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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
JOZEK, P. 1D/2D polohovadlo kamerového stereovizního subsystému : diplomová práce. 
Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robototechniky, 2010, 
49 s., Vedoucí práce: Mihola, M. 
 

Diplomová práce se zabývá návrhem polohovadla pro kamerový subsystém servisního robotu. 

Na základě požadavků byly navrženy tři varianty a pomocí hodnotové analýzy byla vybrána 

ta nejvhodnější. Polohovadlo má dva stupně volnosti – rotace kolem horizontální a vertikální 

osy. Oba pohyby jsou poháněny servomotory. Součástí práce jsou i kontrolní výpočty a 

pevnostní analýzy. Pro výslednou variantu je zhotovena i výkresová dokumentace. 

 

 

 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 
 
JOZEK, P. 1D/2D Positioning Device of a Stereovision Camera Subsystem : Master Thesis. 
Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 
Department of Robotics, 2010, 49 p., Thesis head: Mihola, M.  
 

Master thesis deals with a proposal for the positioning device for camera subsystem of service 

robot. Based on the requirements It has been designed three options, and  with help of value 

analysis was chosen the best. Positioning device has two degrees of freedom - rotation around 

the horizontal and vertical axis. Both movements are driven by servo motors. This thesis also 

check calculations and stress analysis. For the final presentation are made drawings. 
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Seznam použitého zna čení: 

Značení Jednotky  Popis 

E MPa modul pružnosti 

F1 N síla působící na drážku v hřídeli 

F2 N sila působící na drážku v náboji 

Ft N střižná sila 

Jn mm4 moment setrvačnosti hmot rotujících kolem horizontální osy 

L mm délka pera 

Lf mm funkční délka pera 

Mc Nm celkový klopný moment působící na motor 

Mk Nm krouticí moment 

Mmax Nm maximální krouticí moment servomotoru 

Rm MPa mez pevnosti 

Rn mm rameno, na kterém působí zatížení 

Rp0,2 MPa smluvní mez kluzu 

b mm šířka pera 

d mm průměr hřídele 

g m/s2 gravitační zrychlení 

i - počet per 

mn kg hmotnost komponent otáčejících se kolem horizontální osy 

p1 MPa tlak na hřídel 

p2 MPa tlak v náboji 

pd MPa dovolený tlak 

t mm hloubka drážky v hřídeli 

t1 mm hloubka drážky v náboji 

tr s čas rozběhu 

ε rad/s2 úhlové zrychlení 

ν - poissonová konstanta 

ρ kg/m3 hustota 

ω rad/s maximální otáčky motoru 

τd MPa dovolené smykové napětí 
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1 Úvod 

Cílem diplomové práce je konstrukční návrh polohovadla pro kamerový subsystém 

mobilního robotu (MR). V současné stavu jsou kamery pevně  spojeny s koncovým 

ramenem manipulační nadstavby MR. To znamená, že pro změnu polohy kamer je nutno 

pohybovat s manipulační nadstavbou. Konstrukce polohovadla umožní pohybovat 

s kamerami bez nutnosti pohybu s manipulační nadstavbou. 

Pro orientaci MR v prostoru se používá velké množství různých senzorů, např. 

infračervené nebo dotykové senzory, ultrazvukové měřiče vzdálenosti, laserové skenery. 

Pro roboty řízené na dálku operátorem je nejjednodušší použití kamery, která posílá 

snímaný obraz na operátorské stanoviště. Na základě počtu kamer můžeme rozdělit vidění 

na tři druhy, a to na vidění mono, stereo a sférické. U mono vidění, respektive u aplikace 

jedné kamery, získáváme pohled na krajinu, ale nedokážeme rozpoznat v jaké vzdálenosti 

jsou jednotlivé objekty mezi sebou. Naopak u stereo vidění získáváme podstatně více 

informací o vzdálenostech jednotlivých objektů v celé scenérii. Sférickým viděním 

získáváme zcela jiný, ucelený pohled na okolí.  

Kamery lze rozdělit do skupin podle jejich použití, a to na kamery užívané v domácím 

prostředí a venkovním prostředí. Rozdíl mezi nimi je ten, že venkovní jsou opatřeny 

krytem kvůli nepříznivým podmínkám. V mobilní robotice jsou upřednostňovány kamery 

digitální, a ty lze dělit dle jejich specifických vlastností jako je kvalita obrazu, spotřeba 

energie, váha, rozměr a další. 
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2 Požadavkový list 

Konstrukce polohovadla nahradí současný mechanismus pevného uchycení kamer na 

robotu Hercules. Konstrukce by měla být co nejlehčí s kompaktními rozměry a vyrobitelná 

v rámci výrobních možností katedry. 

 

- Použít dvě stávající kamery DFK 21BU04 

- Hmotnost konstrukce maximálně 2 kg 

- Dva stupně volnosti. První osa rotace horizontální vůči zemi, druhá osa rotace kolmá 

na první.  

- Rozsah naklopení kolem první (horizontální) osy -20°/ +100° 

- Rozsah otáčení kolem druhé osy -180°/+180° 

- Kompaktní rozměry zařízení 

- Zabránění vniknutí prachu vhodným krytím 

- Konstrukcí navrhnout s ohledem na výrobní možnosti školy 

 

3 Analýza sou časného stavu 

3.1 Servisní roboty s kamerovými systémy 

Důležitou vlastností mobilních servisních robotů je jejich schopnost se orientovat v 

prostoru, tedy určit svoji polohu, plánovat optimální cestu k cíli, vyhýbat se překážkám a 

vyhledat náhradní cestu, pokud původní není realizovatelná. Moderní mobilní roboty 

používají k navigaci družicový systém GPS, který je však využíván hlavně na volných 

plochách pro přiblížení k místu zásahu (hlavně pro létající roboty). Pro přesnější navigaci 

je tato metoda nepoužitelná, protože přesnost určení polohy je v jednotkách metrů a příjem 

signálů GPS je v budovách nemožný a i venku často problematický (zastínění vysokými 

budovami).  

