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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

PŘEČEK, A. Úprava senzorové hlavy pro mobilní robot HERCULES. Ostrava: 

Katedra robotechniky, Fakulta strojní VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014, 49 

stran, Bakalářská práce, vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D. 

Bakalářská práce se zabývá návrhem nové senzorové hlavy robotu HERCULES. 

V úvodu jsou vyhodnoceny parametry původního řešení a vlastnosti komponent, které 

obsahuje. Následně jsou sepsány požadavky na nové řešení a popis nových variant 

z požadavků vycházejících. Nejlépe vyhovující varianta je dále rozřešena a postupně 

nabývá reálných parametrů. K závěru je nové řešení popsáno a v příloze nakreslen 

výkres. 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

PŘEČEK, A. The Redesign of the Sensor Head for the Mobile Robot 

HERCULES. Ostrava: Department of robotics, Fakulta of Mechanical Engineering 

VŠB – Technical University of Ostrava, 2014, 49 stran, Bachelor thesis, Mastermind 

Ing. Václav Krys, Ph.D. 

The bachelor thesis deals with a design of a new sensor head of the robot 

HERCULES. At the beginning are evaluated parameters of the original design features 

and components which it contains. Subsequently there are written demands for new 

solutions and description of new variants based on the requirements. Top compliant 

variant is resolved and gradually it gets real parameters. In the conclusion a new 

design is detaily described and in there is its drawing in annex.  
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Seznam použitého značení 

Symbol  Význam     Jednotky 

α   Úhel profilu závitu    ° 

d   Průměr trubky manipulační nadstavby mm 

D  Délka      mm 

d2  Střední průměr šroubu    mm 

d3  Malý průměr šroubu     mm 

F   Síla vnějšího vlivu    N 

Fo  Osová síla ve šroubu     N 

Fn   Normálová síla    N 

Ft  Třecí síla     N 

f   Součinitel tření     - 

fz   Součinitel tření na závitu   - 

ϕ‘  Redukovaný třecí úhel   ° 

Ψ  Úhel stoupání závitu    ° 

k  Koeficient bezpečnosti   - 

l  Vzdálenost působení síly od osy  mm 

Mk  Moment vzniklý působením vn. síly  Nm 

Mo  Moment působící proti Mk   Nm 

Mu  Utahovací moment     Nmm 

P  Stoupání závitu    mm 

σt  Napětí v tahu     MPa 

σm  Pevnost materiálu    MPa 

S  Plocha      m2 

S0  Plocha otvoru na kabely   mm2 

S1-5  Obsah průřezu kabelu    mm2 
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Š  Šířka      mm 

V  Výška      mm  
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Úvod 

Mobilní robot HERCULES je servisním robotem z velké části zkonstruovaným na 

katedře robotechniky, kde je také uschován a jehož klasifikací je: Průzkumný a 

zásahový čtyřkolový mobilní robot. 

Je postaven na podvozku elektrického kolového invalidního vozíku, který byl 

upraven tak, aby se na něj mohla uložit potřebná elektronika a manipulační nadstavba. 

Tato nadstavba je složena ze tří pohonných jednotek umožňující velmi přesný pohyb. 

Manipulátor disponuje třemi stupni volnosti. Je složen ze dvou kloubem propojených 

článků. Na konci druhého článku je příruba, na kterou lze přichytit libovolný efektor a 

na začátku tohoto článku je umístěna senzorová hlava. 

 

Obr. 1 Robot HERCULES 

Senzorová hlava je velmi důležitou součástí robotu. Podobně jako lidská hlava, 

kde jsou smyslová centra zraku, sluchu apod., tak tato hlava je nosník senzorů (kamer 

a snímačů). Usnadňuje nám vysokou měrou schopnost ovládat robot a jeho 

manipulační ústrojí na dálku. Díky těmto senzorům nemusí mít operátor přímý 

vizuální kontakt s robotem a přitom může přesně orientovat robot v jeho prostředí i 

manipulovat s předměty. Z toho plyne jeho schopnost pracovat v člověku 

nepřístupných a nebezpečných prostorech. 

 
 PRVNÍ ČLÁNEK 

DRUHÝ ČLÁNEK 
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Jelikož tento robot slouží, aby nahradil člověka v prostředí, které je zdraví 

ohrožující a nedostupné, měly by jeho součásti odolávat i vnějším vlivům těchto 

prostředí. Tímto se dostáváme k zadání této práce, jelikož dosavadní řešení senzorové 

hlavy není pro tyto účely vyhovující. 

Mým cílem v této práci bylo vyhodnotit stávající řešení, určit potřebné požadavky 

na vylepšení a těmto požadavkům vytvořit nový adekvátní model senzorové hlavy. 
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1 Analýza aktuálního řešení 

1.1  Rozbor hlavy 

Tento díl je z materiálu ABS vyrobený metodou 3D tisku. Jedná se o prototyp 

cíleně vytvořený jako dočasné řešení na uchycení průmyslové kamery DFK21BU04H 

společnosti The imaging source (dále jen „kamera“), jedné termovizní kamery FLIR 

A65 společnosti FLIR (dále jen „termovize“) a dálkoměru DT50-P2113 společnosti 

Sick nebo dvou kamer a dálkoměru. 

