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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

FRANC, Aleš. Efektor s posuvnými úchopnými prvky. Ostrava, 2022, 73 s. Bakalářská práce. Vysoká 

škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Vedoucí práce doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. 

 

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem efektoru s posuvnými úchopnými prvky pro 

stávající manipulátor mobilního servisního robotu K3P4. Tento mobilní servisní robot K3P4 je 

dlouhodobým projektem týmu RoverOva, který se od roku 2018 každoročně účastní mezinárodní 

soutěže European Rover Challenge. V úvodu práce je provedena rešerše stávajícího stavu efektoru 

využitého pro úkol údržby, dále efektorů týmů, které se zúčastnily soutěže ERC2021 a paralelních 

efektorů pro průmyslové roboty od dvou výrobců. Byl vytvořen požadavkový list a tři varianty řešení 

konstrukce koncového efektoru, ze kterých byla vybrána vítězná varianta pomocí porovnání vlastností 

jednotlivých variant. Vítězná varianta byla následně rozpracována do podrobného 3D modelu a 

doplněna o kontrolní výpočty a výkresovou dokumentaci. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

FRANC, Aleš. Effector with Sliding Gripping Elements. Ostrava, 2022, 73 p. Bachelor thesis. VSB - 

Technical University of Ostrava. Thesis supervisor doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. 

 

The Bachelor thesis deals with the design of an Effector with sliding gripping elements for the 

existing manipulator of the mobile service robot K3P4. This K3P4 mobile service robot is a long-term 

project of the RoverOva team, which has been participating in the international competition named 

European Rover Challenge, every year since 2018. In the introduction I made research of the current 

state of the effector, which is used for maintenance task, as well as the effectors of the teams that 

participated in the ERC2021 competition and parallel effectors for industrial robots from two 

manufactures. A requirement sheet and three variants of the end effector design solution were 

created, from which the winning variant was selected by comparing the properties of individual 

variants. The winning variant was then developed into a detailed 3D model and supplemented with an 

inspection calculation and drawing documentation. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

Značka Jednotka Popis 

a1 [-] Součinitel upravení životnosti pro spolehlivost 

D [mm] Délka 

d [mm] Jmenovitý průměr závitu 

d2 [mm] Střední průměr závitu 

d3 [mm] Malý průměr závitu 

Dř [mm] Průměr řemenice 

F [N] Síla pro zasunutí konektoru RJ-45 do zásuvky 

f [-] Součinitel tření 

Fa [N] Axiální síla působící na pevnou podporu 

Fmin [N] Nutné minimální zatížení ložiska 

Fs [N] Síla ve šroubu 

ft [-] Součinitel teploty  

Fy1 [N] Radiální síla působící v pevné podpoře 

Fy2 [N] Radiální síla působící ve volné podpoře 

fz [-] Součinitel tření v závitu 

Fz [N] Síla ve směru osy šroubu 

g [m.s-2] Gravitační zrychlení 

H [mm] Hloubka 

i [-] Počet matic na šroubu 

k [-] bezpečnost 

k1 [-] Dílčí bezpečnost zohledňující hmotnost OM 

k2 [-] Dílčí bezpečnost zohledňující způsob uchopení OM 

k3 [-] Dílčí bezpečnost zohledňující stav povrchu OM 

k4 [-] Dílčí bezpečnost zohledňující úroveň kolísání pohonné energie 

k5 [-] Dílčí bezpečnost zohledňující dynamiku pracovního cyklu robotu 

k6 [-] 
Dílčí bezpečnost zohledňující provozní podmínky robotizovaného 

systému 

kn [-] Součinitel přeotáčkování  

kv [-] Dopočítaný souč. bezpečnosti 

L10 [hod] Základní jmenovitá životnost ložiska 

Lna [hod] Upravená jmenovitá životnost ložiska 

Lred [mm] Redukovaná délka 

m [g] hmotnost 

Mbrzdný [Nm] Moment vyvinutý DC motorem při držení polohy 

Mks [Nm] Krouticí moment šroubu 

Mm [Nm] Moment motoru 

Mř [Nm] Moment na řemenici 

Msp [Nm] Maximální moment přenášený spojkou 

MTZ [Nm] Třecí moment v závitu 
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Značka Jednotka Popis 

n [-] Počet měření 

ne [min-1] Ekvivalentní otáčky ložiska 

nm [min-1] Otáčky motoru 

nmax [min-1] Maximální otáčky ložiska  

nmin [min-1] Minimální otáčky ložiska 

ns [min-1] Otáčky šroubu 

nu [min-1] Otáčky motoru při uchopení OM 

P [W] Potřebný příkon elektromotoru 

P [N] Dynamické ekvivalentní zatížení ložiska 

P0 [N] Statické ekvivalentní zatížení ložiska 

pc [MPa] Vypočtený tlak v závitu 

Ph [mm] Stoupání závitu (rozteč) 

Pm [W] Výkon motoru při 25% účinnosti 

Pz [W] Výkon ztracený třením v ložisku  ložiska 

s [mm] Dráha pohybové matice 

s0c [-] Vypočtený součinitel statické bezpečnost ložiska 

Š [mm] Šířka 

t [s] Doba zavření čelistí 

Uvýp [N] Výpočtová uchopovací síla 

V [mm] Výška 

v [m.s-1] Rychlost pohybu čelistí 

�̅� [-] Aritmetický průměr 

xi [g] Naměřená hodnota v gramech 

xn [g] Součet naměřených hodnot v gramech 

α [°] Úhel profilu 

α [°] Úhel sklonu 

η [-] Účinnost 

ηc [-] Celková účinnost 

ηlož [-] Účinnost ložiskového páru 

ηs [-] Účinnost pohybového šroubu 

λ [-] Štíhlostní poměr 

σE [MPa] Mezní napětí dle Eulera 

σJ [MPa] Mezní napětí dle Johnsona 

σR [MPa] Mezní napětí dle Rankina 

σred [MPa] Redukované napětí 

σt [MPa] Tlakové napětí  

τk [MPa] Napětí v krutu 

ϕ´ [°] Redukovaný třecí úhel 

ψ [°] Třecí úhel 

ωř [rad-1] Úhlová rychlost řemenice 

ωs [rad-1] Úhlová rychlost šroubu 
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Seznam použitých termínů a zkratek 

ABS Druh plastu používaný v 3D tiskárnách 

CAD 
Computer Aided design – systém pro tvorbu a návrh 3D modelů, sestav, 2D 

výkresů a matematických simulací 

ČSN Česká Státní Norma 

DC Direct Current – stejnosměrný proud 

DC motor Stejnosměrný elektromotor 

Enkodér Snímač rotace a úhlu natočení hřídele elektromotoru. 

ERC European Rover Challenge – mezinárodní robotická soutěž 

ESA European Space Agency – Evropská kosmická agentura 

I/O In/Out – Vstup / Výstup 

Interface Rozhraní, přes které se mechanicky a elektronicky připojuje efektor k robotu 

IR (senzor) Senzor pro měření vzdáleností využívající infračerveného záření 

kB kilobajt, jednotka kapacity paměťových médií 

Motor driver Motor kontrolér. Elektronická součástka, která ovládá elektromotor 

MSR Mobilní Servisní Robot 

OM Objekt Manipulace 

PLA Druh plastu používaný v 3D tiskárnách 

POM Polyacetal – odolný plast pro výrobu konstrukčních součástí 

PWM Pulse Width Modulation – pulzně šířková modulace 

Rover Typ terénního průzkumného vozidla  

Š x V x D Šířka x Výška x Délka 

USB Universal Serial Bus – univerzální sběrnice pro komunikaci a přenos dat 
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ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem efektoru s posuvnými úchopnými prvky pro 

stávající manipulátor mobilního servisního robotu K3P4. Tento mobilní servisní robot K3P4 je 

dlouhodobým projektem týmu RoverOva, který se od roku 2018 každoročně účastní mezinárodní 

soutěže European Rover Challenge, která se koná ve městě Kielce v Polsku. Každoročně se této soutěže 

účastní desítky týmů z celého světa. 

 Tým RoverOva je složen ze studentů bakalářského studia, navazujícího magisterského studia a 

doktorandského studia VŠB – Technické univerzity Ostrava.  

 

Efektor s posuvnými úchopnými prvky je potřeba navrhnout dle pravidel soutěže ERC, konkrétně 

pravidel pro úkol údržby, pro který je efektor primárně určen. Další požadavky na konstrukci jsou ze 

strany členů týmu RoverOva. Tyto požadavky jsou uvedeny v samostatné kapitole. 

STANOVENÉ CÍLE PRÁCE 

• Seznámení se s řešenou problematikou, 

• sestavení požadavkového listu, 

• návrh variant koncového efektoru pro mobilní servisní robot K3P4, 

• výběr vítězné varianty a detailní rozpracování 3D modelu koncového efektoru, 

• vypracování výpočtové dokumentace, 

• vypracování výkresové dokumentace. 
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1 REŠERŠE STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Před zahájením konstrukčního návrhu jsem provedl analýzu stávajícího stavu efektoru pro rover 

K3P4 a seznámení s pravidly soutěže European rover challenge. 

1.1 European rover challenge 

European Rover Challenge (ERC) je jednou z největších mezinárodních robotických soutěží na 

světě. Tato soutěž je podporována Evropskou vesmírnou agenturou (ESA) a koná se každý rok v Polsku 

již od roku 2014. Každoročně se soutěže účastní přes 20 týmů z různých částí světa. [1] 

Soutěž probíhá ve speciálně upravené soutěžní oblasti, ve které zúčastněné týmy soutěží v 

různých demonstračních úlohách v prostředí, připomínající podmínky na povrchu Měsíce či Marsu. [1] 

 

1.1.1 Demonstrační úlohy ERC 

• Vědecký úkol (Science Task) – cílem tohoto úkolu je připravit a provést jednoduchý 

vědecky řízený plán průzkumu soutěžní oblasti (Mars Yard). Plánování je prováděno na 

základě map a fotografií “místa přistání“, které jsou zaslány týmům před samotnou 

soutěží. [1] 

• Úkol údržby (Maintenance Task) – účelem tohoto úkolu je demonstrovat schopnosti 

týmů a jejich roverů vykonávat úkony spojené s ovládáním různých manipulačních prvků 

namontovaných na ovládacím panelu. Každý tým musí prostřednictvím manipulačního 

ústrojí roveru nastavit spínače do požadované pozice, změřit elektrické napětí v zásuvce, 

přenastavit ostatní ovládací prvky do požadované pozice a sledovat zpětnou vazbu 

indikačních prvků. [1] 

• Úkol sběru vzorků a sondování (Probing/Collection Task) – v první části tohoto úkolu musí 

týmy odebrat z předem vybraného místa buď 3 povrchové vzorky, nebo 1 hloubkový 

vzorek za pomocí půdního vrtáku, a u každého vzorku provést chemickou a fyzikální 

analýzu. Pro splnění druhé části vědeckého úkolu, je potřeba umístit a následně posbírat 

sondy z palubního úložiště roveru. Tým se musí dostat na místa vyznačená na mapě, 

sebrat sondy z palubního kontejneru roveru a umístit je na určená místa. [1] 

• Navigační úloha (Navigation Task) – Tento úkol má demonstrovat schopnost systému pro 

částečné až plně autonomní jízdu terénem. Úkolem je najít různé body na soutěžní oblasti 

bez použití obrazu z palubních kamer roveru. Rovery by se měly navigovat samy za použití 

mapy. [1] 

• Prezentace (Prezentation Task) – tato část umožňuje prezentaci týmů samotných, fáze 

jejich projektu a největší výzvy, kterým čelily při vytváření roveru. [1] 
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1.2 Úkol údržby ERC 

Před zahájením konstrukce efektoru jsem se nejprve seznámil s pravidly a požadavky soutěžního 

úkolu údržby [1], aby bylo možné určit požadavky ovlivňující konstrukci, a na základě těchto požadavků 

sestavit požadavkový list. 

