se snadno ovládá díky 
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uživatelsky příjemnému dálkovému ovladači. Je perfektní pro práce v těžko 

dostupných místech, jak ve vnitřních tak venkovních prostorách. [14] 

 

Parametry:  

Hmotnost – 1960kg 

Výkon – 22kW 

Dosah – 5500mm 

DOF – 6 

 

 

                   Obr. 2.16 – Husqarna DXR 310 [14] 

 Kaputt R 

Jedná se o návrh robotu pro demoliční činnosti. Kaputt R má dvouramennou 

strukturu, která má širokou škálu pohybů. Podvozek je vybaven čtyřmi pásy umožňuje 

stabilní postoj robotu. Robot nabízí připojení různých druhů nástrojů k pracovní 

činnosti.  

 

 

Obr. 2.17 – Kaputt R [15] 
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2.4.2 Vojenské a pyrotechnické roboty 

Na tyto typy robotů jsou kladeny požadavky velkých sil. Bývají nasazováni na 

místa člověku nebezpečná. Při nasazení může často dojít k zničení robotu. 

 

 Black-I LandShark 

Black-I Robotics vyvinula robotickou paži pro LandShark podvozek, který má 

bezkonkurenční dosah, náklady a řízení pro středně velké UGV (bezpilotní pozemní 

vozidlo). Rameno je umístěno na podvozku, se kterým je možný pohyb ve vnitřních 

prostorách. Robot je také navržen pro práci venku a to v různých klimatických 

podmínkách. Rameno Black-I má 8 stupňů volnosti a navíc chapadlo. Rameno 

s chapadlem může zvednout váhu přibližnou člověku.   

 

 

Parametry:  

Hmotnost – 250kg 

Nosnost – 50kg 

Dosah – 3350mm 

DOF – 8 

 

 

                                   Obr. 2.18 – Black-I LandShark [16] 
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 Echidna MK 1 

Echidna MK 1 zvaný „Eric“ je vyroben v Austrálii a používán policií od roku 1989. 

Jeho hlavní prací bylo zneškodňování výbušnin. 

 

Obr. 2.19 – Echidna MK 1 [17] 

2.4.3 Ponorky – ramena používána pod vodou 

 Underwater Electric Arm 5E 

Underwater Electric Arm je elektricky ovládané rameno, které lze použít pro 

odklízení trosek, řezání atd. ARM 5E používá digitální polohovací funkce pro 

dosažení přesnosti 0,5 mm a počítačem řídící elektroniku polohy se zpětnou vazbou ke 

zjištění, kde se rameno nachází. Je určeno pro práci pod vodou. 

Parametry:  

Hmotnost – 27kg 

Nosnost – 15kg 

Dosah – 1044mm 

DOF – 3 

 

 

                                                    Obr. 2.20 – Underwater Electric Arm 5E [18] 
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 Arm 5E Mini 

Arm 5E Mini je menší verzí předchozího ramene.  

 

Parametry:  

Hmotnost – 2,7kg 

Nosnost – 10kg 

Dosah – 640mm 

DOF – 3 

 

Obr. 2.21 – Arm 5E Mini [18] 

 

3 Požadavkový list: 

Úkoly a požadavky pro vypracování diplomová práce. 

 

 Nosnost ramene:    15 – 20 kg 

 Počet stupňů volnosti:    nejméně 4 

 Dosah:     do 1400 mm 

 Celkové náklady:   minimalizovat  

 Zdroj napájení:   24VDC 

 Využití lineárních pohonů 
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4 Varianty řešení: 

Návrh variant: 

4.1 Varianta 1 

Tato varianta 1 je inspirována nadstavbou většiny průzkumných robotu. Jedná se o 

variantu s použití rotačních kloubů. Celé rameno má celkem pět stupňů volnosti. 

Rameno bude obsahovat pět motorů, z nichž každý je určen pro jeden stupeň volnosti. 

První pohon zajišťuje rotaci základny ramene, další dva 

rotaci dvou příslušných ramen a poslední dva jsou 

určeny pro natáčení orientačním ústrojím. V této 

struktuře budou obsaženy také lineární pohony a to z 

důvodu zvýšení celkové nosnosti ramene. Tato 

kombinace (kinematická struktura) umožňuje dosáhnout 

na méně dostupná místa. Na konci druhého ramene bude 

umístěn interface, sloužící k uchycení efektoru.  

 

                                                                                      Obr. 4.1 – Schéma V1 

                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4.2 – Varianta 1 

Rameno 2 

Rameno 1 

Základna 

Orientační 

ústrojí 
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4.2 Varianta 2 

Na variantě 2 je ukázána další možnost struktury ramene robotu. Jedná se o 

variantu s použití čtyř rotačních kloubů a jednoho lineárního posuvu. Celé rameno 

má tedy pět stupňů volnosti. Rameno obsahuje pět pohonů, z nichž každý je určen 

pro jeden stupeň volnosti. První pohon zajišťuje rotaci základny ramene, další dva 

rotaci dvou příslušných ramen. Další pohon je určen pro lineární posun posledního 

ramene a umožňuje prodloužení či zkrácení tohoto 

ramene. Poslední pohon slouží k natáčení 

orientačního ústrojí, pro připojení efektoru. V této 

struktuře budou obsaženy také lineární pohony a to 

z důvodu zvýšení celkové nosnosti ramene. Tato 

kombinace (kinematická struktura) umožňuje 

dosáhnout na méně dostupná místa. Na konci 

druhého ramene bude umístěn interface, sloužící 

k uchycení efektoru.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 4.4 – Varianta 2 

Obr. 4.3 – Schéma V2 

Rameno 2 

s translačním 

pohybem 

Rameno 1 

Základna 

Orientační 

ústrojí 
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4.3 Varianta 3 

Další možností konstrukce ramene je znázorněn na variantě 3. Jedná se o variantu 

s použití čtyř rotačních kloubů. Rameno má tedy celkem čtyři stupně volnosti. Pro 

každý stupeň volnosti je určen jeden pohon. První pohon zajišťuje rotaci základny 

ramene, další dva rotaci dvou příslušných ramen. Poslední umožnuje rotaci 

orientačního ústrojí. V této struktuře budou 

obsaženy také lineární pohony a to z důvodu 

zvýšení celkové nosnosti ramene. Lineární pohon 

bude využit i k rotaci orientačního ústrojí, z důvodu 

zvýšení nosnosti a menších nákladů. Na konci 

druhého ramene bude umístěn interface, sloužící 

k uchycení efektoru. 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.6 – Varianta 3 

Obr. 4.5 – Schéma V3 

Rameno 2 

Rameno 1 

Základna 

Orientační 

ústrojí 
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5 Hodnotová analýza 

Hodnotová analýza je postup, díky kterému vybereme optimální variantu. 

