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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

HEIDER, P. Konstrukční návrh tříprstého efektoru: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robototechniky, 2013, 51 s. Vedoucí 

práce: Mihola, M. 

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem tříprstého efektoru s nosností 

1,5 kg. V úvodu je provedena analýza současného stavu problematiky robotických rukou. 

Byly navrženy čtyři varianty řešení, na základě hodnotové analýzy byla vybrána 

nejvhodnější varianta konstrukce efektoru. V CAD systému Creo Parametric 2.0 je 

vyhotoven 3D model vybrané varianty a výkresová dokumentace, výpočtová dokumentace 

je provedena v programu MITCalc. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

HEIDER, P. Constructive Design of Three-fingers Effector: Bachelor Thesis. Ostrava: 

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

of Robotics, 2013, 51 p. Thesis Head: Mihola, M. 

This thesis is dealing with the constructive design of a three-fingers effector with a 

capacity of 1.5 kg. The beginning of the thesis is devoted to an analysis of current issues of 

robotic hands. On the basis of value analysis, the most suitable version for the construction 

of the effector was selected out of four suggestions. A 3D model of the selected version 

and drawing documentation were created in the CAD System Creo Parametric 2.0 and 

calculations were made in the MITCalc program. 
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Seznam použitého značení 

Značka Význam Jednotky 

  Celková úchopná síla na jeden článek N 

   Celková síla lanka N 

    Síla lanka v 1 článku N 

    Setrvačná síla při pohybu nahoru N 

    Setrvačná síla při pohybu do stran N 

   Úchopná síla na 1 dotyk. plochu při pohybu ramene nahoru N 

     Moment na článku 1 N.mm 

     Moment na článku 2 N.mm 

     Moment na článku 3 N.mm 

   Maximální moment vyvinutý pružinami N.m 

   Moment pohonu N.m 

  Normálová síla N 

   Zrychlení ramene při pohybu nahoru m/s
2
 

   Zrychlení ramene při pohybu do stran m/s
2
 

  Součinitel smykového tření (ocel/pryž) - 

  Gravitační zrychlení m/s
2
 

  Celkový koeficient bezpečnosti - 

   Dílčí koeficient bezpečnosti hmotnostní - 

   Dílčí koeficient bezpečnosti způsobu omezení objektu - 

   Dílčí koeficient bezpečnosti provozních podmínek - 

   Velikost ramene síly na článku 1 mm 

   Velikost ramene síly na článku 2 mm 

   Velikost ramene síly na článku 3 mm 

    Hmotnost objektu manipulace kg 

  Koeficient významnosti - 
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   Poloměr kladky v článcích m 

   Poloměr kladky na servomotoru m 

   Průměrný počet voleb 1. kritéria - 

    Počet voleb 1. kritéria prvním expertem - 

    Počet voleb 1. kritéria druhým expertem - 

   Úhel rozevření pružiny na článku 1 ° 

   Úhel rozevření pružiny na článku 2 ° 

   Úhel rozevření pružiny na článku 3 ° 
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0. Úvod 

Návrhem efektorů servisních robotů, které se přibližují vzhledem i funkčností lidské 

ruce (v literatuře také nazývané antropomorfní chapadla nebo robotické ruce), se věnují 

vědecké týmy celého světa již více než tři desítky let. Díky neustálému vývoji elektroniky, 

zvláště pak vývoji pohonů, jsou konstrukce těchto typů efektorů stále propracovanější. 

Hlavní oblastí, ve které se tato zařízení používají, je zdravotnictví. Protetika a pomoc 

handicapovaným osobám - díky těmto dvěma využitím robotických rukou se dá zkvalitnit 

život lidem s různým zdravotním postižením. 

Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem tříprstého efektoru, který 

pomáhá handicapovaným osobám. Efektor bude umístěn na pohyblivém ramenu, pomocí 

něhož se zvětší manipulační dosah pro osoby upoutané například na invalidní vozík. 

Objekty manipulace, které dokáže tento efektor uchopit, jsou předměty denní potřeby 

(např. hrnek, sklenice, mobilní telefon, ovladač). Největším a zároveň nejtěžším 

předmětem, který bude efektor schopen uchopit a přenést, je plná PET láhev o objemu 

1,5 litru. 

Z důvodu použití efektoru v podmínkách přímého kontaktu s člověkem je důležitým 

prvkem návrhu bezpečnost předmětu proti vypadnutí při přerušení dodávky el. energie. 

Tato skutečnost může nastat například při přetržení kabelu nebo vybití baterií. Při návrhu 

konstrukce je na tento problém nutné brát maximální ohled. 
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1. Současný stav 

Konstrukčním řešením robotické ruky, přibližující se vzhledem i funkčností ruce 

lidské, se zabývá mnoho vědeckých pracovišť po celém světě již řadu let. V následujícím 

výčtu je uvedeno několik zástupců různých konstrukčních řešení. 

 

1.1. FFRH (Four Fingered Robotic Hand) 

FFRH je čtyřprstá robotická ruka, navržená k jednoduché demonstraci úchopu 

předmětů různých tvarů. Konstrukčně vychází ze struktury lidské ruky. Základním nosným 

prvkem je nehybné předloktí, na něj je otočně připevněno zápěstí a dlaň. Prsty jsou 

na dlani umístěny v řadě, palec je naproti nim v opozici. Prsty se skládají ze tří otočných 

článků, palec má články dva. Jako pohony prstů a zápěstí slouží malé elektrické 

servomotory, umístěné v předloktí. 

 

Obr. 1.1 – FFRH [5] 

Články prstů jsou mezi sebou otočně propojeny pomocí čepů, na nichž jsou umístěné 

kladky. Kladky jsou také umístěny ve středu každého článku. Samotné svírání a rozevírání 

prstu je uskutečňováno pomocí dvou lanek. Lanka jsou připevněna k prstu v posledním 

článku, poté jsou střídavě omotána kolem kladek. Druhý konec lanek je přichycen 

k navíjecí kladce, připevněné na hřídeli servomotorů v předloktí robotické ruky. Otáčením 

hřídele servomotoru v jednom směru se prst svírá k dlani, opačným směrem se rozevírá. 