Proto se musí mobilní servisní roboty orientovat v okolí pomocí jistých značek a 

rozpoznáváním zmapovaného okolí (geometrické a topologické mapy). K tomu jsou 

vybaveny různými druhy senzorů, např. ultrazvukovými měřiči vzdálenosti, laserovými 

skenery s následným zpracováním obrazů a programy pro generaci náhodných pohybů. 
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Pro roboty řízené na dálku operátorem je nejjednodušší použití kamery, která posílá 

snímaný obraz na operátorské stanoviště. Polohovací zařízení kamery spolu s helmou 

prostorového vidění v kombinaci s vhodným ovládáním (joysticky, gamepady) děla 

z ovládání robotu téměř intuitivní záležitost. 

Na druhou stranu kamerové systémy nejsou vhodné pro autonomní řízení servisních 

robotu, jelikož zpracování obrazu a analýza objektu v záběru je proces složitý a velice 

náročný na výpočetní výkon. Ale i v této oblasti se objevují úspěchy, hlavně v kategorii 

vozidel řízených umělou inteligencí vyvíjené pro armádní účely. 

 

    

Obr. 1 – Servisní roboty s kamerovým systémem 

 

Obr. 2 – Bezpilotní UAV s kamerou 
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Obr. 3 – Dálkově řízené vozidlo 

 

3.2 Servisní robot Hercules 

Navrhovaná konstrukce bude umístěna na mobilním robotu Hercules, který je v 

současnosti využíván na katedře robotiky. Používá se jako testovací platforma pro různé 

subsystémy: senzory, bezdrátové ovládaní, přenos stereovizního obrazu atd. 

Jako podvozek tohoto mobilního robotu byl použit elektrický invalidní vozík InvaCare, 

konstrukčně upravený na katedře pro uložení potřebné dodatečné elektroniky a uchycení 

manipulační nadstavby. Přizpůsobení řídicího systému umožnilo ovládat pojezd dálkově. 

Software pro ovládání byl taktéž navrhnut katedrou. [8] 

Manipulační nadstavba je kompletně navržená a realizovaná katedrou. Manipulátor má 

3 stupně volnosti, všechny klouby jsou osazeny diskovými elektromotory MAXON EC90F 

60 W doplněnými o harmonické převodovky. Pro nízkoúrovňové řízení pohonů ramene 

jsou využiti jednotky Maxon EPOS propojené CAN sběrnicí. [8] 
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Na přírubu manipulátoru je možno uchytit libovolný efektor včetně orientačního 

ústrojí. V současné době je robot vybaven pevným dvoučelisťovým chapadlem se 

softwarově volitelnou sílou stisku (7 úrovní v každém směru). [8] 

Robot je v současnosti vybaven stereovizní kamerovou hlavou umístěnou na začátku 

posledního článku manipulátoru. Konstrukce polohovadla nahradí tuto kamerovou hlavu a 

umožní rozhlížení pomocí kamer při průzkumu terénu. Při potřebě přesné manipulace se 

kamery nakloní a umožní tak operátoru lepší nadhled pro ovládání efektoru. Podvozek 

robotu je dále vybaven třetí kamerou určenou pro navigaci při jízdě vzad. [8] 

Robot je možno řídit bezdrátově z operátorského pracoviště (kufříku) vybaveného 

potřebnou elektronikou, akumulátorem, vysílací a přijímací technikou a notebookem s 

dotekovou obrazovkou. Všechny důležité funkce je možno ovládat pomocí jediného 

bezdrátového ovladače (gamepadu). Operátor má rovněž možnost využít 3D brýle pro 

stereovizi a/nebo polohový senzor pro ovládání ramene metodou kopírování pohybu ruky v 

prostoru. [8] 

 

 

Obr. 4 – Servisní robot Hercules 
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3.3 Digitální kamery pro mobilní aplikace 

Pro roboty a mobilní aplikace se používá široka škála digitálních kamer lišících se 

v rozměrech, hmotnosti i krytování. Hlavní rozdíl, který zásadním způsobem ovlivní i cenu 

kamery, je druh použitého obrazového snímače. 

Obrazový snímač kamery je odpovědný za převod světla do elektrických signálů. 

V dnešní době se používá dvou technologií obrazových snímačů:  

- CCD (Charged Coupled Device)  

- CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)  

CCD a CMOS snímače představují klíčové součásti, které slouží jako "digitální film" 

kamery. CCD snímače jsou vyráběny pomocí technologie vyvinuté speciálně pro 

kamerový průmysl, zatímco CMOS snímače jsou založeny na standardní technologii, která 

se hojně využívá při výrobě paměťových čipů - např. uvnitř počítače.  

Dnešní nejkvalitnější kamery většinou používají CCD snímače, které mají vyšší kvalita 

obrazu. CMOS snímače se využívají v mobilních telefonech a pro výrobu síťových 

(webových) kamer, kde jsou rozhodující velikost, cena a až 100x nižší spotřeba oproti 

CCD.  

 

Obr. 5 – Blokové schéma digitální kamery 

 

      

Obr. 6 – CCD snímač    Obr. 7 – CMOS snímač  
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3.3.1 Technologie CCD sníma če 

CCD snímače mají oproti CMOS snímačům řadu výhod, mezi které patří například 

lepší světelná citlivost. Lepší světelná citlivost se projeví v lepší kvalitě obrazu při špatném 

osvětlení. CCD snímače jsou ale dražší, protože se vyrábí nestandardním procesem a je 

složitější zabudovat je do kamery.  Pokud se v záběru objeví velmi světlý objekt (jako 

přímé sluneční světlo), může se CCD snímač částečně roztéct, což vytvoří pruhy pod a nad 

objektem. Tomuto jevu se říká skvrna (smear).  

 

3.3.2 Technologie CMOS sníma če 

CMOS snímače disponují u každé buňky jednoduchým obvodem, který se stará o 

zesílení a přenos signálu do procesoru pro každou buňku zvlášť. Proto je světlocitlivá 

plocha jednotlivých buněk na CMOS menší než u CCD, ale na druhou stranu to umožňuje 

zmenšení balíčku obvodů, které musejí signál zpracovávat po odchodu ze snímače. CMOS 

technologie je tedy celkově méně náročná na prostor, ale i na odběr elektrické energie. 