K jejímu provedení je třeba si zvolit kritéria a k nim přiřadit číselnou hodnotu podle 

bodové stupnice hodnocení. 

5.1 Volba hlavních kritérií: 

Byla zvolena tato kritéria: 

Označení 

kritéria 

Kritérium Charakteristika kritéria 

K1 Dosah Velikost fyzického dosahu od základu 

K2 Pracovní prostor Velikost pracovního prostoru 

K3 Počet stupňů volnosti Počet stupňů volnosti ramene 

K4 Minimální vnější 

rozměry 

Požadavek na minimální rozměry 

K5 Konstrukce Důraz na jednoduchost konstrukce (výroba, montáž) 

K6 Nosnost Požadavek zvýšení nosnosti 

K7 Náklady Minimalizace cenových nákladů (výroba, nákup) 

 

 

5.1.1 Podrobnější popis kritérií: 

 Dosah 

Tímto kritériem je míněno maximální a minimální dosah ramene. Při určení 

maximální požadované délky, kterou nám zajišťují dvě hlavní ramena. Tento dosah 

předem nastavíme dle požadavků. Dalšími faktory, které ovlivňují toto kritérium jsou 

stupně volnosti a smysl pohybů.   

Varianta 1     Varianta 2        Varianta 3 

                  

Tab. 5.1– Kritéria 

Obr. 5.1 – V1 Obr. 5.2 – V2 Obr. 5.3 – V3 
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 Pracovní prostor 

Pracovním prostorem rozumíme oblast (   ) možného pohybu koncového bodu 

ramene. Vytyčením všech možných bodů dosahu dostaneme daný prostor. 

-                           

-                           

-                           

Varianta 1     Varianta 2        Varianta 3 

                          

 

 Počet stupňů volnosti 

Stupně volnosti udávají celkový možný počet pohybů ramene. Jedná se o pohyby 

rotační a translační. Čím více stupňů volnosti mechanizmus obsahuje tím je efektnější, 

na druhou stranu větším množstvím stoupají náklady na jeho výrobu a složitost. 

 Minimální vnější rozměry 

Toto kritérium hledí na minimální vnější rozměry. Jak tloušťky ramen, tak 

minimální rozměr při složení do výchozí pozice. 

 Konstrukce 

Při návrhu mechanizmu je důležité hledět na celkovou konstrukci. Je třeba dbát na 

jednoduchou vyrobitelnost použitých dílu, tak na jejich cenu. Do konstrukce rovněž 

patří dbát na konečnou montáž celého mechanizmu. 

 Nosnost 

Jedním z hlavních požadavků je celková nosnost ramene.  Různými variantami 

můžeme celkovou nosnost zvýšit.  

Obr. 5.4 – V1 PP Obr. 5.5  – V2 PP Obr. 5.6  – V3 PP 
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 Náklady 

Kritérium se zabývá minimalizací nákladů a to z pohledu použitého materiálu a 

počtu nakoupených pohonů. 

 

5.2 Zhodnocení vybraných kritérií: 

Upřesněné kritéria každé varianty s přesnějším hodnocením jsou uvedeny v tab. 5.2.  

 Kritérium Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

K1 Dosah 1400 mm 1400 mm 1300 mm 

K2 Pracovní prostor                                     

K3 Počet stupňů volnosti 5° 5° 4° 

K4 Minimální vnější rozměry Střední Malé Střední 

K5 Konstrukce Velmi složitá Velmi složitá Středně složitá 

K6 Nosnost Bez možnosti 

zvětšení 

S možnosti 

zvětšení 

Bez možnosti 

zvětšení 

K7 Náklady Střední Střední Malé 

 

 

 

5.2.1 Volba bodovací stupnice: 

Zvolenou bodovací stupnici nalezneme v tab. 5.3. 

Hodnoty kritérií Označení 

Vysoká úroveň 6 

Dobrá úroveň 5 

Průměrná úroveň 4 

Nízká úroveň 3 

Nevyhovující úroveň 2 

Nepříznivý stav 1 

 

 

5.2.2 Přiřazení faktoru významnosti: 

Každé zvolené kritérium má pro daný výsledek různou váhu. Význam kritérií je 

určen pomocí metody porovnání v trojúhelníku párů. Metoda je založena na 

jednotlivých parametrech a subjektivním hodnocením. Také je určen, které ze dvou 

vzájemně porovnaných kritérií je důležitější. 

Tab. 5.2 – Zhodnocení kritérií 

Tab. 5.3 – Bodovací stupnice 
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Na základě výběru důležitosti jednotlivých kritérií je stanoveno jejich pořadí. 

Kritérium s největším počtem výběrů je přiřazeno na první místo a má zároveň 

největší váhu. Naopak kritérium s nejmenším počtem výběru je přiřazeno na 

poslední místo a má nejnižší váhu. (tab. 5.4) 

Pro váhu významnosti q byla zvolena lineární závislost. 

              

 

Porovnávané páry kritérií 

Počet 

voleb ν Pořadí 

Váha významnosti 

q 

K1 K1 K1 K1 K1 K1 1,5 6 1,125 

K2 K3 K4 K5 K6 K7 − − − 

 
K2 K2 K2 K2 K2 2,5 4, 5 1,375 

 
K3 K4 K5 K6 K7 − − − 

  
K3 K3 K3 K3 3,5 3 1,625 

  

K4 K5 K6 K7 − − − 

   K4 K4 K4 0 7 0,75 

   K5 K6 K7 − − − 

    K5 K5 2,5 4, 5 1,375 

    K6 K7 − − − 

     K6 6 1 2,25 

    K7 5 2 2 

 

 

5.2.3 Obodování jednotlivých variant: 

Obodování jednotlivých variant je zobrazeno v tab. 5.5. 