Tímto způsobem lze ovládat každý z prstů jedním pohonem. 
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Obr. 1.2 – FFRH – Detail prstu [5] 

 

Technické parametry FFRH 

Výrobce - 

Počet prstů 4 

Počet stupňů volnosti 6 

Celková hmotnost 4 kg 

Pohon Elektrický servomotor 

Tab. 1.1 – Technické parametry FFRH [5] 

 

1.2. MechaTE Robot LEFT Hand 

Jedná se o komerčně vyráběnou pětiprstou robotickou ruku určenou k předváděcím 

a výukovým účelům. Každý z prstů je poháněn jedním servomotorem, umístěným na dlani. 

Čtyři prsty jsou uchyceny na dlani vedle sebe, palec je v opozici. Celkový počet kloubů 

ruky je čtrnáct (tři klouby na prstech a dva klouby na palci). Z hlediska rozměrů odpovídá 

přibližně polovině velikosti lidské ruky. 

 

Obr. 1.3 – MechaTE Robot LEFT Hand [6] 
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Samotný pohyb prstů je realizován pomocí pohybového šroubu a systému táhel. 

Modelářský servomotor, umístěný na dlani robotické ruky, otáčí pohybovým šroubem. Ten 

je pomocí čepu uchycen k prvnímu článku prstu mimo osu rotace, tím je docíleno svírání 

článku. Další články se svírají díky táhlům, uchycených na čepech taktéž mimo osy rotace. 

Robotická ruka MechaTE Robot Hand se vyrábí ve dvou provedeních – levém 

a pravém. Cena je 868,50 € (k 19.4.2013). [6] 

 

Technické parametry MechaTE Robot Hand 

Výrobce Custom Entertainment Solutions 

Počet prstů 5 

Počet stupňů volnosti 5 

Celková hmotnost - 

Pohon Elektrický servomotor 

Tab. 1.2 – Technické parametry MechaTE Robot Hand [6] 

 

1.3. SDH servo-electric 3-Finger Gripping Hand 

Tato tříprstá robotická ruka, komerčně vyráběná německou firmou SCHUNK, může 

být použita jak v servisní, tak průmyslové robotice. Důraz je kladen na univerzálnost 

úchopu a dostatečně velkou úchopnou sílu. Servomotory, zajišťující svírání a rozevírání 

prstů, jsou umístěny přímo uvnitř jednotlivých článků. Dva z prstů se mohou natáčet, čímž 

je docíleno větší univerzálnosti úchopu předmětů různých tvarů. Natáčení je realizováno 

pomocí pohybového šroubu, umístěného v dlani efektoru, a ozubených kol, umístěných 

na prstech. Na kontaktních plochách jednotlivých článků jsou umístěny snímače, 

zajišťující optimální velikost síly působící na objekt manipulace. 
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Obr. 1.4 – SDH 3-Finger Gripping Hand [7] 

 

Technické parametry SDH 3-Finger Gripping Hand 

Výrobce SCHUNK GmbH & Co. KG 

Počet prstů 3 

Počet stupňů volnosti 7 

Celková hmotnost 1,95 kg 

Pohon Elektrický servomotor 

Tab. 1.3 – Technické parametry SDH 3-Finger Gripping Hand [7] 
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2. Analýza uchopitelných objektů lidskou rukou 

Rozmístění prstů na efektoru lze prakticky uskutečnit třemi různými způsoby – 

souměrně po 120°, dva prsty vedle sebe a třetí v opozici, všechny tři prsty vedle sebe. 

Pro volbu nejoptimálnějšího rozmístění prstů je nutné provést analýzu úchopu předmětů 

denní potřeby lidskou rukou. 

 Objekty válcového tvaru většího průměru (PET lahev, sklenice) 

Při vodorovném uchopení objektu obepínají prsty válcovou plochu, kdy palec působí 

proti zbývajícím prstům ruky, váha předmětu leží na spodních prstech (v tomto případě 

palci). Prsty obepínají předmět celou dotykovou plochou, zároveň je předmět zapřený 

o dlaň ruky. 

Uchopení předmětu, který je ve svislé poloze, provádí taktéž prsty působící proti palci, 

ale těleso je drženo pouze koncovými částmi prstů („polštářky prstů“). Je nutno vyvinout 

dostatečnou sílu, aby prsty udržely těleso s větší hmotností (v případě PET lahve 

cca. 1,5 kilogramu). 

 Objekty válcového tvaru menšího průměru (propiska) 

Uchopení objektu se většinou realizuje ve vodorovné poloze, kde máme dvě možnosti 

uchopení – polštářky prstů, kdy prsty působí silou proti palci nebo podobně jako u větších 

předmětů válcového tvaru, kdy je předmět zapřený o dlaň a prsty ho obepínají. 

 Objekty tvaru koule (míč) 

Způsob úchopu závisí na velikosti objektu. Předměty menších průměrů lze sevřít mezi 

prsty a dlaň (na uchopení se nemusí podílet všechny prsty). Předměty s velkými průměry 

lze uchopit s prsty rozestavěnými do kruhu, kdy je předmět držen dotykovými plochami 

prstů i palce. Dlaň ruky může být použita jako další opěrný bod. 
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 Objekty tvaru krychle nebo kvádru (TV ovladač, mobilní telefon) 

V závislosti na vnějších rozměrech předmětu lze uchopení realizovat více možnostmi. 

Objekty lze uchopit konečky prstů, kdy jsou prsty v opozici s palcem a vyvíjejí tlak proti 

sobě. Objekty malé tloušťky v porovnání s ostatními rozměry lze uchopit pouze prsty, 

které předmět přitisknou k dlani. Lze také použít palec a jeden prst, na jehož dotykové 

ploše předmět leží a palec jej přitlačuje na prst. V tomto případě se ostatní prsty 

do uchopení nezapojují. 