 

Obr. 2 Ilustrační foto 3D tiskárny 

V hlavě jsou otvory na šrouby umístěné dle výkresové dokumentace jednotlivých 

senzorů, kde jsou uvedeny rozměry a rozmístění otvorů se závity, aby bylo možné vše 

pevně připevnit šroubovými spoji.  

Otvory na připevnění kamer a termovize lze vidět na obrázku Obr.3 ve spodním 

pohledu. Díky tomu, že jsou tyto otvory do stran protažené, lze kamery a termovizi na 

jedné ose polohovat. Otvory na dálkoměr vidíme na obrázku Obr.3 nejviditelněji 

z pohledu bokorysu. 
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Obr. 3 Pohledy na původní senzorovou hlavu 

Upevnění hlavy na druhý článek manipulační nadstavby je řešeno pomocí dvou 

stahovacích pásek. Tyto pásky jsou protaženy otvory, které vcházejí ve spod hlavy na 

jedné polovině, pokračují jejím vnitřkem, kde kopírují obvod trubky článku a 

vycházejí na druhé polovině viz. Obr.4. 

 

Obr. 4 Detail upevnění hlavy na trubku 

OTVOR NA PŘIPEVNĚNÍKAMERY 

OTVOR NA PŘIPEVNĚNÍ DÁLKOMĚRU 
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Rozměry:  

Hmotnost:  

1.2 Rozbor techniky p

1.2.1 Kamera The Imaging Source

Obr. 6 Kamera DFK21BU04H (p

Nejdůležitější prvek senzorové hlavy je ka

robotu a díky tomu s

používaná na robotu HERCULES je barevná kamera vhodná pro 

v průmyslové automatizaci, pro ochranu majetku, v

různé objektivy dle pot

kamery s kvalitou obrazu a její ceny je

Video formát: 
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Obr. 5 Fotografie původní senzorové hlavy 

   Š 206 x V 81 x D 93 mm

   460 g 

techniky připevňované na hlavu 

Kamera The Imaging Source DFK21BU04H 

  

Obr. 6 Kamera DFK21BU04H (připevněný objektiv má pouze ilustrativní charakter)

prvek senzorové hlavy je kamera. Umožňuje nám sledovat okolí 

robotu a díky tomu s ním pohybovat aniž bychom museli být v jeho blízkosti. Kamera 

robotu HERCULES je barevná kamera vhodná pro 

myslové automatizaci, pro ochranu majetku, v lékařství. Na kameru lze upevnit 

zné objektivy dle potřeby. Má nízkou hmotnost a malé rozmě

kvalitou obrazu a její ceny je pro naši aplikaci výhodný. 

   640 x 480 px 

Úprava senzorové hlavy pro mobilní robot 

 

93 mm 

á pouze ilustrativní charakter) 

ňuje nám sledovat okolí 

jeho blízkosti. Kamera 

robotu HERCULES je barevná kamera vhodná pro aplikaci 

řství. Na kameru lze upevnit 

rozměry. Poměr rozměrů 

výhodný.  
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Snímkování:    až 60 snímků za sekundu 

Citlivost:     0,1 lx 

Čip:     CCD 

Rozměry:    Š 50,6 x V 50,6 x D 56 mm 

Hmotnost:    265 g 

Díky použitím dvou kamer vedle sebe můžeme sledovat obraz ve 3D a tím se ještě 

lépe orientovat v prostoru kolem robotu. 

Obraz je přenášen na vzdálený displej uživatele robotu. 

1.2.2 Termovize FLIR A65 f=13mm 

  

Obr. 7 Termovizní kamera FLIR A65 f=13mm 

Jelikož použití robotu HERCULES je v nebezpečných a lidem nepřístupných 

prostorech, vidění tepelného záření je nedílnou součásti jeho vybavení. Díky tomu lze 

odhadnout místa stále teplotně nebezpečná například po uhašených požárech nebo při 

požárech. Sledovat prostory a postavy, zvířata ve tmě a sledovat objekty za překážkou 

jako jsou dveře či zeď. Obraz je přenášen na vzdálený displej uživatele robotu. 

Rozlišení:     640x512 px 

Zorné pole:     45° x 37° 

Ohnisková vzdálenost:   13 mm 

Obnovovací frekvence obrazu:  7,5 Hz 

Tepelná citlivost:    < 0,05 °C 

Tepelný rozsah:    -25 až +135°C 
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Přesnost:     ± 5°C 

Rozměry:    40 x 43 x 106 mm 

Hmotnost:    200 g 

Uvnitř se skrývá chladící článek, který aktivně snižuje teplo vznikající provozem 

kamery.  

1.2.3 Dálkoměr Sick DT50 

  

Obr. 8 Dálkoměr Sick DT50 

Funkcí dálkoměru je měřit vzdálenost od bodu, na který je nasměrována senzorová 

hlava, k efektoru na konci článku. Patří k tomu nejlepšímu, co lze nyní zakoupit na 

trhu pro aplikaci na mobilní robot. Jeho cílové využití je v průmyslu pro měření 

středních vzdáleností. Hojné využití má například v logistice, dřevařském průmyslu a 

automobilovém průmyslu, kde kontroluje přítomnost objektů na páse a kvalitu 

polotovarů.  