Kritérium Varianta 

1 

Varianta 

2 

Varianta 

3 

K1 5 5 3 

K2 5 6 3 

K3 5 5 3 

K4 3 5 4 

K5 4 4 5 

K6 3 5 4 

K7 3 3 4 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5.4 – Trojúhelník párů 

Tab. 5.5 – Obodování variant 



Diplomová práce  Bc. Tomáš Hruška 

29 

 

5.2.4 Zhodnocení a výběr optimální varianty: 

Celkové zhodnocení hodnotové analýzy jednotlivých variant je vyčísleno v tab. 5.6 až 

5.8. 

Varianta 1 

Kritérium Hodnota Váha významnosti kritéria 

q 

Vážený index kritéria 

Iij* 

K1 5 1,125 5,625 

K2 5 1,375 6,875 

K3 5 1,625 8,125 

K4 3 0,75 2,25 

K5 4 1,375 5,5 

K6 3 2,25 6,75 

K7 3 2 6 

Celkový součet vážených indexů Iij* varianty 1 41,125 

 

 

 

Varianta 2 

Kritérium Hodnota Váha vyznamnosti kritéria 

q 

Vážený index kritéria 

Iij* 

K1 5 1,125 5,625 

K2 6 1,375 8,25 

K3 5 1,625 8,125 

K4 5 0,75 3,75 

K5 4 1,375 5,5 

K6 5 2,25 11,25 

K7 3 2 6 

Celkový součet vážených indexů Iij* varianty 2 48,5 

 

 

 

Varianta 3 

Kritérium Hodnota Váha významnosti kritéria 

q 

Vážený index kritéria 

Iij* 

K1 3 1,125 3,375 

K2 3 1,375 4,125 

K3 3 1,625 4,875 

K4 4 0,75 3 

K5 5 1,375 6,875 

K6 4 2,25 9 

K7 4 2 8 

Celkový součet vážených indexů Iij* varianty 3 39,25 

 

 

 

Tab. 5.6 – Zhodnocení V1 

Tab. 5.7 – Zhodnocení V2 

Tab. 5.8 – Zhodnocení V3 
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5.2.5 Celkové zhodnocení: 

Varianta Celkový součet vážených indexů Iij* 

1 41,125 

2 48,5 

3 39,25 

 

 

Po dokončení hodnotové analýzy vyšla jako optimální varianta 2. 

6 Upravený požadavkový list: 

Úkoly a požadavky pro vypracování diplomová práce po zvolení optimální 

varianty. 

 Nosnost ramene:      15 kg 

 Nosnost ramene do 1 m:   20 kg 

 Počet stupňů volnosti:    5 

 Dosah:     1300 mm 

 Celkové náklady:  minimalizovat  

 Zdroj napájení:   24VDC 

 Využití lineárních pohonů 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5.9 – Celkové zhodnocení 
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7 Konstrukce ramene optimální varianty 

Konstrukce optimální varianty se zabývá návrhem manipulačního ramene. Hlavní 

části ramen se skládají z plechů. Ty jsou tvarově vyřezány podle konstrukčního 

návrhu. Pro vystředění ramen, složených ze dvou plechů je použita řada válečků 

stažena šroubovým spojem nebo připojena svarem. Takto navržená konstrukce byla 

zvolena důvodů odlehčení částí a jednoduchosti jak výroby, tak montáže mechanizmu. 

7.1 Konstrukce ramene 

Celý mechanizmus je sestaven z šesti hlavních částí. Má pět stupňů volnosti. Mezi 

jednotlivými částmi se nacházejí patřičné stupně volnosti, umožňující rozpohybování 

ramene. 

 

Obr. 7.1 – Optimální varianta 

Základ robotu 

Rameno 2 

část 2 

Rameno 2 

část 1 

Základna 

Rameno 3 

Rameno 1 
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7.2 Konstrukce základny 

Základní část mechanizmu se skládá z příruby. Ta slouží k upevnění celého ramene 

k mobilnímu robotu. Základna rovněž obsahuje ložisko se zkříženými válečky řady 

RU42 zachycující klopný moment a část spojky sloužící ke spojení prvního pohonu.  

 

     

 

7.3 Konstrukce základu robotu 

Tato část je upevněna k ložisku RU42. Obsahuje dvě pohonné jednotky. První je 

Torxis Servo i00853, to zařizuje rotační pohyb základu kolem osy ložiska a je spojeno 

s pevnou částí základny pomocí jednoduché spojky. Druhým pohonem je lineární 

aktuátor LA28, který z jedné strany uchycen k základu robotu a druhá strana bude 

upevněna na první rameno. Rovněž bude zajišťovat pohyb prvního ramene mezi 

základem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.2 – Základna Obr. 7.3 – Řez základnou 

Obr. 7.4 – Základ robotu 

Ložisko RU42 

Příruba 

Lineární 

pohon LA28 

Torxis Servo 

i00853 

Obr. 7.5 – Řez základu robotu 

Část spojky 

Druhá část 

spojka 
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7.4 Konstrukce prvního ramene 

První rameno je řešeno způsobem spojení dvou plechů. Jejich vzdálenost je 

vymezena a vystředěna rozpěrnými válečky. Dále obsahuje čtyři čepy. Dva sloužící 

k upevnění lineárních pohonů a další sloužící jako hřídel kloubů. Na rameno je 

připojen základ lineárního pohonu LA23, jehož druhá část bude upevněna na 

následujícím druhém ramenu, ten bude rovněž zajišťovat pohyb mezi prvním a druhým 

ramenem.  

 

 

 

 

 

 

 

7.5 Konstrukce druhého ramene 

Konstrukce druhého ramene je rozdělena na dvě části. První část je kloubově 

spojena s ramenem jedna a umožnuje kyvnou vazbu. Skládá se z hlavy ramene a 

plechu, na který jsou připevněny dvě ližiny pro translační pohyb. Dále obsahuje oka 

pro uchycení pohonů. Jsou zde uchyceny dva pohony. První mezi rameny, a druhý 

pohon LA22 pro translační pohyb druhé části. 

