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ZÁKLADY OBORU ROBOTIKA
OBSAH:
Základní pojmy a definice
Historie a vývoj robotiky
Průmyslové roboty
Servisní roboty

MOTIVACE:
Robotika patří k nejrychleji se vyvíjejícím odvětvím techniky. S výrobky,
které byly za pomocí robotů vyrobeny, se setkáváme na každém kroku.
K těm nejrozšířenějším patří automobily nebo spotřební elektronika. Roboty
neslouží ale pouze k výrobě. Můžeme je používat jako náhradu člověka při
průzkumu nebezpečných míst, při domácích pracích, ve zdravotnictví nebo
pro zábavu a vzdělávání. Oblast jejich použití je velmi široká a stále se
rozšiřuje. V následujících odstavcích se dovíte základní informace o
robotice, její historii a rozdělení do základních skupin nebo o kriteriích,
která je potřeba brát v úvahu při výběru vhodného robotu.

CÍL:
Umět rozdělit roboty do základních skupin, popsat možnosti jejich použití a
definovat základní pojmy oboru. Znát základní kritéria pro výběr
průmyslového robotu.
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1.1 ZÁKLADNÍ POJMY A DEFINICE
S pojmem robot, ať už v podobě kuchyňského náčiní, samostatně fungujícího vysavače, či
zařízení v továrnách určeného k výrobě jiných zařízení, se během svého života setká většina
obyvatel této planety. Případně se setkají s výrobky, které byly za pomocí robotů vyrobeny. K
nejlepším příkladům patří automobily, jejichž výroba by bez využívání průmyslových robotů
v požadovaném množství nebyla možná, případně náklady na výrobu by z automobilů
vytvořili zboží dostupné jen pro velmi omezenou skupinu lidí. Totéž platí o spotřební
elektronice, kdy například požadavky na neustálé zmenšování zařízení již ani neumožňují,
aby se na přímé výrobě některých částí podílel člověk. Také v okamžicích, kdy je potřeba
ochránit zdraví, resp. život člověka, jsou roboty vítanými pomocníky. Ať už při prohledávání
trosek zřícených budov nebo odstraňování nástražných výbušných systémů. Oblast možného
nasazení podobných zařízení je velmi široká a stále se rozšiřuje s postupným vývojem
elektroniky, elektrotechniky, materiálového inženýrství a mnoha dalších technických oborů.
V současnosti existují zařízení, která si ve svém názvu nesou označení robot, přičemž svou
podstatou mezi roboty nepatří. Vhodným příkladem jsou výše zmíněné kuchyňské roboty.
Jedná se sice o zařízení, které dokáže zjednodušit přípravu pokrmů, ale ve většině případů se
jedná pouze o základní jednotku obsahující pohonné ústrojů, s omezenými možnostmi úpravy
pracovního nastavení a nástavci pro vykonávání rozličným úkonů. Možnosti řízení
takovéhoto zařízení často začínají a také končí u ovládacího prvku, za pomocí kterého je
možné regulovat například rychlost otáčení šlehacích metel. V případě robotického vysavače
je již situace jiná. Jedná se o zařízení, které je možné do určité míry ovládat (např. nastavit
dobu, v níž má svou činnost vykonávat), obsahuje soustavu snímačů, za pomocí kterých se
dokáže vyhýbat překážkám a tím zabránit poškození jak vlastního vysavače, tak vybavení
místnosti, v níž má vykonávat svou funkci, je řízen algoritmem, který by měl zajistit co
nejlepší výsledky své práce. V mnoha případech se již jedná o velmi sofistikovaná zařízení, u
nichž je slovo robot v názvu použito oprávněně.
Z předchozího odstavce je zřejmé, že použití pojmu robot, resp. jeho variací u různých
zařízení může být zavádějící. Je to dáno jak snahou výrobců zvýšit zájem o své produkty, tak
relativním mládím oboru robotika, jehož počátky se datují v letech 1959 až 1961 se vznikem
prvních prototypů průmyslových robotů. Vzhledem k tomu, že k vývoji robotů docházelo v
různých částech naší planety nezávisle na sobě, vznikly pro stejné, případně velmi podobné
zařízení, resp. jejich části různé názvy a odlišné definice. S rozvojem mezinárodní vědecké
spolupráce postupně docházelo ke stanovování obecně uznávaných definic, ale stále existují
případy, kdy ke shodě nedošlo. Je to dáno převážně snahou zástupců jednotlivých vědních
oborů, jejichž poznatky jsou při návrzích robotických zařízení používány, do definic prosadit
co nejvíce zmínek právě o té své specializaci, čímž by vyzdvihly její důležitost.
V odborných knihách je tedy možné nalézt různé definice. V případě slova ROBOT je tato
situace nejzřetelnější. Websterův slovník [1] např. uvádí toto:
"robot je antropomorfní mechanická bytost postavená k rutinní manuální práci pro lidské
bytosti".
Tato definice je velmi blízká pojmu ROBOT, jak jej jako první ve své knize R.U.R Rossum´s Universal Robots použil český spisovatel Karel Čapek (rok 1920) [2]. Ten
demonstroval robota jako bytost organického původu svou stavbou podobnou člověku. Při
porovnání stávajícího stavu techniky s touto definicí, nejblíže k této představě má robot
Asimo společnosti Honda (obr. 1). Jedná se však stále o mechanické zařízení ovládané vysoce
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sofistikovaným řídicím systémem, ale k představám o robotu českého spisovatele má stále
velmi daleko.

Obr. 1 - Robot Asimo [3]
S definicí, která má k současnému stavu techniky podstatně blíže, přišel Americký Institut
Robotiky (Robotics Institute of America) [4]:
"robot je reprogramovatelný multifunkční manipulátor navržený pro přenášení materiálu,
součástí, nástrojů nebo specializovaných zařízení, pomocí variabilně programovatelných
pohybů k provádění různých úkolů".
V tomto případě definice popisuje zařízení, kterému se svou podstatou nejvíce blíží
průmyslové roboty, které v počátcích robotiky co do počtu aplikací výrazně převyšovali počty
robotů v jiných oblastech použití.
Slovo ROBOT je možné definovat také jiným způsobem, než klasickou definicí. K tomu
kroku přistoupila Australská Asociace Robotiky a Automatizace (Australian Robotics and
Automation Association) [5], kdy tento pojem definuje za pomoci trojice charakteristických
rysů:
"1) umožňuje nějakou formu mobility;
2) může být naprogramován k velmi variabilním úkolům;
3) po naprogramování již pracuje v automatickém režimu."
Aby bylo možné určité zařízení označit slovem ROBOT, musí být splněn alespoň jeden z
charakteristických rysů.
Vzhledem k možnostem nasazení robotů při plnění různých úkolů bylo přistoupeno k jejich
rozdělení do dvou hlavních skupin. Na průmyslové a servisní roboty. Mezi průmyslové roboty
řadíme ty, které slouží k přímému vykonávání operací souvisejících s výrobou. Do skupiny
servisních řadíme roboty zbývající. A to i ty, které používáme v průmyslu, ale slouží např. k
údržbě technologických zařízení nebo činnostem souvisejícím s úklidem pracoviště [6].
Z pohledu definování těchto dvou pojmů opět neexistuje shoda mezi odbornou veřejností.
Průmyslový robot je možné definovat např. následujícím způsobem:
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"Průmyslový robot je mechanické zařízení, které může být naprogramováno pro vykonávání
různých úkolů manipulačních a pohybových, při automatickém řízení" [7].
Jedná se o definici relativně neurčitou, umožňující mezi klasické průmyslové roboty, jak je
vnímáme dnes, řadila také zařízení konstrukčně výrazně jednodušší a s omezenými
možnostmi využití, než od této skupiny zařízení očekáváme. Z tohoto důvodu byla vytvořena
definice nová, pod záštitou Mezinárodní Organizace pro Standardizaci (International
Organisation for Standardisation, neboli ISO, norma ISO 8373):
"Průmyslový robot je automaticky řízený, reprogramovatelný, víceúčelový manipulační stroj,
stacionární nebo umístěný na pojezdu, určený k použití v průmyslové automatizaci (součástí
definice je také podmínka minimální tří reprogramovatelných pohybových os)".
Budeme-li vycházet z této definice, pak pro zařízení disponující méně než třemi pohybovými
osami, případně více než třemi osami, z nichž maximálně dvě jsou reprogramovatelné,
používáme výraz manipulátor. Výrazem manipulátor je v průmyslové robotice ale také
označována mechanická část robotu. Přičemž mechanickou část robotu můžeme také
označovat výrazy mechanický subsystém robotu nebo akční subsystém. Čímž se opět
potvrzuje jistá nejednoznačnost názvosloví v tomto technickém oboru.
Servisní robot můžeme, stejně jako robot průmyslový, popsat za pomoci různých definic,
např. [8]:
"Servisní robot je aplikace robotických systémů, zaměřená k dosažení vysoké úrovně
flexibility, adaptivity, bezpečnosti a účinnosti v humánním prostředí" (myšleno ve smyslu
zabydleném lidmi);
případně:
"Servisní robot je volně programovatelné mobilní zařízení, které z části nebo zcela
automaticky vykonává servis (službu), přičemž servisem jsou rozuměny činnosti, které nejsou
výrobní a mohou být prováděny v průmyslovém prostředí nebo humánně (služba pro
člověka)".
Vzhledem k širokým možnostem aplikací servisních robotů je možné obě uvedené definice
postavit na stejnou úroveň, přičemž ani jednou z nich nejsme schopni pokrýt celé spektrum
servisní robotiky.
V souvislosti s robotikou se postupně začal objevovat také pojem mechatronika (případně
mechatronické systémy), spojující znalosti z oblastí mechaniky, elektroniky a softwarového
inženýrství. K lepšímu pochopení tohoto pojmu poslouží následující obrázek, kdy je
mechatronika brána jako průsečík čtyř kruhů definujících výše popsané oblasti [9]:
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Obr. 2 - Definování pojmu mechatronika [9]
V současnosti se můžeme s mechatronickými systémy setkávat téměř na každém kroku.
Příkladem mohou být moderní automobily, které jsou podobnými systémy osazovány
z důvodu zvýšení bezpečnosti, případně komfortu posádky. Také některé dětské hračky je
možné do této kategorie zařadit.
Delší pojmy souvisí s využitím průmyslových robotů. Je-li pracoviště vybaveno alespoň
jedním průmyslovým robotem, označujeme jej jako Robotizované Pracoviště (RP). Slouží-li
dané pracoviště k manipulaci, např. ukládání výrobků do obalů a následně na palety,
nazýváme jej Robotizované Manipulační Pracoviště (RMP). V případě provádění
technologických operací, např. svařování, užíváme pojem Robotizované Technologické
Pracoviště (RTP) [6].
V souvislosti s robotikou se můžeme setkat se spoustou dalších pojmů, např. senzorický
subsystém, momentové řízení nebo všesměrová kola. Postupně budete s těmito pojmy
seznamování v rámci jednotlivých kapitol. Závěr této podkapitoly již bude věnován pouze
rozdělení robotiky jako vědy do tří základních skupin podle různých aspektů [6]:
a) Teoretická – jak již název napovídá, zabýváme se zde otázkami teoretickými,
koncepcemi robotů, možnostmi využití umělé inteligence, simulacemi chování daného
zařízení, virtuálním prototypováním, apod.
b) Technická (robototechnika) – v této skupině se zabýváme vývojem jednotlivých
subsystémů robotů, postupy výpočtů, metodami návrhů, problematikou konstrukce,
provozu a údržby, apod.
c) Aplikační (robototechnologie) – v této skupině se zabýváme problematikou
nasazování průmyslových robotů ve výrobních systémech a jejich efektivitou,
projektováním pracovišť s průmyslovými roboty, potřebnými periferiemi a možnostmi
řízení všech souvisejících zařízení.
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1.2 HISTORIE A VÝVOJ ROBOTIKY
Již předchozí kapitola obsahovala drobné útržky z historie robotiky. Nyní se na tuto oblast
podíváme trošku podrobněji. I přesto, že je robotika považována za relativně mladý obor,
první zmínky o robotech se začali objevovat již na přelomu druhého a třetího desetiletí
minulého stolení a to ve hře Karla Čapka R.U.R, kde se poprvé vyskytlo slovo ROBOT,
odvozeného od slova robota neboli práce [2]. Robot zde byl představen ve formě mechanické
bytosti podobné člověku. Tato hra vzbudila zájem až do té míry, že se o oblast robotiky začala
zajímat širší odborná veřejnost a začaly vznikat první prototypy robotů. Tyto prototypy byly
přímo inspirovány Čapkovou hrou a tomu také odpovídal jejich zjev připomínající lidskou
bytost. Sloužili převážně k prezentacím na různých výstavách, ale k reálnému nasazení
v běžném životě měli velmi daleko.

Obr. 3 - Robot Televox a jeho autor Roy Wensley (rok 1927) [10]
V dalších desetiletích se stala robotika doménou převážně literárního světa. Jednou
z nejznámějších postav té doby se stal spisovat Isaac Asimov. Ve sbírce povídek, které vydal
v roce 1942, byla jedna s názvem „Já robot“. V této povídce formuloval následující tři zákony
robotiky [11]:
• Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby bylo člověku
ublíženo.
• Robot musí poslechnout člověka, kromě případů, kdy je to v rozporu s prvním
zákonem.
• Robot se musí chránit před poškozením, kromě případů, kdy je to v rozporu s prvním
nebo druhým zákonem.
Robotice se věnoval také v dalších povídkách a knihách (např. Roboti a impérium), kde tuto
problematiku rozebíral jak z filozofického, tak vědeckého pohledu.
Aby se mohla nějaká technická oblast rozvíjet také mimo literární svět a fantazii čtenářů,
musí existovat odpovídající požadavky z reálného života. K těmto požadavkům v případě
robotiky patří např.:
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•
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Rychlejší výroba
Zvýšení kvality
Snížení výrobních nákladů

Nejedná se o požadavky speciálně spojené pouze s robotikou, ale s výrobou obecně.
S postupným rozvojem techniky a vzrůstající důvěru lidí v nová zařízení se zvyšovala také
poptávka. Výrobci však mohli zvyšovat množství vyrobených kusů za dané období při
stávajícím způsobu výroby jen do určité míry. Bylo tedy nutné stávající postupy výroby
upravit. S možným řešením přišel v roce 1910 Henry Ford, kdy při výrobě automobilů zavedl
tzv. pásovou výrobu [12]. Toho bylo možné dosáhnout rozdělením výroby na jednotlivé
úkony a pohyby rukou. Zároveň bylo nutné vyvinout jednoduché montážní přípravky, aby
bylo možné jednotlivé výrobní úkony časově optimalizovat se zbývajícími částmi výroby.
Díky své efektivitě a rychlosti se tento způsob výroby velmi rychle rozšířil také do dalších
odvětví. Z pohledu vývoje nových postupů a zařízení, sloužících k dalšímu zvyšování
výrobních kapacit a také kvality, měla významný vliv 2. světová válka, kdy požadavky na
množství dodávané bojové techniky převyšovali tehdejší možnosti výroby. Z tohoto důvodu
byla navrhována zařízení vhodná k velkosériové výrobě, případně zařízení, která umožňovala
vyrábět potřebné díly za pomoci technologie kopírování referenčního výrobku [6].
I přes technologický pokrok nebyly výrobní kapacity stále na potřebné úrovni. To se
výrazným způsobem projevilo po skončení 2. světové války, kdy poptávka převážně v Evropě
výrazně převyšovala nabídku. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k výrobě velkých sérií
výrobků za pomoci výrobních linek s tzv. tvrdou automatizací. K výhodám tohoto řešení
patřilo používání konstrukčně jednodušších, převážně jednoúčelových výrobních zařízení.
Nevýhodou tohoto způsobu výroby byla problematická úprava stávajícího výrobního
programu, kdy i malé změny na stávajících výrobcích mohly znamenat výrazné zásahy do
uspořádání jednotlivých zařízení výrobní linky, případně jejich nahrazení zařízeními novými.
Například ve strojírenství se to netýkalo jen používaných obráběcích strojů, ale také zařízení,
sloužících k mezioperačním úkonům, např. k manipulaci s obrobky mezi jednotlivými
obráběcími stroji. Byl zde tedy požadavek na návrh výrobních strojů a podpůrných zařízení s
větší univerzalitou. V případě obráběcích strojů se mohlo jít cestou úprav stávajících zařízení,
kdy např. doplnění univerzálního soustruhu nebo frézky vhodným řídicím subsystémem a
náhradou lidské obsluhy soustavou pohonných jednotek vznikali první obráběcí stroje vhodné
pro automatizované výrobní linky, při zachování možností výroby jako v případě
universálních obráběcích strojů ovládaných lidmi. Zbývalo tedy vyřešit problémy spojené s
manipulací s výrobky mezi jednotlivými obráběcími stroji. V některých případech bylo
možné použít jednoduché podavače, u nichž by se v závislosti na aktuálních požadavcích
výroby měnili některé části. Tímto způsobem bylo možné řešit jen omezené množství
případů. Vyvstal tedy požadavek na univerzálnější manipulační zařízení[6].
Výsledkem vývoje byl první průmyslový robot Unimation představený v roce 1959. Jeho
hmotnost byla přibližně dvě tuny, k pohonu jednotlivých os sloužili hydraulické pohonné
jednotky, přesnost robotu dosahovala hodnoty 1/10000 palce, řídící program byl uložen na
magnetickém bubnu a jeho pracovní prostor měl sférický tvar [13].
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Obr. 4 - První průmyslový robot Unimate [13]
K jeho reálnému nasazení došlo o dva roky později v továrně GM Ternstedt v Trentonu, NJ,
při výrobě součástí do automobilů. V roce 1969 společnost GM uvedla do provozu výrobní
linku založenou na těchto robotech, určenou k bodovému svařování karosérií automobilů, kdy
se na všech potřebných svařovacích operacích podílely roboty až z 90%. Tím bylo dosaženo
nejen zvýšení efektivity výroby, ale také omezení neblahých účinků svařování na zdraví lidí
[13].
Postupně docházelo k zavádění robotizace do dalších odvětví průmyslu a vývoji
průmyslových robotů dle aktuálních požadavků. Za zmínku stojí např. první robot osazený
pouze elektrickými pohonnými jednotkami ASEA IRB 6 (Švédsko, rok 1974) nebo první
robot typu SCARA AdeptOne (USA, rok 1984) [13].

Obr. 5 - První robot typu SCARA AdeptOne [13]
Pro lepší získání představy o úrovni robotizace v průmyslu za období od roku 1972 do roku
2011 nejlépe poslouží následující graf:
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Obr. 6 – Graf znázorňující celkový počet robotů zavedených do výroby v průběhu let od roku
1972 do roku 2011 [6, 13]
Přičemž největší přírůstek průmyslových robotů byl v rozmezí let 2009 až 2011 zaznamenám
v odvětvích zabývajících se výrobou elektroniky, automobilů a chemickém průmyslu.
V případě servisních robotů a jejich historie je situace poněkud komplikovanější. Rozvoj této
oblasti robotiky byl ještě více závislý na rozvoji dalších technických odvětví, než tomu bylo
v případě robotiky průmyslové. S vývojem elektroniky, elektrotechniky a výpočetní techniky
se rozšiřovala oblast možného nasazení těchto zařízení. Ve většině případů se jednalo o
prototypy, případně zařízení vyrobená pouze ve velmi omezených sériích. Mezi servisní
roboty, které se dostali do širšího povědomí lidí nezabývajících se touto oblastí techniky, patří
např. mobilní pásový robot určený pro pyrotechnické a jiné speciální jednotky iRobot 510
Packbot [14].
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Obr. 7 – Mobilní pásový servisní robot iRobot 510 Packbot [14]
V posledních letech se ale situace výrazným způsobem mění. To je dáno dostupností vhodné
elektroniky (senzory, řídící jednotky, apod.) při zachování přijatelné ceny robotu. Důležitou
roli také hraje dostupnost akumulátorů s dostatečnou kapacitou a vlastnostmi (nižší hmotnost,
menší rozměry, kratší doba nabíjení, vyšší životnost, atd.) potřebnými pro tento typ zařízení.
K nejdostupnějším patří robotické vysavače, které na základě volby uživatele (čas a frekvence
úklidu) a vlastních řídících algoritmů odstraňují případné nečistoty z podlah v domácnostech.

Obr. 8 – Robotický vysavač iRobot Roomba 780 [14]
V roce 2011 bylo prodáno dva a půl miliónu servisních robotů určených pro osobní a domácí
použití (robotické vysavače a sekačky trávy, roboty určené pro zábavu, vzdělávání a výzkum,
robotické hračky, apod.). To je o 15 procent více, než tomu bylo v roce 2010. V případě
robotů určených pro profesionální využití (roboty určené pro obranu, obdělávání polí,
dopravu, medicínu, apod.) zatím není vývoj tak příznivý, ale i v této oblasti se začíná situace
zlepšovat a do roku 2015 se očekává pětinásobné zvýšení počtu těchto robotů [13].
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1.3 PRŮMYSLOVÉ ROBOTY
Vznik a vývoj průmyslových robotů byl naznačen v předchozí části. V současnosti jsou tato
zařízení již na tak vysoké technické úrovni, že k výraznějším vývojovým skokům u nich
nedochází. Dochází pouze k optimalizacím jednotlivých částí mechanismu, výměnám
pohonných jednotek za výkonnější a efektivněji využívající dodávanou energii, používají se
novější materiály, apod. Ale základní koncepce se již většinou nemění. K významným
dodavatelům průmyslových robotů patří např. společnosti KUKA, ABB, Reis, Kawasaki nebo
Fanuc. Při výběru vhodného robotu pro danou aplikaci se rozhodujeme na základě různých
kriterií. K těm základním patří [6]:
a) Nosnost – neboli maximální dovolené zatížení robotu. V případě robotů určených
k manipulaci je potřeba k hmotnosti objektu manipulace připočítat také hmotnost
efektoru, neboli mechanismu, pomocí kterého robot objekt manipulace uchopí.
V případě robotů používaných k technologickým operacím se bere v úvahu nejen
hmotnost vlastního technologického zařízení, ale také síly vznikající při vlastní
technologické operaci nebo hmotnost přívodního vedení, které v podobě vodiče
elektrického proudu u svařovacích robotů může výrazným způsobem zvýšit zatížení
robotu.

Obr. 9 – Průmyslový robot ABB s technologickým efektorem pro bodové svařování
[15]
b) Rychlost a zrychlení – v tomto případě nás zajímá maximální rychlost a zrychlení
koncového bodu robotu, případně hodnoty u jeho jednotlivých kloubů. Potřebné
hodnoty jsou opět dány aplikací, kde má být robot použit. Například při osazování
plošných spojů součástkami jsou požadovány výrazně vyšší hodnoty, než je tomu
v případě již zmíněného svažování.
c) Velikost pracovního prostoru – jedná se opět o údaj vycházející z konkrétní aplikace
průmyslového robotu. Je zjevné, že při manipulaci s jednotlivými částmi karoserie
automobilu je nutné použít robot schopný pokrýt podstatně větší pracovní prostor než
je tomu např. u robotu odstraňujícího z pásu výrobky, jež byly automatickým
kontrolním systémem označeny za vadné.
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Obr. 10 a 11 – Pracovní prostor nad pásem robotu ABB IRB 360 a robot společnosti
Hyundai (Nošovice) určený k přemisťování vybraných částí karoserie
d) Tvaru pracovního prostoru – je dán konstrukcí, resp. uspořádáním pohybových
jednotek průmyslového robotu. V současnosti se můžeme nejčastěji setkat s roboty
s angulárním (úhlovým), sférickým (kulovým), cylindrickým (válcovým) nebo
kartézským (tvar kvádru) souřadným systémem. Případně specifickým pracovním
prostorem robotu typu SCARA.

Obr. 12 – Pracovní prostor angulárního průmyslového robotu KUKA KR 30 L16 [16]
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e) Počet stupňů volnosti – počet stupňů volnosti výrazným způsobem ovlivňuje
možnosti polohování koncového členu robotu. Univerzální robot disponuje šesti stupni
volnosti. V případě, že jich má méně, jedná se o robot deficitní. V případě, že má více
než šest stupňů volnosti, jedná se o robot redundantní. V praxi platí, že se snažíme
použít robot s co nejnižším počtem stupňů volnosti z důvodu nižších pořizovacích
nákladů.
f) Kinematická struktura – nejčastěji se používají roboty s otevřeným kinematickým
řetězcem neboli sériové roboty. Dále existují roboty s uzavřeným kinematickým
řetězcem neboli paralelní roboty. Třetí možností je kombinace předchozích dvou
možností.

Obr. 13, 14 a 15 – Seriový robot Mitsubishi RV-2AJ (vlevo nahoře) [17], paralelní
robot Adept Quattro (vpravo nahoře) [18] a hybridní robot modulárního typu (dole)
[6]
g) Druh pohonů – v případě průmyslových robotů musí pohonné jednotky splňovat
mnoho, často protichůdných požadavků (např. plynulý rozběh a brzdění, vysoká
přesnost polohování, minimální rozměry a hmotnost, vysoký měrný výkon, atd.).
V současnosti jsou nejčastěji používané elektrické pohonné jednotky. K jejich
výhodám patří snadná dostupnost zdroje energie a její jednoduché přivedení
k pohonným jednotkám, jednoduchá údržba, velký rozsah výkonů nebo možnosti
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řízení. K nevýhodám patří vyšší požadavky na kvalitu provedení všech částí
mechanismu nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Obr. 16 – Řez rotační elektrickou pohonnou jednotkou tvořenou motorem, planetovou
převodovkou a enkodérem (společnost MAXON MOTOR AG)[19]
Druhým, nejčastěji používaným typem, jsou pneumatické pohonné jednotek. K jejich
výhodám patří možnost dosažení vysokých rychlostí pohybu, konstrukční
jednoduchost a spolehlivost, možnost přetížení pohonné jednotky bez nebezpečí jejího
poškození nebo relativně dobrá dostupnost zdroje energie ve formě stlačeného
vzduchu (v podnicích s centrálního rozvodu stlačeného vzduchu). K nevýhodám patří
problematické řízení rychlosti pohybu nebo zastavení pohonné jednotky v požadované
pozici, poddajnost stlačeného vzduchu nebo drahý provoz (z důvodu úniků vzduchu
z centrálního rozvodu).

Obr. 17 – Pneumatické pohonné jednotky (společnost FESTO)[20]
Třetím a nejméně používaným druhem jsou hydraulické pohonné jednotky, které jsou
využívány převážně u průmyslových robotů vyšších nosností. K jejich výhodám patří
vysoký měrný výkon a tuhost, jednoduchost řízení, plynulý chod, možnost přetížení
bez nebezpečí poškození nebo dobrá účinnost. K nevýhodám patří potřeba zdroje
energie v blízkosti pohonné jednotky, změna viskozity hydraulické kapaliny
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v závislosti na teplotě, úniky hydraulické kapaliny do okolí nebo hořlavost některých
druhů této kapaliny.

Obr. 18 – Univerzální hydraulické válce YH [21]
Ve všech třech případech můžeme pohonné jednotky rozdělovat na rotační nebo
přímočaré, v závislosti na způsobu pohybu jejího výstupního členu (např. hřídele
elektromotoru nebo pístnice pneumatického válce).
h) Umístění pohonných jednotek – pohonné jednotky můžeme umístit buď přímo do
poháněného kloubu, nebo můžeme všechny pohonné jednotky umístit v základně
robotu a požadovaný pohyb přenášet za pomocí převodových mechanismů až
k danému kloubu. Třetí možností je hybridní umístění pohonných jednotek neboli
kombinace předchozích dvou případů, což v současnosti představuje nejčastěji
používané řešení.

Obr. 19 – Průmyslový robot KUKA KR 6 s hybridním umístěním pohonných jednotek
(trojice elektromotorů vlevo nahoře slouží k ovládání tří stupňů volnosti na konci
robotu vpravo nahoře)[16]
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Při volbě vhodného průmyslového robotu můžeme brát v úvahu mnoho dalších kritérií
vycházejících z konkrétní aplikace. Například volba pohonných jednotek vhodných pro práci
ve výbušném prostředí nebo vyšší nároky na robot z pohledu hygienických předpisů platných
v potravinářském průmyslu. Z tohoto důvodu je více než vhodné, aby ke specifikování
požadavků, které má průmyslový robot splňovat, byli přizváni odborníci ze všech oblastí,
jichž se robotizace daného procesu týká.
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1.4 SERVISNÍ ROBOTY
Servisní robotika je v současnosti velice dynamicky se vyvíjejí oblastí nejen robotiky, ale
techniky obecně. Je to dáno snahou lidí si usnadnit život. V průmyslu tuto úlohu plní výše
zmíněné průmyslové roboty, s jejichž pomocí je možné nahradit člověka při namáhavé, stále
se opakující činnosti, při které na něj mohou působit zdraví ohrožující látky související
s danou technologií. V případě servisních robotů můžeme provést rozdělení do dvou hlavních
kategorií. A to na roboty snižující možné riziko zranění, případně úmrtí člověka při
vykonávání dané činnosti a na roboty usnadňující život.
V prvním případě se jedná o roboty nasazované buď u různých bezpečnostních složek
(armáda, pyrotechnické nebo protichemické jednotky, apod.) nebo v místech, která jsou pro
člověka z různých důvodů ohrožující nebo jiným způsobem nepřátelská (kontrola
technologických zařízení v průmyslu, provádění oprav u dna oceánů, průzkum budov
zasažených zemětřesením, apod.).
Příkladem servisního robotu určeného např. pro pyrotechnické jednotky je mobilní pásový
robot tEODor společnosti Cobham plc (obr. 20). V roce 2013 byla tímto robotem vybavena
Pyrotechnická služba Policie České republiky. Základní parametry robotu jsou uvedeny v tab.
1.

Obr. 20 – Mobilní pásový servisní robot tEODor [22]
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Rozměry (délka × šířka × výška)

1300 mm × 685 mm × 1240 mm

Hmotnost

375 kg

Rychlost

max. 3 km/hod

Užitečné zatížení
Doba provozu

350 kg
3 až 4 hodiny

Hmotnost ovládací stanice

86 kg

Hmotnost ovládacího panelu

9 kg

Tab. 1 – Základní technické parametry robotu tEODor [22]
Tento robot je možné osadit různým příslušenstvím a lépe jej tak přizpůsobit pro danou akci.
Část dostupných výměnných modulů včetně naznačení míst pro jejich upevnění na robotu je
naznačena na obr. 21.

Obr. 21 – Výměnné moduly pro servisní robot tEODor [22]
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Než bývá vyslán na místo zásahu robot typu tEODor, je vhodné provést průzkum dané
lokality za pomoci zařízení, které je pro účely získávání prvotních informací lépe uzpůsobeno.
Jedná se většinou o mobilní robot menších rozměrů, pohybující se vyšší rychlostí, vybavený
jen kamerovou jednotkou a základní sadou senzorů. Zařízení, jehož pořizovací náklady jsou
výrazně nižší, než je tomu v případě plně vybavených zásahových robotů a jejichž zničení při
akci by nebylo pro zasahující jednotku tak citelné. V některých případech jsou tato zařízení
nazývána Mobilními kamerovými jednotkami. Až na základě informací získaných tímto
typem robotu by byl hlavní zásahový robot vybaven potřebným vybavením – moduly.
Příkladem takového jednoduchého robotu je Mobilní kamerová jednotka MMP-8 (obr. 22).
Jedná se o šestikolového robota s nosným rámem rozděleným na dvě poloviny, spojené
kloubem. Toto konstrukční řešení zlepšuje průchodnost jednotky náročnějším terénem.

Obr. 22 – Mobilní kamerová jednotka MMP-8 [23]
V případech, kdy je místo zásahu rozsáhlejší a umožňuje-li to situace, je možné použít létající
roboty. Ty bývají často postaveny na základě dálkově řízených modelů letadel a vrtulníků.
V poslední době se začínají do popředí dostávat více-rotorové vrtulníky, jejichž letové
vlastnosti a možnost pohybu v omezených prostorách budov rozšiřuje možnosti využití tohoto
typu servisních robotů.

Obr. 23 – Kvadrikoptéra Parrot AR.Drone [24]
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V případě kvadrikoptéry Parrot AR.Drone se zároveň dostáváme ke kategorii servisních
robotů určených pro zábavu a vzdělávání. V závislosti na možnostech daného zařízení si jeho
uživatel může více méně pouze hrát, prohlubovat své znalosti programování s možností
okamžité kontroly dosažených výsledků, případně se seznámit s vnitřním zapojením a
fungováním použitých elektronických obvodů. Příkladem robotu určeného převážně k výuce
programování v jazyku C/C++ je dvoukolový robot Pololu 3pi.

Obr. 24 – Robot Pololo 3pi [25]
Servisní roboty, představené v této podkapitole, jsou určeny pro relativně omezený okruh
úloh, resp. uživatelů. Cena těchto zařízení je dosti vysoká, což je dáno relativně nízkým
počtem vyrobených kusů a malou konkurencí na trhu. Výrazně zajímavější je situace u
servisních robotů určených pro práci v domácnostech, případně v bezprostředním okolí
domovů. V současnosti nejdostupnějším typem domácího servisního robotu jsou různá
zařízení určená k vysávání nebo vytírání podlah (obr. 8). Je možné se setkat také
s robotickými sekačkami trávy. Zde jsou již ale pořizovací náklady znatelně vyšší, než je
tomu u robotických vysavačů.

Obr. 25 – Robotická sekačka trávy Ambrogio L200R Deluxe [26]
Servisní robotika se začíná stále více prosazovat také v oblasti zdravotnictví. Nejedná se ale
pouze o zařízení určené k vlastním operačním výkonům (např. chirurgický robot DaVinci,
obr. 26), ale také při manipulaci s pacienty. Hlavně u pacientů s nadváhou nebo v případě
zcela nemohoucích pacientů jsou podobná zařízení neocenitelnými pomocníky (obr. 27).
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Obr. 26 – Chirurgický robot DaVinci [27]

Obr. 27 – Univerzální robotický stretcher se všesměrovými koly [28]
V předchozích odstavcích byly uvedeny příklady možných aplikací servisních robotů. Oblast
jejich možného nasazení je ale mnohem širší. Více informací je možné získat v knihách
zabývajících se ať už servisní robotikou nebo některou z jejich částí, v odborných článcích
nebo na internetu.
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Otázky:
1. Do jakých dvou hlavních skupin dělíme roboty?
2. Kdy vznikl první prototyp průmyslového robotu?
3. Jaká je definice průmyslového robotu?
4. Jaká je definice servisního robotu?
5. Mechatronika je definována jako spojení kterých technických oborů?
6. Jaká podmínka musí být splněna, aby bylo možné označit pracoviště jako
robotizované?
7. Jakou oblastí robotiky se zabývá technická robotika?
8. Kolik zákonů robotiky sestavil Isaac Asimov?
9. Pod pojmem nosnost průmyslového robotu rozumíme?
10. Kolik stupňů volnosti má univerzální průmyslový robot?
11. Jaký typ pohonných jednotek se vyskytuje u průmyslových robotů nejčastěji?
12. Jaké pohonné jednotky se používají u průmyslových robotů vysokých nosností?
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PŘEHLED STÁVAJÍCÍCH PRŮMYSLOVÝCH ROBOTŮ, OBLASTÍ
JEJICH POUŽITÍ, BEZPEČNOST A NORMY
OBSAH:
Úvod do problematiky
Výrobci průmyslových robotů
Aplikace průmyslových robotů
Bezpečnost a normy používané v průmyslové robotice

MOTIVACE:
Počty průmyslových robotů, uváděných celosvětově do provozu, každý rok
stoupají. Jejich produkcí se zabývá nemalé množství výrobců. Tomu také
odpovídá široký sortiment dostupných zařízení, ať už určených pro plnění
konkrétního úkolu nebo zařízení univerzálních. Seznámení se s výrobci
průmyslových robotů je věnován úvod této kapitoly. Získáte tak nejen
představu o množství výrobců a aktuálním stavu této oblasti techniky, ale
při podrobnějším seznámení se s jejich výrobním programem a příklady
aplikací průmyslových robotů, můžete narazit na netradiční příklady
robotizace, které mohou napovědět při řešení problému, se kterým se
v současnosti potýkáte či jednou potýkat budete.
Průmyslové roboty jsou v posledních letech nasazovány především při
výrobě elektronických a elektrotechnických zařízení a v automobilovém
průmyslu. Prostřední část této kapitoly je proto věnována možnostem
využití průmyslových robotů při výrobě těchto zařízení, včetně vysvětlení
důvodů vedoucích k robotizaci daných výrobních odvětví.
Důležitou oblastí robotiky je bezpečnost. S tím souvisí normy, jimiž se
musíme řídit při návrhu pracoviště, jehož součástí průmyslové roboty jsou.
Základní informace týkající se této problematiky naleznete v poslední části
této kapitoly, společně s příklady zabezpečení robotizovaného
technologického pracoviště.

CÍL:
Získat povědomí o výrobcích průmyslových robotů a aktuálním stavu v této
oblasti techniky. Seznámit se s konkrétními aplikacemi průmyslových
robotů a důvody robotizace daného výrobního procesu. Získat povědomí o
požadavcích spojených s bezpečností při používání průmyslových robotů na
pracovištích.
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2.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Využívání průmyslových robotů v různých výrobních odvětvích je stále na vzestupu. Graf
znázorňující počet robotů zavedených do výroby od roku 1972 do roku 2011 byl uveden již
v předchozí kapitole zabývající se historií a vývojem robotiky. Vzhledem k probírané
problematice je ale vhodné si tyto údaje připomenout.
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Obr. 1 – Graf znázorňující celkový počet robotů zavedených do výroby v průběhu let od roku
1972 do roku 2011 [1, 2]
Z předloženého grafu je zřejmý nárůst nově instalovaných průmyslových robotů během
jednoho roku v řádech desítek až stovek tisíc zařízení. Tato čísla by mohla být ještě znatelně
vyšší, ale často z důvodů zachování zaměstnanosti není přistoupeno k robotizaci ve všech
případech, kdy by to bylo pro výrobce výhodné.
Projdeme-li si dostupné údaje posledních několika let, zjistíme, že nejvíce průmyslových
robotů bylo uvedeno do provozu v průmyslových odvětvích zabývajících se výrobou
elektrických a elektronických zařízení a v souvislosti s výrobou automobilů. Podrobnější
informace o uvádění průmyslových robotů v jednotlivých oblastech průmyslu za období od
roku 2009 do roku 2011 jsou znázorněny v následujícím grafu.
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Obr. 2 – Graf znázorňující počty robotů zavedených v průmyslových odvětvích zabývajících
se produkcí daného druhu výrobků v období let 2009 až 2011
Z předloženého grafu je zřejmé, že počty nasazovaných robotů se za období let 2009 až 2011
prakticky ve všech průmyslových odvětvích zvýšily. Je to dáno také potřebou zvýšení kapacit
výroby, kdy asijské státy (např. Čína nebo Indie), které dlouho dobu sloužili převážně jako
výrobci značného množství všemožných zařízení, se dostávají do situace, že se stávají
konzumenty těchto výrobků a současné výrobní kapacity je tedy potřeba neustále posilovat. A
využívání průmyslových robotů je logickým krokem.
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2.2 VÝROBCI PRŮMYSLOVÝCH ROBOTŮ
Konstrukcí a výrobou průmyslových robotů se zabývá relativně velké množství výrobců.
Někteří z nich se soustředí pouze na průmyslové roboty a periferie s nimi souvisejícími.
Někteří mají svou nabídku rozšířenou také o roboty servisní, u nichž se předpokládá postupné
rozšiřování a tedy z pohledu výrobců o velmi zajímavou oblast trhu. V následujících řádcích
si projdeme vybrané výrobce robotů a seznámíme se s produkty, které nabízejí. Výrobci
budou seřazeni podle abecedy, nikoli tedy podle významnosti na trhu s průmyslovými roboty.
ABB Robotics
Affolternstrasse 44
PO Box 8131
Zurich, 8050
Switzerland
http://www.abb.com/robotics
Základní informace:

Společnost ABB Robotics patří k předním dodavatelům
průmyslových robotů a produktů souvisejících s procesní
automatizací. Dodává roboty převážně pro automobilový průmysl,
výrobu elektronických a elektrotechnických zařízení, kovovýrobu a
výrobu nástrojů, farmaceutický a potravinářský průmysl, apod.
S jejím logem je možné se setkat také na výrobcích souvisejících
s napájecími systémy a zdroji [3].
Produkty:
• Průmyslové roboty
• Periferní zařízení
• Modulární výrobní buňky
• Software RobotStudio
• atd.

Obr. 3 – Průmyslové roboty společnosti ABB Robotics [3]
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Obr. 4 – Software ABB RobotStudio [3]
Adept Technology
5960 Inglewood Dr.
Pleasanton, CA, 94588
United States
http://www.adept.com
Základní informace:

Společnost Adept Technology se zabývá výrobou robotů převážně pro
elektronický a elektrotechnický, farmaceutický, potravinářský a
automobilový průmysl. Zabývá se však také roboty servisními a
inteligentními automaticky řízenými vozidly. Také se zabývá
autonomními systémy použitelnými jak v průmyslu, tak i mimo něj
[4].
Produkty:
• Průmyslové roboty a chapadla
• Autonomní servisní roboty
• Inteligentní automaticky řízená vozidla (AGV)
• Aplikační a autonomní navigační software
• Systémy strojového vidění
• Multi-osé pohybové ovládání
• atd.
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Obr. 5, 6, 7 – Průmyslové roboty společnosti Adept Technology (řazeno zleva doprava: robot
Cobra Scara, paralelní robot Quattro, šestiosý robot Viper) [4]

Obr. 8, 9, 10 – Mobilní transportní roboty (řazeno zleva doprava: Courier, SPH-2200, SPC4200) [4]
DENSO Robotics
1 Yoshiike Kusagi Agui-cho
Chita-gun Aichi, 470-2297
Japan
http://www.densorobotics.com
Základní informace:

Společnost DENSO Robotics (dceřiná společnost DENSO Wave
Corporation) se zabývá převážně výrobou průmyslových robotů
s angulární strukturou nebo typu SCARA. Nabízí širokou škálu
vysokorychlostních, přesných, čtyř- až šestiosých robotů, s nosností
až 20 kg. Ty jsou určeny k montážím, k technologickým a
dokončovacím operacím u výrobků, manipulaci s materiálem a dalším
činnostem souvisejícím s průmyslovou výrobou [5].
Produkty:
• Průmyslové robot
• Automatizace výroby
• Průmyslovým řízením
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Obr. 11, 12 – Průmyslové roboty společnosti DENSO Robotics (řazeno zleva doprava: robot
série VP-G, robot série HM-G) [5]
EPSON Robots
3-5 Owa, 3-chome
Suwa, 392-8502
Japan
http://www.robots.epson.com
Základní informace:

Společnost EPSON Robots (součást korporace Seiko Epson) se
zaměřuje na výrobu kartézských, SCARA a šestiosých průmyslových
robotů, určených pro montáž malých dílů při požadavku velkých
přesností [6].
Produkty:
• Průmyslové roboty
• Prvky řízení a regulace
• atd.

Obr. 13, 14, 15 – Průmyslové roboty společnosti EPSON Robots (řazeno zleva doprava:
čtyřosý modulární robot RU-HMSz, šestiosý robot C3 Compact, robot typu SCARA G1-221S
Side) [6]
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FANUC Robotics
Oshino-mura
Yamanashi Prefecture, 401-0597
Japan
http://www.fanuc.com
Základní informace:

Společnost FANUC Robotics (součást skupiny Furukawa) patří
k největším výrobcům specializujících se na robotiku na světě.
Zabývá se robotizací také v méně tradičních odvětvích, jako je např.
zemědělství, letectví nebo textilní průmysl. Zabývá se také výrobou
CNC zařízení, s nimiž společnost FUNAC začínala [7].
Produkty:
• Průmyslové roboty
• CNC systémy
• Servo motory
• Průmyslové lasery
• atd.

Obr. 16 – Průmyslové roboty společnosti FANUC Robotics [7]
Hyundai Heavy Industries, Ltd.
1 Jeonha-dong
Dong-gu
Ulsan
Korea, South
http://www.hhi.co.kr
Základní informace:

Tato společnost se zabývá převážně stavbou lodí pro komerční a
vojenské účely. Dále se věnuje výrobě zařízení pro těžký průmysl,
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větrných turbín, elektrických částí motorů a pohonných jednotek
jeřábů a buldozerů, apod. Specializuje se také na průmyslové
svařovací roboty pro automobilový průmysl. Také se věnuje výrobě a
vývoji servisních robotů určených k chirurgickým zákrokům [8].
Produkty:
• Komerční a vojenské lodě
• Stroje pro těžký průmysl
• Elektrické části motorů
• Průmyslové roboty (svařovací, pro automobilový průmysl)
• Servisní roboty (chirurgické)
• atd.

Obr. 17, 18 – Produkty společnosti Hyundai Heavy Industries, Ltd. (vrtná loď FPSOs a
kolové rypadlo 210w-9) [8]

Obr. 19 – Linka pro výrobu osobních automobilů osazená roboty Hyundai [9]
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KUKA Robotics
51870 Shelby Parkway
Shelby Township, MI, 48315
United States
http://www.kuka-robotics.com
Základní informace:

Společnost KUKA Robotics (dceřiná společnost KUKA AG) patří
k nejvýznamnějším výrobcům průmyslových robotů. Ve svém
portfoliu má roboty nízkých, středních i vysokých nosností. Jsou
používány v různých odvětvích průmyslové výroby. Výrobce nabízí
také roboty určené do specifického prostředí (s nebezpečím výbuchu,
s požadavky na extrémní čistotu, atd.). Nabízí také regulační členy a
systémový a aplikační software [10].
Produkty:
• Průmyslové roboty (klasické koncepce i speciální)
• Periferní zařízení
• Regulační prvky
• Systémový a aplikační software
• atd.

Obr. 20, 21 – Průmyslové roboty společnosti KUKA Robotics (řazeno zleva doprava robot
řady LBR, robot KR 500 L420-3) [10]
Yaskawa Motoman Robotics
100 Automation Way
Miamisburg, OH, 45342
United States
http://www.motoman.com
Základní informace:

Společnost Yaskawa Motoman Robotics vznikla v roce 2010
spojením robotických divizí společností Motoman Inc. a Yaskawa
Electric Corp. Zabývá se výrobou průmyslových robotů pro různá
průmyslová odvětví, např. automobilový průmysl, stavebnictví,
zemědělství nebo výrobu nábytku. Tato společnost patří také mezi
průkopníky v technologiích zlepšujících spolupráci člověka s robotem
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CZ.1.07/2.2.00/15.0463

12

Přehled stávajících průmyslových robotů, oblastí jejich použití, bezpečnost a normy
[11].
Produkty:
• Průmyslové roboty
• Řídicí systémy
• Systémový a aplikační software
• Systémy strojového vidění
• atd.

Obr. 22 – Průmyslový robot ES165D společnosti Yaskawa Motoman Robotics [11]
Společností zabývajících se výrobou průmyslovými robotů, případně periferních zařízení pro
ně určených, je mnohem více. Toto byla jen ukázka některých z nich.
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2.3 APLIKACE PRŮMYSLOVÝCH ROBOTŮ
Výčet oblastí, ve kterých našli průmyslové roboty uplatnění, je velmi široký. Z grafu na obr. 2
je zřejmé, že jejich největší množstvím je nasazováno v odvětvích zabývajících se výrobou
elektrických a elektronických zařízení a v automobilovém průmyslu.
Při výrobě elektronických zařízení se průmyslové roboty používají např. při osazování
plošných spojů. Pro lepší názornost byl vybrán plošný spoj vyrobený v domácích podmínkách
fotocelou. Tečkami na měděných ploškách jsou naznačena místa, kde je potřeba desku
plošného spoje provrtat, aby jej bylo možné osadit potřebnými součástkami.

Obr. 23 – Plošný spoj vyrobený v domácích podmínkách fotocelou [12]
V domácích podmínkách by bylo možné k tomuto úkolu použít např. mikrovrtačku. Jedná se
ale o práci náročnou jak na čas, tak na přesnost. Z tohoto důvodu se při velkosériové a
hromadné výrobě používají vrtací roboty. Většinou se jedná o roboty s kartézskou
kinematickou strukturou, které svou konstrukcí a činností připomínají CNC frézky nebo
vrtačky.

Obr. 24 – Robot JONAME JR2400NERT určený k vrtání děr plošných spojů, vybavený
filtrační jednotkou [13]
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463

14

Přehled stávajících průmyslových robotů, oblastí jejich použití, bezpečnost a normy
Po přípravě desky plošného spoje je možné přistoupit k osazování jednotlivých
elektronických součástek a jejich připájení. Při těchto aplikacích je také velmi výhodné
používat roboty. Při osazování součástek je důležitá nejen přesnost, ale také rychlost, kterou
nemůže člověk současným průmyslovým robotům konkurovat. Podmínkou pro nasazení
robotizace je příprava součástek do požadovaného místa a s příslušnou orientací. Tuto
podmínku je potřeba splnit také při ručním osazování plošných spojů, chceme-li snížit čas
potřebný na tuto výrobní operaci. V případě pájení je rozdíl ve výrobních časech ještě výrazně
větší. V případě robotů je také minimalizována možnost vzniku studených spojů, propojení
kontaktů, které být propojeny neměly, je snížena spotřeba materiálu potřebného k této operaci
a v neposlední řadě odpadá vliv nebezpečných látek uvolňujících se do ovzduší při pájení na
člověka. Na následujících obrázcích jsou průmyslové roboty používané k těmto dvěma
činnostem.

Obr. 25, 26 – Robot pro osazování plošných spojů elektronickými součástkami HIRATA HRI4340C a pájecí robot HIRATA série LRZ [14]
Roboty jsou používány nejen k vlastní výrobě, resp. provádění konkrétních technologických
operací, ale také k manipulaci s jednotlivými komponentami, případně hotovými výrobky
nebo k balení těchto výrobků a přípravě k expedici. Možnosti nasazení průmyslové robotizace
v tomto odvětví průmyslu jsou tedy velmi vysoké. V současnosti je technologie výroby již na
takové úrovni, že by bylo možné mnoho výrobků vyrábět zcela bez zásahu člověka. Obdobná
situace je také v automobilovém průmyslu, kdy rozšiřování robotizace brání spíše snaha o
zachování zaměstnanosti než problémy spojené s robotizací daných úkonů nebo návratnost
vložených finančních prostředků.
Při výrobě automobilů, resp. dílů, z nichž jsou následně montovány, jsou roboty používány
často k výrobě a následná manipulaci s rozměrnými a těžkými objekty. Příkladem mohou být
hlavní díly karoserie. Při jejich výrobě se používá technologie plošného tváření, kdy je
nejprve plech vložen do lisu, poté je výlisek zbaven přebytečného materiálu, upraven do
požadovaného stavu a po kontrole přemístěn do skladu, případně zásobníku výrobní linky.
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Obr. 27 – Lis na výrobu karosářský dílů společnosti Škoda Auto ČR [15]
Průmyslové roboty jsou využívány také při dalších částech výroby automobilů. Příkladem
může být sestavení karoserie z jednotlivých dílů a jejich následné spojení např. technologií
bodového svařování. Díky tomuto postupu je možné na jedné lince vyrábět automobily
různých typů karoserií, je tedy možné snížit počáteční náklady na vlastní výstavbu výrobní
linky. Také odpadá potřeba přípravků, jež by fixovali jednotlivé díly karoserie do okamžiku,
než by došlo k jejich vzájemnému spojení. Tuto úlohu přejímají manipulační roboty, které
přenesly dané díly karoserie ze zásobníků do prostoru montáže. Část linky na montáž
karoserií automobilů je na následujícím obrázku.

Obr. 28 – Sestavení jednotlivých částí karoserie automobilu za pomoci průmyslových robotů
společnosti ABB Robotics [16]
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Další částí výrobního procesu, kde jsou využívány průmyslové roboty, je lakování karoserií.
Přesným vedením trysky lakovací pistole a regulací množství barvy je možné dosáhnout
rovnoměrné vrstvy barvy při velmi vysoké kvalitě odvedené práce. Barva se dostane do všech
požadovaných míst, přičemž riziko jejího stékaní je velmi nízké. Také je lepší ekonomika
provozu lakovacího pracoviště z důvodu optimalizace množství použité barvy. To je kladně
hodnoceno také z ekologického hlediska a množství odpadů vznikajícího při tomto procesu.
Podstatnou výhodou je také minimalizace vlivu látek používaných při této operaci na zdraví
obsluhujícího personálu. Ukázka takovéhoto stanoviště je na následujícím obrázku:

Obr. 29 – Lakovna společnosti Volkswagen v Bratislavě [17]
Možnosti využití průmyslové robotizace v automobilovém průmyslu jsou mnohem širší, než
jak byly naznačeny v předchozích odstavcích a za pomoci přiložených obrázků. Častou jsou
používány u výrobních operací, kde hrozí nebezpečí poškození zdraví člověka, nebo se jedná
o činnost nadměrně namáhavou nebo monotónní, případně kdy čas potřebný pro splnění
daného úkolu je příliš krátký, než aby je bylo možné splnit bez pomoci podobných
technických prostředků.
V případě chemického a gumárenského průmyslu jsou roboty využívány převážně
k manipulačním činnostem, tzn. přenášení polotovarů a vzorků z jednoho technologického
zařízení či dopravníku k dalšímu zpracování. Případně k manipulaci s hotovými výrobky a
jejich přípravou ke skladování, případně balení a další expedici. Mohou se však podílet i na
vlastní výrobní technologii. Na obr. 30 je robot využíván k přesnému nástřiku barvy na vnitřní
a vnější části pneumatiky. Technologie výroby využívá také systém strojového vidění.
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Obr. 30 – Nanášení barvy na vybrané plochy pneumatik [18]
Dalším v pořadí nejčastěji robotizovaných odvětví průmyslu za roky 2009 až 2011 je výroba
z kovů. Jako příklad může posloužit výroba hřídelí, kdy na jednom stroji je prováděna část
výroby dané součásti a za pomoci robotu je tato součást následně přesunuta k dopracování ve
druhém zařízení. Případně může sloužit k obsluze pouze jednoho obráběcího stroje a robot
zastává funkci přemisťování polotovaru ze zásobníku do stroje a následně ze stroje na
připravenou paletu s hotovými obrobky.

Obr. 31 – Možnost využití průmyslového robotu při odebírání obrobku z obráběcího stroje
[19]
Místo zařízení pro uchopování obrobků (efektoru) je možné robot osadit např. frézovací
hlavou. S její pomocí je pak možné u polotovarů srážet hrany nebo odstraňovat jiným
způsobem přebývající materiál. Také je možné robot osadit technologickým efektorem
sloužícím k řezání kovů plamenem nebo vodním paprskem. Možnosti použití robotů v této
oblasti průmyslu jsou opět velmi široké.
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Potravinářský průmysl je znám svou vyspělou automatizací, hlavně v oblastech baleného
zboží, jako jsou např. nápoje nebo mléčné výrobky. Na roboty jsou zde kladeny výrazně vyšší
nároky hlavně z pohledu hygienických předpisů. Můžeme se s nimi setkat např. ve spojení se
systémem strojového vidění, kdy z pásu odstraňují výrobky, jež neprošli vizuální kontrolou
kvality nebo robot výrobky přenáší do obalů. Na následujícím obrázku je průmyslový robot
ABB série IRB sloužící k přesouvání výrobků mezi pásovými dopravníky.