Pravidla a požadavky, uvedeny v této podkapitole, jsou pouze volným překladem pravidel, které 

jsou k dispozici v originálním znění na stránkách pořadatele soutěže ERC. [1] 

1.2.1 Technologické priority  

1) Automatizace úkolu: [1] 

a) automatická detekce prvků (parametry pro orientaci v prostoru, vyhodnocení možných 

akcí atd.), 

b) automatické přiblížení, 

c) automatická manipulace. 

2) Rozhraní teleoperátora: [1] 

a) dynamická zpětná vazba pro operátora (např. prezentace opatření zpětné vazby, vynucená 

zpětná vazba, 

b) situační povědomí operátora (např. vidění, prezentace parametrů, ergonomie 

displeje atd.), 

c) ergonomie ovládacího rozhraní operátora. 

3) Výkon koncového efektoru: [1] 

a) relevance nástroje pro konkrétní scénář, 

b) systémy více nástrojů (rozhraní, výměna) nebo univerzální konstrukce nástrojů, 

c) operační robustnost, 

d) přesnost a kvalita provozu pro konkrétní scénář. 

4) Výkon manipulátoru: [1] 

a) robustnost při provozu, 

b) přesnost a kvalita provozu pro konkrétní scénář. 

 

1.2.2 Scénář úkolu 

Panel A: [1] 

1) Nastavit přepínač „MAIN“ do polohy „ZAPNUTO“. 

2) Stisknout postupně přepínače s čísly, pro získání požadovaného součtu. 

Panel B1: [1] 

1) Zapnout napájení elektromagnetického zámku (nutné pro pokračování na krok 4) a nahlásit 

naměřené napětí v zásuvce. 

2) Nastavit elektromagnetický zámek tak, že se na něj položí kovová destička. 

PANEL B2: [1] 

1) Zasunout zástrčku (konektor RJ-45) do zdířky na panelu „B2“ [1] 
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Obecné požadavky: [1] 

1) Čas na tento úkol je omezen na 30 minut (15 minut na přípravu před provedením úkolu), 

2) rover by měl být vybaven manipulačním zařízením, umožňujícím interakci s ovládacím 

panelem určeným pro lidskou obsluhu, 

3) spínače a další ovládací prvky jsou průmyslového anebo domácího typu, 

4) spínače mohou být na principu páčky nebo otočného typu, 

5) pracoviště se bude skládat ze tří panelů, označených jako „B1“, „A“ a „B2“ (počítáno zleva 

doprava), umístěných asi 500 mm od země, 

6) se všemi spínači by se mělo manipulovat jeden po druhém – aktivace více než jednoho spínače 

v jednom pohybu, způsobí reset všech prvků, 

7) měření napětí se provádí na standardní zásuvce (německého typu F / francouzského typu E) 

nebo na podobné zásuvce, popřípadě svorkách s podobnými rozměry a požadavky na 

připojení, 

8) napětí, které má být měřeno, je v rozmezí od 1,0 V DC do 24,0 V DC a mělo by být hlášeno s 

přesností 0,5 V, 

9) některé prvky panelu mohou být citlivé na síly a krouticí momenty přesahující jejich provozní 

limity. Tyto prvky by neměly být během provozu poškozeny. 

 

Očekávané výsledky [1] 

1) HLAVNÍ přepínač „MAIN“ nastaven do polohy zapnuto „ON“ (více bodů, pokud se tento krok 

provede jako první operace), 

2) skupina spínačů nastavená do požadovaných poloh (ručně nebo autonomně), 

3) velikost napětí v zásuvce nahlášena rozhodčímu, 

4) zástrčka zasunutá do zásuvky (elektromagnetický zámek je zapnutý), 

5) zapnutý elektromagnetický zámek, 

6) zástrčka typu RJ-45 zasunuta do zásuvky, 

7) nedojde k poškození panelu (ovládací prvky, konektory, kryty atd.), 

8) úsilí o automatizaci úkolů a výsledky prezentované rozhodčímu. 

 

Na Obr. 1 je zobrazeno předběžné rozložení panelu pro úlohu údržby. Panel je rozdělen do třech 

částí: A, B1 a B2. Panel je umístěn cca 500 mm nad zemí a je 400 mm vysoký. [1] Detailní zobrazení 

jednotlivých částí panelu je uvedeno na Obr. 2. 
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Obr. 1 Rozložení prvků na panelu údržby [1] 

 

a)  b)  c)  
Obr. 2 Detail jednotlivých částí panelu – a) Panel A s vypínači, b) Panel B1 se zásuvkou pro 

měření napětí, c) Panel B2 se zásuvkou pro konektor RJ-45 [1] 

  



17 
 

1.3 Mobilní servisní robot K3P4 

Mobilní servisní robot K3P4 nebo také rover, je projektem týmu RoverOva, který působí na 

Katedře robotiky při Vysoké škole báňské – TUO. [2] Na Obr. 3 je zobrazen rover při plnění úkolu údržby 

na ERC 2021. Technické specifikace robotu K3P4 jsou uvedeny v Tabulka 1. 

 

 
Obr. 3 Rover K3P4 [2] 

 

Tabulka 1 Technické specifikace Roveru K3P4 [2] 

Parametr Hodnota 

Hmotnost (bez modulů) 43 kg 

Šířka (bez modulů) 680 mm 

Délka (bez modulů) 1140 mm 

Výška (včetně antény) 1620 mm 

Maximální rychlost 0,5 m.s-1 

 

Podvozek – čtyřkolový podvozek s tlumiči založenými na paralelogramu s odpružením. Každé kolo 

má možnost individuálního zatáčení, což umožňuje dobrou manévrovatelnost a plynulou jízdu oproti 

smykovému řízení. [2] 

Kola jsou vyrobena metodou 3D tisku z flexibilního materiálu. Konstrukce umožnuje deformaci 

kola, čímž je zajištěna dobrá trakce i na hrubém povrchu. 

Moduly – rover je navržen tak, aby bylo možné snadno měnit jeho funkce a provozní možnosti 

mezi jednotlivými úkoly. [2] 

Příklady modulů:  

• kontejner na vzorky – slouží k uchovávání vzorků a jejich následný fyzikální a chemický 

rozbor, [2] 

• palubní úložiště – pro sondy, které mají být rozmístěné na předem určeném místě, [2] 

• modul jádrového vrtáku – pro hloubkový odběr vzorků. [2] 
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Senzory – rover je vybaven řadou senzorů a kamer, díky kterým je schopen snímat své okolí a 

poskytovat zpětnou vazbu operátorovi. [2] 

Koncové efektory – pro různé úkoly rover využívá dvě konstrukce efektorů. Prvním typem 

efektoru, je efektor na sběr vzorků půdy a je schopen pojmout vzorek půdy o hmotnosti až 200 g. 

Druhým typem efektoru je mechanický uchopovací efektor, který je používán k manipulaci s různými 

objekty manipulace o maximální hmotnosti 1 kg, a k ovládání průmyslových spínačů a knoflíků. [2] 

 

1.3.1 Manipulátor roveru K3P4 

Pro plnění úloh, které vyžadují manipulaci, je k robotu připevněn angulární manipulátor (Obr. 4) 

s 5 stupni volnosti. Základní informace jsou uvedeny v Tabulka 2. Efektor je k rameni připevněn pomocí 

Interface viz. Obr. 5 s připojovacími rozměry viz. Obr. 6. 

 

 

Obr. 4 Manipulátor roveru K3P4 

 

Tabulka 2 Základní parametry manipulátoru K3P4 [3] 

Parametr Hodnota 

Hmotnost 10,1 kg 

Maximální nosnost 2 kg 

Maximální zrychlení 0,5 m.s-2 

Počet stupňů volnosti 5 

Typ konstrukce Angulární 

Pohon jednotlivých kloubů DC motory 

Napájení pro pracovní efektor až 32 V DC 

 

1. kloub – K1 

Základna pro 
uchycení ramene 
k roveru 

2. kloub – K2 

Interface 

3. kloub – K3 

4. kloub – K4 

5. kloub – K5 
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Obr. 5 Interface roveru K3P4 

 

 

Obr. 6 Interface roveru K3P4 – připojovací rozměry 
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1.3.2 Původní efektor pro úlohu údržby robotu K3P4 

Na Obr. 7 je zobrazen původní efektor roveru K3P4, který byl použit v předchozích ročnících ERC. 

Efektor je poháněn 12V DC motorem, kdy rotační pohyb motoru je pomocí pastorku s ozubeným 

hřebenem převeden na lineární pohyb čelistí. Těleso efektoru, ozubený převod, ozubené hřebeny a 

čelisti jsou vyrobeny z plastu na 3D tiskárně. Na lineární vedení bylo použito kuličkové vedení 

z nepoužívané 3D tiskárny. Na obě kolejnice je připevněn ozubený hřeben a čelist. V tělesu efektoru je 

namontována digitální kamera pro orientaci a rozpoznávání objektů na panelu, a sonar pro měření 

vzdálenosti od OM. Současné zapojení elektroniky efektoru je uvedeno na Obr. 8. [2] 

 

  
Obr. 7 Původní efektor MSR K3P4 pro úkol údržby 

 

Výhodou této konstrukce je možnost výměny čelistí mezi jednotlivými úkoly (Úkol sběru a Úkol 

údržby). Efektor je možné řídit dvěma způsoby, a sice silově (umožňuje aplikovat proměnlivou 

uchopovací sílu, což je s výhodou využívání pro křehké prvky na panelu údržby) nebo polohově (pohon 

drží čelisti otevřené v nastavené poloze). Další výhodou je možnost řízení pomocí mechanického 

dvojčete ramene, kde operátor vidí orientaci a úhel natočení efektoru v reálném čase, a na panelu 

mechanického dvojčete může přepínat mezi silovým a polohovým řízením. 

Avšak nevýhodou této konstrukce je tavení plastového tělesa efektoru, v důsledku přehřívání 

pláště motoru při držení polohy čelistí. Další nevýhodou je řízení efektoru pomocí minipočítače Arduino 

DUE, který je umístěn v konstrukci ramene mezi prvním a druhým kloubem, což vyžaduje vedení 

velkého svazku kabelů ke každé elektrické komponentě umístěné na efektoru. Délka kabelů v tomto 

případě způsobovala velké rušení nebo ztrátu signálu. 