Menší světelná citlivost ovšem představuje problém ve špatně osvětleném prostředí (třeba 

chodba v budově), kdy je rozdíl v kvalitě obrazu zřetelný. Výsledkem je velmi tmavý 

obraz plný šumu.  

 

3.3.3 Vlastnosti použité kamery 

Pro stereovizi jsou použity dvě kamery DFK 21BU04 od výrobce The Imaging Source. 

Základní informace jsou v tabulce. Více informaci je uvedeno v příloze 1. 

 

 

Obr. 8 – Kamera DFK 21BU04 
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Tab. 1 – Základní parametry kamery DFK 21BU04 

Obrazový snímač barevný CCD snímač 

Rozlišení obrazu 640 x 480 pixelů 

Rozměry (bez objektivu) V: 50.6 mm, Š: 50.6 mm, D: 50 mm 

Hmotnost 256 g 

Napájení 4.5 – 5.5 V 

Průměrná spotřeba 500 mA 

 

3.4 Polohování kamery 

Polohovací mechanismy umožňují kameře měnit svou orientaci a tím zvětšují 

pozorovanou oblast bez toho, aby se muselo hýbat s celým mobilním robotem. Polohování 

je někdy řízeno signály z inklinometrů umístěných na helmě prostorového vidění obsluhy. 

Díky tomu kamera kopíruje pohyb hlavy operátora a ten se může plně soustředit na 

ovládání jiných funkcí mobilního robotu. 

3.4.1 Statické polohování 

Jedná se o polohovací mechanismy se dvěma stupni volnosti. Jednotlivé polohy 

kamery jsou nastavovány manuálně a zajištěny aretaci a během jízdy mobilního robotu je 

nelze měnit. Výhodou těchto mechanismů je jejich tuhost a vysoká nosnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 – Statické polohovací mechanismy 
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3.4.2 Dynamické polohování bez p řevodu 

Tyto polohovací mechanismy jsou specifické tím, že nevyužívají žádných převodů 

(vyjma převodů uvnitř pohonu). Jejich konstrukce je řešená tak, že na výstupním hřídeli 

pohonu je přímo připevněna jednotka, se kterou provádíme polohování. Jako pohony jsou 

ve většině případů použity buď modelářská serva nebo stejnosměrné motory. 

 

Obr. 10 – Dynamické polohovací mechanismy bez převodu  

 

3.4.3 Dynamické polohování s p řevodem 

Tyto polohovací mechanismy jsou specifické tím, že využívají převodů (ozubené, 

řemenové, řetězové). Konstrukčně jsou řešeny tak, že z výstupního hřídele pohonu je 

krouticí moment přenášen převodem na prvek, se kterým provádíme polohování. Jako 

pohony jsou ve většině případů použity buď modelářská serva nebo stejnosměrné motory. 

 

Obr. 11 – Dynamický polohovací mechanismus s převody 
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Polohovací mechanismus na obrázku 12 je určen pro snímání prostředí z létající 

helikoptéry. Zařízení má dva stupně volnosti. Mechanismus je řízen dvěma 

stejnosměrnými motory o hmotnosti 0,027 kg a výkonu 3 W. Přenos 

krouticího momentu je zajištěn ozubeným řemenovým převodem.  

 

 

Obr. 12 – Příklad využití polohovacího mechanismu 

 

3.5 Servomotory 

3.5.1 Popis 

K pohonu obou rotací bude s výhodou použito servomotoru Dynamixel, které mají 

dobrou přesnost polohování, dostatečný moment, jsou lehké a mají dostatečně malé 

rozměry. Servomotory převádějí digitální signál z přijímače na mechanický pohyb. 

Současné serva se připojují třížilovým kablíkem, v němž dva vodiče slouží pro napájení 

serva (plus a minus), po třetím se přenáší řídící signál. Ten má podobu obdélníkových 

pulsů různé šířky o stálé frekvenci. Šířka impulsu určuje polohu výstupní páky. 

 

Obr. 13 – Detaily servomotoru 
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- Motor: vytváří kroutící moment 

- Převody: převodový poměr určuje poměr mezi rychlostí a tahem serva. Běžné je, že se 

serva vyrábějí ve dvojicích, které mají stejný motor a elektroniku, ale liší se převody. 

Převody jsou nejčastěji plastové, pro větší zatížení a větší spolehlivost pak kovové.  

- Potenciometr: snímá polohu výstupního hřídele a uzavírá tak zpětnou vazbu zajišťující 

správnou činnost serva. U menších a levnějších servomotorů je potenciometr připojen 

přímo na výstupní hřídel, u servomotorů vyšších kategorií je připojen přes zvláštní 

převod (tzv. nepřímý náhon), který velmi účinně chrání před přenosem vibrací. 

Poškození odporové dráhy potenciometru se může projevovat jako zaškubávání serva v 

určité poloze nebo chvění v neutrální poloze.  

- Výstupní hřídel: přenáší pohyb mechanismu serva na ovládací páku. U servomotorů 

menších a nižších kategorií je uložen v plastovém pouzdru, serva vyšších kategorií 

mají pro přesnější chod a vyšší životnost kuličková ložiska (jedno nebo ještě lépe dvě)  

- Krabička: je vyrobena z houževnatého plastu a je opatřena patkami pro montáž serva 

do modelu.  

- Přívodní kablík: třížilový kablík, kdy dva vodiče jsou pro napájení a jeden pro přenos 

signálů. U servomotorů větších rozměrů bývá z krouceného vodiče pro potlačení 

indukce rušivých napětí při vysokých proudech.  

3.5.2 Řízení servomotoru 

Dle způsobu zpracování signálu se serva rozlišují na klasická analogová a digitální. 

Digitální zpracování řídících impulsů je až pětkrát rychlejší, než analogové - odezva serva 

je proto rychlejší. 