 

Obr. 7.6 – Rameno 1 

Obr. 7.7 – Rameno 2 část 1 

Lineární 

pohon LA23 

Rozpěrný 

váleček 

Lineární 

pohon LA22 

Ližiny 

DryLin N 
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Druhá část umožňuje vysouvání a tím prodloužení dosahu. Konstrukce je podobná 

jako u prvního ramene. Jedná se o spojení dvou plechů rozdělenými prvky pro 

vystředění a zpevnění celku, ty jsou k sobě staženy šroubovým spojem. Na vnitřní 

strany plechu jsou připevněni jezdci, sloužící k nasunutí do ližin. Pro zvětšení pevnosti 

a ulehčení vzniklých sil na ližinách, jsou na prvních čtyřech spojovacích válečcích 

nasazeny ložiska igus, zpevňující celou translační vazbu. Na této části je připevněn 

také pátý pohon umožňující pohyb koncové části robotu. 

 

7.6 Konstrukce koncové části ramene 

Tato část vykonává poslední stupeň volnosti. Skládá se z  plechu, ten slouží pro 

připojení posledního pohonu přes čep a interface sloužícím k dodatečnému připojení 

efektoru. Ten je k plechu připojen pomocí šroubového spojení, z důvodu jednoduché 

výměny za připojení potřebné k danému efektoru.  

                                                           

 

 

Obr. 7.8 – Rameno 2 část 2 

Obr. 7.9 – Koncová část ramene 

Jezdec 

DryLin NW 

Lineární 

pohon LA22 

Ložisko igus 

Interface 
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7.7 Rozsah pohybů 

Navržené manipulační rameno obsahuje pět stupňů volnosti. Jedná se o čtyři rotační 

pohyby a jeden translační. Každý stupeň volnosti má různou schopnost rozsahu 

pohybu. (analýza těchto rozsahů viz. tab. a obr. níže) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8 Pracovní prostor 

Pracovním prostorem (PP) rozumíme objemovou plochu dosahu koncového bodu 

ramene. Velikost pracovního prostoru a jeho vyobrazení viz. obr níže. 

                        

        

Rozsahy 

Kloub 1. 270° 

Kloub 2. 77° 

Kloub 3. 60° 

Kloub 4. 200 mm 

Kloub 5. 120° 

Kloub 1 - rotace 

Kloub 2 - rotace 

Kloub 5 - rotace 

Kloub 4 -translace 

Kloub 3 - rotace 

Obr. 7.10 – Rozsah pohybů 

Obr. 7.11 – PP 1  Obr. 7.12 – PP 2 

Tab. 7.1 – Rozsahy 
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7.9 Příklad umístění ramene na robotu Ares 

Navržené rameno je určeno pro umístění na servisního robota. Z tohoto důvodu je 

důležité uvažovat jeho umístění například na robot Ares. Z tohoto příkladu můžeme 

zjistit důležité fakta. Například dosah ramene po upevnění na podvozek. 

     

 

8 Výpočtový model ramene 

8.1 Kontrola pohonů 

K výpočtu momentu a sil pro kontrolu pohonů, je zvolena nepříznivá poloha 

ramene. Pro tuto polohu proběhne ruční výpočet s kontrolou v programu Creo 2. Tím 

je kladen důraz na správnost výpočtu. 

              

 

 

 

 

 

Obr. 7.13 – PP, rameno, Ares 1  Obr. 7.14 – PP, rameno, Ares 2  

Obr. 8.1 – Model ramene Obr. 8.2 – Schéma ramene 
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Obr. 8.3 – Graf 1DOF 

(8.2.1) 

(8.2.2) 

8.2 Hodnoty pro výpočet 1DOF: 

Kroutící moment Torxis serva:                    

Hmotnost všech částí 1DOF:                    ** 

Vzdálenost k těžišti:                  ** 

Úhlová zrychlení 1DOF:                     
  * 

Zrychlení v bodě těžiště:                           
  * 

Moment setrvačnosti všech hmot konající rotaci:                
  ** 

*hodnota použita v analýzách Creo 2 

**hodnota na základě modelu s Creo 2 

Výpočet potřebného momentu pro 1DOF: 

                                             

                         

Výsledek dynamické analýzy v Creo 2:  
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(8.3.1) 

(8.3.2) 

(8.3.3) 

8.3 Hodnoty pro výpočet 2DOF: 

Maximální možná síla vyvinutá pohonem LA28:              

Hmotnost všech částí 2DOF:                     ** 

Vzdálenost k těžišti:                 ** 

Úhlová zrychlení 2DOF:                    
  * 

Zrychlení v bodě těžiště:                          
  * 

Vzdálenost bodu působiště síly pohonu:                      * 

Úhel působící síly pohonu:                     * 

Moment setrvačnosti všech hmot konající rotaci:                
  ** 

*hodnota použita v analýzách Creo 2 

**hodnota na základě modelu s Creo 2 

 

Výpočet momentu působícího v kloubu 2DOF: 

            (    )                   

(          )                              

Výpočet působící síly a porovnání se silou navrženého pohonu:  

      
     

      
 

       

           
                

Výsledek dynamické analýzy v Creo 2: 
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Obr. 8.4 – Graf 2DOF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Hodnoty pro výpočet 3DOF: 

Maximální možná síla vyvinutá pohonem LA23:              

Hmotnost všech částí 3DOF:                      ** 

Vzdálenost k těžišti:                  ** 

Úhlová zrychlení 3DOF:                     
  * 

Zrychlení v bodě těžiště:                          
  * 

Vzdálenost bodu působiště síly pohonu:                       * 

Úhel působící síly pohonu:                     * 

Úhel naklonění v těžišti:                     * 

Moment setrvačnosti všech hmot konající rotaci:                
  ** 

*hodnota použita v analýzách Creo 2 

**hodnota na základě modelu s Creo 2 
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Obr. 8.5 – Graf 3DOF 

(8.4.1) 

(8.4.2) 

(8.4.3) 

Výpočet momentu působícího v kloubu 3DOF: 

      [      (    )      ]             

[       (          )       ]                    

           

Výpočet působící síly a porovnání se silou navrženého pohonu:  