Sonar na měření  
vzdálenosti 

Hnací kolo 

Sonda pro  
měření napětí 

Čelist 

Lineární vedení 

Kamera DC motor s  
enkodérem 

Těleso 
efektoru 
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Obr. 8 Současné zapojení elektorniky efektoru 

1.4 Úchopné efektory 

Úchopné efektory jsou součástí subsystému pracovního efektoru. Subsystém pracovního efektoru 

je mechanicky a elektricky spojen (přes interface) se subsystémem akční nástavby, a společně tyto 

subsystémy určuji oblast využití MSR. [4] Základní rozdělení úchopných efektorů je uvedeno 

v diagramu na Obr. 9. Pro účely této práce jsem se zaměřil pouze na mechanické aktivní efektory 

poháněné elektromotorem.  

Základní konstrukce efektorů je uvedena na Obr. 10. 
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Obr. 9 Základní rozdělení úchopných efektorů [5] 

 
Obr. 10 Základní struktura efektorů [5] 

 

Interface – nachází se na posledním kloubu subsystému akční nástavby a slouží jako připojovací 

prvek pro subsystém pracovního efektoru [5]. 

Pohon – zdroj pohybu čelistí subsystému pracovního efektoru. Je složen z motoru a 

transformačního bloku [5]. 

Kompenzátor – slouží ke kompenzaci nepřesností, které mohou vznikat při úchopu objektu 

manipulace. Konstrukce je poddajná, což je v rozporu s požadavkem na dostatečnou tuhost konstrukce 

robotu. V mobilní servisní robotice se příliš nepoužívá [5]. 

Úchopné efektory

mechanické

pasivní

s pevnými a 
stavitelnými ÚP

s pružnými ÚP

speciální (suchý 
zip, lepivé, aj.)

aktivní 
(poháněné)

hydromotorem

pneumotorem

elektromotorem

elektromagnetem

magnetické
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s permanentními 
magnety

aktivní

s elektromagenty

Podtlakové

pasivní

přísavky

aktivní

s vývěvou

s ejektorem
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Těleso – je základním nosným stavebním prvkem s rozhodujícím podílem pro dosažení 

požadované tuhosti a přesnosti efektoru. Současně musí vytvářet předpoklady pro kompaktnost a 

minimální vnější rozměry efektoru, a připojení ostatních stavebních prvků i technologičnost 

konstrukce [5]. 

Úchopné prvky – hrají rozhodující roli pro dosažení parametrů, závisejících na kontaktu s 

dotykovými plochami efektoru a do značné míry také předurčují volbu struktury efektoru [5]. 

 

1.4.1 Rozdělení aktivních mechanických efektorů 

V Tabulka 3 jsou uvedeny základní typy transformace pohybu využitých při konstrukci 

mechanických úchopných efektorů (MÚE). 

Tabulka 3 Rozdělení aktivních mechanických efektorů [5] 

Motor Úchopné prvky Transformace pohybu Typ MÚE 

posuvný posuvné 

 

T1 

posuvný rotační 

 

T2 

rotační posuvné 

 

T3 

rotační rotační 

 

T4 

Zdroj: Učební text – Průmyslové roboty a manipulátory 

Pro účel této práce jsem se zaměřil na mechanické úchopné efektory typu „T3“ s transformací 

pohybu rotační/posuvné, jehož možná konstrukční řešení jsou uvedena na Obr. 11.  
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Obr. 11 Možné principy řešení transformačního bloku typu „T3“ [5] 

 

2 REŠERŠE EXISTUJÍCÍCH EFEKTRORŮ 

V této kapitole jsem pro inspiraci konstrukčního návrhu efektoru uvedl konstrukční řešení 

efektorů týmů, které se umístily na prvních třech pozicích na stupni vítězů v soutěži ERC 2021. Těmito 

týmy jsou konkrétně IMPULS TEAM z Polska – 1. místo, ITU ROVER TEAM z Turecka – 2. místo a EPFL 

XPLORE ze Švýcarska – 3. místo. [1]  

Vzhledem k tomu, že si každý tým střeží své „know-how“, jsou informace o konstrukci pracovních 

efektorů pouze obecné anebo jsou založeny na mém zhodnocení na základě dostupných fotografií.   

Rovery a jejich moduly jsou navrhnuty a zkonstruovány v souladu s pravidly a požadavky na 

konstrukci soutěže ERC. 

Dále jsem zde uvedl průmyslový efektor typu „T3“ od dvou výrobců efektorů pro průmyslové 

roboty. 

2.1 Efektory týmů zúčastněných v soutěži ERC 2021  

2.1.1 IMPULS Team 

Tým IMPULS je jedenáctičlenný tým studentů, který působí na Fakultě mechatroniky a mechaniky 

při Univerzitě techniky ve městě Kielce v Polsku. [6] 

Konstrukční řešení mobilního servisního robota týmu IMPULS (viz. Obr. 12 a), je založen na 

čtyřkolovém podvozku se třemi pneumatikami na jedné hřídeli, a nezávislém odpružením, které 

umožňuje robotu pohyb i v členitém terénu Mars Yardu (jemný písek, štěrk, volné kameny). Rover je 

osazen manipulátorem se 6 stupni volnosti. [6] 

Pracovní efektor týmu IMPULS (viz Obr. 12 b)) je založen na kloubovém mechanismu 

s paralelogramem. Mechanismus je poháněn lineárním akčním členem (transformační blok „T2“). Díky 

paralelogramu je zajištěn paralelní pohyb čelistí. [6] 
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a)  b)  
Obr. 12 Konstrukční řešení týmu Impuls Team [6] 

 

2.1.2 ITU Rover Team 

ITU Rover Team je tým, působící na Univerzitě v Istanbulu. Tým tvoří 48 studentů z různých 

odvětví technických i netechnických oborů. Studenti jsou rozdělení do pěti skupin, které se 

starají o mechaniku, elektroniku, software, organizaci a vědecký výzkum. [7] 

Podvozek roveru je postaven na vzduchových tlumičích. Kola jsou navržena tak, aby pohlcovala 

vibrace vznikající při průjezdu terénem a zajišťovala dobrou přilnavost na členitém terénu. Rover je 

dále vybaven manipulátorem se šesti stupni volnosti. [7] 

Konstrukce pracovního efektoru je založena na kloubovém mechanismu s paralelogramem a je 

poháněn lineárním aktuátorem. Čelisti efektoru jsou polstrovány měkkou tkaninou pro jemné 

uchopení a ovládání křehkých objektů na panelu údržby. [7] 

a)  b)  
Obr. 13 Konstrukční řešení týmu ITU Rover Team [7] 
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2.1.3 Tým EPFL XPLORE 

Tým EPFL ze Švýcarského federálního technologického institutu v Lausanne, čítá více než 50 

studentů rozdělených do šesti skupin, které se starají o konstrukci, navigaci, ovládací zařízení, vědu a 

avioniku (autonomní řízení). [8] 

Konstrukční řešení týmu EPFL XPLORE (viz. Obr. 14a) je založen na šestikolovém podvozku se 

širokými koly. Kola na podvozku jsou uspořádána tak, že jsou v páru spřažena dvě kola na společném 

rámu, který je přes kloub spojen s hlavním rámem, na kterém je třetí kolo. Tento hlavní rám je pak 

kloubem spojen s rámem roveru. Rover je dále osazen manipulátorem s šesti stupni volnosti. [8] 

Pracovní efektor týmu EPFL XPLORE (viz. Obr. 14b) je založen na transformačním bloku typu „T2“, 

a k převodu lineárního pohybu motoru na pohyb čelistí po kružnici, využívá ozubeného hřebenu mezi 

dvěma pastorky s pákou. Paralelní pohyb a polohu čelistí zajišťuje paralelogram. [8] 

 

a)  b)  
Obr. 14 Konstrukční řešení týmu EPFL XPLORE [9] 
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2.2 Efektory typu T3 na trhu 

2.2.1 Paralelní efektor od firmy SCHUNK 

Na Obr. 15 je zobrazen univerzální dvoučelisťový paralelní efektor od firmy SCHUNK. Efektor je 

poháněný servomotorem s převodovkou a základní čelisti jsou umístěny v lineárním vedení. Tato 

konstrukce efektoru umožňuje univerzální použití při manipulaci s objekty, a to díky možnosti 

namontovat více druhů uchopovacích prstů. Maximální délka prstů, kterými je možno osadit efektor 

činí 70 mm. Technické specifikace jsou uvedeny v Tabulka 4. Připojení k Interface robotu je 

zprostředkováno pomocí rychloupínací desky, která se přišroubuje k přírubě robotu a následně se na 

tuto desku pomocí uzamykacího mechanismu upevní efektor. [10] 

 
Obr. 15 Univerzální paralelní efektor od firmy SCHUNK [10] 

 

Tabulka 4 Technická specifikace efektoru EGH 80-IOL-N-FCRXEK Starter [10] 

Parametr Hodnota 

Model EGH 80-IOL-N-FCRXEK Starter 

Rozměry (Délka x Šířka x Výška) 114 x 86,5 x 133 mm 

Počet uchopovacích čelistí 2 [-] 

Zdvih každé čelisti 40 mm 

Minimální uchopovací síla 50 N 

Maximální uchopovací síla 100 N 

Doporučená hmotnost OM 0,5 kg 

Maximální délka prstu 70 mm 

Doba otevření a zavření čelistí 0,8 s 

Hmotnost (bez kabelu) 0,95 kg 

Vstupní napětí 24 V DC 

Vstupní proud 0,2 A 

Zdroj: https://schunk.com/ 
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2.2.2 Paralelní efektor od firmy FESTO 

Dvoučelisťový paralelní efektor od firmy FESTO (viz. Obr. 16). Efektor je poháněný servomotorem 

se šnekovou převodovkou, která přenáší sílu na čelisti pomocí ozubeného hřebenu a pastorku. Základní 

čelisti jsou umístěny v lineárním vedení. Tato konstrukce efektoru umožňuje uchopení objektů 

manipulace jak za vnější, tak za vnitřní rozměry, a to díky vhodně zvolenému typu uchopovacích prstů. 