Obr. 32 – Robot ABB série IRB využívaný v potravinářském průmyslu [3]
Možnosti nasazení průmyslových robotů jsou velmi široké a jejich výčet včetně uvedených
příkladů by zabral stovky stran. Pro získání lepší představy o možnostech robotizace
v různých odvětvích průmyslu by však mohli být předchozí příklady aplikací dostačující.
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2.4 BEZPEČNOST
ROBOTICE

A

NORMY

POUŽÍVANÉ

V PRŮMYSLOVÉ

V robotice, stejně jako v jiných technických odvětvích, je kladen velký důraz na bezpečnost.
Nesmí dojít ke zranění nebo snad usmrcení osob pohybujících se v okolí průmyslového
robotu, ani k poškození dalšího vybavení pracoviště. Vezmeme-li v úvahu rychlosti a
zrychlení, jež jsou schopny současné průmyslové roboty dosáhnout a silové účinky, s nimiž
dokážou působit na své okolí, je možné robot považovat za zařízení s vyšším stupněm
nebezpečnosti a tomu je potřeba podřídit zabezpečení pracoviště.
V souvislosti s průmyslovými roboty a robotikou obecně postupně vznikala pravidla a
ustanovení, která mají za úkol minimalizovat možná rizika spojená s provozem těchto
zařízení. Na jejich základě byly postupně vypracovány normy, jimiž se při navrhování
robotizovaných pracovišť a jejich následném provozu musíme řídit. V současnosti se můžeme
setkat v souvislosti s průmyslovou robotikou, resp. navrhováním robotizovaných
technologických pracovišť s normami uvedenými v následující tabulce [20].
Číslo normy

Název

ČSN EN ISO 8373

Manipulační průmyslové roboty – Slovník

ČSN EN ISO 10 218-1

Roboty a robotická zařízení – Požadavky na bezpečnost
průmyslových robotů – Část 1: Roboty

ČSN EN ISO 10 218-2

Roboty a robotická zařízení – Požadavky na bezpečnost
průmyslových robotů – Část 2: Systémy robotů a integrace

ČSN EN ISO 9787

Manipulační průmyslové roboty – Souřadnicové systémy ČSN a
terminologie pohybů

ČSN EN ISO 9946

Manipulační průmyslové roboty – Uvádění charakteristických
vlastností

ČSN EN ISO 9409-1

Manipulační průmyslové roboty – Mechanická rozhraní – Část 1:
Lícní desky

ČSN EN ISO 9409-2

Manipulační průmyslové roboty – Mechanická rozhraní – Část 2:
Hřídele

ČSN EN ISO 11 593

Manipulační průmyslové roboty – Automatické výměnné
systémy koncového efektoru – Slovník a uvádění
charakteristických vlastností

ČSN EN ISO 9283

Manipulační průmyslové roboty – Technické parametry a ČSN
souvisící zkušební metody

ČSN EN ISO 13 855

Bezpečnost strojních zařízení – Umístění ochranných zařízení
s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla

ČSN EN ISO 13 850

Bezpečnost strojních zařízení – Nouzové zastavení – Zásady pro
konstrukci

ČSN EN ISO 13 857

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení
dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami

Tab. 1 – Seznam norem používaných v souvislosti s průmyslovou robotikou
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Nejprve se podíváme na vlastní průmyslový robot z pohledu bezpečnosti a možných rizik pro
obsluhující personál. Současné průmyslové roboty jsou schopné dosahovat dosti vysokých
rychlostí a zrychlení nejen jejich koncového bodu, ale také jednotlivých ramen. Nejsou
výjimkou průmyslové roboty, které dokážou změnit polohu svého koncového bodu z jedné
pozice do druhé, vzdálené i několik metrů, během jediné sekundy. To je např. doba, za kterou
zdravý člověk řídící automobil zareaguje na neočekávanou změnu situace v silničním provozu
a začne brzdit, aby se pokusil zabránit možné kolizi. Možnosti obsluhy reagovat na
neočekávaný pohyb robotu jsou tedy velmi omezené a možnost vyhnout se případnému
kontaktu s robotem velmi malé. Je tedy potřeba zajistit, aby se člověk během provozu do
kontaktu s robotem vůbec dostat nemohl. To je možné zabezpečit několika způsoby.
Nejjednodušší je vytvoření mechanických zábran, které brání vstupu osob do pracovního
prostoru robotu. Je možné použít různé typy zástěn, plotů nebo zábradlí, která jasným
způsobem ohraničují prostor, do něhož člověk během provozu nesmí vstupovat.

Obr. 33 – Zabezpečení průmyslového robotu formou mechanické zábrany [21]
Z důvodu údržby a dalších úkonů souvisejících s danou výrobou však není možné robota
umístit za nepropustnou bariéru. Vstupy do prostoru robotu je tedy potřeba adekvátním
způsobem zabezpečit. V případě dveří, sloužících jako vstup do rizikového prostoru, se
používají různé zabezpečovací mechanismy. Mohou být na způsob zámků, které nepovolí
otevření dveří, je-li robot v provozu, případně se používají systémy spínačů, které vyšlou
řídicímu systému robotu informaci o narušení pracovního prostoru a dochází k okamžitému
přerušení činnosti robotu. Jedná se o nejjednodušší, ale zároveň velmi účinný způsob
zabezpečení.
Ne vždy je však možné pracovní prostor robotu zajistit tímto způsobem. Pak je možné využít
různé elektronické způsoby zabezpečení. K těm jednodušším patří např. nášlapné systémy
nebo světelné závory. Nášlapné systémy jsou realizovány formou rohoží nebo plechů
doplněných spínači. Jak již jejich název napovídá, v případě, kdy osoba na takto
zabezpečenou plochu vstoupí, je odeslán signál řídicímu systému robotu a následuje
procedura odpovídající danému typu narušení, např. výše zmíněné zastavení pohybu robotu.
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Obr. 34 – Řez nášlapnou rohoží [22]
V případě světelných závor je situace obdobná. Za pomoci světelných paprsků je vytvořena
stěna. Jestliže se někdo pokusí touto stěnou proniknout, je odeslán signál řídicímu systému
robotu a postupuje se stejně, jako v předchozím případě.

Obr. 35 – Možnosti aplikace světelných závor [23]
Je ale možné použít pouze jeden světelný paprsek. V tomto případě se ale nepoužívá pro
zabezpečení pracovního prostoru před vstupem osob (možné riziko obejití tohoto zabezpečení
osobou seznámenou se zabezpečením pracoviště), ale např. k získávání informací o
přítomnosti rozpracovaného výrobku na dopravníku před technologickým zařízením.
K podstatně pokročilejším způsobům zabezpečení pracoviště patří využívání speciálních
kamerových systémů a skenerů prostředí. V prvním případě je za pomocí kamer sledován
prostor pracoviště. Obraz je zpracováván za pomocí speciálního softwaru určeného
k rozpoznávání objektů na daném pracovišti. Jestliže se objeví objekt, který systém
neočekává, je zastaven provoz robotu, případně jsou provedena jiná opatření vedoucí
k zajištění bezpečnosti. Skenery slouží, jak již název napovídá, ke skenování zabezpečené
oblasti. Jestliže dojde k vniknutí neznámého objektu do sledovaného prostoru, proběhne
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bezpečností procedura podobným způsobem, jako to bylo naznačeno u předchozích druhů
zabezpečovacích zařízení.

Obr. 36 – Laserový skener SICK řady S3000 [24]
Příkladem takovéhoto zařízení může být laserový skener společnosti SICK (obr. 36). Ten
vysílá velmi krátké pulsy ve formě světelného paprsku. Ten dopadá na otáčející se zrcátko a
pokračuje do skenovaného prostoru, dokud nenarazí na překážku, od níž se odrazí. Na základě
těchto odrazů skener vyhodnocuje, zda a v jaké vzdálenosti se nachází nějaké objekty. Díky
otáčejícímu zrcátku, na které dopadá paprsek světla, skener pokrývá požadovanou oblast.
Princip tohoto zařízení a tvar skenované oblasti (rozdělený do tří bezpečnostních zón) je
naznačen na následujícím obrázku.

Obr. 37 – Princip činnosti skeneru SICK [24]
Možnosti zabezpečení robotizovaných pracovišť jsou mnohem rozmanitější, než jak byly
naznačeny zde. Jako příklady používaných technologií jsou však uvedené příklady dostačující
a podrobnější informace o používaných snímačích a elektronice v robotice ponecháme do
kapitol zabývajících se touto problematikou.
Může se stát, že je potřeba náhle přerušit provoz pracoviště, resp. pohyb průmyslového
robotu. Ať už je to z důvodu závady na některém ze zařízení, případně z důvodu porušení
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bezpečnosti, na které nebyl systém připraven. V těchto případech se používá zařízení
nouzového zastavení. Požadavky na něj kladené jsou uvedeny v normě ČSN EN ISO 13 850.
Pod pojmem zařízení bezpečného zastavení si lze představit ručně ovládané zařízení, které
slouží k iniciaci funkce nouzového zastavení v řídicím systému daného zařízení. Můžeme se s
ním setkat v podobě tlačítka hřibovitého tvaru (obr. 38, 39, 40), drátu, tyče, páky, nožního
pedálu, apod. Musí být součástí každého ovládacího panelu [22].

Obr. 38, 39, 40 - Příklady tlačítek nouzového zastavení [25, 26, 27]
V případě tlačítka platí, že musí být červené barvy, přičemž pozadí za ním musí být žluté, aby
bylo dobře viditelné. Pracuje na principu přímého nuceného vypínání s mechanickým
zajištěním formou západky.
Při stisknutí tlačítka nouzového zastavení by mělo dojít k jedné z následujících situací, v
závislosti na nastavení systému [22]:
• Neřízené zastavení, kdy po stisknutí tlačítka dochází k odpojení přívodu energií do
daného zařízení a jeho následnému zastavení.
• Řízené zastavení, kdy po stisknutí tlačítka dochází k zastavení daného zařízení za
pomocí pohonných jednotek a k následnému odpojení přívodů energií.
Funkce nouzového zastavení zůstává aktivní až do doby její zrušení. Toto zrušení je možné
provést výhradně ručně a nesmí způsobit opětovné spuštění daného zařízení.
Ukázka zabezpečení robotizovaného pracoviště je na obr. 41. Jsou zde využity některé výše
popsané způsoby zabezpečení. Podstatná část robotizovaného pracoviště je zajištěna formou
mechanických zábran (oplocení). Dveře umožňující vstup k robotu blíže obsluhujícímu
člověku jsou opatřeny senzorem hlídajícím jejich otevření. V prostoru, kde hrozí nebezpečí
kontaktu průmyslového robotu s obsluhou je instalována světelná závora s vyšší hustotou
světelných paprsků. Plocha v okolí druhého robotu je zabezpečena za pomoci laserového
skeneru. Vše je doplněno trojicí tlačítek nouzového zabezpečení [22].
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Obr. 41 - Ukázka zabezpečení robotizovaného pracoviště [22]
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Otázky:
1. Ve které oblasti výroby bylo v letech 2009 až 2011 instalováno nejvíce průmyslových
robotů?
2. Jaké jsou hlavní výhody průmyslových robotů při výrobě elektronických zařízení?
3. Jaké jsou výhody použití průmyslových robotů v lakovnách automobilek?
4. Jak se nazývá zařízení, pomocí kterého robot uchopí objekt manipulace?
5. Čím se řídí bezpečnost na robotizovaném pracovišti?
6. K čemu slouží mechanické zábrany u robotizovaných pracovišť?
7. K čemu slouží zabezpečovací nášlapná rohož u robotizovaného pracoviště?
8. Jaký tvar má skenovaná oblast při použití laserového skeneru SICK?
9. Jakou barvu musí mít tlačítko nouzového zabezpečení?
10. Jaká je funkce světelné závory u robotizovaného pracoviště?

MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463

27

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
FAKULTA STROJNÍ

ROBOTIKA - TEORIE
Navrhování robotizovaných systémů
Ing. Milan Mihola, Ph.D.
doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Ing. Jan Lipina
Bc. Jakub Mžik
prof. Dr.Ing. Petr Novák
prof. Dr.Ing. Vladimír Mostýn
Ostrava 2013

© Ing. Mihola Milan, Ph.D., doc. Ing. Konečný Zdeněk, Ph.D., Ing. Kárník Ladislav, CSc., Ing. Lipina Jan,
Bc. Mžik Jakub, prof. Dr.Ing. Novák Petr, prof. Dr.Ing. Mostýn Vladimír
© Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

ISBN XXX

Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České
republiky v rámci řešení projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0463, MODERNIZACE VÝUKOVÝCH

MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD

2

OBSAH
3

NAVRHOVÁNÍ ROBOTIZOVANÝCH SYSTÉMŮ ............................................... 3
3.1

Základní pojmy a definice ..................................................................................... 5

3.2

Struktura robotizovaných pracovišť. Periferní zařízení. ................................... 6

3.3

3.2.1

Rozdělení robotizovaných výrobních systémů .................................................... 6

3.2.2

Realizace materiálového toku, periferní zařízení ............................................. 10

Analýza výrobních technologií a servisních činností ........................................ 12
3.3.1

Analýza výrobních činností ................................................................................ 12

3.3.2

Analýzy výrobního programu za účelem robotizace ........................................ 13

3.3.2.1

Příklad analýzy jednoduchého výrobku ...................................................... 16

3.3.3

Analýza servisních činností................................................................................. 17

3.3.3.1

Příklad tvorby scénáře pro nasazení robotu vysavače. ............................... 19

3.4

Kontrolní otázky .................................................................................................. 21

3.5

Použitá a doporučená Literatura ....................................................................... 22

MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463

Navrhování robotizovaných systémů

3

NAVRHOVÁNÍ ROBOTIZOVANÝCH SYSTÉMŮ
OBSAH:
Základní pojmy a definice
Struktura robotizovaných pracovišť
Periferní zařízení
Materiálový tok
Analýza výrobních technologií
Analýza servisních činností
Příklady analýz

MOTIVACE:
Rozvoj výrobních systémů se neobejde bez aplikací průmyslových robotů.
Tyto jsou základním prostředkem pro navrhování robotizovaných
technologických pracovišť. V současné době robotizace proniká do všech
oblastí lidské činnosti, s tím souvisí i vývoj robotů a k oblasti průmyslových
robotů, které vykonávají technologické činnosti, se velmi výrazně rozvíjí i
oblast servisní robotiky.

CÍL:
Umět analyzovat různé typy činností, na základě získaných informací
navrhovat robotizované výrobní a servisní systémy.
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3.1 NAVRHOVÁNÍ ROBOTIZOVANÝCH SYSTÉMŮ
Současný stav vývoje robotů umožňuje jejich aplikace ve všech oblastech lidských činností,
nejen ve výrobní ale i nevýrobní sféře. Robot lze považovat z a základní prostředek
automatizace činností, se kterými se můžeme setkat na každém kroku. Tyto činnosti lze
rozdělit do dvou odlišných skupin, jejichž příklady jsou uvedeny v následují tabulce 3-1.
Tab. 1-1

Výrobní technologie a technologické
činnosti:
svařování,
obrábění,
dělení materiálu,
tváření, plošné nebo objemové,
povrchové úpravy,
manipulace,
odlévání,
montáž,
paletizace a balení,
...

Servisní činnosti:
netechnologická manipulace s objekty,
odběr vzorků,
inspekční činnost,
monitoring,
údržba zeleně,
čištění,
destrukce překážek,
úklid domácností,
záchranné práce
...

Tyto činnosti mají jedno společné, člověka nahrazuje složitý stroj s určitou mírou
autonomního chování, robot. I když nemá podobu člověka, souhrnem svých funkcí, nahrazuje
činnosti člověka.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámka:
V těchto přednáškových blocích nejsou prezentovány různé typy humanoidních robotů, jako je
například robot ASIMO. Tyto roboty zatím nejsou použitelné pro průmyslové aplikace, z
důvodů jejich vysoké ceny.

MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463

4

Navrhování robotizovaných systémů

Obr. 3-1 Vývoj robotů -představy a skutečnost

3.2 ZÁKLADNÍ POJMY A DEFINICE
Průmyslový robot
Průmyslový robot (PR) je automaticky řízený, reprogramovatelný, víceúčelový manipulační
stroj, stacionární nebo umístěný na pojezdu, určený k použití v průmyslové automatizaci.
[ISO 8373 ]
Servisní robot
Servisní robot (SR), je volně programovatelné mobilní zařízení, které zčásti nebo zcela
automaticky vykonává servis (službu). [Schraft R. D. Serviceroboter 1996]

Obr. 3.1-1 Průmyslový robot

Obr. 3.1-2 Servisní robot
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RTP - robotizované technologické pracoviště
"Robotizované technologické pracoviště lze charakterizovat jako účelové seskupení PRaM a
periferních zařízení, které provádějí v automatickém cyklu manipulační nebo technologické
operace v daném výrobním procesu, případně v jeho části. Automatický cyklus může být
autonomní bez obsluhy pracovníkem nebo v rámci RTP vřazený úsek operační činnosti
člověkem." [1]
PRaM
Souhrnná zkratka pojmů "Průmyslový robot a manipulátor".
Periferní zařízení
Periferní zařízení zahrnuje širokou škálu různých zařízení, umožňujících zajištění plně
automatizované činnosti pracoviště. Zajišťují návaznost na přísun a odsun předmětů na
pracovišti, zvětšení dosahu a manipulační schopnosti PRaM, zajištění bezpečné interakce
člověka s PRaM [1]
Logistika
Logistika jako soubor činností, jejichž úkolem je zajistit, aby bylo správné zboží ve správném
čase, ve správném množství, ve správné kvalitě na správném místě a se správnými náklady.
Materiálový tok
Organizovaný pohyb materiálu spojující jednotlivé operace.
Organizovaná a řízená změna polohy manipulovaného objektu. [2]

3.3 STRUKTURA
ZAŘÍZENÍ.
3.3.1

ROBOTIZOVANÝCH

PRACOVIŠŤ.

PERIFERNÍ

Rozdělení robotizovaných výrobních systémů

Na základě klasifikačních znaků je rozlišováno sedm úrovní stavebních struktur. Základem
pro klasifikaci robotizovaných systémů je zvolená úroveň integrace a vztah k pružnosti a
objemu výroby.:
 robotizovaný modul,
 robotizovaná buňka,
 skupina robotizovaných buněk,
 pružný robotizovaný systém,
 robotizovaná linka,
 robotizovaný provoz,
 robotizovaný závod.
Robotizovaný modul
Robotizovaný modul (Obr.2.1-1) je základní provozní jednotkou schopnou samostatné
automatizované funkce a zároveň je stavebním prvkem pro výstavbu vyšších úrovní
seskupení.
Všeobecně je charakterizován tím, že zajišťuje tři hlavní skupiny operací bez zásahu člověka:
 technologický proces, uskutečňovaný na automatizovaných či automatických strojích,
a nebo je technologický proces uskutečňován robotem, označovaným jako
technologický robot ( svařovací pro obloukové svařování, bodové svařování, pro
provádění povrchových úprav apod.)
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 manipulační operace, zajišťuji přísun materiálů a polotovarů k technologické operaci,
odebírání součástek z dopravníků a ze zásobníků, vkládání do strojů a vyjímání z nich,
 včetně ukládání do zásobníků nebo na expediční přepravky,
 řízení všech funkcí robotizovaného modulu, výrobních, manipulačních, kontrolních ,
vč. nezbytných vazeb na prostředí, ve kterém je modul realizován. [Burkovič,
navrhovani RTP]

Obr. 3.2.1-1 Robotizovaný modul
Na následujících obrázcích 2.1-2 a 2.1-3 jsou uvedeny další příklady robotizovaných modulů

Obr.3.2.1-2 RTP paletizace

Obr. 3.2.1-3 RTP manipulace

Robotizovaná buňka
Robotizovaná buňka (Obr. 3.2.1-4) vzniká zvýšením počtu technologických pracovišť, počtu
výrobních strojů v modulu, případně seskupením více modulů do jednoho celku a integrací
činností na jednom robotu.
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Obr. 2.1-4
Skupina robotizovaných buněk
Skupina robotizovaných buněk (Obr. 3.2.1-5) vzniká integrací několika modulů, případně
buněk příbuzného typu do účelového seskupení, přičemž jejich propojení je zjištěno
systémem mezioperační dopravy, která je řízena centrálně.

Obr. 3.2.1-5 Schéma skupiny robotizovaných buněk
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Pružné robotizované systémy
Pružné robotizované systémy (Obr. 3.2.1-6) vzniknou integrací robotizovaných modulů,
buněk, případně jejich skupin různých úrovní výrobních funkci.

Obr. 3.2.1-6 Schéma pružného robotizovaného systému
Robotizované linky
Robotizované linky (Obr. 2.1-7) je možné hodnotit na stejné úrovni jako pružné robotizované
systémy, mají však pevnější vazbu modulů a buněk závislou na technologickém postupu
výroby. Dopravní systém propojuje navzájem jednotlivé robotizované moduly a buňky.

Obr. 2.1-7 Schéma robotizované linky
Z tohoto členění vyplývá , že při použití robotů je možné zajistit různý stupeň automatizace
výrobního procesu. Z hlediska složitosti a komplexnosti automatizace s využitím robotů je
následující členění podle této hierarchie:
 robotizované technologické pracoviště (nebo jenom robotizované pracoviště),
 robotizovaný výrobní systém,
 robotizovaný výrobní provoz (závod).
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3.3.2

Realizace materiálového toku, periferní zařízení
Ve všech výše uvedených strukturách robotizovaných pracovišť, jsou prezentovány
různé prostředky, pomocí kterých, se polotovary nebo hotové výrobky přemísťují a cíleně
pohybují mezi jednotlivými technologickými zařízeními. Tyto prostředky se v souhrnu
označují jako periferní zařízení. Pro pochopení funkce periferních zařízení je potřeba objasnit
pojem materiálový tok.

Materiálový tok v robotizovaných pracovištích realizují periferní zařízení při dodržení
následujících požadavků:
1) Zajištění požadovaného stupně automatizace výrobního procesu.
2) Zabezpečení přímých dopravních cest, bez zbytečného křižování nebo zpětného
pohybu.
3) Vyloučení zbytečných manipulací.
4) Zajištění plynulosti a nepřetržitosti výrobního procesu.
5) Zajištění požadované produktivity manipulačních činností.
6) Odstranění nebezpečné, namáhavé a zdraví škodlivé práce.
7) Zabezpečení vhodných pracovních podmínek a bezpečnosti při práci.
Materiálový tok je charakterizován parametry:
 směrem (odkud – kam),
 intenzitou ( množství materiálu přepravené za časovou jednotku),
 frekvencí (počet přepravních cyklů za časovou jednotku
Členění materiálového toku podle způsobu jakým je realizována změna polohy v prostoru a
čase:
 spojitý materiálový tok je takový pohyb hmoty (objektu) u něhož v kterémkoliv místě
zkoumaného úseku dráhy se vyskytuje hmota a nemá počáteční a konečné
ohraničení (tekutiny, sypké hmoty, v potrubí, na dopravním páse apod.)
 nespojitý materiálový tok je takový pohyb hmoty, u něhož v kterémkoliv místě
zkoumaného úseku dráhy dochází ke střídání stavu, tj. výskytu nebo nepřítomnosti
objektu manipulace, přičemž je prokazatelné její počáteční i konečné ohraničení. Pro
nespojitý materiálový tok je charakteristický parametr množství a parametr času.
V materiálovém toku se zabýváme manipulaci s následujícími objekty:
 materiály a polotovary,
 výrobky,
 nástroje,
 měřící a kontrolní zařízení,
 pomocné prostředky,
 odpad.
Do manipulace s materiálem zahrnujeme:
 skladování materiálů, polotovarů a výrobků,
 přepravu materiálu ,
 manipulaci s materiálem,
 manipulaci s odpadem.
Manipulaci a dopravu v materiálovém toku lze rozdělit na :
 vnější dopravu,
 meziobjektovou dopravu,
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 vnitroobjektovou dopravou,
 mezioperační manipulaci s materiálem,
 technologickou manipulaci s materiálem.
Na obrázku 3.2.2-1 je znázorněno schéma specifikace jednotlivých komponent
robotizovaného pracoviště. V levém horním rohu obrázku je nakresleno jednoduché blokové
schéma RTP. Základním komponentem je technologické zařízení, označené "T", obslužné
činnosti technologických zařízení zajišťují průmyslové roboty , označené "R". Přísun a odsun
"P" a "O " (materiálový tok) zajišťují periferní zařízení.

Obr. 3.2.2-1 Základní schéma robotizovaného pracoviště

Z obrázku 3.2.2-1 je patrné, že pod pojmem periferní zařízení se skrývá široká škála různých
zařízení, zajišťující plně automatické činnosti RTP. S ohledem na vazby mezi operační a
mezioperační můžeme periferní zařízení rozdělit do následujících skupin.
A. Zařízení pro mezioperační manipulaci. Do této skupiny patří zejména:
a) zařízení pro mezioperační skladování:
- regálové sklady,
- zásobníkové sklady.
b) zařízení pro automatizovanou mezioperační dopravu:
- regálové zakladače,
- podvěsné dopravníky,
- adresní vozíky,
- indukční vozíky,
- válečkové tratě,
- krokovací dopravníky,
- ...
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B. Společná zařízení pro mezioperační a operační manipulaci. tato zařízení zabezpečují
automatizovaný vstup a výstup z podsystému mezioperační manipulace na
technologické pracoviště a jeho orientaci a polohování. Do této skupinu lze zařadit:
- přesuvny,
- otočné stoly
- zakládací a aretační zřízení palet,
- průběžné dopravníky,
- krokovací dopravníky.
C. Zařízení pro automatickou operační manipulaci a zařízení zajišťující operační zásobu
rozličných polotovarů, jejich orientaci a polování. do této skupiny lze zařadit:
- efektory robotů
- operační zásobníky polotovarů,
- podávací zařízení,
- přímočaré a otočné krokovací zařízení
- řízené polohovadla
- skluzy,
- vychystávací a odkládací stoly, [1]
- ...
Z tohoto výčtu je patrné, že se jedná o velmi rozsáhlou oblast, která si zaslouží hlubší rozbor.
Proto bude této problematice věnována některá z dalších kapitol.

3.4 ANALÝZA VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ A SERVISNÍCH ČINNOSTÍ
Aby bylo možno automatizovat jakoukoliv činnost je potřeba provést její důkladnou
a systematickou analýzu. Základním východiskem pro tuto analýzu je určení typu činnosti. V
tabulce 3.1-1 jsou uvedeny dvě skupiny činností:
1) Výrobní technologie a výrobní činnosti.
2) Servisní činnosti.
Tyto dvě skupiny jsou od sebe diametrálně odlišné, poněvadž ve skupině 1 je
výsledný produkt, výrobek. Kdežto ve skupině 2. se jedná v převážné většině o vykonávaní
nějaké činnosti, čili výsledným produktem není výrobek.
3.4.1 Analýza výrobních činností
Analýzu výrobních činností [4] je třeba provádět systematicky a komplexně, na základě
následujících kritérií:
1) Výrobek, který se má vyrábět nebo je již ve výrobě a to z hlediska:
- konstrukčního řešení,
- technologičnosti konstrukce,
- použitého materiálu,
- vyráběného počtu kusů,
- objemu výroby v hodnotovém vyjádření.
2) Vlastní výroba:
- pracovní prostředek (stroje a zařízení),
- technologie, zahrnující výrobní postupy, režimy a časy,
- pracovní síly včetně jejich počtu a kvalifikace.
3) Obslužné procesy:
- mezioperační a technologická manipulace s materiálem,
- nevýrobní pracovní síly.
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4) Čas, v němž výroba probíhá nebo bude probíhat:
- údaje o pracnosti,
- kapacitní propočty.
Cílem těchto analýz je návrh robotizovaného pracoviště. Nejdůležitějším hlediskem a
kritériem pro rozhodování při navrhování výrobních linek je hodnocení charakteristických
vlastností vyráběných výrobků. Hodnotí se:
- rozměry polotovaru nebo výrobku,
- tvar a podobnost tvarů,
- hmotnost,
- počet kusů ve výrobní dávce,
- možnost upnutí a uchycení,
- speciální nároky na uchopení ap.
Dále je nutno respektovat následující omezující podmínky:
- plocha pracoviště, kterou máme k dispozici,
- dostupné výrobní prostředky,
- dostupná manipulační zařízení,
- výše finančních prostředků (jež jsou k dispozici),
- potřeba kontroly a způsob jejího provedení.
3.4.2

Analýzy výrobního programu za účelem robotizace

V této kapitole budou prezentovány analýzy příkladů výrobních programů. Poněvadž v
současné době se stále zvyšuje podíl robotizace a to nejenom ve velkých firmách, jako jsou
automobilky apod. Mnohé malé firmy se snaží zavést robotizaci do svých výrobních systémů.
Požadavky, které vyvolávají potřebu robotizace jsou následující:
1) Modernizace výrobních systémů.
2) Vývoj nových technologií a nebo jejich přebírání v rámci Know- how.
3) Inovace výrobních prostředků.
4) Inovace výrobků.
5) Zvyšovaní produktivity práce.
6) Humanizace práce, rozvoj lidských schopností a vznik nových profesí.
7) Odstraňování namáhavé, zdraví škodlivé a monotónní práce.
8) Zajištění ekologie a dalších požadavků plynoucích ze životního prostředí.
9) Progresivní řešení metod řízení výroby (CIM, CAD/CAM, CAPP, CAQ, a další)
10) Rozšíření výrobních kapacit. [4]
Jako příklady výrobních programů byly vybrány komponenty pro montáž posuvných bran,
vodicí kladky, obrázek 3.3.2-1 a bezpečnostní zámek, obrázek 3.3.2-2. U obou vybraných
příkladů lze předpokládat velkosériovou výrobu, což je základní předpoklad nasazení robotů
do výrobního procesu.
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Obr. 3.3.2-1 Vodicí kladky

Obr. 3.3.2-2 Bezpečnostní zámek

Rozhodujícím prvkem při analýze výrobního programu je vždy výrobek. Je potřeba vždy
přesně specifikovat:
 Co se bude vyrábět? – detailní analýza výrobku, příp. výrobků, které budu na
automatizované lince vyrábět z hlediska:
• rozměrového,
• tvarového – podobnost tvarů,
• hmotnosti,
• možnosti uchopení.
 Kolik výrobků se bude vyrábět? (většinou kusů/rok)
 Jak se to bude vyrábět? – technologie výroby, technologický postup
 Jak dlouho potrvá daná výroba?
 Jaký materiál (množství, druh, jakost) bude potřeba a v jakých časových termínech?
 Jaké stroje (množství, druh, produktivita, náklady) a nástroje budou potřeba?
 Jaké pracovníky budu potřebovat?
 Časové termíny zahájení a ukončení výroby daného výrobku.
 Rozbor nákladů.
 Požadovaná jakost výrobku.
 Stanovení potřebného prostoru pro výrobu, skladování a manipulaci. [4]
Z těchto otázek jednoznačně vyplývá, že základem rozboru výrobního programu je
dokonalá znalost vyráběného sortimentu, tedy úplná výrobní dokumentace jednotlivých
vyráběných komponent. Pak lze odpovědět na výše uváděné otázky. Z následujícího
blokového schématu, obrázek 3.3.2-3 je patrný postup analýzy.
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Obr. 3.2-3 Analýza výroby

Aby bylo možno získat všechny potřebné informace, je nutno aby výkresová
dokumentace obsahovala tyto náležitosti [6]:
Výkres sestavy výrobku; Je to hlavní výkres dokumentace, obsahuje pohledy, řezy, kóty a
pozice, ze kterých je patrná funkce zařízení. Obsahuje pozice a kusovník všech uzlů a
samostatných dílů.
Výkresy uzlů, montážních celků; Obsahují pohledy, řezy, kóty a pozice, nutné pro funkci a
montáž uzlu. Obsahují pozice a kusovník všech vyráběných a nakupovaných komponent.
Výkresy komponent tvořené dvěma a více díly; Jedná se o výkresy svařenců. Obsahují
pohledy , řezy, detaily, koty a pozice, potřebné pro výrobu. V kusovníku je specifikován
materiál jednotlivých dílů svařenců. Obsahují značky pro opracování, tolerance tvaru a
polohy , značky svarů.
Výkresy komponent tvořených jedinou položkou; Obsahují pohledy řezy, detaily a kóty
potřebné pro výrobu. Obsahují tolerance tvaru a polohy , značky pro opracování ploch. V
razítku je specifikován materiál.
Na základě informací, které jsou obsaženy ve výkresové dokumentaci lze definovat základní
údaje potřebné pro posouzení možností robotizace výroby. Lze definovat technologie a
technologická zařízení, pomocí kterých se budou jednotlivé komponenty vyrábět.

MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463

15

Navrhování robotizovaných systémů
Poznámka
Pokud bychom měli k dispozici úplnou dokumentaci výše uvedených příkladů výrobku bylo by
možno definovat veškerá data pro jejich robotizovanou výrobu. Přestože máme k dispozici
pouze jejich obrázky,lze alespoň určit způsob výroby.
1) Vodicí kladky:

U tohoto výrobku lze předpokládat následující technologie výroby:
 dělení materiálu (výroba plechových šablon na palicím stroji (plazma, laser, plyn)
 tváření (ohýbání)
 svařování
 obrábění
 montáž
2) Bezpečnostní zámek

 obrábění

 odlévání
 montáž
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.4.2.1 Příklad analýzy jednoduchého výrobku
Poněvadž u předchozích příkladů nebylo k dispozici dostatek informací, bude příklad
analýzy proveden na jednoduchém výrobku, výlisku plechových dvířek.

Obr.3.3.2.1-1 Model plechových dvířek

Obr. 3.3.2.1-2 Výkres dvířek

Na dalším obrázku 3.2.1-3 zobrazen tok materiálu od vstupu polotovaru až po hotový výlisek.

Obr. 3.3.2.1-3 Zobrazení fází toku materiálu
Jednotlivé fáze toku materiálu jsou popsány následovně:
1. Vstup polotovaru
2. Přísun svitku plechu
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3. Podávání a rovnání plechu
4. Dělení plechu - vznik polotovaru pro ostřih a ohyb
5. Doprava polotovaru k lisu
6. Odebrání a orientace polotovaru, vystřižení šablony
7. přesun vystřižené šablony, odebrání odpadu
8. orientace šablony , provedení ohybu
9. přesun a uložení výrobku na paletu
10. Odsun naplněné palety
Tok materiálu lze rozdělit na dva úseky, pro které lze vytvořit časové snímky, které jsou
patrné z následujících tabulek.
tab. 3.3.2.1-1 Vystřižení šablony

Odebrání a přemístění na polohovadlo
Upřesnění polohy v ustavovacím stolu
Odebrání s ustavovacího stolu a přesun
k výstředníkovému lisu
Vložení do lisu
Lisování
Vyjmuti s ohraňovacího lisu a přesun do
polohovadla
Návrat do polohy pro odebrání
CELKOVÝ ČAS PRVNÍHO ÚSEKU

t1 = 5 s
t2 = 3 s
t 3 = 4,5 s
t4 = 5 s
t 5 = 10 s
t6 = 6 s
t7 = 3 s
tc1 = 36,5 s

tab. 3.3.2.1-2 Vytvoření výlisku

Odebrání
s polohovadla
a
přesun
k ohraňovacímu lisu
Vložení do lisu
Ohnutí 1 strany
Vyjmuti s ohraňovacího lisu a otočení na další
stranu
Ohnutí další strany (x3)
Vyjmuti s ohraňovacího lisu a otočení na další
stranu (x3)
Přesun a upuštění na skluz
Návrat do polohy pro odebrání
CELKOVÝ ČAS DRUHÉHO ÚSEKU

t 1 = 6,5 s
t2 = 1 s
t3 = 4 s
t 4 = 2,2 s
t 5 = 4 s (x3 = 12 s)
t 6 = 2,2 s (x3 = 6,6 s)
t7 = 5 s
t8 = 4 s
tc2 = 41.3 s

Takto vytvořený výlisek , uložený na paletě nebo v přepravní bedně, by se mohl
přesunout do svařovny.
3.4.3 Analýza servisních činností
Pro návrh servisního robotu je potřeba provést podrobnou analýzu servisní činnosti a
definovat scénář servisní činnosti. [5] Tato analýza vychází z požadované činnosti, pro kterou
je servisní robot určen. Servisní činnost ovlivňuje mnoho faktorů, které lze specifikovat v
následujících bodech.:
1) Oblast, ve které se bude servisní činnost provádět:
 průmysl,
 služby,
 zdravotnictví,
 bezpečnostní složky,
 zábavní průmysl,
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 věda a výzkum...
2) Prostředí, ve které se bude servisní činnost provádět:
 vnitřní -indoor,
 vnější - outdoor,
a. prostředí dále lze členit podle charakteru, nebezpečnosti a pod. na:
• nepřirozené prostředí - mořské, podzemní, vesmírné, tělové...
• nebezpečné prostředí - zamořené prostředí, nebezpečí výbuchu,
radioaktivní prostředí...
• veřejné prostředí - kanceláře, školy supermarkety, komunikace, parky...
• domácí prostředí a osobní domácí prostředí...
3) Typ činnosti:
 manipulace,
 monitoring,
 údržba,
 zásahová činnost,
 destrukce,
 domácí práce,
 úklid,
 čištění...
4) Požadavek na způsob ovládání servisního robotu:
 ovládání operátorem,
 plně autonomní chování,
 částečně autonomní chování.
Analýzou těchto faktorů lze získat následující informace potřebné jak pro vytvoření scénáře
servisní činnosti, tak i pro návrh servisního robotu.
ad1) Oblast činnosti
Každá oblast lidské činnosti má svá specifika, která musí být při definování scénáře servisní
činnosti a následném návrhu robotu respektována. Tato specifika vycházejí z:
a) Legislativních dokumentů, které se vztahují k dané oblasti, jedná se o různé zákony a
vyhlášky, například o bezpečnosti a ochraně zdraví, ...
b) Ustálených zvyklostí, které byly vytvořeny historicky v jednotlivých oblastech lidské
činnosti.
c) Ustálených pracovních postupů, charakteristických pro jednotlivé oblasti.
ad 2) Typ prostředí
Prostřední ve kterém se bude servisní robot pohybovat zásadně ovlivňuje jeho celkovou
konstrukci v následujících faktorech:
a) Způsob pohybu v prostředí, překonávání překážek.
b) Způsob přívodu energií.
c) Způsob ochrany proti povětrnostním vlivům, (vlhkost,teplota, prach...),
d) Způsob ochrany pro dalším nežádoucím vlivům, (extrémně vysoká teplota, přímý
oheň, radioaktivita, chemické zamoření...),
e) Způsob ochrany proti zničení...
ad3) Typ činnosti
a) Tvary rozměry a hmotnost případných objektů manipulace.
b) Trajektorie pohybů servisního robotu nebo efektoru manipulačního subsystému.
c) Požadavky na navrhovanou servisní činnost
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d) Požadavky na nástroje, které budou provádět servisní činnost
e) Požadavky na přívod různých typů medií potřebných pro vykonávání servisní činnosti.
f) Požadavky na odvod použitých medií, odpadních látek apod.
ad 4) Způsob ovládání servisního robotu.
Způsob ovládání a navigace servisního robotu se odvíjí od typu prostředí a typu činnosti, pro
kterou je robot navrhován, je ale rovněž ovlivněn budoucím uživatelem.
3.4 Scénář servisní činnosti, varianty řešení servisního robotu.
Na základě provedených analýz by měl být získán dostatek informací pro vytvoření scénáře
servisní činnosti, tento scénář by měl obsahovat následující údaje:
1) Způsob a trajektorie pohybu robotu v daném prostředí.
2) Předpokládané rychlosti a zrychlení robotu.
3) Celková délka trajektorie, maximální doba servisní činnosti.
4) Možné trajektorie objektů manipulace, rychlosti a zrychlení.
5) Způsob komunikace s operátorem, způsob navigace.
6) Řešení kolizních stavů.
7) Způsob přívodu energií
8) ...
Na základě vytvořeného scénáře lze definovat funkce , které je třeba pro plnění
servisní činnosti. Tyto funkce mohou být základem morfologické matice, která umožní
variantní řešení servisního robotu. Na obrázku 3.3.3-1 je zobrazena morfologická matice [7]
pro návrh požárního robotu.

Obr. 3.3.3-1 Morfologická matice pro návrh požárního robotu
V levém sloupci matice jsou definovány dílčí funkce, které vycházejí ze scénáře servisní
činnosti. jednotlivé funkce je možno realizovat pomocí funkčních principů. Kombinací těchto principů
lze definovat varianty řešení požárního robotu.

3.4.3.1 Příklad tvorby scénáře pro nasazení robotu vysavače.
Návrh scénáře vychází z prostředí ve kterém se bude robot pohybovat, obrázek 3.3.11 na němž je zobrazen půdorys bytu.
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Prostředí:
1) Jednopokojový byt s příslušenstvím, celk. plocha bytu cca 71 m2, obrázek 3.3.3.1-2.
2) Přítomnost psa v bytě.
3) Přívod energií - střídavé napětí 230 V.
4) Byt se nachází ve čtvrtém podlaží.
5) Součástí bytu je lodžie.

Obr. 3.3.3.1-1 Výchozí

Obr. 3.3.3.1-2 Plochy pokojů

Obr. 3.3.3.1-3 iRobot Roomba 620

Servisní činnost
Servisní činnost by měla obsahovat následující funkce:
1) Pravidelné vysávání a odstraňování drobných nečistot z podlahových krytin a koberců.
2) Automatické dobíjení akumulátorů.
3) Omezení prostoru pohybu robotu.
4) Možnost detekce nečistot.
5) Zamezení najetí na schodiště.
6) Zamezení kolizních stavů.
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Výběr servisního robotu:
Na základě analýzy prostředí a servisní činnosti byl vybrán robot Roomba 620 od firmy
iRobot. Vybraný robot je zobrazen na obrázku 3.3.3.1-3. Z technických údajů od výrobce je
patrné proč byl vybrán právě tento typ.
tab. 3.3.1-1
Technické údaje robotického vysavače iRobot Roomba 620
1.
Úklid parket, lina, koberců a dlažby.
2.
Vhodný do domácností se zvířaty.
3.
Doporučeno na 3 pokoje (90 m2)
4.
Aktivní detekce nečistot "Dirt Detect"
5.
Senzory proti pádu ze schodů
6.
Technologie Wall Following
7.
Rozměry (mm) 330 x 92 (80 tělo robotu)
8.
Vysokokapacitní baterie Ni-MH s výdrží až 3 hodiny
9.
Doba nabíjení 3 hodiny
10.
Spotřeba při nabíjení max. 33 W
11.
Hlučnost < 60 dB
12.
Hmotnost 3,6 Kg
http://irobot.cz/produkty/roomba-620
Na přiložených videích, na webových stránkách firmy iRobot, jsou patrné způsoby čištění
podlahovin a koberců, trajektorie pohybu, i způsoby zamezení kolizních stavů, a pod..

3.5 KONTROLNÍ OTÁZKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jaký je rozdíl mezi průmyslovým a servisním robotem?
Jaký je rozdíl mezi robotizovaným modulem a robotizovanou buňkou.
Jaké jsou úkoly periferních zařízení?
Co je to materiálový tok?
Parametry materiálového toku.
Co je základem pro analýzu výrobního programu?
Základní typy výkresové dokumentace.
Typy prostředí ve kterém se může pohybovat servisní robot
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PROJEKTOVÁNÍ RTP
OBSAH:
Charakteristické vlastnosti průmyslových robotů
Kritéria pro výběr robotu pro jednotlivé technologie
Manipulace v různých technologických aplikacích
Aplikace robotů v dalších odvětvích
Základy projektování
Legislativa
Řízení a obsah projektu
Bezpečnost, hygiena, ergonomie
Ekonomika projektu

MOTIVACE:
Zvýšené požadavky na rychlé řešení inovačních opatření ve firmách klade
zvýšené požadavky na tvůrčí pracovníky pracující v projekcích. Vyžaduje
se rychlé zpracování projektů, většinou s nejvyšší mírou inovace, tj.
robotizace a automatizace technologických výrobních zařízení i dalších
zařízení a pomocných prostředků tak, aby realizace inovačních změn byla
co nejkratší a nejlevnější. Proto je nutné, aby absolvent strojní fakulty byl
na tuto situaci náležitě připraven a aby se uplatnil na trhu práce.

CÍL:
Umět specifikovat požadavky na robotizovaná technologická pracoviště.
Seznámit se se základy projektování RTP

MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463

3

Projektování RTP

4.1 PROJEKTOVÁNÍ RTP
Výběr robotu pro návrh robotizovaného pracoviště vychází z výrobní technologie , která
bude na pracovišti realizována. V následujícím grafu [5] jsou znázorněny procentuální podíly
realizovaných robotizovaných pracovišť.

Z grafu je patrné, že největší podíl na realizaci robotizovaných pracovišť je u
svařování a montáže. Vychází to ze skutečnosti, že tyto technologie se právě ve velké míře
používají v automobilovém průmyslu. Nasazení robotů v automobilním průmyslu je patrné z
následujících údajů z našeho regionu a z sousedního Slovenska:
 Sungwoo Hitech
 Kia
 Hyundai

cca 600 robotů
cca 750 robotů
cca 750 robotů

Obdobná čísla bychom byli schopni získat i z ostatních automobilek v naší republice.
Další zajímavé údaje lze najít v dalších tabulkách.
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Obr. 4-1 Statistiky počtu robotů

4.2 CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI PRŮMYSLOVÝCH ROBOTŮ.
Průmyslové roboty jsou složité mechatronické systémy, jejichž charakteristické
vlastnosti lze definovat do následujících parametrů. Jedná se o výběr hlavních parametrů,
jejichž znalost je nutná pro návrh robotizovaného pracoviště:
 nosnost robotu,
 maximální dosah, ( je dán tvarem a velikostí pracovního prostoru)
 opakovaná přesnost polohování,
 Počet stupňů volnosti (D.O.F),
 rychlosti
 zrychlení,
 ...
Jako příklady jsou zde uvedeny roboty několika výrobců, které jsou určeny pro různé
technologie.
nosnost

6 kg

dosah

0,81 m

přesnost

±0,03 mm

D.O.F

6

Rychlost

2,5 m/s

Zrychlení

20 m/s2

Obr. 4.1-1 ABB - IRB 140 - montáž [1]

nosnost

25 kg

dosah

3,124 m

přesnost

± 3 mm

D.O.F

6

Rychlost

1,5 m/s

Obr. 4.1-2 ABB - Stříkací robot IRB 5400 [1]
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nosnost

6 kg

dosah

1,2 m

přesnost

±0,05 mm

D.O.F

6

Obr. 4.1-3 ABB - Svařovací robot IRB 1600-6 [1]

nosnost

160kg

dosah

3,16 m

přesnost

±0,5 mm

D.O.F

4

Obr. 4.1-4 Motoman - EPL160 - paletizace [2]

nosnost

5 kg

dosah

0,55 m

zdvih

0,32 m

přesnost

±0,02 mm

D.O.F

4

Obr. 4.1-5 Kuka - KR 5 scara R550 – manipulace, montáž [3]
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nosnost

10 kg

dosah

1,42 m

přesnost

±0,1 mm

D.O.F

6

Obr. 4.1-6 Fanuc - ARC MATE 100ic - svařování [4]

4.3 KRITÉRIA PRO VÝBĚR ROBOTU.
Jednotlivé výrobní technologie kladou na výběr robotu . V této kapitole jsou uvedeny
příklady těch nejrozšířenějších .

4.3.1

Robotizované pracoviště pro obloukové svařování

Technologie obloukového svařování vyžaduje následující parametry svařovacího robotu:
Nosnost
5 ÷ 30 kg
D.O.F
min 5
Max. dosah
1 ÷ 2,5 m
Opakovaná přesnost polohování 0,1 mm
Poněvadž se jedná o velmi rozšířenou aplikaci a rozměry a tvary svařenců jsou
rozdílné, je zde uvedeno pouze několik parametrů, které lze pro tuto technologii zobecnit.
Výrobci svařovacích robotů jsou schopni, v současné době dodat nejenom robot, ale celou
svařovací buňku podle zadání zákazníka.
Na následujícím obrázku 4.2.1 - 1 je znázorněno jednoduché robotizované svařovací
pracoviště. U tohoto pracoviště se předpokládá, že vychystávaní jednotlivých dílů svařence
bude provádět obsluha.
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Legenda:
1 Svařovací robot
2 Dvoustranné polohovadlo
3 Řídící systém
4 Zdroj svařovacího proudu
5 Podávač svař. drátu
6 Tlakové nádoby s ochranným
plynem
7 Spouštění a STOP

Obr. 4.2.1 - 1 Příklad pracoviště obloukového svařování [5]
4.3.2

Robotizované pracoviště pro bodové svařování

V technologických procesech bodového svařování, se jako technologické nástroje
využívají svařovací kleště. Ve většině případů v technologických procesech bodového
svařování se jedná o svařování hlubokotažného plechu o tloušťce cca 0,6 a 0,6 mm až 1,0 a
1,0 mm. Plechy jsou často povrchově zpevněné anebo upravené. Takovéto plochy v
porovnání s normálním plechem si vyžadují vyšší výkon a přítlačnou sílu elektrod. Svařované
části plechů musí být tvarované a upravené tak, aby bylo možné svařovacími kleštěmi
realizovat bodové svařování. [5]
Technologie bodového svařování vyžaduje následující parametry svařovacího robotu:
Nosnost
cca 150 ÷500 kg
D.O.F
min 5
Max. dosah
2 ÷ 3,5 m
Opakovaná přesnost polohování 0,1÷ 0,5 mm

Obr. 4.2.2-1 Robot pro bodové svařování [1]

Obr. 4.2.2-2 Svařovací kleště [1]

Na obrázku 4.2.2-1 je znázorněn robot určený pro bodové svařování a na obrázku 4.2.2-2 jsou
zobrazeny svařovací kleště.
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4.3.3

Robotizovaná pracoviště montáže

Montážní operace se vyznačují spojováním součástí a jednotlivých dílů do jednoho
montážního celku. Výsledná spojení mohou být pohyblivá a nepohyblivá, podle účelu
smontovaného celku.
Nepohyblivá spojení zajišťují neměnnou polohu součástí a mohou se dále dělit na
nerozebíratelná a rozebíratelná a pohyblivá spojení.
 K rozebíratelným spojením patří šroubované spoje a uložení na kuželu.
 K nerozebíratelným řadíme nýtované spoje, nalisovaná spojení, lepené spoje, pájené
spojení apod.
 K pohyblivým spojením patří taková uložení součástí, která umožňují vzájemný
pohyb, smykový, valivý apod.
Při řešení montážních operací rozlišujeme základní znaky montáže, které jsou dány
základní součásti, funkční nebo funkčními součástmi, montážními prostředky a konstrukčním
řešením montovaných součásti pro usnadnění montážních činnosti. Montáž lze v zásadě
provádět ručně nebo automaticky.
Ruční montáž má výhodu ve velké přizpůsobivosti se podmínkám montáže, nízkých
požadavcích na investice do montážních prostředků. Zaměstnává však více pracovníků, s
nízkou produktivitou práce. Mohou se vyskytovat ergonomické problémy, jsou špatně
využívány pracovní prostory. Řešení a zavádění automatizace ručních montáží vyžaduje
vysoké náklady, značné úsilí pro přípravu od konstrukční úpravy součástí a výrobků až po
změnu v myšlení pracovníků na všech úrovních.
Automatizovaná montáž má význam při určité sériovosti výroby, je závislá na
ekonomických podmínkách dané výroby. Provádění automatizované montáže je řešeno
účelově řešenými stroji a nebo účelově navrženým montážním zařízením. Podle složitosti
montáže jsou využívány montážní buňky, speciální montážní stroje případně i montážní linky.
Při řešeních automatizované montáže se uplatňují rovněž montážní roboty. [5]
Robotizovaná montážní pracoviště vyžadují následující parametry robotů:
Nosnost
cca 5 ÷500 kg
D.O.F
4÷6
Max. dosah
0,5 ÷ 3,5 m
Opakovaná přesnost polohování 0,01÷ 0,05 mm

Obr. 4.2.3-1 Robot SCARA struktura TRR

Obr. 4.2.3-2 Robot SCARA struktura RRT
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Z uvedených parametrů je patrný jejich značný rozptyl. Je to dáno rozmanitostí
montážních úloh, rozměry a velikostí objektů se kterými je manipulováno. Pro tuto
technologii je výrazným parametrem velmi vysoká opakovaná přesnost polohování.
Pro montážní operace lze použít angulární roboty, ale velmi často se využívají roboty
SCARA, které se vyrábějí ve dvou modifikacích. Tyto modifikace struktur jsou patrné z
obrázků 4.2.3-1÷2.
4.3.4

Manipulační aplikace

Ve všech výše uvedených technologiích se objevují manipulační úlohy poněvadž pro
zajištění plně automatických činností je potřeba zajistit materiálový tok komponent pro
jednotlivé technologie.Tento materiálový tok, jak bylo uvedeno v minulé kapitole zajišťují
různá periferní zařízení. Pro manipulační úlohy jsou velmi často využívány různé
manipulátory a průmyslové roboty. U těchto aplikací platí rovněž velký rozptyl kritérií, které
se požadují. Jak je patrné z následujících údajů, které je nutno brát jako orientační:
Nosnost
D.O.F
Max. dosah
Opakovaná přesnost polohování

cca 1 ÷1000 kg
3÷6
0,5 ÷ 3,5 m
0,02÷ 0,5 mm

Obr. 4.2.4-1 Kuka robot Titan [3]

Obr. 4.2.4-2 ABB robot IRB 360 [1]

Na obrázcích 4.2.4-6 ÷7 jsou znázorněny roboty, které se pohybují na hranicích
nosnosti. Na obrázku 4.2.4-6 je uveden Kuka robot Titan, jehož nosnost činí 1000kg. Na
vedlejším obrázku 4.2.4-7 je znázorněn ABB robot IRB 360, jehož nosnost je 1 ÷ 3 kg. Teto
robot je specifický i svou kinematickou strukturou, poněvadž se jedná o paralelní robot.
Pro manipulační činnosti se velmi často používají roboty, jejichž nosný subsystém
má pouze 2 D.O.F., jak je patrné z obrázku 4.2.4-3 .Tyto roboty vynikají vysokou přesností
polohování a vysokou nosností.
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Obr. 4.2.4-3 Gantry robot Güdel [6]

Obr. 4.2.4-4 Manipulační rameno [7]

Dalším prostředkem manipulace, obrázek 4.2.2-4, je manipulační rameno patřící do
skupiny tzv. teleoperátorů. Toto manipulační rameno je ovládáno operátorem. Může být
stacionární nebo na podvozku. Poněvadž pro pohony kloubů jsou použity hydraulické
pohony, disponují tyto teleoperátory vysokou nosností.
4.3.5

Úchopné hlavice
Aby bylo možno vykonávat manipulační operace, je potřeba aby byly roboty
vybaveny úchopným mechanismem, který je schopen bezpečně uchopit předmět, se kterým se
manipuluje(objekt manipulace OM) . Na obrázku teleoperátoru je jeden z příkladů takové
úchopné hlavice. Na následujících obrázcích jsou zobrazeny příklady úchopných
mechanismů. Na obrázku 4.2.2.1-1 jsou zobrazeny příklady mechanických úchopných hlavic.

