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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Široký, P. Návrh inspekčního robotu pro kanalizace: Diplomová práce Ostrava: 

VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robototechniky, 2014, 

67 s., vedoucí Ing. Jiří Marek 

Diplomová práce se zabývá návrhem robotu  určeného k inspekce kanalizace. 

V úvodu je provedena analýza stávajícího stavu v servisní robotice a jsou popsány již 

existující roboty do kanalizace. V další části byly navrženy varianty řešení a z nich 

vybrána optimální varianta k následnému podrobnějšímu propracování. Výherní 

varianta byla detailně prokonstruována. 

 

ANNOTATION OF THESIS 

 

ŠIROKÝ, P.Design of Inspection Robot for Sewerage: Thesis, Ostrav: VŠB-

Technical University, Fakulty of Mechanical Engineering, Department of Robotíce, 

2014, 67 p., head: Ing. Jiří Marek 

This thesis describes the design of the robot intended for sewer inspection. The 

introduction is an analysis of the current state of robotics and describes the existing 

robots into drains. In the next section were designed alternative solutions and selected 

the optimal one option for subsequent more detailed elaboration. Subsequently, the 

resulting variant of detail been resolved. 
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Seznam použitého značení 

 

Značka   Význam      Jednotka 

β   Sklon povrchu       [°] 

δ   Úhel zubu       [°] 

µ   Součinitel záběru      [-] 

µC   Celková účinnost pohonu     [-] 

µKP   Účinnost kuželového převodu    [-] 

µP   Účinnost převodovky      [-] 

ψ   Součinitel odporu valení     [-] 

a   Zrychlení       [m/s2] 

b   Šířka pásu       [mm] 

dm   Průměr roztečné kružnice     [mm] 

Fa   Setrvačná síla       [N] 

Fg   Tíhová síla robotu      [N] 

fk   Koeficient smykového tření kabelu    [-] 

Fn   Napínací síla       [N] 

Fn1   Síla napínací od vodorovné části pásu   [N] 

Fn2   Síla napínací od šikmé části pásu    [N] 

Fn2V   Vodorovná složka napínací síly od šikmé části pásu [N] 

FP   Celková síla pohonu      [N] 

Ftk   Síla od kabelu       [N] 

Fr   Radiální složka normálové síly    [N] 

FRKM   Výsledná radiální síla      [N] 

Ft   Tečná složka normálové síly     [N] 

JKK   Moment setrvačnosti kuželového kola           [kg/m2] 

JKM   Moment setrvačnosti hnacího kola            [kg/m2] 

JKV   Moment setrvačnosti pojezdového kola           [kg/m2] 
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Jm   Moment setrvačnosti motoru             [kg/m2] 

Jp   Moment setrvačnosti převodovky            [kg/m2] 

k   Koeficient       [-] 

M   Moment motoru      [Nm] 

mk   Hmotnost kabelu      [kg] 

Mkola   Moment jednoho kola      [Nm] 

mr   Hmotnost robotu      [kg] 

MRH   Moment setrvačnosti rotujících hmot           [kg/m2] 

n   Koeficient       [-] 

Of   Odpor valení       [N] 

PP   Výkon motoru       [W] 

rk   Poloměr hnacího kola      [m] 

rKV   Poloměr pojezdového kola     [mm] 

Rt   Síla od zaboření pásu      [N] 

T´   Tečná reakce       [N] 

v   Rychlost       [m/s] 

Z   Normálová reakce      [N] 

z0   Výška brodění       [mm] 
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1. Úvod 

 

Kanalizace je stará jako lidstvo samo. Už ve starém Římě byly stavěny 

kanalizační stoky pro odvod splašků z měst. Tyto soustavy byly na principu samospádu. 

První parní čerpadlo bylo použito v 19. století v Londýně. Zde velikost stok nebyla o 

mnoho menší než tubus metra. 

Každý majitel a provozovatel kanalizačního řádu chce mít kanalizaci funkční a 

bez poruch. Proto je potřeba provádět jeho periodickou kontrolu, která odhalí problém, 

respektive závadu a je možno efektivním zásahem předejít havárii. Dříve tyto kontroly 

prováděl člověk osobně. S příchodem pokroku na poli výpočetní techniky, robotiky a 

vizualizace tuto úlohu převzaly servisní roboty. Roboty jsou schopny se dostat i do stok 

malých průměrů, kde se člověk nedostane. Nároky kladené na tyto roboty jsou vysoké. 

Především musí být vodotěsné, protože v kanalizaci je splašková voda a je technicky 

velmi náročné před použitím inspekčního robotu docílit naprosté suchosti.  

Proč se vůbec kanalizace monitorují? Hlavním důvodem vizuální kontroly je 

předejití poruch a havárií. Splašková voda obsahuje rozkládající se organické látky, 

chemické přípravky v podobě pracích prášků a mýdel, těžké kovy a toxické látky 

z průmyslu. Agresivita těchto látek způsobuje narušení povrchu vnitřní strany potrubí a 

následnou ztrátu pevnosti a vydrolování. V místech narušeného povrchu je větší drsnost 

a dochází k zachycování tuhých nečistot. Toto zanášení může vést až k úplnému ucpání 

potrubí. Důvodem zachycení nánosu sedimentu na dně potrubí bývá i malý spád řádu. 

Dalším důvodem kontroly je zejména u starších kameninových, na některých místech 

dokonce mosazné i dřevěné potrubí, prorůstání a narušování kořeny stromů. Kořeny 

opět tvoří překážku, o kterou se snáze zachytávají nečistoty. Neposledním důvodem 

monitorování kanalizace je vyosení nebo přerušení potrubí sedáním podloží a nadloží 

v jeho okolí důsledkem lidské činnosti nebo přírodních vlivů.  

Díky včasného odhalení závady technikou se dá předejít haváriím. V případě 

přerušeného potrubí výkopem a opravou. Nebo v případě ucpaného potrubí pročištění 

tlakovou vodou. 
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2. Stokové sítě 

2. 1. Stoková síť 

Stoková síť je soustava rozvodů, potrubí a dalších zařízení. Tato zařízení slouží 

k odvodu odpadních vod z nemovitostí do čistíren odpadních vod nebo recipientu. 

Recipient je vodní útvar (rybník, přehrada, jezero), do kterého je sveden kanalizační řád. 

Do těchto sítí bývají ve městech napojeny okapové svody odvádějící dešťovou vodu ze 

střech domů a kanalizace odvádějící vodu z komunikací, chodníků a veřejných 

prostranství. 

 

2. 2. Dělení stokových sítí 

 

2. 2. 1. Podle způsobu odvádění srážkových vod 

 

• Jednotná stoková síť – jednotná síť odvádějící zároveň splašky i dešťovou vodu 

• Oddilná stoková síť – dvousysténová, jedním systémem odtékají splašky do 

ČOV a druhým systémem je svedena dešťová voda do recipientu 

 

2. 2. 2. Podle hnací síly 

 

• Gravitační – vodu pohání gravitační síla, minimální spád je 0,5 % 

• S nuceným oběhem vody – řešení je nezávislé na teréním profilu a je technicky a 

finančně náročné 

 Tlaková kanalizace 

 Vakuová kanalizace 
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2. 2. 3. Podle místního terénu 

 

• Úchytná soustava – používá se ve městech s mírně svažitým terénem k řece. 

Kolem této řeky jde hlavní stoka jdoucí do ČOV. Do této stoky jsou svedeny 

všechny větve řádu. 

• Pásmová soustava – používá se v prudce svažujícím se terénu k řece. Vedlejší 

sběrnice, které jdou v různých výškách, jsou spojeny hlavním sběračem 

s velkým spádem. 