Serva všeobecně nekonají pohyb zcela plynulý, ale výchylka serva je rozdělena na 

určitý počet kroků - digitální serva pracují s mnohem vyšším počtem kroků a mohou tak 

pracovat přesněji, na hranici mechanických možností serva a jeho převodů. Navíc 

analogová serva jsou schopna vyvinout plnou sílu až při určité velikosti výchylky, zatímco 

digitální serva vykazují i pro nejmenší možný krok plný tah. To také znamená, že digitální 

serva mají až třikrát vyšší schopnost udržovat určitou polohu ovládací páky. [13] 

Mikroprocesor v servu navíc nabízí možnost programování smyslu a velikosti 

výchylky serva, polohy neutrálu, rychlosti a šířky pásma necitlivosti. Všeobecně řečeno, 
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jsou digitální serva rychlejší, silnější a přesnější než analogová serva stejné velikosti. Za 

tyto výhody se platí zvýšeným proudovým odběrem a vyšší pořizovací cenou. [13] 

Zjednodušené zapojení elektroniky je na blokovém schématu (obr. 14). Do vstupu 

přichází řídící impuls, který spustí monostabilní klopný obvod, ten vygeneruje impuls o 

délce odpovídající momentální poloze serva a opačné polarity než je vstupní řídící impuls. 

Tyto dva impulsy se porovnají a výsledkem je rozdílový impuls, který po zesílení přes 

můstkový spínač způsobí roztočení elektromotoru jedním nebo druhým směrem. 

Elektromotor přes převodovku otáčí výstupní hřídelí a současně i potenciometrem, který 

působí jako zpětná vazba do monostabilního klopného obvodu. Směr otáčení je takový, že 

impuls generovaný monostabilním klopným obvodem se svojí délkou přibližuje délce 

vstupního řídícího impulsu a až jsou oba impulsy stejně dlouhé, elektromotor se zastaví. 

Servo dosáhlo polohu, která odpovídá momentálně přijímanému řídícímu impulsu. [14] 

 

Obr. 14 – Blokové schéma řízení servomotoru 

Dnes používaná serva pracují s kladnými řídícími impulsy o délce 1-2 ms. Délce 

impulsu 1,5 ms odpovídá střední poloha serva, 1 ms je jedna a 2 ms druhá krajní poloha. 

Většina servomotorů má na koncích rozsahu pohybu mechanické blokování, na což je 

potřeba dávat pozor, protože při dojetí na doraz se výrazně zvýší proud odebíraný servem a 

může to skončit tím, že shoří elektronika serva. [14] 

 

Obr. 15 – Schéma řídicích pulsů 
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4 Návrh variant řešení 

4.1 Varianta A 

 

Obr. 16 – Kinematické schéma varianty A 

Popis:  

Kloub s pohonem pro naklopení je umístěn blízko ramene, na něj navazuje pohon pro 

rotaci kamer kolem vertikální osy. Hlavice s kamerami je umístěna na konci trubky, díky 

čemuž při maximálním sklopení je možné snímat pracovní prostor uchopného efektoru. 

 

Výhody: 

- Jednoduchá výměna trubky za delší či kratší v případě použití jiného efektoru 

- Konstrukční jednoduchost 

 

Nevýhody: 

- Vyšší potřebný moment motoru 1 

- Při maximálním sklopení může dojít ke kolizi mezi kamerou a větším objektem 

manipulace uchopeným v efektoru 

- V případě blízkého snímání objektu problém s ostřením a stereoviděním 
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4.2 Varianta B 

  

Obr. 17 – Kinematické schéma varianty B 

 

Popis: 

Konstrukce je podobna jako v případě varianty A. V tomto případě je ovšem kloub pro 

naklopení umístěn nad pracovním prostorem efektoru.  

 

Výhody: 

- menší zátěžové momenty pro motor 1 

- lepší nadhled na pracovní prostor efektoru 

 

Nevýhody: 

- v případě vysokého OM může dojít ke kolizi s konstrukcí 
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4.3 Varianta C 

 

  

Obr. 18 – Kinematické schéma varianty C 

 

Popis: 

Paralelní mechanismus umožňuje rychlejší sklápění pod větším úhlem a poskytuje lepší 

nadhled na manipulaci s OM. Také se můžou použit servojednotky s menším rozsahem 

rotace. 

 

Výhody: 

- lepší nadhled na pracovní prostor efektoru 

 

Nevýhody: 

- Vyšší potřebný moment motoru 1. 

- Složitější konstrukce 
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4.4 Výběr vhodné varianty 

Pro výběr vhodné varianty je použita metoda hodnotové analýzy. Tato metoda zahrnuje 

metody vícekritériálního hodnocení, jež umožňují porovnávat kritéria různého charakteru, 

která byla předtím neporovnatelná. 

Byly navrženy porovnávací kriteria a významnosti jednotlivých kritérií podle metody 

trojúhelníkových párů. Výhoda této metody je v tom, že konstruktér snadněji rozhodne 

mezi dvěma kritérii, které je důležitější, než kdyby měl seřazovat všechny kritéria podle 

důležitosti. 

 

Tab. 2 – Porovnávací kritéria 

Ozn Kritérium Charakteristika kritéria 

K1 hmotnost váha polohovacího systému 

K2 konstrukce složitost konstrukce, výrobní náročnost 

K3 funkce stupeň plnění požadovaných funkcí 

K4 rozměry rozměry polohovacího systému 

K5 cena odhadovaná cena 

K6 tuhost tuhost konstrukce 

K7 údržba obtížnost provádění údržby 

K8 přesnost polohování opakovaná přesnost polohování kamery 

K9 spotřeba energie spotřeba elektrické energie 

 

Váha významnosti jednotlivých kritérií je zjištěna metodou porovnávání v trojúhelníku 

párů [3]. Tuto tabulku vyplnilo několik expertů. V každém páru je podbarveno důležitější 

kritérium. V případě stejné důležitosti jsou podbarveny oba. Váha významnosti je 

vypočítaná podle lineární závislosti na počtu voleb a její rozsah je od 1 do 2. 