 Objekty s držadlem (hrnek, taška) 

Objekty s držadlem se uchopují prsty (dvěma – hrnek, více – taška), kdy prsty držadlo 

obepínají a tlačí ho k dlani. V některých případech, např. u hrnku, se může zapojit také 

palec. 

 

Po provedené analýze úchopu předmětů se jako nejoptimálnější rozestavění prstů 

na efektoru jeví způsob, kdy jsou dva prsty vedle sebe a palec v opozici. S tímto 

rozestavěním lze uchopit většinu předmětů denní potřeby (hrnek, mobilní telefon…). 
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3. Požadavkový list 

Vlastnosti efektoru 

Maximální hmotnost 3 kg 

Pohon Elektro (pneumatika) 

Maximální napájecí napětí 12 V 

Požadavky na efektor 

Protiskluzová povrchová úprava kontaktních ploch, 

jednoduché odstraňování nečistot, 

jednoduchá výměna zdroje energie, 

jednoduchá údržba. 

Objekt manipulace 

Hmotnost Do 1,5 kg 

Tvar Vyplývající z denního používání v domácnosti 

Materiál Plast, papír, sklo, keramika… 

Největší uchopovaný předmět PET láhev 1,5 litru 

Předmět s nejmenší tloušťkou List papíru 

Tab. 3.1 – Požadavkový list 
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4. Varianty řešení 

4.1. Varianta 1 – Efektor s táhlovým mechanismem 

V první variantě je pohyb jednotlivých prstů uskutečňován lineárními aktuátory, 

umístěnými na vnější straně rámu efektoru. Minimální velikost dlaně je tedy závislá 

na velikosti použitých pohonů. 

Každý z prstů se skládá ze tří článků vzájemně propojených čepy. Každý prst 

je poháněn jedním lineárním pohonem. První článek je uchycen k dlani efektoru pomocí 

čepu a je také přímo spojen s motorem. Díky uchycení mimo osu rotace se při vysouvání 

motoru první článek svírá k dlani efektoru. Svírání dalších dvou článků prstu je 

realizováno pomocí táhel. Jedno táhlo spojuje rám efektoru s druhým článkem prstu, druhé 

z táhel spojuje první článek se třetím. Táhla jsou také uchycena otočně pomocí čepů mimo 

osy rotace jednotlivých článků. Tímto způsobem je docíleno svírání celého prstu při 

vysunování motoru. Síla, kterou vyvíjí pohon, je díky systému táhel přenášena 

na kontaktní plochy jednotlivých článků prstů. 

 

Obr. 4.1 - Varianta 1 - Efektor s táhlovým mechanismem 

 

Použití čepů jako spojovacích součástí a jejich umístění mimo osy rotace má 

za následek jejich kolize s jednotlivými články prstů. Částečně je tomu zamezeno 

vybráním v místech hlavy čepu a třmenových kroužků, nicméně i přes tyto úpravy nelze 
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prst úplně narovnat. Při svírání efektoru dochází ze stejného důvodu ke kolizím, také proto 

je možnost úchopu této varianty omezená. 

2. článek  1. článek  Lineární aktuátor  Úchyt k dlani 

 

3. článek  Táhlo 1. a 3. čl.  Táhlo dlaň – 2. čl. Rám efektoru 

Obr. 4.2 - Varianta 1 - Detail prstu 

 

Parametry varianty 1 

Druh použitého motoru Lineární aktuátor (pneumatika) 

Počet pohonů = počet DOF 3 

Hmotnost 0,8 kg 

Celkové rozměry efektoru 230 x100 x 80 mm 

Průměr nádoby schopný uchopit 50 – 200 mm 

Velikost prstu (Š x V x D) 20 x 28 x 110 mm 

Tab. 4.1 – Parametry varianty 1 

Výhody: 

 Jednoduchost konstrukce 

 Možnost použití různých typů lineárních pohonných jednotek 

 Umístění pohonů 
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Nevýhody: 

 Omezené možnosti úchopu 

 Velikost nosné části efektoru je závislá na velikosti pohonů 

 

4.2. Varianta 2a – Efektor s kladkovým mechanismem – jeden motor na prst 

Ve variantě 2a se o svírání prstů starají zkrutné pružiny, umístěné v osách rotace 

jednotlivých článků. Narovnávání prstu je zajištěno lankem, upevněným v posledním 

článku v zápustném šroubu s dírou. Poté je lanko vedeno přes kladky, umístěné v osách 

rotace a také uprostřed článků. Pomocí kladky umístěné na rámu efektoru je lanko 

přivedeno k modelářským servomotorům, které lanko vytáhnou, a prst se narovná. 

 

Obr. 4.3 - Varianta 2a – Efektor s kladkovým mechanismem – jeden motor na prst 

 

Bezpečnost předmětu proti vypadnutí při přerušení dodávky elektrické energie je 

zajištěna použitím zkrutných pružin při svírání prstu. Problém by mohl nastat při přenosu 

křehkých nebo méně povrchově odolných věcí, kdy by síla vyvinutá pružinami mohla 

poškodit či zdeformovat povrch přenášeného předmětu. 
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3. článek   2. článek  1. článek  Úchyt k dlani 

 

 

 

 

Zápustný šroub  Kladka   Čep, třmenový Zkrutná pružina 

s dírou, matice           kroužek 

Obr. 4.4 - Varianta 2a - Detail prstu 

 

Parametry varianty 2a 

Druh použitého motoru Modelářský servomotor 

Počet pohonů = počet DOF 3 

Hmotnost 0,9 kg 

Celkové rozměry efektoru 260 x 200 x 100 mm 

Průměr nádoby schopný uchopit 15 – 140 mm 

Velikost prstu (Š x V x D) 27 x 24 x 125 mm 

Tab. 4.2 – Parametry varianty 2a 

Výhody: 

 Bezpečnost 

 Vše uložené uvnitř prstu 

 Ovládání celého prstu jedním servomotorem 

 Konstrukce bez větších výčnělků 

Nevýhody: 

 Nemožnost nezávislého řízení polohy jednotlivých článků 

 Vyšší nároky na prostor v oblasti pohonných jednotek 
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4.3. Varianta 2b – Efektor s kladkovým mechanismem – tři motory na prst 

Varianta 2b vychází z předchozí varianty, hlavní rozdíl je v množství pohonů na jeden 

prst. V této variantě pohání jeden prst tři modelářská servomotory, každý z článků je tedy 

poháněn zvlášť. O svírání prstů se opět starají zkrutné pružiny. Narovnávání prstů je 

realizováno pomocí lanek, uchycených v jednotlivých článcích prstů. Lanko je poté vedeno 

kolem dvou kladek a prochází očkem, které slouží jako doraz pro bowden. Následně je 

v bowdenu přivedeno k úchytu pod servomotory, který zajišťuje uchycení bowdenu 

a navádění lanek k servomotorům. 