Měřící rozsah:    200 mm po 20 000 mm 

Rozlišení:     1 mm 

Reprodukovatelnost:   ± 1 mm 

Přesnost:     ± 7 mm 

Výstupní frekvence:    2 ms  

Rozměry:    Š 36 x V 73 x D 58 mm 

Hmotnost:    200 g 
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2 Nedostatky původní varianty 

Původní senzorová hlava bohužel nevyhovuje svými vlastnostmi, tvary a řešeními 

pro aplikaci v podmínkách jaké panují na otevřených prostranstvích pod širým nebem, 

v průmyslových a prašných prostorech a místech s vysokou vlhkostí a výskytem 

stékající vody. Přitom tyto prostory mohou v některých případech být člověku 

nebezpečné, a proto je třeba, aby ho robot v těchto místech nahradil, aniž by během 

úkolu nedošlo ke zhoršení jeho pozorovacích a snímacích kvalit v důsledku poškození 

snímacích zařízení např. vlhkostí a prachem. 

Nedostatky, kterými hlava disponuje: 

• Nekvalitní upevnění na manipulační nadstavbu stahovacími páskami viz. 

Obr.4. 

Toto řešení není příliš praktické. Pásky snadno uvolní své utažení vlivem 

teploty nebo mechanickými vlivy a tím pádem hrozí poškození veškeré 

techniky umístěné na hlavě. 

• Odkrytá kabeláž různě se kroutící bez přesného uceleného vedení viz. 

Obr.9. 

 

Obr. 9 Původní řešení vedení kabeláže 

• Žádné krytí senzorů chránící před padajícími kamínky, vodou, prachem a 

popelem. 

• Zanedbaný design a celkový vzhled v kompozici se zbytkem robotu (barvy, 

tvary) 
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3 Požadavkový list zlepšovaného systému 

3.1 Stupeň krytí 

3.1.1 Značení 

Stupeň krytí (IPX) udává odolnost elektrospotřebiče proti vniknutí cizího tělesa či 

vniknutí kapalin. Vyjadřuje se v tzv. IP kódu (z anglického ingress protection) 

definovaném mezinárodním standardem IEC 60529. Kód tvoří 2 cifry: první udává 

ochranu před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů, druhá stupeň 

krytí před vniknutím vody. Nejvyšším stupněm ochrany tak je IP68.1 

Stupně krytí před: 

Tab. 1 Stupně krytí IP 

Stupně krytí před: 

stupeň vniknutím vody(specifikace IPX) 
IP x0 bez ochrany 
IP x1 Chráněno proti padající vodě při ekvivalentu deště 3–5 mm padající 

vody za minutu v průběhu 10 minut. Jednotka je umístěna ve své 
pracovní poloze. 

IP x2 Chráněno proti padající vodě, když je přístroj v poloze 15 stupňů. 
Stejné jako IP x1, jen rozdílem, že jednotka je testována ve 4 pozicích, 
nakloněna o 15° v každé poloze od normální provozní polohy. 

IP x3 Chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj v úhlu 60° 
vertikálně, v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80–100kN/m2 po 
dobu 5 minut. 

stupeň nebezpečným dotykem vniknutím cizích předmětů 

IP 0x bez ochrany bez ochrany 

IP 1x Dlaní velkých 

IP 2x 
(IPxxB) 

Prstem malých 

IP 3x nástrojem (>2,5 mm) drobných 

IP 4x 
(IPxxD) 

nástrojem, drátem (>1 mm) velmi drobných 

IP 5x jakoukoliv pomůckou Prachu částečně 

IP 6x jakoukoliv pomůckou prachu úplně 



Bakalářská práce Úprava senzorové hlavy pro mobilní robot 
HERCULES 

19 
 

IP x4 Chráněno proti stříkající vodě. Stejné jako u IP x3, jen s rozdílem, 
že voda stříká ve všech úhlech. 

IP x5 Chráněno proti tryskající vodě. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech 
úhlech při průtoku 12.5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu 3 
minuty ze vzdálenosti 3 metry. 

IP x6 Chráněno proti vlnobití. Voda míří 12,5 mm tryskou ve všech 
úhlech při průtoku 100 litrů za minutu při tlaku 100 kN/m2 po 3 minuty 
ze vzdálenosti 3 metry. 

IP x7 Chráněno proti ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 
1 metr. 

IP x8 Chráněno proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého 
potopení do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení. 

Tab. 2 Stupňě krytí IP 

3.1.2 Stupeň krytí jednotlivých snímačů: 

• Kamera DFK 21BU04.H 

V katalogu výrobku není údaj o IP uveden, proto jsem se obrátil na 

obchodní oddělení společnosti The Imaging Source s dotazem týkající se 

ochrany tohoto typu kamery. Jejich odpověď zněla: „The cameras we 

produce are for industrial vision. Thus they are one component and built in 

of a complex system (e.g. machines). Therefor there is no need to do test 

for IP protection.“, volně přeloženo tedy, že kamery jsou používány 

v průmyslu jako součást komplexních systému a tudíž není třeba testovat 

IP ochranu. 