Obr. 4.2.2.1-1 Mechanické úchopné hlavice
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Obr. 4.2.2.1-2 Zásahový robot Hardy

Obr. 4.2.2.1-3 Efektor robotu Hardy

Obr. 4.2.2.1-4 Manipulátor s pneumatickým
efektorem

Obr. 4.2.2.1-5 Modulární úchopná hlavice

Úchopné hlavice a různé typy efektorům jsou použity i u servisních robotů. jako
příklad je zde uveden zásahový robot Hardy, obrázek 4.2.2.1-2. Na následujícím obrázku
4.2.2.1-3. je zobrazena manipulace s tlakovou lahví robotem Hardy. Další obrázek 4.2.2.1-4,
představuje manipulátor, který je opatřen efektorem, kdy úchopné elementy tvoří přísavky.
Na obrázku 4.2.2.1-5 je zobrazena modulární úchopná hlavice firmy Shunk.

4.4 MANIPULACE V RŮZNÝCH TECHNOLOGICKÝCH APLIKACÍCH
Manipulační činnosti pomocí robotů se objevují v různých technologických i
netechnologických aplikacích. V této kapitole se omezíme pouze na technologické aplikace.
4.4.1

Manipulace v procesu obrábění

Mezi velmi rozšířené technologie, kde se využívají roboty pro manipulaci, patří
technologie třískového obrábění. V současné době se výrobci obráběcích strojů zaměřují na
výrobu obráběcích center, které jsou už přímo osazeny roboty. Tyto centra zajišťují nejen
manipulaci s polotovary a obrobky, ale i automatickou výměnu nástrojů. Na následujícím
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obrázku 4.3.1-1 jsou uvedeny některé příklady robotizovaných pracovišť pro třískové
obrábění.

4.3.1-1 RTP s několika obráběcími centry

4.4.2

Manipulace v procesu tváření
Tváření kovů je základní zpracovatelskou technologií, zahrnující jak výrobu
polotovarů pro ostatní technologie, tak výrobu hotových součástí pro konečnou montáž
strojírenských výrobků. Patří mezi progresivní technologie s vysokou produktivitou práce a
současnými úsporami materiálu až na úrovni bezodpadového zpracování.
Podle průběhu deformace se tváření dělí na :
1) Tváření plošné
Při plošném tváření nedochází ke změně průřezu zpracovávaného polotovaru, kterým je
převážně plech. Činnosti, které řadíme k technologiím plošného tváření:
 stříhání,
 ohýbání,
 tažení,
 válcování,
 děrování,
 další.
2) Tváření objemové
Při objemovém tváření, které může probíhat bez ohřevu nebo s ohřevem, jsou následující :
 protlačování,
 volné a zápustkové kování,
 kalibrování a ražení,
 další.
Jako první uvádíme příklad manipulace u plošného tváření. Na obrázku 4.3.2-1 je
uveden příklad manipulace s tabuli plechy při technologii střihání. Tato operace je velmi
častá, poněvadž tabule plechu bývají velmi často polotovarem pro výlisky. Dalším typem
polotovaru jsou svitky plechu, které se odvíjejí. Plech se rovná a stříhá se na tabule, se
kterými je nutno manipulovat. Jako úchopné elementy se velmi často používají pneumatické
přísavky, nebo elektromagnety.
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Obr. 4.3.2-1 Příklad manipulace s tabulemi plechu při střihání
Technologie objemového tváření, například kování, vyžaduje ohřev polotovaru na
kovací teplotu, která činí , u oceli cca 1250°C. Proto se pro manipulaci s žhavým polotovarem
velmi často využívají průmyslové roboty. Na následujícím obrázcích je uvedeny aplikace
robotů Kuka při zápustkovém kování.

Obr. 4.3.2-2 Nasazení robotu Kuka při zápustkovém kování
4.4.3

Manipulace ve slévárenství
Technologie odlévání odlitků je založena na ohřevu materiálu, ze kterého se odlévají
odlitky. Pro tuto technologii je nutná výroba forem, do kterých se materiál (ocel, hliník bronz
apod.), který je v tekutém stavu nalévá. Po vychladnutí a ztuhnutí vzniká odlitek. Poněvadž
se jedná o činnosti velmi namáhavé, prováděné ve zdravotně škodlivém prostředí, jsou pro
tyto činnosti požívány roboty.Roboty se pro manipulaci využívají ve všech činnostech a na
následujících obrázcích jsou uvedeny některé z nich.
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Obr. 4.3.3-1 Manipulace s odlitkem

Obr. 4.3.3-2 Manipulace se žhavým kovem

Obr. 4.3.3-3 Slévárenské robotizované pracoviště
Na obrázku 4.3.3-3 je zobrazena manipulace
robotizovaném pracovišti pro odlévání odlitků.

se slévárenskými formami v
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4.5 APLIKACE ROBOTŮ V DALŠÍCH ODVĚTVÍCH
Vývoj průmyslových robotů umožňuje jejich aplikace v různých strojírenských i
nestrojírenských odvětvích. jako příklad možno uvést roboty určeny pro povrchové úpravy a
nástřik barev. Na následujícím obrázku je uvedeny roboty pro nástřik barev v automobilovém
průmyslu.

Obr. 4.4-1 Roboty pro nástřik barev
Další aplikací může být nasazení průmyslových robotů v nebezpečném prostředí,
například v jaderných elektrárnách. na obrázku 4.4-2 je zobrazen robot Toshiba určený pro
manipulaci s radioaktivními látkami. Na dalším obrázku 4.4-3 je robotické rameno
"Lasersnake" určené pro řezání laserem v radioaktivním prostředí.

Obr 4.4-2 Robot Toshiba

Obr. 4.4-3 Robotické rameno "Lasersnake"

Roboty se prosazují i v nestrojírenských odvětvích jako je potravinářský průmysl
zemědělství nebo v medicína.

Obr. 4.4-4 Manipulace s pečivem

Obr. 4.4-5 Robot na dojení krav
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Na obrázku 4.4-4 je uveden robot ABB při manipulaci s pečivem a na následujícím
obrázku je zobrazeno dojení krav pomocí robotu.

Obr. 4.4-5 Operační robot ZEUS

Obr. 4.4-6 Operace robotem da Vinci 1200

Na posledních obrázcích této kapitoly jsou uvedeny operační systémy ZEUS a da
Vinci 1200, které umožňuji laparoskopické operace.

4.6 ZÁKLADY PROJEKTOVÁNÍ RTP
Pojem projekt se velmi často používá v nejrůznějších významech. V oblast
projektování výrobních systémů s PRaM si můžeme tento pojem vysvětlit následujícími
definicemi:
 Projekt je unikátním a jedinečným souborem činností, které se odlišují od činností
rutinních nejen svým chováním, ale i cílovým zaměřením. Projekt nemá vzor
v minulosti a nebude ani přesně opakován v budoucnosti.
 Projekt je snaha o dosažení změny, při které je prováděna řada činností vedoucích
k vytvoření nového řešení a uspořádání výrobních strojů ve výrobních systémech za
účelem výroby výrobků nebo k vyvinutí technologie. Cílového stavu musí být
dosaženo v limitovaném čase, v rámci omezených zdrojů a financí a při dosažení
požadovaných kvalitativních parametrů.
 Projekt je charakterizován jedinečností, systémovostí, omezenými zdroji, nejistotou a
rizikem.
 Projekt je „něco co má začátek a konec“
 Projektem není periodicky se opakující práce.
 Projekt má dočasný charakter i v případech, že má dlouhou dobu trvání. Všechny
zdroje jsou organizovány a řízeny výhradně za účelem dosažení projektových cílů
(lidé, materiál, finance …). Po dosažení cíle bude organizovaná skupina odborníků a
pracovníků realizující projekt a využívání přidělených zdrojů zrušena.
 Projekt je pracovní proces směřující k dosažení stanovených cílů. Během tohoto
procesu prochází projekt mnoha etapami a fázemi. Tak, jak se etapy mění, mění se i
úkoly, organizace a zdroje, které se na projektu podílejí.
 Projekt v sobě zahrnuje značné prvky neurčitosti a rizika.
 Projekt je úsilím, ve kterém jsou lidské, materiální a finanční zdroje organizovány
specifickým způsobem za účelem provedení jedinečného souboru činností v rámci
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vymezených nákladů a času, které povedou k dosažení konkurenční výhody
definované kvantitativními a kvalitativními cíli.
 Projekt vyžaduje sjednocené úsilí a dovednosti mnoha odborníků. Projektové činnosti
se prolínají organizačními liniemi. Dosažení cílového stavu je závislé na vzájemné
provázanosti dílčích činností, což přináší nové a unikátní problémy.[5]
4.6.1

Legislativní podmínky projektování

Projektování je živnost a spadá pod živnostenský zákon (č. 455/1991 Sb). Živnost je
soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za
účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Všeobecné
podmínky provozování živnosti jsou následující:
 dosažení věku 18 let,
 způsobilost k právním úkonům,
 bezúhonnost
 předložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá vůči územním finančním
orgánům státu daňové nedoplatky.
Druhy živností ohlašovacích:
1) Živnosti řemeslné, je nutno prokázat odbornou způsobilost, v oboru, výučním listem
nebo maturitním vysvědčením popřípadě vysokoškolským diplomem a určitou délkou
praxe, podle živnostenského zákona.
2) Živnost vázaná, (pro projektování) je nutno prokázat odbornou způsobilost, v oboru,
podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů
a techniků činných ve výstavbě.
3) Živnost volná je živnost, pro jejíž provozování živnostenský zákon nevyžaduje
prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro
živnosti volné musí být splněny pouze všeobecné podmínky.
Projektová činnost ve výstavbě je živnost vázaná a týká se následujících činností:
 Zpracování územně plánovací dokumentace.
 Zpracování dokumentace staveb pro vydání územního rozhodnutí a stavebního
povolení, včetně statických a dynamických výpočtů konstrukcí staveb.
 Projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
 Zpracování dokumentace jednoduchých staveb pro vydání územního rozhodnutí
a stavebního povolení, včetně statických a dynamických výpočtů konstrukcí
staveb, a stavebních výkresů drobných staveb pro vydání stavebního povolení.
Vztahy mezi zadavatelem a zpracovatelem projektu jsou řešeny smlouvou o dílo. Její
obecná struktura je následující:
 smluvní strany
 předmět smlouvy
 termín a místo dodání
 cena a způsob placení
 povinnosti smluvních stran
 společná ustanovení
 Podpisy zástupců smluvních stran
 datum uzavření smlouvy
 Vzory smluv lze najít na internetu a jsou součástí obchodního nebo občanského
zákoníku.[5]
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4.6.2

Řízení projektových prací, obsah projektu
Pod řízením projektů si představujeme procesy plánování, organizace a řízení úkolů
a zdrojů sloužící k dosažení určeného cíle, obvykle s omezeními času, zdrojů nebo nákladů.
Podle toho jakého cíle chceme projektem dosáhnout, můžeme si rozdělit projekty na
jednoduché a na projekty složité a velmi náročné. Všechny projekty a jejich řízení však
procházejí třemi fázemi:
1) Vytvoření plánu
2) Sledování a řízení projektu
3) Uzavření projektu
Aby vznikl úspěšný a reálný projekt vyžaduje každá z těchto fází odborný a pečlivý
přístup, přičemž hloubka a podrobnosti zpracování je odvozen od složitosti projektu.
Každý projekt je ovlivňován 3 faktory:
 Časem
 Finančními prostředky
 Rozsahem
Tyto tři faktory jsou na sobě závislé ( v literatuře je často označovány jako projektový
trojúhelník). Úpravou jednoho z těchto činitelů se přímo ovlivňují dva zbývající. Všechny
tyto faktory jsou velmi důležité, obvykle má ale v daném projektu jeden z nich největší vliv a
význam.[5]
V současné době existuje celá řada softwarových produktů pro řízení projektu.
Jedním z nich je MS Project, který umožňuje efektivní plánování a řízení projekčních prací
pomocí "Gantyho" diagramů, na základě kterých lze najít kritickou cestu pro realizaci
projektu. Na obrázku 4.5.2-1 je zobrazen způsob tvorby "Gantyho" diagramu v prostředí MS
Projectu.

Obr. 4.5.2-1 Tvorba Gantyho diagramu
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Tento diagram lze zobrazit jako síťový graf, ze kterého pak lze vysledovat celkový
čas projektu. Celkový čas projektu lze určit metodou CPM, metodou kritické cesty. Kritická
cesta je v síťovém grafu ta nejdelší, a zaručuje, že nebudou opomenuty žádné činnosti.

Obr. 4.5.2-2 Síťový graf v systému MS Project

4.6.2.1 Obsah projektu
Dokumentace RTP je technologickou částí projektu provozního souboru. Její obsah
musí odpovídat určitým zvyklostem praxe a musí umožňovat dodavatelské organizaci
navržené řešení RTP realizovat, vyzkoušet v provozních podmínkách, uvést do provozu a
předat investorovi k užívání.
Zpracovaná dokumentace RTP řeší především prostorové souvislosti navržených
(použitých) strojů a zařízení v RTP, ale také vazby na další pracoviště, která jsou před
řešeným technologickým pracovištěm a která navazují. Více technologických pracovišť,
spojených do většího celku, který je schopen samostatného provozu a vlastního vyzkoušení se
v praxi nazývá provozním souborem. Provozní soubory se zase propojují ve větší celky a
mnohdy se zpracovávají najednou a komplexně tak, aby byly podchyceny všechny vazby a
nároky na dopravu a manipulaci, řeší se v nich materiálové toky, energetické přípojky a
zajištění energiemi. Elektrickou energii, stlačeným vzduchem, průmyslovými vodami pro
chlazení apod., vzduchotechnická zařízení pro odsávání škodlivin a vytápění pracovních
prostorů.
Součásti technologické části je i navržení systému řízení výrobního procesu
případně jeho napojení na nadřazený systém řízení, napojení na dispečerská zařízení a
energetické dispečinky.
Při návrhu technologického pracoviště je potřebné koordinovat rozmístění strojů a
zařízení také vzhledem k páteřním rozvodům energií, jako jsou přípojná potrubí, napájecí
rozvody, transformovny, spínací stanice, aktivní, popřípadě společná ochrana před korozí,
vzduchotechnická zařízení, elektrotechnická část, systémy řízení apod.
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Obsah dokumentace pro technologická pracoviště výrobních zařízení obsahuje
následující náležitosti:
1) Technická zpráva
- účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení,
fond pracovní doby,
- popis technologie výroby s uvedením nositele technologického procesu,
převzatých a požadovaných záruk, laboratorní kontrola, patentové a licenční
nároky,
- řešení manipulace s materiálem uvnitř provozního souboru,
- požadavky na dopravu do a z provozního souboru,
- způsob řešení automatizovaného systému řízení technologického procesu,
- skladba a rozsah technologického zařízení s uvedením typů strojů a zařízení,
- pracovní síly a směnnost,
- látková bilance, potřeba hlavních a vedlejších surovin, technické podmínky,
zdroje a způsoby zásobování,
- výroba hlavních a vedlejších výrobků, technické podmínky, odbyt nebo využití,
- množství odpadních látek, charakteristika (složení), podmínky, způsob
využití, zneškodnění nebo odvedení,
- sklady a mezisklady surovin, provozních hmot, polovýrobků, výrobků a odpadů
v provozním souboru,
- rozpis energií, paliv a vody, druh (technické podmínky) a množství energií a
vod, zdroje a způsob zásobování, hlavní spotřebiče, instalované výkony,
výpočtová a špičková zatížení odběru elektřiny, kategorizace spotřeby,
- zdůvodnění dispozičního řešení,
- volba a způsob provedení tepelných izolací,
- povrchová ochrana, barevné řešení,
- zvláštní požadavky na zpracování další dokumentace,
- zvláštní požadavky na výrobu a montáž,
- požadavky na průkaz dosažení hodnot komplexního vyzkoušení a úspěšného
ukončení zkušebního provozu, popřípadě garančních zkoušek,
- požadavky na požární signalizaci.
2) Výkresová dokumentace technologického pracoviště
 technologické schéma, vyjadřuje technologický postup podle toku materiálu s
vyznačením hlavních údajů o množství, intenzitě a o hlavních parametrech hmot a
energií vstupujících a vystupujících,
 provozní schéma, vyznačuje vzájemné propojení všech strojů, zařízení a měřící a
řídící obvody, tam kde je to účelné, lze obě schémata nahradit jediným schématem,
 dispozice strojů a zařízení (půdorysy a potřebné řezy zpravidla v měřítku 1:100
nebo [1:50]), vyjadřuje návrh prostorového rozmístění hlavních strojů a zařízení
uvedených ve schématu, a to v podrobnostech umožňujících určení potřebných
ploch a prostorů, vazeb na stavební konstrukci, vnější rozvody a inženýrské sítě,
vyznačují se v ní kovové konstrukce, které jsou součástí technologického zařízení,
s udáním jejich hlavních rozměrů a zatížení, dále se v ní vyznačí směr
případného rozšíření a druh prostředí, zakreslí se potrubí a potrubní svazky, které
svými rozměry nebo jinými vlastnostmi ovlivňují dispoziční řešení.
3) Seznam strojů a zařízení technologické části
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Obsahuje hlavní stroje a zařízení v tomto uspořádání:
 stroje a zařízení se uvedou v členění na provozní jednotky, popřípadě základní
jednotky, u každé položky se uvedou technické údaje, pro nestandardní stroje se
uvedou výchozí technické údaje,
 kovové konstrukce, které jsou součástí technologického zařízení, uvede se název a
hmotnost,
 potrubí včetně příslušenství a armatury,
 izolace se uvedou souhrnně v členění podle druhu materiálu izolací s odhadem
výměr,
 nátěry se uvedou souhrnně s odhadem výměr.
Seznam strojů a zařízení je současně specifikaci k rozpočtu zpracovávané technologické
části. [5]

4.7 BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE V RTP
V robotizovaných technologických pracovištích se mohou vyskytnout bezpečnostní
rizika pro pracovníky obsluhy i pro náhodného pozorovatele. Při návrhu RTP je proto nutné
na tyto okolnosti pamatovat a dopředu minimalizovat rizika vzniku úrazů.
V oblasti bezpečnosti platí následující zákony a vyhlášky. Tyto je potřeba rozdělit do
dvou oblastí:
1) Legislativa pro výrobce strojů
 Zákon č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 34/2011 Sb., o technických požadavcích
na výrobky.
 Nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní
zařízení
 Nařízení vlády č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska
jejich elektromagnetické kompatibility
 Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. – nízké napětí
 Nařízení vlády č. 23/2003 Sb. – výbušné prostředí
2) Legislativa pro provozovatele
 Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
 Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce.
 Nařízení vlády č.361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví při práci.
 Zákon č.309/2006 Sb., další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 Zákon č. 209/2000 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. [8]
4.7.1

Rozdělení rizik a jejich předcházení
Rizika, která mohou nastat v robotizovaných technologických pracovištích lze
rozdělit do dvou skupin:
1) Rizika při automatickém chodu.
Vznik těchto rizik je většinou zapříčiněn vniknutím neoprávněné osoby do
pracoviště, kde může dojít ke kolizi s pohybujícími se komponenty pracoviště.
Rizika při automatickém chodu jsou minimalizována zabráněním vstupů osob do
pracovního prostoru, pasivním způsobem např. oplocením pracoviště, nebo aktivním
způsobem, např. tak, že zabudované snímače (např. fotonky nebo nášlapné podlahy apod.)
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zabrání v případě nedovoleného vstupu pracovníka jeho zranění tím, že se vypne zařízení,
které by mohlo být této osobě nebezpečné. Může být i různá kombinace aktivní a pasivní
ochrany, která může být integrována v řídících systémech, ovládajících výkonové části
pohonů, blokování závor a odsuvných krytů apod. U všech automatizovaných zařízení je
potřeba pamatovat na centrální stop tlačítko. Bezpečnou regulovanou rychlost a další
opatření. [5]

Obr. 4.6.1-1 Zamezení vstupu na pracoviště [8]

Obr. 4.6.1-2 Světelné závory [8]

Na obrázku 4.6.1-1 je uveden příklad zamezení vstupu do prostoru stroje pomocí
pevného oplocení a pomocí elektronických prostředků. Na následujícím obrázku je příklad
jednopaprskových světelných závor od firmy SICK.
2) Rizika při seřizování a údržbě
Ovládání a řízení systému souvisí s jeho konstrukcí. Spuštění činnosti řešit přes
uzamykatelné tlačítko, aby spuštění nemohla realizovat neoprávněná osoba. Způsob ovládání
robotů případně i celého RTP musí umožňovat ruční řízení. Vyloučit možnost ručního i
automatického řízení současně. Pouze zajistit možnost přepnutí režimů, v žádném případě
však nemůže docházet k samovolnému přepínání. V dosahu obsluhy musí být nouzové
vypínání, ovládající RTP i navazující manipulační prostředky. Součásti řídicího systému jsou
diagnostické systémy, které mají automaticky lokalizovat poruchy.
Programování a seřizování se provádí při snížené rychlosti nebo krokováním.
Operátor má možnost provádět programování a seřizování mimo pracovní dosah robotu. Pro
programování je možno použít také přenosný ovládací panel, přičemž je blokováno řízení z
centrálního ovládacího panelu, ovládání a programování probíhá za snížených rychlostí. Při
programování jsou omezeny rovněž technologické a transportní činnosti. Po skončení
programování a seřízení je nutno provést zkušební pracovní cyklus naprázdno, včetně
prověření funkce ochranných zařízení. [5]
4.7.2

Bezpečné vzdálenosti a ergonomie

Bezpečné vzdálenosti jsou dokumentovány na obrázku 4.6.2-1 a jsou následující:
 Minimální průchod je stanoven na šířku 600m a výšku 2100 mm, (výjimky a možné
odchylky jsou uvedeny v normách), doporučuje se pod tyto rozměry průchody
nenavrhovat.
 Komunikace pro přepravu břemen je odvozena od použitých dopravních prostředků s
přepravovaným nákladem, výška průjezdného otvoru je min. o 300 mm než
přepravovaný náklad, ne menší než 2400 mm,světlá výška pro nákladní auto min.
3600 mm.
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 Šířka otvoru je odvozená od šířky dopravního prostředku zvětšená o min. 100 mm na
každou stranu (jen pro vozidlo) v případě možného využití i pro průchod osob při
obsluze se přičítá min. 600 mm. Doporučuje se, průchody osob od průjezdů vozidel
oddělit – předchází se tím možným kolizím.
 Šířky komunikací pro pohyb osob jsou závislé na frekvenci pohybu osob:
• do 100 osob za minutu – nejmenší šířka uličky 1200 mm,
• do 300 osob za minutu – nejmenší šířka uličky 1800 mm,
• nad 300 osob za minutu – nejmenší šířka uličky 2400 mm.
 Při rozmísťování strojů a zařízení je třeba také pamatovat na dostatečné prostory pro
údržbu strojů a zařízení.
 Při rozmísťování strojů pamatovat na výsuvné části strojů (stůl frézky) a navrhnout
minimální bezpečnostní odstupy 600 mm.

Obr. 4.6.3-1Dispoziční řešení dílny [5]
Při projektování robotizovaných technologických pracovišť, se projektant nevyhne využití
obsluhy pro některé činnosti, jako například upínání dílů svařence do svařovacího přípravku.
V těchto případech musí projektant respektovat ergonomická pravidla.
Ergonomie je vědní obor, který se zabývá postavením člověka v pracovní oblasti.
Zkoumá, hodnotí a navrhuje optimální podmínky pro činnost člověka. Jsou to takové
podmínky při vykonávání pracovní činnosti člověka, které umožňuji člověku vykovávat
určenou práci s optimální fyzickou a psychickou zátěží. V následující tabulce je dokladován
vliv různých činitelů na pohodu a výkon člověka.
Tabulka č.4.6.3-1
Vliv činitelů
Hlučnost
Vibrace
Teplo
Chlad
Relativní vlhkost
Výměna vzduchu
Oxid uhličitý
Oxid uhelnatý

Jednotky
dB
cm
°C
°C
%
m3 /hod
%
%

Pracovní pohoda
45
0,00203
21,7
18,9
30 - 70
33
0,03
0

Rušivé vlivy
65
0,02265
24,1
17,3
15 - 30
26,6
0,3
0,01

Škodlivý vliv
120
0,1525
40,5
neurčeno
15
4,92
10
0,05
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Na následujícím obrázku 4.6.3-2 jsou uvedeny doporučené výšky a rozměry
pracovních ploch vzhledem k židli. [5]

4.6.3-2 Doporučené výšky a rozměry pracovních ploch [5]
4.7.3

Shrnutí problematiky bezpečnosti

Každá technologie je svými provozními podmínkami specifická a vyžaduje
samostatný přístup při řešení bezpečnosti na RTP. Zpracovatel projektu je povinen shromáždit
veškeré informace o projektované technologii a při navrhování RTP pamatovat na bezpečnost
osob, kteří mohou přijít do přímého kontaktu s RTP, tím že na něm provádějí předepsané
úkony, ale také na osoby, které mohou se dostat do kontaktu náhodně při návštěvě
technologického pracoviště např. na exkurzi.
V literatuře a na stránkách www je možno najít další potřebné informace pro
jednotlivé technologie, ať již ve strojírenských oborech a nebo i v nestrojírenských. Všude
tam je potřeba klást bezpečnost práce a vliv používané technologie na pracovní prostředí a na
životní prostředí jako takové, na přední místo zájmů uživatele, projektanta i dodavatele
technologie. [5]

4.8 EKONOMIKA PROJEKTU,VÝPOČET NÁVRATNOSTI
Ekonomika projektu, je jednou ze stěžejních částí projektu je ekonomické posouzení
záměru. Metodika ekonomických analýz a jejich rozsah jsou odvislé od charakteru projektu.
V globálu lze projekty rozdělit na tzv. „měkké" (neinvestiční) a „tvrdé" (investiční) projekty.
Zatímco u měkkých projektů je nezbytné prokázat především jejich finanční udržitelnost po
dobu provozu, tvrdé projekty jsou na rozsah a detailnost výstupů analýz podstatně náročnější.
Nejčastější analýzy používané pro posouzení ekonomické efektivnosti a finanční udržitelnosti
projektu jsou následující:
1) Cenová kalkulace
Hlavním úkolem cenové kalkulace je propočet vlastních nákladů kalkulační jednotky
a možnost jejího využití pro stanovení cen a poměření efektivnosti činnosti podniku, resp.
plánované produkce. Pro potřeby kalkulace je třeba rozlišovat náklady přímé a režijní.
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Pomocí kalkulačního vzorce lze u jednotlivých kalkulačních jednic zjistit výši ziskové marže
a rozlišit efektivní a nerentabilní produkci podniku.
2) Analýza bodu zvratu
V případě analýzy bodu zvratu je cílem najít takový objem produkce či poskytnutých
služeb, při kterém bude podnik dosahovat nulové výše zisku z této činnosti. K tomu je třeba
náklady z druhového členění naopak rozdělit podle jejich fixní či variabilní povahy.
Fixní náklady jsou náklady, které budou vynaloženy bez ohledu na plánovaný objem
produkce (např. odpisy, nákladové úroky z investičního úvěru).
Variabilní rostou s každou dodatečnou jednotkou produkce. Díky rozčlenění nákladů a ceně
výkonů lze provést analýzu bodu zvratu a stanovit tak minimální objem produkce k pokrytí
právě fixních nákladů a dosažení nulového zisku.
3) Finanční plán
Finanční plán, zahrnující plán nákladů a výnosů a plán majetku a zdrojů jeho krytí, je
nejdůležitější částí pro posouzení ekonomické efektivnosti projektu. Z těchto podkladů dále
vychází plán peněžních toků (cash flow jakožto základ pro výpočet kriteriálních (hodnotících)
ukazatelů (čistá současná hodnota, doba návratnosti, vnitřní výnosové procento).
Plánování nákladů a výnosů by mělo vycházet z důkladné analýzy trhu, odhadované
poptávky, cenové politiky, platné legislativy, daňových dopadů a v neposlední řadě ze
zkušeností předkladatele projektu.
Plán majetku představuje odhad výše a struktury potřebného majetku vloženého do
projektu v realizační fázi a využívaného ve fázi provozní. Zdroj krytí tohoto majetku pak
může mít podobu vlastních zdrojů (generovaný zisk) či cizích zdrojů (závazky z obchodních
vztahů, bankovní úvěry, dotace).
4) Analýza pracovního kapitálu
Analýza pracovního kapitálu sleduje rovnováhu krátkodobých aktiv a krátkodobých
pasiv z hlediska účinnosti a rizikovosti financování. Snižování rizika představuje „finanční
polštář", který je tvořen určitým podílem dlouhodobých finančních zdrojů, použitých k
financování oběžných aktiv. Při snižování rizikovosti financování je však třeba mít na paměti,
že rizikovost je pouze jednou stranou mince. Druhou je výnosnost kapitálu, která se
vzrůstající hodnotou pracovního kapitálu klesá. Je proto třeba hledat rovnováhu mezi
rizikovostí a výnosností kapitálu.
Čistý pracovní kapitál zohledňuje způsob financování oběžného majetku a lze ho
vyjádřit jako rozdíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Pokud je jeho hodnota kladná,
ukazuje, že určitá část oběžných aktiv je financována z dlouhodobých zdrojů.
5) Plánovaný cash flow
Plánovaný cash flow vychází z plánovaných hospodářských výsledků a jejich
převodu do podoby finanční (převod nákladů a výnosů do podoby příjmů a výdajů). Takto
sestavený peněžní tok za jednotlivé roky provozu je třeba dále diskontovat, resp. převést na
současnou hodnotu peněz, pro další potřeby výpočtu kriteriálních ukazatelů.
6) Hodnotící (kriteriální) ukazatele
Hodnotící (kriteriální) ukazatele vypovídají o efektivnosti či neefektivnosti investice.
Mezi nejčasněji používané ukazatele patří čistá současná hodnota, doba návratnosti a vnitřní
výnosové procento.
Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných
příjmů (cash flow) a investičními výdaji. Pokud je čistá současná hodnota kladná,
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vložený investiční kapitál bude díky cash flow generovanému z provozu investice
navrácen a investici lze považovat za efektivní.
Doba návratnosti představuje období, za které se prostředky vložené do investice
vrátí. Za efektivní a přijatelnou investici lze považovat investici, jejíž doba
návratnosti je kratší než doba její životnosti či technické využitelnosti.
Vnitřní výnosové procento představuje takovou diskontní míru, při které je současná
hodnota očekávaných peněžních příjmů (cash flow) rovna nule, resp. od kdy začíná
být investice efektivní.
7) Analýza rizik a citlivostní analýza
Analýza rizik a citlivostní analýza by měly být obsaženy v každé Studii
proveditelnosti. Na každý podnikatelský záměr působí řada rizikových faktorů, jejichž výskyt
by mohl mít v budoucnu na výsledky projektu velmi negativní dopad. Z těchto důvodů je
třeba před samotnou realizací důkladně zvážit všechna možná rizika včetně jejich dopadů na
výsledky projektu.
Postup, který zkoumá proměnlivé a nejisté předpoklady investičního záměru a
zejména pak vliv jejich změn na určitý výsledný ukazatel se nazývá analýza citlivosti. Díky
citlivostní analýze je možné kvantifikovat velikost změny výsledků kriteriálních ukazatelů při
1% změně rizikového faktoru a také zjistit tzv. zlomovou hodnotu, resp. odolnost akce vůči
danému riziku. Tato zlomová hodnota představuje maximální možnou procentní změnu
rizikového faktoru pro udržení efektivnosti projektu.
8) Cost-Benefit analýza (CBA)
Cost-Benefit analýza (CBA) neboli Analýza nákladů a přínosů slouží k posouzení
projektů primárně z pohledu jejich celospolečenské smysluplnosti a mimofinančních přínosů.
Většinou se používá u projektů veřejné infrastruktury, u kterých není prvořadým smyslem
maximalizace zisku, ale zvýšení užitku všech subjektů, jichž se realizace projektu může
jakýmkoli způsobem dotknout. Proto se do hodnocení projektu kromě finančních nákladů a
výnosů započítávají také sociálně ekonomické náklady a přínosy, jejichž příjemci, resp.
plátci, nejsou jen osoby spojené s projektem (investor, provozovatel), ale také další subjekty
(veřejnost, stát, region, místní podnikatelé apod.).
V důsledku by měl každý projekt doporučený k realizaci přinášet z
celospolečenského pohledu více pozitiv než negativ. Je-li při zhodnocení zvažováno více
variant, je možné pomocí Cost-Benefit analýzy určit nejlepší variantu z hlediska
celospolečenského užitku. [9]
4.8.1

Výpočet návratnosti

Výpočet návratnosti vychází z toku hotovosti (Cash Flow). Ekonomické hodnocení
počítá a analyzuje tok financí. Cash Flow je základní veličina. Počítá se a vyjadřuje pro
každý rok od zahájení výstavby až po ukončení užívání realizovaného výrobního systému. V
období výstavby se vynakládají finanční prostředky, a to jak investiční tak neinvestiční
prostředky, včetně úroků, které nabíhají po dobu výstavby.
Po uvedení investice do provozu vyjadřuje Cash Flow hrubý zisk snížený o zdanění v
počítaném roce.
Hrubý zisk
=
tržby – výrobní náklady
Cash flow
=
hrubý zisk – daň ze zisku.
Součást Cash Flow v jednotlivých létech od zahájení stavby investice až po ukončení jejího
provozování vyjadřuje celkovou výši peněžních toků vyplývajících z investice, přičemž
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znaménkem – a + se rozlišuje, zda v daném roce převažují finanční vydání ( při investování
do stavby výrobního systému) a nebo příjmy ( z provozování výrobního systému).
Doba návratnosti (Pay back time, P.B.T.) se počítá následovně
Z průběhu kumulovaného Cash Flow vychází stanovení doby návratnosti investice. Ta je
určena okamžikem, kdy je akumulovaný Cash Flow roven nule, tj. přechází z negativních
čísel do pozitivních.

doba návratnosti =

celkové investiční náklady ( jednorázové náklady)
čistý zisk (= celkové roční úspory + odpisy zařízení )

Zjednodušený příklad je uveden v následující tabulka č. 4.7.1-1
tab. č. 4.7.1-1
Období Investice Cash Flow Akumulovaný Cash Flow
1. rok
2 000
-2 000
-2 000
Výstavba
2. rok
10 000
-10 000
-12 000
1. rok
0
1 500
-10 500
2. rok
0
4 500
-6 000
Provoz
3. rok
0
6 000
0
4. rok
0
6 000
6 000
Ekonomické hodnocení by mělo být prováděno pracovníky, kteří se ekonomii
zabývají profesně a znají celou problematiku posuzování investic a měli by sledovat také
změny v zákonech, vyhláškách a v předpisech týkajících se této problematiky. Upozorňujeme,
že principy ze kterých ekonomické hodnocení vychází jsou stejné, dají se vyjádřit
ekonomickou návratnosti investice a ziskem, který investice přinese, ale v průběhu vývoje
společnosti se vyvíjí i metodika hodnocení investic.
Projektant by měl byl rovnocenným partnerem ekonoma, a proto musí být seznámen
se základními principy a měl by vědět jaké hodnoty bude ekonom, při ekonomickém
hodnocení požadovat. V některých případech však musí projektant provést i základní
ekonomický propočet efektivnosti. Projektant svými návrhy výrobních systému přímo
efektivnost investice ovlivňuje. [5]

4.9 KONTROLNÍ OTÁZKY
1. Parametry průmyslových robotů.
2. Co znamená zkratka D.O.F
3. Opakovaná přesnost polohování pro montáž.
4. Struktura robotu SCARA
5. Jaký typ živnosti je projektová činnost ve výstavbě?
6. K čemu se využívá metoda CPM.
7. Rozdělení rizik v RTP.
8. Jaké jsou minimální hodnoty průchodu?
9. Co znamená výraz "Cash flow".
10. Výpočet doby návratnosti.
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PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ RTP, EFEKTORY, PŘÍKLADY APLIKACÍ
OBSAH:
Periferní zařízení
Periferní zařízení ve strukturách RTP
Rozdělení periferních zařízení
Pohony periferních zařízení
Modulární struktury periferních zařízení
Efektory
Praktické aplikace

MOTIVACE:
Periferní zařízení je jedním ze základních pojmů při navrhování
robotizovaných technologických pracovišť. Periferní zařízení je využíváno
při nasazování průmyslových robotů ve všech technologiích strojírenských
oblastí včetně nasazování průmyslových robotů v nestrojírenských
oblastech. Je důležité, že bez použití periferních zařízení nelze vytvořit
RTP.

CÍL:
Umět vysvětlit pojmy jako jsou periferní zařízení RTP, efektor apod.
Dokázat uvést praktické aplikace zvolených periferních zařízení ve spojení
s RTP.
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5.1 ÚVOD
Kapitola se zabývá všeobecným uvedením do problematiky periferních zařízení
používaných při navrhování RTP, definováním základních požadavků na efektory a
praktickými aplikacemi.
Trendy současného světového vývoje využívání periferních zařízení v navrhování RTP
a jejich praktické aplikace ukazují na značně široké spektrum možností jejich uplatnění.
Nacházejí využití především ve strojírenství, ale i v mnoha nestrojírenských oblastech. Jsou
nasazovány především do oblasti svařování, montáže, obrábění, tváření apod.
Různorodost a kvalita prováděných činností se odráží ve velkém rozptylu požadavků,
které jsou na ně kladeny v souvislosti s projektováním RTP různých technologií. To klade
velké nároky na jejich spolehlivost, vybavenost, způsob řízení, senzory, komunikaci
s nadřazeným řídicím systémem apod. Kromě toho existuje značné množství ovlivňujících
faktorů konkrétního prostředí majících vliv na navrhované periferní zařízení pro dané RTP.
Navrhované RTP, které jsou vybavena požadovaným periferním zařízením, nacházejí
uplatnění všude tam kde je prostředí pro člověka nebezpečné, zdraví škodlivé či dokonce
svým způsobem nedostupné. Jako příklad lze uvést nasazování průmyslových robotů
v těžkých provozech, jako jsou ocelárny apod. Periferní zařízení jsou aplikovaná ve spojení s
průmyslovými roboty mající různé kinematické struktury a jsou určené k provádění
nejrůznějších činností jako např. manipulační úkony, svařování, nanášení barev apod.
Navrhované RTP jsou často vybaveny speciálními periferními zařízeními, jako např. speciální
efektory, a celou škálou dalších periferních zařízení.
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5.2 CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ PERIFERNÍCH ZAŘÍZENÍ
RTP
Periferní zařízení lze obecně charakterizovat jako nutná další pomocná zařízení, která
společně s výrobním zařízením a PRaM tvoří komplexní robotizované výrobní systémy.
Pojem periferní zařízení představuje v rámci robotizovaného pracoviště širokou škálu různých
typů zařízení umožňující plně automatizovat výrobní činnosti. Periferní zařízení se podílí na
přísunu a odsunu polotovarů, předmětů a dalších prvků v RTP. Kromě toho zabezpečuje
spoustu dalších nutných činností potřebných pro chod RTP. Přesto, že lze rozdělit struktury
RTP do několika základních oblastí představuje každé robotizované pracoviště originální
řešení. Každé vybudované RTP má svá specifika kterými se odlišuje od již existujících řešení.
Odlišnosti v řešení mohou být ovlivňovány např.:
• Sortimentem součástek (jejich tvarová a rozměrová odlišnost).
• Druhem operací.
• Typem použitého výrobního stroje, technologického zařízení apod.
• Druhem technologie.
• Jiným uspořádáním vstupu a výstupu materiálu, polotovarů apod.
• Typem a počtem použitého PRaM.
• Celkovým uspořádáním periferních zařízení.
• Další vlivy.
Výše uvedené vlivy představují značný rozptyl požadavků při každé realizaci RTP.
Přesto je snaha o typizaci jednotlivých zařízení, která se pro jednotlivé technologie používají.
Jde o typizaci do různých rozměrových řad s potřebnými parametry. Dále je snaha o řešení
modulárních konstrukcí periferních zařízení. Z vybraných modulů lze sestavit požadovanou
konfiguraci. Typizace a modulární struktury vedou ke snížení nákladovosti na vybudování
RTP a tím i ke snížení doby návratnosti. V neposlední řadě to vede také ke zkrácení doby
realizace budovaného RTP [3]. V současnosti existuje celá řada firem která dodávají různá
periferní zařízení v typových řadách a ty se mohou ještě odlišovat svými parametry.
Vzhledem k tomu, že se jedná o opakovatelnost výroby periferních zařízení lze je zařadit do
tří hlavních skupin:
• Jednoúčelová (převažují).
• Stavebnicová (modulární konstrukce) – řadu modulů lze použít i pro stavbu PRaM.
• Univerzální (typová).
S ohledem na skutečnost, že součásti dodávaných PRaM nejsou efektory, považují se
tyto za periferní zařízení. V současnosti je řada firem, které dodávají typové řady
uchopovacích efektorů. V případě technologického efektoru např. pro operace svařování je
tento většinou součástí dodávky společně s PRaM (pracoviště dodávaná na klíč).
Problematika konstrukce efektorů je rozsáhlá a tvoří náplň jiného odborného předmětu.
Vhodnou volbou typů periferních zařízení a jejich uspořádání v RTP umožní
zjednodušit a zkrátit manipulační úkony prováděné PRaM. Toho lze docílit také tím, že se
jednotlivé úkony časově překrývají nebo tím, že periferní zařízení přebírá některé úkony
prováděné PRaM. Tím je rovněž řešena otázka ekonomického přínosu navrhovaného RTP.
Periferní zařízení RTP lze rozdělovat podle různých hledisek. Přesto nelze
jednoznačně vyčlenit skupiny, které se uplatní pouze v jedné vybrané technologii. To
znamená, že celá řada periferních zařízení najde uplatnění v RTP různých technologií.
Příkladem mohou být různé dopravníkové systémy, polohovací moduly, zásobníky apod.
Specifickou skupinu zde představují také periferní zařízení pro zajištění bezpečnosti na
pracovišti a využívají se téměř ve všech navrhovaných RTP.
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Další skupinu periferních zařízení, která mají specifické uplatnění pro dané RTP jako
mohou být např. polohovadla v oblasti technologie svařování, systémy podávacích zařízení
pro souvislý vstupní polotovar v oblasti technologie plošného tváření apod. Prvním hlediskem
pro rozdělení periferních zařízení RTP může být např. druh technologie pro kterou je
navrhováno a využíváno. Příklad dělení periferních zařízení pro nejčastější typy RTP je
znázorněno na obr. 1.

Obr. 1 Příklad dělení periferních zařízení

Dále můžeme rozdělit periferní zařízení podle funkce do dvou skupin, jak je znázorněno
na obr. 2. Obě tyto skupiny lze dále dělit podle vazby periferního zařízení na řídicí systém
PRaM.

Obr. 2 Rozdělení periferních zařízení podle funkce

Dělení periferních zařízení podle obr. 2 souvisí dále s nutností vybavení potřebnými
snímači. Zejména se bude jedna o snímače polohy (lineární, rotační apod.) dávající nutnou
informací pro řídicí systém v daném čase. Typickým příkladem mohou být dopravníky, kde je
nutná informace pro řídicí systém, zda je obrobek polotovar apod. připraven v poloze pro
odběr. Periferní zařízení bez vazby na řídicí systém nejsou bezprostředně vázána na činnost
PRaM. Příkladem mohou být různé skluzy, odsunové dopravníky třísek a podobně [4, 20].
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Dalším základním dělením periferních zařízení může být např. podle typu, jak je znázorněno
na obr. 3. Jednotlivé typy periferních zařízení lze využívat pro různá RTP s využitím typizace
a modulárních struktur.

Obr. 3 Rozdělení periferních zařízení podle typu

Jednotlivé typy periferních zařízení v rámci členění podle obr. 3 lze dále rozdělovat
podle různých hledisek jako mohou být např. parametry, funkčnost, počet stupňů volnosti,
moduly apod. Proto zde nelze uvést všechna možná dělení.

Důležitá poznámka
Při navrhování RTP pro oblast konkrétní technologie je potřeba vždy zvážit nezbytnou
nutnost všech potřebných typů periferních zařízení a jejich komunikaci s řídicím systémem
PRaM. Dále je potřeba využívat pokud možno typizovaných a modulárních konstrukcí
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463

7

Periferní zařízení RTP, efektory, příklady aplikací
periferních zařízení s cílem zajištění jednoduchosti a spolehlivosti konstrukce, zkrácení
manipulačních časů, zohlednění ekonomického hlediska a dalších aspektů se zajištěním
automatizace všech operací RTP.
5.2.1

Periferní zařízení v základních strikturách RTP

Z hlediska základních charakteristických struktur lze RTP charakterizovat jako účelové
seskupení průmyslových robotů a manipulátorů (dále jen PRaM) a periferních zařízení které
provádí v automatickém cyklu manipulační či technologické operace v příslušném výrobním
procesu, případně jeho části.
Automatický cyklus může být autonomní bez úseku s lidskou obsluhou nebo je v rámci
RTP vřazený úsek operační manipulace s člověkem. V rámci RTP se mohou vytvářet různé
konfigurace výrobních zařízení a PRaM.

Důležitá poznámka
Jeden PR a jedno technologické zařízení, včetně nutných periferních zařízení (např.
zajištění odsávání zplodin, bezpečnosti apod.).
• Jeden PR a více technologických zařízení, včetně nutných periferních zařízení.
• Více PR a jedno technologické zařízení (např. takové, které linkově nenavazuje na
předcházející a následné operace, polotovary jsou přepravovány na systémových
paletách. Prakticky to může znamenat, že jeden PR provádí odběr nebo umísťování na
paletu a druhý realizuje vlastní operační manipulaci), včetně nutných periferních
zařízení.
• Jeden PR integrovaný s automatickým výrobním strojem (řízení je společné a cyklus
je bezobslužný – např. lisy apod.), včetně nutných periferních zařízení.
Dalším hlediskem pro rozčlenění vytvářených RTP mohou být vzájemné pohybové
vazby:
• PR, periferní a technologické zařízení jsou stabilní, vzájemně spolupracují a jsou
umístěné ve vyhrazeném pracovním prostoru. Příklad této varianty znázorňuje obr. 4.
•

Obr. 4 Schéma RTP se stabilním PR, periferním a technologickým zařízením
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•

PR není stabilní a přemísťuje se k jednotlivým pracovním místům. Výhodou této
varianty je lepší využitelnost PR, menší počet periferií. Nevýhodou je větší cena
sestavy robotu s pojezdem, složitější konstrukce. Příklad této varianty je znázorněný
na obr. 5.

Obr. 5 Schéma RTP s PR na pojezdu

•

Pracovní místa jsou pohyblivá a přicházejí k PR. Výhodou je, že robot je stabilní,
vybavený technologickými efektory. Charakteristickým příkladem této varianty je
pracoviště pro bodové svařování karosérií automobilů a montážní pracoviště. Příklad
této varianty je znázorněný na obr. 6.

Obr. 6 Schéma RTP kde pracovní místa jsou pohyblivá a přicházejí k robotu
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•

Robot a periferní zařízení jsou stabilní, vzájemně spolupracují a jsou umístěné
v mobilní kabině. Výhodou je rychlý transport celého robotizovaného pracoviště na
vzdálené místo. Charakteristickým příkladem jsou svařovací kabiny vybavené PR a
periferiemi. Příklad této varianty je znázorněný na obr. 7.

Obr. 7 Schéma RTP kde PR i periferní zařízení jsou stabilní

Výše uvedené typy pracovišť jsou kromě průmyslového robotu vybavené potřebným
periferním zařízením k zabezpečení autonomního chodu pracoviště. Nejrozšířenější je první
varianta pro všechny oblasti RTP. Dá se říci, že jsou organizačně a technicky nejjednodušší.
Kromě poslední uvedené varianty vyžadují nejmenší zásah do organizační struktury
pracoviště (v případě, že se jedná o robotizaci již existujícího pracoviště). Dále lze
charakterizovat první variantu jako podobnou s lidskou obsluhou. Výhodou jsou minimální
rizikové faktory a v případě poruchy PRaM lze tento jednoduše zaměnit za rezervní PR nebo
jej nahradit lidskou obsluhou. S výhodou se uplatňují tato pracoviště tam, kde se robotizují
samostatně jednotlivé úseky technologických pracovišť. Zejména ta pracoviště kde je řešena
návaznost na ostatní pracoviště, vazba na sklady a expedici. Schéma struktury komplexně
automatizovaného systému a vazby mezi jednotlivými subsystémy je znázorněno na obr. 8.

Obr. 8 Schéma struktury komplexně automatizovaného systému
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PRaM se podle obr. 8 zařazují do subsystému operační manipulace, ale mohou
v některých případech plnit i funkci technologického zařízení nebo také mohou pracovat
v subsystému mezioperační dopravy. V subsystému mezioperační dopravy mohou plnit úlohy
manipulačního charakteru (překládání, paletizace, depaletizace apod.). V subsystému
technologického zařízení mohou být aktivním nosičem technologické hlavice apod.
S ohledem na zařazení PRaM do jednotlivých subsystémů ve kterých budou pracovat
lze dělit RTP do tří základních skupin:
• RTP operační manipulace.
• RTP technologické.
• RTP manipulační.
V případě, že se budou systémy vzájemně prolínat, vzniknou další typy RTP. Pro
většinu RTP je charakteristické, že robot zajišťuje interakci mezi subsystémy mezioperační
dopravy a technologickými zařízeními s cílem dosažení automatické vazby. Funkci PRaM a
jednotlivých subsystémů rozšiřují doplňková zařízení (periferní zařízení). Pak lze rozšířit
jednotlivé subsystémy na obr. 8 o doplňková zařízení.
Základní typ RTP představuje operační manipulace jehož struktura je shodná se
základní strukturou. Pro danou úroveň PRaM odpovídá rozsah potřebných periferních
zařízení. Obecně lze říci, že čím vyšší generaci má PR tím méně periferních zařízení
potřebuje k dosažení autonomní činnosti.
Pro technologické RTP je charakteristické, že na koncovém členu je upevněn
technologický efektor nebo nástroj. Pomocí nástroje působí efektivně robot na objekt
zpracování a vykonává tím technologickou operaci. Patří sem i opačný případ kdy robot drží
v efektoru objekt zpracování a pohybuje s ním proti staticky umístěnému nástroji (případně
technologické hlavici) který drží jiný robot. Do oblasti technologických RTP patří:
• Většina RTP svařování.
• RTP povrchových úprav.
• RTP montáže.
Pro manipulační RTP je charakteristické, že tvoří součást subsystému skladů a
mezioperační manipulace. Není zde vazba na subsystém technologických zařízení. PRaM je
určen v tomto případě výhradně pro manipulační operace. Nové generace PRaM přinášejí i
nové možnosti z hlediska budování více profesních RTP.
5.2.2

Začlenění PZ v základních uskupeních RTP a výrobních systémech

U každého navrhovaného RTP jsou zpracovány informace, ke kterým nezbytně patří i
začlenění RTP do výrobního systému. Bude vyžadováno nejen optimální řešení RTP, ale také
optimální návrh začlenění do výrobního systému. Proto je nutné zabývat se také rozčleněním
možných řešení RTP, jako stavebních prvků výrobního systému. To umožňuje postupovat při
tvorbě RTP systematicky a na základě systémového přístupu navrhnout optimální řešení.

Důležitá poznámka
Informační zajištění projektových činností se zaměřením na robotizované výrobní
systémy umožňuje klasifikovat stavební prvky a prostředky a další informace. Na základě
klasifikačních znaků lze rozlišovat sedm úrovní stavebních struktur:
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robotizovaný modul,
robotizovaná buňka,
skupina robotizovaných buněk,
pružný robotizovaný systém,
robotizovaná linka,
robotizovaný provoz,
robotizovaný závod
Robotizovaný modul - je základní provozní jednotkou, která je schopna samostatné
automatizované funkce a zároveň je stavebním prvkem pro výstavbu vyšších úrovní
seskupení, jak znázorňuje obr. 9. Robotizovaný modul je charakteristický tím, že zajišťuje tři
hlavní skupiny operací bez zásahu člověka:
•
•
•
•
•
•
•

Audio 5.1 Robotizovaný modul.

•

•
•

technologický proces, uskutečňovaný na automatických nebo automatizovaných
strojích, případně je to technologický proces uskutečňovaný robotem, který je
označován jako technologický robot (svařovací, pro provádění povrchových úprav
apod.),
manipulační operace, zajišťují přísun materiálů a polotovarů k technologické operaci,
odebírání součástek z dopravníků a ze zásobníků, vkládání do strojů a vyjímání z nich,
ukládání do zásobníků nebo na expediční přepravky apod.,
řízení veškerých funkcí robotizovaného modulu, výrobních, manipulačních,
kontrolních, včetně vazeb na prostředí, ve kterém je modul realizován.

Obr. 9 Příklad robotizovaného modulu
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Robotizovaná buňka - vzniká v případě zvýšení počtu technologických pracovišť,
počtu výrobních strojů v modulu, případně seskupením více modulů do jednoho celku a
integrací činností na jednom robotu, jak znázorňuje obr. 10.
Audio 5.2 Robotizovaná buňka.

Obr. 10 Příklad robotizované buňky

Skupina robotizovaných buněk - vznikne integrací několika modulů nebo buněk
příbuzného typu do účelového seskupení. Vzájemné propojení buněk je zjištěno systémem
mezioperační dopravy, která je řízena centrálně. Příklad seskupení buněk a modulů do
skupiny robotických buněk znázorňuje obr. 11.
Audio 5.3 Skupina robotizovaných buněk.

Obr. 11 Schéma seskupení buněk a modulů do skupiny robotických buněk
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Pružné robotizované systémy - vzniknou integrací robotizovaných modulů, buněk,
případně jejich skupin s různou úrovní výrobních funkcí. Příklad pružného robotizovaného
systému znázorňuje obr. 12.
Audio 5.4 Pružné robotizované systémy.