• Vějířová (větvená) soustava – používá se k odvodňování v terénu bez většího 

toku. Středem odvodňovacího území jde hlavní sběrač, do kterého jsou vějířově 

napojeny jednotlivé větve. 

• Dostředivá (radiální) soustava – používá se v uzavřených kotlinách v kombinaci 

s jinou soustavou. Shromážděná voda se z přečerpávací nádrže vytlačí do výše 

položené stoky a tou pokračuje do ČOV. 

 

2. 2. 4. Podle průleznosti 

 

• Neprůlezné – lidem vstup zakázán, průměr do 80 cm 

• Průlezné – průměr 80 – 150 cm 

• Průchozí – průměr nad 150 cm [5] 
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2. 3. Průřezy stokového potrubí 

 

• Kruhový profil – používá se v menších sítích a u domovních přípojek 

• Vejčitý profil – mnohdy bývá označován jako vídeňský vejčitý profil. Používá 

se pro jednotnou kanalizaci. Dolní část je užší, má menší průtočnou plochu a 

díky tomu je rychlost proudění malá. Vyrábí se z betonu, železobetonu, 

sklolaminátu a z kanalizačních cihel. Spodní část (žlábek) je zpravidla 

vykládána čedičem, protože je více obrušována a vymílána vodou. Rozměry 

profilu jsou rozděleny do 10 tříd. Od 60 cm na výšku a 110 cm na šířku, po 

150 cm na výšku a 230 cm na šířku. [5] 

 

 

Obr. č. 1.: Potrubí vejčitého průřezu [16] 
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2. 4. Materiály potrubí 

 

Na vlastnosti materiálů jsou kladené velké nároky. Musí být otěruvzdorné, odolné vůči 

chemickým látkám, korozi, působení mikrobiálních látek, pevné a nepropustné. [5] 

• Kamenina – trvanlivost a odolnost zaručuje glazura na stěnách 

• Beton – nejrozšířenější. Buď se spojují jednotlivé prefabrikované části, nebo se 

odlevají na místě 

• Litina – používá se litina tvárná, hlavně pro vedení vody 

• Čedič – nejodolnější, používá se tavený čedič 

• Kanalizační cihly – tzv. zvonivky, jsou pevné a křehké, z jedné strany 

glazurované 

• Plast – u menších profilů se používají na cely plášť a u velkých profilů jako 

výstelka 

 PP – polypropylen 

 PVC – polyvinylchlorid 

 PE – polyetylen  

 

 
Obr. č. 2.: Kameninové a plastové potrubí [17] 
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3. Kanalizační servisní roboty 

Na trhu je několik firem zabývajících se vývojem a výrobou robotů pro 

kanalizace. Tyto firmy se vesměs zabývají roboty, které nejsou pouze inspekční, ale 

jsou určeny i pro jiné servisní úlohy. Nejčastější úkoly, které musí roboty zvládnout, 

jsou inspekce potrubí, frézování a vrtání děr pro odbočky kanalizační sítě frézami a 

vrtáky. Roboty ovládané po kabelu mohou plnit i funkci čistící. Souběžně s kabelem je 

přiváděno čistící médium (tlaková voda, suchý led, tuhý oxid uhličitý a další). 

Kanalizační roboty používají nejčastěji tři základní lokomoční zařízení: kolové systémy, 

pásové systémy a plovoucí systémy. Kolové a pásové podvozky se používají převážně 

do potrubí s menšími průměry a zejména tam, kde nehrozí jeho zatopení v celém 

průměru potrubí. Plovoucí se používají pro hlavní řádové stoky s velkými průměty 

potrubí, které jsou zatopené vodou. Tyto servisní roboty bývají konstruovány buď jako 

plovoucí po hladině, nebo jako ponorky. Je možno použít i kráčející a plazící systémy, 

ale ty se používají jen velmi zřídka, hlavně pro svou složitost. Komunikace mezi 

operátorem a robotem probíhá buď po kabelu, nebo bezdrátově. Výhodou ovládání po 

kabelu je, že robot si nemusí sebou vést zdroj energie (zmenšení rozměru robotu), 

přívod pracovních médií a také při uvíznutí robotu jej lze za tento kabel vytáhnout. 

Roboty komunikující bezdrátově si musí sebou vést vše potřebné včetně zdroje. Tyto 

roboty se používají pouze pro monitorovací účely (tzn., že robot je opatřen pouze 

kamerou a senzorickým subsystémem).  

 

3.1. IMS citer TURBO 

 

Robot IMS cutter TURBO od německé firmy IMS Robotics slouží nejen pro 

monitoring potrubí, ale i pro jeho opravu. Jeho robustnost a odolný kolový podvozek 

dovoluje použití v potrubí od 200 mm až do 400 mm. U vejčitého průřezu až do 

600 mm. Akční rameno má 3 stupně volnosti. Na tomto rameni je umístěna voděodolná 

barevná kamera se stěrači a čtyřmi halogenovými světly. Dále je možnost umístění 

odnímatelného fotoaparátu. Robot lze kombinovat s opravárenským systémem Multisan 

TURBO, který slouží pro práce na potrubí. Tento systém zahrnuje pneumatické vrtací 

zařízení a vrtáky a frézky různých průměrů a tvarů pro vyvrtávaní, řezání a řezání 



 

 

 

otvorů do stěn potrubí. Pohyb robotu 

síťovým napětím (230 V

je pomocí dvou joysticků

Ovládací a napájecí kabel a p

metrů. Celková délka robotu a ramen

• Průměr potrubí: 200

• Napájení: 230

• Délka robotu: 1100

• Hmotnost: 70

 

 

 

3.2. KA-TE 

 

Kanalizační robot KA

k odstraňování betonových nálitk

v potrubí. Kolový podvozek je pohán

dostupný ve dvou velikostech. Robot KA

600 mm a KA-TE mini v

uskutečněn po kabelu. Na robotu je umíst
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n potrubí. Pohyb robotu zajišťují elektromotory napájené

V nebo 110 V). Tlak uvnitř robotu je sledován senzory. 

je pomocí dvou joysticků v řídící stanice operátora. Přenos je řešen po kabelu do robotu. 

Ovládací a napájecí kabel a přívod stlačeného vzduchu může mít délku 100 nebo 50 

. Celková délka robotu a ramena s opravárenským systémem je 1100

ů ěr potrubí: 200 – 400 mm 

Napájení: 230 V (110 V) 

Délka robotu: 1100 mm 

Hmotnost: 70 kg 

Obr. č. 3. Robot ISM cutter TURBO [6] 

ční robot KA-TE od firmy KA-TE PMNO AG se používá 

ování betonových nálitků a kořenů, otevírání přípojek a dalších p

potrubí. Kolový podvozek je poháněn výkonným hydraulickým pohonem. KA

dostupný ve dvou velikostech. Robot KA-TE umožňuje práci v potrubí od 200

ini v potrubí od 150 mm do 300 mm. Ovládání a p

po kabelu. Na robotu je umístěna barevná kamera. Délka modelu KA

ují elektromotory napájené normálním 

 robotu je sledován senzory. Ovládán 

řešen po kabelu do robotu. 

ůže mít délku 100 nebo 50 

opravárenským systémem je 1100 mm. [6] 

 

TE PMNO AG se používá 

řípojek a dalších překážek 

n výkonným hydraulickým pohonem. KA-TE je 

potrubí od 200 mm do 

mm. Ovládání a přívod energií je 

barevná kamera. Délka modelu KA-TE je 
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865 mm a hmotnost je 78 kg. Model KA-TE mini je 750 mm dlouhý a váží 40 kg. 