 

Obr. 4.5 - Varianta 2b – Efektor s kladkovým mechanismem – tři motory na prst 

 

Oproti variantě s jedním servomotorem na prst je tato varianta náročnější na řízení 

a vzájemnou synchronizaci modelářských servomotorů. Její hlavní výhoda je možnost řídit 

svírání jednotlivých článků zvlášť, lze tedy lépe kontrolovat sílu, kterou působí jednotlivé 

články na objekt manipulace. Další výhodou je možnost uchopení objektů nepravidelných 

tvarů. 
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3. článek  2. článek 1. článek  Očko na       Úchyt k dlani 

            uchycení bowdenu 

 

 

 

Zápustný šroub Kladka  Čep, třmenový Zkrutná pružina Bowden 

s dírou, matice         kroužek 

Obr. 4.6 - Varianta 2b - Detail prstu 

 

Parametry varianty 2b 

Druh použitého motoru Modelářský servomotor 

Počet pohonů = počet DOF 9 

Hmotnost 1,05 kg 

Celkové rozměry efektoru 260 x 260 x 150 mm 

Průměr nádoby schopný uchopit 15 – 140 mm 

Velikost prstu (Š x V x D) 27 x 24 x 125 mm 

Tab. 4.3 – Parametry varianty 2b 

Výhody: 

 Bezpečnost 

 Vše uložené uvnitř prstu 

 Konstrukce bez větších výčnělků 

 Možnost nezávislého řízení polohy jednotlivých článků 

Nevýhody: 

 Složitější řízení 

 Tuhost bowdenu 

 Množství pohonných jednotek 



26 

 

4.4. Varianta 3 – Efektor se servomotory v článcích 

V této variantě efektoru je pohyb prstů realizován modelářskými servomotory 

umístěnými přímo v článcích prstů. Jeden prst je tedy poháněn třemi modelářskými 

servomotory, které se starají o svírání i rozevírání prstu. Hřídel s tisícihranem, vystupující 

ze servomotoru, je pomocí svěrného spoje uchycena k nosné části předchozího článku. 

Pro zachycení radiálních sil jsou v osách rotace hřídelů umístěny čepy, minimalizující 

velikost zatížení na hřídele servomotorů. 

 

Obr. 4.7 - Varianta 3 – Efektor se servomotory v článcích 

 

Umístěním modelářských servomotorů přímo v článcích prstů je možné minimalizovat 

velikost rámu (dlaně) efektoru. Na druhou stranu je velikost článků závislá na velikosti 

použitých modelářských servomotorů. 
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Úchyt k dlani 1. článek 2. článek  Čep  3. článek 

 

 

 

Modelářský  Svěrný spoj  Nosný rám  Krytování 

servomotor 

Obr. 4.8 - Varianta 3 - Detail prstu 

 

Parametry varianty 3 

Druh použitého motoru Modelářský servomotor 

Počet pohonů = počet DOF 9 

Hmotnost 1,1 kg 

Celkové rozměry efektoru 200 x 150 x 160 mm 

Průměr nádoby schopný uchopit 0 – 180 mm 

Velikost prstu (Š x V x D) 32 x 22 x 145 mm 

Tab. 4.4 – Parametry varianty 3 

Výhody: 

 Umístění motorů přímo v článcích prstů 

 Možnost nezávislého řízení polohy jednotlivých článků 

Nevýhody: 

 Velikost článků prstů 

 Velký počet spojovacích součástí 

 Vyšší konstrukční složitost 

 Množství pohonných jednotek  
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5. Výběr optimální varianty 

Z navržených variant řešení je potřeba vybrat tu nejvhodnější pomocí hodnotové 

analýzy. Díky ní máme možnost srovnat jednotlivé navržené varianty podle různých 

kritérií s ohledem na rozdílnou významnost kritérií. 

5.1. Výběr kritérií hodnocení 

Označení 

kritéria 
Kritérium Charakteristika kritéria 

K1 Výroba a montáž 
Technologická náročnost výroby a složitost montáže 

efektoru 

K2 Úchop Rozsah pohybu prstů, jejich schopnost úchopu předmětů 

K3 Rozšíření DOF Složitost přidání dalších stupňů volnosti 

K4 
Rozměry a 

hmotnost 
Celkové rozměry a hmotnost efektoru 

K5 Konstrukce Složitost konstrukce jednotlivých částí efektoru 

K6 Řízení Náročnost na řízení, synchronizaci motorů 

K7 Potah Možnost potažení prstů pružným krycím materiálem 

Tab. 5.1 – Kritéria hodnocení 

 

Hodnoty kritérií 

6 Vysoká úroveň 

5 Dobrá úroveň 

4 Průměrná úroveň 

3 Nízká úroveň 

2 Nevyhovující úroveň 

1 Nepříznivý stav 

Tab. 5.2 - Hodnoty kritérií 

 



29 

 

Významnost kritérií 

2 Nejvyšší 

1 Nejnižší 

Tab. 5.3 – Významnost kritérií 

 