Obr. 12 Schéma pružného robotizovaného systému

Robotizované linky - lze posuzovat na stejné úrovni jako pružné robotizované systémy,
mají pevnější vazbu modulů a buněk, která je závislá na technologickém postupu výroby.
Jednotlivé robotizované moduly a buňky propojuje navzájem dopravní systém. Příklad
robotizované linky znázorňuje obr. 13.
Audio 5.5 Robotizované linky.

Obr. 13 Schéma robotizované linky
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Jak vyplývá z uvedených seskupení, lze při použití robotů sestavit různý stupeň
automatizace výrobního procesu. Z hlediska složitosti a komplexnosti automatizace s
využitím robotů lze definovat členění podle následující hierarchie:
• robotizované technologické pracoviště (nebo jenom robotizované pracoviště či RTP),
• robotizovaný výrobní systém,
• robotizovaný výrobní provoz (závod).
Prakticky se dají kombinovat různé varianty řešení. Pro praktické použití existuje řada
možných struktur robotizovaných výrobních systémů. Vytvořené struktury nemusí být
definitivní a lze je dále dotvářet. V uvedených základních strukturách je jeden nebo více
výrobních strojů, obsluhovaných jedním nebo více roboty s potřebným periferním zařízením,
včetně kontrolního a monitorovacího zařízení. Různorodost a rozvíjení variant řešení je dán
zejména odlišným způsobem řešení toku materiálů a použitým informačním systémem.
Obecně lze varianty jednotlivých struktur robotizovaných výrobních systémů členit
následujícím způsobem:
• Robotizovaný výrobní systém s automatizovanou operační manipulaci realizovanou
robotem, přičemž tento obsluhuje jeden nebo více na sobě nezávisle pracujících
výrobních strojů.
• Robotizovaný výrobní systém s automatizovanou operační manipulaci realizovanou
robotem. Robot obsluhuje více výrobních strojů na sobě závisle pracujících v
navazujících technologických operacích s automatizovanou mezioperační manipulací,
kterou také vykonává robot.
• Robotizovaný výrobní systém s automatizovanou operační manipulaci realizovanou
robotem, s automatizovanou mezioperační manipulací mezi stroji, která je vykonávána
speciálním dopravním zařízením.
• Robotizovaný výrobní systém s automatizovanou operační manipulaci realizovanou
robotem, který má vlastní pojezd a tím může vykonávat funkce mezioperační
manipulace nebo obsluhovat více současně pracujících výrobních strojů.
5.2.3

Pohony periferních zařízení

Periferní zařízení využívají běžné typy pohonů stejně jako ostatní automatizační
zařízení, PRaM a ostatní zařízení využívající k vyvození pohybu pohony. Využitelné typy
pohonů u periferních zařízení lze rozdělit do následujících skupin:
• mechanické pohony.
• pneumatické pohony.
• umělé pneumatické svaly
• hydraulické pohony.
• elektrické pohony.
• kombinované pohony.

Důležitá poznámka
Mechanické pohony - se vyznačují svou jednoduchostí a spolehlivostí. Tyto vlastnosti
se projeví v nižších pořizovacích nákladech a téměř bezporuchovém chodu. Nevyžadují
samostatný přívod energie oproti ostatním typům pohonů. Nepotřebují řídicí systém a pracují
automaticky v přímé návaznosti na technologické zařízení. Pohony tohoto typu nevyžadují
snímače, které mohou být v praxi rovněž zdrojem poruch.
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Pohyb u těchto periferních zařízení je vyvozován energií, která je akumulována např. ve
zvednutém závaží, stlačené pružině apod. Na obr. 14 je znázorněný mechanický pohon
využívající zavěšeného závaží. To je upevněno na laně, které je na druhém konci uchyceno k
pístu a ten působí silou na polotovary. Polotovary zapadají přesně do výřezu v podávacím
zařízení, které je podává po jednom nebo více kusech. Nejčastěji se využívá tento způsob
pohonu u plošného tváření jako pro podávací zařízení.

Obr. 14 Mechanický pohon se závažím

Dalším možnost využití tohoto způsobu pohonu může být pomocí vačkového
mechanismu. Vačka je v nuceném záběru s kladkou, která je umístěna na smýkadle.
Mechanismus tohoto typu převádí rotační pohyb na přímočarý. Přímočarý pohyb má
proměnlivou rychlost což lze s výhodou využít např. pro plynulý rozjezd nebo dojezd.
Vačkové mechanismy lze s výhodou využívat např. u odměřovacích zařízení, podávacích
zařízení apod. Schéma mechanismu s kotoučovou vačkou znázorňuje obr. 15. V zásadě lze
použít dva typy vaček:
• Kotoučové – maximální zdvih h = 200 mm.
• Bubnové – maximální zdvih h = 600 mm.

Obr. 15 Mechanismus s kotoučovou vačkou

Důležitá poznámka
Pneumatické pohony - se využívají při navrhování periferních zařízení poměrně často,
zejména pro vyvození přímočarých pohybů na kratší i větší vzdálenosti. S výhodou se
uplatňují všude tam kde pohybující se zařízení má pouze dvě krajní polohy. Výkon těchto
pohonů bývá řádově do 10 kW. Při jejich aplikaci je však zapotřebí počítat se stlačitelnosti
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vzduchu, která může nepříznivě působit na funkci pohybujícího se zařízení. Tyto nepříznivé
vlivu jsou zapříčiněny rozdílem tlaku před a za pístem.
V případě zastavení přívodu a odvodu vzduchu u pneumatického motoru dojde vlivem
rozpínání vzduchu v prostoru s vyšším tlakem k nedefinovanému pohybu pístu. Vlivem
stlačitelnosti vzduchu lze polohu pístnice měnit i vlivem působení malých sil. Kromě
zastavování ve dvou krajních polohách lze pneumatické motory používat i v případech kdy
pohybující se zařízení zastavuje v libovolné poloze. Tyto aplikace lze realizovat těmito
způsoby:
• V případě realizace tří nebo čtyř poloh pro zastavení pohybu mechanismu se využívají
dva spojené přímočaré pneumatické motory. Zdvih obou motorů může být různý,
nesmí však docházet k ohybovému namáhání pístnic.
• V případě potřeby libovolného počtu zastavení pístnice přímočarého pneumatického
motoru na délce zdvihu se využívají výsuvné dorazy. Dorazy jsou ovládané dalšími
přímočarými motory řízené příslušným programem.
• Další případ potřeby libovolného počtu zastavení pístnice přímočarého pneumatického
motoru na délce zdvihu lze řešit spojením s hydraulickým přímočarým motorem.
Hydraulický motor má oboustrannou pístnici a je součástí hydraulického obvodu
s elektromagnetickým ventilem. Při pohybu pístnice pneumatického motoru dochází
k přelévání hydraulického oleje mezi oběma prostory. V případě uzavření proudění
oleje elektromagnetickým ventilem dojde také k zastavení pohybu pístnice
pneumatického motoru.
• Třetí příklad potřeby libovolného počtu zastavení pístnice přímočarého
pneumatického motoru na délce zdvihu lze řešit spojením pístnice s ozubeným
hřebenem, do kterého zabírá ozubený pastorek. Pastorek je ovládaný
elektromagnetickou brzdou, která spíná v případě potřeby zastavení.
• Čtvrtým příkladem může být použití bez pístnicového přímočarého pneumatického
motoru. S pístem motoru je spojen jezdec, který se pohybuje po celé délce zdvihu
motoru. Tlak před a za pístem je stejný a v případě zastavení přívodu a odvodu
vzduchu v pneumatickém obvodu dojde k zastavení pístu v požadované poloze.
Z uvedených aplikací vyplývá, že použití pneumatických motorů má široké uplatnění a
je potřeba použít vhodný typ. Pneumatické motory jsou dnes dodávány řadou známých firem
(FESTO, HOERBIGER, SMC, BOSCH apod.) a tyto se mohou lišit svou konstrukcí. Tento
široký sortiment lze v zásadě rozdělit na:
• přímočaré pneumatické motory,
• rotační pneumatické motory.
Z hlediska vlastnosti použití pneumatických motorů k pohonu periferních zařízení mají
následující výhody:
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možnost přetížení až do zastavení,
možnost spojité regulace rychlosti (otáček) a síly (krouticího momentu),
u rotačních motorů velký rozsah otáček,
malé rozměry a malá hmotnost,
necitlivost vůči nízkým i vysokým teplotám,
speciální provedení jsou necitlivá vůči prachu, vodě, agresivnímu prostředí apod.,
snadná reverzace směru pohybu,
nehrozí nebezpečí výbuchu,
čistota provozu,
dosažení vyšší rychlostí pohybu a velkých zdvihů.
malé náklady na údržbu,
Použití pneumatických motorů k pohonu periferních zařízení má kromě výhod také řadu
nevýhod:
• hlučnost (odfuky do atmosféry),
• nižší silové (momentové) účinky,
• stlačitelnost vzduchu,
• pneumatické motory neumožňují dosažení konstantní rychlosti vzhledem k tomu, že
jsou citlivé na vnější zatížení.
• vyšší náklady na výrobu a rozvod tlakového vzduchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Důležitá poznámka
Pneumatické umělé svaly - představují nový trend v oblasti pohonů využitelných také
při navrhování periferních zařízení. Používají se zejména pro vyvození přímočarých pohybů
na kratší i větší vzdálenosti (maximálně 9 m). S výhodou se uplatňují i tam kde pohybující se
zařízení potřebuje zastavit v libovolně nastavených polohách. Používají se k vyvozování sil až
do 4000 N. Při jejich aplikaci je však zapotřebí počítat se skutečností, že maximální kontrakce
je 20% až 25% jmenovité délky svalu.
Pneumatický umělý sval se stejným průměrem jako klasický dvojčinný pneumatický
motor dokáže vyvinout až trojnásobně větší sílu. V současnosti se jedná o umělé svaly
dodávané firmou FESTO ve třech velikostech z hlediska průměru a širokým sortimentem
připojovacích prvků. Při návrhu svalu je vhodné využít firemní software z hlediska
dimenzování potřebné síly, rozměrů, připojovacích prvků včetně jejich objednávky apod.
Pneumatický umělý sval firmy FESTO znázorňuje na obr. 16.

Obr. 16 Pneumatický umělý sval firmy FESTO

Pneumatický umělý sval pracuje jako jednočinný akční prvek proti konstantní zátěži.
V případě, že je tato zátěž trvale připojena ke svalu bude se tento v beztlakovém stavu
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463

18

Periferní zařízení RTP, efektory, příklady aplikací
natahovat ze své klidové polohy. Tento druh provozu je ideální vzhledem k jeho technickým
vlastnostem. Při přivedení tlaku dosahuje maximální síly při optimální dynamice a nejnižší
spotřebě vzduchu. Při změně vnější síly se sval chová jako pružina.
Předpětí a tuhost svalu lze ovlivnit. Užitečná tažná síla je maximální na začátku
kontrakce a během zdvihu se snižuje téměř lineárně. Prozatím jsou dodávány tři typy
označené jako MAS 10, MAS 20 a MAS 40.
Popsané pneumatické umělé svaly se mohou využívat např. k pohonu paletových
zásobníků, pro uchopovací techniku, pro upínací zařízení, polohovací zařízení,
vysokorychlostní zařízení apod. Z hlediska vlastnosti použití pneumatických umělých svalů
k pohonu periferních zařízení mají následující výhody:
• možnost spojité regulace síly,
• možnost využití pro větší rychlosti a zrychlení,
• malá hmotnost a větší vyvozované síly v porovnání s konvenčními pneumatickými
přímočarými motory,
• malý montážní prostor,
• odolnost vůči nečistému a prašnému prostředí,
• libovolný rozsah délek svalů (až do 9 m),
• dokonalé oddělení napájecího vzduchu od okolí.
• snadná reverzace směru pohybu,
• čistota provozu,
• nehrozí nebezpečí výbuchu,
• malé náklady na údržbu,
• nevykazuje žádný stisk-slip efekt,
• jednoduchý návrh a snadná výměna, vhodný pro mobilní použití apod.
Kromě výhod má použití pneumatických umělých svalů k pohonu periferních zařízení
také řadu nevýhod:
• roztahování nelze použít pro upínací efekt,
• větší poměr jmenovité délky svalu vůči jeho kontrakci,
• nutnost dbát na správně upravený tlakový vzduch,
• stlačitelnost vzduchu.

Důležitá poznámka
Hydraulické pohony - představují druh pohonu, který je využíván při navrhování
periferních zařízení s většími silovými účinky a nutností zastavování v mezipolohách
s dostatečnou přesností. Periferní zařízení využívající hydraulický pohon mají plynulý pohyb.
Z dodávaného sortimentu jsou pro periferní zařízení téměř výhradně využívány
hydrostatické pohony, využívající tlakovou energii. Pohonné jednotky představují hydraulické
motory, jejichž široký sortiment lze v zásadě rozdělit na:
• přímočaré hydraulické motory,
• rotační hydraulické motory.
U přímočarých motorů se pohybují délky zdvihů řádově od několika milimetrů až po
hodnoty několika metrů. Vyvozované síly se pohybují řádově, až v desítkách tisíc N. Rotační
hydro-motory jsou v provedení pro malé rychlosti i vysokorychlostní. Mohou dosahovat
krouticí momenty až cca 100 Nm s výkonem několika kW. Příklad konstrukce přímočarého
hydraulického motoru a vysokorychlostního rotačního motoru znázorňuje obr. 17.
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Obr. 17 Příklad konstrukce hydraulických motorů

Konstrukce jednotlivých hydraulických motorů mají široký sortiment provedení včetně
speciálních. Toto platí rovněž pro řídicí a ovládací prvky, podobně jako je tomu u
pneumatických prvků. Doporučuje se vybírat z katalogů řady známých firem dodávajících
hydraulické agregáty, pohony a prvky (např. DANFOSS, TOS RAKOVNÍK apod.) které se
mohou lišit svou konstrukcí.
Z hlediska vlastnosti použití hydraulických motorů
k pohonu periferních zařízení mají následující výhody:
• snadná reverzace pohybu,
• velké silové účinky s dosažením malých rozměrů motorů,
• použití typových prvků,
• tuhost pohonu,
• dosažení vyšší rychlostí pohybu a velkých zdvihů,
• jednoduché a plynulé řízení parametrů s velkým regulačním rozsahem,
• možnost přenosu energie na vzdálená místa.
Kromě výhod má použití hydraulických motorů k pohonu periferních zařízení také řadu
nevýhod:
• nutnost použití samostatného zdroje energie (hydraulické agregáty),
• náročnost na přesnost výroby a montáž jednotlivých prvků (dodržení rozměrové a
geometrické přesnosti),
• mohou představovat zdroj znečišťování okolí,
• citlivost na nečistoty v oleji,
• hlučnost,
• citlivost na změnu teploty a obsah plynu v oleji,
• ekonomická náročnost,
• náročnost na seřízení.

Důležitá poznámka
Elektrické pohony - se velmi často používají u periferních zařízení jak pro rotační tak
také pro lineární pohyby. Rozsah použití se zvětšuje také s vývojem lineárních motorů. Dále
pak se často využívají v rotačních i lineárních modulech, které jsou vhodné pro rychlé
sestavení modulárních koncepcí periferních zařízení. Zejména moduly pro lineární pohyb
představují širokou škálu různých typů a provedení od celé řady renomovaných firem.
Pro konstrukci periferních zařízení s elektrickými pohony lze využít následující typy
motorů:
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Střídavé,
Stejnosměrné,
krokové,
elektromagnety.
Z hlediska vlastnosti použití elektrických motorů k pohonu periferních zařízení mají
následující výhody:
• jednoduchá údržba a malé provozní náklady,
• lehce dostupná energie,
• čistota provozu,
• snadné připojení na řídicí prvky,
• snadný přívod energie k motoru,
• snadná údržba.
Nejjednodušší typ elektrického pohonu představuje asynchronní elektromotor s kotvou
nakrátko. Pro menší výkony (do 1,2, kW) se používají jednofázové motory s pomocnou fází
s kondenzátorem. Mají jednoduchou konstrukci, ale obtížnou realizaci řízení rychlosti. Pro
jednodušší periferní zařízení jako mohou být např. dopravníky apod. se s výhodou používají
asynchronní motory u kterých je změna smyslu otáčení realizována přepnutím fází nebo
pomocí reverzačních elektromagnetických spojek. Elektromagnetická spojka s brzdou se
používá v případě požadavku na přesnou polohu zastavení. Nevýhodou těchto pohonů je
nutnost použití vložených převodů k redukci otáček. V současnosti existuje celá řada různých
provedení pohonných jednotek od různých výrobců. Jednotka představuje komplet
elektromotoru s převodovkou doplněný např. brzdou nebo tachodynamem ke sledování
rychlosti, případně odměřovacím zařízením.
U periferních zařízení kde je vyžadována plynulá regulace otáček ve velkém rozsahu se
využívají stejnosměrné motory. Výhody těchto provedení představují malé rozměry a velký
záběrový moment při dosažení velké účinnosti. Jejich nevýhodou je konstrukční složitost
oproti asynchronním motorům, jsou náchylnější na horší provozní podmínky a vyžadují
náročnější údržbu.
Krokové motory - lze využít k přímému pohonu periferních zařízení. Mají jednoduché
řízení rychlosti změnou frekvence řídicích impulsů. Při požadavku na větší výkon se spojují
do servopohonů s hydraulickým zesilovačem. Využívají se také k pohonu modulů s lineárním
pohybem.
Elektromagnety - se používají převážně k provádění pomocných pohybů s krátkým
zdvihem (např. ovládání přestavitelných dorazů, aretací, v efektorech apod.). Elektromagnety
lze rozdělovat podle druhu budicího proudu na:
• stejnosměrné,
• střídavé.
Stejnosměrné magnety se používají pro menší zdvihy a větší síly. Střídavé magnety se
používají pro vyvození větších zdvihů.
Kombinované pohony - představují např. elektrohydraulické pohony, kde se jedná o
elektrické řídicí motory ve spojení s hydraulickými zesilovači výkonu (hydraulické motory).
Řídicí motory se používají stejnosměrné nebo krokové. Poměrně často používaným
kombinovaným pohonem bývá také kombinace elektromotoru a rotačního hydraulického
motoru. Jedná se o případy kde je požadavek na pomalý rozjezd a pomalý dojezd. Mezi
rozjezdem a dojezdem je pak požadavek na poměrně rychlý přejezd. Pro rychlý pojezd se
využívá elektromotor a pro pomalý pojezd hydraulický motor. Hydraulický motor lze
snadněji regulovat a je vypínán ze záběru elektromagnetickou spojkou. Přepínání mezi oběma
pohony je realizováno pomocí snímačů umístěných na dráze pojezdu. Tento druh
•
•
•
•
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kombinovaného pohonu se vyznačuje dobrými dynamickými vlastnostmi, a proto se využívá
také u periferních zařízení.
Druhý typ kombinovaného pohonu se používá tam kde je potřeba dosáhnout větších
silových účinků a není k dispozici hydraulický agregát. Dále je využíván v případech, kde je
požadavek na citlivou regulaci rychlosti. To vyplývá ze skutečnosti, že u hydraulických
pohonů lze snadněji regulovat rychlost než u pohonů pneumatických. Konkrétní aplikace
představují použití pneumaticko-hydraulického multiplikátoru nebo pneumatickohydraulických převodníků.
K pohonu periferních zařízení se používají převáženě následující typy kombinovaných
pohonů:
• elektrohydraulické,
• pneumaticko-hydraulické.

5.2.4

Modulární struktury a standardizace periferních zařízení RTP

Modulární struktury a standardizace periferních zařízení při budování RTP pro
jednotlivé technologie představují řadu specifických odlišností a jejich hlavním spojujícím
prvkem je PRaM. Už z jednotlivých technologií vyplývá požadavek na značnou různorodost
použitých periferních zařízení. Přesto však existuje skupina periferních zařízení, které lze
používat v RTP různých technologií. Příkladem mohou být různá dopravníková zařízení,
bezpečnostní prvky, moduly pro sestavování větších celků, efektory apod.
Přestože každé budované RTP je individuální a má řadu specifik, mělo by být snahou
projektanta využívat pro navrhované pracoviště v maximální možné míře typová periferní
zařízení. V případě speciálních navrhovaných konstrukcí periferních zařízení pak využívat
typových modulárních jednotek účelově sestavených do funkčních celků. V současnosti je
snaha zaměřit se na jednotlivé oblasti technologií a pro tyto realizovat možnost uplatnění
periferních zařízení ve více RTP. Příkladem tohoto záměru je celá řada firem dodávajících
RTP různých technologií tzv. na klíč. Jako příklad lze uvést polohovadla v oblasti technologie
svařování apod.

Důležitá poznámka
Širokou škálu periferních zařízení používaných pro automatizovanou operační a
mezioperační manipulaci lze účelově členit. Ve vztahu na vazby mezi operační a
mezioperační automatickou manipulací lze jednotlivá periferní zařízení rozdělit na:
1. Zařízení pro mezioperační manipulaci - periferní zařízení pro mezioperační
skladování a pro automatizovanou mezioperační dopravu. K těmto periferním
zařízením patří zejména:
a) Zařízení pro mezioperační skladování
• zásobníkové sklady,
• regálové sklady.
b) Zařízení pro automatizovanou mezioperační dopravu
• krokovací dopravníky,
• válečkové tratě,
• regálové zakladače,
• indukční vozíky,
• poděsné (okružní) dopravníky,
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• adresní vozíky.
Zařízení společná pro mezioperační a operační manipulaci - nazvaná také jako
manipulační interface. Tato periferní zařízení zabezpečují automatizovaný vstup a
výstup materiálu z podsystému mezioperační manipulace na technologické
pracoviště včetně jeho orientace a polohování. K těmto periferním zařízením patří
zejména:
• přesuvny,
• otočné stoly,
• průběžné dopravníky,
• krokovací dopravníky,
• zakládací a aretační zařízení palet.
3.
Zařízení pro automatickou operační manipulaci a zařízení k zajištění
operační zásoby polotovarů a obrobků - tato periferní zařízení zajišťují rovněž
jejich orientaci a polohování. Dále se jedná také o zařízení představující
doplňkové vybavení rozšiřující funkci PRaM. K těmto periferním zařízením patří
zejména:
a) Zařízení pro zabezpečení zásoby polotovarů a obrobků jejich orientaci a
polohování
• přímočaré a otočné podávací zařízení,
• podávací zařízení,
• operační zásobníky polotovarů a obrobků,
• řízené polohovadla,
• skluzy,
• vychystávací a odkládací stoly.
b) Zařízení pro automatickou operační manipulaci
c) Zařízení rozšiřující funkce PRaM a jejich doplňkové zařízení
• podavače,
• efektory PRaM (manipulační a technologické),
• obraceče,
• kontrolní prvky,
• zakládače,
• překladače,
• vysouvače.
V minulosti byla prováděna např. standardizace výše uvedených zařízení ve VUKOVu
Prešov. V současnosti to jsou výrobci PRaM, výrobci pneumatických komponentů a celá řada
dalších firem specializovaných na určité typy zařízení. Pro celou řadu zařízení pro
automatizovanou operační a mezioperační manipulaci jsou zpracovány charakteristiky včetně
základních parametrů. Jedná se zejména o základní periferní zařízení RTP používaná v oblasti
technologie třískového obrábění. Jejich přehled a popis je uveden v tab. 1.
V oblasti rozvoje automobilového průmyslu je věnována standardizaci periferních
zařízení větší pozornost v oblasti technologie svařování a montáže. Dále se může ještě jednat
o RTP technologie paletizace. V ostatních případech se jedná většinou o účelově vyvíjená
zařízení nebo přizpůsobena stávající zařízení. To platí zejména v případech kdy budované
RTP je omezeno prostorem a okolním zařízením při realizaci do stávajícího výrobního
procesu. Dále tato skutečnost vyplývá také ze situace kdy jednotlivá RTP jsou řešena
převážně zakázkově bez prostoru na jejich vývoj. V mnoha případech se neřeší ani
alternativní ověření funkčně důležitých uzlů, optimalizace apod.
2.
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Tab. 1 – Charakteristika periferních zařízení RTP používaná v oblasti technologie třískového obrábění

Typ zařízení

Popis zařízení

Zásobník

Zařízení určená pro vytvoření operační zásoby
polotovarů nebo výrobků před vstupem na
technologické pracoviště.

Mezioperační zásobník

Zařízení určené k zajištění zásoby výrobků pro
vykonávání dané technologické operace v případech kdy
přísun z jiného stroje je nerovnoměrný. Může se jednat
také o případ, kdy se hromadí výrobky od dvou
výrobních strojů s menší výrobní kapacitou.

Stohovací zásobník

Zařízení, u kterých je částečná orientace polotovarů
nebo výrobků. Příprava zásoby se obvykle provádí
mimo technologické pracoviště. Přeprava stohovaného
materiálu je prováděná prostředky mezioperační
dopravy.

Orientační zařízení

Zařízení, u kterých se zajišťuje požadovaná orientace
polotovarů nebo výrobků před vstupem na
technologické pracoviště.

Odkládací zařízení

Zařízení, která umožňují nebo zajišťují odsun výrobků
z technologického pracoviště (např. skluzy apod.).

Polohovací zařízení

Zařízení, která zajišťují požadovanou polohu polotovarů
nebo obrobků s definovanou přesnosti na vstupu
technologického pracoviště či v průběhu technologické
operace v závislosti na požadované přesnosti
manipulačních úkonů.

Křížový stůl

Zařízení umožňující pohyb polohovaných předmětů ve
dvou směrech v horizontální rovině. Pohyb je realizován
s krokováním a možnosti programování pracovní
činnosti k zajištění požadované polohy manipulovaných
předmětů vzhledem k činnosti manipulačního zařízení.

Otočný krokovací stůl

Zařízení umožňující pootáčení se stanoveným rozsahem
počtu kroků s pohybem v horizontální rovině a možnosti
polohování jednotlivých kusů či stohovacích zásobníků.

Otočný stůl

Zařízení umožňující pootáčení v nastavitelných mezích
s pohybem v horizontální rovině a možnosti polohování
jednotlivých kusů či stohovacích zásobníků.

Krokovací dopravník

Zařízení, které umožňuje přepravu kusového materiálu
nebo palet po krocích.

Podávací jednotka

Zařízení, které umožňuje manipulovat s materiálem
v různých výškových úrovních s nastavením velikosti
pracovního pohybu.

Odebírací jednotka

Zařízení, které umožňuje vybírání výrobků z pracovního
prostoru stroje po vykonání příslušné technologické
operace a jeho přemístění na odkládací zařízení.
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Otáčecí jednotka

Zařízení vykonávající změnu polohy výrobku mezi
jednotlivými technologickými operacemi, vykonávané
na tomtéž technologickém pracovišti.

Zdvihací plošina

Zařízení zajišťující požadovanou výškovou polohu
předmětu
vzhledem
k manipulačnímu
zařízení
s možným pohybem ve vertikálním směru.

Vychystávací plošina

Zařízení umožňující pohyb polohovaných předmětů
v jednom směru horizontální roviny. Slouží k zajištění
přesné polohy předmětů na vstupu technologického
pracoviště.

Modulární struktury komponentů periferních zařízení - představují širokou škálu
zařízení používaných v RTP různých technologií, která jsou zastoupena různými variantami
z hlediska konstrukční skladby. Ta může být různá také z hlediska provedení a složitosti.
Jedna z možných variant provedení může být modulární konstrukce periferních zařízení.
Takováto periferní zařízení mohou mít řadu podsystémů, které lze poskládat z typizovaných
komponentů. Může přitom jít o modulární řešení komponentů s pohonem nebo bez pohonu
které lze účelově poskládat do požadovaných sestav periferních zařízení.
Modulární jednotky s pohonem využívají v převážné většině elektropohonu nebo
pneumatického pohonu. Sestavené modulární periferní zařízení tohoto typu může mít
libovolný počet stupňů volnosti, požadovanou přesnost polohování, dostatečné délky pojezdů
či úhlových natočení apod. Příklad modulární jednotky s elektropohonem znázorňuje obr.
18a. Na obr. 18b jsou znázorněny modulární pneumatické jednotky. Modulární komponenty
bez pohonu mohou představovat např. různá lineární vedení, pojezdy apod. Příklad těchto
komponentů znázorňuje obr. 18c. Výhodou modulárních konstrukcí periferních zařízení
sestavených s modulů podobného typu je dosažení například:
• dobrá komunikace s řídicím systémem PRaM,
• menší hmotnosti,
• snížení nákladů na pořízení,
• snadná přestavitelnost apod.,
• snadná údržba,
• jednoduchá montáž,
• standardní připojovací rozměry.

Obr. 18 Příklad modulárních jednotek v oblasti periferních zařízení RTP
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Obr. 19 Příklad modulárních konstrukcí efektorů

V současnosti lze z modulárních komponentů sestavit např. některá periferní zařízení
uvedená v tab. 1, efektory k PRaM, periferní zařízení pro RTP technologie montáže, měřící
pracoviště a celou řadu dalších specifických zařízení. Příklad modulárních konstrukcí efektorů
firmy SCHUNK s pneumatickým pohonem znázorňuje obr. 19.
U RTP v oblasti technologie montáže a manipulace s drobnými součástkami (např.
osazování plošných spojů apod.) se s výhodou využívají pneumatické systémy, které tvoří
účelově sestavené pracovní úseky. V tomto případě se většinou osazují modulární
komponenty do připravených konstrukcí vytvořených z hliníkových profilů. Příklad těchto
periferních zařízení znázorňuje obr. 20 [34]. V takovýchto případech je výhodné využívat
prvky jedné firmy. Ty zaručují typizované rozměry pro vzájemné připojení všech prvků
včetně bezproblémové komunikace se snímači a řídicími prvky. Kromě sestavování
periferních zařízení lze z podobných modulů sestavovat i jednoduché manipulátory s několika
stupni volnosti.

Obr. 20 Příklad modulárního komponentu
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Důležitá poznámka
Modulární řešení RTP - představuje standardizaci periferních zařízení a modulární
struktury komponentů pro různé technologie. Tento způsob projektování RTP podstatně
zjednodušuje a zkvalitňuje celý proces přípravy a realizace
Modulární řešení RTP představuje výrobní jednotku, ve které jsou použité typové
výrobní, manipulační a pomocné zařízení v podobě modulů, jejichž komplexní
automatizovaný provoz zajišťuje centrální řídicí systém. Výběr modulů a jednotlivých
komponentů, zejména technologických zařízení je realizován s možností vytvoření
předpokladu opakovaného využití při navrhování podobných RTP.
Nově navrhované RTP tak lze realizovat např. pouhou záměnou modulů či záměnou
některého subsystému modulárního periferního zařízení apod. Příkladem modulární struktury
může být např. RTP technologie montáže. V tomto případě představuje celé pracoviště
sestavu modulů jako celků s možnosti jednoduché a rychlé záměny a snadného připojení na
centrální řídicí systém. Příklad RTP tohoto typu znázorňuje obr. 21. Střed RTP je tvořený
transferovým modulem a po obou stranách jsou umístěny moduly představující jednotlivé
pracovní úseky.

Obr. 21 Příklad modulární struktury RTP montáže

5.3 CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ EFEKTORŮ
Efektor představuje výkonný subsystém průmyslového případně servisního robotu. Toto
zařízení, ať již v jakémkoliv provedení, je vždy v centru pozornosti konstruktérů technických
systémů. Robotika prodělala období, kdy efektorům nebyla věnována plná péče snad pod
dojmem skutečnosti, že v některých případech může jít o velmi jednoduchá provedení těchto
systémů. Dnes si plně uvědomujeme jejich důležitost, vždyť roboty mají cenu až několika
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milionů, celé pracoviště až násobky této hodnoty a jsou zařazeny v toku výroby do linky, jejíž
hodnota je minimálně v desítkách až stovkách milionů.
Efektor prošel určitým vývojem nejen z hlediska konstrukčního, ale i z hlediska
názvosloví. Protože se ve starších publikacích s těmito pojmy můžeme stále setkat,
připomeňme si je – hlavice, pracovní hlavice, chapadlo, koncový efektor. Poslední vznikl
z anglického end effector, což je ovšem poněkud nadbytečné slovní spojení. Efektor je tedy
sám o sobě pojem, ve spojení s robotem, naprosto dostatečný pro typ zařízení a budeme jej
takto užívat.
Účelem efektoru robotu je vlastní realizace úkolů, pro které je robot předurčen, tj.
manipulace různými objekty se zadanými parametry polohy, orientace, vzdálenosti, rychlosti,
zrychlení, aj. Podle toho o jaké objekty manipulace se jedná a kde jsou užity, dělíme efektory
na uchopovací a technologické, případně hybridní, pokud se obě hlediska prolínají. V případě
technologických efektorů se jedná většinou o přímou nebo zprostředkovanou manipulaci
technologickými nástroji nebo přípravky, které zajišťují např. svařování, obrábění, stříkání,
montáž, apod. Tato hrubá klasifikace samozřejmě nevystihuje všechny oblasti aplikací robotů,
zavádíme proto ještě efektory speciální.
Efektory může uživatel nově zakoupeného robotu, pro definovaný úkol a objekt
manipulace, pořídit různým způsobem – zakoupit u dodavatele robotu, zakoupit u
specializované firmy, vyrábějící standardní typy efektorů (zejména pro objekty manipulace
prizmatického nebo kruhového průřezu), nebo navrhnout a vyrobit vlastními silami, nebo
zadat specializované firmě k vývoji. Lze proto předpokládat, že absolventi studia oboru
Robotika budou mít tuto činnost často v náplni práce.
5.3.1

Struktury efektorů

Obecná struktura efektoru podává přehledný obraz o základních stavebních prvcích
efektoru z hlediska účelu i funkce jak je znázorněno na obr. 22.

Obr. 22 Obecná struktura efektoru
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Tyto stavební prvky mohou být v konkrétní konstrukci efektoru zastoupeny v různých
kombinacích, podle funkcí které realizují.

Důležitá poznámka
Interface – zajišťuje propojení efektoru s koncovou částí robotu, která je realizována na
posledním stupni orientačního ústrojí. Obě části interface na robotu i na efektoru si musí
tvary, rozměry i parametry odpovídat a jsou logicky předepsány normou ISO a dnes
dodržovány všemi výrobci (viz obr. 23). Interface musí zajistit nejen přesné a tuhé propojení
efektoru, ale také propojení energetické a informační kabeláže a potrubí, aj. Konstrukční
řešení efektoru je tedy v části interface závazně předepsáno.
V praxi je nutno ještě brát v úvahu zda charakter činnosti robotu vyžaduje občasnou (v
delších intervalech), nebo dokonce častou a pravidelnou výměnu efektoru, případně cyklicky i
většího počtu efektorů. V posledním případu se zajišťuje výměna automaticky pomocí
výměnného systému, který dnes vyrábí několik firem.

Obr. 23 Obě části interface na robotu i na efektoru
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Pohon – chápeme ve dvojím smyslu, jednak jako zdroj pohybu čelistí u uchopovacích
efektorů, případně také jako systém pro zajištění mikropohybu – doplňkový stupeň volnosti
nad možnosti robotu dané výrobcem. To je účelné např. pro některé montážní operace, aby
nebylo nutné rozpohybovat polohovací ústrojí (orientační ústrojí jsou běžně s rotačním
pohybem tedy funkci zasunutí čepu do otvoru apod., nemohou realizovat). Pohon sestává
z motoru a transformačního bloku (převodu), které jsou pojednány v příslušných kapitolách.
Kompenzátor – slouží k eliminaci nepřesností, které se při kontaktu mezi objektem
manipulace a úchopnými prvky efektoru mohou vyskytnout. Jeho použití není časté, ale
může být potřebné. Princip spočívá ve využití poddajnosti konstrukce kompenzátoru a tím
možnosti přizpůsobení pozice úchopných prvků efektoru úchopným plochám na objektu
manipulace. Problém ovšem je, že jinak obecně od všech nosných prvků robotu vyžadujeme
dostatečnou tuhost. Takže důsledkem takové poddajnosti je rozkmitání efektoru s objektem
manipulace. Aby k tomu nedocházelo, je možné použít dodatečné aretace na kompenzátoru,
která při pohybu poddajné prvky přemostí a eliminuje kmitání. Principiálně možná řešení jsou
znázorněna na obr. 24. Funkce je z principu zřejmá, popis obrázku uvádí, vzhledem k jakým
osám může být kompenzace provedena.
Těleso efektoru – je základním nosným stavebním prvkem s rohodujícím 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.
Úchopné prvky efektoru – hrají rozhodující roli pro dosažení parametrů, závisejících
na kontaktu s dotykovými plochami efektoru a do značné míry také předurčují volbu struktury
efektoru. Blíže viz konstrukce efektorů.
Technologické výkonné prvky (nástroje) efektoru – jsou velmi rozdílné podle druhu
technologie a vybavení pracoviště, na kterých se podílí.
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Obr. 24 Principiálně možná řešení efektorů

5.3.2

Mechanické úchopné efektory

Úchopné efektory jsou převládajícím druhem efektorů. Jednoduchá klasifikace
znázorněna na obr. 25 je odvozena od použitých úchopných prvků (ÚP). Úchopné prvky
mohou být aktivní a pasivní. Jejich kombinace na konkrétním efektoru charakterizuje jeho
strukturu - S (A, P)) – A je počet aktivních a P počet pasivních prvků. Počet úchopných prvků
a jejich rozmístění v efektoru ovlivňuje velikost úchopné síly, určení polohy, určení orientace
OM v úchopné hlavici.
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Obr. 25 Klasifikace mechanických úchopných efektorů

Mechanické úchopné efektory (MÚE) – aktivní - jejich řešení v zásadě závisí na
zvoleném druhu motoru, především podle charakteru pohybu – rotačního, nebo translačního a
také podle druhu úchopných prvků a jejich pohybu. Třetím důležitým aspektem je
transformace pohybu, je-li nutná podle prvních dvou voleb. Principy řešení jednotlivých typů
jsou uvedeny v obr. 26 až 29. Jejich význam spočívá v navedení studenta na podstatu řešení,
lze z nich odvodit nové konstrukce.

Obr. 26 Možné principy řešení MÚE typu T1
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Obr. 27 Možné principy řešení MÚE typu T2

Obr. 28 Možné principy řešení MÚE typu T3
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Obr. 29 Možné principy řešení MÚE typu T4

5.3.3

Praktické ukázky konstrukcí efektorů

Na obr. 30 jsou znázorněné konstrukce mechanických uchopovacích efektorů zajímavě
řešené z hlediska umístění lineárních motorů, pro velkorozměrové objekty manipulace.

Obr. 30 Možné principy řešení MÚE

Na obr. 31 jsou znázorněné konstrukce efektoru s přísavkami a efektoru využívajícího
vlnovce pro uchopování objektu manipulace.

Obr. 31 Možné principy řešení efektorů
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Na obr. 32 je znázorněna konstrukce technologického efektoru. Technologický efektor
představuje v podstatě svařovací hořák (svařovací hubice) a jeho upevnění na koncové přírubě
PR. Svařovací hořák představuje velmi důležitou část technologického efektoru a proto je
potřeba jeho konstrukci věnovat značnou pozornost.

Obr. 32 Příklad konstrukce technologického efektoru

Na obr. 33 je znázorněna konstrukce technologického efektoru pro bodové svařování:
Tato konstrukce má své odlišnosti od obloukového svařování. Odlišnosti jsou dány především
předmětem svařování. Technologický efektor tvoří svařovací kleště s transformátorem.
S ohledem na snížení dynamických účinků při pohybech PR a jeho nosnost může být
transformátor umístěn mimo vlastní efektor. Tato technologie (zejména v karosářství)
vyžaduje dodržování předepsaných tvarových úchylek jednotlivých dílců. Toto je nutné
k tomu, aby efektor nemusel být dovybaven příslušnými senzory pro řešení polohové
adaptivity.

Obr. 33 Příklad technologických efektorů pro bodové svařování

Na obr. 34 jsou znázorněny konstrukce šroubovacích jednotek. Tyto tvoří nejpočetnější
skupinu montážních jednotek. Jejich činnost spočívá v tom, že šrouby se z vybíracího
zásobníku automaticky přivádějí pod šroubovák hlavice. V hlavici jsou šrouby vhodným
způsobem přidržovány (mechanicky, vakuově apod.) v závislosti na tvaru hlavy roubu. Ve
vhodný okamžik dojde k zasunutí šroubováku do hlavy šroubu a následnému vlastnímu
šroubování. Při šroubování dochází k postupnému uvolňování šroubu ze šroubovací jednotky

Obr. 34 Příklad možných konstrukcí šroubovacích jednotek
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5.4 KONTROLNÍ OTÁZKY
1. Co je to periferní zařízení?
2. Co jsou to dynamická periferní zařízení?
3. Jaké mohou být typy periferních zařízení?
4. Jaké typy pohonů se využívají v periferních zařízeních?
5. Jakou úlohu mají periferní zařízení v RTP?
6. Co představuje standardizace periferních zařízení RTP?
7. Jaké znáte konstrukce dopravníků?
8. K čemu slouží mezioperační dopravník?
9. Co je to efektor?
10. Je efektor periferní zařízení?
11. K čemu slouží technologický efektor?
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KOMPONENTY POUŽÍVANÉ V ROBOTICE
OBSAH:
Úvod do problematiky
Pohonné jednotky (elektrické, pneumatické, hydraulické)
Převodovky (planetové, harmonické, cykloidní)
Lineární vedení
Pohybové šrouby
Ložiska
Uspořádání komponent v ramenech průmyslových robotů

MOTIVACE:
Vývoj robotiky a vzrůstající požadavky na průmyslové roboty nutily
výrobce komponent, z nichž jsou roboty vyráběny, ke stálým inovacím.
Výsledkem jejich snažení jsou např. převodovky vhodné k přenosu
vysokých momentů při velkých převodových poměrech a zachování
kompaktních rozměrů. V této kapitole se seznámíte s vybranými
komponentami používanými nejen v robotice, ale také u různých
technologických zařízení. Závěr bude věnován konstrukci průmyslových
robotů, resp. rozmístění jednotlivých komponent uvnitř ramen robotu a
dalším požadavkům souvisejícím s průmyslovými roboty.

CÍL:
Seznámení se s komponentami používanými nejen v průmyslové robotice,
jejich vlastnostmi, výhodami a nevýhodami. Seznámení se s problematikou
rozmístění těchto komponent v rámci konstrukce robotu.
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6.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Robotika je v mnoha ohledech specifickým odvětvím techniky. Při konstrukci, ať už
průmyslových nebo servisních robotů, se potýkáme se spoustou problémů, které je potřeba
řešit a se kterými se např. při navrhování obráběcích nebo tvářecích strojů nesetkáme.
V mnoha případech jdou požadavky kladené na nově navrhované roboty proti sobě a je
potřeba nalézt mezi nimi vhodný kompromis. Jako příklad je možné uvést požadavky týkající
se maximální tuhosti použitých prvků (např. ramen robotu) při zachování jejich minimální
hmotnosti.
Pokusíme si tyto dva požadavky probrat více do hloubky na následujícím příkladu. Za pomoci
průmyslového robotu uchopíme tužku a s její pomocí nakreslíme na připravené podložce
křížek (referenční bod). Poté necháme robot udělat pohyb k další podložce, kde by nakreslil
druhý křížek (druhý referenční bod). A pak budeme chtít, aby se robot pohyboval mezi
nakreslenými křížky pokud možno s co nejvyšší rychlostí, ale zároveň, aby se hrotem tužky
vždy dotknul středů nakreslených křížků (referenčních bodů). Zároveň by měla být splněna
podmínka, že síla při kontaktu mezi tužkou a podložkami bude při všech kontaktech stejně
velká. Jestliže by se o něco podobného pokusil člověk rukou, tak by s nejvyšší
pravděpodobností vzniklo v okolí křížků z deseti pokusů deset různě rozmístěných bodů.
Přičemž by platilo, že čím rychleji by člověk rukou pohyboval, tím by se rozptyl vytvořených
bodů s nejvyšší pravděpodobností zvětšoval. Obdobné by to bylo i v případě intenzity síly,
s níž by byly tyto body nakresleny. V případě použití průmyslového robotu by byla situace
výrazně lepší. Opakovatelná přesnost polohování neboli schopnost koncového členu robotu
vracet se na vybrané místo (dotýkat se hrotem tužky středu křížku – referenčního bodu), je u
v současnosti běžně dostupných průmyslových robotů 0,5 až 0,01 mm (v závislosti na výrobci
a aplikacích, pro které je daný robot vhodný). Také dosažitelné hodnoty zrychlení a rychlostí
koncových bodů robotů jsou výrazně vyšší, než kterých může člověk rukou vůbec dosáhnout.
Těchto výsledků je možné dosáhnout právě díky vysoké tuhosti a tedy minimálním
deformacím použitých komponentů průmyslových robotů. Potřebné tuhosti můžeme
dosáhnout různými způsoby. V případě ramen robotu můžeme např.:
• Zvětšit profil ramene nebo tloušťku jeho stěny, čímž dosáhneme žádaného výsledku.
Zároveň ale zvýšíme jeho celkovou hmotnost a tím i zatížení komponent, které budou
s daným ramenem pohybovat. Toto řešení sebou tedy může přinést potřebu
výkonnějších pohonných jednotek, čímž nejen zvyšujeme výrobní náklady robotu, ale
také náklady na jeho provoz z pohledu spotřebovávané energie při provozu, což je
hodnota velmi podstatná, vezmeme-li v úvahu, že robot bude pracovat např.
v třísměnném provozu, šest dnů v týdnu, následujících pět až dvacet let.
• Zvolit materiál s vyšší pevností. Tím můžeme dosáhnout nejen požadované tuhosti
ramene robotu, ale také zmenšení jeho rozměrů nebo hmotnosti, což sebou přináší
možnost použití méně výkonných pohonných jednotek a tedy snížení provozních
nákladů průmyslového robotu. Důležitou roli zde ale hraje cena podobných materiálů a
tedy navýšení výrobních nákladů.
• Úprava stávající konstrukce ramen doplněním soustavy žeber a další druhů výztuh, kdy
při zachování stávajícího materiálu a minimálních změn hmotnosti můžeme dosáhnout
požadovaného výsledku. Otázkou zůstává náročnost konstrukčních úprav dané části
robotu a výrobního procesu modifikovaných komponent.
Z uvedených příkladů je zřejmé, že do hry vstupuje třetí požadavek a tím je cena. Jako
v každé jiné oblasti, také výrobci robotů se snaží dosáhnout co nejvýhodnějšího poměru
vynaložených nákladů a zisku.
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Z předchozích řádků je zřejmé, že při navrhování zařízení typu průmyslový robot hrají
důležitou roli následující kriteria [1]:
• Přesnost polohování
• Tuhost nosného subsystému
• Hmotnost, resp. momenty setrvačnosti vybraných částí robotu
• Rozměry jednotlivých částí
• Rychlost a zrychlení koncového členu robotu nebo jednotlivých kloubů
• Použité materiály
• Výrobní náklady
• Spotřeba energie
Kriterií je mnohem více, např. nosnost robotu, velikost a tvar jeho pracovního prostoru,
použité typy pohonů, způsob řízení, apod. Jejich počet a významnost závisí na konkrétní
aplikaci průmyslového robotu. Jak již bylo naznačeno výše, některá kritéria nejen že není
možné splnit optimálním způsobem, ale jejich splnění se vzájemně vylučuje a je potřeba najít
vhodný kompromis mezi nimi. Vzhledem k postupnému začleňování průmyslových robotů do
výroby, bylo nutné navrhnout komponenty, které by lépe řešili případy protichůdných
požadavků.
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6.2 POHONNÉ JEDNOTKY
Jednou z nejdůležitějších částí průmyslového robotu jsou pohonné jednotky. V závislosti na
druhu energie, používané k jejich pohonu, je dělíme na elektrické, pneumatické a hydraulické.
Přitom není výjimkou, že jsou u jednoho robotu používány jednotky poháněné více druhy
energií. Optimální pohonná jednotka by měla splňovat následující kriteria [1]:
• Plynulý rozběh a brzdění
• Vysoká přesnost polohování
• Dostatečná polohová tuhost
• Vysoký měrný výkon
• Minimální rozměry
• Minimální hmotnost
• Minimální momenty setrvačnosti
• Vhodné tvarové a prostorové uspořádání
Podrobněji si jednotlivé druhy pohonných jednotek a jejich vlastnosti probereme
v následujících podkapitolách.
6.2.1 Elektrické pohonné jednotky
Elektrické pohonné jednotky se postupně staly nejčastěji používaným druhem pohonných
jednotek průmyslových robotů nižší a střední nosnosti. V současnosti se ale můžeme setkat i
s roboty, jejichž nosnost dosahuje hodnoty až 1300 kg a jsou osazeny pouze tímto typem
pohonných jednotek (obr. 1).

Obr. 1 – Průmyslový robot KUKA KR 1000 1300 TITAN PA [16]
K výhodám těchto pohonných jednotek patří [1]:
• Vysoká dynamika
• Velmi dobrá řiditelnost
• Velký rozsah výkonů
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•
•
•
•

Velký rozsah rychlostí
Snadno dostupný zdroj energie a její vedení k pohonné jednotce
Poměrně jednoduchá údržby
Čistota provozu

K nevýhodám patří [1]:
• Potřeba redukce otáček za pomoci převodovek
• Vyšší zahřívání
• Vysoké požadavky na kvalitu pohonných jednotek
• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
6.2.2 Pneumatické pohonné jednotky
Tento typ pohonných jednotek je využíván převážně u robotů menších výkonů. Je to dáno
relativně nízkým provozním tlakem stlačeného vzduchu (v centrálních rozvodech je většinou
tlak do 0,6 MPa, v případě samostatných kompresorů do 1 MPa), který se pro pohon těchto
jednotek používá [1].
K výhodám těchto pohonných jednotek patří [1]:
• Možnost dosažení vysokých rychlostí
• Konstrukční jednoduchost
• Spolehlivost a snadná údržba
• Možnost přetížení motoru bez nebezpečí jeho poškození
• Možnost připojení k centrálnímu rozvodu stlačeného vzduchu
• Jednoduchost rozvodů stlačeného vzduch k pohonným jednotkám (není potřeba odvádět
vzduch zpět od pohonné jednotky)
• Možnost využití v prostředí se zvýšeným rizikem výbuchu
K nevýhodám patří [1]:
• Problematické zastavení v požadované pozici a její udržení
• Problematické řízení rychlosti pohybu, resp. udržení rovnoměrného pohybu
• Poddajnost způsobená stlačitelností hnacího media
• Komplikovanější mazání jednotlivých prvků mechanismu
• Vyšší provozní náklady z důvodu úniku stlačeného vzduchu z centrálního rozvodu
6.2.3 Hydraulické pohonné jednotky
Jedná se o pohonné jednotky svou konstrukcí podobné jednotkám pneumatickým. Jsou ale
určené pro roboty vysokých nosností. Hnacím mediem je v tomto případě kapalina (minerální
olej), z čehož také vyplývají hlavní rozdíly mezi těmito druhy pohonných jednotek [1].
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K výhodám těchto pohonných jednotek patří [1]:
• Konstrukční jednoduchost a spolehlivost
• Možnost jednoduchého řízení rychlosti nebo zastavení v požadované poloze
• Plynulý chod pohybu
• Vysoký měrný výkon
• Možnost přetížení motoru bez nebezpečí jeho poškození
K nevýhodám patří [1]:
• Vzhledem k vyšším tlakům pracovního media je nutné mít jeho zdroj v blízkosti
pohonné jednotky
• Obtížněji dosažitelné vyšší rychlosti pohybu
• Změna viskozity pracovního media v závislosti na teplotě
• Hořlavost některých druhů pracovního media
• Možnost úniku pracovního média do okolí
Pohonné jednotky, ať už elektrické, pneumatické nebo hydraulické prochází neustálým
vývojem. Důvody jsou zřejmé, zlepšení provozních vlastností, zvýšení účinnosti, snížení
hmotnosti, zmenšení rozměrů, apod. Při výběru vhodné pohonné jednotky je dobré srovnávat
nejen vlastnosti té dané jednotky, ale také úroveň periferních zařízení, která budeme pro
provoz dané jednotky potřebovat. Je tedy vhodné se obrátit na odborníky v dané oblasti a
probrat s nimi požadavky kladené na vybíranou pohonnou jednotku.
Předchozí řádky byly zaměřené převážně na pohony průmyslových robotů. V případě robotů
servisních je situace poněkud složitější. Požadavky na pohonné jednotky jsou podobné,
v některých případech jsou nároky vyšší, někdy nižší, v závislosti na dané aplikaci. Jedním
z hlavních rozdílů je způsob dodávání energie. V případě pohonů elektrických jsou používány
převážně akumulátory, v případě pneumatických pohonů zásobníky stlačeného vzduchu
(hydraulické jednotky se využívají výjimečně a většinou v kombinaci s jiným druhem
pohonných jednotek). Objevují se tedy další kritéria ovlivňující výběr vhodné pohonné
jednotky.
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6.3 PŘEVODOVKY
Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, nejčastějším druhem pohonných jednotek
v průmyslové robotice jsou jednotky elektrické (totéž platí i pro robotiku servisní). Můžeme
se setkat s jednotkami rotačnímu nebo lineárními. V případě rotačních jednotek, které jsou
používány ve většině případů, ovšem narážíme na problém v podobě vysokých otáček
výstupní hřídele a nízkého výstupního krouticího momentu. Přičemž v robotice potřebujeme
přesný opak, tedy nižší otáčky a vyšší krouticí momenty. Z tohoto důvodu vkládáme mezi
pohonnou jednotku a poháněný mechanismus převodovku, s jejíž pomocí dosáhneme
požadovaného stavu.

Obr. 2 – Princip fungování převodovky [1]
Stejně jako v případě pohonných jednotek, klademe na převodové mechanismy v robotice
mnoho požadavků. Také zde platí, že je můžeme splnit jen do určité míry, hlavně v případě,
kdy jde několik požadavků proti sobě. K základním požadavkům patří [1, 2]:
• Dostatečně velké převodové poměry v minimálním počtu kroků (i více než 1000:1)
• Vysoká tuhost
• Minimální vůle
• Vysoká účinnost
• Malé vnější rozměry a hmotnost
• Malé momenty setrvačnosti
Podíváme-li se na výčet uvedených požadavků blíže, již první údaj týkající se převodových
poměrů dává tušit, že se v robotice nespoléháme pouze na převodovky klasické koncepce,
kdy za pomoci válcových a kuželových ozubených kol dosahujeme požadovaných parametrů
pohonného ústrojí daného mechanismu. Vzhledem k rozměrům, relativní konstrukční
jednoduchosti, spolehlivosti a možnosti řazení několika převodových stupňů za sebou při
zachování stále přijatelných rozměrů se jako pro robotiku výhodné jevily tzv. planetové
převodovky. Z jejich principu vycházejí také další dva druhy převodovek používaných
v současné robotice. Převodovky harmonické a cykloidní. Více si o těchto třech druzích
převodovek povíme v následujících podkapitolách.
6.3.1 Planetové převodovky
Jak již název napovídá, jedná se o převodovku, jejíž základ tvoří tzv. planetový převod nebo
jejich soustava, pokud se jedná o vícestupňové převodovky. Schéma jednoduché planetové
převodovky je naznačeno na následujícím obrázku.
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Obr. 3 – Schéma planetové převodovky [3]
Převodovka je tvořena centrálním kolem (0), soustavou satelitů (3), korunovým kolem (2) a
unášečem satelitů (1), přičemž centrální kolo, korunové kolo a unášeč satelitů mají společnou
osu rotace. Aby mohla převodovka plnit svou funkci, musíme jedné z uvedených částí (s
výjimkou satelitů) zabránit v pohybu. Zbývající dvě části poté tvoří vstup a výstup
z převodovky. V případě převodovky naznačené na obr. 3 tedy platí, že když zastavíme
například korunové kolo, centrální kolo bude vstupem a unášeč výstupem z převodovky,
případně obráceně. V závislosti na tom, kterou část převodovky zastavíme a které budou
tvořit vstup a výstup, určujeme převodový poměr převodovky.