      
     
      

 
      

            
               

Výsledek dynamické analýzy v Creo 2: 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5 Hodnoty pro výpočet 4DOF: 

Maximální možná síla vyvinutá pohonem LA23:             

Hmotnost všech částí 4DOF:                      ** 

Zrychlení v bodě těžiště:                         
  * 

Úhel naklonění ramene:                     * 

*hodnota použita v analýzách Creo 2 
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Obr. 8.6 – Graf 4DOF 

(8.5.1) 

(8.5.2) 

(8.5.3) 

**hodnota na základě modelu s Creo 2 

 

Výpočet síly 4DOF v nejnepříznivější poloze: 

     
        (    )         (           

  )

         

Výpočet působící síly pohonu v aktuální poloze ramene:  

           
                                  

Výsledek dynamické analýzy v Creo 2:  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6 Hodnoty pro výpočet 5DOF: 

Maximální možná síla vyvinutá pohonem LA28:             

Hmotnost všech částí 5DOF:                    ** 

Vzdálenost k těžišti:                  ** 

Úhlová zrychlení 5DOF:                    
  * 
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Obr. 8.7 – Graf 5DOF 

(8.6.1) 

(8.6.2) 

(8.4.3) 

Zrychlení v bodě těžiště:                          
  * 

Vzdálenost bodu působiště síly pohonu:                     * 

Úhel natočení posledního členu:                     * 

Moment setrvačnosti všech hmot konající rotaci:                
  ** 

*hodnota použita v analýzách Creo 2 

**hodnota na základě modelu s Creo 2 

 

Výpočet momentu působícího v kloubu 5DOF:  

            (    )                  (     

     )                            

Výpočet působící síly a porovnání se silou navrženého pohonu:  

      
     
 

      
    

    
                      

Výsledek dynamické analýzy v Creo 2:  
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Obr. 8.8 – Robot Ares 

Provedenými výpočty je zjištěna kontrola nosnosti a zatížení sil na příslušné 

pohony. Ruční vypočet je ověřen dynamickou analýzou v programu Creo 2. 

Skloubením obou hodnot je z důvodu kontroly výpočtů.   

Při porovnání obou výpočtů jsou patrné drobné odchylky, ty můžou být například 

způsobeny zaokrouhlováním jednotek nebo rozdílným způsobem výpočtů. Ručním 

výpočtem je nejprve spočítán moment v kloubu a následně z něj zjištěna potřebná síla 

pohonu. U dynamické analýzy proběhlé v programu Creo 2 a se kterou je provedena 

kontrola, jsou síly odečítány přímo z výstupu pohonů. V důsledku toho je počítáno 

s vnitřními částmi pohonu, které nejsou v ručním výpočtu obsaženy.  

 

 

8.7 Kontrola stability na mobilním robotu Ares 

Rameno je konstruováno pro připevnění na mobilní robot. Po připojení efektoru 

slouží k uchopování a případné manipulaci s předměty. Jelikož jeho konstrukce je 

určena pro manipulaci s předměty do hmotnosti 20 kg o vzdálenosti přesahující jedem 

metr od těžiště, je důležité zkontrolovat robot na možnost jeho převážení. 

8.7.1  Mobilní robot Ares 

Pro kontrolu stability je využit mobilní robot Ares, na kterého se připevní rameno. 

Na takto připraveném modelu proběhne kontrola stability. 
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Obr. 8.9 – Kontrola stability 90° 

Tab. 8.1 – Vlastnosti robotu Ares 

 Technické parametry 

Vlastnost Hodnota 

Délka, šířka, výška 125cm, 73cm, 81cm 

Hmotnost 128kg 

Nosnost 150kg 

Rychlost 3km/h 

Výdrž akumulátoru 3hod. 

Max. sklon 25% 

Max. výška překážky 22 

 

8.7.2 Kontrola stability robotu při natočení ramene o 90° 

 

 

 

 

 

 

 

Hmotnost ramene s objektem manipulace:        [  ] 

Hmotnost mobilního robotu Ares:           [  ] 

Vzdálenost místa překlopení k těžišti ramene:         [ ] 

Vzdálenost místa překlopení k těžišti Arese:            [ ] 

Úhel těžiště ramene a místa překlopení:                    [ ] 

Úhel těžiště Arese a místa překlopení:                       [ ] 
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Obr. 8.10 – Přímá kontrola stability 

(8.7.1) 

(8.7.2) 

(8.7.3) 

(8.7.4) 

(8.7.5) 

Síla působící z těžiště ramene:  

                            

Síla působící z těžiště robotu Ares:  

                                

Moment vzniklý silou z těžiště ramen:  

                                               

Moment vzniklý silou z těžiště robotu Ares:  

                                                   

Porovnání momentu ramene a robotu Ares:  

             

 

8.7.3 Kontrola stability robotu při přímém natočení ramene 

 

 

 

Hmotnost ramene s objektem manipulace:                 [  ] 

Hmotnost mobilního robotu Arese:                   [  ] 
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(8.7.6) 

(8.7.7) 

(8.7.8) 

(8.7.9) 

(8.7.10) 

Vzdálenost místa překlopení k těžišti ramene:           [ ] 

Vzdálenost místa překlopení k těžišti Arese:              [ ] 

Úhel těžiště ramene a místa překlopení:                    [ ] 

Úhel těžiště Arese a místa překlopení:                       [ ] 

 

Síla působící z těžiště ramene:  

                            

Síla působící z těžiště robotu Ares:  

                                

Moment vzniklý silou z těžiště ramen:  

                                               

Moment vzniklý silou z těžiště robotu Ares:  

                                                   

Porovnání momentu ramene a robotu Ares:  

             

Kontrolou stability je prověřeno možné překlopení mobilního robotu 

s připevněným ramenem. Výpočet porovnává momenty vzniklé ramenem s OM a 

robotu Ares v těžištích za klidného stavu. 

Z výpočtu dvou situací možného překlopení mobilního robotu je patrné, že u 

natočení ramene o 90° je stabilita robotu jistější než v poloze přímém s robotem. 