• Termokamera Flir A65 

IP 40 

• Dálkoměr Sick DT50 

IP 65 

3.2 Požadavky dle provozního prostředí: 

• Odolnost vůči prachu a drobným polétavým předmětům (štěrk, popel 

apod.) a odolnost vůči vlhkosti a dešti.  

Z tabulky Tab.1 a Tab.2 hodnot IP ochrany stanovuji tomuto požadavku 

adekvátní ochranu minimálně IP 53 

• Odolnost před vnějšími mechanickými silami (opírající se člověk), 

odolnost proti silnému větru. 

Specifikováno na to, aby spojení hlavy s ramenem odolalo před uvolněním 

síle min. 1000N působící ze strany hlavy. 

• Citlivost na světlo min. 0.1 lx 
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3.3 Mechanické požadavky: 

• Hmotnost původní senzorové hlavy: 460 g  

• Celková hmotnost všech snímačů: 2x265 + 200 + 200 = 930 g 

• Maximální hmotnost původní senzorové hlavy i se snímači (2x kamera, 1x 

dálkoměr): 2x265 + 200 + 460 = 1190 g 

• U hmotnosti nové hlavy se musí brát v potaz nárůst váhy, jakmile se 

vytvoří kryt snímačů, ale aby nedošlo ke snížení pohyblivosti manipulační 

nadstavby, měla by celková hmotnost být maximálně o 20% vyšší než 

nyní. Tudíž 1428 g. 

• Původní rozměry:  Š 206 x V 81 (132 mm i se senzory) x D 93 mm 

• Nové rozměry by měli dodržovat maximální šířku stanovenou původní 

variantou a to je Š 206mm. 

3.4 Výrobní požadavky 

• Schopnost součást vyrobit na Fortus 360mc 3D tiskem 

• Schopnost montáže maloobchodně dostupným nářadím 

• Líbivý design kompozičně zapadající do celkové vizáže robotu. Stejně jako 

lidská hlava je senzorová hlava první objekt, na který člověk podvědomě 

upře zrak. A to protože simuluje lidskou tvář a mozek automaticky 

zaměřuje objekty připomínající oči. 

3.5 Provozní požadavky: 

• Zabránit zkreslení údajů a snížení kvality snímání oproti současnému 

stavu. 

• Schopnost pojmout všechny 4 snímače. 

• Jednoduchá obsluha 

• En. spotřeba, odběr proudu původní: 

Kamera: 500mA v 5 VDC => 2,5W 

Dálkoměr: 250mA v 10 VDC => 2,1W 

Termovize: 200mA 2-40 VDC => 0,4-8W 

Celkový odběr max. 15,1 W 

V novém řešení by celkový odběr neměl narůst o více než 20% na 18,1 W, 

aby nedošlo ke znatelnému zvýšení spotřeby baterie robotu.  
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4 Varianty řešení 

4.1 Varianta č. 1 

 

Obr. 10 Varianta č. 1 

V první vzniklé variantě je krytí všech senzorů z přední strany řešeno pomocí skla. 

Sklo je umístěno tak, aby bránilo cizím tělesům vniknout do vnitřních prostorů hlavy 

z přední části a zároveň, aby byla umožněna bezproblémová kvalita snímání. Na zadní 

straně je připevněn také kryt, ale již z polykarbonátu. Zadní kryt izoluje veškeré 

komponenty snímačů ze zadní strany, a tím pádem i jejich kabeláž. Díky tomu vznikla 

uzavřená soustava uvnitř senzorové hlavy. 

V zadní části, která je prodloužená oproti původní variantě a tím pádem se nabízí 

prostor pro ohnutí kabelů bez jejich poškození, je kabeláž vedena dolů, kde kryt 

dosedá až na trubku manipulační nadstavby, na které je hlava umístěna a ve které je 

otvor. Tímto otvorem jsou protaženy kabely dovnitř trubky a jsou vedeny dále až ke 

kloubu. 
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Obr. 11 Varianta č. 1 pohled zezadu 

Celá hlava byla navržena s estetickou myšlenkou inspirovanou ve filmech „Číslo 

pět žije“ a „Wall-E“.  A to z důvodu celoročních účastí na výstavách, kde je robot 

oblíbenou atrakcí u dětí. Zároveň je tvar stříšky odůvodněn vedením kabelu 

z dálkoměru, který je vyveden směrem vzhůru. 

Do hlavy je možné upevnit stejné kombinace snímačů, jako jsou na původní hlavě.  

• Kamera, termovize, dálkoměr 

• Kamera, kamera, dálkoměr 

Tato varianta má upevnění k ramenu vyřešeno pevným spojením hlavní části a 

půlkruhového dutého válce zespod s pomocí čtyř šroubů.  

Hmotnost prázdné hlavy činí 1200 g.  
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Obr.  12 Pohledy varianty č. 1 

 

 

Obr. 13 Vizualizace celého robotu s variantou č. 1 
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4.2 Varianta č. 2 

 

Obr. 14 Varianta č.2 

Tato varianta vznikla jako reakce na možnost krytí kabelů a nejbližšího kloubu 

textilním rukávem. Rukáv je připevněn k obruči s předvrtanými otvory a tato obruč je 

přišroubována k zadní části senzorové hlavy, kde je příruba. 