Obr. 4 – Dvoustupňová planetová převodovka ZF-Servoplan PG-2 (se zastaveným korunovým
kolem)[4]
K hlavním výhodám planetových převodovek patří [1]:
• Možnost dosažení vysokých převodových poměrů (u vícestupňových převodovek i více
než 1:1000)
• Kompaktní rozměry
• Nízká hmotnost oproti klasickým převodovkám
• Souosé uspořádání hnací a hnané hřídele
• Vysoká účinnost i v případě přenášení vysokých výkonů
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Mezi nevýhody těchto převodovek patří [1]:
• Složitější konstrukce
• Požadavky na vyšší přesnost výroby jednotlivých dílů převodovky a její montáž
• Vyšší výrobní náklady
6.3.2 Harmonické převodovky
Princip harmonické převodovky vychází z konstrukce převodovky planetové, resp. z
konkrétního typu planetových převodovek, jejichž zástupce je naznačen na obr. 5. Důvodem
byla snaha o zjednodušení konstrukce těchto typů převodovek, v tomto případě nahrazením
pravé části převodovky pružným členem.

Obr. 5 - Nahrazení části planetové převodovky pružným členem [1]
Největším problémem bylo najít materiál, z něhož by bylo možné vyrobit díl převodovky
dostatečně pružný, aby plnil požadovanou funkci a zároveň dostatečně pevný, aby bylo
možné přenést požadované výkony při maximální torzní tuhosti tohoto dílu. Výsledkem
vývoje je převodovka skládající se ze tří základních částí. Tuhého členu, pružného členu a
generátoru vln.

Obr. 6 – Rozložená harmonická převodovka (v pořadí zleva doprava – pevný člen, pružný
člen, generátor vln) [5]
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K hlavním výhodám harmonických převodovek patří [1, 5]:
• Vysoké převodové poměry (1:80 až 1:320)
• Kompaktní rozměry
• Souosé uspořádání hnací a hnané hřídele
• Vysoká účinnost
• Možnost přenášení velkých krouticích momentů (až 1/3 zubů v záběru, obr. 7)
• Nízké momenty setrvačnosti
• Převodovka není samosvorná
• Dlouhá životnost

Obr. 7 – Naznačení zubů v záběru (pevný a pružná člen převodovky) [5]
Mezi nevýhody těchto převodovek patří [1, 5]:
• Potřeba speciálních materiálů při výrobě pružného členu
• Poddajnost převodovky – problémy s kmitáním
• Převodovka není samosvorná
• Vyšší cena
6.3.3 Cykloidní převodovky
Cykloidní převodovka vychází z podobného principu jako převodovka harmonická. Pružný
člen byl v tomto případě nahrazen soustavou válečků a čepů, po nichž se odvaluje centrální
disky. Z pohledu množství dílů a celkové konstrukční složitosti vychází tento typ převodovky
hůře, než je tomu u převodovky harmonické. Není zde ale potřeba speciálních materiálů, jako
tomu je u pružného členu harmonické převodovky [1].
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Obr. 8 – Základní části cykloidní převodovky [1]
K hlavním výhodám cykloidní převodovek patří [1]:
• Relativně vysoké převodové poměry (1:9 až 1:95)
• Kompaktní rozměry a nízká hmotnost
• Vysoká přesnost a tuhost (vyšší než u planetových a harmonických převodovek)
• Velmi dlouhá životnost
• Vysoká účinnost (vyšší než u planetových a harmonických převodovek)
• Možnost výrazného přetížení
• Malé momenty setrvačnosti
Mezi nevýhody těchto převodovek patří [1]:
• Složitost konstrukce a množství dílů, z nichž je převodovka složena
• Vysoká cena

Obr. 9 – Cykloidní převodovka Fine Cyklo [6]
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6.4 LINEÁRNÍ VEDENÍ
Lineární vedení se v robotice používá převážně ve spojení s lineárními (posuvnými)
jednotkami robotů nebo jako součást periferních zařízení. Na následujícím obrázku je
jednoduchý portálový robot se třemi stupni volnosti, složený z běžně dostupných lineárních
jednotek.

Obr. 10 – Lineární portálový robot série MAX-R [7]
V minulosti se používala převážně vedení, kdy mezi vzájemně se pohybujícími díly
docházelo ke kontaktu stykových ploch. Mezi těmito plochami byla vytvořena olejová vrstva
snižující koeficient tření a zároveň zvyšující životnost takovéhoto vedení. V současnosti se
využívají převážně vedení s valivými elementy. Ať už se jedná o třecí nebo valivá vedení,
můžeme je rozdělit podle tvaru průřezu na prizmatická (průřez tvaru čtverce, obdélníku,
trojúhelníku, apod.) nebo cylindrická (kruhový průřez) [1].

Obr. 11 – Průřez prizmatického a cylindrického vedení [1]
Výhodou cylindrického vedení je jednodušší výroba, prizmatické vedení oproti tomu
umožňuje zachytávání klopných momentů. Pokud bychom chtěli zachytávat klopné momenty
také v případě cylindrického vedení, bylo by nutné provést obdobné úpravy, jako jsou
naznačeny na následujícím obrázku.
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Obr. 12 – Úprava cylindrického vedení [1]
Úprava provedená v prvních dvou případech je určena k zachytávání menších klopných
momentů. Ve třetím případě je původní vedení doplněno druhou vodící tyčí menšího průřezu.
Tato úprava umožňuje zachytávání větších klopných momentů. Zde již ale vyvstává otázka,
zda není vhodnější použít dvojici vedení stejného průřezu, jak je to naznačeno na obr. 13.

Obr. 13 – Rozdělené vedení (prizmatická a cylindrická varianta) [1]
V současnosti se můžeme běžně setkávat se dvěma základními typy lineárních vedení
s valivými elementy. V prvním případě jsou valivými elementy kuličky nebo válečky, které
mohou být usazeny v pouzdrech (u cylindrických vedení se používají převážně kuličky) nebo
se mohou pohybovat po vytýčené dráze uvnitř vozíků, které se pohybují po vedeních ve tvaru
kolejnice. Na obr. 14 jsou zobrazena kuličková pouzdra. Ta mohou být jak uzavřená tak
otevřená (část kruhové výseče chybí).

Obr. 14 – Kuličková pouzdra pro cylindrická vedení [8]
Na následujícím obrázku je rozložený vozík lineárního vedení s valivými elementy ve tvaru
kuliček společnosti SKF [9].
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Obr. 15 – Rozložený vozík lineárního vedení s valivými elementy ve tvaru kuliček [9]
Díky tvaru vodící kolejnice a umístění kontaktních ploch pro kuličky, je tento typ vedení
schopný přenášet dosti vysoké klopné momenty a síly směřující kolmo na směr pohybu
vozíku.
Použitím valivých elementů vzniká mezi vedením a pohybující se částí vedení výrazně menší
tření, než tomu bylo u starších typů vedení. Rozdíl mezi koeficienty tření se pohybuje o jeden
až tři řády níže ve prospěch nových typů vedení, v závislosti na použitých materiálech a
kvalitě porovnávaných vedení. Důležitým parametrem vedení je životnost. Ta se v těchto
případech počítá podobným způsobem, jak v případě valivých ložisek. Pro přesnější
informace je potřeba nahlédnout do katalogových listů příslušného výrobce vedení.
Ve druhém případě jsou valivé elementy nahrazeny rolničkami. Oproti předchozímu typu
vedení se jedná o konstrukčně jednodušší a cenově dostupnější řešení. K výhodám tohoto
typu vedení patří také vyšší odolnost vůči působení nečistot a snadnější údržba.

Obr. 16 – Rolníčka a kolejnice lineárního vedení [10]
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Další výhodou tohoto typu lineárního vedení je možnost zasazení vodících prvků do profilů
z materiálů např. nižší kvality nebo hmotnosti (vsazení ocelových vodících prvků do
hliníkového profilu, obr. 17). Tím je možné snížit výrobní náklady daného zařízení nebo jeho
hmotnost, což je v robotice v mnoha případech velmi žádaný výsledek.

Obr. 17 – Vsazení ocelových vodících prvků do hliníkového profilu kolejnice [11]
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6.5 POHYBOVÉ ŠROUBY
Stejně jako v případě lineárních vedení, se ani pohybové šrouby nevyhnuli postupnému
vývoji. Při používání trapézových závitů hrálo velkou roli tření, které způsobovalo nemalé
ztráty v daném mechanismu. Do jisté míry bylo možné hodnoty tření zlepšit úpravou
výrobních postupů, volbou jiných materiálů nebo kvalitnějšími mazivy. Tyto úpravy však
znamenali nezanedbatelné navyšování výrobních a provozních nákladů. Také v tomto případě
šel vývoj cestou použití valivých elementů, s jejichž pomocí je možné hodnotu tření snížit i o
několik řádů. Díky tomu není kuličkový šroub samosvorný, což je možné pokládat jak za
výhodu, tak za nevýhodu, v závislosti na dané aplikaci.

Obr. 18 – Řez maticí kuličkového šroubu [13]
Také v tomto případě se kuličky pohybují po vytýčené dráze. Postupně se odvalují v drážce
(závitu) mezi maticí a šroubem, dokud nedorazí na konec matice. Poté se kanálkem v matici
vrací zpět na začátek a tento cyklus se neustále opakuje. Je zjevné, že konstrukce kuličkového
šroubu je výrazně složitější, než je tomu u klasických šroubů s trapézovým závitem. Tomu
také odpovídá vyšší cena. Také průměr matice je v tomto případě větší, kdy rozdíly se
projevují hlavně u šroubů menších průměrů. Při výpočtu potřebné velikosti šroubu se řídíme
opět katalogy výrobce.
Mezi maticí a šroubem existují určité vůle. Jestliže funkce daného zařízení vyžaduje
minimální, resp. nulové vůle (přesné roboty, obráběcí stroje), pak jsou použity dvě matice,
které jsou vůči sobě vzepřené a tím jsou možné vůle eliminovány.
Je možné se setkat také s pohybovými šrouby, u nichž jsou místo valivých elementů použity
válečky se závitem. Jedná se o tzv. válečkové šrouby (obr. 19)
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Obr. 19 – Válečkový pohybový šroub [13]
Také v tomto případě v tomto případě dosahuje pohybový šroub vysoké účinnosti. Oproti
kuličkovému šroubu jej můžeme více zatížit (je celkově tužší) a dosahovat v provozu vyšších
zrychlení a rychlostí otáčení. Také životnost je výrazně vyšší (cca 15 krát vyšší). Hlavní
nevýhodou je vyšší složitost konstrukce.

Obr. 20 – Rozklad klasického válečkového šroubu (A – hřídel šroubu, B – matice, C – váleček
se závitem, D – svazek válečků, E – planetární uložení válečků, F – přídržný prstenec, G –
synchronizační ozubení (váleček), H – synchronizační ozubení (matice), I – přídržný prstenec,
J – domazávání, K – stírací uzávěr) [14]
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6.6 LOŽISKA
Využití ložisek v robotice je podobné, jako je tomu v jiných technických odvětvích. Tedy k
uložení různých čepů, hřídelí, rozsáhlejších konstrukčních celků, apod. Můžeme se setkat
s kluznými ložisky (nazývanými také kluzná pouzdra) nebo valivými ložisky.
Kluzná ložiska se vyrábějí z různých materiálů (bronz, kompozit, plast, vinutá vlákna, atd.).
Od toho se také odvíjejí jejich vlastnosti a tedy možnosti použití [9]. Pro bližší informace je
vhodnější nahlédnout do katalogu výrobce daného ložiska.

Obr. 21 – Kluzná ložiska různých typů a materiálů [8]
K výhodám těchto ložisek patří [9, 14]:
• Jednoduchost a nižší cena (zejména u větších průměrů)
• Menší vnější průměr
• Schopnost snášet a tlumit rázy a vibrace
• Dají se využít i při vysokých otáčkách (v závislosti na materiálu ložiska)
• Velmi tichá
• Jednoduchá montáž s přesným uložením hřídele
• Možnost použití při vysokých teplotách (v závislosti na materiálu ložiska a použitém
mazivu)
• Možnost provozu bez mazání v případě některých materiálů
• Možnost opravy poškozených ložisek (oprava nebo výměna protikusu)
K nevýhodám tohoto typu ložisek patří [9, 14]:
• Vyšší požadavky na přesnost výroby a dodržení tolerancí
• Větší ztráty vlivem působení tření
• Vyšší nároky na mazání
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• Jsou méně vhodné pro přerušovaný chod (možnost rozběhu a doběhu v oblasti suchého
tření)
• Větší náchylnost k zadření
• Většinou vyžadují záběh
Druhou velkou skupinu tvoří ložiska valivá. Ta můžeme rozdělit podle různých kriterií, např.
podle druhu valivých elementů (kuličková, válečková, soudečková), podle způsobu možného
zatížení (radiální, axiální, kombinované, momentové), podle uspořádání valivých elementů
(jednořadé, dvouřadé), atd. [9]. Pro bližší informace je vhodné, stejně jako v případě kluzných
ložisek, nahlédnout do katalogových listů příslušného výrobce.

Obr. 22 – Různé druhy valivých ložisek [8]
K výhodám těchto ložisek patří [9, 14]:
• Nízké ztráty působené třením
• Možnost zatížení i při nulových nebo velmi nízkých otáčkách
• Nižší nároky na mazání
• Nízké opotřebovávání
• Dobře snáší vysoké otáčky
• Možnost použití za vyšších teplot
• Snadná údržba, případně dostupnost nových ložisek (normalizovaná součást)
• Ložiska není potřeba zaběhávat
K nevýhodám tohoto typu ložisek patří [9, 14]:
• Vyšší pořizovací náklady
• Náročnější montáž
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• Velmi špatně snášejí rázy
• Netlumí vibrace
• Hlučnost (při vyšších otáčkách)
Do této skupiny patří také tzv. ložiska se zkříženými válečky [15]. Vzájemná poloha valivých
elementů umožňuje přenášení nejen radiálních a axiálních sil, ale také klopných momentů.
Díky tomu je možné v konstrukci navrhovaného mechanismu použít pouze jedno ložisko
místo dvou a zmenšit tak nejen rozměry daného zařízení, ale také snížit jeho hmotnost, což je
v robotice velice důležitý parametr. Většímu rozšíření tohoto typu ložisek brání relativně
vysoká cena.

Obr. 23 – Ložisko se zkříženými válečky [15]
Na následujícím obrázku je kombinace harmonické převodovky s ložiskem se zkříženými
válečky. Díky tomuto uspořádání zůstaly zachovány nejen kompaktní rozměry výsledné
převodové jednotky, ale také můžeme zatížit přímo výstupní přírubu této jednotky radiální a
axiální silou a klopným momentem. Tímto je možné dosáhnout výrazného zjednodušení
konstrukce navrhovaného mechanismu. Nevýhodou je opět vyšší cena.

Obr. 24 – Převodová jednotka s harmonickou jednotkou a ložiskem se zkříženými válečky [5]
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6.7 USPOŘÁDÁNÍ KOMPONENT V RAMENECH PRŮMYSLOVÝCH
ROBOTŮ
Při pohledu na současný průmyslový robot můžeme vidět jednotlivá ramena, pohonné
jednotky, vodiče pro přísun potřebných energií a to je téměř vše. Jednotlivé převodové
mechanismy a další potřebné prvky pro správnou funkci robotu jsou ukryty před zraky
pozorovatele.

Obr. 25 – Průmyslový robot KUKA KR6-2 [17]
Potřebné komponenty jsou ukryty ve vnitřních částech robotu z několika důvodů. Ramena
v tomto případě slouží jako jejich nosný prvek. Zároveň je chrání před poškozením při
případných kolizích nebo před působením okolního prostředí (vyšší teploty, nečistoty,
vlhkost, apod.). Také je dosaženo většího pracovního prostoru robotu, případně většího
rozsahu pohybů jednotlivých ramen.
Uspořádání všech potřebných komponent do vnitřního prostoru ramen sebou přináší mnoho
problémů. Do velmi omezeného prostoru je potřeba vměstnat relativně vysoké množství
různých dílů. Tyto díly je zároveň potřeba umístit takovým způsobem, aby plnili
požadovanou funkci. Je také potřeba brát v úvahu možnosti jejich vzájemného ovlivňování
(generování nadměrného množství tepla, působení elektromagnetického pole, apod.). K tomu
je také potřeba započítat vlastní rozměry a tvar nosného ramene, aby plnilo požadovanou
úlohu. Ukázka uspořádání komponent uvnitř ramene robotu je na následujícím obrázku.
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Obr. 26 – Uspořádání komponent uvnitř ramene robotu [1]
Podstatně složitější může být konstrukce mechanismů u ramen průmyslových robotů, kdy
jsou pohonné jednotky umístěny na jednom konci ramene a poháněné klouby na druhém
konci ramene (horní rameno, obr. 25), pak mohou převodové mechanismy mezi jednotkami a
klouby vypadat jako na následujícím obrázku.

Obr. 27 – Řez horním ramenem robotu
Na levé straně je trojice vstupů ve formě přírub, na něž by byly přivedeny potřebné krouticí
momenty a otáčky z pohonných jednotek. Za pomocí válcových ozubených kol jsou tyto
momenty a otáčky přeneseny na soustavu tří dutých hřídelí, vedoucích až k příslušnému
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kloubu, resp. kuželovému soukolí. Vzhledem k požadovaným přesnostem robotu jsou
požadavky na přesnost u takovéhoto mechanismu velmi vysoké.
Problematické bývá také vedení kabeláže, ať už k vlastním pohonným jednotkám nebo
efektoru průmyslového robotu. Optimální by bylo vedení potřebných rozvodů uvnitř robotu.
Tím by bylo odstraněno riziko případného poškození vlivem použité technologie (např.
propálení izolace při svařování), při kolizi, zachycení o další zařízení nebo technologický
přípravek v blízkosti robotu, apod. Množství potřebné kabeláže, její tuhost a rozsah pohybů
jednotlivých ramen toto řešení ale v mnoha případech neumožňuje. Proto se výrobci robotů
snaží kabeláž ukrýt alespoň částečně (provlečením částí ramene, obr. 25) nebo ji vedou
v místech, kde je riziko jejího poškození minimální, jako je tomu na následujícím obrázku.

Obr. 28 – Robot Mitsubishi typu SCARA, vedení kabeláže mimo pracovní prostor robotu [17]
V robotice se používá mnoho další typů komponent. V předchozích odstavcích bylo krátké
seznámení s některými z nich a popis jejich základních vlastností. Problematika jejich návrhu
je ale výrazně složitější a tedy vyžadující podstatně více prostoru a času, než zde máme
k dispozici.
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Otázky:
1. Jaké opakované přesnosti dosahují současné běžné průmyslové roboty?
2. Jaký typ pohonných jednotek je nejvíce používaný u současných průmyslových
robotů?
3. Jaký typ pohonných jednotek se používá u robotů vysokých nosností?
4. Jaký typ hnacího média je používán u pneumatických pohonných jednotek?
5. K hlavním výhodám planetových převodovek platí?
6. Z kolika hlavních částí se skládá harmonická převodovka?
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7. K nevýhodám cykloidních převodovek patří?
8. Lineární vedení dělíme podle tvaru průřezu na?
9. Kuličkové šrouby vynikají oproti trapézovým jakou vlastností?
10. S jakými typy ložisek se můžeme běžně setkat?
11. Jaká je hlavní výhoda ložisek se zkříženými válečky?
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ŘÍZENÍ ROBOTŮ
OBSAH:
Úvod do problematiky řízení robotů
Základní způsoby řízení robotů – bodové a spojité
Teoretický základ řízení průmyslových robotů
Hierarchická struktura řídicího systému

MOTIVACE:
Čtenář získá představu o poměrně složité problematice řízení průmyslových
robotů a osvojí si teoretické základy této problematiky. Informace týkající
se kinematiky a dynamiky mechanismů jsou využitelné i obecněji při
technickém řešení výrobních strojů a zařízení.

CÍL:
Umět se orientovat v základních způsobech řízení průmyslových robotů a
ve struktuře řídicího systém a funkcích jednotlivých úrovní řízení.
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7.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY ŘÍZENÍ ROBOTŮ
Problematika řízení robotů je poměrně komplexní technická disciplína, která je
založena na interdisciplinárních znalostech jak vlastní mechaniky řízeného robotu a jeho
periferií (souvisejících mechanismů), tak technických i programových prostředků z oblasti
senzoriky a řízení a nakonec také na znalostech pohonných subsystémů, kterými jsou
převážně elektrické pohony, ale stále častěji se využívají také tekutinové pohony – tedy
hydraulické a pneumatické pohony jak přímočaré, tak rotační. Tento odborný text navazuje na
znalosti z předchozích předmětů, jako jsou Základy automatizace, Elektrotechnika I a další.
Také vlastní robot je poměrně komplikované zařízení a již z předchozích kapitol je zřejmé, že
se roboty značně odlišují na základě svého primárního určení – jsou to roboty průmyslové,
roboty servisní – např. operační roboty, vojenské roboty, roboty zábavní apod. Řídicí systém
a algoritmy řízení a technické prostředky řízení domácího robotického vysavače jsou zcela
odlišné od prostředků řízení průmyslového robotu se šesti stupni volnosti, popř. od
operačního robotu da Vinci.

Obr. 7-1 Chirurgický robot Da Vinci
[http://www.intuitivesurgical.com/company/media/images/singlesite.html]
Obecně jsou na robotech z hlediska řízení dva hlavní subsystémy – je to řízení
lokomočního systému – tedy řízení pojezdu robotu a řízení manipulační nadstavby – tedy
řízení pohybu ramen robotu tak, aby se nástroj dostal po zadané trajektorii do požadovaného
místa, pohyboval se s předepsanou rychlostí, či působil zadanou silou v daném směru. Každý
z těchto subsystémů rozsahem teorie a rozsahem technických prostředků vydá na samostatnou
knihu. Některé roboty disponují oběma těmito systémy – jsou to zejména servisní roboty, kdy
je manipulační subsystém umístěn na kolovém, či pásovém podvozku a oba systémy musí při
manipulaci s předměty v prostoru úzce spolupracovat. Většina mobilních průzkumných
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robotů disponuje pouze lokomočním subsystémem a vybaveny jsou pouze vhodným
senzorickým subsystémem, kamerami a komunikační technikou.
Naopak průmyslové roboty jsou převážně stacionární, mají tedy pouze vlastní
manipulační ramena, a pokud jsou umístěny na lineárním vedení kvůli pojezdu těchto robotů,
je tato osa pohybu z hlediska řízení považována za jednu z pohybových os a ne za lokomoční
systém, který má charakter volného pohybu po pevné podložce. Technologie, která je
společná pro roboty s manipulačním subsystémem, je přesné polohové řízení nástroje robotu,
ať už je to chirurgický nástroj, svařovací hubice, tryska pro nanášení lepidla nebo uchopovací
ústrojí při manipulačních procesech, polohové řízení je často doplněno řízením akční sily.
Tato kapitola se kvůli omezenému rozsahu zaměřuje na oblast řízení manipulační nadstavby,
která je pro průmyslové roboty ve strojírenství zásadní a na část teorie, která je v pozadí této
problematiky. Příkladem průmyslových robotů jsou např. průmyslový roboty ABB IRB 140,
které jsou umístěny v laboratořích Katedry robototechniky.

Obr. 7-2 Průmyslový robot ABB IRB 140
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robot_ABB_3.jpg

7.2 ZÁKLADNÍ ZPŮSOBY ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH ROBOTŮ
Průmyslové roboty jsou řízeny z hlediska trajektorie nástroje dvěma základními
způsoby řízení, kterým také odpovídají příslušné technické a programové prostředky řízení a
samozřejmě i cena robotického systému. Je to řízení bodové, anglicky PTP (Point-to-Point
Control) a řízení spojité, anglicky CP (Continuous-Path Control).
Dalšími důležitými pojmy řízení je rozdělení podle zdroje požadované trajektorie.
Základní je tzv. programové řízení, kdy se robot a jeho části pohybují podle předem
naprogramované trajektorie, tato trajektorie může být adaptována na skutečné podmínky okolí
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u tzv. adaptivního řízení polohy (např. automatické sledování trajektorie svaru při svařování),
dále autonomní (popř. semi-autonomní) řízení, kdy robot autonomně řeší typické situace, jako
je např. objetí překážky a návrat na naprogramovanou trajektorii.
V kontrastu s programovým řízením robotů je tzv. řízení teleoperační (angl. MasterSlave Control), kdy je požadovaná trajektorie nástroje robotu zadávána operátorem pomocí
speciálních zařízení – joysticků. Jednoduché varianty zadávání polohy jsou často doplněny
silovou zpětnou vazbou (tzv. haptické joysticky), je možno zadávat měřítko pohybu, řídicí
systém umí vyrovnávat náhlé pohyby rukou operátora, např. odstranit třes rukou, zcela
eliminovat náhlé a rychlé pohyby nástroje, což je důležité zejména u robotických operací.
7.2.1

Bodové (PTP) řízení
Typickým představitelem bodového řízení může být jednoduchý portálový robot (angl.
gantry robot) dle Obr. 7-3, který sestává pouze ze dvou pohybových os, v tomto případě
poháněných krokovými motory. Tento robot disponuje pouze dvěma stupni volnosti – tj.
může se pohybovat pouze ve směrech os y a z. Pro bodové řízení je podstatný fakt, že pohyby
jednotlivých os nejsou vzájemně synchronizovány během pohybu, ale jsou dány jenom jako
výchozí a koncová poloha pohybu pro každou osu.

Obr. 7-3 Portálový robot se dvěma stupni volnosti
http://www.macrondynamics.com/multi-axis/tbg-25
Každý pohon tedy provádí pohyb samostatně, většinou po standardní rampové
trajektorii, kdy pohybová osa z výchozí polohy nejprve zrychluje na žádanou rychlost,
přesouvá se konstantní rychlosti a následně brzdí a dojíždí na požadovanou polohu. Obě osy
pohyb dělají současně, ale s různými zrychleními a s různými časy zrychlování – např. když
jedna osa se už pohybuje rovnoměrným pohybem, druhá osa ještě zrychluje a výsledný
složený pohyb koncového bodu nástroje má obecnou trajektorii, která není známa a řídicí
systém ji ani nezjišťuje. Podstatné je pouze přesné dosažení polohy na konci pohybu. Takto
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může být např. nastaveno 5 požadovaných poloh na horizontální ose x a jen dvě polohy (např.
NAHOŘE a DOLE) u zdvihu v ose z. Při bodovém řízení je lhostejné, jakými pohony je
pohyb realizován, pro těžké manipulátory, kdy nezáleží příliš na přesnosti dosažení polohy,
mohou být pohony realizovány např. jako relativně levné asynchronní motory s frekvenčním
měničem a brzdou a jednotlivé polohy na osách mohou být definovány pomocí standardních
indukčních snímačů. Krokové pohony to mají jednodušší, poloha pohybové osy je dána
počtem impulzů, které vyšle řídicí počítač do měniče pohonu, nemusí se tedy při nastavení
žádaných poloh posouvat koncové snímače, ale jen se změní hodnoty počtu impulzů v paměti
řídicího počítače. Pro vlastní řízení takového manipulátoru je dostačující tzv. logické řízení a
je možno použít levný řídicí systém z kategorie PLC (Programmable Logical Controller), tedy
programovatelný automat s několika logickými vstupy a výstupy v případě asynchronních
pohonů s brzdami a případně s impulsním výstupem pro řízení krokových motorů. Typickým
prostředkem je např. PLC firmy Koyo Click s 8 vstupy a 6 výstupy, které má k dispozici
široký sortiment doplňkových karet s dalšími digitálními vstupy a výstupy (na Obr. 7-4
vpravo je např. modul 8 reléových výstupů), analogovými vstupy a výstupy, kartami pro
impulzní řízení. Na trhu je velká řada výrobců programovatelných automatů ve
stavebnicovém provedení, které vyhoví i vysokým nárokům na počet vstupů a výstupů a
jejich různé typy.

Obr. 7-4 Programovatelný automat Click
http://www.automationdirect.com/adc/Shopping/Catalog/Programmable_Controllers
Také trh s programovatelnými automaty se překotně rozvíjí a výrobci již ke svým PLC
přidávají moduly pro koordinované řízení pohonů, kdy na úrovni modulu je počítána 2D nebo
3D interpolace pohybu a tak pohony mohou během přesunu pohybovat nástrojem robotu např.
po přímce nebo kružnici. To platí ovšem už jen pro pohony, které umožňují řízení polohy a
rychlosti – tedy např. již zmíněné krokové motory. Takové systémy již vykazují některé
vlastnosti spojitého řízení.
Uvedené robotické systémy s bodovým řízením vyhovují jako jednoduché manipulační
a montážní systémy, kde není potřeba přesně dodržovat dráhu pohybu, ale je podstatná pouze
výchozí a konečná poloha pohybu a výchozí a konečná orientace objektu manipulace.
Takovou úlohou může být např. zakládání obrobku z technologické palety (poloha přesně
definována) do obráběcího stroje (opět přesná koncová poloha), kterou lze řešit efektivně a
levně.
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7.2.2

Spojité (CP) řízení
Se stejnou kinematickou strukturou robotu lze vykonávat i spojité řízení. Mechanismus
robotu může zůstat stejný, ovšem na pohony a na řídicí systém jsou kladeny mnohem vyšší
nároky. Principem řízení je rychlé a přesné řízení polohy koncového bodu nástroje nejen ve
výchozí a koncové poloze trajektorie, ale po celou dráhu pohybu. Přitom musí být toto řízení
vysoce přesné – např. pro roboty vykonávající operace laserového řezání, svařování apod.
Tohoto způsobu řízení je možno dosáhnout pouze přesnou koordinací pohybu jednotlivých
pohonů, které musí koordinovaně zrychlovat a dodržovat po celé trajektorii přesnou rychlost
pohybu, protože každá odchylka kloubu se ve výsledném složeném pohybu projeví snížením
přesnosti. Pro analýzu úloh, které musí řídicí systém řešit je nutno nejprve osvětlit základní
pojmy z kinematiky a dynamiky robotů.

7.3 TEORETICKÝ ZÁKLAD ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH ROBOTŮ
Technické řešení řídicího systému robotů a jeho jednotlivých subsystémů se provádí již
ve fázi konstrukčního návrhu robotu, kdy je k dispozici úplný virtuální model robotu jako
řízeného subjektu, jsou funkční jeho mechanické vazby a jsou k dispozici jeho rozměrové a
hmotnostní parametry.
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y1

z0
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z1 q
2

q3 y3
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Obr. 7-5 CAD model průmyslového manipulátoru se třemi stupni volnosti
Virtuální model robotu je většinou vytvořen v některém CAD systému (např. Creo
Parametric), který umožňuje nejen jeho vytvoření ve 3D, ale zejména kinematickou a
dynamickou analýzu pohybu robotu, která poskytuje všechny potřebné kinematické veličiny
jak pro dynamický model mechanického systému (silové působení, zatěžování článků,
dimenzování), tak pro potřeby řízení (syntéza regulátorů polohy a rychlosti). Jedná se
zejména o průběh polohy a orientace koncového pracovního bodu v čase a tomu odpovídající
průběh polohy jednotlivých článků mechanismu. Vzájemná poloha článků je obecně popsána
tzv. zobecněnými souřadnicemi (v robotice je často používán pojem kloubové proměnné angl. joint variables), které udávají vzájemné natočení v případě rotační kinematické vazby
mezi sousedními články, či posunutí v případě posuvné (translační) vazby. Proto je zaveden
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pojem „zobecněná“ souřadnice, která reprezentuje úhel, popř. vzdálenost podle toho, jestli
vazba je rotační nebo translační.
7.3.1

Kinematický model mechanismu robotu
Na Obr. 7-5 vlevo je znázorněn jednoduchý průmyslový robot se sériovou
kinematickou strukturou, třemi stupni volnosti (tři pohony – rotace, zdvih a výsuv
horizontální jednotky umožňují pohyb chapadla pouze ve směrech os x, y a z a neumožňují
náklon chapadla, popř. rotaci kolem osy posledního článku) a vpravo je virtuální model
mechanismu zjednodušen do čarové kinematické struktury, s vyznačenými typy vazeb a
znázorněnými zobecněnými souřadnicemi q1 až q3 , které udávají natočení a vysunutí
jednotlivých článků, koncový pracovní bod je v tomto případě specifikován mezi čelistmi
chapadla. Pevnému podstavci, jednotlivým článkům i nástroji (zde chapadlu) jsou přiřazeny
lokální souřadné systémy, které jsou těmto článkům pevně přiřazeny (tj. pohybují se současně
s článkem) a jejichž polohu a orientaci vůči základnímu (globálnímu, vztažnému) souřadnému
systému xb , yb , zb je možno snadno určit pomocí transformačních matic. S využitím CAD
systému lze pak v lokálním souřadném systému identifikovat souřadnice libovolného bodu
(významným bodem je např. těžiště sestavy ramene robotu), plochy, směry přívodů médií
apod. a tyto souřadnice pomocí jednoduchých transformačních vztahů přepočítat do
základního souřadného systému i během pohybu.
Lokální souřadné systémy je možno do článků umísťovat v podstatě libovolně, např. do
středového bodu kinematických dvojic, do těžišť apod., ale sestavení transformační matice
někdy není jednoduché a je nutno použít řadu goniometrických vzorců. Při dodržení konvence
rozmísťování souřadných systémů (Denavit a Hartenberg, 1955), je možno sestavovat
vzájemné transformační matice automaticky.
Princip je ukázán na Obr. 7-6, kde jsou nakresleny dvě rotační pohybové jednotky,
spojené ramenem, které jsou obecně orientovány v prostoru, a dále dva lokální souřadné
systémy xi −1 , yi −1 , zi −1 a xi , yi , zi umístěné podle zmíněné konvence. Základem uvedené
koncepce je, že osy zi −1 a zi jsou osou rotace rotačních pohybových jednotek a osa xi leží
kolmo na obě zmíněné osy z (v případě mimoběžek ve směru společné normály os zi −1 a zi ).
Podrobná pravidla Denavit-Hartenbergova principu rozmísťování souřadných systémů jsou
uvedena v [1].

Obr. 7-6 Denavit-Hartenbergův princip
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Pro nalezení transformačního vztahu mezi těmito souřadnými systémy vykonáme
fiktivní pohyby, které by vedly k sjednocení obou souřadných systémů. Nejprve natočíme osu
xi −1 kolem osy zi −1 o úhel ϑi tak, že osy xi −1 a xi jsou rovnoběžné. Dále posuneme osu xi −1
ve směru osy zi −1 o vzdálenost di tak, že osy xi −1 a xi jsou totožné. Nyní posuneme počátek
souřadného systému xi −1 , yi −1 , zi −1 podél osy xi o vzdálenost ai tak, že počátky obou
souřadných systémů jsou totožné. Nyní zbývá natočit osu zi −1 kolem xi o úhel α na osu .. a
souřadné systémy jsou totožné. Uvedený princip platí obecně a říká, že libovolně orientované
a posunuté souřadné systémy je možno sjednotit čtyřmi jednoduchými pohyby – rotací,
translací, translací a zase rotací a tyto pohyby jsou definovány čtyřmi DenavitHartenbergovými parametry
ϑi
di
ai

αi

úhel mezi osami xi −1 a xi při otáčení kolem zi −1
nejkratší vzdálenost (normála) mezi osami xi −1 a xi , kladný směr ve směru zi −1
nejkratší vzdálenost (normála) mezi osami zi −1 a zi , kladný směr ve směru xi
úhel mezi osami zi −1 a zi při otáčení kolem xi

Po rozmístění lokálních souřadných systémů podle pravidel se dají tyto parametry
poměrně snadno na virtuálním modelu odečíst funkcí Změř (Measure). Transformační vztah
mezi dvěma sousedními lokálními souřadnými systémy je pak definován univerzální
transformační maticí, která je ve tvaru

Ai −1, i

cos ϑi
 sin ϑ
i
=
 0

 0

− sin ϑi cos α i
cos ϑi cos α i
sin α i
0

sin ϑi sin α i
− cos ϑi sin α i
cos α i
0

ai cos ϑi 
ai sin ϑi 
di 

1 

(0-1)

do které se pro vyčíslení parametry ϑ , d , a, α dosadí. Jedná se o tzv. homogenní
transformační matici mezi dvěma sousedními souřadnými systémy článků, které jsou spojeny
rotační nebo translační pohybovou jednotkou, která má obecně tvar
P
 R
Ai −1, i = 

0 0 0 1 

(0-2)

kde R je submatice vzájemné rotace souřadných systémů a P jsou souřadnice počátku itého lokálního souřadného systému, vyjádřené v souřadnicích i − 1 souřadného systému. První
tři sloupce transformační matice Ai −1, i mají fyzikální význam homogenních souřadnic
jednotkových vektorů i i , ji , k i na osách i-tého souřadného systému, vyjádřené v
souřadnicích i-1 souřadného systému.

Důležitá poznámka
Kromě klasických ortogonálních (třírozměrných) souřadnic je v kinematice
mechanismů s výhodou využíváno tzv. homogenních souřadnic, které jsou čtyřrozměrné.
Čtvrtá souřadnice je zde zavedena z formálních důvodů (v počítačové grafice význam má) a
pro souřadnice bodu má vždy velikost 1, pro souřadnice vektoru je 0. První tři souřadnice jsou
stejné jako klasické ortogonální souřadnice. Souřadnice bodu P a vektoru i jsou tedy
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vyjádřeny jako sloupcové matice. V homogenních souřadnicích tedy je možno odlišit
souřadnice vektoru a bodu, což z klasických ortogonálních souřadnic není zřejmé.

 px 
p 
y
P= 
 pz 
 
 1 

 ix 
i 
y
i= 
 iz 
 
 0 

(0-3)

Každá transformační matice mezi sousedními lokálními souřadnými systémy má pouze
jednu proměnnou, je to proměnná ϑi v případně rotační vazby a di v případě translační vazby
a tyto proměnné pro zjednodušení transformačních matic nahrazujeme zobecněnou souřadnicí
qi . Ostatní parametry jsou konstantní a určují délky článků a jejich vzájemnou orientaci.
Zobecněné souřadnice q1 až q3 jsou tedy definovány jako úhly, popř. vzdálenosti mezi osami
x lokálních souřadných systémů. Jednotlivé zobecněné souřadnice pro všechny pohybové
jednotky mechanismu s n stupni volnosti tvoří vektor zobecněné souřadnice.
T

q = [ q1 q2  qn ]

(0-4)

Pro určení polohy pracovního článku mechanismu, respektive nástroje je nutné znát
nejen polohu koncového bodu nástroje, danou souřadnicemi px , p y , pz v základním
souřadném systému xb , yb , zb , ale také jeho orientaci v prostoru danou třemi úhly vůči osám
základního souřadného systému. Pro určení orientace nástroje je zaveden tzv. přibližovací
vektor o, který leží v ose posledního článku, resp. nástroje. Poloha a orientace nástroje je pak
dána spojeným vektorem polohy p a orientace o nástroje – tzv. komplexním (rozšířeným)
vektorem polohy w (Tool Configuration Vector), který má šest souřadnic a je definován
=
w

T
o]
[p=

 px

py

pz

ox

oy

oz 

T

(0-5)

Celková transformační matice mezi základním (referenčním) souřadným systémem a
posledním n-tým souřadným systémem vznikne vynásobením jednotlivých transformačních
matic pro sousední souřadné systémy v pořadí, jak jsou lokální souřadné systémy očíslovány,
a je funkcí všech zobecněných souřadnic
Tbn ( q1 , q2 ,..., qn ) = Ab 0 .A 01 ( q1 ) .A12 ( q2 ) . ... A n−1, n ( qn )

(0-6)

Příklad 7-1 Řešení přímé úlohy kinematiky pro mechanismus RTT
V příkladu je pro již uvedený manipulátor se třemi stupni volnosti a s kinematickou
strukturou RTT dle Obr. 7-7 celý postup ukázán. Kinematická struktura a rozmístění
souřadných systémů dle Denavit-Hartenbergova principu je na obrázku vpravo, v Tab. 7-1
jsou čtveřice Denavit-Hartenbergových parametrů. Zde je nutno zdůraznit, že technologická
hlavice (chapadlo) je pojímána jakou nedílná součást třetího článku a proto je poslední
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souřadný systém x3 , y3 , z3 umístěn až ve středu úchopné hlavice. Tento přístup, pokud je
možný, zjednodušuje výpočet. 1
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Obr. 7-7 Manipulátor se třemi stupni volnosti se strukturou RTT
Tab. 7-1
i

ϑi

di

ai

αi

0

0

l0

0

0

1

q1

0

0

0

2

0

q2

l2

π /2

3

0

q3

0

0

Jak už bylo uvedeno v předchozím výkladu, čtveřice D-H parametrů jsou odečteny na
CAD modelu manipulátoru s použitím funkce Změř (Measure). V každém řádku kromě
prvního (nepohyblivý podstavec – tzv. nulový článek) může být pouze jedna zobecněná
proměnná qi , v případě rotační vazby daného článku je vždy ve sloupci ϑi , v případě
translační vazby je vždy ve sloupci pod di . V tomto případě se jedná o kinematickou
strukturu RTT (rotace, translace, translace), první zobecněná proměnná je tedy označena
obecným symbolem q1 , je umístěna ve sloupci pod ϑi a má rozměr úhlu [rad], druhá
zobecněná proměnná je q2 a je to posunutí v délkových jednotkách [m] a je umístěná ve
druhém sloupci pod di . Stejně i třetí zobecněná proměnná q3 . Čtyři Denavit-Hartenbergovy
parametry z řádku s indexem 0 jsou parametry, které určují transformační vztah mezi základním souřadným systémem xb , yb , zb a x0 , y0 , z0 , který je pevně spojen s článkem 0 a je
nepohyblivý, a dosazují se do univerzální transformační matice Ai −1,i dle vztahu (7-1), pak
dostaneme transformační matici Ab 0 ve tvaru
1 Vzhledem ke zjednodušení dynamického modelu je praktické zahrnout objekt manipulace do sestavy třetího
článku a počítat hmotnostní parametry (hmotnost, poloha těžiště, matice setrvačnosti) pro celý třetí článek včetně
hlavice a objektu manipulace.
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Ab0

cos(0) − sin(0) cos(0) sin(0) sin(0) 0.cos(0) 
 sin(0) cos(0) cos(0) − cos(0) sin(0) 0.sin(0) 

=
 0
sin(0)
cos(0)
l0 


0
0
1 
 0

(0-7)

který můžeme vzhledem nulovým argumentům goniometrických výrazů zjednodušit na

Ab0

1
0
=
0

0

0
1
0
0

0 0
0 0 
1 l0 

0 1

(0-8)

Z výsledného vyjádření transformační matice Ab 0 již můžeme vidět, že souřadné
systémy xb , yb , zb a x0 , y0 , z0 vůči sobě nejsou natočené (submatice rotace je jednotková) a
jsou posunuty vůči sobě o vzdálenost l0 ve směru osy z ( l0 je na z-tové pozici), jak odpovídá
i grafickému vyjádření na Obr. 7-7.
Stejně tak parametry z řádku s indexem i = 1 jsou parametry, které určují transformační
vztah mezi x0 , y0 , z0 (podstavec) a x1 , y1 , z1 , spojeným s článkem 1, a dosazují se do
transformační matice A 01 (q1 ) , která je funkcí jediné proměnné q1 (v tomto případě se jedná o
úhlové natočení v radiánech, popř. ve stupních). Zde je ještě nutno zdůraznit, že proměnná
q1 = q1 ( t ) je funkcí času, protože článek 1 se otáčí, tedy celá transformační matice je funkcí
času

cos ( q1 ( t ) ) − sin ( q1 ( t ) ) cos(0) sin ( q1 ( t ) ) sin(0) 0.cos ( q1 ( t ) ) 


sin ( q1 ( t ) ) cos ( q1 ( t ) ) cos(0) − cos ( q1 ( t ) ) sin(0) 0.sin ( q1 ( t ) ) 

A 01 (t ) = 

0
sin(0)
cos(0)
0




0
0
0
1

(0-9)

Po zjednodušení goniometrických výrazů dostaneme pro matici A 01 (t )
cos ( q1 ( t ) ) − sin ( q1 ( t ) )

sin ( q1 ( t ) ) cos ( q1 ( t ) )
A 01 (t ) = 
0
0


0
0

0 0

0 0

1 0
0 1 

(0-10)

Z výsledného zjednodušení matice A 01 (t ) je opět vidět vzájemná poloha souřadných
systémů, jednotkové vektory i1 a j1 se spolu s prvním souřadným systémem otáčí kolem
vektoru k 0 a souřadné systémy mají shodný počátek (žádné posunutí ve čtvrtém sloupci), jak
je ve shodě s Obr. 7-7. Analogicky se čtyři Denavit-Hartenbergovy parametry z řádku
s indexem i = 2 dosazují do transformační matice A12 ( q2 ( t ) ) a parametry z řádku s indexem
i = 3 dosazují do transformační matice A 23 ( q3 ( t ) ) .

MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463

13

Řízení robotů
1
0
A12 (t ) = 
0

0

l2 
0 0
0 −1
0 
1 0 q2 (t ) 

0 0
1 

(0-11)

Z fyzikálního významu sloupců matice A12 (t ) je vidět, že druhý souřadný systém je
oproti prvnímu trvale natočen – osa y2 druhého souřadného systému míří do osy z1 prvního
(1 je na z pozici), osa z2 druhého souřadného systému míří do záporného směru osy y1
prvního souřadného systému (-1 na y pozici), počátek druhého souřadného systému je trvale
posunut o vzdálenost l2 ve směru osy x1 prvního souřadného systému a dále se posouvá o
vzdálenost q2 (t ) ve směru osy z1 prvního souřadného systému. Opět to odpovídá poloze a
orientaci souřadných systémů na Obr. 7-7.
1
0
A 23 (t ) = 
0

0

0
1
0
0

0
0 
0
0 
1 q3 (t ) 

0
1 

(0-12)

Nakonec z fyzikálního významu sloupců transformační matice A 23 (t ) je vidět, že třetí
a druhý souřadný systém nejsou vůči sobě natočeny (submatice rotace je jednotková,
jednotkové vektory v prvních třech sloupcích jsou stejné) a že počátek třetího koncového
souřadného systému se posouvá ve směru osy z2 o proměnlivou vzdálenost q3 (t ) .
Výsledná transformační matice mezi základním souřadným systémem xb , yb , zb a
posledním souřadným systémem x3 , y3 , z3 je dána součinem dílčích transformačních matic
Tb3 (q1 (t ), q2 (t ), q3 (t )) = Ab 0 .A 01 (q1 (t )).A12 (q2 (t )).A 23 (q3 (t ))

(0-13)

Když vyjádříme transformační matici Tb3 (t ) symbolicky (symbolicky roznásobíme jednotlivé
transformační matice), dostaneme celkovou transformační matici v symbolickém vyjádření

cos ( q1 ( t ) )

sin ( q1 ( t ) )
Tb3 (t ) = 
0


0

0

sin ( q1 ( t ) )

1
0

0
0

0 − cos ( q1 ( t ) )

sin ( q1 ( t ) ) . q3 (t ) + cos ( q1 ( t ) ) . l2 

− cos ( q1 ( t ) ) . q3 (t ) + sin ( q1 ( t ) ) . l2 

q2 (t ) + l0


1

(0-14)

Důležité
Z výrazu (7-14) pro Tb3 (t ) můžeme při znalosti kloubových proměnných
q1 (t ), q2 (t ) a q3 (t ) pohodlně vypočítat polohu koncového bodu nástroje – jsou to souřadnice
x, y, a z ve čtvrtém sloupci celkové transformační matice a také směry jednotkových vektorů a
tedy i os posledního (třetího) souřadného systému během pohybu – jsou to souřadnice vektorů
i 3 , j3 a k 3 v prvních třech sloupcích celkové transformační matice. Celková transformační
matice tedy řeší základní úlohu v kinematice průmyslových robotů se sériovou strukturou –
přímou úlohu kinematiky, kdy známe kloubové proměnné a hledáme polohu a orientaci
posledního článku, resp. nástroje.
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Pokud je na konci posledního článku upevněn nástroj, jehož souřadnice v x3 , y3 , z3
jsou pevné (odečteme je z výkresu, popř. z CAD modelu), přepočteme souřadnice tohoto
bodu do základního souřadného systému xb , yb , zb vztahem (pro zjednodušení psáno bez
časových funkcí)
 xb 
 x3 
y 
 
 b  = Tb (q , q , q ) .  y3 
3 1 2 3
 zb 
 z3 
 
 
1
1

(0-15)

Je zřejmé, že souřadnice xb , yb , zb koncového bodu jsou funkcí natočení q1 a posunutí
q2 a q3 a také pevných rozměrů mechanismu - l0 je výška článku 0 (základu), l2 je velikost
zdvihu a l3 je velikost horizontálního výsuvu třetího článku.
Konec příkladu 7-1 Řešení přímé úlohy kinematiky pro mechanismus RTT

7.3.2

Přímá úloha kinematiky

Vztah (7-13) platí obecně i pro kinematickou strukturu s více články a tak
transformační matice mezi základním souřadným systémem a posledním n-tým lokálním
souřadným systémem, spojeným s pracovním bodem mechanismu, je ve tvaru

Tbn (q1 , q2 ,  , qn ) = Ab 0 .A 01 (q1 ).A12 (q2 ).  A n−1, n (qn )

(0-16)

Jak už bylo uvedeno v předcházejícím příkladu, vyčíslení celkové transformační matice
v každém okamžiku pohybu řeší tzv. přímou úlohu kinematiky, kdy je znám vektor
T
kloubových proměnných q(t ) = [ q1 (t ) q2 (t )  qn (t ) ] a tedy známe jednotlivá natočení a
posunutí článků robotu a hledáme polohu a orientaci koncového nástroje robotu – tedy
rozšířený vektor polohy w. V případě dalšího nástroje na posledním článku je použit ještě
výraz (7-15). Jedná se nejen o polohu, ale i o průběh rychlosti koncového bodu složeného
pohybu. Je zřejmé, že když se budou všechny články pohybovat např. konstantní rychlostí,
pohyb koncového bodu a orientace nástroje vznikne složením těchto pohybů a výsledkem je
obecná trajektorie koncového bodu. Např. pro robot dle Obr. 7-7 se bude při konstantní
rychlosti jednotlivých článků koncový bod pohybovat po šroubovici se stále se zvětšujícím
průměrem.
7.3.3

Inverzní úloha kinematiky

Druhá, pro řízení průmyslových robotů zásadní úloha, je tzv. inverzní úloha
kinematiky, kdy je znám průběh žádané polohy a orientace koncového bodu – např. pohyb po
přímce konstantní rychlostí a hledáme průběhy polohy a rychlosti jednotlivých kloubů –
kloubové proměnné q1 až qn . Tyto hodnoty polohy a rychlosti pak slouží jako žádané
hodnoty pro měniče jednotlivých pohonů, které pohyb realizují. Výsledný složený pohyb
koncového bodu nástroje pak odpovídá s určitou přesností požadovanému pohybu koncového
bodu – např. po již uvedené přímce. No a přesnost je zásadním technickým problémem jak
pro konstruktéra mechanického subsystému robotu (tuhost ramen, tuhost převodů, vymezení
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vůlí převodů, přesnost pohybových šroubů, ozubených řemenů, vůle v uložení a řada dalších
vlivů, které se na mechanické přesnosti podílí) tak pro tvůrce pohonného subsystému
(zejména dynamické vlastnosti pohonů a jejich regulace) a v neposlední řadě také pro tvůrce
řídicího systému, kde se projeví přesnost a rychlost výpočtu, přesnost odměřování polohy a
rychlosti ve zpětných vazbách a zejména vlastní princip výpočtu akčních veličin jako
žádaných hodnot pro pohony. Vlastní výpočet inverzní úlohy kinematiky je pro sériové
kinematické struktury mnohem složitější, než jednoduchý maticový výpočet úlohy přímé.
Např. pro již uvedený příklad kinematické struktury RTT se třemi stupni volnosti je výsledná
transformační matice dána výrazem

cos ( q1 ( t ) )

sin ( q1 ( t ) )
Tb3 (t ) = 
0


0

0

sin ( q1 ( t ) )

1
0

0
0

0 − cos ( q1 ( t ) )

sin ( q1 ( t ) ) . q3 (t ) + cos ( q1 ( t ) ) . l2 

− cos ( q1 ( t ) ) . q3 (t ) + sin ( q1 ( t ) ) . l2 

q2 (t ) + l0


1

(0-17)

Pro souřadnice x(t ), y (t ), z (t ) koncového bodu dostaneme z posledního sloupce matice
Tb3 (t ) rovnice
=
x(t ) sin ( q1 ( t ) ) . q3 (t ) + cos ( q1 ( t ) ) . l2

− cos ( q1 ( t ) ) . q3 (t ) + sin ( q1 ( t ) ) . l2
y (t ) =

(0-18)

=
z (t ) q2 (t ) + l0

které pro známé průběhy kloubových proměnných q1 (t ), q2 (t ) a q3 (t ) mají snadné
řešení. Opačný případ inverzní úlohy, kdy známe průběhy souřadnic koncového bodu
x(t ), y (t ), z (t ) a hledáme jednotlivé kloubové proměnné q1 (t ), q2 (t ) a q3 (t ) , už nemá
jednoduché řešení ani pro tak jednoduchou kinematickou strukturu, jako je manipulátor RTT.
Hledané proměnné q1 (t ), q2 (t ) a q3 (t ) jsou totiž uvnitř goniometrických výrazů a soustava
rovnic je transcendentní a je nutno ji v obecných případech řešit numericky. Prostředky pro
numerické řešení takovýchto soustav transcendentních rovnic jsou např. v matematickém SW
Mathcad (Součást CAD systému Creo Parametric), popř. v matematickém simulačním
systému Matlab. Mechanismy průmyslových robotů mají relativně jednoduchou kinematickou
strukturu a pro vlastní výpočet se nevyužívá numerický iterační výpočet, protože nároky
řídicího systému na rychlost výpočtu jsou enormně vysoké. Vlastní výpočet je tedy většinou
založen na maticovém a vektorovém počtu a využívá goniometrické rovnice a vzorce pro
nalezení úhlů příslušných stran trojúhelníků, které jsou tvořeny jednotlivými rameny.
Problematická je tzv. singulární poloha mechanismu (např. všechny články v jedné přímce),
kdy trojúhelníky degradují na přímku a je nutno inverzní úlohu v těchto polohách řešit
speciální technikou. Univerzální výpočet inverzní úlohy pro libovolný mechanismus, který je
součástí např. CAD systémů, už je záležitost relativně složitá a nejčastěji je založen na
iteračních matematických metodách. Protože potřeba řešení inverzní úlohy kinematiky je
obecně (nejen v robotice) vysoká, existuje celá řada výkonných výpočetních metod, jejich
přehled a matematické jádro řešení je uvedeno v literatuře [1].
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Důležitá poznámka
Výpočet inverzní úlohy kinematiky je jedním ze základních výpočtů nejen pro řízení
průmyslových robotů, ale je zásadním metodickým krokem při konstrukci různých výrobních
strojů a zařízení. Konstruktér zařízení začíná konstrukci vlastního mechanismu stroje
analýzou toho, co má stroj vykonávat – tj. analýzou pohybu nástroje, objektu manipulace a
silového působení způsobeného technologií (např. síly a momenty způsobené nabíráním
zeminy bagrem nebo nakladačem do lžíce, analýzou technologických sil při obrábění apod.),
dále pro požadovaný pohyb nástroje provede syntézu vlastního mechanismu – stanoví
vhodnou kinematickou strukturu, která umožní požadovaný pohyb nástroje v potřebném
rozsahu. Pro danou kinematickou strukturu provede pro požadovaný pohyb nástroje inverzní
úlohu, tj. zjistí pohyby jednotlivých komponent stroje, pro tento pohyb vypočte silové
působení v kinematických vazbách mechanismu na základě simulace dynamiky. Na základě
vypočtených sil ve vazbách provede dimenzování vlastních vazeb (vedení, ložisek) a stanoví
potřebné síly a momenty pro pohyb mechanismu. Dále provede syntézu převodů a rozvodů
akčních sil a momentů a volbu pohonů. Současně ve strukturální analýze zatěžuje
vypočtenými silami jednotlivé součásti pro zjištění napětí a deformací. Na základě výpočtů je
proveden první konstrukční návrh, upřesní se materiály a tím i hmotnostní parametry
jednotlivých součástí a cyklus několikrát opakuje, až je dosaženo optimálního řešení – např.
vzhledem k poměru užitných vlastností ke hmotnosti a ceně. Tento poměrně složitý cyklus
vývoje a optimalizace mechanického subsystému stroje není již dnes možno realizovat bez
výpočetní podpory svázané s vlastním konstrukčním procesem. Uvedené problematice se
věnují předměty CAD II (Kinematika a dynamika mechanismů – výpočet zátěžných sil) a
CAD III (strukturální analýzy – výpočet napětí a deformací součástí) s využitím výkonného
CAD systému Creo Parametric.