1
1 _

8
významnost počet voleb= + ⋅  

Finální významnost kritéria je vypočítaná jako aritmetický průměr váhy významnosti u 

jednotlivých expertů. 
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Tab. 3 – Expert 1 – Bc. Pavel Jozek 

Trojúhelník párů Kritérium Počet 
voleb 

Váha 
významnosti 

K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 4,5 1,5625 
K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9    

 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 3 1,375 
 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9    
  K3 K3 K3 K3 K3 K3 K3 7,5 1,9375 
  K4 K5 K6 K7 K8 K9    
   K4 K4 K4 K4 K4 K4 4,5 1,5625 
   K5 K6 K7 K8 K9    
    K5 K5 K5 K5 K5 7 1,875 
    K6 K7 K8 K9    
     K6 K6 K6 K6 2 1,25 
     K7 K8 K9    
      K7 K7 K7 1 1,125 
      K8 K9    
       K8 K8 0 1 
       K9    
        K9 6,5 1,8125 
           

 

Tab. 4 – Expert 2 – Bc. David Mlčoch 

Trojúhelník párů Kritérium Počet 
voleb 

Váha 
významnosti 

K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 3,5 1,4375 
K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9    

 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 5,5 1,6875 
 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9    
  K3 K3 K3 K3 K3 K3 K3 5,5 1,6875 
  K4 K5 K6 K7 K8 K9    
   K4 K4 K4 K4 K4 K4 3 1,375 
   K5 K6 K7 K8 K9    
    K5 K5 K5 K5 K5 7,5 1,9375 
    K6 K7 K8 K9    
     K6 K6 K6 K6 0,5 1,0625 
     K7 K8 K9    
      K7 K7 K7 2 1,25 
      K8 K9    
       K8 K8 1 1,125 
       K9    
        K9 7,5 1,9375 
           

 

 

 



 25 

Tab. 5 – Průměrná váha významnosti 

Kritérium Expert 1 Expert 2 Pr ůměrná hodnota 

K1 - hmotnost 1,5625 1,4375 1,5 

K2 - konstrukce 1,375 1,6875 1,53125 

K3 - funkce 1,9375 1,6875 1,8125 

K4 - rozměry 1,5625 1,375 1,46875 

K5 - cena 1,875 1,9375 1,90625 

K6 - tuhost 1,20 1,0625 1,15625 

K7 - údržba 1,125 1,25 1,1875 

K8 - přesnost polohování 1,0 1,125 1,0625 

K9 - spotřeba energie 1,8125 1,9375 1,875 

 

U každé varianty byly všechna kritéria ohodnoceny určitým počtem bodů podle 

vhodnosti řešení (méně je lepší). 

 

Tab. 6 – Hodnocení varianty A 

Kritérium Váha významnosti  Hodnocení 
kritéria 

Vážený index 
kritéria 

K1 - hmotnost 1,5 2 3 

K2 - konstrukce 1,53125 2 3,0625 

K3 - funkce 1,8125 2 3,625 

K4 - rozměry 1,46875 2 2,9375 

K5 - cena 1,90625 2 3,8125 

K6 - tuhost 1,15625 2 2,3125 

K7 - údržba 1,1875 1 1,1875 

K8 - přesnost polohování 1,0625 2 2,125 

K9 - spotřeba energie 1,875 2 3,75 

Součet vážených indexu pro variantu A 25,8125 
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Tab. 7 – Hodnocení varianty B 

Kritérium Váha významnosti  Hodnocení 
kritéria 

Vážený index 
kritéria 

K1 - hmotnost 1,5 3 4,5 

K2 - konstrukce 1,53125 2 3,0625 

K3 - funkce 1,8125 2 3,625 

K4 - rozměry 1,46875 4 5,875 

K5 - cena 1,90625 2 3,8125 

K6 - tuhost 1,15625 2 2,3125 

K7 - údržba 1,1875 1 1,1875 

K8 - přesnost polohování 1,0625 1 1,0625 

K9 - spotřeba energie 1,875 2 3,75 

Součet vážených indexu pro variantu B 29,1875 

 

Tab. 8 – Hodnocení varianty C 

Kritérium Váha významnosti  Hodnocení 
kritéria 

Vážený index 
kritéria 

K1 - hmotnost 1,5 3 4,5 

K2 - konstrukce 1,53125 3 4,59375 

K3 - funkce 1,8125 2 3,625 

K4 - rozměry 1,46875 2 2,9375 

K5 - cena 1,90625 3 5,71875 

K6 - tuhost 1,15625 3 3,46875 

K7 - údržba 1,1875 2 2,375 

K8 - přesnost polohování 1,0625 3 3,1875 

K9 - spotřeba energie 1,875 3 5,625 

Součet vážených indexu pro variantu C 36,03125 

 

Vyhodnocení 

Jako nejvhodnější varianta byla zvolena varianta A, protože má nejmenší součet 

vážených indexů. Tato varianta je dále konstrukčně řešena. 
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5 Konstruk ční řešení vybrané varianty 

5.1 Popis konstrukce 

Konstrukce polohovadla má dva stupně volnosti – rotace kolem horizontální osy 

a rotace kolem vertikální osy. Obě rotace pohání servomotory (obr. 20). Hmotnost 

konstrukce je, díky použití plastových dílu a lehkých servomotoru, pouhých 1.2 kg.  

 

5.1.1 Rotace kolem horizontální osy 

Krouticí moment prvního servomotoru je přenášen přes hřídel s dvěma přesnými pery 

na náboj, který je pevně přišroubován k vidlici (obr. 21). Vidlice je pomoci objímek pevně 

spojena s ramenem robotu a nekoná žádný pohyb. Tím je servomotor nucený konat rotační 

pohyb a tento pohyb tím pádem koná i naklápěcí těleso, ke kterému je servomotor 

přišroubován. Náboj je uložen v kluzném ložisku. Na opačné straně tělesa je přišroubován 

čep, který je, stejně jako náboj, uložen v kluzném ložisku. 

 

5.1.2 Rotace kolem vertikální osy 

Rotační pohyb koná hřídel, který je horizontálně uložený ve dvou kluzných ložiskách. 

S hřídelem je šrouby spojená konzola s kamerami. Na jednom čele hřídele je vyfrézovaná 

drážka, do které zapadá jako protikus pero na spojce motoru. (obr. 22) Na hřídeli je 

nasazen kroužek, který je pojištěn proti posunutí stavěcími šrouby. Tento kroužek plní dvě 

funkce. Brání axiálnímu posunutí hřídele a zajišťuje souosost hřídele a spojky. Servomotor 

je pevně přišroubován k naklápěcímu tělesu. 
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Obr. 19 – 3D model    Obr. 20 – Stupně volnosti 

 

 

 

 

 

Obr. 21 – Detail rotace 

 

 

Servomotor 

Hřídel 
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Vidlice 

 

Těleso 
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Obr. 22 – Detail horizontální hřídele 

 

5.2 Použité materiály 

Vzhledem k požadavku na co nejnižší hmotnost byly použity převážně lehké materiály. 