5.2. Hodnocení variant podle jednotlivých kritérií 

K1 – Výroba a montáž 

Varianta Technologická náročnost výroby a složitost montáže efektoru Počet bodů 

1 Výroba i montáž snadná, jednoduché součásti 5 

2a Výroba snadná, montáž lanek složitější 4 

2b Výroba snadná, montáž lanek složitější 3 

3 Výroba i montáž pracná, složitá 1 

Tab. 5.4 - Hodnocení jednotlivých variant podle kritéria K1 

K2 – Úchop 

Varianta Rozsah pohybu prstů, jejich schopnost úchopu předmětů Počet bodů 

1 Neschopnost uchopení menších předmětů 2 

2a Úchop univerzální, svírání všech článků prstu stejně 3 

2b Úchop univerzální, nutnost kompenzace 5 

3 Úchop univerzální, rozsah pohybů článků o 180° 5 

Tab. 5.5 – Hodnocení jednotlivých variant podle kritéria K2 

K3 – Rozšíření DOF 

Varianta Složitost přidání dalších stupňů volnosti Počet bodů 

1 Velice složité, pohony umístěny na dlani 1 

2a Jednoduché, natáčení prstů možné 4 

2b Složité, velký počet pohonů 3 

3 Jednoduché, umístění motorů v článcích 5 

Tab. 5.6 – Hodnocení jednotlivých variant podle kritéria K3 
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K4 – Rozměry a hmotnost 

Varianta Celkové rozměry a hmotnost efektoru Počet bodů 

1 230 x 100 x 80 mm; 0,8 kg 5 

2a 260 x 200 x 100 mm; 0,9 kg 4 

2b 260 x 260 x 150 mm; 1,05 kg 3 

3 200 x 150 x 160 mm; 1,1 kg 2 

Tab. 5.7 – Hodnocení jednotlivých variant podle kritéria K4 

K5 – Konstrukce 

Varianta Složitost konstrukce jednotlivých částí efektoru Počet bodů 

1 Jednoduchá konstrukce 5 

2a Velké množství součástí 3 

2b Velké množství součástí 3 

3 Složité součásti, svěrný spoj 1 

Tab. 5.8 – Hodnocení jednotlivých variant podle kritéria K5 

K6 – Řízení 

Varianta Náročnost na řízení, synchronizaci motorů Počet bodů 

1 Jednoduché 5 

2a Jednoduché, řízení pomocí pulsů 4 

2b Složité, nutnost kompenzace 1 

3 Složitá synchronizace motorů 3 

Tab. 5.9 - Hodnocení jednotlivých variant podle kritéria K6 

K7 – Potah 

Varianta Možnost potažení prstů pružným krycím materiálem Počet bodů 

1 Táhla vyčnívají, špatné překrytí 2 

2a Vše uvnitř prstu, minimální výčnělky 5 

2b Vše uvnitř prstu, minimální výčnělky 5 

3 Motory uvnitř prstu, svěrný spoj vně 4 

Tab. 5.10 - Hodnocení jednotlivých variant podle kritéria K7 
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5.3. Stanovení významnosti kritérií 

S ohledem na objektivnost porovnávání byli vybráni dva experti, kteří srovnávali vždy 

dvě kritéria. Významnější z nich je zvýrazněno tučně. V případě stejné významnosti jsou 

tučně zvýrazněna obě kritéria. 

Porovnávané páry kritérií 
Počet 

voleb v 
Pořadí 

K1 

K2 

K1 
K3 

K1 

K4 

K1 

K5 

K1 

K6 

K1 
K7 

2,5 6. 

 
K2 
K3 

K2 

K4 
K2 

K5 

K2 
K6 

K2 

K7 
5 1. 

  
K3 

K4 

K3 

K5 

K3 

K6 

K3 

K7 
0,5 7. 

   
K4 

K5 

K4 

K6 

K4 

K7 
3 3. – 5. 

    
K5 

K6 

K5 

K7 
3 3. – 5. 

     
K6 

K7 

3 

4 

3. – 5. 

2. 

Vypracoval: Lukáš Hildebrand 

Tab. 5.11 - Porovnání kritérií podle prvního experta 

 

Porovnávané páry kritérií 
Počet 

voleb v 
Pořadí 

K1 

K2 

K1 

K3 
K1 
K4 

K1 

K5 

K1 

K6 
K1 

K7 
3,5 2. – 3. 

 
K2 

K3 

K2 

K4 

K2 

K5 

K2 

K6 

K2 
K7 

3 4. 

  
K3 

K4 

K3 

K5 

K3 
K6 

K3 

K7 
1,5 7. 

   
K4 

K5 

K4 

K6 

K4 
K7 

2,5 5. 

    
K5 
K6 

K5 

K7 
5 1. 

     
K6 

K7 

2 

3,5 

6. 

2. – 3. 

Vypracoval: Daniel Herold 

Tab. 5.12 - Porovnání kritérií podle druhého experta 
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5.4. Výpočet koeficientu významnosti 

Nejdříve je potřeba vypočítat průměrný počet voleb jednotlivých kritérií, jak je experti 

vyhodnotili. Vzorový výpočet průměrného počtu voleb je uveden níže.  

   
       

 
 

       

 
            

 

Kritérium 
Průměrný počet 

voleb v 

K1 3 

K2 4 

K3 1 

K4 2,75 

K5 4 

K6 2,5 

K7 3,75 

Tab. 5.13 – Průměrný počet voleb jednotlivých kritérií 

 

Výpočet koeficientu významnosti 

Koeficient významnosti stanovuje kritéria od nejvýznamnějšího (hodnota 2), 

po nejméně významné (hodnota 1). 