Výsledek druhé situace vyšel nepříznivě. Pokud by se rameno pokoušelo zvednout 

objekt manipulace o hmotnosti 25 kg z pozice maximálního vyložení, mohlo by dojít 

k převážení robotu. Tato situace není tak nebezpečná jako v případě první. Při 

uvolnění OM by robot dosedl znovu na pásy. Řešení lze nalézt v menším vyložení 

ramene či přidáním závaží na zadní část robotu Ares, čímž by došlo k přemístění 

těžiště k zadní části mobilního robotu. 
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Obr. 8.11 – Trajektorie KB 

8.8 Ověření zatížení ramene 

8.8.1 Inverzní úloha 

Inverzní kinematická úloha je metoda nebo proces využívající se v oblasti robotiky. 

V případě, že je známa poloha manipulátoru na konci robotického ramena a zadána 

nová požadovaná poloha, je třeba pohnout různými klouby v robotickém rameni. 

Princip inverzní kinematické úlohy spočívá v dopočítání úhlu natočení jednotlivých 

kloubů ze stávající polohy a následné vypočtení, potřebné natočení kloubů v 

požadované pozici. Po tomto procesu se může vykonat úloha zadaná operátorem 

robota. 

Pro přesnější specifikaci možné zátěže nosnosti ramene je využita inverzní úloha 

kinematiky. Pro její průběh a výpočet proběhly analýzy v programu Creo 2.  

V Creu 2 je vytvořena křivková trajektorie, po které se pohybuje koncový bod. 

Vytvořená křivka je vhodně zvolena tak, aby koncový bod, pohybující se po křivce, 

prověřil různé pozice polohy ramene. Koncovému bodu je přiřazeno maximální 

zrychlení 10mm/s2 po dobu t=30 s. Toto zrychlení je zvoleno, aby nedošlo 

k překročení maximálních vlastností pohonů. Výstupem inverzní úlohy kinematiky 

jsou průběhy (grafy), na kterých jsou znázorněny průběhy polohy, rychlosti a zrychlení 

v čase jednotlivých kloubů. 
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Obr. 8.12 – Průběh polohy 
Obr. 8.13 – Průběh rychlosti 

Obr. 8.14 – Průběh zrychlení 

 Průběhy inverzní úlohy (polohy, rychlosti, zrychlení) 

Znázorněné grafy představují průběhy polohy, rychlosti a zrychlení jednotlivých 

pohonů. Vyčíslením těchto průběhů do tabulky jsou zpětně těmito hodnoty naplněny 

pohony. Naplněním pohonů těmito průběhy dojde k docílení stejného pohybu 

koncového bodu a všech pohybů ramene.  
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Tab. 8.2 – Max. hodnoty pohonů 

8.8.2 Zjištění nosnosti ramene (dynamická analýza) 

Po provedení inverzní úlohy a nastavení všech pohonů je provedena dynamická 

úloha, jejíž trajektorie koncového bodu je totožná z trajektorií inverzní úlohy. Tato 

analýza je využita k zjištění nosnosti ramene a ověření potřebných sil a momentů 

pohonů. Jejím výsledkem je celkový průběh působících sil a momentů po celé dráze 

zadané trajektorie koncového bodu. 

 

Proběhlá analýza je provedena pro různé hmotnosti objektu manipulace (OM). 

Hmotnost OM je prověřena od 15 do 25 kg.  Potřebná nosnost ramene a hmotnost 

ramene dle požadavků se má pohybovat okolo 20kg.  

 

 Tabulka maximálních sil a momentu navržených pohonů 

Pohon Max. síla a moment pohonu 

Torxis Servo i00853 22Nm 

Lineární aktuátor LA28 3000N 

Lineární aktuátor LA23 2500N 

Lineární aktuátor LA22 (translační pohyb) 400N 

Lineární aktuátor LA22 (rotační pohyb) 400N 
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Obr. 8.15 – Graf zátěže OM 15kg 

Tab. 8.3 – Max. hodnoty průběhů 15kg 

 

8.8.3 Průběh sil a momentů pohonů při zátěži OM 15kg 

Graf znázorňuje průběh působení sil a momentu v čase, působící v pohonech 

ramene, při hmotnosti OM 15kg. 

 

 

V tabulce je vyčíslena maximální hodnoty jednotlivých pohonů, během celého 

průběhu zadané analýzy.  

Pohon Max. síla a moment průběhu 

Torxis Servo i00853 796 Nmm 

Lineární aktuátor LA28 1942N 

Lineární aktuátor LA23 1708N 

Lineární aktuátor LA22 (translační pohyb) 153N 

Lineární aktuátor LA22 (rotační pohyb) 217N 
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Obr. 8.16 – Graf zátěže OM 20kg 

 

Tab. 8.4 – Max. hodnoty průběhů 20kg 

 

8.8.4 Průběh sil a momentů pohonů při zátěži OM 20kg 

Graf znázorňuje průběh působení sil a momentu v čase, působící v pohonech 

ramene, při hmotnosti OM 20kg. 

 

 

V tabulce je vyčíslena maximální hodnoty jednotlivých pohonů, během celého 

průběhu zadané analýzy.  

Pohon Max. síla a moment průběhu 

Torxis Servo i00853 965 Nmm 

Lineární aktuátor LA28 2286N 

Lineární aktuátor LA23 2100N 

Lineární aktuátor LA22 (translační pohyb) 192N 

Lineární aktuátor LA22 (rotační pohyb) 288N 
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Obr. 8.17 – Graf zátěže OM 25kg 

Tab. 8.5 – Max. hodnoty průběhů 25kg 

 

8.8.5 Průběh sil a momentů pohonů při zátěži OM 25kg 

Graf znázorňuje průběh působení sil a momentu v čase, působící v pohonech 

ramene, při hmotnosti OM 25kg. 

 

 

V tabulce je vyčíslena maximální hodnoty jednotlivých pohonů, během celého 

průběhu zadané analýzy.  

Pohon Max. síla a moment průběhu 

Torxis Servo i00853 1172 Nmm 

Lineární aktuátor LA28 2686N 

Lineární aktuátor LA23 2550N 

Lineární aktuátor LA22 (translační pohyb) 232N 

Lineární aktuátor LA22 (rotační pohyb) 360N 
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Po provedení dynamických analýz a vyčíslení jejich maximálních dosažených 

hodnost je patrné že zvládnutí hmotnosti OM mající 20kg, nepřesáhne žádný 

z navržených pohonů svého maxima. Při hmotnosti 25 kg už dochází překročení 

maximální síly u některých navržených pohonů.  