Jedním z nich je plast Polykarbonát (PC), který je výrobním materiálem v 3D tiskárně, 

kterou má katedra k dispozici. Velice snadno se zde dají vyrobit i tvarově složité díly. 

Všechny velké díly v tomto návrhu budou vyrobeny z PC. Pro některé díly je jako materiál 

navrhnuta hliníková slitina ALMGSI0,5 a nejvíce namáhané díly jsou vyrobeny z oceli. 

 

Tab. 9 – Polykarbonát 

Modul pružnosti v tahu E = 2 280 MPa 

Pevnost v tahu Rm = 68 MPa 

Poissonová konstanta ν = 0.37 

Hustota ρ = 1 220 kg/m3 

 

Další informace jsou obsazeny v materiálovém listu (viz příloha 2) 
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Těleso 
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Tab. 10 – Hliníková slitina 

Označení (norma) ALMGSI0,5 (ČSN 424401) 

Alternativní označení (norma) EN AW-6060 (EN 573-3) 

Stav T66 

Modul pružnosti v tahu E = 70 000 MPa 

Pevnost v tahu (min) Rm = 170 MPa 

Smluvní mez kluzu (min) Rp0,2 = 140 MPa 

Poissonová konstanta ν = 0.35 

Hustota ρ = 2 630 kg/m3 

Svařitelnost Velmi dobrá 

Obrobitelnost Velmi dobrá 

 

Tab. 11 – Ocel 11500 

Označení (norma) 11500 (ČSN 411500) 

Alternativní označení (norma) Fe490 (ISO 1052-82) 

Modul pružnosti v tahu E = 210 000 MPa 

Pevnost v tahu (min) Rm = 470 MPa 

Mez kluzu (min) Rp0,2 = 140 MPa 

Poissonová konstanta ν = 0.3 

Hustota ρ = 7 850 kg/m3 

 

Další informace jsou obsazeny v materiálovém listu (viz příloha 3) 

5.3 Kontrola servomotor ů 

K pohonu obou stupňů volnosti je použit servomotor RX-28 od firmy Dynamixel [11]. 

Jeho základní parametry jsou uvedeny v tabulce. (viz příloha 4) 

Tab. 12 – Základní parametry servomotoru RX-28 

Krouticí moment 28.3 kgf.cm = 2.773 Nm 

Rychlost 0.167 s/60° = 0.998 ot/s 

Napájení 12 V 

Maximální spotřeba 1 200 mA 

Stand-by spotřeba 50 mA 

Hmotnost 72 g 

Rozměry 35,6 x 50,6 x 35,5 mm 
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5.3.1 Motor pro nakláp ění kolem horizontální osy 

Nejhorší situace nastane, když je konzola s kamerami skloněna do horizontální polohy 

a začíná se pohybovat vzhůru. V tu chvíli motor překonává moment z nevyvážení 

a dynamický moment ze zrychlení. 

 

Obr. 23 – Schéma působících sil  Obr. 24 – 3D model v Pro/E 

 

Moment setrvačnosti, hmotnost a vzdálenost k těžišti byly zjištěné z 3D modelu 

v programu Pro/ENGINEER. 

Kroutící moment servomotoru Mmax 2.773N⋅ m⋅:=

Úhlová rychlost servomotoru ωmax 6.271
1

s
=

Čas rozběhu na max. rychlost tr 0.3 s⋅:=

ω
 

Úhlové zrychlení ε
ωmax

tr
20.902

1

s
2

=:=

Hmotnost klopeného ramena mn 1 kg⋅:=

Rameno, na kterém působí zátež Rn 0.0712m⋅:=

Moment setrvačnosti Jn 13.77310
3−⋅ kg⋅ m

2⋅:=

Celkový klopný moment Mc mn g⋅ Rn⋅ Jn ε⋅+ 0.986N m⋅⋅=:=
 

max cM M>  

Potřebný kroutící moment pro horizontální rotaci je nižší než kroutící moment 

servomotoru. Pohonná jednotka vyhovuje. 

Menší nevýhoda je, že servomotor musí neustále držet úhel sklopení a vyvozovat 

krouticí moment i když už ne maximální. Od použití motoru s brzdou se upustilo. Z 

hlediska nákladů a hmotnosti celé manipulační nadstavby vyjde výhodněji pouze 

servomotor, i když neobsahuje brzdy. 
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5.3.2 Motor pro rotaci kolem svislé osy 

Při rotaci konzole s kamerami kolem svislé osy nevzniká žádný moment z nevyvážení. 

Motor musí překonat jen dynamický moment při rozjezdu a tření plastového držáku 

v ložisku, které je ovšem tak malé, že ho můžeme zanedbat. 

 

Obr. 25 – 3D model konstrukčního uzlu 

 

Kroutící moment servomotoru Mmax 2.773N⋅ m⋅:=

Úhlová rychlost servomotoru ωmax 6.271
1

s
=

Čas rozběhu na max. rychlost tr 0.3 s⋅:=

Úhlové zrychlení ε
ωmax

tr
20.902

1

s
2

=:=

Moment setrvačnosti J 1.32 10
3−⋅ kg⋅ m

2⋅:=

Mc J ε⋅ 0.028N m⋅=:=Celkový klopný moment
 

max cM M>  

Potřebný kroutící moment pro vertikální rotaci je nižší než kroutící moment 

servomotoru. Pohonná jednotka vyhovuje. 
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5.4 Kontrola t ěsného pera 

Návrh a kontrola byla provedena v programu MitCalc. Úplný výpis je v příloze 5. Byly 

navrženy dvě pera 2x2x12 mm podle normy ČSN 022562.  