7.4 HIERARCHICKÁ STRUKTURA ŘÍDICÍHO SYSTÉMU ROBOTŮ
Vzhledem k výpočetně náročným úlohám řídicího subsystému bývá řídicí systém
rozdělen na několik subsystémů, každý je vybaven vlastním procesorem a komunikují mezi
sebou po sběrnicích, popř. si předávají údaje přes sdílenou paměť. V dřívějších dobách
představoval výkon řídicích počítačů robotů podstatné omezení, např. výpočet kruhové
interpolace pro řízení pohybu koncového bodu byl pomalý a skutečný pohyb vykazoval od
ideální kružnice odchylku i několik milimetrů. Výkon dnešních moderních procesorů již
nepředstavuje výrazné omezení a tak dochází zejména k posilování funkčnosti modulů pro
zpracování obrazu, rozpoznávání technologické scény, adaptivní řízení a dalších. Typická
hierarchická struktura řídicího systému průmyslového robotu je znázorněna na Obr. 7-8.
Jak už bylo uvedeno výše, základní úlohou řízení je výpočet inverzní úlohy kinematiky,
tj. přepočet polohy a orientace nástroje robotu na žádané polohy jednotlivých kloubů pro
každý bod trajektorie. Vlastní trajektorie je zadávána do uživatelského programu na úrovni
operačního systému, kde se programuje poloha v grafickém, popř. textovém uživatelském
rozhraní, popř. se robot programuje tzv. učením, kdy se navádí nástroj robotu dálkovým
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ovládáním (TeachPendant) do vybraných bodů trajektorie a definuje se způsob pohybu mezi
těmito uzlovými body, jak je ukázáno v kapitole Programování průmyslových robotů.

Obr. 7-8 Hierarchická struktura řídicího systému průmyslového robotu
Výpočet inverzní úlohy kinematiky je prováděn v subsystému, který se nazývá Operační
řízení. Výsledkem výpočtu inverzní úlohy kinematiky jsou průběhy polohy, rychlosti, popř.
zrychlení jednotlivých kloubů, které při společném pohybu vytvoří požadovaný pohyb
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koncového bodu nástroje po žádané dráze s požadovanou orientací nástroje v každém bodě
dráhy. Průběhy polohy, rychlosti (popř. zrychlení) jednotlivých kloubů (obecně
kinematických vazeb), vstupují jako žádané hodnoty do Reflexní úrovně řízení. Na úrovni
Reflexního řízení jsou servopohony jednotlivých kloubů. Pojem servopohon se používá pro
pohony (elektrické, tekutinové aj.), které disponují vlastností přesného řízení polohy.
Většinou jsou vybaveny technickými prostředky pro měření polohy ve zpětné vazbě, ale
existují i servopohony bez zpětné vazby – např. krokové motory. Na reflexní úrovni jsou
zpracovány průběhy polohy a rychlosti jednotlivých kloubů, které v jednodušším případě
přímo předány zpětnovazebním regulátorům polohy a rychlosti jednotlivých pohonů. Tento
způsob řízení je méně náročný na výkon řídicích počítačů, přináší ovšem méně přesné
zpětnovazební řízení polohy kloubů, které ve svém důsledku má i nižší přesnost polohy
výsledného složeného pohybu koncového nástroje. Důvodem nižší přesnosti těchto pohonů je
zejména „dynamika mechanismu“, tj. dynamické zobecněné síly (síly a momenty podle typu
kinematické vazby), které vznikají při neustálém zrychlování a brzdění jednotlivých kloubů a
velmi tuhých, a tím i hmotných ramen. Také nastavení PID regulátorů jednotlivých
servosmyček není optimální, protože se neustále rychle mění momenty setrvačnosti
jednotlivých skupin ramen v závislosti na jejich poloze. Tyto dynamické vlivy vstupují do
procesu řízení jako neznámé poruchové veličiny a způsobují nepřesnosti při řízení polohy
jednotlivých ramen a tím i koncového bodu robotu. Z těchto důvodů většina výrobců robotů
využívá technologii tzv. momentového řízení robotů (angl. Computed Torque Control), která
odstraňuje uvedené nedostatky a zásadně zvyšuje přesnost polohování nástroje a možnosti
dynamiky pohybu.
Momentové řízení je zjednodušeně takové řízení, kdy řídicí počítač na základě
dynamického modelu mechanismu a požadovaného pohybu vypočte požadované momenty,
které musí pohony vyvinout, aby se mechanismus pohyboval po zadané trajektorii se zadanou
rychlostí. Momenty pohonů jsou vypočteny se zahrnutím všech dynamických vlivů ramen a
dynamiky vnitřních rozvodů v mechanismu (redukované momenty pohonů, převodů a
rozvodů). Momentové řízení je tedy dokonalejším způsobem řízení kinematického a jeho
výpočet probíhá také na úrovni operačního řízení. Vstupními veličinami pro matematický
model dynamiky mechanismu jsou požadované průběhy polohy, rychlosti a zrychlení
jednotlivých kloubů a výstupem tohoto modelu je požadovaný moment, který musí jednotlivé
pohony vyvinout, aby se koncový bod nástroje pohyboval přesně po zadané trajektorii se
zadanou rychlostí, popř. působil zadanou silou na objekt manipulace. Přitom vlastní princip
momentového řízení je relativně jednoduchý a může být využit pro polohové řízení obecných
strojů, nejen robotů. Podrobné informace o momentovém řízení průmyslových robotů jsou
uvedeny v literatuře [1].

Důležitá poznámka
Pojmem elektrický pohon je většinou označována soustava měniče, vlastního motoru
s převodovkou, odměřovacího zařízení (enkodéru) na rotoru motoru pro měření polohy a
rychlosti otáčení (např. IRC snímač) a často také brzdy na hřídeli motoru. Moderní měnič je
vybaven kromě silových napájecích obvodů také vlastním procesorem pro řízení měniče,
realizaci regulátorů polohy, rychlosti a proudu a často obsahuje také digitální a analogové
vstupy a výstupy pro lokální řízení (stejně jako malé PLC). Je vybaven také komunikačními
prostředky pro komunikaci po průmyslových sběrnicích. Běžný měnič ovšem nelze využít pro
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spojité polohové řízení v robotice, založené jen na kinematickém modelu. Je to dáno tím, že
režimy řízení běžných měničů sice umožňují polohové, rychlostní a momentové řízení, ale ne
současně. Standardní polohové řízení většiny měničů je založeno na přijetí žádané polohy
(zadané např. jako počet inkrementů snímače), po startu pohon zrychluje s nastaveným
konstantním zrychlením na vypočtenou rychlost, pak nastaveným brzděním zpomaluje a
dojíždí přesně na polohu. V průběhu pohybu sice umožňuje přijetí další žádané polohy a
aktualizuje parametry pohybu, ale stále má snahu se pohybovat po tzv. rampové funkci
rychlosti. Jen velmi málo měničů na trhu umožňuje tzv. letmé zadávání rychlosti, tj. téměř
spojitý příjem žádané polohy (např. co 1 ms), kdy mezi jednotlivými polohami nezrychluje
ani nebrzdí. V režimu rychlostního řízení je měnič schopen relativně přesně sledovat
požadovanou rychlost, ale zase v tomto režimu nekontroluje přesné dosažení polohy v daném
čase. V režimu momentového řízení lze i běžný měnič použít pro řízení pohonů robotů, musí
ale být na nadřízené úrovni operačního řízení realizován výše zmíněný dynamický model
robotu pro momentové řízení, který požadované momenty pohonů počítá.

Velmi důležitou úrovní řízení průmyslových robotů je tzv. Adaptivní úroveň řízení.
Adaptivní řízení má za úkol adaptovat (upravit) naprogramovanou trajektorii robotu na
skutečné podmínky, které jsou pro danou technologii vyžadovány. Nejčastěji jsou adaptivní
systémy řízení polohy využívány ve svařování. Při svařování složitých dílů je prvotní
trajektorie svaru zadána pomocí definice v off-line programovacím prostředí, popř. je zadána
objetím požadované trajektorie pomocí dálkového řízení a uložením co největšího počtu bodů
trajektorie do paměti řídicího systému. V průběhu řízení je pak pohyb mezi zadanými body
aproximován vhodnou funkcí a robot první svar provede bez problémů. Problém může nastat
po upnutí dalších svařenců do přípravku, kdy může dojít k mírnému posunu při upnutí, samy
svařence mohou být deformovány teplotními procesy a tak je nutno snímat skutečnou
trajektorii svaru vhodnými technickými prostředky. Většina svařovacích robotů disponuje tzv.
dotykovou adaptivitou, kdy se robot dotkne před zahájením svařování např. kolmých stěn
koutového svaru a tím upřesní polohu svařenců pro adaptivní úroveň řízení. Pro snímání
trajektorie svaru jsou používány různé principy – od příčného rozkmitání svařovací hlavice
v průběhu svařování a hledání minimálního napětí na oblouku, které je v místě nad svarem až
po laserové skenery, které trajektorii svaru skenují, a adaptivní úroveň řízení počítá opravný
vektor polohy, který se přidává k naprogramované trajektorii. Kvalitní adaptivní řízení je
chráněné know-how výrobce robotů a tvoří značnou část ceny řídicího systému robotu.
Na Kognitivní úrovni řízení je většinou zpracováván obraz technologické scény a tato
úroveň řízení vlastně tvoří žádané počáteční, popř. koncové body trajektorie. Používá se často
při manipulaci s neorientovanými součástmi, které jsou nahodile umístěny na dopravním
pásu, popř. neorientovaně umístěny v dopravní bedně. Výběr složitých prostorových součástí
nasypaných neorientovaně do dopravní bedny patří k vysoce složitým úlohám kognitivní
úrovně řízení a jen málo výrobců, popř. aplikačních firem tuto technologii úspěšně zvládá.
Vlastní Operační systém řídicího systému robotu je založen nejčastěji na některém
real-time operačním systému pro průmyslové počítače, zabezpečuje řízení a komunikaci
s jednotlivými periferiemi řídicího počítače (displej, klávesnice, dálkový ovladač, ukládání
dat apod.) a běží na něm uživatelské prostředí pro vytváření a editaci programů robotu. Dále
řídí komunikaci a provoz jednotlivých úrovní řízení. Dnes jsou většinou řídicí programy
vytvářeny tzv. off-line prostřednictvím speciálních SW, běžících na běžném PC v prostředí
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Windows. Po vytvoření a grafické simulaci průběhu programu se program přenáší po
komunikační lince do řídicího systému robotu. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole
Programování průmyslových robotů těchto skript.
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7.5 KONTROLNÍ OTÁZKY
1. Co je to bodové řízení (PTP) robotů?
2. Co znamená spojité řízení (CP) robotů?
3. Co je lokální souřadný systém a jak se rozmístí lokální souřadné systémy po
kinematické struktuře robotu.
4. Jak se provede přepočet souřadnic z lokálního souřadného systému do základního
souřadného systému.
5. Co je to přímá úloha kinematiky a jak se řeší?
6. Co je to inverzní úloha kinematiky a jak se řeší?
7. Co je to momentové řízení?
8. Popište hierarchickou strukturu řídicího systému robotu – operační úroveň řízení.
9. Popište hierarchickou strukturu řídicího systému robotu – reflexní úroveň řízení.
10. Popište hierarchickou strukturu řídicího systému robotu – adaptivní úroveň řízení.
11. Popište hierarchickou strukturu řídicího systému robotu – kognitivní úroveň řízení.
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PROGRAMOVÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH ROBOTŮ
OBSAH:
Online programování
Offline programování
Trendy v programování průmyslových robotů
Spolupráce se systémy strojového vidění
Experimentální programování průmyslových robotů

MOTIVACE:
V současné éře globalizace, zvyšujícího se tlaku na snižování nákladů
a všeobecnou efektivitu, je robotizace výrobních procesů v podniku mnohdy
jedinou cestou k udržení konkurenceschopnosti. Programování průmyslových
robotů je však stále činnost náročná na čas a kvalifikaci programátora, tedy
i cenu. Kupříkladu, programování robotizovaného svařování korby nákladního
automobilu zabere více než 8 měsíců, přičemž samotný proces svařování trvá
jen 16 hodin. [1]
Pro programování průmyslových robotů se používají dvě základní metody.
Online programování probíhá přímo na pracovišti se skutečným robotem,
zatímco offline programování probíhá většinou v kanceláři u 3D modelu
pracoviště. Řada výzkumných pracovišť se pak věnuje dalšímu vývoji metod
jednoduššího programování (učení) průmyslových robotů.

CÍL:
Umět vysvětlit pojmy online a offline programování. Dokázat popsat
jednotlivé kroky tvorby offline programu. Získat základní přehled trendů
v programování průmyslových robotů, implementace strojového vidění
a experimentálních metod programování.
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8.1 ONLINE PROGRAMOVÁNÍ
Metoda online programování je realizována pouze pomocí ovladače robotu (pendantu) a to
přímo na samotném robotizovaném pracovišti. Pomocí pendantu se efektorem manuálně
najíždí do všech požadovaných poloh - pozice a orientace. Každá pozice je uložena
do programu robotu, včetně konfigurace robotu (více o konfiguraci v kap. 8.2.2). Mezi
jednotlivé pozice mohou být zařazeny jednoduché příkazy, jako "čekej po zvolený čas",
"čekej na signál ze senzoru" apod. Programem je pak možno procházet, korigovat
nebo přidávat pozice a ve finále program spustit v automatickém režimu.
Přestože jde o jednoduchý koncept, je použitelný pouze pro díly s jednoduchou geometrií.
Navíc, pokud je program jednou vytvořen, je většinou náročné do něj přidávat další prvky,
nebo jej modifikovat, například při změně tvaru součásti. Možnosti komunikace s externími
zařízeními (sériová komunikace, čtení senzorů apod.) jsou rovněž omezené. Jde proto
o metodu používanou pro jednoduché aplikace s malým počtem cílových bodů ("robtargetů",
dle názvosloví ABB). Na druhé straně je online programování stále užíváno pro svou
jednoduchost, intuitivnost, nízké nároky na kvalifikaci a nízké počáteční náklady.
I na poli online programování jsou však vyvíjeny nové, zjednodušující metody, viz
např. v kapitole 8.3.1.
ABB FlexPendant
Na katedře robototechniky jsou používány moderní roboty firmy ABB, proto byl jako
zástupce pendantů (ovládacích panelů pro online programování robotů) vybrán právě ABB
FlexPendant.
 Hmotnost FlexPendantu je přibližně 1,3 kg.
 Je přizpůsoben pro praváky i leváky (zobrazení lze otočit o 180°).
 Hlavní částí je barevný dotykový displej s úhlopříčkou 7,7" a rozlišením 640x480
pixelů.
 Od konkurenčních jednotek se liší zejména tím, že má pouze 12 pevných tlačítek,
z nichž 4 jsou programovatelné.
 K polohování robotu slouží 3-osý joystick.
 Displej umožňuje zobrazit uživatelsky definované obrazovky a může tak sloužit
jako uživatelské rozhraní (HMI) i v plně automatickém režimu.
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Obr. 1 ABB FlexPendant a jeho základní menu [2]

 Pro splnění normalizovaných bezpečnostních požadavků je vybaven souhlasným
povelovým zařízením (tzv. "tlačítko mrtvého muže", dále TMM) a velkým červeným
tlačítkem "Central Stop".
 TMM má 3 polohy (viz Obr. 2) - nestisknuto, lehce stisknuto (střední poloha) a plně
stisknuto. Robotem je možno pohybovat pouze při stisknutí do střední polohy.
Programátor tak potvrzuje, že pendant skutečně drží a má pod kontrolou a opravdu
chce s robotem hýbat. Pokud robot programátora přitiskne, nebo jinak ohrozí,
programátor intuitivně sevře ruku v pěst, čímž TMM plně stlačí a robot tak zastaví.

Obr. 2 Schéma poloh souhlasného povelového zařízení
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8.2 OFFLINE PROGRAMOVÁNÍ
Offline programování je založeno na 3D modelu kompletního robotizovaného pracoviště
a může tak probíhat zcela virtuálně. V současné praxi se proto programování průmyslových
robotů přesouvá z reálných pracovišť do kanceláří.
Metoda offline programování je v zásadě nezbytná pro všechny složitější procesy a všechny
robotizační firmy (ABB, Kuka, Motoman, Fanuc, ...) mají proto již vyvinutá svá vlastní
programovací prostředí pro offline programování, viz v Tab. 1.
VÝROBCE
ABB
Kuka
Fanuc
Mitsubishi
Kawasaki

SOFTWARE
RobotStudio
KUKA SIM
Roboguide
MELFA WORKS
Pc-ROSET
Tab. 1 Výrobci robotů a jejich offline programovací prostředí

Jednou z výhod je, že programátor nemusí mnohdy i měsíce pobývat v nepříznivém prostředí,
například v hluku u kovacího lisu, nebo horku u pece. Hlavní výhodou však je možnost využít
režimu offline programování již při návrhu pracoviště. Ještě před realizací je tak možno
vyzkoušet, zda se robot bez kolizí dostane všude, kam má a v závislosti na tom například
optimalizovat polohu robotu, nebo zvolit jiný typ robotu. Offline simulace procesu je tak dnes
nedílnou součástí každého návrhu pracoviště.
Obr. 3 ukazuje postup a jednotlivé kroky tvorby offline simulace.
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Obr. 3 Schéma postupu při tvorbě offline simulace
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8.2.1

Tvorba a import 3D modelů

Základem offline programování a simulace jsou 3D modely pracovního objektu (objektu
manipulace, obrobku) a efektoru (úchopných čelistí, svařovacího hořáku, přísavky...). Ač to
pro vytvoření offline programu není nezbytné, většinou se již v simulaci setkáváme
s modelem celého robotizovaného pracoviště. Díky tomu je možno nejen naprogramovat
pohyby vztažené k pracovnímu objektu (například trajektorii broušení), ale také najít,
případně odstranit, kolize s ostatními objekty na pracovišti.

Obr. 4 Simulace robotizované buňky [3]

Modely většinou vznikají v externích CAD systémech, jako jsou CREO, SolidWorks, Catia
a další. Do offline programovacích prostředí, jako je ABB RobotStudio, je lze importovat
převedením na univerzální formáty - například .sat, či .step.
Pokud nemáme k dispozici 3D model, lze jej vytvořit i zpětně, například pomocí technologie
3D skenování. Na Obr. 5 je přenosný 3D scanner HandyScan 3D.

Obr. 5 3D scanner HandyScan 3D [4]
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8.2.2 Tvorba cílových bodů
Prvním krokem v plánování pohybu robotu je tvorba cílových bodů (robtargetů). Jsou to
souřadné systémy umístěné v prostoru, do kterých se bude polohovat definovaný souřadný
systém nástroje (Tool Centre Point - TCP). TCP bývá umístěný většinou do vrcholu nástroje,
nebo jiného vhodného bodu - například hrot drátu ve svařovacím hořáku, střed přísavky apod.

Obr. 6 Umístění robtargetů v prostoru

Robtargety mají čtyři složky:
 polohu (vyjádřenou souřadnicemi x,y,z)
 orientaci (vyjádřenou čtveřicí tzv. kvaternionů - uživatelsky poměrně nepříjemný
a "neprůhledný" zápis vycházející z maticového vyjádření orientace)
 požadovanou konfiguraci os robotu (viz níže)
 Požadovanou polohu externích os (například polohovadla) v okamžiku, kdy robot
dorazí do daného robtargetu
Definice robtargetu (zde v podobě zápisu RAPID kódu robotů ABB) pak může vypadat
například takto:

Obr. 7 Příklad definice robtargetu
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Když řídicí systém robotu počítá polohu jednotlivých os (kloubů) tak, aby se koncový bod
nástroje (TCP) "trefil" přesně do cílového bodu (robtargetu), řeší tzv. inverzní úlohu
kinematiky. Ta má však více řešení. V reálu se to projevuje tak, že robot dokáže do bodu
v prostoru najet v určitém počtu tzv. konfigurací os.
Jak je ukázáno na Obr. 8 a Obr. 9, robot může mít osy napolohovány různými způsoby a stále
dosáhne toho, že TCP dostane tam, kam potřebuje. Do bodu na Obr. 9 se může dostat
dokonce osmi (!) různými způsoby - konfiguracemi os.
Během provozu je však nežádoucí, aby si robot do robtargetů najížděl "jak se mu zachce",
proto je součástí robtargetu i požadavek na konkrétní konfiguraci os.

Obr. 8 Různé konfigurace v jednom bodě - nákres [1]Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.

Obr. 9 Různé konfigurace v jednom bodě - simulace
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8.2.3 Plánování trajektorie pohybu
Máme-li připraveny všechny body, do kterých bude robot při své činnosti najíždět, můžeme
jimi proložit trajektorie (trasy, cesty). Zde zjistíme, zda jsou konfigurace os v jednotlivých
bodech zvoleny správně, tedy zda robot dokáže projet všemi body v požadovaných
konfiguracích tak, jak na sebe navazují.
Mezi jednotlivé pozice mohou být zařazeny jednoduché příkazy, jako "čekej po zvolený čas",
"čekej na signál ze senzoru" apod.

Obr. 10 Proložení robtargetů trajektoriemi

V definici trajektorie volíme:
 cílový robtarget
 interpolaci pohybu - lineární, v kloubech, kruhovou (viz níže)
 rychlost pohybu (mm/s)
 zónu - přesnost se kterou se projíždí daným robtargetem (viz níže)
 nástroj s jehož TCP se do daných robtargetů "trefujeme"
 pracovní objekt, ke kterému je robtarget vztažen (souvisí s možností volby více
pracovních objektů, mezi kterými je možno přecházet)
Definice trajektorie (zde v podobě zápisu RAPID kódu robotů ABB) pak může vypadat
například takto:

Obr. 11 Příklad definice trajektorie
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Typy interpolace pohybu
1) Lineární interpolace - tato metoda se používá, jestliže chceme dodržet přesně
lineární trasu mezi počátečním a koncovým bodem.

Obr. 12 Lineární interpolace trajektorie [5]

2) Interpolace v kloubech - tato metoda se používá tehdy, pokud není důležitý průběh
pohybu nástroje během trasy a cílem je pouze reorientovat robot do koncové pozice
nejefektivnější cestou. Protože je pohyb řízen tak, že se všechny osy pohybují konstantní
rychlostí tak, aby do cílového bodu dorazily ve stejný okamžik, pohyb je nelineární
a "nevyzpytatelný".

Obr. 13 Interpolace trajektorie v kloubech [5]
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3) Kruhová interpolace - Kruhová dráha je definována třemi body. První je počátkem
kruhového oblouku, druhý je mezibodem k určení křivosti oblouku a třetí bod definuje konec
oblouku

Obr. 14 Kruhová interpolace [5]

Rozdíl mezi jednotlivými typy interpolací je názorně předveden na simulaci v
přiloženém videu:
Simulace_interpolace_trajektorii.wmv
Zóny - pokud nepožadujeme, aby robot při vykonávání pohybů najížděl do definovaných
bodů (robtargetů) přesně, můžeme definovat tzv. zóny. Je to poloměr kulového prostoru
kolem robtargetu. Jakmile se do něj TCP dostane, robot už začne "zatáčet" a definovaný
robtarget mine. Nemusí při tom zpomalovat, proto se zóny využívají zejména při přejezdech,
kde není nutno přesně dodržet polohy v bodech.

Obr. 15 Příklad použití zóny v trajektorii

MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463

13

Programování průmyslových robotů
8.2.4 Simulace výrobního procesu a signálů
Aby se simulace přiblížila co jak možná nejvíce realitě, nestačí pouze simulovat pohyby
robotu. Offline simulační programy, jako je ABB RobotStudio umí simulovat pohyby
i externích zařízení, například dveří obráběcích strojů, čelistí efektoru, dopravníků atd. Ty je
možno řídit simulovanými signály (většinou digitálními).
Například, efektor může být definován jako mechanismus, který reaguje na virtuální signály
Efektor_otevrit a Efektor_zavrit. Pokud jsou tyto signály vyslány, mechanismus efektoru se
virtuálně otevře nebo zavře. Simulovat však lze nejen pohyby, ale i jiné události, například
uchopení objektu manipulace (OM), tj. jeho virtuální připojení k efektoru.
V programu je pak možno tento proces řídit například takto (velmi zjednodušené):

Tyto simulované signály pak mohou být použity při přechodu do reálu jako skutečné signály,
například ovládající pneumatické ventily na efektoru. Z pochopitelných důvodů je však nutno
smazat signály, jako výše zmíněné připojení OM k efektoru - to se v reálu stane jaksi
"automaticky", je-li OM v efektoru sevřen.
8.2.5 Přechod do online
Při přechodu z offline simulace do reálného
(online) pracoviště je nutné:
 Změnit virtuální signály na skutečné
(ovládání periferií)
 Smazat signály vázané pouze na simulaci
(viz výše uchopení objektu)
 "Sjednotit" souřadné systémy virtuálního
a skutečného pracoviště (definice
souřadných systémů pracovních objektů,
například kalibrace pomocí kalibračních
hrotů na přípravcích)
 Krok za krokem zkontrolovat všechny
body a trajektorie

Obr. 16 Přechod do online
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8.3 TRENDY V PROGRAMOVÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH ROBOTŮ
8.3.1

Senzor síly a krouticího momentu mezi interface a efektorem

Mezi přírubu pro montáž efektoru na konci ramene (interface) a samotný efektor je vložen
senzor síly a krouticího momentu. Robot tím získá určitý druh hmatu, může citlivě reagovat
na vnější síly a momenty a ovlivňovat je, aby se zvýšila jakost a procesní bezpečnost
robotických aplikací.

Obr. 17 Senzor síly a krouticího momentu mezi interface a efektorem [6]

Tento systém může mít dvě základní využití.
Použití - ruční polohování při online programování
Na interface robotu (konec ramene - místo pro upevnění efektoru) je možno přišroubovat
pomůcku k online programování (Obr. 18). Namísto polohování robotu joystickem
na pendantu je možno jím pohybovat ručně. Může tak ušetřit až 90% času online
programování, zejména u složitých trajektorií.
Senzor síly a krouticího momentu zde slouží k rozpoznání, zda na robot tlačíme a jakým
směrem. Řídicí systém neustále vyhodnocuje síly působící na senzor. Když od něj odečte
gravitační působení od hmotnosti efektoru a objektu manipulace, zůstane síla, kterou
působíme my. V tom směru se pak pomalu pohybuje. Můžeme tak robot v ruce "vést",
což může sloužit k rychlému naprogramování všech poloh a cílových bodů v procesu.
Po stisknutí tlačítka na rukojeti mohou být nahrávány buď jednotlivé pozice, nebo celá
trajektorie. Volnost pohybu robotu lze omezit například pouze na lineální pohyb, nebo pouze
rotaci.
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Obr. 18 FC Programming Handle [7]

Použití – řízení přítlaku
Pomocí senzoru síly a krouticího momentu lze řídit přítlak na součást. Toho se využívá v
technologii broušení a leštění. Obrobky totiž nemají kvůli výrobním tolerancím vždy přesně
stejný tvar. Robot tak má definován pouze hrubý tvar obrobku a řídí se tím,
aby na něj pořád stejně tlačil. Tím lze docílit konstantní vysoké kvality povrchu.
Řízení přítlaku se využívá i při dalších obráběcích aplikacích, jako je frézování. Konstantním
přítlakem lze docílit konstantního úběru materiálu - pokud je zjištěna příliš velká síla, robot
zpomalí. Zvyšuje se tak životnost nástroje.
Typické aplikace





8.3.2

Broušení lopatek turbín a lodních šroubů
Broušení a leštění hliníkových ráfků
Leštění nerezových výrobků, například kuchyňských dřezů, ledniček
Odjehlování odlitků
Frézování
„Měkké“ osy

Síly a momenty nemusí být sledovány jen senzorem, jako v předchozí kapitole. Lze je
sledovat i v samotných pohonech robotu. Díky momentovému řízení je v reálném čase totiž
možno sledovat zatížení jednotlivých os. Lze pak uvolnit buď jednotlivé osy (například první
– rotaci základny), nebo uvolnit pohyb celého robotu v kartézských osách (například v ose x,
viz Obr. 19).
Robot se pak chová ve zvoleném směru pružně, tedy snaží se sice dostat do zadané pozice,
ale pouze definovanou silou. Typickým využitím je například vyjímání objektů
ze vstřikovacích lisů, kdy robot uchopí hotový díl, stále lehce tlačí proti vyhazovači
a vyhazovač jej „odstrkuje“. Robot se ve zvolené ose chová jako pružina. Lze mu nastavit
tuhost i tlumení, tedy průběh síly, jakou bude proti vyhazovači tlačit. Při nastavení nulové
tuhosti může robot i úplně „plavat“ ve zvoleném směru.
Tato funkce je vhodná i pro manipulaci s objekty variabilních rozměrů a tvarů, například
odlitky. Při usazování odlitku do přípravku jej robot může přibližovat k přípravku, dokud se
o něj odlitek definovanou silou nezastaví. Bez aplikace pružnosti, tedy s „tvrdými pohyby“ by
toto vedlo k přetížení pohonů a zastavení programu.
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Obr. 19 Měkká osa x

Typické aplikace









8.3.3

Vytahování dílů ze strojů
Vkládání dílů do strojů – robot může držet, nebo přitlačovat
Uchopování dílů
Ukládání dílů do přípravků
Výměna nástrojů ve strojích
Pohlcení rázů a vibrací
Montáž a svařování – jeden robot přitlačuje díl, druhý jej upevní, nebo přivaří
Broušení a leštění

Koordinace více zařízení na jednom pracovním objektu

Obr. 20 Koordinace více robotů na jednom objektu [8]
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Principem koordinace je, že polohovadlo, nebo jeden z robotů drží objekt manipulace (OM) a
ostatní roboty jsou polohovány vůči němu. Pokud se objekt manipulace pohybuje, ostatní
zařízení jsou koordinovaně řízena tak, aby byla vůči OM stále ve stejné pozici.
Všechny roboty a ostatní zařízení na pracovišti mají vlastní program. Každý program je
editovatelný a spustitelný buď samostatně, nebo v režimu koordinace pohybů. Během procesu
je možno kdykoli přecházet mezi režimy koordinace a samostatnými pohyby. Mohou také
například dva roboty spolupracovat koordinovaně, zatímco třetí funguje samostatně a připojí
se k nim jen v určitých úsecích procesu.
V polo-koordinovaném režimu spolupracují roboty a polohovadla na jednom pracovním
objektu (například svařenci), což vyžaduje časovou synchronizaci, ale ne synchronizaci
pohybů. Například, polohovadlo se s přípravkem natáčí, jen pokud roboty stojí a poté
polohovadlo stojí, zatímco roboty svařují. To vyžaduje synchronizaci zařízení, aby „věděla“,
kdy se může pohybovat polohovadlo a kdy roboty.
V plně koordinovaném režimu pracuje několik robotů na jednom pohybujícím se objektu
manipulace. Všechny pohyby jsou plně synchronizovány, takže se pohybují roboty i OM
najednou. Například, dva roboty svařují, zatímco polohovadlo se plynule natáčí tak, aby měly
oba roboty ideální přístup ke svaru. Pokud je svařenec symetrický a dva roboty svařují
zrcadlově na každé straně, lze tak omezit deformace z nerovnoměrného zahřívání
a ochlazování. Objekt manipulace může být držen a polohován i dalším robotem, jak je vidět
na Obr. 21. Roboty však mohou spolupracovat i při samotném držení objektu manipulacenapříklad u dlouhých nebo málo tuhých součástí, které by se při držení v jednom místě vlastní
tíhou deformovaly. U těžkých objektů manipulace může být také výhodnější použít dva
levnější koordinované roboty s nižší nosností, než jeden s velkou nosností.

Obr. 21 Držení málo tuhých objektů více roboty [9], [10]

Typické aplikace
 Svařování
 Nanášení lepidel a těsnicích hmot
 Manipulace s těžkými, rozměrnými nebo málo tuhými objekty
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8.3.4

Bezpečnostní prvky

Průmyslové
roboty
pracují
neúnavně
v naprogramovaných
cyklech, které provádějí stále stejně
znovu a znovu. Pokud se
do pracovního prostoru robotu
dostane člověk, je vystaven
velkému riziku zranění, protože
robot o něm „neví“ a dál si „dělá
svou práci“. Protože se průmyslové
roboty
pohybují
velkými
rychlostmi při nosnostech přes půl
tuny, je nutno věnovat bezpečnosti
velkou pozornost.
I přesto, že je program robotu
Obr. 22 Bezpečnost robotizovaných pracovišť [1]
pevně dán, musí být vždy brána
v úvahu
možnost
poruchy,
například řídicího systému robotu (neuvažujme nyní pružné programy, jejichž vykonávání je
závislé například na údajích ze senzorů a jsou proto náchylnější na chyby). Pokud se otevřou
dveře do robotizované buňky, robot musí být okamžitě nouzově zastaven i přesto, že pracuje
na druhé straně buňky, v žádném bodu programu se ani nepřibližuje dveřím a člověk má
zamezen přístup do skutečného pracovního prostoru robotu.
Pokud je robot instalován do buňky, kde dosáhne vlastní konstrukcí nebo konstrukcí efektoru
na její stěny, musí být tyto stěny schopny zastavit robot, který by se proti nim, například
z důvodu poruchy programu, rozjel. Pro většinu aplikací je toto však problém, protože
málokterý plot zastaví rychle se pohybující robot nesoucí přes 200 kg. Pak musí být oplocení
dostatečně daleko, aby na něj robot nedosáhl, což zase zvětšuje zástavbový prostor pracoviště.
Tyto bezpečnostní požadavky by naprosto znemožnily jakýkoli typ interakce člověka
s robotem a, jak již bylo řečeno, zvětšovaly nutný zástavbový prostor buněk. Řešením je
omezení pohybu robotu tak, aby se jeho velký pracovní prostor (velikost je žádoucí kvůli
univerzálnosti robotu) zmenšil. Dříve se toto řešilo mechanickými koncovými spínači
instalovanými na osách robotu. Pokud by se měl robot s takovým spínačem, například
na první rotační ose, vinou chyby programu otočit mimo definovaný pracovní prostor, byl by
nouzově zastaven.
Dnešním trendem je elektronické omezení pracovního prostoru. V řídicím systému robotu se
nachází bezpečnostní systém, nadřazený řídicímu systému, který sleduje údaje z enkodérů
na samotném robotu. Lze pak nastavit i složitý 3D prostor, ve kterém se robot může
pohybovat, nebo naopak prostor, do kterého se robot nesmí dostat. Oplocení pak může být
posunuto blíž k robotu, čím ž se ušetří cenný zástavbový prostor. Nadřazený bezpečnostní
systém je natolik „důvěryhodný“, že splňuje přísné normalizované bezpečnostní požadavky
stejně jako mechanické koncové spínače. Pokud systém vyhodnotí porušení bezpečnosti,
robot je ve zlomku sekundy nouzově zastaven.
Procesní bezpečnost
Roboty často nesou potenciálně nebezpečné vybavení- laserové řezací a svařovací hlavice,
nástroje pro řezání vodním paprskem apod. Pro případ poruchy programu a natočení
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například vodního paprsku mimo pracovní prostor, může být směr nástroje elektronicky
kontrolován jak před jeho spuštěním, tak během celého procesu. Pokud by se měl směr
nástroje vychýlit z daných mezí, proces by byl opět nouzově zastaven.
Spolupráce s člověkem
Robot může být během procesu bezpečně zastaven a umožnit tak člověku například seřízení
nástroje. Zatímco se člověk nachází v bezpečnostní zóně, sledované například laserovým
scannerem nebo světelnou závorou, je zastavení robotu opět sledováno nadřazeným
bezpečnostním systémem. Tím lze vyloučit jakýkoli neočekávaný pohyb robotu. Bez použití
tohoto systému by nebylo možné, aby se člověk vyskytoval v dosahu robotu, aniž by byl
robot zastaven a zabrzděn (tedy mimo program).
Je dokonce možné, aby se robot pohyboval bezpečnou nízkou rychlostí, což umožňuje plnou
spolupráci člověka a robotu. Robot může například držet těžký objekt manipulace, zatímco
pracovník na něm bude provádět těžko automatizovatelné operace [11].

Obr. 23 Interakce člověka a robotu [11]

8.4 SPOLUPRÁCE SE SYSTÉMY STROJOVÉHO VIDĚNÍ
Systémy strojového vidění nepochybně patří mezi progresivně se vyvíjející prvky průmyslové
automatizace. Důkazem je neustále zvyšující se poptávka a tlak ze strany zákazníků na vývoj
nových zařízení a software. Systémy strojového vidění zabezpečují úlohy vizuální inspekce
a měření téměř ve všech případech rychleji a spolehlivěji než lidská obsluha a je proto logické
jejich nasazení na robotizovaných pracovištích, kde poskytují důležitá operační data.
8.4.1 Prvky systému strojového vidění
S ohledem na historický vývoj a možnosti použití lze systémy strojového vidění rozdělit
do 3 skupin:
 Kamerové senzory (Camera Sensor)
 Inteligentní kamery (Smart Camera)
 Systémy s průmyslovými kamerami (Industrial Camera System)
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Všechny skupiny kamerových senzorů lze integrovat do robotizovaného pracoviště.
Kamerové senzory
Nejjednodušším prostředkem pro získání a zpracování obrazu je kamerový senzor. Vyznačuje
se malými rozměry, vysokým stupněm krytí a integrací vyhodnocovacích obvodů přímo do
těla kamery. Programování je realizováno pořízením referenčního snímku a označení
kontrolovaných oblastí. Typický kamerový senzor je na Obr. 24.

Obr. 24 Kamerový sensor [13]

Inteligentní kamery
Inteligentní kamery v sobě integrují kompaktnost kamerových senzorů a široké možnosti
programování systémů s průmyslovými kamerami. Díky kompaktnosti, širokým možnostem
a nižší ceně (oproti systémům s průmyslovými kamerami) je v současné době používání
inteligentních kamer nejčastější. Obr. 25 znázorňuje příklad inteligentní kamery.

Obr. 25 Inteligentní kamera [14]

Systémy s průmyslovými kamerami
Systémy s průmyslovými kamerami se vyznačují vysokou variabilitou a počtem prvků. Mezi
hardwarové prvky patří kamera s objektivem, framegrabber (komunikační karta)
a průmyslové PC, popřípadě specializovaná vyhodnocovací jednotka. Programování se
provádí za pomocí specializovaného software, popř. pomocí vlastních aplikací využívajících
algoritmy vyhodnocení obrazu. Výrobci průmyslových robotů tyto systémy integrují
do některých svých produktů a tak vytvářejí z robotu a systému strojového vidění kompaktní
celek. Takový systém je využit například pro navádění robotů s paralelní kinematickou
strukturou při rychlých manipulacích, jak je ukázáno na Obr. 26.
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Obr. 26 Integrace systému s průmyslovými kamerami do robotizovaného pracoviště [15]

8.4.2 Instalace
Systémy strojového vidění mohou být na robotizované pracoviště pořízeny buď výrobcem
průmyslového robotu (viz výše) nebo systémovým integrátorem. Od toho se potom odvíjí
způsob programování kamerového systému a komunikace s robotem. Zařízení pro snímání
obrazu lze na robotizovaných pracovištích umístit:
 nad místem odběru/inspekce
 na rameni robotu
Při instalaci kamerového systému je zapotřebí zvolit vhodný systém osvětlení.
8.4.3 Příklady aplikací
V současné době na světě pracuje nespočet robotizovaných linek využívajících informace ze
systému strojového vidění. Spolupráce robotu a kamery značně zkracuje výrobní cykly,
umožňuje manipulaci s neorientovanými součástmi a zároveň je možno provádět kontrolu
kvality. Mezi konkrétní činnosti patří například:
 odebírání neorientovaných objektů z dopravníku
 odebírání neorientovaných objektů z přepravek (3D systémy)
 třídění produktů
 kontrola kvality
 provádění technologických operací na neorientovaných objektech
Z uvedených aplikací vyniká především odebírání neorientovaných objektů z přepravek za
pomoci 3D systémů strojového vidění, které v současné době vyvíjí (a prodává) řada předních
světových firem. Např. společnost ABB vyvinula pro své roboty systém „TrueView“ (viz
Obr. 27) integrující průmyslovou kameru do efektoru robotu. Podle potřeby (a druhu použité
kamery) poskytuje systém informace o poloze a natočení manipulovaných objektů. Výhodou
je především větší pružnost výroby a úspory za drahé přípravky zabezpečující orientaci
manipulovaných dílů. V případě, že jsou součásti uloženy v přepravce, dochází k jejich
vzájemnému překrývání, což vede k nutnosti analyzovat, kterou součást lze z povrchu
bezpečně odebrat. K tomu je využit 3D obraz situace pořízený 3D kamerou, v případě
nutnosti doplněnou laserovým scannerem. Přesnost systému je ±0,5 mm a doba vyhodnocení
0,5-1,5 s [16].
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Obr. 27 Robot vybavený systémem "TrueView" [17]

ABB TrueView: http://www.youtube.com/watch?v=qgONmWqqfEI

Dalším zajímavým příkladem může být robotizované plnění nádrže nově vyrobených
automobilů ve výrobní lince. K nalezení nádrže a synchronizaci robotu s dopravníkem je
použita 3D kamera zajišťující údaje o pozici nádrže, otevření krytu nádrže a rychlosti
dopravníku. Situace je zobrazena na Obr. 28.

Obr. 28 Robotizované plnění nádrže osobních automobilů [18]
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8.5 EXPERIMENTÁLNÍ
ROBOTŮ

PROGRAMOVÁNÍ

PRŮMYSLOVÝCH

Robotizace pracovišť jde ruku v ruce s požadavky na kvalifikaci jejich obsluhy. I přes čím dál
častější zjednodušování procesu programování (viz v kapitolách výše) jsou ve většině aplikací
stále vyžadovány rozsáhlé znalosti a dovednosti. Ne každá firma si tak může dovolit vlastního
kvalifikovaného programátora. Mnoho výzkumných pracovišť po celém světě proto vyvíjí
metody jednoduššího učení průmyslových robotů. Nejčastěji se při tom zaměřují
na napodobování přirozené mezilidské komunikace, jako jsou gesta, napodobování pohybu a
hlasové příkazy. Pro efektivní zpětnou vazbu programátorovi je využívána augmentovaná
realita.
8.5.1

Ovládání gesty

Gesta jsou jedním z hlavních prostředků neverbální komunikace a jsou používána již dětmi od
útlého věku. Není proto divu, že se na jejich použití při programování robotů zaměřuje celá
řada výzkumných týmů. K rozpoznávání gest využívají buď komerční prostředky (například
Microsoft Kinect, Nintendo Wii), nebo vlastní speciálně vyvinuté.
Hlavní výhodou programování robotů založeném na gestikulaci je přirozenost. Na aplikaci
tohoto typu jsou však kladeny vysoké nároky také na bezpečnost, robustnost systému
rozpoznání gest a v neposlední řadě také na aplikovatelnost v průmyslovém prostředí.

Obr. 29 Rozpoznávání gest celého těla

Rozpoznávání gest: http://www.youtube.com/watch?v=HAOhqmwQw3Q

MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463

24

Programování průmyslových robotů
8.5.2

Augmentovaná realita

Jako augmentovaná realita (AR), neboli rozšířená realita, se označuje virtuální vykreslování
informací do reálného obrazu snímaného kamerou. Může jít o text, jednoduchou grafiku,
ale i plně 3D modely, jako automobil na Obr. 30.

Obr. 30 Příklad augmentované reality - vykreslení 3D modelu automobilu [19]

V kontextu průmyslové robotiky může jít například o informace o bodech a drahách
v prostoru, souřadných systémech apod. Je také možné vykreslovat virtuální 3D model celého
robotu - pro vizualizaci procesu a případné odladění bez rizika kolizí.
Vizuální zpětná vazba na to, co bude robot dělat po spuštění programu, může operátorovi
pomoci k lepšímu porozumění programu. Může také předejít případným kolizím, jsou-li
odhaleny před spuštěním programu "naostro". Tím lze výrazně zkrátit programovací
a zejména pak testovací časy.
Augmentovaná realita tak tvoří most mezi online a offline programováním. Z online přebírá
výhodu interakce s reálným prostředím v reálné buňce (byť to nemusí být vždy výhodou,
například u tavicí pece). Z offline pak možnost simulace procesu a jeho odladění bez hrozby
kolizí a materiálních škod.
Na Obr. 30 je zobrazen příklad aplikace augmentované reality při přeskládávání kostek.
Vlevo jsou do skutečného obrazu promítnuty dráhy robotu, uprostřed je zobrazena vazba
na virtuální realitu, napravo pak pracovní prostor po přeskládání kostek.

Obr. 31 Augmentovaná realita v robotické aplikaci [20]
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8.5.3 Ovládání průmyslového robotu pomocí 3D gest
(Markerless 3D Gesture-Based Industrial Robot Control) [21],[22]

Obr. 32 Markerless 3D Gesture-Based Industrial Robot Control [21],[22]

Odkaz na video: http://www.youtube.com/watch?v=Gu59vlB5NZQ
 Gesta jsou rozpoznávána pomocí Microsoft Kinect
 Funkce synchronního programování
o Operátor stojí mimo pracovní prostor robotu (Obr. 32, Obr. 33 vlevo)
o Robot se pohybuje ihned podle pohybu rukou (gest)
o Pohyb robotu zajišťuje operátorovi okamžitou vizuální zpětnou vazbu
o Jako uživatelské rozhraní pro tvorbu a úpravy pozic uvažován smartphone
 Funkce asynchronního programování
o Operátor může stát uvnitř pracovního prostoru robotu a přímo tak interagovat
s objekty manipulace a periferními zařízeními (Obr. 33 vpravo)
o Gesty se programují jednotlivé pozice a pohyby robotu, zatímco robot stojí
o Operátor nemá vizuální zpětnou vazbu od pohybujícího se robotu - nevidí tak
bez přídavných zařízení (např. monitoru, displeje), zda robot na pozici
dosáhne, případně v jaké konfiguraci
o Pro vizuální zpětnou vazbu uvažovány brýle pro augmentovanou realitu

Obr. 33 Synchronní (vlevo) a asynchronní (vpravo) programování [22]
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8.5.4

Prostorové programování průmyslových robotů založené na gestech a
augmentované realitě
(Spatial Programming for Industrial Robots based on Gestures and Augmented Reality)
[23],[24]
 Kombinace rozpoznávání obrazu:
o Na smartphonu (pro rozpoznávání gest rukou, viz
Obr. 35)
o 3D přes Kinect (pozice ruky v prostoru)
 Umožňuje rozpoznání gest rukou i jiných objektů
v prostoru
 Trajektorie je synchronně vykreslována pomocí
augmentované reality (AR) ve smartphonu - jeho
poloha v prostoru je sledována 3D kamerovým
systémem
 Vytvořené body a trajektorie mohou být upravovány
pomocí gest prsty (uchopení, upuštění, přesunutí viz
Obr. 34)

Obr. 34 Tvorba a manipulace s body v
augmentované realitě

Odkaz na video: http://www.youtube.com/watch?v=Re6-xUKWUDE

Obr. 35 Prostorové programování průmyslových robotů založené na gestech a augmentované realitě [24]
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8.5.5

JediBot
[25],[26]

 Pomocí Microsoft Kinect je v prostoru lokalizován meč držený člověkem
 Lokalizace meče drženého člověkem probíhá na základě izolace jeho zelené barvy
 Útočný mód - robot provádí předdefinované výpady, odražení útoku člověkem je
snímáno pomocí silového senzoru, poté robot ihned pokračuje k dalšímu výpadu
 Obranný mód - robot na základě pozice meče drženého člověkem polohuje svůj meč
do pozice ideálního krytí - zde je využita lokalizace meče v prostoru pomocí
kamerového systému

Obr. 36 JediBot [26]

Odkaz na video: http://www.youtube.com/watch?v=VuSCErmoYpY
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8.5.6 Interaktivní laserová projekce při programování průmyslových robotů
(Interactive laser-projection for programming industrial robots) [27]
 Je použita augmentovaná realita, kdy jsou data o trajektoriích promítána přímo
do „skutečné reality“
 Laserový projektor promítá křivky programované trajektorie v několika barvách přímo
na pracovní objekt a dává tak programátorovi okamžitou zpětnou vazbu
o naprogramovaných bodech a trajektoriích
 Jako programovací a editační nástroj je použito ukazovátko, jehož poloha i orientace
jsou v prostoru sledovány pomocí kamerového systému (přesnost na cca 0,4 mm).
Ukazovátko má 2 uživatelská tlačítka.
 Ukazovátkem lze tvořit trajektorii zadáváním jednotlivých cílových bodů (včetně
orientace nástroje), ale také ji editovat, například přetahováním již vytvořených bodů
(ty jsou vykreslovány pomocí laserového projektoru)
 Možnost kombinace s augmentovanou realitou vykreslovanou do obrazu z kamery
(například tabletu) – je možno vizualizovat 3D model robotu, který projíždí
naplánovanou trajektorii

Obr. 37 Interaktivní laserová projekce při programování průmyslových robotů [27]

Obr. 38 Použití ukazovátka při programování [27]
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8.6 KONTROLNÍ OTÁZKY
1) K čemu slouží souhlasné povelové zařízení (tlačítko mrtvého muže) na pendantu?
2) Jaký je rozdíl mezi online a offline programováním?
3) Co je TCP?
4) Jaké jsou základní typy interpolace trajektorie při pohybu robotu a kdy se používají?
5) Jaká jsou dvě základní použití senzoru síly a krouticího momentu mezi interface a
efektorem?
6) V jakých oblastech výroby se uplatňují systémy rozpoznávání obrazu?
7) Co je augmentovaná (rozšířená) realita?
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SENZORY PRO ROBOTIKU I
OBSAH:
Dotykové kontaktní a bezkontaktní
Detekce objektu (reflexní, transmisní)
Inkrementální
Absolutní
Senzory detekce překážek – IR
Měření vzdálenosti – IR, sonar, laser
2D laser

MOTIVACE:
Senzorický subsystém robotu, případně robotizovaného pracoviště (RTP)
umožňuje řídicímu systému robotu /RTP, získat informace o skutečném
stavu robotu (a jeho subsystémů jako např. pohybový) a stavu jeho okolí.
Důležité je, aby byl senzorický subsystém navržen optimálně bez
předimenzování nebo poddimenzování. Je důležité se orientovat
v základních typech senzorů, s jejich vlastnostmi a případně
charakteristikami.