Přední část hlavy je opět kryta sklem. 

 

Obr. 15 Pohled na zadní stranu varianty č. 2 
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Kruhový tvar rapidně zvětšuje vnitřní prostor, díky jemuž můžeme do hlavy 

upevnit všechny naše senzory (termovize, 2x kamera, dálkoměr). Hmotnost prázdné 

hlavy činí 796 g. Upevnění na rameno je řešeno stejně jako u varianty č.1. 

 

Obr. 16 Pohledy varianty č. 2 

 

1Obr. 17 Vizualizace celého robotu s variantou č. 2 
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4.3 Varianta č. 3 

 

Obr. 18 Varianta č.3 

U této varianty je přední část krytí součásti hlavy, to znamená, že se jedná o jeden 

díl vyhotoven z polykarbonátu. V přední části jsou pouze otvory, do jejichž průměrů 

přesně zapadnou objektivy senzorů. Díky tomu jsou těla senzorů v uzavřeném 

prostoru, ale čočky objektivů jsou v kontaktu s okolním prostředím. Tyto otvory jsou 

těsněné gumovým těsněním. 

V hlavě je dostatek prostoru pro všechny naše senzory. 

Uchycení k ramenu je řešeno šroubem a maticí, pro které jsou vymodelovány 

výčnělky. 

Díky jednolitosti dílu hlavy je možnost využít kreativity pro spoustu tvarových 

variant a designů. 

Krytí kabeláže může být řešeno rukávem i krytem na zadní straně a tím pádem 

řešeno vedení kabelů trubkou ramene. 
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Obr. 19 Pohledy varianty č.3 

 

Obr. 20 Vizualizace celého robotu s variantou č.3 
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5 Vyhodnocení variant 

5.1 Varianta č. 1 

5.1.1 Výhody 

Výhodou je příjemný design. Absolutní uzavření soustavy senzorů a tudíž vzniklá 

ochrana IP 65. 

5.1.2 Nevýhody 

Velkou nevýhodou této varianty je nedostatek prostoru pro upevnění všech 4 

senzorů. 

Celková délka hlavy narostla z 93 mm na 160 mm. A to z důvodů, že byly snímače 

posunuty více dozadu oproti původnímu řešení, aby bylo možno použít ochranného 

skla a z důvodu krytí kabeláže zadním krytem. 

Sklo samo o sobě přináší několik nevýhod: 

• Rozdíl teplot okolního a vnitřního prostředí může způsobovat zamlžení. Je 

tedy nutné řešit vyrovnávání teplot s okolím. 

• Pokud na sklo dopadnou kapky vody, je třeba je nějakým způsobem 

odstranit, aby neovlivnily kvalitu snímaného obrazu a měření dálkoměru. 

Bylo by tedy vhodné umístit stěrače. 

• Kvalita snímání termovize může být ovlivněna rozdílnými teplotami na 

vnitřní straně mezi objektivem a sklem a na vnější straně z okolí robotu. 

• Kvalita měření dálkoměru může být ovlivněna reflexí měřícího laseru na 

skle. 

Požadavkem bylo nesnižování kvality snímání. 

Hmotnost hlavy se senzory vzrostla z původních 1190 g na 1930 g. Požadavkem 

byl maximální nárůst hmotnosti o 20%. 
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5.2 Varianta č. 2 

5.2.1 Výhody 

Velkou výhodou oproti první variantě je možnost upevnit všechny čtyři senzory. 

Kabeláž je kryta rukávem, díky čemuž délka hlavy činí 146 mm. Tedy je kratší než 

varianta č. 1. 

Kruhový tvar a kratší délka značně snížila množství použitého materiálu. Díky 

tomu klesla hmotnost a u této varianty i se všemi senzory je 1526 g. 

5.2.2 Nevýhody 

Stejně jako u varianty č. 1 je zásadní nevýhodou použití ochranného skla. Tyto 

nevýhody jsou vyjmenovány u varianty č. 1. 

Narostla výška hlavy na 234 mm. Opticky působí hlava robustním dojmem a 

kruhový tvar nedovoluje přílišná estetická řešení, která by zatraktivnila vzhled. 

 

5.3 Varianta č. 3 

5.3.1 Výhody 

Nedochází k žádným problémům se schopností senzorů snímat, protože jejich 

objektivy jsou vně hlavy. 

Můžeme umístit všechny senzory. 

Můžeme krytí kabeláže řešit krytem i rukávem. 

Délka hlavy je 87 mm a je tedy kratší než u předešlých variant díky tomu, že 

objektivy vyčuhují před hlavu.  

Hmotnost pouhých 1330 g.  

5.3.2 Nevýhody 

Těsnit těsněním prostor mezi objektivy a otvory, kterými jsou vysunuty ven. 
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6 Výběr varianty 

Kvalita snímání je nejdůležitější faktor a tento faktor nejlépe splňuje varianta č. 3. 

Schopnost pojmout všechny senzory je další důležitý faktor splňující varianta č. 2 

a 3. 

Variabilita vzhledu je také podstatný faktor, kterému nejlépe vyhovuje varianta č. 

3. 