Výkon vrtacího systému je 5 kW respektive 3,2 kW. [7] 

• Průměr potrubí: 200 – 600 mm, 150 – 300 mm 

• Délka robotu: 865 mm, 750 mm 

• Hmotnost: 78 kg, 40 kg 

• Ovládání: po kabelu 

 

 

Obr. č. 4.: Roboty KA-TE mini a KA-TE [7] 

 

3.3. Solo 

 

Tento autonomní inspekční robot od firmy RedZone Robotics je schopný 

pracovat v potrubí s průměrem od 200 mm do průměru 300 mm. Se svým pásovým 

podvozkem je schopen se pohybovat v souvislé vrstvě vody do maximální výšky 

60 mm. Je vyroben z plastů a slitiny hliníku. Jeho hmotnost je 11,5 kg. Integrovanou 

kamerou je schopen zobrazit operátorovi 360 ° pohled kolem sebe. Komunikace mezi 

operátorem řídící robot z PC a robotem probíhá bezdrátově. [8] 

• Průměr potrubí: 200 – 300 mm 

• Hmotnost: 11.5 kg 

• Ovládání: bezdrátově 

 



 

 

 

3.4. Responder

 

Responder je zástupce pásových robot

do 6 m). Vyrábí ho také firma RedZone Robotics. Jedná se o multi senzorový inspek

robot. Je schopný operovat v

výšky. Je schopný kontrolovat profil potrubí, výšku vodní hladiny, zda potrubí 

nepodléhá korozi, výšku nános

používá kamery, 3D laserový skener, sonar a další sní

• Průměr potrubí: 900

• Ovládání: po kabelu
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Obr. č. 5.: Robot Solo [8] 

3.4. Responder 

Responder je zástupce pásových robotů pro větší průměry potrubí (od 900

do 6 m). Vyrábí ho také firma RedZone Robotics. Jedná se o multi senzorový inspek

rovat v zatopeném potrubí s výškou hladiny dosahující až 

výšky. Je schopný kontrolovat profil potrubí, výšku vodní hladiny, zda potrubí 

nepodléhá korozi, výšku nánosů a kontrolovat poloměry oblouků

používá kamery, 3D laserový skener, sonar a další snímače. [8] 

ů ěr potrubí: 900 -6000 mm 

Ovládání: po kabelu 

 
Obr. č. 6. Robot Responder [8] 

 

ů ěry potrubí (od 900 mm 

do 6 m). Vyrábí ho také firma RedZone Robotics. Jedná se o multi senzorový inspekční 

výškou hladiny dosahující až ¾ jeho 

výšky. Je schopný kontrolovat profil potrubí, výšku vodní hladiny, zda potrubí 

ry oblouků. K těmto úlohám 



 

 

 

3.5. Versatrax 100

 

Versatrax vyrábí a dodává kanadská firma Inuktun. Je schopen operovat 

v potrubí o průměru od 100

hloubky). Robot je schopný operovat i v

ropovody a parovody. Na 

magnetům v pásovém podvozku se m

pohybu v potrubí je 10 

komunikace mezi ním a robotem probíhá po kabelu. Polom

180 m. Celková hmotnost je 10,8

• Průměr potrubí: 100

• Rychlost: 10

• Operační 

• Hmotnost: 10,8
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. Versatrax 100 

Versatrax vyrábí a dodává kanadská firma Inuktun. Je schopen operovat 

ů ěru od 100 mm do 610 mm Konstrukce je vodot

hloubky). Robot je schopný operovat i v těžkých podmínkách jako jsou olejovody, 

ropovody a parovody. Na čele robotu je umístěná barevná kamera a dv

pásovém podvozku se může pohybovat i ve vertikálním sm

 m/min. Operátor má v řídící stanici k dispozici 10” monitor a 

komunikace mezi ním a robotem probíhá po kabelu. Poloměr operač

m. Celková hmotnost je 10,8 kg. [9] 

ů ěr potrubí: 100 – 600 mm 

Rychlost: 10 m/min 

ční prostor: 180 m 

tnost: 10,8 kg 

Obr. č. 7.: Robot Versatrax 100 [9] 

 

Versatrax vyrábí a dodává kanadská firma Inuktun. Je schopen operovat 

mm Konstrukce je vodotěsná (do 30 m 

žkých podmínkách jako jsou olejovody, 

ná barevná kamera a dvě světla. Díky 

že pohybovat i ve vertikálním směru. Rychlost 

dispozici 10” monitor a 

ěr operačního prostoru je 
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3.6. Jetty 

Tento robot vyvinula česká firma Neovision s. r. o. Je to pásový robot určený 

pro čištění vzduchotechnického potrubí, klimatizací, průmyslových a kuchyňských 

odtahů. Díky několika pásům se může pohybovat v potrubí kruhového, čtvercového i 

obdélníkového průřezu o rozměrech od 360 mm do 710 mm. Díky jeho konstrukci se 

může pohybovat i ve svislých potrubích. Čištění se provádí za pomocí rotující trysky na 

čele robotu. Jako čistící médium používá suchý led. Na čele je také umístěna kamera 

pro monitorování a kontrolu čištění. Komunikace s operátorem probíhá po kabelu. 

Robot je schopen vyvinout maximální rychlost 70 mm/s.  Jeho hmotnost činí 35 kg. 

[10] 

• Průměr potrubí: 360 – 710 mm 

• Maximální rychlost: 70 mm/s 

• Ovládání: po kabelu 

• Hmotnost 35 kg 

 

 

Obr. č. 8.: Inspekční robor Jetty od české firmy NEOVISION, s. r. o. [10] 
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3.7. Další kanalizační roboty 

 

Obr. č. 9.: Talpa FSR 2060 od firmy Schwalm Robotic [11] 

 

 
Obr. č. 10.: MidDiameter MSI od firmy RedZone Robotics [8] 

 

 
Obr. č. 11.: Rausch W-350 od firmy TapNC [12] 
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4. Konstrukční návrh inspekčního robotu 

 

4.1. Požadavkový list 

• Schopnost robotu projet potrubím o průměru 150 mm 

• Schopnost projet 45° kolenem 

• Voděodolná konstrukce, ponor robotu 40 mm 

• Překonání překážky o výšce 2 cm 

• Rychlost 5 m/min 

• Kamera se dvěma stupni volnosti 

• Osvětlení zorného pole kamery 

 

4.2. Popis prostředí 

 

Inspekční robot bude zasahovat v potrubí kanalizace, kde se ve vodě mohou 

nacházet různé nečistoty, ať už přírodní nebo umělé. Voda může obsahovat prací prášky 

a mycí prostředky.  

 

4.3. Varianty řešení 

 

Před samotným detailním konstrukčním řešením se vytvoří jednoduché varianty 

řešení. Tyto varianty byly navrženy na základě průzkumu stávajících výrobků a řešení 

servisních robotů sloužících k práci v kanalizaci. Varianty řešení by měly mít odlišné 

koncepce řešení.  
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4.3.1. Varianta A 

 

Základem této varianty je pásový podvozek. Tvar pásu je souměrný lichoběžník 

postavený na kratší základnu. Tento tvar pojezdu zaručuje překonání i relativně 

vysokých překážek. Na spodní straně jsou pojezdová kola (zelená), která nesou váhu 

podvozku. Přenos motoru od pohonu na pás zajišťuje malé hnané kolo (hnědé). Všechna 

kola jsou uložená ve „vaně“ podvozku, který má šikmá čela a je z nerezové oceli. Na 

čele robotu je umístěná kamera s osvětlením. Celé je to uzavřeno víkem. Každý pás má 

svůj motor. Řízení je diferenciální. Napájení a komunikace s operátorem probíhá po 

kabelu. Přenos obrazu z kamery taktéž probíhá po kabelu. Průjezdný profil tohoto 

robotu je 130 mm, překonává překážku vysokou 25 mm a ponor má 45 mm. 