Výsledkem těchto analýz je ověřen hlavní požadavek nosnosti. Rameno zvládne 

unést hmotnost OM 20kg ve všech polohách dosahu koncového bodu. Při zvýšení na 

25kg už dochází k překročení sil v maximálním vyložení ramene.  

 

8.9 Pevnostní analýzy 

Pro kontrolu napětí a deformaci jsou provedeny pevnostní analýzy v programu 

Creo 2. Provedení analýz získáme ucelenější představu možných kritických míst a 

možných deformací namáhaných součástí.  

8.9.1 Pevnostní analýza napětí a deformace ramene 1 

Hodnoty potřebné pro výpočet analýz, jsou zadány do programu Creo 2. U těchto 

simulace byl výpočet dimenzován na maximální možnou sílu pohonů LA23 (2500N). 

K výrobě ramene je použit materiál 11523 (         ). Tato situace může nastat 

například v případě zvedání OM o hmotnosti 25kg. 

Maximální napětí ramene je 208,6MPa.  

 

Síla pohonu LA23 

Kloubové vazby 

Místo maximálního 

napětí 

Obr. 8.18 – Pevnostní analýza napětí Ramene 1 
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Obr. 8.19 – Pevnostní analýza deformace Ramene 1 

 

U analýzy deformace je jeden konec ramene (v porovnání s klidným stavem) 

vychýlen vlivem působící síly.  

Maximální deformace ramene je 2,03mm. 

 

 

 

Další pevnostní kontroly dílů ramene viz. přílohy Pevnostní analýzy. 

9 Ekonomická analýza 

Jedním z bodů práce je ekonomické zhodnocení navrženého ramene. V důsledku 

toho proběhla analýza všech navržených prvků. Jak nakoupených částí (pohonů, 

ložisek, šroubů, atd.), tak zbylých součástí, které je potřeba vyrobit. 

Pro odhad ceny vyrobených částí, bylo přihlíženo na cenu materiálu a práci, která je 

na komponentu vykonána. U některých nakoupených částí je proveden rovněž odhad 

ceny, z důvodu nezískání přesné ceny výrobce je přihlédnuto na cenu podobného 

výrobku jiné firmy. 

Přehled ekonomické analýzy je uveden v tab. 8.1. 

Síla pohonu LA23 

Kloubové vazby 

Místo maximální 

deformace 
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Nakoupené komponenty Kusy Celková cena [kč] 

Pohony Torxis Servo i00853 1 5600 

LA 28 1 6000 

LA 23 1 5000 

LA 22 2 10000 

Ložiska RU 42 1 1500 

GLW FM 2023 2 400 

GLW FM 1618 4 800 

PSM 0810 12 8 1200 

Spojovací součásti Šrouby 106 244 

Podložky/Kroužky 95 102 

Matice 20 40 

Lineární vedení Kolejnice NS-01-40 500 mm 2 600 

Jezdec DryLin N NK-01/02-40 8 400 

Vyrobené komponenty Kusy Celková cena [kč] 

Základ Základ 1 1 875 

Základ 2 1 400 

Spojka 1 1 530 

Základ robotu Základ 3 1 660 

Deska motoru 1 1275 

Oko 1 1 620 

Čep LA28 1 55 

Plech základu 2 935 

Vložka základu 2 110 

Spojka 2 1 400 

Přídržka 3 60 

Vložka čepu LA28 2 42 

Rameno 1 Plech ramen 1 2 1510 

Čep hřídel 1 1 60 

Čep hřídel 2 1 55 

Váleček ramene 1 12 275 

Čep LA23 2 110 

Vložka čepu ramene 4 44 

Rameno 2 (část 1) Rameno 2 část 1 1 572 

Oko plechu ramene 2 2 415 

Plech ramene 2 1 560 

Čep ramene 2 2 50 

Rameno 2 (část 2) Plech ramene 2 část 2 2 1100 

Rameno 2 část 2 1 330 

Plech uchycení motoru 2 2 630 

Plech uchycení motoru 2_1 1 315 

Plech uchycení motoru 2_2 1 315 

Vložka ramene 2 14 290 

Čep ramene 2_2 2 46 

Rozpěrný váleček  16 240 

Rameno 3 Interface 1 520 

Plech konc. části 2 705 

Čep hřídel 3 1 25 

Čep ramene 3 1 25 

 
Tab. 9.1 – Ekonomická analýza 
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Náklady vynaložené na práci, materiál a konečnou montáž jsou určeny přibližným 

odhadem času a operací, vykonaných na daném komponentu. Přehled těchto odhadů je 

uveden v příloze Ekonomická analýza. 

 

9.1 Zhodnocení ekonomické analýzy 

Vytvořenou analýzou proběhl předběžný odhad všech nákladů na výrobu a nákup 

všech součástí mechanizmu. Odhad ceny montáže. Po sečtení byla stanovena celková 

cena ramene na 48640kč. 

Nakoupené komponenty [kč] 31886 

Vyrobené komponenty [kč] 14154 

Montáž [kč] 2600 

Celková cena [kč] 48640 

 

Podrobnější přehled výpočtu ceny bez zaokrouhlení viz. Přílohy A: Ekonomická 

analýza. 

 

 

9.2 Technickoekonomické zhodnocení 

Při návrhu ramene byl jedním z hlavních kritérií celková cena. Proto proběhla 

důkladná analýza celkové ceny robotického ramene. Účelem analýzy je zjištění 

přibližné ceny všech vyráběných a nakoupených částí.  

Také při konstrukci jednotlivých prvků je přihlíženo na jejich výrobu a cenu 

materiálu. Tímto způsobem jsou prozkoumány a zhodnoceny konstrukční prvky 

mechanizmu. 