Ochranu vnitřního prostředí hlavy má lepší varianta č. 1 a 2. U varianty č. 3 je 

třeba těsnit gumovými kroužky kolem objektivů. IP ochrana proti vodě může mít 

maximální hodnotu IPx4. 

Po zvážení těchto kriterií jsem vybral variantu č. 3, jejíž parametry nejlépe 

odpovídají požadavkům vypsaným v požadavkovém listu. 
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7 Řešení zvolené varianty č. 3 

 

Obr. 21 Varianta č.3 

7.1 Rozmístění senzorů 

Rozvedl jsem různé varianty, jakým způsobem rozmístit senzory v hlavě. Abych 

se ujistil, že výsledné rozestavení je to nejoptimálnější. 

 

Obr. 22 Varianty rozmístění senzorů 

Objevily se omezující faktory. Termovize vyzařuje nejvíce tepla ze všech senzorů 

při jejich plném provozu. I přes to, že termovize disponuje vnitřním chlazením, 

v uzavřeném prostředí může rapidně narůstat teplota. Z toho vyplývá, že termokamera 

by měla být umístěna, tak aby nebyla v těsném obležení ostatních senzorů. Je třeba ji 

tedy částečně odizolovat a nějakým způsobem chladit její okolí. 
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Další nepříjemné omezení je u dálkoměru, jehož přípojka konektoru vychází dle 

orientace dálkoměru z vrchní podstavy respektive spodní podstavy a kabel konektoru 

do něj zasunutý vyčnívá přímo vzhůru resp. dolů viz. Obr. 23. 

 

Obr. 23 Konektor dálkoměru 

Nejvýhodnější rozestavení senzorů je znázorněno na čtvrté pozici obrázku obr.22. 

V této variantě je termokamera izolována a je možno ji chladit ze stran. Je posazena 

níže a nad ní je umístěn dálkoměr, který má po stranách obě kamery. Díky tomu 

nenaroste výška hlavy oproti původní variantě. 

7.2 Chlazení 

Chlazení termovize je řešeno pomocí ventilátorů umístěných po jejích stranách. 

Aby vytvářeli průvan, kterým rychle cirkuluje vzduch z jedné strany dovnitř a z druhé 

ven, je třeba za prvé vytvořit prostor kolem termovize a za druhé dát pozor při jejich 

instalaci na směr otáčení vrtulí.  

Pro tuto aplikaci jsem zvolil dvakrát Mini ventilátor SEPA MFB25B05, 25 x 25 x 

6.5 mm, 5 V/DC 
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Obr. 24 Ventilátor 

7.3 Krytí ventilátorů proti vniknutí prachu a nečistot 

Hliníkové filtry společnosti Akasa používané na ochranu procesorů počítačů jsou 

umístěny na ventilátorech a chrání před vniknutí prachu a nečistot. 

 

Obr. 25 Filtry 
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7.4 Čidlo teploty 

Kolem prostoru termovize může být umístěno čidlo měřící aktuální teplotu, aby se 

mohl regulovat výkon ventilátorů dle růstu teploty kolem termovize. 

Vybral jsem senzor měření teploty DS1820-BT. 

 

Obr. 26 Teploměr 

7.5 Konektor dálkoměru 

Našel jsem náhradu za stávající rovný M12 5-pinový konektor, který rapidně 

zvyšoval výšku dálkoměru Obr.23. Nově nalezený konektor je pravoúhlý a výrazně 

snižuje tuto výšku. 

 

Obr. 27 M12 5-pin pravoúhlý 
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7.6 Upevnění termovize 

Pozice umístění termovize zapříčiňuje omezení jejího upevnění. Pro její upevnění 

jsou v ní otvory se závity. Abychom ji mohli připevnit, je třeba mít v hlavě otvory na 

šrouby. Jelikož je její pozice naspod hlavy, pod níž je plný materiál, jehož tloušťka 

sahá až k místu, kde se hlava dotýká ramene manipulační nadstavby, nelze zde tyto 

otvory vytvořit. Proto je nad termovizi a pod dálkoměrem příčka 4 mm tlustá, do níž 

jsou tyto otvory vyvrtány. Z důvodu, že jsou otvory nad termovizí, musí být termovize 

otočená spodní stranou vzhůru. Toto otočení neznamená žádné omezení ve kvalitě 

snímání, pouze je třeba obraz následně na výstupním zobrazovacím monitoru otočit o 

180°. 

7.7 Těsnění otvorů pro objektivy 

Bude použito gumových těsnění kulatých pro objektivy a jeden ručně vyřezávaný 

aby pevně objal obdélníkový obvod dálkoměru. Znázornění řešení upevnění těsnění do 

senzorové hlavy je na obrázku Obr 28. 

 

Obr. 28 Řešení těsnění 
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7.8 Zvolení způsobu uchycení hlavy na rameno 

7.8.1 Výběr varianty uchycení 

Bylo rozhodnuto, aby se upustilo od varianty uchycení, které je znázorněno na 

obrázku Obr. 29 pod číslem 1. Důvodem byl estetický dojem. Následné varianty již 

netrčí vně, ale jsou zakomponovány do tvaru hlavy. Polykarbonát je pevný, ale křehký 

materiál, proto byla zvolena varianta čtvrtá. Spojení je řešeno šroubem a maticí, není 

nutné tvořit závit v díře a hloubka děr obou spojovaných částí je stejná a dost velká na 

to, aby se tlaky vzniklé utažením mohli rozložit v co největším objemu. 