CÍL:
Umět se orientovat v základních typech senzorů používaných v robotice,
respektive subsystémech robotů jako jsou pohybový a orientační. Umět
vyspecifikovat senzory pro zabezpečení RTP.
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9.2 SENZORY PRO ROBOTIKU I
Návrh tohoto subsystému je komplexní proces, při němž je nutné zvážit mnoho
faktorů zohledňujících nejen vlastnosti senzorů, ale také pracovní prostředí robotu, možnost
vzájemné interakce senzorů, nároky na výpočtové možnosti řídicího systému atd.
Při návrhu tohoto subsystému je vhodné rozdělit řešení na několik kroků, v nichž jsou
postupně řešeny jednotlivé části, se zřetelem na ostatní. Tento subsystém lze rozdělit na dvě
základní části. První tvořenou vlastními senzory a jejich obslužnými zařízeními. Druhou část
realizující komunikaci mezi jednotlivými subsystémy robotu. Je tvořena obvody rozhraní a
sběrnicí vytvořenou pomocí různých přenosových médií. Pro mobilní robot je nejvhodnější
kombinace elektrických kabelů v rámci robotu (vnitřní sběrnice), a rádiových vln pro
komunikaci s nadřazenými systémy.
Při volbě komunikačních prostředků je vhodné zvolit komunikační rozhraní umožňující
zapojení co nejvíce použitých senzorů bez nutnosti převodu rozhraní. Při volbě sběrnice je
nutné vzít v úvahu přepokládaný datový tok v obou směrech a počet připojených zařízení.
Významná je odolnost sběrnice a přenosového média proti rušení. Nevhodné vlastnosti
mohou výrazně omezit funkce tohoto subsystému a možnost jeho dalšího rozšíření.
Senzory lze rozdělit podle vztahu k robotu na interní měřící parametry robotu a externí
měřící parametry okolí robotu. Použité senzory mohou plnit mnoho funkcí, ovšem z pohledu
vlastního robotu jsou významné pouze senzory sloužící k navigaci a diagnostice robotu.
Těmito senzory by měl být vybaven každý robot.
Mezi ty nejjednodušší lze zařadit senzory potřebné pro detekci překážek
reprezentované buď dotykovými (taktilní senzory), případně bezdotykovými senzory (typicky
IR senzory a sonary). Jejich úkolem je zabránění kolizí s objekty v okolí robotu, případně
udržování požadované vzdálenosti od těchto objektů. Jde o úkol lokální navigace, která je při
pohybu robotu nadřazena globální. Senzory poskytují v tomto případě řídicímu systému
informace o tvaru a rozmístění objektů v okolí robotu.
Ostatní typy senzorů jsou specifikovány podle požadavků konkrétního využití robotu
(např. měření teploty, analýza plynů, ...).
Aby byl řídicí systém schopen oba úkoly splnit musí mu senzory poskytnout potřebné
informace včas s požadovanou přesností a spolehlivostí. Proto je nutné při volbě navigačních
senzorů zvážit nejen jejich vlastnosti, ale komplexní informace o robotu, předpokládané
využití a vlastnosti prostředí. Teprve na základě těchto informací lze provést návrh
senzorického subsystému tak, aby neomezoval funkčnost robotu a umožňoval jeho další
vývoj.
Senzory robotu lze rozdělit do dvou základních skupin podle vztahu k okolí robotu.
Jsou to senzory interní sloužící k měření parametrů subsystémů robotu. Pro diagnostické
účely je to například stav baterie, monitorování komunikace, kontrola teploty robotu. Pro
navigaci jsou to informace o akčním subsystému což jsou poloha, rychlost a zrychlení
jednotlivých pohonů nebo výstupních členů (kola,..). Externí senzory slouží k získávání
informací o okolí robotu, pro účely navigace jsou to zejména informace o poloze a orientaci
robotu v globálním souřadném systému, a rozmístění objektů v jeho okolí. Podle způsobu
měření lze dále rozdělit externí senzory na dotykové a bezdotykové. Dotykové jsou schopné
měřit pouze pomocí dotyku s objektem, tím je značně omezen jejich dosah. Bezdotykové
používají k měření různá záření, nejčastěji jde o využití akustických vln, optického nebo
elektromagnetického záření. Díky tomu je jejich dosah výrazně vyšší a to v závislosti na
použitém médiu. Pro použití mobilními roboty je tento dosah obvykle omezen na vhodnou
mez zohledňující spotřebu senzoru a možnost využití získaných informací. Například
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radarové systémy mohou mít dosah i stovky kilometrů, ale pro mobilní roboty by takové
informace neměly význam. Pro požadavky robotu jsou proto nejčastěji používány radary
jejichž dosah nepřekračuje jednotky až desítky metrů. To je pro pohyb ve vnějším prostředí i
při vyšší rychlosti zcela postačující. Ve vnitřním prostředí je tento dosah zbytečně velký
zejména vzhledem k výrazně menšímu prostředí a velké hustotě překážek. Zde se uplatní
radar s velmi malým dosahem v řádu metrů.

9.3 INTERNÍ SENZORY
Interní senzory poskytují robotu informace o jeho subsystémech. Pro diagnostické
účely je to například stav napájecího subsystému (u mobilních robotů), monitorování
komunikace a kontrola teploty robotu. Pro účely navigace (u mobilních robotů) jsou to
informace o akčním subsystému, což jsou obvykle poloha a rychlost jednotlivých pohonů,
nebo výstupních členů. Na základě těchto informací je pak schopen řídicí systém pomocí
kinematického modelu určit vliv těchto hodnot na pohyb robotu. Tento systém je využitelný
pouze u pozemních robotů kde je zajištěn stálý kontakt s podlahou bez prokluzu. V případě,
že tomu tak není je použití těchto senzorů pro navigaci pouze orientační. U průmyslových
robotů jsou pak v jednotlivých osách (v naprosté většině případů) senzory natočení – a to buď
relativní inkrementální a také absolutní senzory polohy. Posledně jmenované bývají
v současnosti výrobci funkčně nahrazovány inkrementálními s uchováním aktuální pozice
v zálohované paměti – proto je potřeba u těchto robotů čas od času vyměňovat baterie
zajišťující jejich napájení při vypnutém napájení robotu.
Polohové a/nebo rychlostní řízení vyžaduje informaci o stavu hřídele motoru. Snímače
rychlosti nebo polohy motoru se připojují na hřídel motoru a vylučují tak ze zpětné vazby
řízení poddajnost a vůli převodovky. Řízení rychlosti může pracovat se signálem
tachodynama, který zajistí nejvyšší přesnost regulace nebo se signálem digitálního snímače
úhlu s přesností závislou na hustotě dělení nebo bez snímače metodou měření proudu R× I ,
která je nejméně přesná ale na druhou stranu je nejlevnější. Tento způsob měření otáček je
založen na měření napětí UMF generovaného otáčejícím se motorem, který se chová jako
generátor (tachodynamo). Řízení polohy pracuje se signálem digitálního, obvykle
inkrementálního snímače.
9.3.1

Senzory natočení

Tyto senzory jsou v provedení analogovém a digitálním. Analogové využívají k měření
změnu elektrické veličiny. Podle toho se dělí na odporové, indukční a kapacitní. Analogové
senzory slouží k měření omezeného úhlu natočení a proto je jejich použití mobilním robotem
omezené. Více využívány jsou digitální a to zejména pro neomezený rozsah měřeného
natočení a bezdotykový způsob měření. Podle metody měření natočení je lze rozdělit na
přírůstkové (inkrementální) a absolutní.
9.3.2 Inkrementální senzor
Inkrementální senzory jsou typicky používané ve zpětnovazebních systémech řízení
polohy, rychlosti a případně zrychlení v rozsahu aplikací od periferií počítačů, přes
průmyslovou robotiku až po zdravotnickou techniku.
Inkrementální senzory jsou charakteristické svou vysokou rozlišovací schopností,
malými rozměry a nízkou hmotností. Název inkrementální, je vzat z principu činnosti,
založeném na otáčivém mezikruží s pravidelně se střídajícími průhlednými a neprůhlednými
ryskami, které při otáčení přerušují emitované světlo LED diody umístěné na jedné straně
tohoto mezikruží viz Obr. 1. Toto světlo je detekováno fototranzistorem, umístěným na druhé
straně mezikruží naproti LED diodě. Do optické cesty mezi zdrojem a přijímačem světla je u
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většiny snímačů zařazen ještě nepohyblivý maskovací kotouč s ryskami o stejné rozteči, jako
má kotouč pohyblivý.

Světlo ze zdroje prochází přes průhledné rysky pohyblivého kotouče. Jsou-li v zákrytu
průhledné rysky pohyblivého kotouče a průhledné rysky segmentu pevného maskovacího
kotouče, dopadá na fotosenzor maximální světelný tok. V případě, že jsou v zákrytu
průhledné rysky pohyblivého kotouče a neprůhledné rysky segmentu nepohyblivého kotouče,
světlo neprochází a světelný tok na fotosenzoru je minimální. Mezi těmito polohami se
světelný tok mění přímo úměrně posunutí obou kotoučů. Výstupní signál fotosenzoru má
periodu nepřímo úměrnou počtu rysek na otáčku a rychlosti otáčení pohyblivého kotouče.
Tento kvazi-sinusový signál je komparátorem převeden na obdélníkový průběh. Kromě
zmíněného transmisního principu snímání, je využíván také reflexní.
Je-li třeba navíc rozlišit i smysl otáčení, musí být maskovací kotouč senzoru polohy
opatřen druhým segmentem s ryskami posunutými vůči ryskám prvního segmentu o úhel
1  2π

α =  k + .
2 n

kde n je počet rysek na otáčku a k je celé číslo. Respektive – segmenty jsou vůči sobě
posunuty o polovinu vzdálenosti mezi ryskami. K tomuto segmentu přísluší druhý fotosenzor,
snímající fázově posunutý světelný tok. Signál z prvního fotosenzoru se označuje A, signál
z druhého fotosenzoru B.
Detekováním změny fáze těchto dvou signálů A a B získáme informaci o změně
směru otáčení. Tyto signály se též nazývají jako kvadraturní. Pro úplnost dodejme, že otáčivý
kotouč bývá někdy doplněn jedním otvorem (průhlednou ryskou), dalším zdrojem světla a
fotosenzorem, detekujícím tzv. výchozí (referenční, nulovou) pozici a generující jeden puls na
otáčku. Tento signál se nazývá jako nulový, index-puls nebo referenční. Kromě využití této
informace k najetí do výchozí polohy, lze tento signál také využít pro detekování případné
akumulované chyby polohy způsobené rušivými signály v rámci jedné otáčky.
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Obr. 1 Princip optického inkrementálního senzoru včetně výstupního kvadraturního signálu (navíc se
znázorněním změny smyslu otáčení). Výstupní signál zde také obsahuji tzv.index kanál, který dává jeden
puls na otáčku.

Viz animovaný gif “animation.gif” (přiloženo ve stejném adresáři)
Animace 9.1 Vysvětlení generování kvadraturního signáu .
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Důležitá poznámka
Počet výstupních signálů z inkrementálního senzoru může být různý. U některých IRC
senzorů bývá jejich kvadraturní výstup doplněn komplementárním signály A a B . Důvodem
je snaha zvýšit odolnost výstupních signálů proti rušení zejména při větší délce vedení
(použitím budičů s diferenciálním výstupem - typicky RS422 kompatibilní), dále možnosti
detekovat přerušení vedení, nebo poruchu napájení.
Podle toho, jestli je vnitřní elektronika jednoduchá, jsou vyvedeny pouze tyto dva signály
– tedy A, B, společná zem a napájení. Toto řešení není ale odolné vůči elektromagnetickému
rušení.
Pokud na tyto vodiče působí rušivé napětí (tedy např. na A a jeho komplementární
A ) , to se projeví na obou vodičích se stejnou polaritou. Vzájemný rozdíl napětí mezi těmito
signály = informace, zůstane však neovlivněna – viz obrázek níže.
A
A
B
B
I
I

Obr. 2 Inkrementálního signál s diferenciálními výstupy

Obr. 3 Ukázka potlačení souhlasného rušivého signálu (červeně) na diferenciální signál.

(konec poznámky)
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Obr. 4 Ukázka rozebraného inkrementálního senzoru. V levém dolním rohu je kódový kotouč.

Obr. 5 Magnetický snímač s Hallovým efektem

Mezi inkrementální senzory patří také často používaný senzor využívající Hallovy sondy na Obr. 5. Využívá se při tom tzv. hallova jevu – vznik el. napětí UH na bocích vodivého
materiálu, kterým protéká proud I a působí naň magnetická indukce B.
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Toto napětí U je přímo úměrné proudu I, magnetické indukci B a nepřímo úměrné
tloušťce pásku d:
~ IB
UH = R
d
~
Hallova konstanta R má pro některé vodiče kladnou, pro jiné zápornou hodnotu.
Hustota impulsů je u malých rozměrů magnetického disku omezena na několik desítek
impulsů na otáčku minimálními použitelnými rozměry pólů pro dosáhnutí potřebné intenzity
magnetického pole. Hallovy sondy totiž vyžadují poměrně silné magnetické pole. Výstupem
tohoto inkrementálního senzoru je opět dvojice kvadraturních signálů A a B.

Další vlastností inkrementálních snímačů s kvadraturním výstupem je možnost měnit
rozlišení tím, které hrany detekujeme (viz Obr. 6):
• čelo (nebo týl) hran pouze jednoho kvadraturního signálu (označení X1),
• čelo a týl opět pouze jednoho kvadraturního signálu (označení X2),
• čelo a týl obou kvadraturních signálů (označení X4).
A
B
X1
X2
X4
Obr. 6 X1, X2 a X4 detekce kvadraturních signálů A a B

Pokud tento senzor hodláme využít pro potřebu rychlostního řízení pohonu je
z důvodů vyšší rozlišitelnosti v případě použití převodovky, jeho umístění na straně motoru.
Pokud tento senzor je využit pro potřebu odometrie (v mobilní robotice), je možné ho umístit
na stranu hnaného kola (používá se u jednodušších zařízení).
9.3.3 Absolutní senzor
Tento typ senzoru využívá komplikovanější typ kódování než inkrementální a vyžaduje
větší počet snímacích paprsků. Předností tohoto senzoru je to, že výstupní hodnota ze senzoru
udává absolutní velikost natočení v rozsahu 0-360°. Pro větší počet otáček je vybaven čítačem
inkrementujícím počet otáček kódového kotouče. Obsah tohoto čítače pak spolu s kódem
aktuální pozice kódového kotouče součástí tvoří absolutní údaj o poloze natočení. Princip
kódování spočívá v tom, že je svazek optických paprsků kódován optickým kotoučem a
snímače zaznamenávající tyto paprsky jsou rozmístěny tak, že jejich výstupem je přímo
digitální informace o absolutní poloze v binární hodnotě. Standardní umístění tohoto senzoru
je na výstupní hřídeli převodovky daného pohonu.
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Obr. 7 Provedení absolutního senzoru natočení

Vlastní kódovací kotouč existuje v několika provedeních - viz Obr. 8. Jejich funkce je
totožná, levá varianta (obrázek a.) ovšem místo klasického binárního kódování (obrázek b.).
využívá Grayův (zrcadlový) kód. Jeho výhodou je větší odolnost vůči chybám.

Obr. 8 Kódové kotouče absolutního senzoru natočení

9.3.4

Inklinometr
Jedná se o senzor, který je určený pro měření náklonu. Může být jedno, dvou, nebo
tříosý. Také je při jeho výběru zkontrolovat jeho rozsah – ne každý má rozsahy v osách 0 –
360°(respektive +/- 180°). Tyto senzory mívají výstup spojitý analogový, nebo již digitální
pro konkrétní sériovou sběrnici (obsahují A/D převodník a mikrokontrolér). V současné době
se často používají inklinometry využívající MEMS akcelerometr(y). MEMS je zkratka pro
Micro-electromechanical system. Jedná se o výrobní technologii používanou při výrobě
integrovaných obvodů, které kombinují mechanické a elektrické součásti. Vyrábí se pomocí
stejné metody litografie, jako při výrobě klasických polovodičů. Rozměry vlastního čipu se
mohou pohybovat od několika mikrometrů do několika milimetrů.

MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463

11

Senzory pro robotiku I

Obr. 9Inklinometry – různá provedení

Piezorezistivní akcelerometr (PR akcelerometry) využívá piezorezistivní materiál
místo piezoelektrického krystalu a jeho prostřednictvím převádí sílu vzniklou urychlovanou
hmotou na změnu odporu. V integrovaných piezorezistivních akcelerometrech se využívá sítě
vyleptaných měřících piezorezistivních snímačů (můstků) zapojených do Wheatstonova
můstku. Piezorezistivní akcelerometry mají tu výhodu proti piezoelektrickým, že mohou měřit
i stálou (neměnnou) akceleraci, tj. frekvenci změn od 0 Hz. To umožňuje měřit také náklon.
Dnes nejpoužívanější princip, využívaný v integrovaných akcelerometrech, byl vynalezen již
v roce 1979. Je založen na použití pohybu/ohybu jednoho konzolového nosníku z
piezorezistivního křemíkového materiálu vlivem působícího zrychlení. Ohybem se mění
odpor, který je měřen. Měření odporu piezomateriálu probíhá prostřednictvím plného nebo
polovičního Wheatstonova můstku.

Obr. 10 Možné reálné provedení integrovaného piezorezistivního akcelerometru (nahoře) a zapojení
snímacího piezorezistoru (R1) do Wheatstonova můstku - napětí na výstup Vo je úměrné měřenému
zrychlení.

Mimo piezorezistivních akcelerometrů se používají i akcelerometry založené na jiných
principech – kapacitní, tepelné.
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9.4 EXTERNÍ SENZORY
Slouží k získávání informací o okolí robotu. Z hlediska vlastního mobilního robotu
jsou významné pouze senzory sloužící k jeho navigaci. V případě průmyslového robotu se
může jednat o senzory měřící/detekující polohu/přítomnost objektu manipulace, respektive
objektu opracování (svařování, nástřik atp.). Patří zde také senzory hlídající pracovní prostor
RTP.
9.4.1

Taktilní senzor
Jedná se o nejjednodušší provedení senzoru, nejčastěji realizované kontaktním
spínačem. Aktivací spínače – dotykem překážky dojde k sepnutí/rozepnutí el. obvodu a ke
změně logické úrovně, která je dále vyhodnocována.

Obr. 11 Taktilní senzor

9.4.2

Infračervený detektor překážek
Infračervený detektor překážek (IR detektor/senzor) slouží k detekování překážek
v blízkém okolí robotu – řádově desítky centimetrů, nazývá se též „Near proximity sensor“.
Pro větší vzdálenosti se používá jiných principů – viz dále. Tyto detektory jsou necitlivé na
infračervené světelné záření jiných vlnových délek ale jsou citlivé v oblasti vlnových délek
pod viditelným světlem, nejčastěji kolem vlnové délky 880 nm. Principem IR detektoru
překážek je detekce odraženého infračerveného světla od překážky. Toto světlo je emitováno
infračervenou (dále IR) LED diodou. Jako detektor bývá použit fototranzistor citlivý
v infračervené oblasti (IR tranzistor), nebo IR fotocitlivá dioda. Tento senzor poskytuje
dvouhodnotový signál – detekuje odražený IR signál/nedetekuje odražený IR signál,
respektive detekuje překážku/nedetekuje překážku. Nevýhodou IR senzorů pracujících na
principu detekce odraženého IR světla je, že množství odraženého světla je závislé na barvě
překážky a druhu povrchu. Pro úplnost dodejme, že intenzita emitovaného (a samozřejmě i
odraženého) IR světla je nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti.
IR-LED
Překážka
IR-T
Obr. 12 Princip detekce překážky IR senzorem, založeným na detekci odraženého infračerveného světla.
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Důležitá poznámka
V praxi bývá pro zvýšení odolnosti proti rušení cizím IR zdrojem emitované IR světlo
modulované (např.36kHz často u bezdrátových dálkových ovladačů TV apod.). Přijímač
přijatého (např. odraženého) IR světla pak obsahuje demodulátor na stejném kmitočtu jako
vysilač. Na „obyčejné“ IR světlo pak není tento senzor citlivý.
9.4.3

Optozávory
Optozávory mohou být konstruovány jako reflexní (vysilač a přijímač zpravidla v
jednom pouzdře) nebo transmisní (vysilač a přijímač je zvlášť). Reflexní optické senzory
přiblížení, častěji označované jako optozávory nebo světelné závory, patří v současné době
mezi nejvyužívanější senzory pro zjišťování přítomnosti objektu či produktu na dopravním
pásu dopravníku, v balicích, etiketovacích, skládacích, plnících a dalších strojů. Prakticky je
možné jejich nasazení všude tam, kde pracovní prostředí není příliš špinavé. Výstupní signál
u těchto senzorů je dvouhodnotový – překážka je/není. Dosah optozávor je desítky centimetrů
až jednotky metrů – závisí na typu.

Obr. 13 Základní princip reflexní optozávory - přerušení paprsku odráženého odrazkou

Důležitá poznámka
Pro zvýšení spolehlivosti existují senzory s polarizačním filtrem - vysílač generuje
světlo jen horizontální nebo vertikální polarizace, přičemž přijímač reaguje přesně na
polarizaci opačnou, tj. kolmou k vysílací. Otočení polarizace světla dojde pouze při jeho
dorazu od odrazky. Pokud se na přijímač z nějakého důvodu dostane jiný světelný paprsek,
optozávora na něj nereaguje. Toto je opatření např. pro případ detekce lesklých předmětů,
které snadno odrážejí světlo. Paprsek odražený od předmětu, místo od odrazky, má stejnou
polarizaci jako od vysílače a přijímač optozávory ho nevyhodnotí jako "světlo". Optozávory s
polarizačním filtrem obvykle mají menší dosah než stejné provedení bez filtru.
(Konec poznámky)
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Obr. 14 Principy činnosti optozávor.

9.4.4

Indukční senzory
Indukční senzory přiblížení umožňují bezkontaktně detekovat (typicky), příp. měřit,
přiblížení elektricky vodivých předmětů na vzdálenosti až jednotek (výjimečně desítek) mm.
Princip indukčního snímače je založen na vzájemném působení mezi kovovými
vodiči a střídavým elektromagnetickým polem. V kovovém snímaném tlumícím
materiálu jsou indukovány vířivé proudy, které odebírají energii z pole a snižují velikost
oscilační amplitudy. Tato změna je indukčním snímačem vyhodnocena.
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Obr. 15 K principu činnosti indukčního senzoru.

Indukční snímač slouží pro vyhodnocování přítomnosti kovového materiálu. Snímač
lze použít jako bezdotykový koncový spínač na strojích, automatických linkách apod. Je
možné ho použít v prostředí prašném i venkovním. Snímač je určen pro zapojení do
stejnosměrných obvodů s rozsahem napájecího napětí 10-30V (u vybraných typů 10-60V),
nebo obvodů střídavých v rozsazích 22-250V nebo 180-250V. První indukční snímač byl
vyroben před padesáti lety společností BASF jako alternativa mechanického koncového
spínače. Úkolem bylo vyvinout odolné zařízení, které bude spolehlivě fungovat a to při
malých spínacích proudech, které je vhodné pro velmi agresivní a výbušné provozy v
chemickém průmyslu. Mimo indukčních senzorů se vyrábí také kapacitní senzory, které mají
podobné vlastnosti a použití.
Jejich hlavní vlastnosti jsou:
Odolné vůči vlivům provozního prostředí
S vysokou spolehlivostí
Nahrazují mechanické koncové spínače
Možno použít v prostředí s nebezpečím výbuchu
snímá pouze elektricky vodivé materiály
Malý rozsah snímaní (maximálně desítky mm)
Různá citlivost snímače pro různé kovové materiály
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Obr. 16 Příklad použití indukčního senzoru

Obr. 17 Příklady indukčních senzorů – v nejčastěji používaném provedení

Obr. 18 Příklady zapojení senzorů s výstupy typu NPN a PNP a aktivním signálem rozepnuto nebo
sepnuto
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Důležitá poznámka
Někdy je nutné použít snímače i v prostředích se silným nebezpečím výbuchu, tj. v
prostředích označených jako ATEX. Zde je nutné sáhnout po senzorech s tzv. NAMUR
výstupem, které zaručují napěťově, proudově a i s ohledem na jiskrově bezpečný (v anglické
literatuře „intrinsically safe“) výstup. Libovolný senzor označený jako NAMUR je v praxi
snímač se zvýšenou ochranou pro výbušné prostředí a hlavně se vyznačuje méně běžným
dvouvodičovým vstupem/výstupem, po němž zároveň dochází jak k napájení snímače, tak i k
vysílání naměřené informace. Senzor NAMUR tak obsahuje jiskrově bezpečný proudový
výstup dle IEC 60947-5-6 (DIN 19234), na kterém v případě jakékoliv chyby nebo poruchy
musí být nastaven bezpečný stav <= 1mA (tzv. nízký proud). Ten také odpovídá jedné limitní
signálové úrovni. Druhá limitní úroveň odpovídá tzv. vysokému proudu definovaného
hodnotou >= 2.2 mA [3].
Výstup typu NAMUR tedy tvoří dva vodiče, jejichž proud se mění v závislosti na
změně snímané veličiny. Například u indukčních senzorů přiblížení (Inductive proximity
sensors), jde o detekci přítomnosti kovového předmětu. Rozdíl v konstrukci takového senzoru
vybaveného výstupem NAMUR proti tradičnímu senzoru je v chybějícím koncovém
rozhodovacím zesilovacím stupni. Každý senzor s NAMUR výstupem lze z pohledu funkce
svého signálového výstupu přirovnat k proměnnému rezistoru. Například při dostatečném
přiblížení kovu k citlivé straně snímače, dojde ke změně impedance výstupu, což dle Ohmova
zákona způsobí pokles protékajícího proudu.

Obr. 19 Indukční senzor pro detekci přiblížení kovu s výstupem NAMUR firmy Pepperl+Fuchs typ NJ818GK-N.

(Konec poznámky)

Důležitá poznámka
Tyto senzory je možné zapojovat sériově – vytvořit tak logickou funkci AND,
případně paralelně – logická funkce OR. Je tak možné na jeden logický vstup řídicího
systému připojit okruh, skládajícího se z více těchto senzorů. Např. na robotizované
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pracoviště existují tři vstupy(pro obsluhu) zabezpečené těmito senzory zapojenými do série.
Aktivace kteréhokoliv z nich způsobí změnu logického stavu.

Obr. 20 Sériové zapojení PNP a NPN snímačů – funkce logický součin.

Obr. 21 Paralelní zapojení PNP a NPN snímačů – funkce logický součet.

(Konec poznámky)

Důležitá poznámka
Proti nejběžněji využívaným snímačům s diskrétním výstupem, kdy výstup jen
skokově změní hodnotu napětí nebo proudu za účelem sepnutí/připojení zátěže, snímače s
analogovým výstupem mají plynulou změnu výstupní elektrické veličiny (napětí, proud) v
závislosti na přiblížení kovového (elektricky vodivého) předmětu k aktivní přední části
indukčního senzoru. Výsledek je tedy schopnost měřit vzdálenost přiblížení daného objektu a
ne pouze jeho detekci.
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Obr. 22 Příklady použití indukčních senzorů přiblížení v praktických aplikacích ( a) a e) měření tloušťky,
b) a f) měření vychýlení, c) měření vyosení, d) detekce mezery ).

9.4.5

Kapacitní senzory

Tyto senzory se nejčastěji používají na měření hladiny vody, olejů, sypkých hmot přes
stěnu nádrže, kontrolu počtu výrobků na balících linkách, kontrolu přítomnosti výrobků na
linkách, řízení vypouštění nebo plnění vodních nádrží, snímání a určování tloušťky dřeva při
jeho zpracování. Kapacitní snímače vyhodnocují změnu kapacity vyvolanou předmětem,
který vstoupí do elektrického pole kondenzátoru. To znamená, že na rozdíl indukčních
senzorů (viz výše) mohou snímat nejen vodivé ale i nevodivé materiály, jejichž permitivity
jsou dostatečně velké (např. sklo, kapaliny, sypké materiály). Tyto senzory se zapojují stejně
jako indukční.
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9.4.6

Měření vzdálenosti 1D

Jedná se IR senzor obsahující vysilač IR světla a přijímač s optikou a světlocitlivým
senzorem – viz Obr. 23. Princip tohoto měření je jednoduchý. Na jedné straně senzoru je
vysílací IR LED dioda a na druhé straně je speciální IR citlivá dioda (PSD) s výstupním
signálem úměrným místu osvitu (nikoli intenzitě). V první fázi vyšle IR LED dioda paprsek.
Ten se odrazí od překážky a přes čočku (součást senzoru) je přijat IR citlivou diodou. Poloha,
ve které paprsek dopadne na fotodetektor, je závislá na vzdálenosti od překážky, viz obrázek.
Překážka
A-vzdálená

B-blízká

optika

IR LED

optika

IR senzor

Obr. 23 Princip měření

Obr. 24 1D triangulace – měření vzdálenosti
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Obr. 25 Senzor GP2D02 – měřecí rozsah 3 – 80cm

Obr. 26 Graf závislosti výstup senzoru/
vzdálenost k překážce

9.4.7

2D triangulace
Pokud ve výše uvedeném systému nahradíme 1D PSD senzor 2D kamerovým
sensorem CCD nebo CMOS, můžeme zjišťovat výšku měřeného obrazu. Na objekt zájmu je
promítán vzor – např. laserovou diodou čára - Obr. 27. Kamerou je snímán objekt zájmu, na
kterém je zobrazen promítaný vzor. Po analýze obrazu v počítači je možné vypočítat výšku
objektu zájmu H. Mimo výšku objektu je možné také zjistit vzdálenost k objektu zájmu.

Obr. 27 Princip aktivní 2D triangulace H=D.tanα (Albert-Jan Baerveldt, Halmstad University).
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9.4.8

Sonary
Měření vzdálenosti k překážce je založeno na principu měření doby mezi vysláním
akustického signálu a přijetím odraženého akustického signálu - echa. Nejběžnější frekvence
akustického signálu jsou hodnoty nad 40 kHz, tedy mimo slyšitelné pásmo. Takové senzory
jsou označovány jako ultrazvukové sonary, případně pouze sonary. Díky relativně nízké
rychlosti zvuku (ve vzduchu) je doba mezi vysláním a příjmem signálu výrazně vyšší než u
radarových, laserových a také IR senzorů. Proto lze dosáhnout relativně vysoké přesnosti
měření doby mezi vysláním akustického signálu a přijetím odraženého akustického echa i bez
extrémních nároků na vyhodnocovací obvody. Díky tomu je jejich cena poměrně nízká, ale
perioda měření je vyšší (0,1s). Nevýhodou je značné tlumení ultrazvukového signálu, což
omezuje praktický dosah na desítky metrů, běžně do cca 10m. Vzhledem k poměrně širokému
rozptylu tohoto signálu není možno překážku detekovat zcela přesně co se týče její úhlové
pozice. Dále častým jevem tzv. křížový odraz, viz Obr. 28. Jedná se o zaznamenání odrazu
signálu vyslaného jiným senzorem, což znehodnotí vlastní měření. Problém se řeší sériovým
měřením těchto senzorů v prodlevách, zaručujících utlumení signálu předchozího měření.
Omezit tento vliv lze také vhodnou orientací těchto senzorů tak, aby bylo riziko příjmu
odraženého signálu co nejnižší a senzory plnily požadovanou funkci. Dalším problémem bývá
odraz ultrazvukového signálu, který dopadá na hladký povrch překážky pod ostrým úhlem
(nazývá se zrcadlový odraz). V takovém případě se signál odrazí dál směrem od sonaru a
zpětně se odrazí až od vzdálenější překážky. Sonarem je pak detekována vzdálenější
překážka. Proto by měla být časová prodleva mezi jednotlivými měřeními větší než prodleva
odpovídající maximálnímu dosahu sonaru.
Nezanedbatelný je i vliv teploty vzduchu na rychlost šíření zvuku. Ta je pro teplotu
t=0°C v=331m/s a pro t=25°C v=343m/s.
Vzdálenost k překážce vypočteme:

𝐷=

𝑣. 𝑇
2

Kde v – rychlost šíření vzduchu
T – doba mezi vysláním a přijetím akustického signálu

Obr. 28 Problém odrazu akustického signálu při paralelní práci více senzorů.
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Obr. 29 Využití ultrazvukových senzorů pro lokální navigaci

Obr. 30 Příklady sonarů (vpravo obsahuje i vyhodnocovací elektroniku a displej s údajem o měřené
vzdálenosti).

Obr. 31 Sonar SRF08 a jeho vyzařovací diagram.
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9.4.9

GPS

Tak jako u celé řady dnes běžně používaných věcí, má i satelitní navigace vojenský
původ. První úvahy o globálním družicovém polohovém systému jsou téměř tak staré jako
Sputnik. Objevují se ve Spojených státech již od 50. let minulého století a samotný vývoj
GPS pak začíná na konci této dekády.
Předchůdcem dnešního systému GPS byl systém amerického námořnictva Transit,
někdy také nazývaný NAVSAT (Navy Navigation Satellite System), který byl uveden do
provozu v roce 1964 a americké vojenské námořnictvo jej provozovalo až do roku 1996.
Transit, který používal pět družic, byl velice úspěšný, dokázal určit polohu s přesností stovek
a později desítek metrů a přesný čas kdekoli na Zemi. Měl však jednu zásadní vadu.
Neumožňoval nepřetržité měření polohy, což je zásadní například při navigování takových
věcí, jako jsou balistické rakety. To byl také důvod, proč byl nakonec opuštěn a začal vývoj
dokonalejších systémů.

Obr. 32 Družice GPS na oběžné dráze.

Ty však již neprobíhaly pouze v režii vojenského námořnictva, ale 17. 4. 1973 se
memorandem Ministerstva obrany USA přenesla odpovědnost na vzdušné síly, když byly
sloučeny výzkumné projekty pro určování polohy System 621B (Americké letectvo) a pro
přesné určování času Timation (Americké námořnictvo). Sloučený program již nese, nám
dobře známé, označení NAVSTAR GPS (Navigation Signal Timing and Ranging Global
Positioning System).
V průběhu 80. let byla rovněž budována řídící a monitorovací střediska. Zároveň se
však celý program od počátku 80. let potácí na okraji propasti kvůli nedostatku peněz. Když
však v roce 1983 sestřelí sovětská stíhačka ve vzdušném prostoru SSSR civilní dopravní
letadlo společnosti Korean Air, let 007 (KAL 007) a zahyne všech 269 lidí, oznámil americký
prezident Ronald Reagan, že po dokončení bude GPS k dispozici i pro civilní účely. První
družice bloku II, který nahrazuje blok I a doplňuje systém na plánovaný stav, je vypuštěna v
únoru 1989.
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Obr. 33 Různá provedení GPS modulů.

Systém GPS nejsou pouze satelity na oběžné dráze. Celý systém můžeme rozdělit do
tří segmentů – kosmického, kontrolního a uživatelského.
Kosmický segment byl původně projektován na 24 satelitů, ale v současnosti jich
obsahuje 32, což je maximum. Pokud bychom přidali další satelity, bylo by již nutné upravit
frekvenci vysílaného signálu. Družice jsou rozmístěny na šesti kruhových drahách kolem
Země na střední oběžné dráze (MEO, Medium Earth Orbit) ve výšce 20 200 kilometrů, kde se
pohybují rychlostí 3,8 km/s (kolem Země oběhnou za 11 hodin 58 minut). Dráhy mají sklon
55° a jsou vzájemně posunuty o 60°. Podle původního projektu byly na každé z těchto drah v
pravidelných rozestupech čtyři satelity. Dnes je však zde, protože je satelitů více, 5-6
nepravidelně rozmístěných pozic pro družice.
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Každá družice váží zhruba 1,63 tuny a skládá se z několika částí. Srdcem každé
družice jsou 3 - 4 velmi přesné atomové hodiny s rubidiovým, dříve také s cesiovým
oscilátorem. Každá družice je dále vybavena 12 anténami RHCP pro vysílání rádiových kódů
v pásmu L (2000-1000 MHz), které slouží k samotnému navigování. Další antény v pásmu S
(2204,4 MHz) slouží ke komunikaci s pozemními kontrolními stanicemi, a jsou zde i antény
pro vzájemnou komunikaci družic v pásmu UHF. K napájení družice slouží baterie a solární
panely. Protože je GPS původně vojenský projekt, najdeme na palubě družic i něco, co byste
při navigování nečekali. Družice jsou napěchovány i nejrůznějšími optickými, rentgenovými a
pulzně-elektromagnetickými senzory pro detekci startů balistických raket a jaderných
výbuchů.
Žádný stroj není nerozbitný a průměrná životnost jedné družice je asi 10 let. Celý
kosmický segment se pak obmění za 20 let. Každá z družic je přitom několikrát do roka z
důvodů údržby na 12 – 24 hodin odstavena. Během té doby je provedena údržba atomových
hodin a případná korekce dráhy družice.
Stejně důležitý jako kosmický segment je pak kontrolní a řídící segment, který se v
podstatě stará, aby vše fungovalo, jak má. Monitoruje stav kosmického segmentu, posílá
povely družicím, upravuje jejich dráhy a provádí korekce atomových hodin.
Uživatelský segment představuje každý, kdo s GPS přijímačem přijímá signály z
jednotlivých družic, které jsou v danou chvíli nad obzorem. Tato komunikace je přitom pouze
jednosměrná a probíhá od družice k uživateli. Zařízení směrem k družici nic nevysílá a ani
nemůže. To, že jsou GPS přijímače pasivní, je dáno právě vojenským původem systému GPS.
Pokud by byly přijímače aktivní a něco vysílaly, byly by zaměřitelné nepřítelem. Vojenský
původ GPS se projevuje i rozdělením uživatelům do dvou skupin. Jednak jsou to autorizovaní
uživatelé, což je vojenský sektor USA a vybrané spojenecké armády využívající službu
Precise Positioning Service (PPS) nabízející větší přesnost. Druhou skupinou jsou pak ostatní
uživatelé, což je především civilní sektor, kteří používají méně přesný Standard Positioning
Service (SPS).
Způsob měření
Jak již bylo uvedeno, tak systém GPS je pasivní, tudíž přijímač určuje svoji
vzdálenost vždy k několika družicím navigačního systému a svoji polohu pak stanoví
protínáním. Určení vzdálenosti přijímače od družice se provádí kódovým měřením.
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Využívají se dálkoměrné kódy, které vysílají jednotlivé družice. Jedná se o přesné
časové značky, které umožňují přijímači určit čas, kdy byla daná značka odvysílána. Přijímač
z přijímaného signálu detekuje dálkoměrný kód družice. Zjistí tak čas odeslání a přijetí jedné
sekvence kódu a ze zjištěného časového rozdílu určí vzdálenost mezi přijímačem a družicí.
Jelikož hodiny v přijímači a družici nejsou plně synchronní, je časový rozdíl zatížen chybou
hodin přijímače. Při výpočtu vzdálenosti se tedy neurčí skutečná vzdálenost, ale jen zdánlivá.
Absolutní poloha přijímače v terénu se určuje pomocí zdánlivých vzdáleností získaných
kódovými měřeními. Na Obr. 34. je zobrazen způsob určení polohy. Čárkovaně je zobrazeno
ideální měření, plnou čarou pak reálné. Dochází k časové odchylce vzorku ∆T. Z jednoho
změření zdánlivé vzdálenosti jsme schopni určit, že přijímač se nachází někde na kulové ploše
se středem v družici a poloměrem r1 který se rovná zdánlivé vzdálenosti mezi přijímačem a
družicí. Stejná měření provedeme i k dalším dvěma družicím. Tím se nám plochy protnou a v
jejich protnutí se nachází přijímač. V případě ideálního měření se plochy protnou v jednom
bodě. U reálného pak vzniká oblast kde se přijímač může nacházet. Proto je potřebná ještě
čtvrtá družice, která měří časový posun hodin přijímače a tím se provádí další korekce při
určovaní přesné polohy.

Obr. 34 Určení polohy přijímače.

Mimo systém GPS existují, případně se budují globální navigační systémy dalších
zemí. Druhým nejznámějších je ruský GLONASS, který už některé současné přijímače umí
rovněž přijímat souběžně s GPS. V současnosti je GLONASS provozovaný ruskou armádou,
ale část služeb systému je s omezenou přesností volně dostupná i civilním zaměstnancům.
V prosinci 2011 měla spustit s 10 družicemi na orbitě svůj globální družicový
polohový systém Compass (známý také jako Beidou-2) také Čína. Compass má po svém
plném dokončení tvořit 35 družic - 27 z nich bude, podobně jako u GPS, obíhat na středním
zemském orbitu.
Další globální družicový polohovací systém bude Galileo, jehož výstavbu zajišťují
státy EU prostřednictví kosmické agentury ESA. První technologická navigační družice pro
testování komponent tohoto systému nyla vypuštěna 28. prosince 2005, druhá družice
následovala 27. dubna 2008. Další dva satelity byly vyneseny na oběžnou dráhu 21. 10. 2011
a další dva 12. 10. 2012. Po svém dokončení by měl být systém tvořen 30 operačními
družicemi (27+3), obíhajícími ve výšce přibližně 23 222 km nad povrchem Země. Protože
bylo dosaženo dohody o kompatibilitě s GPS, budou moct budoucí přijímače využívat oba
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systémy. Pro nás není bez zajímavosti, že administrativní sídlo Galilea od loňského roku sídlí
v Praze.
9.4.10 Kompas
Systém GPS má jednu typickou nevýhodnou vlastnost: pokud mobilní robot stojí na místě,
přístroj není schopen určit směr robotu. To může být nevýhodou v navigaci. Pro určení směru
je tedy nutno použít kompas. Klíčovou součástí elektronického kompasu je magnetoresistivní
senzor. V podstatě jde o plíšek vyrobený z feromagnetického materiálu složeného ze směsi
železa a niklu v poměru 19:81. Tento je zmagnetován a v případě nulového vlivu externího
magnetického pole má za daného proudu určitý odpor R. Vnější magnetické pole však
původní směr zmagnetování ovlivní a tím dojde k poklesu odporu. Při konstantním proudu
protékajícím odporem pak stačí měřit rozdíly v napětí a tyto vyhodnocovat. Elektronický
kompas tvoří fyzicky „pouze“ dvojice můstků magnetoresistivních senzorů, v případě
tříosého kompasu to jsou maximálně můstky tři. Všechny ostatní procedury zpracování
výsledků měření mohou být vykonávány softwarově. Během měření nesmí být
megnetoresistivní senzory nakloněny (pouze natočeny), protože by došlo ke zkreslení. Pokud
máme informaci o náklonu = umíme ho změřit např. pomocí akcelerometrů x-y-z, je možné
měření přepočítat na správný údaj, což moderní obvody již zajišťují.

Obr. 35 Modul elektronického kompasu.

9.4.11 2D skener
2D laserové skenery jsou používané v oblasti robotiky zejména pro zabezpečení
robotizovaných pracovišť před neoprávněným vstupem/manipulací a dále v mobilní robotice
jako senzor detekující okolní překážky. Často se také nazývají „lidar“ - light detection and
ranging. Princip je založen na vysílání laserového paprsku přes hranol a rotující zrcadlo – viz
Obr. 36. Ten – pokud dopadne na překážku – je odražen zpět a přes zrcadlo a polopropustný
hranol dopadne na senzor přijímače.
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Obr. 36 Konstrukční princip 2D laserového skeneru.

Pro měření vzdálenosti k překážce je možno použít tyto metody.
První měří dobu mezi odesláním pulsu a přijetím odraženého pulsu (podobně jako u
akustického sonaru). Při této metodě je potřeba měřit v řádu pikosekund a takováto měřicí
technika je velice nákladná.
Druhá metoda pak měří posuv fáze (fázový rozdíl) mezi 100% modulovaným (o
kmitočtu f) odeslaným a přijatým signálem.

Obr. 37 Měřicí princip 2D laserového skeneru metodou měření fázového posuvu

Vlnová délka modulovaného signálu je dána vztahem:
𝑐
𝜆=
𝑓
Kde c - je rychlost světla, f – je kmitočet modulace.
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Pro modulační kmitočet např. f= 5MHz odpovídá vlnová délka λ=60m. Celková
délka D’ je:
𝜃
𝐷′ = 𝐿 + 2𝐷 = 𝐿 +
𝜆
2𝜋

Kde ϴ - je elektronicky změřený fázový posun mezi vyslaným a přijatým (odraženým)
paprskem
Z tohoto vztahu je pak délka k překážce:

𝜆

𝐷 = 4𝜋 𝜃
Je nutné si uvědomit, že popsaný princip měření by mohl poskytovat nejednoznačný
výsledek. Např. při vlnové délce modulovaného vysílaného paprsku λ=60m by překážka ve
vzdálenosti 5 m byla identická s překážkou 65m atd. Ve skutečnosti však v důsledku
vzdálenosti dochází k útlumu použitého vyzařovaného signálu se čtvercem vzdálenosti a ten
již není (v důsledku jeho útlumu) pak detekován senzorem přijímače.

Obr. 38 Příklad 2D skenu.
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Obr. 39 Příklady provedení laserových 2D skenerů firmy Sick.

Obr. 40 Možné aplikace laserových 2D skenerů.

MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463

32

Senzory pro robotiku I

Obr. 41 Autonomně řízený automobil se senzorickým subsystémem tvořeným 2D laserovými skenery Sick.
Soutěž DARPA Grand Challeng .

Obr. 42 Zabezpečení RTP pomocí 2D laserového skeneru.
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Tab. 1 Parametry vybraných 2D laserových skenerů SICK

Důležitá poznámka
Popsaným 2D skenerem získáme 2D obraz jeho okolí. Jedná se vlastně o řez x-y-z pro
konstantní z. 3D laserový skener lze snadno sestrojit z 2D skeneru tak, že se skener bude
otáčet podle osy nekolmé k rovině měření skeneru. Tímto způsobem je možné rekonstruovat
3D obraz okolní scény (robotu). Tento způsob se také v praxi používá. Existují 3D laserové
skenery, které výše uvedený princip mají přímo zabudován.

Obr. 43 Obraz vytvořený postupně nakláněným 2D laserovým skenerem. Vlevo foto.

(konec poznámky)
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9.5 KONTROLNÍ OTÁZKY
1. Co je to senzor.
2. Popište inkrementální senzor, jeho typické parametry.
3. Co je to kvadraturní signál?
4. Proč se v průmyslovém prostředí používá komunikační rozhraní RS422?
5. Vlastnosti indukčního senzoru, určení.
6. Co je to NPN a PNP výstup u binárních senzorů?
7. Princip měření vzdálenosti IR senzorem – 2D triangulace.
8. Sonar – princip činnosti, použití.
9. Princip funkce GPS.
10. Princip činnosti 2D laserového skeneru.
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SENZORY PRO ROBOTIKU II
OBSAH:
Strojové vidění jako průmyslová inovace
Princip strojového vidění
Etapy zpracování obrazu

MOTIVACE:
Přestože se systémy počítačového a strojového vidění objevují již od poloviny
sedmdesátých let, teprve první desetiletí jednadvacátého století přineslo
viditelné rozšíření strojového vidění v průmyslové výrobě. Jako každá
průmyslová inovace začalo být strojové vidění rozvíjeno teprve tehdy, když
došlo k souběhu poptávky s možnostmi technické realizace.
Poptávka po strojovém vidění byla nastartována změnou marketingových
strategií výrobních společností. Přelom dvacátého a jednadvacátého století je
charakterizován přechodem firem na marketingové řízení a maximální
orientací na kvalitu a uspokojení požadavků zákazníka. Tento trend se
nejrychleji rozvíjel v automobilovém průmyslu s vysokým podílem
robotizace.

CÍL:
Umět se orientovat v základních termínech problematiky strojového vidění
pro nasazení v oblasti průmyslové automatizace a robotizace.
Dokázat popsat jeho jednotlivé části hardwarové i softwarové.

MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463

3

Senzory pro robotiku II

10.1 ÚVOD
Strojové vidění, počítačové vidění, machine vision a analýza obrazu. Různé názvy
označující jednu věc. Co to vlastně všechno znamená? V jednoduchosti lze říci, že se jedná o
zpracování obrazových informací s využitím počítačové techniky. Objektem počítačového
vidění může být prakticky cokoliv – lidská tvář, biologické vzorky, rentgenové snímky,
hustota dopravního provozu, lidská činnost (především proces výroby), okolí průmyslového
robotu, okolí mobilního robotu a další. Charakteristickou vlastností systémů strojového vidění
je napojení kamerového systému do výrobního procesu s orientací na typické úlohy, kterými
jsou například kontrola vstupní/výstupní kvality, kontrola tvarů, počítání objektů, kontrola
barevných výrobků, čtení čárových kódů, hledání vad, atd. V případě mobilní robotiky může
sloužit jako zdroj informací pro orientaci a navigaci.
Historie zpracování obrazu v počítači se začíná psát v sedmdesátých letech, kdy
existující výpočetní technika již umožnila zpracování objemu dat který je spojen s obrazovou
informací. Vznikl nový obor, který se začal nazývat počítačové vidění (computer vision).
Tento název se dodnes používá k nejobecnějšímu označení systémů vykonávajících
automatizovanou činnost na základě zpracování obrazu z kamery a jeho následného
vyhodnocení (analýzy). Pro aplikace počítačového vidění v robotice a průmyslové výrobě se
dnes obvykle používá termínu strojové vidění (machine vision).

10.2 STROJOVÉ VIDĚNÍ JAKO PRŮMYSLOVÁ INOVACE
Přestože se systémy počítačového a strojového vidění objevují již od poloviny
sedmdesátých let, teprve první desetiletí jednadvacátého století přineslo viditelné rozšíření
strojového vidění v průmyslové výrobě. Jako každá průmyslová inovace začalo být strojové
vidění rozvíjeno teprve tehdy, když došlo k souběhu poptávky s možnostmi technické
realizace.
Poptávka po strojovém vidění byla nastartována změnou marketingových strategií
výrobních společností. Přelom dvacátého a jednadvacátého století je charakterizován
přechodem firem na marketingové řízení a maximální orientací na kvalitu a uspokojení
požadavků zákazníka. Tento trend se nejrychleji rozvíjel v automobilovém průmyslu
s vysokým podílem robotizace.
Ve stejné době, hlavně díky tlaku komerčního využití v digitálních fotoaparátech,
začaly být k dispozici levné a kvalitní čipy pro snímání obrazu. Současně se také objevily
rychlé procesory s vysokým výpočetním výkonem za přijatelnou cenu. Strojové vidění tak
mělo impuls k rozvoji a zároveň i potřebnou technologii. Výsledkem je dosud trvající boom v
této oblasti, který pomohl i k rozvoji dalších specializovaných odvětví, například výrobě
osvětlovačů a optických systémů.
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Obr. 1 Příklad strojového vidění v průmyslové robotice.

Oblasti strojového vidění
Počítání, kontrola úplnosti a zabalení
V potravinářském průmyslu může strojové vidění
kontrolovat hladinu v lahvi, správné nasazení zátky i
spočítat lahve v přepravce. Farmaceutický průmysl
využívá možnosti zjistit, zda je v balení správný počet
správných tablet. Lze rovněž zkontrolovat úplnost a
správnost obsahu bedny nebo krabice před uzavřením.

Kontrola sestavení a montáže

Podobně jako před montáží je často nutné kontrolovat i
smontovaný díl, jsou-li všechny jeho části na místě a ve
správné poloze. Nemusí jít ani o typické strojní součásti.
Častou úlohou je kontrola zalisování vodiče do konektoru,
správné přišití nášivky nebo kontrola osazení pojistkové
skříně správnými pojistkami.

Identifikace barev

Barevná kamera může v mnoha případech nahradit
mnohem nákladnější spektrometrii. Dá se použít ke
kontrole, zda byla pro tisk či nátěr správně aplikována
správná barva nebo zda je díl z předepsané plastické
hmoty. V potravinářství lze rozborem barvy objevit
zkažené zboží.

Rozpoznání, polohování a třídění

Pro správnou montáž je třeba kontrolovat, zda bude
použit správný díl. K identifikaci lze využít nápisu, kódu
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nebo charakteristického znaku. Před montáží musí být díl
správně polohován, nesmí být například stranově otočen.
To vše zvládá strojové vidění. Identifikace pomocí
čárového nebo matrixového kódu je důležitá při
automatizované montáži hlavně v automobilovém
průmyslu. Kamera strojového vidění tuto identifikaci zajistí
i bez použití dodatečného scanneru. Strojové vidění je
také nejlepším prostředkem k verifikaci kódu po jeho
vytvoření. Verifikace zajišťuje, že kód odpovídá
předepsanému standardu a může být využito všech jeho
vlastností, například redundance.

Kontrola povrchů a potisků

Mechanické poškození hran, poškrábání povrchů, vady
nátěrů a jiných povrchových úprav. Nedokonalý potisk,
poškozená nálepka a nedoleptané logo. Bublinky ve skle
a plastech, nesouvislá vrstva naneseného lepidla nebo
přerušená housenka tmelu. To jsou vady, které lze
pomocí strojového vidění snadno identifikovat.

Testování funkce, cejchování měřidel

Existují aplikace, kdy je třeba vizuálně kontrolovat
ukazatel, displej, kontrolní světla nebo polohu součástky v
závislosti na funkci zařízení. Příkladem může být
cejchování vodoměrů, rychloměrů a zkouška chodu
převodových mechanismů. Strojové vidění snadno zjistí,
zda poloha ukazatele odpovídá cejchované hodnotě.

Čtení textů

Pomocí přečtení datumu a textu strojovým viděním se lze
vyhnout expedici zboží s prošlou expirační dobou,
naplnění obalu jiným obsahem než je na něm uvedeno či
nalepení jiného štítku než je předepsáno. Přečtení nápisu
zajistí i to, že při montáži nedojde k záměně podobných
dílů.

Měření a kontrola tolerancí
Všechno, co je v kameře vidět lze pomocí nástrojů
strojového vidění i měřit. Nejčastější úlohou bývá kontrola
tolerancí – průměry otvorů, průměty hřídelí, rozteče děr,
úkosy kuželů a závity. Ale také například kontrola
justování kontaktů a předpětí pružin.

Nalezení vad opracování

Otřepy po stříhání a lisování či nedokonalé výlisky, to
jsou vady zjistitelné strojovým viděním stejně jako
deformace či poškození při skladování nebo dopravě. V
oblasti elektrotechnické výroby je častým požadavkem
kontrola pájení na plošném spoji nebo kontrola správného
usazení součástek. Samostatnou oblastí strojového vidění
je kontrola při výrobě integrovaných obvodů.
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Průmyslová robotika

2D a 3D vizuální navádění robotů
Poziční kontrola robotů
Korekce pohybových cest robotů

Mobilní robotika

Armáda, policie, pyrotechnici, záchranáři, průzkum, vesmír

Viz video “ video_02.avi” (přiloženo ve stejném adresáři)

Animace 10.1 Aplikace strojového vidění na robotizovaném praxcovišti.

V [3] je uveden zajímavý text týkající se některých problémů spojených s aplikací
strojového vidění:
Díky již dostatečnému výkonu počítačů, nízkých cen digitálních kamer a především
díky dostupnému programovému vybavení pro práci s obrazovými daty, přestávají mít
systémy strojového vidění pověst drahých, náročných a nedostupných technologií. I když je
potřebné vybavení snadno a levně dostupné každému zájemci, přesto zde oproti ostatním
systémům průmyslové automatizace a robotizace zůstává několik důležitých rozdílů, se
kterými je dobré počítat. Ne všechny systémy strojového vidění jsou složité, stále existuje
velké množství úloh, které jsou bezpečně řešitelné nejjednoduššími optickými senzory (zde
např. patří většina čtení kódů z etiket, a především celá oblast úloh, ve kterých je
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zjednodušeně řečeno nutno pouze rozhodovat mezi tmavou nebo světlou skvrnou v určitém
místě obrazu). V současnosti ale rychle přibývá složitých úloh, jejichž řešení nebývá ani
snadné ani přímočaré. Procento neúspěšných řešení je v oboru vizuální inspekce stále hodně
vysoké. Toto má několik příčin:
Nedostatek znalostí a zkušeností řešitelů. O úspěchu řešení se rozhoduje převážně na
úplném počátku volby vhodné koncepce systému, typu kamery, způsobu osvětlení, výběru
optiky atd. Tady jsou nutné nejen znalosti oboru, ale také určité zkušenosti a intuice.
Požadavky zadavatelů bývají často naprosto nerealistické. Někdy může být největším
úspěchem i včasné rozpoznání, že úloha je dostupnými prostředky neřešitelná, případně
řešitelná za ceno vysokých nákladů.
Špatná volba kamer. Existuje hodně aplikací, jejichž nespolehlivost a nedostatečná
robustnost je způsobena tím, že jsou použity tzv. inteligentní kamery (v pouzdře kamery je
také vlastní výpočetní jednotka provádějící celkovou analýzu obrazu) a obrazové senzory na
úkoly, na které zjevně nestačí. Velmi často jsou potíže způsobeny nedostatečnou dynamikou,
obrazovým šumem a artefakty ztrátové komprese obrazu, vyskytujícími se u naprosté většiny
běžných kamer.