Využití navržených lineárních pohonů v konstrukci, je už z počátku přihlíženo na 

jejich cenu. V porovnání s jinými pohony (např. firmy Maxon), jsou lineární aktuátory 

několika násobně levnější. Není potřeba nákup drahých převodovek, brzd a dalších 

potřebných součástí. I z hlediska řízení se jedná o levnější variantu. Další výhodou 

jsou velké síly, které nabízejí. Tyto pohony ovšem mají i řadu nevýhod, které jsou 

spojené s jejich konstrukcí. Například umístění pohonů do konstrukce ramene je díky 

Tab. 9.2 – Zhodnocení ekonomické analýzy 
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jejich rozměru složitější. Další nevýhodou je omezený rozsah pohybů závisející na 

vysunutí pohonu, nízké rychlosti, atd. Ovšem v některých případech použití, mohou 

být výhody pohonu předností.  Prioritou této práce je vytvoření robotického ramene 

pro větší nosnosti a nízkou cenou. Z tohoto důvodu je využití lineárních aktuátoru 

vhodnou volbou. 
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10 Závěr 

Cílem diplomové práce byl konstrukční návrh robotického ramene s využitím 

lineárních pohonů. Na základě provedené analýzy současného stavu proběhl návrh 

třech variant řešení. Pomocí hodnotové analýzy byla vybrána optimální varianta, která 

se dále rozpracovávala. 

Konstrukci optimální varianty lze rozdělit na šest hlavních částí (základna, základ 

robotu, první rameno, druhé rameno první a druhá část a koncová část ramene), mezi 

nimi se nacházejí patřičné stupně volnosti, umožňující rozpohybování ramene. Hlavní 

částí je základna. Ta slouží k upevnění celého ramene k mobilnímu robotu, pomocí 

příruby. Obsahuje rovněž ložisko se zkříženými válečky RU42 zachycující klopný 

moment a část spojky sloužící ke spojení prvního pohonu. Další částí je základ robotu, 

ten je upevněn k ložisku RU42. Obsahuje dvě pohonné jednotky. První je Torxis Servo 

i00853, to zařizuje rotační pohyb základu kolem osy ložiska. Druhým pohonem je 

lineární aktuátor LA28, který je z jedné strany uchycen k základu robotu a druhá strana 

bude připevněna na první rameno. Rovněž bude zajišťovat pohyb prvního ramene mezi 

základem. Následující částí je už zmíněné první rameno. K jeho konstrukci bylo 

použito spojení dvou plechů. Jejich vzdálenost je vymezena a vystředěna rozpěrnými 

válečky. Dále obsahuje čtyři čepy. Dva sloužící k upevnění lineárních pohonů a další 

sloužící jako hřídel kloubů. Na rameno je připojen základ lineárního pohonu LA23, 

jehož druhá část bude upevněna na následujícím druhém ramenu, tento aktuátor bude 

rovněž zajišťovat pohyb mezi prvním a druhým ramenem. Konstrukce druhého ramene 

je rozdělena na dvě části. První část je kloubově spojena s prvním ramenem a 

umožnuje kyvnou vazbu. Skládá se z hlavy ramene a plechu, na který jsou připevněny 

dvě ližiny pro translační pohyb. Dále obsahuje oka pro uchycení pohonů. Jsou zde 

uchyceny dva pohony. První mezi rameny, a druhy pohon LA22 pro translační pohyb 

druhé části druhého ramene.  Druhá část umožňuje vysouvání a tím prodloužení 

dosahu. Konstrukce je podobná jako u prvního ramene. Jedná se o spojení dvou plechů 

rozdělenými prvky pro vystředění a zpevnění celku, ty jsou k sobě staženy šroubovým 

spojem. Na vnitřní strany plechu jsou připevněni jezdci, sloužící k nasunutí do ližin. 

Pro zvětšení pevnosti a ulehčení vzniklých sil na ližinách, jsou na prvních čtyřech 

spojovacích válečcích nasazeny ložiska igus, zpevňující celou translační vazbu. 

Na této části je připevněn také pátý pohon umožňující pohyb poslední části robotu. 

Koncová část ramene vykonává poslední stupeň volnosti. Skládá se z  plechu, ten 
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slouží pro připojení posledního pohonu přes čep a interfejsu sloužícím k uchycení 

efektoru. Ten je k plechu připevněn pomocí šroubového spojení. 

Díky použití lineárních pohonů je zvýšená nosnost a naopak snížena cena celého 

ramene. Pro lepší představu celkové ceny proběhla také podrobná ekonomická 

analýza, zabývající se jak cenou nakoupených komponentů a materiálů. Tak výrobou 

zbylých dílů, práce a montáže, kterou je třeba nad celou konstrukcí strávit.  

Pro ověření celého ramene proběhla řada výpočtů. Ty se převážně zabývali nosností 

ramene. Rovněž jsou ověřeny podmínky vlivu ramene připojeného na mobilní robot 

Ares. Proběhly také některé pevnostní kontroly namáhaných částí, k lepší představě 

působení vzniklých maximálních sil na konstrukci.  

Při návrhu není využito krytování mechanizmu. Důvodem je dostatečné ochranné 

krytí (IP) vybraných pohonů. Rovněž nejsou použity žádné složité mechanizmy, které 

by vyžadovaly větší ochranu. Také navržení a výroba krytu, který by měl hlavně 

designový smysl je pro tuto konstrukci složitá a cenově náročná. Do budoucna by se 

ale mohlo uvažovat o vytvoření ochranného rukávu, chránícího celý manipulátor před 

nepříznivými vlivy. K výrobě rukávu by například mohli být využity tkaniny 

používající se u hasičských obleků. Což by vedlo k zvýšení ochrany i vůči požáru. 

Hlavní myšlenkou práce bylo ověření a použití lineárních pohonů v konstrukci 

robotických ramen. Jedny z hlavních výhod, které nalezneme u těchto pohonů, jsou 

převážně velké síly a nízké ceny. Nevýhody, jsou například nízké rychlosti a omezené 

možnosti vysunutí. Což ovlivňuje hlavně pohyby, které s nimi chceme realizovat. 

Ovšem v některých případech použití, mohou být výhody pohonu předností.  Prioritou 

této práce je vytvoření robotického ramene pro větší nosnosti a nízkou cenou. Z tohoto 

důvodu bylo využití lineárních aktuátoru vhodnou volbou. 
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