 

 

Obr. č. 12.: Varianta A 
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4.3.2. Varianta B 

Tato varianta je založená na čtyřkolovém podvozku. Vždy dvě kola na jedné 

straně jsou spojena řemenem a poháněna jedním motorem (tzn.: jeden motor pro pravá 

kola a druhý motor pro levé kola). Průměr kol závisí na překonání požadované 

překážky. Tento podvozek se řídí diferenciálně. Kola jsou opět uložena ve tvarově 

podobném těle podvozku z nerezové oceli. Napájení, řízení a přenos kamerového 

signálu je řešen po kabelu. V přední části se nachází osvětlená kamera. Tato koncepce 

zvládne překonat překážku vysokou 20 mm, ponor 50 mm a průjezdný profil je 

150 mm. 

 

 

Obr. č. 13.: Varianta B 
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4.3.3. Varianta C 

Varianta C je také čtyřkolový podvozek. De facto se podvozek skládá ze dvou 

částí. V hlavní části podvozku se nachází přední kola, jejich motory a elektronika. 

V zadní části podvozku je náprava a menšími nepoháněnými koly. Tato náprava je 

uchycena na čepu a je otáčen pomoci motoru. Tím je dosaženo zatáčení robotu. Tato 

koncepce pohonu omezuje robot v překonání překážky na pouhých 20 mm. Celý 

podvozek je z nerezové oceli. Veškerá komunikace a napájení je také po kabelu. Ponor 

činí 40 mm a průjezdný profil je 150 mm. V čele je opět kamera s osvětlením. 

 

 

Obr. č. 14.: Varianta C 
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5. Výběr optimální varianty 

 

Ze tří předběžně navržených variant bude vybrána jedna optimální varianta, 
která bude následně detailně kontrukčně dořešena. 

 

5.1. Volba hodnotících kritérií 

Na základě těchto zvolených kritérií budou jednotlivé varianty posuzovány a 

hodnoceny. 

č. k. Kritérium Charakteristika 
K1 Průjezdný profil Rozměry potrubí, kterým je robot schopný se pohybovat 
K2 Průjezd kolenem Úhel kolena, kterým je robot schopný projet 
K3 Ponor Výška vody, kterou je robot schopný projíždět 
K4 Překonání překážky Výška překážky, kterou je robot schopný překonat 
K5 Řízení Druh řízení robotu 

Tab. č. 1.: Kritéria 
 

5.2. Hodnocení jednotlivých variant 

Každé kritérium bude vyhodnoceno u každé varianty. Bodová stupnice je od 1 

do 5, kde 1 je nejméně (nepříznivý stav) a 5 je nejvíce (velmi dobrá úroveň). 

 

Kritérium Varianta A Varianta B Varianta C 

K1 
130 mm 

5 
150 mm 

4 
150 mm 

4 

K2 
60° 
5 

45° 
4 

45° 
4 

K3 
45 mm 

4 
50 mm 

5 
40 mm 

3 

K4 
25 mm 

5 
20 mm 

4 
20 mm 

3 

K5 
dif. 
4 

dif. 
4 

Natočení zad. náp. 
3 

Tab. č. 2.: Hodnocení variant 
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5.3. Určení významnosti 

 

5.3.1. Metoda trojúhelníkových párů 

 

Porovnávané páry kriterií Počet voleb v Pořadí 
Váha 

významnosti 
q 

K1 
K2 

K1 
K3 

K1 
K4 

K1 
K5 

3,5 
----- 

1 1,7 

 K2 
K3 

K2 
K4 

K2 
K5 

1 
----- 

4 1,6 

  K3 
K4 

K3 
K5 

2 
----- 

2 1,4 

   K4 
K5 

1 
0,5 

3 
5 

1,6 
0,9 

 
Tab. č. 3.: Metoda trojúhelníkových párů 

5.3.2. Určení vážených indexů kriteria 

 

Kriterium 
Varianta A 

Hodnota Váha významnosti q Vážený index kriteria 
K1 5 1,7 8,5 
K2 5 1,6 8 
K3 4 1,4 5,6 
K4 5 1,6 8 
K5 4 0,9 3,6 

Celkový součet vážených indexů varianty A 33,7 

Tab. č. 4.:Vážený index varianty A  
 

Kriterium 
Varianta B 

Hodnota Váha významnosti q Vážený index kriteria 
K1 4 1,7 6,8 
K2 4 1,6 6,4 
K3 5 1,4 7 
K4 4 1,6 6,4 
K5 4 0,9 3,6 

Celkový součet vážených indexů varianty B 30,2 

Tab. č. 5.:Vážený index varianty B 
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Kriterium 
Varianta C 

Hodnota Váha významnosti q Vážený index kriteria 
K1 4 1,7 6,8 
K2 4 1,6 6,4 
K3 6 1,4 4,2 
K4 3 1,6 4,8 
K5 3 0,9 2,7 

Celkový součet vážených indexů varianty C 24,9 

Tab. č. 6.:Vážený index varianty C 
 

5.4. Celkový součet vážených indexů jednotlivých variant 

Pořadí Celkový součet vážených indexů Varianta 
1. 33,7 A 
2. 30,2 B 
3. 24,9 C 

Tab. č. 7.:Přehled vážených indexů 
 

Po provedení funkční analýzy a zhodnocení všech kritérií jsem došel k závěru, 

že varianta A je vybrána k detailnímu konstrukčnímu provedení. Tuto variantu budu 

déle detailně zpracovávat. 
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6. Konstrukční řešení inspekčního robotu 

 

Navržený inspekční robot je schopen se, díky své koncepci, pohybovat v potrubí 

pomocí dvou gumových pásů. Každý pás je poháněn přes kuželové soukolí 

stejnosměrným motorem. Pomocí diferenciálního řízení je schopen projet 45° kolenem 

a ve větších průřezech potrubí až 60°. 

Robot je konstrukčně tak proveden, že je schopen operovat i v částečně 

zaplaveném potrubí. Výška zaplavení je 40 mm. V prostředí se s velkou 

pravděpodobností budou nacházet biologické nečistoty, prací prášky a jiné odpady 

z lidských příbytků.  

Robotem bude vykonávána inspekční činnost. K tomuto účelu je na robotu 

umístěná kamera, pomocí které bude operátor kontroloval kanalizační potrubí. 

K osvětlení zorného pole kamery slouží soustava LED diod. Veškerá komunikace mezi 

robotem a operátorem bude probíhat po kabelu, který si robot potáhne za sebou. Po 

tomto kabelu bude také přivedeno napájení. 

 

Obr. č. 15.: Řešená varianta 
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Základní parametry 

Šířka/délka/výška: 91 mm/180 mm/77 mm 

Hmotnost: 2 kg 

 

6.1. Popis jednotlivých částí robotu 

 

6.1.1. Rám Robotu 

 

Rám podvozku (obr. č. 16.) je hlavní nosný prvek robotu. Je to odlitek 

z nerezové oceli, který je dále opracován na požadovanou přesnost. Podvozek má 

v podélném řezu tvar souměrného lichoběžníku otočeného kratší základnou dolů. Přední 

a zadní čelo jsou zkoseny pod úhlem 40° z důvodu lepšího překonání překážek. V jeho 

spodní části jsou umístěny dva kvádry celistvého materiálu, ve kterých jsou otvory pro 

uložení šestice pojezdových kol. Tyto kvádry slouží také jako přídavná hmotnost pro 

zlepšení adheze a také z důvodu jednodušší výrově podvozku. V těchto kvádrech se také 

nachází otvory se závity pro uchycení obou motorů a řídící elektroniky ( M2,5 resp. 

M3). V horní části jsou úhlopříčně proti sobě otvory pro uložení poháněných kol. 