               →          →      →         
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Kritérium 
Koeficient 

významnosti q 

K1 1,75 

K2 2 

K3 1,25 

K4 1,69 

K5 2 

K6 1,63 

K7 1,94 

Tab. 5.14 – Koeficienty významnosti kritérií 

 

 

5.5. Výpočet vážených indexů jednotlivých variant 

Varianta 1 

Kritérium Hodnota 
Váha významnosti 

kritéria q 

Vážený index 

kritéria 

K1 5 1,75 8,75 

K2 2 2 4 

K3 1 1,25 1,25 

K4 5 1,69 8,45 

K5 5 2 10 

K6 5 1,63 8,15 

K7 2 1,94 3,88 

Celkový součet vážených indexů 44,48 

Tab. 5.15 - Vážený index kritéria varianty 1 
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Varianta 2a 

Kritérium Hodnota 
Váha významnosti 

kritéria q 

Vážený index 

kritéria 

K1 4 1,75 7 

K2 3 2 6 

K3 4 1,25 5 

K4 4 1,69 6,76 

K5 3 2 6 

K6 4 1,63 6,52 

K7 5 1,94 9,7 

Celkový součet vážených indexů 46,98 

Tab. 5.16 - Vážený index kritéria varianty 2a 

 

Varianta 2b 

Kritérium Hodnota 
Váha významnosti 

kritéria q 

Vážený index 

kritéria 

K1 3 1,75 5,25 

K2 5 2 10 

K3 3 1,25 3,75 

K4 3 1,69 5,07 

K5 3 2 6 

K6 1 1,63 1,63 

K7 5 1,94 9,7 

Celkový součet vážených indexů 41,40 

Tab. 5.17 - Váženy index kritéria varianty 2b 

 

 



35 

 

Varianta 3 

Kritérium Hodnota 
Váha významnosti 

kritéria q 

Vážený index 

kritéria 

K1 1 1,75 1,75 

K2 5 2 10 

K3 5 1,25 6,25 

K4 2 1,69 3,38 

K5 1 2 2 

K6 3 1,63 4,89 

K7 4 1,94 7,76 

Celkový součet vážených indexů 36,03 

Tab. 5.18 - Vážený index kritéria varianty 3 

 

5.6. Porovnání jednotlivých variant 

Varianta Celkový součet vážených indexů Pořadí 

1 44,48 2. 

2a 46,98 1. 

2b 41,40 3. 

3 36,03 4. 

Tab. 5.19 - Určení vítězné varianty 

 

Podle výsledků hodnotové analýzy je nejoptimálnější varianta 2a, tj. efektor 

s kladkovým mechanismem ovládaný jedním motorem na prst. V následující části 

bakalářské práce se tedy bude detailně rozpracovávat tato varianta efektoru. 

  



36 

 

6. Výpočet potřebné úchopné síly 

Výpočet velikosti úchopné síly, nutné vyvinout na objekt manipulace, je důležitý pro 

návrh jednotlivých částí efektoru – zkrutné pružiny, lanka a modelářského servomotoru. 

Efektor bude uchycen na ramenu, umístěném na elektrickém vozíku, či u postele 

handicapovaného člověka. Je proto nutné počítat se setrvačnými silami, které působí 

při manipulaci s předmětem a mají vliv na celkovou velikost úchopné síly. Velikost 

zrychlení při pohybu nahoru i do stran je v obou případech 0,33 m/s
2
 z důvodu 

bezpečnosti, jak pro uživatele, tak pro okolí. 

 

         FS2 

 

            G 

 
               FS1 

 

Obr. 6.1 – Síly působící na OM – PET láhev 

Jako největší a nejtěžší předmět, s nímž bude efektor manipulovat, byla stanovena plná 

PET láhev s objemem 1,5 litru, což odpovídá hmotnosti 1,55 kg. Úchop PET láhve, stojící 

ve vertikální poloze, je realizován díky tření mezi kontaktními plochami efektoru a láhve. 

Je potřeba vypočítat normálovou sílu, kterou musí vyvinout efektor pro udržení objektu 

manipulace pouze vlivem tření kontaktních ploch. 

Výpočet normálové síly 

            

             

              

        ([1] s. 46) 
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  – součinitel tření mezi neoprenem a PVC. Tato hodnota je stanovena odhadem podle 

hodnoty součinitele tření mezi ocelí a pryží, která činí 0,3. Velikost součinitele tření závisí 

na mnoha parametrech, přesná hodnota se dá zjistit experimentálně. 

Vzhledem k počtu prstů a jejich rozestavění (dva prsty vedle sebe, třetí prst v opozici) 

působí dva prsty na OM pouze poloviční silou, z důvodu jednodušší konstrukce je však 

počítáno se stejnou silou na všechny tři prsty efektoru. Proto je v následujícím výpočtu 

normálová síla rozložena na 8 dotykových ploch. 

Výpočet úchopné síly na jednu dotykovou plochu 

          

         ([1] s. 46) 

          ([1] s. 46) 

       ([1] s. 46) 

   
 

 
     

 

 
                       

   
 

 
                    

          

 

   – dílčí koeficient hmotnostní – hodnota 1,2 odpovídá bezpečnosti při 120% maximální 

nosnosti 

   – dílčí koeficient způsobu omezení objektu – hodnota 1,15 pro trojstranné uchopení OM 

   – dílčí koeficient provozních podmínek – hodnota 1 pro běžné provozní podmínky 

 

Výpočet setrvačné síly při pohybu do stran 

            

              

                     

              

           

 

Při pohybu do stran bylo počítáno s nejhorším zatížením prstu, kdy celá setrvačná síla 

působí na jeden článek prstu. K vypočítané potřebné síle na jeden článek    se přičte 

setrvačná síla     působící při pohybu ramene do stran. Výsledná velikost síly, kterou musí 

vyvinout jeden článek prstu je tedy         . 
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7. Konstrukční návrh vybrané varianty 

7.1. Konstrukce efektoru 

Efektor se skládá z rámu (dlaně), připojovací příruby, krytování a jednotlivých prstů. 

Je ovládán třemi modelářskými servomotory umístěnými na rámu (nad dlaní efektoru). 

Svírání prstů je zajištěno pomocí zkrutných pružin, umístěných na čepech v osách rotace 

jednotlivých článků. Pro minimalizaci rozměrů pružin jsou na každém článku umístěny 

dvě pružiny s opačným vinutím. Točivý moment, který musí pružiny vyvinout, 

je poloviční, což vede ke zmenšení jejich rozměrů. 