Tab. 13 – Parametry návrhu 

Krouticí moment Mk = 0.986 Nm 

Počet per i = 2 

Průměr hřídele d = 8 mm 

Šířka pera b = 2 mm 

Délka pera L = 12 mm 

Funkční délka pera Lf = 10 mm 

Hloubka drážky v hřídeli t = 1.1 mm 

Hloubka drážky v náboji t1 = 0.9 mm 

Dovolené smykové napětí τd = 200 MPa  

Dovolený tlak pd = 120 MPa 

 

Kontrola pera na střih 

Síla způsobující střih pera Ft

2 Mk⋅

i d⋅
123.25N=:=

Smykové napětí τ
Ft

L b⋅
5.135MPa=:=

 

dτ τ>
  

 

Kontrola otlačení v náboji 

Síla působící na náboj F2
1

i

Mk

d

2

t1

2
+

⋅ 110.787N=:=

Tlak v náboji
p2

F2

Lf t1⋅
12.31MPa=:=

 

2dp p>  
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Kontrola otlačení na hřídeli 

Síla působící na hřídel F1
1

i

Mk

d

2

t

2
−

⋅ 142.899N=:=

Tlak na hřídel p1

F1

L t⋅
10.826MPa=:=

 

1dp p>
 

Tlak a napětí jsou menší než dovolené hodnoty. Pera vyhovuji. 

 

5.5 Konzola 

5.5.1 Popis 

Tento díl je celý navržen z Polykarbonátu a bude vyroben na 3D tiskárně. K jeho 

vrchní části se přišroubují kamery. Osová vzdálenost kamer je 80 mm. Pro nastavení 

sbíhavosti kamer jsou vytvořeny drážky, které umožňují nastavit úhel +30°/ -30° od 

přímého směru (viz obr. 26). Nastavení sbíhavosti se provede vždy před uvedením do 

provozu. V dolní části je příruba, která se spoji pomocí 4 šroubu M3 s naklápěcím 

ramenem. 

Délka trubky je 150 mm. Díky tomu při sklopení kamery směřují do pracovního 

prostoru efektoru. Toto ovšem platí jen pro manipulační efektor, který je v současnosti na 

robotu používán. Pro jiné efektory může byt vhodné použít konzolu s jinou délkou trubky. 

Maximální délka trubky je 250 mm. Větší rozměr by způsobil příliš velký klopný moment 

a došlo by k přetížení servomotoru. 
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Obr. 26 – Konzola 

5.5.2 Pevnostní kontrola 

Pevnostní analýza byla provedena v modulu Mechanica programu Pro/ENGINEER. 

Součást byla upnuta na spodní ploše příruby. Dále byly vytvořeny plošné regiony a v nich 

nadefinovaná zatížení, kterými působí kamery. Nakonec bylo zahrnuto působení 

gravitačních sil. 

 

Obr. 27 – Model s definovaným zatížením 

Drážky 

 

 

Trubka 

 

 

 

 

Příruba 
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Výpočet proběhl v pořádku. Konvergoval nejpozději při stupni polygonu 6. 

 

Obr. 28 – Výsledky pevnostní analýzy 

 

Maximální deformace: 1.068 mm 

Maximální napětí:  7.943 MPa 

Z pevnostní analýzy vyplývá, že k největšímu napětí dochází v zaoblení příruby blízko 

uložení a to 8 MPa. Tuto hodnotu by bylo možno ještě zmenšit volbou většího zaoblení. 

Tato hodnota je menší než maximální dovolené napětí Polykarbonátu (68 MPa). Největší 

deformace je 1 mm.  
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5.6 Vidlice 

5.6.1 Popis 

Tento díl je z Polykarbonátu a bude vyroben na 3D tiskárně. Jedná se o díl ve tvaru U 

napevno uchycen k ramenu robotu. Spodní část je vytvarovaná pro přiložení k ramenu 

robotu. Poté se přiloží hliníkové objímky a utáhnou šrouby a matice. Takto provedenou 

montáží se vyvolá dostatečné tření k zabránění jakéhokoliv pohybu vidlice na ramenu 

robotu. Pravý a levý bok vidlice je opatřen drážkou pro zasunutí bočních desek. K těmto 

deskám jsou přišroubované čep a náboj pro horizontální rotaci. Toto řešení bylo zvoleno 

z důvodu usnadnění montáže.  

 

 

 

Obr. 29 – 3D model vidlice    
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Náboj 
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5.6.2 Pevnostní kontrola 

Pevnostní analýza byla provedena v modulu Mechanica v programu Pro/ENGINEER. 

Uložení bylo definováno v místě objímky, kde je součást nehybně spojena pomocí třecího 

spoje s ramenem robotu. Bylo definováno zatížení vypočítané z hmotností zbývajících 

části konstrukce (těleso, motory, konzola). Další zatížení působí kolmo na gravitační sílu 

a bylo zvoleno z bezpečnostního hlediska. Představuje sílu, kterou působí ostatní části 

konstrukce na vidlici při pohybu a otřesech robotu. 

 

 

Obr. 30 – Model s definovaným zatížením 

 

Při výpočtu s definovaným gravitačním i bočním zatížením výpočet nekonvergoval 

a výsledky byly nepoužitelné. Proto byly v Pro/E vytvořeny dva sety zatížení a spočteny 

dvě analýzy. V jedné se počítalo jen s gravitačním zatížením a v druhé jen s bočním 

zatížením. 
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Obr. 31 – Výsledky pevnostní analýzy 

Po této úpravě výpočet proběhl v pořádku. Konvergoval nejpozději v 7. iteraci. 

Maximální deformace: 0.627 mm 

Maximální napětí:  5.689 MPa 

 

Obr. 32 – Výsledky pevnostní analýzy 

Druhý výpočet taktéž proběhl v pořádku a konvergoval v 7. iteraci. 

Maximální napětí:  12.46 MPa 

Maximální deformace: 3.231 mm 
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Z výsledku pevnostní analýzy vyplývá, že součást je málo namáhaná. Největší hodnoty 

napětí jsou v zaoblení. Vektorovým součtem obou výsledných napětí dostaneme 

kombinované napětí z obou definovaných zatížení. Tato hodnota je menší než dovolené 

napětí plastu. Součást pevnostně vyhoví. 