Zrcadlově proti těmto otvorům jsou dva výklenky. V každém výklenku je umístěn 

mechanismus pro napínání jednoho pásu. Mezi pojezdovými koly jsou podpěry pro pás. 

Tloušťka stěny podvozku je 1 mm, v místech uchycení mechanismu pro napínání pásu 

je tloušťka stěny 3,5 mm. Ke korbě je připojeno stínění kabelu pro odvedení případné 

statické elektřiny. V zadní části korby je otvor pro průchodku kabelu. Ke korbě je i 

přichyceno tažné lanko kabelu. Za toto lanko se může robot v případě uvíznutí, nebo 

jiných technických problémů vytáhnout zpět. Na horní část korby je několika šrouby 

přichyceno víko robotu. Toto víko se skládá ze dvou částí. Menší část se nachází pod 

kamerou. Větší zadní část je odlitek. V této části je otvor pro průchod kabelu od 

kamery, mikromotoru zajišťující horizontální natočení a od LED diod. Styčné plochy 

korby a víka jsou zatěsněny silikonem, aby nedocházelo k průniku vody. Na dně korby 

je umístěno olověné závaží, aby byla zajištěna adheze. 
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Obr. č. 16.: Korba podvozku 

 

6.1.2. Pojezdové kolo 

  

Pojezdová kola slouží k tomu, aby přitláčela pásy k povrchu a robot se mohl 

pohybovat. Pojezdové kola nesou celou hmotnost robotu. Robot jich má šest, tři na 

každé straně. Povrch kola má tvar oblouku. Tento tvar umožňuje, aby se pás kolem 

tohoto oblouku obepnul a lépe tak přenášel reakce od potrubí. Kdyby kola neměla tento 

tvar, tak by se pás na hraně kola lámal a docházelo by k prodření pásu v místě styku 

s trubkou.  

Kolo je umístěno na nerezové hřídelce. K zabránění pootočení kola na hřídelce 

je na hřídelce odfrézována ploška. V náboji kola je obdobná ploška. Aby se kolo 

z hřídelky nesesmeklo, je kolo zajištěno třmenovým pojistným kroužkem. Hřídelka je 

uložená v kluzných pouzdrech z kompozitu, která nepotřebují dodatečné domazávání. 

Kluzné pouzdro má na čele přírubu taktéž z kompozitu. Tato konstrukce pouzdra 

umožňuje přenášet radiální i axiální síly. Hřídel je uložena ve dvou kroužcích, které 

jsou vůči sobě otočeny. Z venkovní strany pouzdra dosedají na osazení na hřídeli, 

z vnitřní strany je podložka a zajištěno je to třmenovým pojistným kroužkem. Hřídel 
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v oblasti kluzných pouzder musí mít určitou tolerovanou přesnost, aby nedocházelo 

k radiální vůli. (obr. č. 17.) Celé je to uloženo v otvoru v korbě.  

 

 

Obr. č. 17.: Pojezdové kolo 

 

Aby se zabránilo vstupu vody a nečistot do uložení, je z venkovní strany umístěn 

hřídelový těsnící kroužek (gufero). Po konzultaci s panem Šenkýřem z firmy Rubena 

bylo zvoleno gufero z materiálu FKM (fluorouhlíková pryž). Gufero je umístěno čelní 

stranou ven, z důvodu, že bude na gufero z vnější strany působit voda (bude vyvíjet 

tlak), bude gufero roztahovat a tlačit vnější plochu a spodní plášť do uložení a přitláčet 

břit na hřídel. Díky tomuto tlaku nebude docházet k netěsnostem. Plocha hřídele pod 

břitem gufera je potřeba povrchově upravit (větší tvrdost) a drsnost povrchu musí být 

Ra 0,8. Přesnost hřídele musí být v tolerance h8 až h11. 

 



Diplomová práce 

 

 

- 33 - 
 

 

Obr. č. 18.: Řez uložením pojezdového kola 

 

6.1.3 Hnací kolo 

Hnací kolo slouží k přenášení kroutícího momentu z motoru na pás. Na rovné 

venkovní ploše kola jsou umístěny zuby. Tyto zuby slouží k přenášení kroutícího 

momentu na pás. Každý zub se při dotyku pásu s kolem zasune do otvoru pásu a posune 

pás. V záběru je několik zubů, ale vždy aspoň jeden v plném záběru. Na rozdíl od 

pojezdového kola je u hnacího kola obvod zcela hladký. Zde je potřeba, aby pás dosedl 

na kolo naplocho, bez žádného ohybu. (obr. č. 19.) 

 

Obr. č. 19.: Hnací kolo 
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Hnací kolo je proti pootočení zajištěno odfrézovanou ploškou a proti axiálnímu 

sesmeknutí pojistným kroužkem. Hřídel je uložená v kluzných pouzdrech jako 

pojezdové kolo, ale s tím rozdílem, že pouzdra nejsou zajištěny podložkou a pojistným 

kroužkem. Zde je zajištění provedeno pomocí kuželového kola. Na konec hřídele je 

nasunuto kuželové kolo a doraženo až k přírubě kluzného pouzdra. Kuželové kolo je 

zajištěno proti axiálnímu posunutí stavěcím šroubem. Opět je to celé uloženo v domku 

v korbě. 

 
Obr. č. 20.: Řez uložením hnacího kola 
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6.1.4. Pás, napínání pásu 

 

Pás je z jednoho kusu gumy. Po celém jeho obvodu jsou otvory, do kterých 

zabírají zuby hnacího kola. Na vnitřní straně pásu jsou dvě řady podélných výčnělků, 

mezi kterými se odvalují pojezdové kola a zabraňují sesmeknutí pásu. Na horní straně 

pásu jsou příčná žebra, které zlepšují záběr pásu v nečistotách. Tvar těchto žeber je 

oblouk, kvůli lepší přilnavosti k potrubí.  

 

 

Obr. č. 21.: Pás 

 

Volba koncepce hnacího kola se zuby a pásu s otvory je výhodnější proti 

koncepci se zuby na pásu v tom, že když se dostanou do otvoru v pásu nečistoty, tak je 

zub kola vytlačí ven. U druhé koncepce by se nečistoty dostaly do kola a zuby na pásu 

by je zatlačovaly dovnitř, až by došlo k ucpání kola a přeskoku zubu pásu. 

Napínací kolo je zcela hladké. Slouží k napínání pásu a jenom se po pásu 

odvaluje. Opět je zajištěno ploškou a pojistným kroužkem. Uložení napínacího kola je 

obdobné jako u pojezdového kola. Hřídel s kluznými pouzdry, zajištěnými podložkou a 

pojistným kroužkem, je uložena v uzavřeném domku napínacího mechanizmu a 

zatěsněno guferem. Domek je rozdělen na dvě části z montážních důvodů. Tyto dvě 

části jsou k sobě sešroubovány šrouby se zápustnou hlavou. Domek s kolem je uložen 
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v napínacím loži, které je našroubováno k rámu podvozku dvěma šrouby. Aby byla 

zajištěna přesná poloha, je v kontaktní ploše napínacího lože oválný výstupek. Při 

sešroubování lože s rámem tento výstupek zapadne do díry stejného tvaru v podvozku. 

Samotné napínání je uskutečněno pomocí šroubku zašroubovaného do lože. Při 

vyšroubovávání šroubku tlačí jeho hlava na domek s kolem, odtlačuje ho a tím dochází 

k napínání pásu. 