 

Obr. 29 Varianty upevnění hlavy na rameno 

7.8.2 Výpočet velikosti utažení 

Aby nedošlo k přetočení hlavy působením vnějších sil, je třeba vypočítat jak 

velkou silou je třeba spoje utáhnout. 

Spoje budou čtyři.  

Z požadavkového listu určíme vnější sílu působící na hlavu. Tato síla působí 

v místě znázorněném na obrázku Obr. 30. Pokud by působila větší síla než 100N a 

utažení by této síle  odolávalo, mohlo by dojít k poškození celé manipulační 

nadstavby. Proto velikost utažení je přizpůsobena tomuto limitu a je pro tuto krizovou 

situaci výhodnější. A to z důvodu, aby povolil spoj mezi trubkou a senzorovou hlavou 

a nedošlo k poškození nákladnějších součástí. 
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Obr. 30 Bod působení vnější síly 

Výpočet: 

F – vnější síla působící na hlavu 

l – vzdálenost působení síly od osy trubky, na kterou je hlava připevněna  

Mk – kroutící moment vyvolaný vnější silou 

Mo – kroutící moment, který působí proti Mk 

k – koeficient bezpečnosti 

F = 100 N 

l = 116 mm 

k = 1,1 

= ∙  = 100 ∙ 0,116 = 11,6	 ∙  

Podmínka udržení polohy hlavy 

≤  

≥ ∙  

≥ 12,76	 ∙  
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Obr. 31 Schéma působících sil ve spoji 

  

Fn…normálová síla, která vzniká utažením kolem trubky a která působí na obvod 

tyče. 

f…koeficient tření Plast-Ocel12  f=0,4 

d…průměr tyče    d=40mm 

= ∙ 2 => = 2
 

= ∙ => = = 2 ∙  

Protože máme čtyři šroubová spojení, normálová síla je rovna součtu osových sil 

působících ve šroubech. Předpokládáme, že všechny spojení budou utaženy tak, aby 

vyvolaly stejné velikosti osových sil. 

= 4 ∙  

= 4 = 2 ∙ ∙ = 1742 ∙ 0,04 ∙ 0,4 = 398,75	  

Rovnice výpočtu momentu utažení šroubu 

Mu…utahovací moment 

d2…průměr šroubu M4   d2 = 3,773 mm 
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fz…tření na závitu    fz = 0,13 

α…úhel zubu    α = 60° 

P…stoupání závitu    P = 0,35 mm 

Ψ…úhel stoupání závitu 

ϕ‘…redukovaný třecí úhel 

 

= 32 ∙ + ′ 22  

= ∙ = 0,35∙ 3,773 = 1,69° 
′ = cos	 2 = 0,13cos	 60°2 = 8,537° 

= 32 398,75 ∙ 1,69° + 8,537°′ 0,003782 = , 	 ∙  

Kontrola pevnosti v tahu (pevnost materiálu v němž jsou otvory je = 45	MPa 

= = ∙ 32 2 = 398,75∙ 3,5712 2 = 39,46	  

<  Podmínka splňena 

Výsledný moment utažení jednoho šroubu je 0,203 N.m. 

7.9 Design 

7.9.1 Proces návrhu 

Po vyřešení všech technických a funkčních částí je možno vytvořit design hlavy, 

který by splňoval estetickou funkci a zároveň byl konstrukčně funkční. 

Prvně jsem vytvořil stručné skici, které mě nasměrovali na dle mého uvážení 

nejatraktivnější tvar.  



Bakalářská práce Úprava senzorové hlavy pro mobilní robot 
HERCULES 

40 
 

 

Obr. 32 Skici 

Následně jsem hledal inspiraci, která by mě navedla dál. 

 

Obr. 33 Inspirace 

Vytvořil jsem skicu, která zadala směr výsledného tvaru hlavy. 

 

Obr. 34 Výsledná skica 
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7.9.2 Výsledný design 

  

Obr. 35 Pohledy výsledného řešení 

 

Obr. 36 Vizualizace řešení na robotu HERCULES 
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7.10 Zorné pole 

Porovnání zorných polí mezi původním řešením a novým řešením 

7.10.1 Původní varianta 

 

Obr. 37 Pohled kamer 

Legenda: 

Modrá čára – zorné pole kamery 

Tyrkysová čára – zorné pole termovize 
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7.10.2 Porovnání zorných úhlů 

 

Obr. 38 Zorné úhly 

Legenda: 

Modrá čára – pohled kamery 

Tyrkysová čára – pohled termovize 

Červená čára – hranice, za kterou nevidí kamera 

Purpurová čára – hranice, za kterou nevidí termovize 
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7.10.3 Zorné pole výsledného řešení 

Ohniska senzorů jsou posunuty směrem k efektoru o 16 mm, tím pádem efektor na 

displeji bude zabírat nepatrně více místa. 

U termovize bude navíc kvůli tomu, že je posazena níže než u původní varianty, 

efektor zobrazen blíže k vertikálnímu středu obrazu. Oproti, ale původní varianty, bude 

efektor v horizontálním středu. Vytvořená ukázka z vyhodnocení zorných polí na 

obrázku Obr. 38 je na obrázku Obr. 39. 