Maximální délka prstů je 115 mm. Efektor je možné upevnit k robotu ve svislé montážní poloze pomocí 

otvorů se závitem ze spodní strany těla efektoru, anebo ve vodorovné montážní poloze pomocí 

průchozích děr na straně těla efektoru. [11] 

 
Obr. 16 Paralelní chapadlo od firmy FESTO [11] 

 

Tabulka 5 Technické specifikace parelelního chapadla EHPS-25-A-LK [11] 

Parametr Hodnota 

Model EHPS-25-A-LK 

Rozměry (Délka x Šířka x Výška) 139,5 x 39 x 79,4 

Počet uchopovacích čelistí 2 [-] 

Zdvih každé čelisti 16 mm 

Minimální uchopovací síla 90 N 

Maximální uchopovací síla 642 N 

Doporučená hmotnost jednoho 

prstu 
0,23 kg 

Maximální délka prstu 115 

Doba otevření a zavření čelistí - 

Hmotnost (bez kabelu) 0,91 kg 

Vstupní napětí 24 V DC 

Vstupní proud 2 A 

Zdroj: https://www.festo.com/   
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3 POŽADAVKOVÝ LIST 

Tabulka 6 – Požadavkový list 

Požadavek Parametr Hodnota Poznámka 

Maximální hmotnost 
efektoru 

1 kg 
Maximální nosnost 
ramene roveru je: 

2 kg Nosnost efektoru  1 kg 

Paralelní posuvný pohyb 
čelistí efektoru 

Transformační blok efektoru typu 
„T3“ 

Rotační / Posuvný 
pohyb 

Pohon efektoru 

DC motor s enkodérem 

Napájení 12 V DC 

Řízení Vhodný motor driver pro zvolený motor 

Rozevření čelistí efektoru 85–100 mm 

Objekt manipulace (OM) 
Konektor RJ-45 

Potřebná síla 
k zasunutí 

konektoru do 
zástrčky 

12,08 N 
Zjištěno pomocí 

experimentu 

Rozměry 12 x 10 x 30 mm 
Šířka x Výška x 

Délka 

Hmotnost 0,004 kg  

Kompatibilita efektoru se 
stávajícím ramenem roveru 
(Interface) 

Průměr 
otvorů pro 

šrouby 
4x 4,2 mm 

Roztečná kružnice: 
35 mm 

Průměr 
osazení pro 
vystředění 

24 mm Tolerance: h8 

Průměr 
připojovací 

příruby 
42 mm  

Digitální kamera 

Rozměry Ø7,4 mm, délka: 39,4 mm 

Hmotnost  0,004 kg bez kabelu 

Napájení a 
přenos dat 

5 V (USB) 
Přes: USB 

Zapojení do USB 
hub 

Umístění Mezi čelistmi efektoru 

Analogová kamera 

Rozměry 19,4 x 19,4 x 21,3 (Š x D x H) 

Hmotnost 0,006 kg  

Napájení a 
přenos dat 

Servo kabel 
Zapojení do 

palubního PC 

Umístění Nad čelistmi (Pohled třetí osoby) 

IR senzor 

Rozměry 
(Š x V x H) 

44,5 x 18,9 x 13,5 mm 

Snímací 
vzdálenost 

10–80 cm 

USB hub 
Počet USB 

zásuvek 
Minimálně 2 
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4 NÁVRHY KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍ EFEKTORU 

Na základě informací získaných při rešerši a požadavků uvedených v požadavkovém listu, jsem 

navrhl tři konstrukční návrhy řešení. Pro návrh a tvorbu 3D modelů jsem použil CAD systém PTC Creo 

Parametric 7.02. 

V současné době probíhá v rámci týmu RoverOva vývoj modulu pro měření napětí v zásuvce, 

které je součástí úkolu údržby. Tudíž návrh tohoto modulu není součástí návrhu efektoru.  

4.1 Varianta A 

Varianta A (viz. Obr. 17 a Obr. 18) je založena na pastorku s ozubeným hřebenem. Tento 

mechanismus převádí rotační pohyb pastorku na lineární pohyb ozubených hřebenů, ke kterým jsou 

připevněny čelisti efektoru. Krouticí moment motoru je zvětšen ozubeným převodem, který je složen 

z hnacího kola (které je přes spojku spojeno s výstupní hřídelí motoru) a vloženého kola, které je 

součástí pastorku, který pohání ozubený hřeben.  

Ozubený hřeben je pak přišroubován pomocí matic do drážky k hliníkovému profilu 2020 s „V“ 

drážkou, který je usazen mezi rolnami, které slouží jako lineární vedení. Pro vystředění a vymezení vůlí 

mezi rolnami a hliníkovým profilem, je využito uložení jednoho páru rolen v excentrické matici, která 

natočením okolo své osy vychýlí osu rolny, a tím vymezí vůli mezi rolnou a profilem. Tvar rolny je 

uzpůsoben tvaru „V“ drážky v hliníkovém profilu. Celý mechanismus je přišroubován do těla efektoru, 

který je vyroben z plastu (PLA) technologií 3D tisku. Hlavní rozměry a další specifikace varianty A jsou 

uvedeny v Tabulka 7. Hmotnosti požadovaných prvků (kamery, senzor pro měření vzdálenosti) jsou 

připočteny ke hmotnosti těla efektoru. 

 
Obr. 17 Varinanta A – Otevřený stav s detailem na převodový mechanismus 

Lineární vedení 

Pastorek pro  
ozubený hřeben 

Mechanický  
doraz 

Lineární vedení 

Pravá čelist 

Hnací kolo 

Levá čelist 

DC motor 

Vložené  
ozubené kolo 

Tělo  
efektoru 

Hliníkový 
profil 
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Obr. 18 Varianta A – Zavřený stav 

 

Tabulka 7 – Specifikace varianty A 

Parametr Hodnota 

Hmotnost 1,089 kg 

Rozevření čelistí 90 mm 

Rozměr (Š x V x D) 180 x 126 x 180 mm 

Potřebný moment motoru 8,2 Nm 

 

Výhody: 

− Malé vlastní rozměry. 

− Rovnoměrný pohyb čelistí. 

 

Nevýhody: 

− Potřeba poměrně silného pohonu – 8,2 Nm. 

− Vyšší vlastní hmotnost. 
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4.2 Varianta B 

Na Obr. 19 a Obr. 20 je zobrazena v pořadí druhá varianta B, která je založena na principu 

klikového mechanismu. Rotační pohyb kola s klikou je pomocí páky na čepech převeden na lineární 

pohyb čelistí. Čelisti jsou přišroubovány k desce vozíku s rolnami, který je veden ve „V“ drážce 

hliníkového profilu 2020. Vůle mezi rolnami vozíku a hliníkovým profilem je vymezena párem 

excentrických matic s rolnami, které jsou umístěny naproti pevným rolnám. Hliníkový profil je pak 

pomocí matic do drážky připevněn k tělu efektoru. Tělo efektoru, čelisti a součásti mechanismu jsou 

vyrobeny z plastu pomocí 3D tisku. Hmotnost všech povinných součástí efektoru (kamery a senzor pro 

měření vzdálenosti) jsou připočteny ke hmotnosti těla efektoru. 

 

 
Obr. 19 Varianta B – Otevřený stav 

DC motor Tělo efektoru 

Hnací kolo 

Ozubené kolo 
s klikou 

Pravá čelist 

Levá čelist 

Páka 

Lineární 
vedení 

Lineární 
vedení 
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Obr. 20 Varianta B – Zavřený stav 

 

Tabulka 8 – Specifikace varianty B 

Parametr Hodnota 

Hmotnost 0,98 kg 

Rozevření čelistí (bez podložek) 86 mm 

Maximální tloušťka podložky čelistí 3 mm 

Rozměr (Š x V x D) 180 x 126 x 180 mm 

Potřebný moment motoru 10 Nm 

 

Výhody: 

− Nízká vlastní hmotnost. 

− Jednoduchá konstrukce. 

 

Nevýhody: 

− Nestálý převodový poměr. 

− Velký krouticí moment na vstupu. 
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4.3 Varianta C 

Poslední varianta C, zobrazena na Obr. 21 a Obr. 22, je založena na mechanismu pohybového 

šroubu (Tr8x2). Rotační pohyb motoru u této varianty je transformován na lineární pohyb pomocí 

pohybového šroubu s maticí. Matice pohybového šroubu je spojena pákou s objímkou, která je spojena 

s pravou čelistí (viz. řez mechanismem pohybu na Obr. 23). Levá čelist je ovládaná pomocí dvou 

řemenů (viz. Obr. 24) – první řemen slouží pro uzavření čelisti a druhý řemen slouží k otevření čelisti. 

Každý řemen je veden v samostatné drážce hliníkového profilu 2040. Vozíky lineárního vedení, na 

kterých jsou upevněny čelisti, jsou pomocí POM koleček s ložisky vedeny v drážkách tvaru „V“. Kvůli 

úspoře místa jsou dvě rolny uloženy pevně, a naproti je uprostřed nosné desky umístěna excentrická 

rolna k vymezení vůle mezi hliníkovým profilem a rolnami.  

 
Obr. 21 Varianta C – Otevřený stav 

 
Obr. 22 Varianta C – Zavřený stav 

Tabulka 9 – Specifikace varianty C 

Parametr Hodnota 

Hmotnost 0,944 kg 

Rozevření čelistí (bez podložek) 95 mm 

Maximální tloušťka podložky čelistí 5 mm 

Rozměr (Š x V x D) 296 x 82 x 152 mm 

Potřebný moment motoru 0,4 Nm 

Bezvůlová spojka DC motor Pohybový  
šroub 

Kladka pro  
ovládací řemen 

Kladka pro  
ovládací řemen 

Pravá čelist 

Levá čelist 

Tělo efektoru Lineární vedení 
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Obr. 23 Varianta C – Řez mechanismem 

1 – Bezvůlová spojka, 2 – Ložiskový domek, 3 – Ložisko, 4 – Objímka s pákou, 5 – Pohybová matice, 

6 – Pohybový šroub, 7 – DC motor, 8 – Držák motoru, 9 – Nosná deska čelisti 

 

 
Obr. 24 Varianta C – Schéma řemenů pro zavírání a otevírání čelisti 

 

 

Výhody: 

− Relativně nízký moment na vstupu. 

− Samosvornost mechanismu. 

− Stálý převodový poměr. 

− Rovnoměrný chod čelistí. 

Nevýhody 

− Velké celkové rozměry 

7 

1 

8 

2 4 5 6 3 

9 

Pravá čelist 
(tažná) 

Levá čelist 
(ovládaná) 

Ovládací řemen 

pro zavření čelisti 

Ovládací řemen 

pro otevření čelisti 
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5 VÝBĚR VARIANTY 

Pro výběr vítězné varianty jsem porovnal v níže uvedené tabulce jednotlivé vlastnosti každé 

varianty.  

Varianta, která měla nejvíce vyhovujících vlastností, byla vybrána jako vítězná varianta, kterou 

jsem následně rozpracoval v další kapitole. 

5.1 Porovnání parametrů jednotlivých variant 

V Tabulka 10 jsou porovnány specifikace jednotlivých variant. Zeleně jsou zvýrazněny ty hodnoty 

a vlastnosti, které převažují nad ostatními, a dle kterých jsem vybral vítěznou variantu. 

 

Tabulka 10 – Porovnání vlastností variant 

Hodnota / Varianta Varianta A Varianta B Varianta C 

Hmotnost [kg] 1,089 0,98 0,944 

Rozevření čelistí [mm] 90 86 99 

Tloušťka podložky [mm] - 3 5 

Rozměry (Š x V x D) [mm] 80 x 126 x 180 242 x 95 x 238 296 x 82 x 152 

Samosvornost 

mechanismu 
NE NE ANO 

Stálý převodový poměr ANO NE ANO 

Vstupní moment  8,2 10 0,4 

 

5.2 Vítězná varianta 

Jako vítězná varianta vyšla varianta C, s největším počtem vyhovujících vlastností, které jsou 

v souladu s požadavkovým listem. Další výhodou této varianty je samosvornost mechanismu, což 

eliminuje problém, který vznikal u původního efektoru (přehřívání motoru při držení polohy). 

 
Obr. 25 Varianta C – vítězná varianta 
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6 ROZPRACOVÁNÍ VÍTĚZNÉ VARIANTY 

Vítěznou variantu jsem dále rozpracoval (viz. Obr. 26) s ohledem na zachování koncepčního řešení 

varianty C. Sestavu efektoru jsem doplnil o krabičku pro usazení a ochranu řídící jednotky a kontroléru 

motoru. Veškeré parametry, které jsou uvedeny v Tabulka 11, jsem zjistil v CAD systému PTC Creo 

Parametric 7.0., ve kterém jsem vypracoval sestavu efektoru. 