 

5.7 nakláp ěcí těleso 

5.7.1 Popis 

Tato součást je vyrobena z polykarbonátu. Plní funkci jako nosná lóže obou 

servomotorů. Na vrchní straně se nachází trubka pro uložení kluzných ložisek. Do těchto 

ložisek se zasune hřídel, která koná rotaci kolem vertikální osy. Ne levé straně je vyroben 

otvor pro uložení dalšího ložiska a na pravé straně je přišroubován čep (obr. 33). Tyto 

prvky umožňují tělesu se otáčet kolem horizontální osy. Na zadní a pravé straně jsou 

vyvrtány díry pro šrouby, kterými se upevní oba servomotory. 

 

 

Obr. 33 – 3D model tělesa 

5.7.2 Pevnostní analýza 

Pevnostní analýza byla provedena v modulu Mechanica v programu Pro/ENGINEER. 

Uložení bylo definováno v místě montáže čepů. Zatížení, které na součást působí je 

gravitace a klopný moment od konzole s kamerami. Tento moment je největší v případě 

Kluzná ložiska 

 

Těleso 

 

Čep 

 

 

Díry pro servomotory 
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sklonění kamer do vodorovné polohy. Moment způsobuje radiální zatížení v ložiskách. 

V modelu byly vytvořeny plošné regiony simulující uložení ložisek a na nich definovaná 

silová dvojce. Nakonec byly zahrnuty účinky gravitačních sil. 

 

Obr. 34 – Model s definovaným zatížením 

 

Obr. 35 – Výsledky pevnostní analýzy  
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Výpočet proběhl v pořádku. Konvergoval při 8. iteraci. 

Maximální deformace 0.138 mm 

Maximální napětí  4.328 MPa 

Z pevnostní analýzy vyplývá, že k největšímu napětí dochází v zaoblení a v místě 

uloženi čepu. Tuto hodnotu by bylo možno ještě zmenšit volbou většího zaoblení. Hodnota 

napětí je menší než maximální dovolené napětí Polykarbonátu (68 MPa). Největší 

deformace je 0.14 mm. Tato součást pevnostně vyhovuje.  

 

6 Postup montáže 

1) Na jeden servomotor upevníme pomoci 4 šroubu M2x3 horizontální hřídel a vložíme 

pera (obr. 36). Nainstalujeme hliníkový rámeček. 

2) Servomotor umístíme do tělesa a uchytíme z opačné strany tělesa 4 šrouby M2,5x8 

(obr. 37) 

3) Z boku tělesa umístíme horizontální čep do středicího otvoru a spojíme pomoci 4 

šroubu, matek a pružných podložek (obr. 37). Dále do tělesa umístíme kluzná ložiska. 

 

 

 Obr. 36      Obr. 37 

4) Na druhý servomotor se nainstaluje rámeček a přišroubuje spojka s perem (obr. 38) 

5) Do ložisek v tělese umístíme vertikální hřídel a axiálně zajistíme kroužkem. Utáhneme 

všechny stavěcí šrouby (obr. 39) 
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  Obr. 38     Obr. 39 

6) Do tělesa nasuneme zespodu druhý servomotor tak, aby pero spojky zapadlo do drážky 

v čele hřídele (obr. 40). Motor upevníme 4 šrouby M2,5x8 k boku tělesa. 

7) Do otvoru pravé desky uložíme ložisko a nasuneme ji na čep na pravé straně tělesa. 

Zajistíme pojistným kroužkem (obr. 41) 

8) Do středicího otvoru v levé desce umístíme náboj a napevno ho přišroubujeme 4 

šrouby M3x6. Náboj poté zasuneme do ložiska na levé straně tělesa. Zároveň se 

zasouvá hřídel s pery do náboje. (obr. 42) 

 

 

Obr. 40 
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Obr. 41     Obr. 42 

 

9) Desky spolu s celou konstrukci nasuneme do drážek ve vidlici a na každé straně 

upevníme pomoci 4 šroubu M3x10 s maticí. (Obr. 43) 

 

 

Obr. 43 
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10) Na vertikální hřídel nasadíme konzolu a spojíme ji s hřídeli šrouby M3x8. Na 

vrchní část konzoly nainstalujeme kamery a upevníme je pomocí šroubu M6x8  

(obr. 44). Nastavíme sbíhavost kamer a šrouby utáhneme. 

11) Protáhneme kabeláž servomotoru průchodkou a přiložíme kryt. Ten se přišroubuje 

k tělesu na zadní a dolní straně šrouby M3x6. Polohovadlo se umístí na rameno robota 

a zajistí se dvěma objímkami. Objímky jsou utaženy šrouby M5x12 s maticí.  

(Obr. 45) 

 

   

Obr. 44      Obr. 45 
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7 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout polohovadlo pro kamerový subsystém robotu 

Hercules. Po konzultaci s vedoucím práce byl upřesněn požadavkový list. Hlavní důraz byl 

kladen na nízkou hmotnost konstrukce a možnost realizace v podmínkách katedry.  

V úvodu byla provedena analýza současného stavu řešené problematiky. Na základě 

požadavkového listu byly navrženy tři různé varianty řešení a pomocí hodnotové analýzy 

byla vybrána optimální varianta, která byla následně řešena. 

Základní součástí je vidlice, která je pomocí objímek upevněna na ramenu robotu. 

Vidlice plní funkci nosného elementu pro horizontální rotaci naklápěcího tělesa. To slouží 

jako nosné lože pro servomotory. Hřídel umožňující vertikální rotaci je uložena v kluzných 

ložiskách a krouticí moment je na ni z motoru přenášen pomocí tvarového styku. Na 

hřídeli je upevněna konzola s kamerami. Celková hmotnost 1.2 kg byla ve výsledku menší 

než maximální stanovena hmotnost, což je vyhovující.  

Jedním z požadavku byla možnost změnit výšku kamery nad ramenem podle 

vzdálenosti pracovního bodu efektoru k patě polohovacího mechanismu. Tento požadavek 

je splněn předem vyrobenou sadou konzol s několika výškovými úrovněmi a jejich 

jednoduchou výměnou během výměny efektoru. 

Následující část práce byla věnovaná pevnostním analýzám vybraných součásti 

v prostředí softwaru Pro/Engineer Wildfire 2. V poslední kapitole je uveden postup 

montáže pro sestavení konstrukce. 

Součástí práce je CD s kopií diplomové práce, všemi přílohami a výkresy. 
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