 

Obr. 7.1 – Efektor bez krytování 

Článek je tvořen hlavní nosnou částí a krytem, uchyceným pomocí zápustných šroubů, 

podložek a matic. Jednotlivé články jsou vzájemně propojeny čepy, zajišťující jejich 

otáčení. Na čepech jsou umístěny kladky, které jsou vystředěny distančními kroužky. 

Na nich jsou zkrutné pružiny, vyvíjející potřebný točivý moment k úchopu předmětů. 

Ramena pružiny jsou uchycena v otvorech po stranách nosné části článku. Díky použití 

pružin při svírání je docíleno bezpečnosti předmětu proti upuštění v případě výpadku 

energie. 
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Obr. 7.2 – Článek 2 

Hlavní nosná část každého článku je vyrobena z ohýbaného plechu. V něm jsou 

vyvrtány otvory pro zápustné šrouby a čepy. Kontaktní plochy jednotlivých článků jsou 

ohnuty dovnitř tak, aby při maximálním možném sevření na sebe články jemně dosedly. 

V rámci zajištění pevnosti materiálu jsou všechny ohyby provedeny s vnitřním poloměrem 

3 mm, což je dvojnásobná hodnota tloušťky materiálu. 

Lanko je v posledním článku prstu 

provlečeno v otvoru vyvrtaném do zápustného 

šroubu M5, uchyceno je mezi dvěma 

podložkami a zafixováno maticí. Kvůli 

velikosti šroubu je nutné jednu z podložek 

vyrobit s větší tloušťkou a specifickým 

otvorem. 

Obr. 7.3 – Uchycení lanka 

Nosné části efektoru jsou vyrobeny z hliníkové slitiny Al-Mg-Si (6061). Spojovací 

součásti (čepy, šrouby, matice…) jsou vyrobeny z konstrukční oceli E295 podle EN 

10027-1. 

Celý efektor bude potažen návlekem z neoprenu, který zabrání vniknutí nečistot 

do vnitřní části prstů a k pohonům. Zároveň se zvětší tření mezi kontaktními plochami 

efektoru a objektem manipulace.  
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7.2. Návrh zkrutné pružiny 

Pro návrh zkrutné pružiny je potřeba zjistit největší hodnotu točivého momentu, který 

musí pružina vyvinout, a úhel, při kterém tímto momentem působí. Točivý moment 

se vypočítá jako velikost síly, kterou působí každý článek prstu, vynásobená délkou 

ramene, na kterém síla působí. 

 

Obr. 7.4 – Síly jednotlivých článků působící na OM – PET láhev 

Výpočet točivých momentů 

         

           

        

                   

               

                 

         

           

        

                   

               

                 

         

           

        

                   

               

                 

 

         – velikost ramen sil, odečteno z 3D modelu v programu Creo Parametric 2.0 
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         – velikost úhlu rozevření, při kterém působí maximální moment, odečteno z 3D 

modelu v programu Creo Parametric 2.0 

 

Výpočet zkrutné pružiny byl realizován v programu MitCalc, zadávané hodnoty jsou 

uvedeny v následující tabulce. 

Vstupní parametry 

Rameno pracovní síly 8,6 mm 

Rameno opěrné síly 5,6 mm 

Minimální moment pracovní síly 0,15 N.m 

Maximální moment pracovní síly 0,21 N.m 

Úhlová výchylka ramene u plně zatížené pružiny 50° 

Max. dovolená délka části pružiny tvořená závity 7,0 mm 

Tab. 7.1 – Vstupní parametry výpočtu zkrutné pružiny 

 

Po zadání hodnot vypočítal MitCalc zkrutnou pružinu s následujícími parametry: 

Vypočtené parametry zkrutné pružiny 

Střední průměr pružiny 9,58 mm 

Průměr drátu 1,3 mm 

Počet činných závitů 3,9 

Teoretická délka části pružiny 6,37 mm 

Délka pracovního / opěrného ramene 9,8 mm / 5,6 mm 

Parametry plně zatížené pružiny 

Úhlová výchylka pracovního ramene 50° 

Úhel mezi rameny pružiny 259° 



42 

 

Parametry pružiny pro mezní stav 

Úhlová výchylka pracovního ramene 68° 

Úhel mezi rameny pružiny 240° 

Moment vyvinutý pružinou 0,29 N.m 

Fyzikální a mechanické vlastnosti pružiny 

Momentová tuhost pružiny 4,29 N.mm/° 

Hmotnost pružiny 0,001 kg 

Tab. 7.2 – Vypočtené parametry zkrutné pružiny 

 

7.3. Výběr lanka 

K výběru lanka je potřeba vypočítat sílu, kterou musí lanko vyvinout k narovnání 

všech článků prstu do maximální možné polohy. Tato síla, působící na ramenu o velikosti 

poloměru kladky, musí překonat točivý moment, vyvinutý zkrutnými pružinami. 

                   FL1 

          MP 

 

Obr. 7.5 – Točivý moment pružin a síla lanka na kladce 

Výpočet potřebné síly lanka 
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Na základě vypočítané síly nutné k narovnání prstu do maximální přípustné polohy 

bylo vybráno pozinkované ocelové lanko o průměru 1 mm.  

 

Obr. 7.6 – Ocelové lanko pozinkované průměr 1 mm [8] 

Technické parametry pozinkovaného ocelového lanka průměru 1 mm 

 Specifikace Skutečnost 

Průměr lanka 1 mm 1 mm 

Pevnost 0,58 kN 0,781 kN 

Stoupání vinutí (délka zkrutu) 6,5 mm 6 mm 

Maximální zatížení  47 kg 

Tab. 7.3 – Technické parametry ocelového lanka [8] 

 

Lanko je dodáváno v délce 500 metrů, přepravní hmotnost je 1,8 kilogramu, cena 

683,09 Kč s DPH (ke 22.4.2013). [8] 

Maximální dovolené zatížení 47 kg odpovídá síle 461 N, kterou může lanko vyvinout. 
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7.4. Výběr modelářského servomotoru 

Jako pohon pro rozevírání prstu byl vybrán modelářský servomotor SAVÖX - SA-

1230SG. Jedná se o digitální servomotor velikosti standard s bezjádrovým motorem a 

kovovými převody. Jedná se o jedno z nejsilnějších modelářských servomotorů ve 

své kategorii, při napájecím napětí je schopno vyvinout tah 36 kg.cm, což odpovídá 

momentu 3,5 N.m. 