 

 
Obr. 26 Rozpracování varianty C 

1 – kladka s ovládacím řemenem, 2 – Lineární pohon, 3 – tělo efektoru, 4 – 4x USB zásuvka (USB 

HUB), 5 – krabička s Arduino NANO a motor driverem, 6 – lineární vedení s čelistmi efektoru, 

7 – digitální kamera, 8 – analogová kamera a IR senzor v držáku, 9 – tažný lineární vozík s čelistí, 

10 – vlečný lineární vozík s čelistí. 

 

Tabulka 11 – Parametry rozpracované varianty 

Parametr Hodnota 

Hmotnost 0,994 kg 

Rozevření čelistí s podložkami 90 mm 

Maximální tloušťka podložky čelistí 5 mm 

Rozměr (Š x V x D) 331 x 107 x 152 mm 

Uchopovací síla mezi čelistmi  217 N 

1 5 4 3 2 

1 

6 

7 8 9 10 
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6.1 Ovládání čelisti pomocí řemene 

Pro zavírání a otevírání čelistí jsem navrhl systém řemenů na kladce viz. Obr. 27. Každý řemen 

(viz. Obr. 29) je spojen s pravým lineárním vozíkem (tažný vozík s čelistí), dále je veden přes jednu 

z kladek, které jsou tvořeny dvěma ložisky s přírubou (viz. Obr. 30). Druhý konec řemenu je následně 

spojen s levým lineárním vozíkem (vlečný vozík s čelistí). Schéma pohybu lineárních vozíků s čelistmi je 

zobrazeno na Obr. 28. Specifikace ovládacího řemenu a ložisek s přírubou jsou uvedeny v Tabulka 12 a 

Tabulka 13. 

 

  
Obr. 27 Kladka pro ovládací řemen 

1 – ozubený hřeben 3M HTD [12], 2 – 2x ložisko F626-ZZ [13], 3 – samojistná matice M6, 4 – šroub 

M6, 5 – matice M6, 6 – 2x šroub M4 s maticí do „T“ drážky, 7 – nosná deska pro řemenici.   

 

 
Obr. 28 Schéma řemenů 

 

 

1 

2x 2 

3 

6 

6 

5 

4 

7 

Pravý lin. 
vozík (tažný) 

Levý lin. vozík 
(vlečný) 

Ovládací řemen 
pro zavření čelisti 

Ovládací řemen 
pro otevření čelisti 

Poznámka: 
Červená šipka – pohyb pro zavření čelistí. 
Modrá šipka – pohyb pro otevření čelistí. 
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Obr. 29 Ozubený řemen HTD 3M – 6 [12] 

 
Obr. 30 Ložisko F626-ZZ [13] 

 

Tabulka 12 – Specifikace ozubeného řemene HTD 3M [12] 

Profil HTD 3M 

Hmotnost 0,006 kg 

Počet zubů (délka) 96 (288 mm) 

Šířka 6 mm 

Rozteč zubů 3 mm 

Materiál 
Neoprenová pryž se skelným tažným 

vláknem 

Cena 149 kč 

 

 

 

Tabulka 13 – Specifikace ložiska F626-ZZ [13] 

Označení ložiska F626ZZ 

Šířka ložiska 6 mm 

Vnitřní průměr ložiska 6 mm 

Vnější průměr ložiska 19 mm 

Průměr příruby 22 mm 

Cena 20 kč 
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6.2 Lineární pohon 

Lineární pohon viz. Obr. 31 je tvořen pohybovým šroubem Tr8x2 s pohybovou maticí Tr8x2. Šroub 

je uložen v ložiscích a pomocí pružné bezvůlové svěrné spojky je spojen s DC motorem.   

 
Obr. 31 Řez lineárním pohonem 

1 – Pohybový šroub Tr8x2, 2 – Pohybová matice Tr8x2 a objímka s pákou, 3 – DC motor, 

4 – bezvůlová svěrná spojka [14], 5 – Ložisko 619/6–2Z, 6 – Pojistný kroužek 15 ČSN 02 2931 [15]. 

 

6.2.1 Pohybový šroub 

Šroub je uložen mezi volným ložiskem v těle efektoru a pevným ložiskem v ložiskovém domku. 

Velikost obou ložisek je 619/6–2Z a jsou od firmy SKF viz. Obr. 33. K zajištění pevného ložiska 

v ložiskovém domku, je použit pojistný kroužek 15 ČSN 20 2931. [15] 

 

 
Obr. 32 Pohybový šroub Tr8x2 [16] 

 

Tabulka 14 Specifikace pohybového šroubu Tr8x2 [16] 

Materiál Ocel 

Rozměry  Tr8x2 – 89 mm 

Hmotnost 28 g 

Cena za 89 mm 46 kč 

1 5 2 4 3 

5 6 
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Obr. 33 Ložisko 619/6-2Z [17] 

 

Tabulka 15 – Specifikikace ložiska 619/6–2Z [18] 

Průměr otvoru 6 mm 

Vnější průměr ložiska 15 mm 

Šířka ložiska 5 mm 

Hmotnost  0,004 kg 

Základní dynamická únosnost C 0,884 kN 

Základní statická únosnost Co 0,27 kN 

Mezní otáčky 50 000 min-1 

Cena 222 kč  

 

6.2.2 Pohybová matice s objímkou 

Pohybová matice Tr8x2 (viz. Obr. 34) je uložena v objímce s pákou, která přenáší sílu na tažný 

lineární vozík s čelistí viz. Obr. 35. Objímka s pákou je vyrobena na frézce ze čtvercové tyče o rozměrech 

30 x 30 x 55 z hliníku 6063. [19]  

Objímka s pákou je pevně spojena s lineárním vozíkem pomocí dvou šroubů M5x12 [15] viz. Obr. 

36. 

 
Obr. 34 Mosazná matice Tr8x2 [20] 
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Tabulka 16 – Specifikace pohybové matice Tr8x2 [20] 

Materiál Mosaz 

Závit Tr8x2 

Hmotnost 11,3 g 

Cena 74 kč 

 

 
Obr. 35 Objímka s pákou pro přenos síly na lineární vozík 

 

 
Obr. 36 Řez objímkou s pákou 
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6.2.3 DC motor 

Pro zajištění potřebného krouticího momentu jsem zvolil DC motor D25xL69 s převodovkou 

s čelními ozubenými koly, a se zabudovaným enkodérem 48 CPR (viz. Obr. 37), pro zjišťování počtu 

otáček a úhlu natočení výstupní hřídele. [21] Technické specifikace motoru s enkodérem jsou uvedeny 

v Tabulka 17. 

 
Obr. 37 DC motor s enkodérem [21] 

 

Tabulka 17 – Technická specifikace DC motoru s enkodérem 

Označení (objednací číslo) 4846 

Velikost Ø25, délka 69 mm 

Hmotnost 104 g 

Průměr hřídele s „D“ drážkou 4 mm 

Skutečný převodový poměr 74,83:1 

Vstupní napětí 6–12 V 

Otáčky bez zátěže (12 V) 130 min-1 

Proud bez zátěže (12 V) 0,30 A 

Proud při držení polohy 5 A 

Maximální moment při držení polohy 2,16 Nm 

Pracovní proud 0,87 A 

Pracovní otáčky při maximální 

efektivitě (37 %) 
110 min-1 

Krouticí moment při 25% efektivitě 1,07 Nm 

Otáčky při 25% efektivitě 67 min-1 

Enkodér 48 CPR 

Počet impulzů na otáčku 3591,84 

Cena 1 221 kč 
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6.3 Tělo efektoru 

Tělo efektoru (Obr. 38) jsem navrhl tak, aby jej bylo možno jednoduše přimontovat pomocí čtyř 

šroubů s maticí do „T“ drážky k hliníkovému profilu 2040. Středem těla vede drážka zakončena těsným 

otvorem pro vložení digitální kamery tak, aby byla umístěna mezi čelistmi efektoru. Naproti drážce pro 

vložení kamery je otvor pro uložení ložiska, ve kterém je uložen pohybový šroub. Tělo efektoru je 

vyrobeno z PLA plastu metodou 3D tisku. Vlastnosti těla efektoru jsou uvedeny v Tabulka 18. 

 
Obr. 38 Tělo efektoru 

 

Tabulka 18 – Vlastnosti Těla efektoru 

Materiál PLA 

Rozměry (Š x V x H) 60 x 40 x 56 

Hmotnost 44 g 
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6.4  USB rozbočovač (HUB) 

Pro připojení dvou a více zařízení s rozhraním USB na jeden USB port, jsem na základě 

požadavkového listu zvolil rozbočovač USB portů se čtyřmi USB zásuvkami [22] viz. Obr. 39. Technické 

specifikace USB rozbočovače jsou uvedeny v Tabulka 19. Rozbočovač je spolu s krabičkou na 

elektroniku připevněn suchým zipem na zadní straně hliníkového profilu viz. Obr. 40. 

 

 
Obr. 39 USB HUB [22] 

 
Obr. 40 Umístění USB HUB 

 

 

Tabulka 19 – Technická specifikace USB rozbočovače [22] 

Připojení USB-A 

Počet USB zásuvek 4 

Rozměry (Š x V x H) 23 x 20 x 85 mm 

Hmotnost 28 g 

Výstupní rozhraní USB-A 2.0 

Cena 149 kč 
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6.5 Krabička s elektronikou 

Pro upevnění řídící elektroniky k efektoru jsem vytvořil krabičku s víkem viz. Obr. 41. Další funkcí 

této krabičky je ochrana elektroniky před neopatrným dotykem a možným poškozením komponent 

umístěných na těchto jednotkách. Krabička je pro ušetření hmotnosti připevněna suchým zipem k USB 

rozbočovači. 

 
Obr. 41 Krabička s elektronikou 

1 – Arduino NANO [23], 2 – motor driver [24], 3 – krabička pro elektroniku, 4 – víko krabičky 

(plexisklo). 

 

Víko krabičky je vypáleno z hobby plexiskla o tloušťce 2 mm [25]. Ve víku jsou otvory pro 

konektory. 

 

6.5.1 Arduino NANO 

Pro řízení efektoru, zpracovávání dat ze senzoru a komunikaci s palubním počítačem roveru K3P4, 

jsem dle požadavkového listu použil mikrokontroler Arduino NANO viz. Obr. 42. Technické specifikace 

jsou uvedeny v Tabulka 20. 

 
Obr. 42 Arduino NANO [23] 

3 

4 

2 

1 



47 
 

Tabulka 20 –Technické specifikace Arduino NANO [23] 

Hlavní čip ATmega328 
Počet digitálních I/O 
pinů 

14 

Architektura AVR 
Počet digitálních PWM 
I/O pinů 

6 

Převodník USB CH340 
Počet analogových 
pinů 

8 

Flash paměť 32 kB Pracovní napětí  5 V 

SRAM 2 kB Vstupní napětí 7 až 12 V 

EEPROM 1 kB Vstupní proud 19 mA 

Frekvence procesoru 16 MHz Proud na digitální piny 40 mA 

Rozměry (Š x D) 18 x 46 mm Hmotnost 7 g 

Cena  444,15 kč   

 

 
Obr. 43 Schéma zapojení nového efektoru 
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6.5.2 Řízení DC motoru 

Pro řízení DC motoru 25Dx69L jsem na základě specifikací tohoto motoru [21] zvolil motor driver 

pro kartáčové motory z katalogu internetového obchodu Pololu.com [24]viz. Obr. 44. Specifikace 

tohoto motor driveru jsou uvedeny v Tabulka 21. 