 

 

Obr. č. 22.: Napínací mechanizmus pásu 

 

6.2.5. Pohon 

 

Pohonnou jednotku tvoří dva bezkartáčové stejnosměrné motory EC 20 flat 

s výkonem 3 W od firmy maxon. Každý motor má planetovou převodovku GP 22 A 

s krouticím momentem 1 Mn a převodovým poměrem 20:1 (datasheet motoru i 

převodovky v příloze). Na výstupní hřídeli převodovky je nasazeno kuželové kolo, které 

po zabudování pohonné jednotky do podvozku tvoří ozubený převod s kuželovým 

kolem umístěným na hnacím kole. Velikost motoru neumožňovala jeho uložení v ose 
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poháněcího kola, proto byly motory uloženy v podélné ose robotu a moment je 

převáděn kuželovým soukolím. Hřídel převodovky je s mírným přesahem vůči 

kuželovému kolu, a tím pádem je v něm nalisována. Radiálnímu pootočení je zabráněno 

plošku na hřídeli a na kole. Pohonná jednotka je uchycena k podvozku pomocí ohýbané 

desky. (obr. č. 23.) Tato deska je přichycena k převodovce třemi šrouby. Motor je 

natočen o 12° vůči vodorovné rovině. Toto sklopení jednak mírně snížilo těžiště robotu, 

ale hlavně vytvořilo prostor uprostřed robotu, kde je umístěna řídící elektronika. Cena 

motorů a převodovek je 8246 Kč. 

 

Obr. č. 23.: Sestava pohonné jednotky 

 

 

Obr. č. 24.: Motor EC 20 flat a převodovka GP 22A [18] 
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6.2.6. Polohovací zařízení kamery 

Hlavním úkolem robotu je inspekční činnost a k tomu je potřebná kamera. 

V požadavcích je zadáno, že kamera bude mít dva stupně volností. První stupeň volnosti 

je otáčení kamery kolem svislé osy. To umožní operátorovi se rozhlížet vpravo a vlevo. 

Druhý stupeň volnosti je náklon kolem vodorovné příčné osy. To umožní operátorovi se 

dívat nahoru a dolů. Při zkombinování obou směrů natáčení uvidí operátor kolem celého 

robotu.  

Samotná kamera je vlepená v objímce, která má čepy pro rotaci kolem 

vodorovné příčné osy. Tato objímka je uložená přes kluzná pouzdra v rámu 

polohovacího mechanizmu a z obou stran je zajištěna pojistným kroužkem. Na jedné 

straně je na čepu nasazené a zajištěné ozubené kolo šnekového převodu. Na rámu 

polohovacího mechanizmu je upevněn motor. Je to mikromotor 0515B s momentem 

0,2mNm s převodovkou 06A s momentem 23mNm a převodovým poměrem 625:1 od 

firmy Faluhaber (jejich datasheety v příloze). Na výstupní hřídeli převodovky je 

nalisován šnek. Motor je uložen do objímky a i se šnekovým převodem je zakrytován 

víčkem. Svislá ramena rámu jsou z montážních důvodů přišroubovaná k tělu rámu. 

Svislá osa otáčení je uložena v kluzných pouzdrech s přírubou. Pod pouzdry je podložka 

a kolo šnekového převodu. Celé je to axiálně zajištěné pojistným kroužkem. Jako pohon 

pro otáčení kolem svislé osy je použit stejný motor, jako pro natáčení kolem vodorovné 

osy. Pro úsporu místa je uložen vodorovně a moment je přenášen přes šnekový převod. 

Zpětná vazba pootočení polohovadla není zajištěná senzory v motoru, ale 

zajišťuje ji kamera. Operátor na záběrech z kamery vidí, kterým směrem má kameru 

otočenou. Na čele kamery je nalepena sestava šesti bílých SMD LED diod pro osvětlení 

zorného pole kamery. 

Cena mikromotoru a převodovky je 6790 Kč. 
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Obr. č. 25.: Polohovací mechanizmus kamery 

 

 

Obr. č. 26.: Motor 0515B a převodovka 06A [19] 
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6.2. Elektrická výbava 

Na obrázku č. 27. je zobrazeno blokové schéma řídící elektroniky a kamery. 

 

Obr. č. 27.: Blokové schéma elektroniky 

 

Mozkem celého robotu je mikroprocesorová deska Arduino Nano. Z jejího 

digitálního výstupu, který slouží jako PWM výstup, je ovládána řídící jednotka motoru 

DEC Module, která řídí motor. Každý motor má svůj DEC Module. Tento modul je 

řízen analogovým signálem na vstupu, proto je potřeba signál z PWM výstupu arduina 

převést na analogovou hodnotu. Jako převodník je použitý T-můstek složený z rezistoru 

a kondenzátoru (Obr. č. 29). 

Komunikace robotu s operátorem probíhá po kabelu v rozhraní RS-485. Arduino 

toto rozhraní přímo nepodporuje, proto je předzařazen převodník z RS-485 na 

Synchronní / asynchronní sériové rozhraní UART, které už Arduino má. Následně už 

může být převedený signál přenášen po krouceném páru k operátorovi.  

Výstupem vodotěsné kamery je  televizní PAL signál. Při přenosu tohoto signálu 

na větší vzdálenosti vzniká útlum a tím pádem klesá kvalita obrazu. Aby se tomuto 

útlumu zabránilo a obrazový signál se dal přenášet na větší vzdálenosti, musí být nějak 

upraven. K této úpravě slouží pasivní převodník, který televizní signál přizpůsobí pro 

přenos po krouceném páru. Po převedení TV signálu je tento signál posílán 
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k operátorovi, kde se opět převede zpět na PAL systém. Z PWM výstupu Arduina je 

ovládán Speed Controler, který ovládá mikromotor natáčení kamery kolem vodorovné 

osy. Z dalšího PWM výstupu je ovládán přes Speed Controler mikromotor rotace kolem 

svislé osy. K osvětlení zorného pole kamery slouží soustava LED diod. Zapínání a 

vypínání osvětlení si bude operátor ovládat sám. Diody budou napojeny na digitální 

výstup Arduina.  

Celá elektronika včetně motorů a kamery bude napájena po kabelu. Do robotu 

bude přivedeno 24 V, které potřebují motory. Pro ostatní elektroniku, která je napájena 

menším napětím, je potřeba snížit napětí na jimi požadovanou hodnotu. K tomu budou 

sloužit stabilizátory napětí (viz kap. 6.3.7.). 

 

6.2.1. Arduino Nano 

 

Arduino Nano je minimalizovaná open-Sourse vývojová deska pro jednoduchý 

vývoj el. programovatelných zařízení. Tato deska používá mikrokontrolér AVR 

ATmega328. Programování mikrokontroléru probíhá v prostředí Arduino IDE 

dodávaném výrobcem. Pro programování je použit jazyk odvozený od jazyka WIringu. 

Obsahuje 14 digitálních vstupů/výstupů a 8 analogových vstupů. K PC se dá připojit 

pomocí mini USB. Napájení je v rozmezí 5 V až 20 V. 

• Čip: ATmega328 

• Frekvence: 16 MHz 

• Paměť: 32 kB 

• 14x DI/O 

• 8x AI 

• USB mini 

• UART 

• Napájecí napětí: 5-20 V 

• Rozměry: 43,2 x 18,5 mm 

• Cena: 1059 Kč 
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Obr. č. 28.: Arduino Nano [20] 

 

 

Obr. č. 29.: Schéma převodníku PWM na analogový signál 

 

6.2.2. DEC Module 24/2 

 

DEC Module je 24 V jedno-kvadrantový controler pro rychlostní řízení EC 

motorů do 48 W. Na tento modul je možnost připojit tři Hallovy senzory. Má tři 

digitalni vstupy pro nastavení rychlosti, určení směru otáčení a Enable vstup. Má také 

jeden digitální výstup pro signalizaci, že je připraven. Tento modul je schopen pracovat 

v teplotních podmínkách od -10°C do 45°C a vlhkosti do 80%. 
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• Rozsah napětí: 8-24 V 

• Maximální proud: 3 A 

• Maximální výkon motoru: 48 W 

• Maximální rychlost: 80000 ot/min 

• Počet Hallových senzorů: 3 

• 4x DI 

• Ochrana proti přepětí 

• Rozměry: 54,2 x 20,38 x 12,7 mm 

• Hmotnost: 4 g 

• Cena: 824 Kč 

 

 

Obr. č. 30.: Dec Module 24/2 [18] 

 

  



Diplomová práce 

 

 

- 44 - 
 

6.3.3 Převodník RS-485/UART 

 

Tento převodník převádí signál z UART (synchronní/asynchronní sériové 

rozhraní) na synchronní sériovou linku RS-485. Cena tohoto převodníku je 200 Kč. 