Jeho cena je 1890 Kč s DPH (ke 22.4.2013). [9] 

 

Obr. 7.7 – Digitální servo SAVÖX – SA-1230 SG [9] 

 

Technické parametry serva SAVÖX – SA-1230SG 

Napájení 4,8 – 6 V 

Rozměry (D x Š x V) 40,3 x 20,2 x 45 mm 

Hmotnost 79 g 

Tah při 4,8 V 30 kg/cm 

Tah při 6,0 V 36 kg/cm 

Rychlost při 4,8 V 0,2 s/60° 

Rychlost při 6,0 V 0,16 s/60° 

Kuličková ložiska 2xBB 

Tab. 7.4 – Technické parametry serva SAVÖX – SA-1230SG [9] 
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Pro rozevření prstu musí pohon vyvinout sílu   . Je potřeba vypočítat maximální 

poloměr kladky, na kterou se bude lanko navíjet. 

Výpočet maximálního poloměru kladky 

            

           

   
  

  
           

   
    

     
 

            

 

Na základě výpočtu byl stanoven poloměr kladky na 10 mm. Délka navíjení lanka je 

dostačující a poloměr ohybu nemá na lanko žádný nepříznivý vliv. 

 

Napájení a řízení modelářského servomotoru 

Pohony – modelářské servomotory SAVOX – budou napájeny z centrálního napájení 

robotického ramene. Přívod energie bude realizován pomocí kabelů, tažených po rameni 

až ke koncovému efektoru. Pro získání maximálního momentu, který je servomotor 

schopno vyvinout, je potřeba zajistit napájení o velikosti napětí 6V. 

Pro řízení modelářských servomotorů byl vybrán řídicí systém Micro Maestro6. 

Nezávisle na sobě může řídit až šest pohonů, napájen může být z baterie nebo přímo 

z USB portu. Bude umístěn v základu ramene u zdroje napájení. Jeho cena je 717 Kč 

s DPH (ke 22.4.2013). [10] 

 

Obr. 7.8 – Řídící systém Micro Maestro6 [10] 
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Technické parametry Micro Maestro6 

Počet řízených servomotorů 6 

Napájení 5 – 16 V nebo USB 

Šířka pulsu 0,064 – 3,28 ms 

Rozlišení 0,25 us 

Frekvence opakování 33 – 100 Hz 

Rozměry 21 x 31 mm 

Hmotnost 4,8 g 

Tab. 7.5 – Technické parametry Micro Maestro6 [10] 

 

  



47 

 

8. Technické parametry efektoru 

Technické parametry výsledné varianty efektoru 

Hmotnost 2,0 kg 

Nosnost 1,55 kg 

Průměr nádoby schopný uchopit 22 - 150 mm 

Rozměry efektoru – rozevřený 160 x 223 x 125 mm 

Rozměry efektoru – sevřený 140 x 170 x 125 mm 

Rozměry prstu (Š x V x D) 27 x 22 x 114 mm 

Tab. 8.1 – Technické parametry efektoru 

 

 

Obr. 8.1 – Efektor s krytováním 
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9. Bezpečnostní pokyny 

Pro správnou funkci efektoru a pro zajištění bezpečnosti práce je potřeba dodržovat 

tyto pokyny: 

 Maximální zrychlení ramene, na kterém je umístěn efektor, je 0,33 m/s
2
. 

 Nepřetěžovat efektor (max. hmotnost OM je 1,55 kg). 

 Předměty válcového tvaru (např. PET láhev, hrnek), jejichž hmotnost se blíží 

nosnosti efektoru, je nutné uchopovat ve vertikální poloze. 

 Užívat efektor při teplotě +5 až +50°C. 

 Kabeláž je nutno chránit proti poškození. 

 OM nesmí mít ostré hrany (může poškodit ochranný návlek). 

 Efektor je primárně určen k manipulaci s předměty denní potřeby pro osoby 

se zdravotním postižením. Jakékoliv jiné použití může mít negativní vliv 

na správnou funkci efektoru a na bezpečnost uživatelů. 
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10. Závěr 

Na základě stanovených požadavků byly navrženy čtyři varianty řešení, ze kterých 

byla pomocí hodnotové analýzy vybrána nejvhodnější varianta 2a. Následně byla tato 

varianta detailněji rozpracována. 

Efektor je navržen pro robotické rameno sloužící k usnadnění manipulace s předměty 

pro handicapované osoby. Z bezpečnostních důvodů je počítáno s maximálním zrychlením 

ramene 0,33 m/s
2
. Objekty manipulace jsou předměty denní potřeby (např. sklenice, hrnek, 

mobilní telefon, ovladač). Nejtěžším předmětem je plná PET láhev o objemu 1,5 litru. 

Hmotnost efektoru je zhruba 2 kg, jeho nosnost je 1,55 kg. O svírání prstů se starají 

zkrutné pružiny, vždy dvě pro každý článek prstu. Tím je docíleno bezpečné uchopení 

objektu manipulace i v případě výpadku energie. Rozevírání je realizováno pomocí kladek 

a lanek, navíjejících se na modelářské servomotory, umístěné na rámu efektoru. Nosné 

části jsou vyrobeny z hliníkové slitiny Al-Mg-Si (6061), spojovací prvky pak z konstrukční 

oceli E295 (EN 10027-1). 

Součástí práce je detailní 3D model vybrané varianty efektoru, vytvořený v CAD 

systému Creo Parametric 2.0. Výkresy sestavy, podsestavy a výrobní výkresy byly 

vypracovány na základě 3D modelu v programu AutoCad 2011. Výpočet zkrutné pružiny 

byl proveden v programu MITCalc. Ostatní provedené výpočty byly konzultovány 

s vedoucím práce. 
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