 

 
Obr. 44 Jednokanálový motor driver DRV8874 [24] 

 

Tabulka 21 – Specifikace motor driveru DRV8874 [24] 

Označení DRV8874 

Počet motorových kanálů 1 

Rozsah provozního napětí 4,5 – 37 V 

Provozní proud 2,1 A 

Maximální odebíraný proud 6 A 

Maximální frekvence PWM 100 kHz 

Rozsah napětí pro logické funkce 1,8 – 5,5 V 

Rozměry (Š x D) 15,24 x 17,78 mm 

Hmotnost  9 g 

Cena  233 kč 
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6.6 Lineární vedení s čelistmi efektoru 

Lineární vedení (viz. Obr. 45) je tvořeno hliníkovým profilem 2040 s „V“ drážkou (viz. Obr. 46) a 

dvěma lineárními vozíky (viz. Obr. 47) s čelistmi.  

Pro lineární vozík jsem navrhl nosnou desku, na kterou jsou přimontovány tři POM kolečka 

s ložisky viz. Obr. 48. Dvě z těchto koleček jsou pevně přimontovány na distančním válečku (viz. Obr. 

50). Třetí kolečko je přimontováno přes excentrickou matici (viz. Obr. 49), díky které je možno vymezit 

vůli mezi kolečky a „V“ drážkou v hliníkovém profilu. 

Čelist (viz. Obr. 51) je vyrobena 3D tiskem z plastu (PLA) a je osazena pryžovou podložkou pro 

lepší uchycení objektu manipulace. 

 

 
Obr. 45 Lineární vedení 

1 – Lineární vozík, 2 – čelisti s gumovou vložkou 3 – hliníkový profil „V-slot“ 2040. 

 

 
Obr. 46 Hliníkový profil „V-slot“ 2040 [26] 

1 

2 

3 
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Obr. 47 Vozík lineárního vedení 

1 – Imbusový šroub s půlkulatou hlavou M5x30 ISO 7380 [27] s maticí M6 ČSN EN ISO 24032 [15], 

2 – POM kolečko s ložisky, 3 – excentrická matice, 4 – deska lineárního vozíku, 5 – distanční váleček. 

 

 
Obr. 48 POM kolečko s ložiskem 625ZZ [28] 

 
Obr. 49 Excentrická matice [29] 

 
Obr. 50 Distanční váleček [30] 

 
Obr. 51 Čelist efektoru 

 

3 

5 

4 

1 

1 

2 
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6.7 Digitální kamera 

Dle požadavků uvedených v požadavkovém listu, jsem použil digitální USB kameru viz. Obr. 52. 

Kamera je umístěna mezi čelistmi (viz. Obr. 53) a slouží především pro rozpoznávání objektů 

manipulace a prvků na panelu údržby před uzavřením čelistí. 

Kamera je připojena pomocí USB kabelu k USB rozbočovači, který je umístěn na efektoru viz. Obr. 

40. 

 
Obr. 52 Digitální kamera 

 
Obr. 53 Umístění kamery 

6.8 Analogová kamera a IR senzor 

Pro orientaci a přenos obrazu v reálném čase, jsem dle požadavkového listu zvolil analogovou 

kameru (viz. Obr. 55), která je umístěna v držáku nad čelistmi, a tudíž je zajištěn dobrý výhled i při 

držení OM mezi čelistmi.  

Pro prostorovou orientaci a určení vzdálenosti od panelu údržby anebo od OM, jsem zvolil IR 

senzor Sharp (viz. Obr. 56) dle požadavkového listu. IR senzor je přišroubován k držáku, který je 

přichycen šrouby, které drží Analogovou kameru. 

Celá sestava (viz. Obr. 54) je pomocí suchého zipu připevněna k tělu efektoru viz. Obr. 57. 

 

 
Obr. 54 Analogová kamera a IR senzor v držáku 

1 – IR senzor Sharp, 2 – Držák IR senzoru, 3 – Analogová kamera, 4 – Držák analogové kamery. 

Digitální kamera 

3 

2 

1 

4 
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Obr. 55 Analogová kamera 

 
Obr. 56 IR senzor s držákem 

 
Obr. 57 Umístění sestavy analogové kamery a IR senzoru 

 



53 
 

7 CENOVÝ ROZPOČET 

Cenový rozpočet (viz. Tabulka 22) jsem rozdělil do dvou částí: nakupované součásti a vyráběné 

součásti. U každé součásti je uvedeno potřebné množství, cena za kus a celková cena za položku. 

Celkovou cenu za nákup komponent, zaokrouhlenou na celé koruny, jsem uvedl v závěru tabulky. 

Tabulka 22 – Ceník komponent 

Součástka 
Počet kusů / hmotnost 

m2 

Cena za jednotku 

[kč] 

Celková cena 

za položku [kč] 

3M HTD ozubený řemen [12] 2 184,9 369,8 

75:1 Metal Gearmotor 25Dx69L 

[21] 
1 1147,3 1147,3 

Arduino NANO [23] 1 444,2 444,2 

Bezvůlová spojka svěrná [14] 1 2436,9 2436,9 

Distanční váleček [30] 4 14 56 

DRV8874 Single Brushed DC Motor 

Driver Carrier [24] 
1 233 233 

Excentrická matice 5x10x10mm 

[29] 
2 20 40 

Gutta Plexisklo Hobbyglass 

transparentní, 250 x 500 x 2 mm 

[25] 

1 85 85 

Hliníkový profil V-Slot 2040 elox. 

stříbrný 250 mm [26] 
1 90 90 

Kuličkové lož. s přírubou F626ZZ 

[13] 
4 20 80 

Kuličkové ložisko 619/6–2Z [18] 2 222 444 

Mosazná matice Tr8x2 [20] 1 74 74 

Nedis rozbočovat USB 2.0, 4x USB, 

černá [22] 
1 149 149 

Ocelový šroub Tr8x2 - 90 mm [16] 1 46 46 

POM kolečko černé s ložiskem  

625-2Z [28] 
6 39 234 

T matice - 10 ks/balení [31] 2 48 96 

Vyráběné součásti (není 

započítaná cena na výrobu) 
   

Hliníková tyč plochá\čtvercová 

30X30x55 6063 [19] 
1 37,3 37,3 

2x deska pojezdu [32] (cena plechu 

za 1 m2) 
0,0079 1700 13,43 

2x držák kladky [32](cena plechu za 

1 m2) 
0,0035 1700 5,95 

 Celková cena za nákup komponent 6082 kč 
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8 KONTROLNÍ VÝPOČTY 

8.1 Výpočet uchopovací síly 

Pro výpočet potřebné síly úchopu objektu manipulace, kterým je konektor RJ-45, jsem nejprve 

experimentálně zjistil potřebnou sílu pro zastrčení konektoru do zásuvky viz. Obr. 58.  

 
Obr. 58 Experimentální zjištění potřebné síly pro zastrčení konektoru RJ-45 

 

Pomůcky pro experiment: 

- Kuchyňská váha (maximální zatížení 5000 g, přesnost ±1 g). 

- Propojovací switch ZyXEL se zásuvkou pro konektor RJ-45. 

- Konektor RJ-45. 

 

Postup při experimentu: 

Pro výpočet potřebné síly pro zasunutí konektoru RJ-45, jsem nejdříve pomocí kuchyňské váhy 

zjistil hmotnost, kterou je potřeba zatížit konektor, aby se zajistil v zásuvce pomocí plastové pojistky.  

Toto měření jsem provedl tak, že jsem nejprve položil propojovací switch a konektor na 

kuchyňskou váhu, a pomocí funkce „TARE“ jsem vynuloval číselník váhy, abych z měření vyloučil vlastní 

hmotnost konektoru RJ-45 a propojovacího switche. Následně jsem konektor volně vložil do zásuvky, 

a zkontroloval jsem, zda číselník váhy je vynulován. Pro úplné zasunutí jsem na konektor postupně 

zvyšoval tlak, dokud jsem neuslyšel cvaknutí, které znamenalo, že konektor je zajištěn. Ihned po 

„cvaknutí“ jsem přestal zvyšovat zatížení na konektor a z číselníku na váze jsem odečetl hmotnost, a 

tím i sílu potřebnou pro zasunutí konektoru. 

Toto měření jsem pro zvýšení přesnosti provedl 10krát. Výsledky měření jsou uvedeny v Tabulka 

23. 
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Tabulka 23 – Naměřené hodnoty pro zjištění síly potřebné pro zasunutí konektoru RJ-45 

Počet měření n 
Naměřená hodnota xi 

[g] 

1 1235 

2 1258 

3 1289 

4 1245 

5 1398 

6 1230 

7 1220 

8 1248 

9 1024 

10 1140 

Součet xn 12287 

 

�̅� =
1

𝑛
∙ ∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

=
𝑥𝑛

𝑛
=

12287

10
= 𝟏𝟐𝟐𝟖, 𝟕 𝒈 (1)  

Hmotnost pro zasunutí konektoru RJ-45: 

 m = 1228,7 g =  𝟏, 𝟐𝟑 𝐤𝐠 

Jelikož je hmotnost pro zasunutí konektoru větší, než je maximální požadovaná nosnost efektoru, 

provedl jsem výpočet uchopovací síly pro zasunutí konektoru RJ-45. 

   

Síla potřebná pro zasunutí konektoru RJ-45: 

𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑔 = 1,23 ∙ 9,81 = 𝟏𝟐, 𝟎𝟓 𝑵 (2)  

 

Výpočtová síla Uvýp: 

𝑈𝑣ý𝑝 =
𝑘 ∙ 𝐹

𝑓
 [𝑁] (3)   

Kde: 

k ..... bezpečnost ........... [-] [5] 

f ..... součinitel tření ..... [-] [5] 

F ..... síla ........................ [N] [5] 

Koeficient tření pevných těles f, jsem zvolil na základě Tabulka 24. 

Tabulka 24 – Velikost soušinitele tření pro různé třecí stavy [33] 

TŘECÍ STAV MEZILÁTKA KOEFICIENT TŘENÍ 

Tření pevných těles – 0,01-0,25 

Smíšené tření Částečné mazivo 0,01-0,2 

Kapalné tření Kapalné mazivo 0,01-0,1 

Valivé tření Valivé mazivo 0,0001-0,001 

Plynové tření Plyn, stlačený vzduch 0,0001-0,0005 

 

Zvolen koeficient tření pevných těles bez mezilátky: f = 0,25 [-] 
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Koeficient bezpečnosti pro uchopení OM, jsem určil na základně dílčích koeficientů uvedených v 

Tabulka 25. 