 

Obr. č. 31.: RS-485/UART [21] 

 

6.3.4. Kamera 

 

Univerzální auto mini kamera. Její vysoce kvalitní snímací senzor umožňuje 

obraz v téměř stejné kvalitě jako z kamery s CCD čipem. Její snímací úhel je 170°. 

Výstupní formát obrazu je televizní PAL systém, což umožňuje připojení k většině 

monitorů. Její konstrukce zajišťuje ochranu IP68.  

• Rozlišení: 656 x 492, 420 TV řádků 

• Snímací čip: 1/4´ CMOS 

• Minimální osvětlení: 0,2 Lux 

• Krytí: IP 68 

• Provozní teplota: -20°C ÷ 60°C 

• Napájení: 12 V 

• Rozměry: 18 x 20 mm 

• Cena: 759 Kč 

 



Diplomová práce 

 

 

- 45 - 
 

 

Obr. č. 32.: Kamera [22] 

 

Pro osvětlení kamery je použito šest bílých LED diod se svítivostí 800-

1100 mcd a vyzařovacím úhlem 90° umístěných na polohovacím zařízení kamery. Toto 

umístění zajistí, že diody budou svítit vždy tak, kam se dívá kamera. Ovládáni osvětlení 

je pomocí digitálního výstupu Arduina. Cena šesti LED diod je 78 Kč. 

 

 

Obr. č. 33.: Schéma zapojení LED diod 
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6.3.5. Převodník PAL/kroucený dvojpár 

 

Převodník QH-UTP106A slouží k přenosu video signálu po kroucené dvojlince 

(UTP kabel). Tento prvek je zcela pasivní, takže nepotřebuje žádné napájení. Snadné a 

kvalitní připojení ke kameře zajišťuje BNC konektor (75Ω). Kroucená dvojlinka se 

připojí do samořezných svorek (100Ω). Pro zabránění nežádoucího rušení je vestavěn 

šumový filtr. Přenos videosignálu po UTP kabelu je až 600 m. Cena je 150 Kč. 

 

 

Obr. č. 34.: QH-UTP106A [23] 

 

6.3.6. Speed Controler SC 1801P 

 

SC 1801P je velmi dynamický controler pro 2-kvadrantové rychlostní řízení DC 

mikromotoru a DC Brushless motoru od firmy Faulhaber. Je schopný ovládat motory do 

4 A. Tento controler je nadřazeným řídícím systémem ovládán pomocí PWM. Je 

schopný přijímat signály jak z Hallových sond, tak i z absolutních enkodérů. 

 



 

 

 

 

 

6.3.7. Napájení 

Napájení robotu bude uskute

robotu se nacházejí stabilizátory nap

5 V je možno použít stabilizátoru 

Pro plus pól a minus pól budou vždy spojeny dva

Na (Obr. č. 36) je vidět schéma zapojení pro stabilizátory 

stabilizátorů je 68 Kč. 

Celkový proudový odb

 

Obr. č. 36

 

 

Diplomová práce 

- 47 - 

 

Obr. č. 35.: SC 1801P [19] 

 

Napájení robotu bude uskutečněno po kabelu. Napájecí napětí bude 12

stabilizátory napětí, které sníží napětí na 5 V respektive 6

je možno použít stabilizátoru LM2940CT-5 a pro 3,3 V je možno použít 

Pro plus pól a minus pól budou vždy spojeny dva a dva vodiče kvůli vě

ět schéma zapojení pro stabilizátory řady LM2940. 

Celkový proudový odběr všech komponent je 1,6 A. 

36.: Možné schéma zapojení stabilizátorů [24, str. 1

 

ětí bude 12 V. Uvnitř 

respektive 6 V. Pro 

je možno použít L200CV. 

č ůli větší zátížitelnosti. 

řady LM2940. Cena těchto 

 

, str. 1] 
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6.3.8. Kabel 

Kabel SOLARIX SXKD-5E-FTP-PE-SAM pro komunikaci s operátorem a 

napájení robotu je samonosný stíněný UTP kabel. Je tvořen čtyřmi kroucenými páry 

měděných vodičů o průměru 0,51 mm. Tyto vodiče jsou obaleny folií, která zajišťuje 

stínění. Celé je to zalité v polyethylenovém plášti, ve kterém je i nosné lanko. 

Polyethylenový plášť zajišťuje kabelu dlouhou životnost i v nepříznivých a náročných 

podmínkách. Cena za 15 m kabelu je 165 Kč. 

 

Obr. č. 37.: Samonosný datový kabel [25] 

 

6.3.9. Operátorova stanice 

Operátorova stanice by měla obsahovat joystick pro řízení pohybu robotu, 

joystick pro ovládání kamery a notebook jako nadřazený řídící člen Arduina v robotu a 

sloužil by i pro sledování obrazu z kamery. Dále by měla stanice obsahovat převodník 

z RS 485 na USB, převodník z kroucené dvojlinky na PAL signál pro zpětné převedení 

na TV signál. Notebook by měl mít také televizní kartu na zpracování signálu z kamery. 

Napájení by mohlo být realizované z autobaterie a také pomocí adaptéru z běžného 

síťového napětí. Pro navíjení kabelu by mohla stanice obsahovat buben. Celé by to 
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mohlo být umístěno v kufříku kvůli mobilitě. (Obr. č. 38.) V tomto kufru by byl uložen 

i samotný robot. Celá inspekční souprava by tak byla pohromadě a mobilní. 

 

 

Obr. č. 38.: Příklad operátorovy stanice umístěné v kufru 

(robot Hercules) [26] 
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7. Výpočty 

 

7.1. Kontrola pohonu 

 

 

Obr. č. 39.: Nákres sil působícího na robot 

 

Vstupní hodnoty: 

Zrychlení robotu   a = 0,2 m/s2 

Rychlost robotu   v = 5 m/min = 0,083 m/s 

Hmotnost robotu   mr = 2 kg 

Hmotnost kabelu   mk = 0,345 kg 

Sklon povrchu    β = 5.71° 

Poloměr hnacího kola   rk = 0,01 m 

Poloměr pojezdového kola  rKV = 0,02 m 

Šířka pásu    b = 0,01 m 

Výška brodění    z0 = 0,012 mm 

Koeficient smykového kabelu fk = 0.8 
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Celková síla na pohon 
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Momenty setrvačnosti motoru (Jm) a převodovky (Jp) zjistíme z katalogu Maxon 

motors. (Příloha 1, 2) Momenty setrvačnosti hnacího kola (JKM), pojezdového kola (JKV) 

a kuželového kola (JKK) jsou odečteny z modelu. Hodnota součinitele odporu valení 

byla použita z literatury [1, str. 107, tab. 15.]. Bylo vybráno pole rozbahněné, což jsou 

ty nejhorší podmínky pro pohyb pásového vozidla v terénu. Koeficient k = 4 byl zvolen 

z literatury [1, str. 108, tab. 16.] pro plastickou hlínu. Hodnota koeficientu n pro kyprý 

materiál je 0,5. 
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⋅
+

⋅⋅
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+

+⋅+⋅⋅+⋅⋅=

o

k

kP

r

F

 