 

Obr. 39 Pohled termovize u aktuálního řešení 

Vyhodnotil jsem, že nová zorná pole neomezují přehlednost okolí. Efektor na obou 

variantách bude vždy zasahovat do přibližně stejně velké plochy. 

Pokud bychom trvali na tom zorná pole upravit, aby efektor nezaplňoval tolik 

prostoru na displeji, museli bychom: 

• hlavu posunout blíže k efektoru. To by ale omezilo pohyblivost ramene, 

protože by se hlava vzdálila od osy rotace v kloubu a tím pádem by musel 

motor vyvolat daleko větší kroutící moment, aby mohl s ramenem 

manipulovat.  

• Umístit senzory výše, ale tím by vzrostla hmotnost hlavy, protože bychom 

museli použít více materiálu. Došlo by k narušení estetického dojmu a 

nutnosti vytvořit pevnější spoj na udržení hlavy na rameni. 

7.11 Vedení kabeláže 

Seznam kabelů všech zapojených senzorů: 

• Termovize: síťový kabel (průměr drátu r1= 2 mm), M12 12-pinový (průměr 

drátu r2= 4 mm) 

• Kamery: 2x USB 2.0 typ B (průměr drátu r3= 2mm) 
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• Dálkoměr: M8 5-pinový (průměr drátu r4= 3 mm) 

• Ventilátory: 2x drát průměru r5= 1 mm 

Tím, že zadní kryt kopíruje tvar přední části hlavy, vznikl tímto vydutím prostor 

pro vedení kabeláže směrem dolů k trubce manipulační nadstavby, kde bude vyvrtán 

otvor pro následné vedení kabeláže vnitřkem trubky. Kabelů bude 6. Sečtením jejich 

obsahů průřezů a porovnáním s velikostí prostoru kudy budou procházet, bylo zjištěno, 

že je zde pro dostatek místa i s rezervou pro další případné kabely. 

Obsah prostoru: So = (πr2)/2 = (π.676) = 1061,5 mm2 

Součet obsahů průřezů drátů:  

S1+ S2+ 2S3+ S4+ 2S5 = 12,6+113+25,2+28+6.3 = 185,1 mm2 

 

Obr. 40 Prostor pro kabeláž (červeným je zvýrazněn prostor, kterým jsou kabely vedeny dolů k trubce) 

  

Prostor pro kabeláž 
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8 Výsledná varianta 

V řezu na obrázku Obr. 40, který je veden spodní částí hlavy vidíme vybrání 

v místech, kde jsou matice šroubového spoje spojující spodní část s hlavní částí. Toto 

vybrání slouží k tomu, abychom mohli při montáži na rameno matice klíčem přidržet 

proti otáčení. Utažení probíhá na šroubu s 6-hraným otvorem pomocí imbusového 

klíče. 

  

 

Obr. 41 Řezy 

  

Matice 4xM4 
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Zadní kryt je přišroubován k hlavní části pomocí sedmi šroubů. Pro větší těsnost je 

vytvořena v zadním krytu drážka viz. obrázek Obr. 41. 

   

 

Obr. 42 Detaily spojení 

  

Ukázka drážky pro těsnění na obrázku Obr.42. 

 

Obr. 43 Drážka na těsnění Drážka na těsnění 
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Obr. 44 Výsledné řešení 

  

Legenda: 

1) Hlavní část hlavy 

2)  Zadní kryt 

3) Spodní část hlavy 

4) Kamera 

5) Termovize 

6) Dálkoměr 

Rozměry: Š 160 x V 220 x D 140 

  

2

3

1 4 4 

5 

6 
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9 Závěr 

V bakalářské práci na téma senzorové hlavy pro robot HERCULES jsem navrhl tři 

možné varianty. Z nich jsem vybral jednu dle požadavkového listu nejvíce vyhovující. 

Tuto variantu jsem nadále rozpracovával a hledal řešení dalších komplikací, které se 

v průběhu návrhu objevily. Snažil jsem se nalézt nejjednodušší cestu k vyřešení těchto 

problémů. Prvním problémem byla výhřevnost termovize. Proto jsem umístil 

ventilátory. Konektor dálkoměru jsem musel taky nahradit, aby nenarostla zbytečně 

výška hlavy. Těsnost kolem objektivů jsem vyřešil umístěním gumových těsnění. 

Vytvořil jsem sestavný výkres znázorňující jednotlivá rozestavení. Výkresy 

jednotlivých dílů hlavy nejsou podstatné, jelikož se díly budou vyrábět metodou 3D 

tisku. Navíc jsou díly komplikovaného tvaru a výkresy by byly snadno nepřehledné. 

Výsledný model splňuje IP 63. Celková váha 1520 g je vyhovující. 

Nedošlo k nárůstu rozměru do šířky, výsledná varianta je dokonce užší o 40 mm 

oproti původní. 

Kvalita snímání je zachována. 

Bylo by vhodné dále zapracovat na upevnění ochranného rukávu jako náhrada za 

zadní kryt. 

Důležité bylo zajistit jednoduchou montáž všech komponent dohromady. 
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