Tabulka 25 – Dílčí koeficienty bezpečnosti [34] 

Dílčí 

koeficient 
Popis koeficientu Poznámka Hodnota 

k1 
Koeficient hmotnosti objektu 

manipulace 

Bezpečná funkce při 120% 

maximální nosnosti 
1,20 

k2 
Koeficient omezení způsobu 

uchopení objektu manipulace 

Jednostranné uchopení 

Dvojstranné uchopení 

Trojstranné uchopení 

4,00 – 6,00 

1,30 – 1,70 

1,15 

k3 

Koeficient zohledňující stav 

povrchu (neopracovaný) objektu 

manipulace 

Podle maximální přípustné 

drsnosti povrchu (výkovky, 

odlitky, …) 

1,20 – 1,40 

k4 
Koeficient zohledňující úroveň 

kolísání pohonné energie 

Pneumatika 

Hydraulika 

1,20 – 1,30 

1,10 

k5 
Koeficient zohledňující dynamiku 

pracovního cyklu robotu 

Amplituda, frekvence, doba 

útlumu 
1,20 – 2,00 

k6 

Koeficient zohledňující provozní 

podmínky robotizovaného 

systému u uživatele 

Běžné 

Střední 

Těžké 

1,00 

1,15 

1,30 

 

Volba dílčích bezpečností: 

k1 = 1,2 [-] 

k2 = 1,7 [-] – pro dvojstranné uchopení 

k3 = 1,4[-] 

k4 = 1 [-] – pro elektrickou pohonnou energii 

k5 = 1,2 [-] 

k6 = 1,3 [-] 

 

Výpočet celkové bezpečnosti k: 

𝑘 = 𝑘1 ∙ 𝑘2 ∙ 𝑘3 ∙ 𝑘4 ∙ 𝑘5 ∙ 𝑘6 = 1,2 ∙ 1,7 ∙ 1,4 ∙ 1 ∙ 1,2 ∙ 1,3 = 4,5 [−] (4)  

 

Dosazením do vzorce (3) jsem zjistil potřebnou uchopovací sílu pro zasunutí konektoru RJ-45 do 

zásuvky: 

𝑈𝑣ý𝑝 =
𝑘 ∙ 𝐹

𝑓
=

4,5 ∙ 12,05

0,25
= 216,9 𝑁 =̇ 𝟐𝟏𝟕 𝑵 

 



57 
 

8.2 Kontrola pohybového šroubu 

Výpočet pohybového šroubu jsem provedl dle příručky: ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ, pro 2. a 

3. ročník bakalářského studia. [35] 

 

Tabulka 26 Parametry pohybového šroubu Tr8x2 [15] 

Parametr Označení Velikost Jednotka 

Jmenovitý průměr závitu d 8,00 [mm] 

Rozteč Ph 2,0 [mm] 

Střední průměr závitu d2 7,00 [mm] 

Malý průměr závitu d3 5,50 [mm] 

Úhel profilu α 30 [°] 

 

Výpočet potřebného krouticího momentu: 

𝑀𝑘𝑠 = 𝑖 ∙ 𝑀𝑇𝑍 = 𝑖 ∙ 𝐹𝑠 ∙ 𝑡𝑔(𝜓 + 𝜑´) ∙
𝑑2

2
 [𝑁𝑚] (5)   

 

Kde: 

i ........ počet matic ..................... [-] [35] 

Fs ..... síla ve šroubu .................. [N] [35] 

ψ ...... třecí úhel ......................... [°] [35] 

ϕ´ ..... redukovaný třecí úhel ..... [°] [35] 

 

𝐹𝑠 = 𝑈𝑣ý𝑝 ∙ 2 = 217 ∙ 2 = 434 𝑁 (6)  

𝑡𝑔𝜑´ =
𝑓𝑧

cos (
𝛼
2)

[−] (7)  

𝜑´ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑓𝑧

cos (
𝛼
2)

) [°] 

(8)   

𝑡𝑔𝜓 =
𝑃ℎ

𝜋 ∙ 𝑑2
 [−] 

(9)   

𝜓 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑃ℎ

𝜋 ∙ 𝑑2
) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

2

𝜋 ∙ 7
) = 𝟓, 𝟏𝟗𝟕° 

(10)   
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Tabulka 27 – Tabulka příkladů hodnot smykového tření fz v závitu. [35] 

fz [-] povrchová úprava šroubu závity mazány 

0,19 ÷ 0,36 

žádná 

ne 

0,16 ÷ 0,24 olejem 

0,12 ÷ 0,18 Pastou MoS2 

0,28 ÷ 0,40 

fosfátovaný 

ne 

0,17 ÷ 0,30 olejem 

0,13 ÷ 0,17 Pastou MoS2 

0,10 ÷ 0,185 

kadmiovaný 

ne 

0,10 ÷ 0,17 olejem 

0,13 ÷ 0,17 Pastou MoS2 

 

Zvolil jsem součinitel smykového tření v závitu, pro závit bez povrchové úpravy, mazaný 

olejem fz = 0,16 [-] 

 

Dosazením do vzorce (8) jsem zjistil velikost redukovaného třecího úhlu ϕ´. 

𝜑´ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑓𝑧

cos (
𝛼
2)

) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
0,16

cos (
60
2 )

) = 𝟗, 𝟒𝟎𝟓° 

Dosazení do vzorce (5) výpočet krouticího momentu šroubu: 

𝑀𝑘𝑠 = 𝑖 ∙ 𝐹𝑠 ∙ 𝑡𝑔(𝜓 + 𝜑´) ∙
𝑑2

2
= 1 ∙ 434 ∙ 𝑡𝑔(5,197 + 9,405) ∙

0,007

2
= 𝟎, 𝟑𝟗𝟔 𝑵𝒎 

 

Podmínka samosvornosti šroubové vazby: 

𝜑´ ≥ 𝜓 

𝟗, 𝟒𝟎𝟓 ≥ 𝟓, 𝟏𝟗𝟕 -> vyhovuje 

(11)   

Podmínka samosvornosti splněna, pohybový šroub je samosvorný. 

 

Rychlost pohybu čelistí: 

𝑣 =
𝑃ℎ ∙ 𝑛𝑠

60
=

𝑃 ∙ 𝑛𝑚

60
=

0,002 ∙ 110

60
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟕 𝒎 ∙ 𝒔−𝟏 

(12)   

Kde: 

ns ...... otáčky šroubu .................... [min-1] [35] 

nm..... pracovní otáčky DC motoru [min-1] [21] 

 

Doba uzavření čelistí 

𝑣 =
𝑠

𝑡
[𝑚 ∙ 𝑠−1] (13)   

𝑡 =
𝑠

𝑣
=

0,045

0,0037
= 𝟏𝟐, 𝟏 𝒔𝒆𝒌𝒖𝒏𝒅 

(14)   

Kde: 

s ............ dráha pohybové matice .......[mm] 

Doba uzavření čelistí je záměrně prodloužena, z důvodu eliminace neopatrného zacházení 

s efektorem při obsluhování panelu údržby, kde by mohlo dojít k poničení křehkých částí panelu. 
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Potřebný příkon pohonu šroubu 

𝑃 = 𝑀𝑘𝑠 ∙ 𝜔𝑠 ∙
1

𝜂𝑐
[𝑊] 

(15)    

Kde: 

ωs .......... úhlová rychlost šroubu ...... [rad-1] [35] 

ηc .......... celková účinnost ................ [-] [35] 

𝜔𝑠 = 2𝜋 ∙
𝑛𝑢

60
= 2𝜋 ∙

64

60
= 6,7 𝑟𝑎𝑑−1 

(16)   

Kde nu jsou otáčky motoru při pro uchopení OM. [21] 

 

Otáčky motoru při uchopení OM, jsou sníženy pro udržení maximálního výkonu elektromotoru při 

konstantním krouticím momentu viz. výkonová charakteristika elektromotoru na Obr. 60. 

 

Výpočet účinnosti uložení 

𝜂𝑐 = 𝜂𝑙𝑜ž ∙ 𝜂𝑠[−] (17)    

Kde: 

ηlož =0,99 [-] ..... účinnost ložiskového páru [35] 

ηs...................... účinnost pohybového šroubu ........... [-] [35] 

𝜂𝑠 =
𝑡𝑔(𝜓)

𝑡𝑔(𝜑´ + 𝜓)
=

𝑡𝑔(5,197)

𝑡𝑔(9,405 + 5,197)
= 0,35[−] 

(18)   

 

Dosazení do vzorce (17) pro výpočet účinnosti uložení: 

𝜂𝑐 = 𝜂𝑙𝑜ž ∙ 𝜂𝑠 = 0,99 ∙ 0,35 = 𝟎, 𝟑𝟓[−] 

 

Dosazení do vzorce (15), pro výpočet příkonu: 

𝑃 = 𝑀𝑘𝑠 ∙ 𝜔𝑠 ∙
1

𝜂𝑢𝑙𝑜ž
= 0,396 ∙ 6,7 ∙

1

0,35
= 𝟕, 𝟓𝟖 𝑾 
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Pevnostní kontrolu pohybového šroubu a matice jsem provedl pomocí Design akcelerátoru, který 

je součástí CAD programu Inventor Professional 2021, viz. Obr. 59. Výsledné veličiny s popisem jsou 

uvedeny v Tabulka 28. 

 
Obr. 59 Kontrola pohybového šroubu a matice  

 

Tabulka 28 – Výsledky kontroly pohybového šroubu v Inventor Professional 2021 

Parametr Označení Velikost Jednotka 

Redukovaná délka Lred 61,500 [mm] 

Účinnost η 0,372 [-] 

Štíhlostní poměr λ 35,143 [-] 

Tlakové napětí  σt 18,309 [MPa] 

Napětí v krutu τk 11,385 [MPa] 

Redukované napětí σred 26,909 [MPa] 

Mezní napětí dle Rankina σR 80,890 [MPa] 

Mezní napětí dle Eulera σE 799,145 [MPa] 

Mezní napětí dle Johnsona σJ 87,466 [MPa] 

Vypočtený tlak v závitu pc 3,517 [MPa] 

Dopočítaný souč. bezpečnosti kv 3,345 [-] 

Úhel sklonu α 4,55 [-] 

Kontrolní výpočet Vyhovuje 

 

Shrnutí: 

Pohybový šroub vyhovuje. 
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8.3 Kontrola pohonu 

Pohon (viz. Obr. 37) jsem navrhl pro dva režimy pohybu: rychloposuv – pro zavírání a otevírání 

čelistí, a uchopení – vyvinutí dostatečně velkého krouticího momentu pro uchopení OM. Velikosti 

výstupního kroutícího momentu a otáček DC motoru jsem určil na základě výkonové charakteristiky 

viz. Obr. 60. 

 

 
Obr. 60 Výkonová charakteristika DC motoru při vstupním napětí 12 V [21] 

 

Kontrola potřebného krouticího momentu a výkonu pro uchopení OM: 

𝑀𝑚 = 1,08 𝑁𝑚 ≥ 𝑀𝑘𝑠 = 0,396 𝑁𝑚 -> vyhovuje (19)   

Kde Mm je pracovní krouticí moment motoru při 25% účinnosti. [21] 

 

𝑃𝑚 = 7,6 𝑊 ≥ 𝑃 = 7,58 𝑊 -> vyhovuje (20)   

Kde Pm je výkon motoru při 25% účinnosti 

 

Shrnutí: 

DC motor vyhovuje požadavkům na krouticí moment a výkon. 
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8.4 Kontrola ozubeného řemene 

Kontrolu řemenů HTD 3M [12] jsem provedl v programu pro technické výpočty – MITCcalc (viz. 