[ ]N 72,7=PF  

 

Výkon motoru 

cPP vFP µ⋅⋅=  [ ]W          (10) 

Celková účinnost pohonu 

PKPc µµµ ⋅=  [ ]-          (11) 

Účinnost kuželového soukolí je z literatury [27] a účinnost převodovky ze 

z katalogu Maxon motors (Příloha 2). 
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Dosazením do vztahu (10) dostaneme výkon 

7,098,0083,072,7 ⋅⋅⋅=PP  

[ ]W 43,0=PP  

Moment jednoho kola 

k
P

kola r
F

M ⋅=
2

 [ ]Nm          (12) 

01,0
2

72,7
⋅=kolaM  

[ ]Nm 038,0=kolaM  

 

7.2. Kontrola adheze 

Součinitel záběru 

Z

T ′
=µ  [ ]-  [1, str. 109]        (13) 

Pro ornici je součinitel záběru 0,4 [1, str. 109, tab. 17.], normálová reakce Z je 

rovno tíhové síle FG.  

Za výrazu (13) odvodíme tečnou reakci T´ 

GFZT ⋅=⋅=′ µµ  [ ]N         (14) 

81,924,0 ⋅⋅=′T  

[ ]N 848,7=′T  

Proto, aby nedocházelo k prokluzu pásů, musí být T´>FG. Jestliže toto není 

splněno, je potřeba uměle zvýšit hmotnost robotu. Zvýšením hmotnosti bude splněna 

podmínka a nebude docházet k prokluzu pásů. 
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7.3. Výpočet sil v uložení 

 

 
Obr. č. 40.: Nákres sil působících v uložení pojezdového kola 

 

Výpočet radiálních sil působících v uložení se použije ke kontrole ložisek, resp. 

kluzných pouzder. 

Pojezdové kolo nese celou hmotnost robotu. V uložení je počítáno s nejhorší 

variantou, že robot bude stát pouze na jednom kole z šesti. Proto působí celá tíhová síla 

robotu radiálně na uložení. Dosazením do vztahu (4) dostaneme výslednou radiální sílu. 

81,92 ⋅=gF  

[ ]N 93,19=gF  

 

 

Obr. č. 41.: Nákres sil působících na hnací kolo 
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Na hnací kolo působí více sil. Napínací síla působící na kolo, která je rozložena 

na půl ve směru vodorovného pásu Fn1 a šikmého pásu Fn2. Pro výpočet radiálních sil 

působících na uložení hnacího kola je potřeba nejdříve vypočítat vodorovnou složku 

síly Fn2. Síla Fn byla zjištěna experimentálně. 

[ ]N 28=nF  

221
n

nn

F
FF ==  [ ]N          (15) 

2

28
21 == nn FF  

[ ]N 1421 == nn FF  

22 cos nVn FF ⋅= ϕ  [ ]N         (16) 

145,29cos2 ⋅=VnF  

[ ]N 18,122 =VnF  

Další působící síla je síla od kuželového převodu. 

 

Obr. č. 42.: Rozklad sil na kuželovém kole [14, str. 17] 
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[ ]
[ ]m 0145,0

Nm 038,0

=

=

md

M
 

m
t d

M
F

⋅
=

2 [ ]N  [14, str. 17, (59)]       (17) 

0145,0

038,02 ⋅
=tF  

[ ]N 24,5=tF  

δα costan ⋅⋅= tr FF  [ ]N  [14, str. 17, (60)]      (18) 

45cos20tan24,5 ⋅⋅=rF  

[ ]N 35,1=rF  

Výsledná radiální síla 

rVnnRKM FFFF ++= 21  [ ]N         (19) 

35.118.1214 ++=RKMF  

[ ]N 53,27=RKMF  

Použitá přírubová kluzná pouzdra mají dynamické radiální zatížení 966 N, což je 

mnohonásobně větší než vypočtené radiální zatížení. 
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8. Experiment 

Pro zjištění potřebné napínací síly byl proveden experiment. Pro účely tohoto 

experimentu byl vytvořen jednoduchý model robotu. Byla koupena sestava pásů a kol 

od firmy Tamiya. Jako tělo posloužil dřevěný špalek, do kterého se našroubovala kola. 

Osa napínacích kol byla nechána volně ve čtvercové drážce.  

Podvozek byl zajištěn proti posunutí a siloměrem FS-500N byla táhnuta volná 

osa. Při táhnutí docházelo k napínání pásu. Táhnutí bylo zastaveno ve chvíli, kdy už se 

pás nenapínal a ze siloměru byla odečtena hodnota. Siloměrem byla změřena hodnota 

napínací síly FN = 28 N. 

 

 

Obr. č. 43.: Experiment pro určení napínací síly 
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9. Závěr 

Diplomová práce se zabývá návrhem inspekčního robotu a je vytvořena podle 

kladených požadavků. Na začátku byla provedena analýza současného stavu kanalizace, 

následně byl proveden průzkum a analýza současným možností servisních robotů pro 

kanalizace, ze které vyplývá, že servisní úlohy jsou inspekce, kontrola a servisní práce 

na kanalizaci. 

Byl sestaven požadavkový list a následně navrhnuty tři varianty řešení. Tyto tři 

varianty byly podrobeny analýze a na jejím základě stanovena kriteria pro následné 

vyhodnocení nejlepší varianty. Pomocí metody trojúhelníkových párů byla určena váha 

významnosti jednotlivých kriterii. Poté byly u všech tři variant vypočítány vážené 

indexy a byla vybrána výsledná varianta, která je dále podrobně konstrukčně řešena.  

Byly také navrženy komponenty pro řízení robotu, přenos dat mezi operátorem a 

robotem a přenos signálu z kamery. Pro pohonnou jednotku byly vybrány motory a 

převodovky od firmy Maxon. Krouticí moment motoru je přes kuželové soukolí 

převáděn na hnací kolo. Celý robot je na šesti pojezdových kolech, které mají tvarovaný 

vnější plášť pro lepší přilnavost k pásům. Pásy jsou jednodílné gumové. V závěru práce 

byly provedeny výpočty motoru, uložení a kontrola adheze. Pro určení síly napínání 

pásu byl proveden experiment. Robot splňuje požadavky uvedené v požadavkovém 

listě. Díky své konstrukci může operovat v potrubí o průměru 150 mm a projíždět 

obloukem pod úhlem 45° resp. 135°. Při větším průměru potrubí robot zvládne projet i 

60° obloukem. Zvládne operovat v potrubí zaplněném vodou do výšky 45 mm a 

překonat překážku vysokou 20 mm. Jeho kamera je umístěna na polohovadle se dvěma 

stupni volnosti (rotace kolem svislé osy a náklon kolem vodorovné osy). Na kameře je 

zabudováno osvětlení jejího zorného pole. Pro pohon kamery byly vybrány motory a 

převodovky firmy Faulhaber. Komunikace řídící jednotky robotu (Arduino Nano) a 

operátora probíhá po kabelu, ve kterém je zajištěn přenos signálu z kamery a napájení. 

Celkový proud je 1,6 A. V tomto kabelu je i ocelové lanko. V případě uvíznutí robotu, 

nebo jeho technické poruše, slouží toto lanku k jeho vytažení zpět. Cena nakupovaných 

komponent je 18339 Kč. Při konstrukci inspekčního robotu byly použity poznatky 

získané studiem na katedře Robototechniky, Fakulty strojní na VŠB-TU Ostrava. Při 

práci byly také zúročeny poznatky z praxe ve výrobním podniku.  
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