Obr. 61, Obr. 62 a Obr. 63). Kontrolu řemenů jsem provedl jen pro jeden řemen, jelikož je zatížení 

řemenů shodné (stejné zatížení od každé čelisti).  Vstupní údaje pro kontrolu řemene jsou uvedeny v  

Tabulka 29. 

Tabulka 29 – Vstupní údaje pro konrolu ozubeného řemene 

Parametr Označení Velikost Jednotka 

Rychlost zavírání čelisti v 0,0037   m.s-1 

Průměr řemenice Dř 19 mm 

 

Výkon přenášený řemenem: 

𝑃ř = 𝑀ř ∙ 𝜔ř[𝑊] (21)   

Kde: 

Mř ........ moment na řemenici ................ [Nm] 

ωř ........ úhlová rychlost řemenice  ........ [rad-1] 

 

Výpočet momentu na řemenici: 

𝑀ř = 𝑈𝑣ý𝑝 ∙
𝐷ř

2
= 217 ∙

0,019

2
= 𝟐, 𝟎𝟔 𝑵𝒎 (22)   

Výpočet úhlové rychlosti řemenice: 

𝜔ř = 2𝜋 ∙
𝑛ř

60
[𝑟𝑎𝑑−1] (23)   

Kde: nř jsou otáčky řemenice [min-1] 

𝑛ř =
𝑣 ∙ 60

𝜋 ∙ 𝐷ř
=

0,0037 ∙ 60

𝜋 ∙ 0,019
= 𝟑, 𝟕𝟐 𝐦𝐢𝐧−𝟏   (24)  

Dosazení do vzorce (23) pro výpočet úhlové rychlosti řemenice: 

𝜔ř = 2𝜋 ∙
𝑛ř

60
= 2𝜋 ∙

3,72

60
= 𝟎, 𝟑𝟗 𝒓𝒂𝒅−𝟏 

 

Dosazení do vzorce (21) pro výpočet přenášeného řemene: 

𝑃ř = 𝑀ř ∙ 𝜔ř = 2,06 ∙ 0,39 = 0,8 𝑊 

 

 
Obr. 61 MITCalc – vstupní údaje pro výpočet 

0,001 
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Obr. 62 MITCalc – Výběr typu řemene 

 

 
Obr. 63 MITCalc – kontrola vybraného řemene 

Červená hodnota na Obr. 63, řádek 3.6 je pouze doporučení, tudíž nemá na výsledek kontroly 

žádný vliv.  

Shrnutí: 

Dle výsledku kontroly uvedeném na  Obr. 63 řemeny vyhovují. 



64 
 

8.5 Kontrola pružné bezvůlové svěrné spojky 

Spojku KBE 2-9 (viz. Obr. 64) jsem zvolil na základě maximálního momentu, který dokáže vyvinout 

elektromotor při držení polohy: Mbrzdný = 2,16 Nm. Technické specifikace jsou uvedeny v Tabulka 30. 

 
Obr. 64 Rozměry bezvůlové spojky [14] 

 

Tabulka 30 Technické specifikace pružné bezvůlové spojky [14] 

 

Rozměry (mm) Technické specifikace 

ØA L 
ØD1-

D2 
E F C B F 

Maximální 

otáčky 

(min-1) 

Hmotnost 

 

(g) 

Moment 

setrvačnosti 

J 

(g cm2) 

Maximální 

krouticí 

moment 

(Nm) 
 délka 

Otvory 

(H7) 

od-do 

   
Ø 

uložení 

Šroub 

(DIN912) 

TA(Nm) 

KBE 2-5 10 15 2-5 5 5 2,5 11,4 
M1,6 

38000 1 0,034 0,5 
0,5 

KBE 2-7 14 22 4-7 7 8 3,5 15 
M2 

27000 3,5 1 1,2 
0,37 

KBE 2-9 20 30 4-11 10 10 5 23,4 
M2,5 

19000 10 4,7 3 
0,75 

KBE 2-14 30 35 4-16 11 13 5 32,2 
M3 

13000 27 33 12,5 
1,4 

KBE 2-19 40 66 10-22 25 16 12 47 
M6 

1000 88 200 17 
11 

 

𝑀𝑠𝑝 = 3 𝑁𝑚 ≥ 𝑀𝑏𝑟𝑧𝑑𝑛ý = 2,16 𝑁𝑚  -> spojka vyhovuje (25)   

Kde: 

Msp ............. maximální moment přenášený spojkou ..................... [Nm] 

Mbrzdný ........ moment vyvinutý DC motorem při držení polohy ..... [Nm] 
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8.6 Kontrola ložisek 

Kontrolu ložisek a výpočet životnosti ložisek, jsem provedl v generátoru ložisek, který je součástí 

CAD systému Inventor Professional 2021, viz. Obr. 66. Vstupní veličiny pro výpočet jsou uvedeny v 

Tabulka 32. Výpočet reakcí v ložiscích (viz. Obr. 65) jsem provedl v Generátoru komponent hřídele, 

který je rovněž součástí CAD systému Inventor Professional 2021. 

 

Tabulka 31 – Vstupní veličiny pro výpočet reakcí v ložiscích 

Parametr Označení Velikost Jednotka 

Síla ve šroubu (axiální síla) Fs 434 (N) 

Krouticí moment Mks 0,396 (Nm) 

 

 
Obr. 65 Výpočet reakcí v ložiscích 

Reakce v 1. podpoře, reakce Fz je rovna axiálnímu zatížení Fa. 

Radiální zatížení pro 1. podporu Fy1 = 0,172 N a pro 2. podporu Fy2=0,13 N, jsou zanedbatelná, a 

tudíž jsem je nezahrnul do dalšího výpočtu. 

𝐹𝑧 = 𝐹𝑎 = 434 𝑁 (26)   

Kontrolu ložiska provedu pouze pro ložisko, které působí jako pevná podpora, jelikož zachytává 

veškerá axiální zatížení vyvolané pohybovým šroubem. 

Mks 

Fs 
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Tabulka 32 – Vstupní veličiny pro kontrolu ložiska 619/6-2Z 

Parametr Označení Velikost Jednotka 

Axiální zatížení Fa 434 (N) 

Otáčky n 110 (min-1) 

 

 
Obr. 66 Kontrolní výpočet ložiska 619/6-2Z 
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Tabulka 33 Výsledek kontroly ložiska 619/6-2Z 

Parametr Označení Velikost Jednotka 

Základní jmenovitá životnost  L10 4,1496.109 [hod] 

Upravená jmenovitá životnost  Lna 4,1496.109 [hod] 

Vypočtený součinitel statické bezpečnost s0c 1,02273 [-] 

Výkon ztracený třením v ložisku  Pz 0,00015 [W] 

Nutné minimální zatížení  Fmin 3 [N] 

Statické ekvivalentní zatížení  P0 264 [N] 

Dynamické ekvivalentní zatížení P 3 [N] 

Součinitel přeotáčkování  kn 454,545 [-] 

Součinitel upravení životnosti pro spolehlivost a1 1 [-] 

Součinitel teploty ft 1 [-] 

Ekvivalentní otáčky ne 110 [min-1] 

Minimální otáčky nmin 110 [min-1] 

Maximální otáčky  nmax 110 [min-1] 

Pevnostní kontrola Vyhovuje 

 

Shrnutí: 

Ložisko na pevnostní kontrolu vyhovuje a jeho životnost je 𝑳𝟏𝟎 = 𝟒, 𝟏𝟒𝟗𝟔 ∙ 𝟏𝟎𝟗 hodin. 

 

8.7 Výpočet maximálního odebíraného proudu 

Pro napájení elektronických komponent, jsou ramenem vedeny dva způsoby napájení. První je 

standardní napájení přímo z baterie, sníženo napěťovým měničem na napětí 12 V, a druhý způsob je 

napájení pomocí USB, jehož napětí dosahuje 5 V. V Tabulka 34 jsou uvedeny hodnoty maximálního 

odebíraného proudu a jejich součet. 

 

Tabulka 34 – Pracovní napětí a proud elektroniky efektoru 

Součástka Vstupní napětí [V] Odebíraný proud [A] 

 Arduino NANO 7 až 12 0,019 

DC motor s enkodérem 

(při maximálním zatížení 
12 5 

Digitální kamera 

Napájení přes USB 
5 - 

IR senzor Sharp 

napájeno přes Arduino NANO 
5 - 

Celkový odebíraný proud 5,02 
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9 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo navrhnout koncový efektor s posuvnými úchopnými prvky pro stávající 

manipulátor mobilního robotu K3P4. V úvodní části práce jsem provedl seznámení se s pravidly úkolu 

údržby, který je jedním z úkolů mezinárodní soutěže ERC, a pro který je efektor primárně určen. 

Provedl jsem popis konstrukce stávajícího efektoru pro úkol údržby. Dále jsem provedl rešerši 

konstrukčních řešení prvních třech týmů, které se umístily na stupni vítězů v soutěži ERC2021, a 

konstrukční řešení paralelních efektorů od dvou výrobců dodávající efektory pro průmyslové roboty. 

Na základě rešerše, vyhodnocení pravidel a požadavcích členů týmu RoverOva, jsem vypracoval 

požadavkový list. 

 

Po domluvě s vedoucím práce jsem navrhnul 3 varianty konstrukčních řešení, kdy každá varianta 

využívá jiného typu převodu rotačního pohybu elektromotoru na lineární pohyb čelistí. Každá varianta 

byla rozpracována do takového stavu, aby bylo možné porovnat jejich vlastnosti. Z těchto tří variant, 

jsem pomocí porovnání jednotlivých vlastností každé varianty, vybral vítěznou variantu, která byla 

následně detailně rozpracována. 

 

Vypracoval jsem detailní 3D model vítězné varianty (viz. Obr. 26) v CAD systému PTC Creo 

Parametric. Tato varianta je založena na převodu rotačního pohybu elektromotoru, na lineární pohyb 

čelistí, za pomoci pohybového šroubu Tr8x2. Pro ovládání pohybu druhé čelisti je využito systému dvou 

ovládacích řemenů, které jsou přes kladku spojeny s poháněnou čelistí. Čelisti se pohybují na lineárních 

vozících, které jsou vedeny na hliníkovém profilu 2040. Všechny vyráběné díly mimo pohybový šroub, 

jsou vyrobeny z hliníku anebo 3D tiskem z plastu, pro dosažení co nejnižší hmotnosti efektoru. 

 

Konstrukční návrh jsem doplnil o výpočtovou dokumentaci, která se skládá z pevnostních a 

kontrolních výpočtů pohybového šroubu, pohonu, ložisek pro uložení pohybového šroubu, spojky pro 

přenos krouticího momentu a řemenů ovládajících pohyb čelisti na vlečném lineárním vozíku.  

 

Konstrukční řešení je dále doplněno o výkresovou dokumentaci sestavy a všech vyráběných dílů. 

Výkresová dokumentace je uvedena v seznamu příloh. 
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