Důležitá poznámka
Nevhodný způsob osvětlení a rušivé vlivy světla z okolí. Jedná se na první pohled
nejjednodušší část celého řetězce, ale ten významnou měrou ovlivňuje dosažené výsledky.
Pomocí osvětlení v obraze zvýrazňujeme objekty, které nás zajímají a potlačujeme
nepodstatné plochy obrazu. I zkušený řešitel musí často vyzkoušet několik variant, než se
rozhodne pro tu jedinou správnou.

Obr. 2 Různá provedení osvětlení.

(konec poznámky)
Ztráta informace při projektivní transformaci třírozměrné scény do roviny obrazu. S
důsledky perspektivní projekce musíme počítat především u měřicích aplikací. Dodatečná
korekce geometrických zkreslení výpočtem je možná jen u objektů, jejichž tvar je známý.
Nedokonalosti reálných objektivů. Vlastnost skutečných objektivů jsou hodně
vzdáleny od ideálu geometrické projekce. Musíme počítat s neostrou kresbou, vinětací,
soudkovým zkreslením, u telecentrických objektivů s velmi malou hloubkou ostrosti atd.
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Obr. 3 Standardní a telecentrický objektiv.

Nevhodná nastavení parametrů snímání obrazu. Tyto chyby lze nejsnadněji napravit.
Často bývá nastavena nevhodná nebo automatická expoziční doba, nestabilita barevnosti
může být způsobena automatickým vyvažováním bílé barvy, objektiv bývá nevhodně
zacloněn atd.
Použití nevhodných softwarových metod. U složitých aplikací lze k výsledku dojít
mnoha cestami. Zdaleka ne všechna řešení ale poskytují dostatečně stabilní výsledky a
vyhovující rychlost zpracování.

10.3 PRINCIP STROJOVÉHO VIDĚNÍ
Činnost systému strojového vidění je svou podstatou velmi podobná tomu, jak na
stejném úkolu pracuje člověk [4][5]. Stejně jako lidské oko zachytí kamera obraz
zkoumaného předmětu, systém jej vyhodnotí podle předepsaného algoritmu a provede akci na
základě výsledku vyhodnocení. Pro účely technického popisu je nejsnadnější hledět na systém
strojového vidění jako na obecný senzor.
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Obr. 4 Obecné uspořádání systému strojového vidění.

Sledovaný objekt, většinou trojrozměrný je ozařován zdrojem záření. Objekt musí být
schopen toto záření odrazit tak, aby odražené záření vytvořilo na snímacím prvku senzoru
jasový dvojrozměrný obraz. Důležité je, aby byla v tomto obraze obsažena informace, kterou
potřebujeme o sledovaném objektu znát. Tato podmínka se zdá být zcela triviální, ale právě
na ní ztroskotalo již mnoho aplikací a nejdůležitější částí know-how integrátora systému
strojového vidění je schopnost tuto podmínku splnit v reálném světě za přiměřených nákladů.
Obraz vytvořený na snímacím prvku je převeden na vhodnou měronosnou veličinu a
vyhodnocen tak, aby se z něj získala požadovaná informace o sledovaném objektu. Ta je pak
přes vhodné rozhraní předána ze senzoru do okolí.
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Obr. 5 Blokové schéma kamerového senzoru a jeho typické provedení.

Záření, kterým je sledovaný objekt ozářen bývá ve většině případů viditelné světlo
pocházející z umělých zdrojů -osvětlovačů. Dvojrozměrný jasový obraz je vytvářen na
snímacím prvku kamery (kamerou je zde míněn systém skládající se z objektivu snímacího
prvku obrazu a potřebných elektronických obvodů). Měronosnou veličinou jsou v kameře s
polovodičovým snímacím prvkem náboje či proudy poskytované světlocitlivými elementy
obrazového snímače.

Obr. 6 Barevný obrazový senzor.
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Měronosné veličiny mohou nést informaci redukovanou na údaj o kombinovaném
jasu barevných složek dopadajícího světla (černobílé kamery) nebo mohou nést i informaci o
barvě zkoumaného předmětu (barevné kamery). Protože jediným efektivním a vlastně i
jediným prakticky možným způsobem vyhodnocení obrazové informace je dnes zpracování
počítačem, je nutné převést analogové měronosné veličiny do digitálního tvaru – provést
digitalizaci obrazu.

Obr. 7 Digitalizace obrazu ze snímacího obrazového senzoru.

Informace v digitální podobě je v počítači zpracována vhodnými algoritmy tak, aby
byla získána požadovaná informace o objektu - provádí se tzv. image processing (viz dále v
textu). Získaná informace má opět digitální podobu a předává se do okolí prostřednictvím
digitálních výstupů nebo pomocí digitálního komunikačního rozhraní.
Pro strojové vidění je typické, že se výměna získané informace z okolím realizuje jako
zpětná vazba na výrobní proces. Na jedné straně získává systém z procesu nezbytné vstupní
údaje. Typicky to bývá synchronizační povel k pořízení snímku v okamžiku kdy je sledovaný
objekt ve vhodné poloze (např. na dopravním páse). Na druhé straně se v závislosti na
výsledku vyhodnocení obrazu obvykle provádí akční zásah ve výrobě, nejčastěji indikace
nebo vyřazení vadného kusu. Zásah mohou zprostředkovat přímo digitální výstupy systému
strojového vidění nebo je informace o výsledku vyhodnocení předána do řídicího systému,
který provede zásah sám.
10.3.1 Inteligentní kamera (smart camera)
Inteligentní kamera je již kompletním systémem strojového vidění. Jejími hlavními
charakteristickými znaky jsou kompaktnost a použití výkonného jednočipového
mikropočítače jako vyhodnocovací jednotky. K uložení programu se používá paměť typu
Flash. Bývá většinou vestavěná, začínají se však používat i externí paměťové karty MM Card
nebo SD Card. Kapacita paměti RAM je určena hlavně požadovanou velikostí programu,
který se po inicializaci zkopíruje z programové paměti FLASH do RAM a zde je spuštěn. K
urychlení některých standardních operací potřebných při analýze obrazu se někdy využívají i
velmi rychlé jednoúčelové konečné automaty programované v hradlových polích.
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Obr. 8 Blokové schéma inteligentní kamery a její fyzické provedení s osvětlovačem.

Jako digitální vstupy/výstupy se často používají univerzální bitová rozhraní
nastavitelná volitelně jako vstup nebo výstup. Odpovídají standardům obvyklým v průmyslu,
jsou v provedení s otevřeným kolektorem typu PNP nebo NPN, s pracovním napětím do 30V
a příslušnými ochranami. Jindy samostatné vstupy a výstupy úplně chybí a je nutné použít
I/O adaptér připojený ke komunikačnímu rozhraní.
Někdy bývá smart kamera kromě obvyklého Ethernetu vybavena ještě pomocným
sériovým rozhraním RS-232/422/485. Důvodem je snadnější připojení k většině existujících
řídicích systémů na bázi PLC. Rozhraní pro vyšší typy průmyslových sběrnic (Profibus,
Modbus..) se u smart kamer zatím běžně neobjevují, firmware kamery však někdy umožňuje
přístup na průmyslovou sběrnici přes vhodný převodník z Ethernetu. Počet nabízených
inteligentních kamer na trhu stále stoupá, zdá se, že stejně jako v USA bude brzy tato třída
převládat v i v aplikacích v Evropě.
10.3.2

PC systémy (PC vision)

Pro PC systémy je charakteristické použití počítače PC se standardním operačním
systémem na místě vyhodnocovací jednotky. Dalším charakteristickým rysem je modularita:
využívá se samostatná kamera, většina systémů umožňuje připojení i několika kamer. Kamery
s analogovým výstupem se připojují přes zásuvnou kartu digitalizátoru obrazu (frame
grabber), kamery s digitálním výstupem přes speciální kamerové rozhraní (např. KameraLink)
nebo pomocí vysokorychlostního Ethernetu. Výpočetní výkon a velikost paměti jsou dány
použitým počítačem. Vstupy a výstupy i komunikační rozhraní se realizují způsobem běžným
v PC technice, nejčastěji pomocí zásuvných karet. Předmětem dodávky PC systému bývá tedy
většinou pouze softwarový balík, který obsahuje prostředí pro vývoj aplikace strojového
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vidění a run-time modul, často chráněný hardwarovým klíčem. Obvyklá je i dodávka karty
digitalizátoru nebo rozhraní pro digitální kameru pro které je program optimalizován.
Příkladem tohoto řešení je např. SW balík PickMaster firmy ABB.

Obr. 9 Řada robotů ABB IRB360 se SW systémem strojového vidění PickMaster.

V poslední době se objevují i specializovaná průmyslová PC s rozhraním pro
připojení kamery, toto řešení je někdy nazýváno „embedded vision systém“ – viz příklad
aplikace na Obr. 10. PC stály na počátku éry strojového vidění, nyní však začínají ustupovat
inteligentním kamerám. Aby bylo skutečně možné využít všech výhod PC řešení, je nutné
použít komerčně dostupný operační systém. Systém strojového vidění však z principu provádí
zpracování dat a řízení v reálném čase. Pro tyto účely je komerční operační systém málo
vhodný. Navíc, výpočetní výkon inteligentních kamer již snese srovnání se s klasickým PC.
Doménou PC systémů jsou spíše rozsáhlé úlohy vyžadující zpracování obrazů z několika
kamer.

Obr. 10 Sestava strojového vidění firmy National Instruments s robotem ABB IRB160 – Centrum robotiky,
Katedra robototechniky.
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Obr. 11 Blokové schéma PC systému strojového vidění.

10.3.3 Zákaznické systémy (custom vision)
Do této kategorie patří systémy stavěné na míru v případě, kdy nelze použít žádnou z
výše uvedených variant. Většinou jde o aplikace vyžadující vysokou rychlost zpracování,
speciální algoritmy nebo nestandardní kamery. Provedení zákaznického systému odpovídá
účelu, nejčastěji se k realizaci používají rychlé signálové procesory nebo hradlová pole se
softwarem vytvořeným na míru.
10.3.4 Nástroje
K řešení výše uvedených jsou nabízeny SW nástroje/knihovny. Lze si je představit
jako programové bloky, do kterých vstupují data, zpracovávají se podle zadaných parametrů a
výsledek zpracování ve formě dat je předáván dál. Data vystupující z jednoho nástroje mohou
vstupovat do dalšího nástroje jako jeho vstupy či parametry. Počet a výkonnost nástrojů a
možnosti jejich propojení určují výkonnost a flexibilitu softwaru systému a z velké části také
určují, do které kategorie (kamerový senzor nebo inteligentní kamera) systém patří.
Vývoj inspekčního programu obvykle probíhá tak, že uživatel nástroje aplikuje na
referenční (bezchybný) objekt a parametrizuje je tak, aby výsledek inspekce odpovídal
bezchybnému objektu. Poté se na základě teoretického výpočtu, simulace nebo použití
skutečného objektu s vadami upravuje parametrizace nástrojů tak, aby byly spolehlivě
identifikovány chyby, jejichž odhalení je požadováno. Tento empiricko-heuristický postup se
na první pohled může zdát primitivní a nesystematický, v reálném prostředí průmyslové
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výroby s mnoha nepředvídatelnými rušivými vlivy je však velmi efektivní a někdy i jediný
možný. Proto jsou i nástroje takovému postupu přizpůsobeny. Součástí parametrizace bývají
různé režimy „učení“ na správný či chybný objekt, při parametrizaci bývá změna působení
nástroje graficky znázorněna přímo v obraze objektu, k dispozici jsou pomocné údaje, často v
názorné grafické podobě.
Základními nástroji využívanými v inspekčním programu jsou, samozřejmě, nástroje
pro zpracování obrazu. Pro funkci systému strojového vidění jsou však nutné i další typy
nástrojů.
•
•
•
•
•
•

nástroje pro zpracování obrazu
nástroje pro měření v obraze
nástroje pro OCR a kódy
nástroje pro obsluhu hardware
nástroje pro řízení postupu vyhodnocení
nástroje pro zacházení s daty

Nástroje pro zpracování obrazu - soubor nástrojů pro zpracování obrazu je základem
každého inspekčního softwaru. Jejich nejvýznamnějším znakem je, že jedním z jejich vstupů
vždy bývá souvislá část obrazu (ROI, Region Of Interest) ve které je nástroj aplikován. Lze je
rozdělit na tři skupiny: filtry, které provádějí matematické operace s hodnotou jasu každého
bodu digitalizovaného obrazu v prostoru ROI, nástroje pracující s tzv. hranami, což jsou
rozhraní oblastí s rozdílným jasem a nástroje pracující s rozložením jasu v ROI.
Nástroje pro měření v obraze - nástroje pro měření v obraze pracují typicky s výstupy
nástrojů pro zpracování obrazu. Většinou provádí měření na geometrických útvarech které
aproximují hrany. Jedná se většinou o měření délek, řidčeji ploch. Aby bylo možné stanovit
délku ve skutečných délkových jednotkách je nutné přiřadit digitalizovanému obrazu
kalibraci. Potíž při kalibraci spočívá v tom, že digitalizovaný obraz nemůže být lineárním
zobrazením sledované scény. Byl proveden převod trojrozměrné scény na dvojrozměrný
obraz, kde se většinou uplatní zkreslení perspektivou, použitá optická soustava (objektiv
kamery) vykazuje různé optické chyby, při digitalizaci se uplatní chyba vzorkování. K
potlačení těchto rušivých vlivů se používají různé prostředky. Některé souvisí se způsobem
sejmutí obrazu, další jsou součástí samotných nástrojů.
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Obr. 12 Změření úhlopříčky matky šroubu.

Nástroje pro OCR a kódy - nástroje pro OCR (Optical Character Recognition), optické
rozeznávání znaků) musí zvládnout podstatně složitější úkol než komerční programy pro čtení
tištěného textu. Tvar písmena bývá deformovaný vlivem nerovné podložky (čtení z obalů),
musí zvládnout i čtení různých typů písma. Na druhou stranu, čtené texty bývají většinou
krátké. Vstupem nástroje je ROI, výstupem textový řetězec. Nástroj pracuje na principu
naučení omezené množiny znaků, která je v nápisu použita. Pokud je úkolem pouze
kontrolovat úplnost stále stejného nápisu, je někdy jednodušší použít nástroje pro vyhledání
motivu na základě podobnosti.

Obr. 13 Příklad aplikování OCR (optical character recognition).
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Nástroje pro obsluhu hardwaru - nástroje pro obsluhu hardwaru najdeme hlavně u
kamerových senzorů a inteligentních kamer. U PC systémů je možné využít knihoven
dodávaných výrobci příslušných periferií. Nástroje lze rozdělit do tří skupin:
• práce se vstupy a výstupy,
• práce s komunikačním rozhraním,
• nastavení kamery.
Nástroje pro řízení postupu inspekce - nástroje pro řízení postupu inspekce jsou
součástí vývojového prostředí inspekčního programu. Umožňují větvení postupu inspekce
(například na základě hodnot na výstupu nástroje), volání podprogramů, zařazení externích
programů a kódů, obsluhu interních čítačů událostí, časových plánovačů, spouštěcích
podmínek a dalších činností nezbytných pro chod inspekčního programu. U kamerových
senzorů s omezenou flexibilitou vyhodnocení je těchto nástrojů k dispozici samozřejmě méně
než u inteligentních kamer a softwaru pro PC systémy.
Nástroje pro zacházení s daty - tyto nástroje se objevují jen u nejsložitějších softwarů
pro inspekci. Umožňují například transformace geometrických útvarů, změnu instance dat,
sestavení vlastního komunikačního protokolu.
10.3.5 Příklad
Jako příklad použití nástrojů k sestavení inspekčního programu je na Obr. 14 řešení
jednoduché úlohy strojového vidění. U zadané čtvercové součásti je třeba zkontrolovat polohu
otvoru a jeho průměr. Na levé straně je vyznačena sestava inspekčního programu, vpravo pak
aplikace nástrojů na bezchybný objekt.
Nejprve je třeba objekt sejmout a vytvořit digitální obraz. Nástroj pro obsluhu
kamery čeká na signál čidla potvrzující, že je součást v poloze pro sejmutí obrazu. Po
příchodu signálu je proveden snímek a vytvořen digitální obraz. První úlohou je celý objekt v
obraze vůbec najít. Použijeme nástroj pro nalezení hran a parametrizujeme jej tak, aby určil
průsečík dvou na sebe kolmých hran – levý horní roh objektu. Výstupem nástroje je
souřadnice tohoto rohu, kterou použijeme jako vstup (nový počátek souřadnic) pro nástroj
který bude hledat hranu ve tvaru kružnice.
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Obr. 14 Příklad sestavení inspekčního programu.

Prostor, ve kterém budeme hledat, je vztažen k tomuto novému počátku. Výstupem
tohoto nástroje bude kružnice, která co nejlépe aproximuje nalezenou hranu a souřadnice
středu této kružnice vzhledem k rohu objektu. Polohu středu kružnice v nových souřadnicích
porovnáme s předepsanou hodnotou – dostaneme polohu otvoru v součásti. Pokud se
neshoduje s předepsanou hodnotou, aktivujeme nástrojem pro obsluhu hardware, který
součástku vyřadí. Nástroj pro měření již nepracuje s reálným objektem, ale pouze s
aproximovanou kružnicí. Na základě kalibrací přepočte její průměr do reálných jednotek a
určí, je-li v předepsané toleranci. Druhý nástroj pro obsluhu hardwaru slouží opět k vyřazení
součásti s otvorem mimo toleranci. Příklad je, samozřejmě, velmi zjednodušený. Nezabývá se
například nastavením kamery, ošetřením chování programu při zcela vadném výrobku
(například při chybějícím otvoru) a dalšími záležitostmi nezbytnými pro praktické použití ve
výrobě.
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10.4 ETAPY ZPRACOVÁNÍ OBRAZU
10.4.1 Získání obrazu
Jedná se o první krok ve zpracování obrazu a představuje digitalizaci a uložení obrazu
v počítači. Digitalizací se převádí vstupní spojitý obraz na digitální. Podle rozlišení
obrazového senzoru (počtu pixelů) hovoříme o vzorkování.

Obr. 15 Příklad vzorkování

Viz animovaný gif “ Hardyorig640anim.gif” (přiloženo ve stejném adresáři)
Animace 10.2 Vysvětlení vlivu vzorkování na rozlišení obrazu.
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Počet jasových úrovní na kolik byl analogový obraz převeden (digitalizován)
odpovídá jeho kvantování. Např. Při digitalizaci obrazu 8bitovým A/D převodníkem získáme
256 úrovní/kvant.

Obr. 16 Příklad kvantování
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10.4.2 Předzpracování obrazu
Cílem tohoto kroku je odstranění/potlačení šumu, zlepšení kontrastu, případně
potlačení zkreslení optické části snímacího řetězce (např. soudkovitost).

Obr. 17 Úprava kontrastu
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Obr. 18 Úprava kontrastu – dole příslušné histogramy.

10.4.3 Segmentace
kroků.

Tato etapa zpracování obrazu má za úkol nalézt v obraze objekty. Tvoří ji několik

Detekce hran - hrany v obraze odpovídají prudkým změnám jasu (barvy) v obraze.
Základní myšlenkou detekce hran v obraze je tedy nalezení míst, kde k takovým změnám
dochází. Změny jasu je možno detekovat – jedná se o rychlost změny – pomocí prvních a
druhých derivací intenzit jasu. Kritériem pro detekci takových změn je velikost 1. derivace
jasu, velikost druhé derivace nebo také změny znaménka derivace.
Hrana v objektu se nemusí krýt s hranicí mezi objekty ve scéně, hrany mohou vznikat a
zanikat v závislosti na úhlu pohledu. Čáry v obrazu pak generují dvě hrany, jednu na každé
své straně. Typická hrana na rozdíl od teoretické bývá ovšem zašuměná.
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Obr. 19 Příklad obrazu před a po segmentaci prahováním.
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Obr. 20 Snímek rýže před (vlevo) a po segmentaci detekcí hran (vlevo).

Posledním krokem je segmentovaném obraze označit jednotlivé oblasti. Typicky jsou
tyto oblasti označeny číselně – viz obrázek.
.

Obr. 21 Část binárního obrazu po segmentaci (výřez)

Obr. 22 Část binárního obrazu po označení oblastí/objetů (výřez)

10.4.4 Porozumění obsahu
Posledním a nejnáročnějším krokem je porozumění jeho obsahu, jeho rozpoznání. Ve
velmi jednoduchém příkladu můžeme za porozumění považovat klasifikaci objektů v obraze
podle jejich velikostí. Složitější příklad může být OCR, kdy musíme rozhodnout o jaký znak
se jedná. Nesmí nás při tom ovlivnit jeho velikost, pootočení a pod. Mezi základní popisné
příznaky v analýze obrazu patří tzv. momenty. Momentový popis oblastí je interpretován
normalizovanou jasovou funkcí obrazu jako hustota pravděpodobnosti dvourozměrné
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náhodné veličiny. Vlastnosti této veličiny lze vyjádřit prostřednictvím statistických
charakteristik – momentů.

10.5 KONTROLNÍ OTÁZKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Čím je tvořena HW část strojového vidění.
Co tvoří SW část strojového vidění, jednotlivé kroky.
Co je to vzorkování obrazu, vliv na výsledný obraz, uveďte příklad.
Co je to kvantování obrazu, vliv na výsledný obraz, uveďte příklad.
Uveďte příklady aplikací strojového vidění.
Jaké jsou typické nedostatky optické snímací části pro získávání obrazu – vyjmenujte
některé.
7. K čemu je dobrý telecentrický objektiv?
8. Čím je typická “smart” kamera?
9. Co znamená, že obraz má nízký kontrast? Vysvětlete na histogramu.
10. Co je to segmentace obrazu, k čemu slouží?
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11 SPECIÁLNÍ KAPITOLY V OBORU, PŘÍKLADY APLIKACÍ
OBSAH:
Biorobotika
Biorobotické konstrukce robotů
Speciální biorobotické konstrukce
Létající roboty
Vesmírné roboty
Roboty pohybující se pod vodou
Praktické aplikace

MOTIVACE:
Biorobotika je jedním ze základních pojmů při navrhování robotických
zařízení kde vzorem vzniku je např. člověk, zvíře, hmyz apod. Neustále
nově vznikající konstrukce biorobotických zařízení se svým využitím
významně podílí na celkové aplikaci robotů v nestrojírenských oblastech.
Biorobotika tak představuje jedno ze speciálních odvětví robotiky.
Vesmírné roboty společně s létajícími roboty a roboty pohybujícími se pod
vodou představují široké spektrum využití pro nejrůznější aplikace. Svým
provedením a dalšími parametry je lze zařadit jak mezi standardní
konstrukce robotů, tak také mezi speciální konstrukce robotů. V mnoha
případech nahrazují činnosti člověka v prostředí nebezpečném,
nedostupném apod. V současnosti lze konstatovat, že bez využití robotů by
realizace mnoha konkrétních činností nebyla možná.

CÍL:
Umět vysvětlit pojmy jako jsou biorobotika, vesmírné roboty, létající
roboty, podvodní roboty apod. Dokázat uvést praktické aplikace uvedených
robotů ve vybraných nestrojírenských oblastech.
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11.1 ÚVOD
Kapitola se zabývá všeobecným uvedením do problematiky biorobotiky, vesmírnými
roboty, létajícími roboty a roboty pohybujícími se pod vodou, definováním základních
požadavků a praktickými aplikacemi.
Aplikace biorobotických zařízení zejména do nestrojírenských oblastí a trendy
současného světového vývoje ukazují na značně široké spektrum možností jejich uplatnění a
zejména uplatnění do budoucna. Na rozdíl od průmyslových robotů nacházejí využití zejména
v nestrojírenských oblastech a lze je považovat také za servisní roboty, které mají biologický
vzor. Biorobotická zařízení se rovněž podílejí na nevýrobních činnostech. To znamená, že
jsou a budou nasazovány do oblasti služeb a budou využívány jako osobní roboty.
Rozsah prováděných servisních činností má velký rozptyl požadavků na biorobotické
systémy, které jsou na ně kladeny v souvislosti s realizací činností. To klade velké nároky na
jejich funkčnost, design, vybavenost potřebnými pohony, způsob řízení, senzory, komunikaci
s okolním apod. Ve všech nestrojírenských oblastech existuje značné množství ovlivňujících
faktorů konkrétního prostředí majících vliv na konstrukci biorobotických zařízení.
Biorobotická zařízení mají uplatnění všude tam kde je např. prostředí pro člověka
nebezpečné, těžko dostupné, nedostupné apod. Jako příklad realizovaných činností pomocí
biorobotických zařízení lze uvést monitoring různého charakteru, průzkum pod vodou,
obslužné činnosti apod. V neposlední řadě mají uplatnění biorobotická zařízení jako
protetické náhrady končetin u člověka, implantáty apod. Biorobotická zařízení mohou také
provádět servisní úlohy transportního charakteru, manipulační činností, technologické apod.
Aplikace vesmírných robotů, létajících robotů a robotů pohybujících se pod vodou a
trendy současného světového vývoje ukazují na značně široké spektrum možností jejich
uplatnění a zejména uplatnění do budoucna. Představují širokou škálu různorodých konstrukcí
se specifickými parametry pro danou oblast využití. Řada z nich představuje laboratorní
konstrukce vytvořené pro účely testování a ověřování funkčnosti, parametrů apod., ale řada
z nich se již dnes vyrábí sériově.
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11.2 ZÁKLADNÍ POJMY Z OBLASTI BIOROBOTIKY
Biorobotika je součástí bioinženýrských oborů a její hlavní úlohou je teoreticky a
prakticky řešit konstrukci biorobotických subsystémů zkonstruovaných na základě běžných
vědomostí o stavech a chování živých biologických organismů. Takto navržená zařízení se
nazývají biorobotická. Někdy se také nazývají jako biomechanická robotická zařízení.
Biomechanický robot jako systémový model, jak znázorňuje obr. 1, představuje sestavu
strukturovaných funkčně vázaných subsystémů.

Obr. 1 Blokové schéma biomechanického robotu

Důležitá poznámka
Biorobotika - představuje vědu zabývající se studiem biologických soustav a procesů, s
využitím získaných vědomostí k vyřešení úloh robotiky jako hybridního směru poznávání,
který využívá nejnovější poznatky kybernetiky, počítačových věd, informatiky a umělé
inteligence pro tvorbu modelů živých organismů.
Biorobotika - je podmnožinou biostrojírenských systémů, které zahrnují konstrukci
robotických subsystémů založených na běžných vědomostech chování biologických
organismů. Klíčové subsystémy biorobotiky zahrnují biokybernetiku, biomechanismy,
biosenzory a biointeligenci. Na obr. 2 je znázorněná prezentace těchto subsystémů a jejich
vztah k biorobotice.
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Subsystémy biorobotiky mohou být celkově, nebo částečně modelované jako biologické
systémy, tj. biologické chování je buď jediný uskutečnitelný algoritmus, nebo může být částí
skupiny algoritmů, které obsluhují systém.

Obr. 2 Subsystémy biorobotiky

Modely, které jsou označené jako biorobotické systémy v poslední době vytvořily
vhodné prostředí pro realizaci umělých neuronových sítí (Artificial Neural Networks).
Biorobotika je užitečným prostředkem pro konstruování mechanismů, které pomáhají řešit
fyzikální problémy v následujících oblastech:
• fyzikální rozbor pohybu mechanismů pro plazení, chození, lezení a výzkumné aktivity
v oblasti svalů,
• obslužné roboty pro podávání potravy a náhradu fyzicky neuskutečnitelných úkonů
lidí při jejich každodenním životě, které běžně vykonávají ošetřovatelé.
Do subsystému biomechanismů patří kinematika, dynamika a biopohony. Mezi tyto
biopohony se zařazuje také umělý sval, který jeho výhodné vlastnosti a podobnost
biologickému akčnímu členu předurčují pro využití v biomechanismech.
11.2.1 Vznik a historický vývoj bioniky
V současnosti existuje řada mezioborů typu „Bio - Ing“ které představují kombinace
věd biologických, technických, lékařských a dalších. Do těchto mezioborů patří rovněž obor
biorobotika. Pro lepší pochopení náplně jednotlivých mezioborů, které mají určitý vztah k
oblasti teorie a konstrukce biorobotických zařízení jsou některé z nich podrobněji vymezeny.
Bioinženýrství - v hierarchii mezioborů „Bio - Ing“ je to nejobecněji pojatý obor
zabývající se využíváním technických věd a technické praxe při řešení problémů v bio
oborech. Z technických věd využívá teorie z jednotlivých inženýrských oborů, inženýrské
přístupy a metody, z technické praxe technologické a výrobní postupy pro tvorbu technických
objektů využívaných v biorobotických zařízeních.
Biomechanika (BM) - je to teoreticko - aplikační vědní obor, zabývající se studiem
struktur biologických objektů, na nich probíhajících procesů, jejich chováním a řešením
problémů na bioobjektech, to vše s využitím poznatků, přístupů, metod a teorií inženýrské
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mechaniky. Podle typu bioobjektu, na který se biomechanika aplikuje, lze ji členit na BM
člověka, BM flóry a BM fauny.
Odvěkou snahou člověka je odhalovat tajemství živé i neživé přírody a využívat
získaných poznatků pro své potřeby a k ovládání okolního světa. Z tohoto hlediska jsou
významná zejména aplikovaná odvětví biologie. Proto vzniká vědecká disciplína, pro kterou
zvolil v srpnu 1958 Jack E. Steele (Dayton) označení „bionics“ (bionika). Tato nová vědní
disciplína vytváří mezi dvěma obory a to mezi biologií a technikou velmi pozoruhodnou
perspektivní vazbu, která umožňuje na jedné straně zásluhou biologie významný pokrok v
technice a na straně druhé, aplikaci inženýrských metod a poznatků další rozvoj věd
biologických.
I když člověk tu a tam navrhoval technické konstrukce podle živých předloh, zůstaly
tyto snahy až do období vzniku bioniky spíše věcí náhody než cílevědomého úsilí. Při
prohledávání jeskyň ve Švábských Alpách byly nalezeny sekery pračlověka. Výzkumem
těchto nástrojů bylo zjištěno, že k řezání se používalo ostrých kamenů, které připomínají zub
medvěda. Nástroj byl tak přímou kopií přírodního vzoru. Příklady pokusů a napodobování
funkcí a tvarů živého organismu lze naleznout např. v dějinách letectví. Již ve starých mýtech
a legendách se na způsob létání ptáků orientovali odvážní lidé - jako Daidalos a jeho syn
Ikaros. Ikaros však vzlétl tak vysoko, že se vosk, kterým byla péra připevněna, roztavil od
slunce a letec se zřítil do moře.
Z mnoha přírodovědců je v dějinách letectví zvláště vysoce ceněn geniální Leonardo da
Vinci (1452-1519). Již v těchto letech po intenzivních studiích techniky ptačího letu odhadl,
že mechanické napodobení ptačího křídla je spjato s velkými těžkostmi. V zachovalých
pracích alchymisty Jakuba IV. Skotského a poznámkových sešitech geniálního umělce,
vynikajícího inženýra, hydraulika a mechanika Leonarda da Vinciho se nachází množství
náčrtů, skic a maleb létajících strojů s pohyblivými křídly. Načrtl proto počátkem 16. století
létající stroj, pro který použil jako předlohu netopýra. Brzy se nespokojil s pouhým
kopírováním a přikročil ke konstrukčním řešením, která účelností předčila i přirozený systém
létání (R. Nimführ, 1910). Ačkoliv byl tehdy navržený stroj k létání také sestrojen, neměl
naději na úspěch jen proto, že v té době ještě neexistoval náležitě silný a současně lehký
motor, který by uvedl jeho křídla do pohybu, jak znázorňuje obr. 3.

Obr. 3 Náčrt klouzavého letounu od Leonarda da Vinci

V květnu 1910 startoval Etrichův holub na svůj první další let. Uletěl vzdálenost přes 45
km, a to rychlostí 90 km/hod. Závěrem v této souvislosti je nutno poznamenat, že i ve zcela
nedávné minulosti posloužil netopýr jako předloha pro konstrukci letadla, a to v Ryanových
závodech. Znovu tak na základě využití nejnovějších poznatků přírodních věd (a tím také
principu bioniky) vzniká potřeba konstrukce letadel se stažitelnými křídly „s netopýří nosnou
plochou“, která by letci usnadňovala přistání.
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Další oblastí, která v současnosti i minulosti významně přispěla ke vzniku a rozvoji
bioniky je stavebnictví. Například významný mezník v dějinách stavitelství je londýnský
„křišťálový palác“, zbudovaný v „předbionické době“ v letech 1850-1851. Tento výstavní
palác má střešní konstrukci z ocele a skla, pro jejíž architektonickou skladbu byl její tvůrce
Sir Joseph Paxton, inspirován studiem obrovského leknínu.
Mezi prvními, kteří udělali významný krok k odkrytí vnitřních zákonitostí živých
systémů a kteří jich využili při tvorbě nových technických zařízení, byli arabští lékaři. Už
před mnoha stovkami let vykonávali oční operace a získali tak představu o lomu světelných
paprsků při průchodu světla z jednoho průhledného prostředí do druhého. Výzkum oční čočky
přivedl tyto lékaře k myšlence využít čočku zhotovenou z krystalu, nebo skla na zvětšování
obrázků. Významné pokusy italského fyziologa Luigi Galvaniho (1737 - 1798) s končetinami
žáby umožnili objevit tzv. živočišnou elektřinu a nakonec přispěli ke vzniku galvanických
článků - chemických zdrojů elektrické energie. Francouzský fyziolog, lékař a fyzik J. P. N.
Poiseuille (1799 - 1869) na základě pokusů s pohybem krve v cévách formuloval zákony
pohybu tekutin v tenkých trubicích.
Kromě těchto praktických výsledků, založených po teoretické stránce na biologických
principech existuje celá řada bionických myšlenek a představ. Jsou to např. práce R. H.
Francé „Die Technische Leistungen der Pflanzen“ (technické výkony rostlin) z roku 1919 a
„Die Pflanze als Erfinder“ (Rostlina jako vynálezce) z roku 1920. Dále práce G. Lilienthala
„Die Biotechnik des Fliegens“ (Biotechnika létání) z roku 1925 nebo A. Niklitscheka
„Technik des Lebens“ (Technika živého) z roku 1940.
Bionickou problematiku na svou dobu široce rozpracoval a do problematiky a způsobu
bionického myšlení poměrně hluboko pronikl R. H. Francé, který v letech 1919-1920 zavedl
pro svůj nový vědní obor označení „biotechnika“.
Změna ve vztazích mezi biologii a technikou s ohledem na vznik bioniky – nauky, která
by systematicky zkoumala možnosti využití biologických poznatků v průmyslu - nastala až
pod vlivem popularizujících prací Maxe O. Kramera, které pojednávají o kůži delfína. M. O.
Kramer v roce 1946 pozoroval delfíny a byl ohromen jejich rychlým plaváním. Zejména starší
jedinci dosahují rychlosti vyšších než 80 km/hod. Dlouhodobým studiem bylo zjištěno, že
delfín nedosahuje těchto výkonů jen silou svalů, tvarem těla a způsobem plavání, ale také
snížením odporu protisměrně proudící vody. M. O. Kramer při svých studiích delfínů objevil,
že druh „delfín strakatý“ žijící při pobřeží Pacifiku má na povrchu těla asi 0,5 mm silnou,
značně zřasenou a na vodu velmi bohatou membránu. Tato membrána přenáší tlakové rozdíly
hraniční vrstvy okolní mezní vrstvy vody nezměněně na 1 mm silnou, tzv. tlumivou vrstvu,
která je silně elastická a protkaná tenkými kanálky. V kanálcích této vrstvy je tekutina, která v
nich proudí tam i zpět v souladu s tvarovými změnami vnější membrány, čímž se část
turbulentní energie absorbuje a tak dochází k určitému útlumu vodních vírů v sousedství kůže.
Tento efekt je navíc zesilován měnlivými kožními záhyby. Při extrémně vysokých
rychlostech vykazuje kožní zvlnění u starých jedinců tendenci postupovat směrem dozadu a
vypnutím kůže se zmenšuje turbulentní proudění na příslušné části těla. Pod tlumivou vrstvou
se nachází ještě asi 6 mm silná spodní vrstva kůže zvaná škára, tvořená vazivem.
11.2.2 Charakteristika a základní pojmy bioniky
Základy ke vzájemnému ovlivňování biologických a technických disciplín položila
kybernetika, která vznikla v polovině 20. století. Tím, že se začala dívat na živé organismy,
jako na složité dynamické systémy pochopila, že existuje analogie ve stavbě a funkci živých a
technických systémů. Díky tomuto vzájemnému ovlivňování se z biologických a technických
disciplín zrodil nový vědecký směr, který byl pojmenovaný „bionika“.
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Důležitá poznámka
Bionika - představuje vědu zabývající se studiem biologických soustav a procesů, s
využitím získaných vědomostí k řešení technických úloh. Bionika na základě současných
fyzikálních a chemických metod výzkumu biologických systémů našla v živé přírodě cesty k
řešení složitých technických problémů. Bionika projevuje zájem o vše, co může být nazvané
technikou přírody a co může člověk prakticky použít při vytváření nové, umělé přírody. Úsilí
vědců zabývajících se problematikou bioniky se soustřeďuje na čtyři základní oblasti:
• Na receptory, nervové buňky a neuronové sítě - s cílem získané poznatky uplatnit při
konstrukci snímačů, prakticky použitelných neuronových modelů a umělých
kybernetických soustav, z nich tvořených.
• Na rozpoznávání optických a akustických obrazů, na procesy prostorové orientace,
navigace a praktické uplatnění příslušných biologických a psychických mechanismů.
• Na mechanismus učení, ukládání a vybírání informací z paměti, řešení problémů,
řízení pohybů a složitého chování živočichů se záměrem vytvářet soustavy s umělou
inteligencí a dokonalé roboty, které by mohly napodobovat nejenom fyzické, ale také
některé psychické výkony člověka.
• Na biotechnické soustavy, ke kterým patří též smyslové a pohybové protézy a umělé
orgány a také systémy typu člověk - stroj, člověk - počítač a člověk - robot.
Nejdůležitějším bionickým projektem v oblasti konstrukce robotických zařízení je
výzkum, vývoj a konstrukce biomechanických robotů.
11.2.3 Modelování v bionice
Modelování, zejména rozpracování materiálních a ideových modelů má v bionice jako
poznávací metoda mimořádný význam. Slovo model vyvolává ve většině z nás představu
fotomodelu. Slovo model má v běžné řeči tolik významů, že se nejprve musíme dohodnout,
co si máme ve vědeckém pojetí pod tímto pojmem představit. Rozdílnost pojmu model ve
výtvarném umění a ve vědě jak znázorňuje obr. 4. Ve výtvarném umění se jako model
označuje věcný, nebo živý objekt, podle kterého umělec tvoří. V přírodních vědách a v
bionice se však pod pojmem model rozumí ne originál, ale produkt lidské činnosti, tedy to, co
je podle originálu vytvořené. To znamená, že podle toho, z kterého hlediska je věc
posuzovaná, je příslušný objekt jednou modelem a podruhé zase originálem.

Obr. 4 Různý význam pojmu model a) ve výtvarném umění, b) ve vědě
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V bionice rozumíme pod pojmem model účelově určený ideový námět nebo hmotně
realizovaný analogon podstatných znaků zkoumaného biologického předmětu, který může
sloužit jako náhradní experimentální objekt a umožňuje méně nákladné získávání nových
poznatků o živém materiálu nebo realizaci nového technického systému tam, kde by to za
daných podmínek jinak nebylo možné. Aby mohly plnit biologické modely funkci
„náhradního objektu“ nebo „reprezentanta“ v pravém slova smyslu, musí mít určitý stupeň
podobnosti.
11.2.4 Biomechanické robotické systémy
Biomechanické robotické systémy představují širokou škálu nejrůznějších konstrukcí,
kde vzorem pro jejich vznik může být člověk, zvíře, hmyz, rostliny apod. Biomechanické
robotické systémy mohou být stacionární nebo mobilní podle účelu využití. Mohou být
jednoduchá s malým počtem stupňů volnosti nebo složitá s velkým počtem stupňů volnosti.
Svým tvarem, pohybem a parametry napodobují (kopírují) živé organismy. Základní
rozdělení biomechanických robotických systémů je znázorněný na obr. 5.

Obr. 5 Rozdělení biomechanických robotických systémů

Klasifikace lokomočních robotických systémů podle Vukobratoviče:
• Kráčející
• Pohybující se v různých prostředích
• Exoskelety (také exoskeletony)
Subsystém mobility - představuje lokomoční ústrojí, které realizuje volně
programovatelný „pohyb“ a „ustavení“ servisního robotu v jeho operačním prostoru, realizuje
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„stabilitu“ pracovní polohy servisního robotu při jeho technologickém výkonu. Subsystém
může mít znaky plné mobility (mobilní platforma), nebo znaky prostorové vazby
(přenositelnost, vazba na energetické zdroje apod.). Základní koncepce subsystému mobility
je obecně postavena na:
• Lokomočním zařízení (podvozek).
• Hardware (jednotky pohonů, elektronika pro řízení pohonů, vnitřní senzorické
systémy, vnější senzorické systémy, vlastní řídící jednotka).
• Software (řízení, plánování činnosti, navigace).

Důležitá poznámka
Konkrétní uspořádání a konstrukční řešení je ovlivněno koncepci řešení celého
servisního robotu, které by mělo vycházet z funkční a technické transformace požadavků
konkrétní servisní úlohy pro kterou je robot řešen. Různorodost možných řešení vzhledem na
rozptyl požadavků je značný.
Lokomoční zařízení - (mechanický systém pro realizaci mobility) je rozhodující
funkční a konstrukční skupinou subsystému mobility. Představuje řízený mechanický systém
umožňující měnit polohu servisního robotu v prostoru jeho operační aktivity. Realizuje volně
programovatelné přemísťování, zastavení a orientaci servisního robotu, současně realizuje
stabilitu robotu v jeho pracovní poloze při výkonu jeho pracovní funkce.
Při navrhování subsystému mobility servisních robotů pro konkrétní aplikace servisních
úloh je nutné řešit složité komplexní technické otázky, jejichž podstatou je optimalizace
konkrétních proměnných (geometrické, kinematické, provozní, ekonomické a jiné parametry
související s danou oblastí) v závislosti na zadaných kritériích řešeného problému.
Z předchozích zkušeností a poznatků řešení subsystému mobility lze uvést algoritmus
zabývající se jednotlivými technickými otázkami:
11.2.5 Kráčející roboty
Kráčející roboty zaujímají významné postavení v oblasti mobilních robotů. Nacházejí
uplatnění v nejrůznějších strojírenských i nestrojírenských oborech. Svým vzhledem a
způsobem pohybu mohou napodobovat člověka, zvířata nebo hmyz. První konstrukce
kráčejících mechanismů spadají do osmnáctého století, přičemž se jedná o celkem primitivní
zařízení. Konstrukce nejnovějších kráčejících robotů jsou dokonalejší a jsou podstatně
pohyblivější i při pohybu po různě členitém terénu. Při konkrétních aplikacích kráčejících
robotů mohou tyto vykonávat různé úkoly a poslání. Jednou z takových možnosti jejich
využití je např. k průzkumu neznámého terénu, odběru vzorku hornin, provádění manipulace
s předměty, vykonávání různých úkolů v prostředí člověku nebezpečném apod. Podle toho
k jakému účelu budou využívány, odvíjí se i jejich konstrukce (např. počet noh) a velikost.
Také způsobem chůze je u jednotlivých typů odlišný a závisí na počtu noh, po kterých se
pohybuje. Dále má celá řada kráčejících robotů schopnost pohybovat se i po různě členitém
terénu s možností překonávání překážek. Za překážku lze v tomto případě považovat objekt,
který musí robot překonat (přelézt), dveře které musí otevřít apod. Mnohé roboty si zvolí sami
způsob jak takovouto překážku překonat. Některé konstrukce kráčejících robotů jsou
uzpůsobeny tak, že jim nevadí, ani když se překulí na záda. Mají schopnost se opět postavit
na nohy a pokračovat v chůzi.
Do skupiny kráčejících robotů patří všechny MSR (Walking Robots, kráčející MSR),
jejichž subsystém mobility je řešený na principu biomechaniky pohybového ústrojí živých
organizmů. Modelem pro řešení mechanizmu lokomoce kráčejících MSR jsou pohybové
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schopnosti živočichů a jejich pohybové ústrojí „nohy“, které realizují pohyb jako výsledek
složité činnosti skeletového (kostrového) a nervově svalového systému jejich organizmů.
K tomu, aby se mohl kráčející robot volně pohybovat, musí si nést sebou zdroj energie
nutný pro napájení pohonů, řídicího systému, snímačů a dalších čidel potřebných
k zabezpečení všech požadovaných funkcí. Dnes již existuje celá řada typů kráčejících robotů
a lze je rozdělovat podle různých hledisek a kritérií. Jako první lze uvést rozdělení kráčejících
robotů podle počtu noh, na kterých se pohybují, jak znázorňuje obr. 6.

Obr. 6 Rozdělení kráčejících robotů podle počtu nohou

Celkově lze hovořit asi o stovkách různých konstrukcí kráčejících dvou až osminohých
robotů. V této skupině se nenachází ani jeden robot, který by měl pět noh. Nejvíce konstrukcí
zastupují dvou a šestinohé kráčející roboty. Menší skupinu pak tvoří čtyřnohé a osminohé
roboty. To souvisí i s modely podle kterých byly jednotlivé roboty konstruovány. Modelem je
zde míněn živý organismus - člověk, zvěř nebo hmyz.
Požadavky na kráčející roboty, na bázi analýzy charakteristik a požadavků aplikací
MSR, lze zpřesnit podle následujících specifikací:
• nízká vlastní hmotnost v úplné sestavě, malý specifický tlak na podložku (povrch
terénu, počet noh, plocha chodidla, malé poškození podložky),
• relativně vysoká nosnost (poměr k vlastní hmotnosti, nosnost v pracovní poloze,
statická a dynamická stabilita robotu při plnění pracovní úlohy),
• malé, poměrově uspořádané obrysové rozměry (poměr délka / šířka / výška, přepravní
poloha, statická poloha, pracovní poloha, vazba na kinematiku pohybu), zejména
subsystému mobility (délka / šířka / výška, operační prostor noh),
• dobrá manévrovatelnost v operačním a pracovním prostoru (poloměr zatáčení, změna
směru pohybu, typ řízení, uspořádaní podvozku, druh kráčení),
• dobrá průchodnost, bezpečné překonávání překážek (výška, hloubka, profil překážek,
členitost terénu, povrch terénu) v operačním prostoru (podle potřeby, typ rámu
podvozku, přídavný stupeň volnosti závěsu nohy – vysunutí, zvednutí),
• odolnost na vlivy faktorů prostředí vnitřní nebo vnější (mechanické, chemické,
radiační, klimatotechnologické apod.), realizace ve vyhotovení konstrukce,
• inteligence chování (pohyb, pohyb mezi překážkami, výkon pracovní úlohy)
v operačním prostoru, realizace podle požadavků aplikace (navigace, autonomnost,
inteligence),
• operačně jednoduché a spolehlivé řízení, realizace podle požadavků aplikace
a požadavků zadání, zohlednění souvisejících norem bezpečnosti a provozu,
• energetická nezávislost (alespoň po dobu operačního nasazení), realizace podle
požadavků aplikace, upřednostnění nezávislého energetického zabezpečení,
• provozní jednoduchost (údržba, obsluha, příprava na provoz), realizace podle
požadavků aplikace a požadavků zadání, zohlednění souvisejících norem bezpečnosti
a provozu.
Konstrukce kráčejících robotů, zejména v části jejich subsystému mobility, vychází
z poznatků o pohybových aparátech biologických modelů (noh), biomechaniky jejich pohybu
a chování při pohybu. Morfologie kráčejícího robotu závisí na více faktorech, rozhodujícími
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jsou však počet noh, jejich vzájemná pozice a jejich pozice k tělu robota, na počtu stupňů
volnosti noh a těla robotu. Následně lze konstrukční řešení kráčejících robotů (viz obr. 7),
kategorizovat do skupiny nestabilních koncepcí:
• 1 až 2 - nohé systémy: konstrukce je postavená na minimálním počtu noh, uspořádání
noh je paralelní (model člověka, humanoidní roboty), resp. sériové, systém staticky
nestabilní, při pohybu se stává dynamicky stabilní, při pohybu musí být řešena statická
a dynamická stabilita systému, případně do skupiny stabilních koncepcí:
• 3 – nohé systémy: konstrukce je z pohledu statické stability systému postavená na
minimálním počtu noh, uspořádání noh je dvojnápravové (přední náprava je na bázi
jedné nohy – funkce zabezpečení statické stability, zadní náprava je na bázi dvou noh,
ukotvení noh má být v obrysech trojúhelníka), při pohybu dynamicky stabilní,
• 4 – nohé systémy: konstrukce je staticky stabilní, uspořádání náprav je dvojnápravové
(dva levo – pravé funkční páry noh, přední, zadní), při pohybu dynamicky stabilní,
necitlivé na nerovnost terénu,
• 6 a více nohé systémy: konstrukce je staticky stabilní, těžiště se trvale nachází
v trojúhelníku stability, postavená na poznatcích vícenohých biologických modelů,
uspořádání náprav je vícenápravové, kde jsou většinou všechny nohy nezávisle
zavěšené se samostatnými pohony, jsou to konstrukce zaručující průchodnost
podvozku ve značně členitém terénu,
• speciální koncepce: konstrukce je postavena na speciálních řešeních, kde nohy jsou
přímo přizpůsobené zadaným požadavkům, konstrukce zaručují požadavky zadání
např. vysokou průchodnost, vysokou manévrovatelnost apod.

Obr. 7 Příklady konstrukčních řešení kráčejících robotů
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Z dostupných podkladů lze uvést informativní údaje o výskytu uvedených konstrukcí
v současných realizacích kráčejících robotů: jednonohé (1,00 %), dvojnohé (27,30%),
trojnohé (0,50%), čtyřnohé (21,20%), šestinohé (42,40%), sedminohé (0,50%) a osminohé
(7,10%). Současné přístupy ke klasifikaci kráčejících robotů a systémovému uspořádání jejich
konstrukce vycházejí především z hledisek:
• aplikovaného biologického modelu a biomechaniky jeho pohybu,
• počtu noh a jejich uspořádání, použitého modelu nohy definovaného jeho
kinematickou strukturou a konstrukcí,
• typu rámu podvozku definovaného jeho kinematickými, konstrukčními a provozními
vlastnostmi,
• schématu pohybu podvozku (fázování kroku, způsob chůze, statická a dynamická
stabilita),
• řízení podvozku (model a složitost řízení, navigace, inteligence pohybu),
• speciálních vlastností (vertikální zdvih nohy apod.).
• ekologické poškození (emise apod.).
Výhody kráčejících robotů:
• Mohou překračovat relativně vysoké překážky.
• Mohou se pohybovat po schodech (nahoru i dolů).
• Mohou překračovat prohlubně a příkopy, pohybovat se po extrémně členitém povrchu,
zdolávat příkré svahy (o pevném podloží).
• Mohou se hladce pohybovat po značně nerovném povrchu pomocí nastavitelné výšky
těla nad povrchem terénu a to změnou natažení (vysunutí, zvednutí) nohy a
vyrovnávat tak vlnitost povrchu.
• Nohy se méně zabořují do povrchu a způsobují menší poškození podloží než kolové
nebo pásové podvozky.
Nevýhody kráčejících robotů:
• Vyšší počet nezávisle řízených stupňů volnosti.
• Vyšší počet akčních členů (pohonů, převodů, senzorů, atd.).
• Složitější řídicí systém z hlediska HW i SW.
• Nutnost dodávat energii po dávkách do různých míst – nutnost rozjezdu a brždění
pohybujících se hmot (oscilující soustava).
• Malá energetická účinnost (podrobněji v kapitole Konstrukce nohou).
• Konstrukční složitost.
• Výrobní náročnost.
• Složitost oživování.
• Případná nejistota 100% plnění funkce.
Uvedené nevýhody vyplývají z konstrukční povahy noh – jedná se o soustavy několika
kinematických dvojic, které jsou samostatně řízeny během jednoho kroku (oproti kontinuálně
se otáčejícímu kolu na hřídeli). Proto jsou kráčející robotů jsou ve srovnání s kolovými robotů
náročnější ve všech etapách realizace projektu. I nadále jsou však považovány za „vědeckou
raritu“ a jen nepatrné procento je využito v praktických aplikacích. Naprostá většina jsou
pouze laboratorní robotů za účelem výzkumu.
Jestliže jsou nohy kráčejícího robotu opatřeny aktivními přísavkami, které zaručují
v každém okamžiku pevné spojení s příslušnou plochou, lze tyto roboty označit jako šplhající.
Mohou se pohybovat po rovinných plochách skloněných pod úhlem i po svislých plochách.
Používají se především k čištění oken, opravě a údržbě zdí výškových budov. Kráčející
soustavy patří spolu s kulhavými (modifikace kráčejících), plazivými a šplhajícími
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soustavami mezi tzv. biologické soustavy. Jejich pojmenování vycházejí z historie, kdy
člověk začal pozorovat okolní přírodu, a snažil se ji napodobit. Proto je používáno i
v technice některé názvosloví v analogii s živými organismy.
Dalším kritériem pro rozdělení kráčejících robotů může být např. konstrukce nohy (viz
obr. 8). Vhodně zvolená konstrukce nohy u kráčejícího robotu má podstatný vliv na
energetickou účinnost celého systému. Kromě dvounohých robotů to jsou konstrukce noh se
dvěma nebo třemi stupni volnosti. U dvounohých kráčejících robotů se počet stupňů volnosti
nohy liší v závislosti na obratnosti robotu a jejich konstrukce připomíná lidskou dolní
končetinu. Počet stupňů volnosti se může blížit až ke 30, přičemž větší podíl stupňů volnosti
bude zaujímat chodilo. Mezi základní kinematické struktury konstrukce nohy čtyř a více
nohého kráčejícího robotu patří:
• Dvě rotační kinematické dvojice (kyčel – koleno).
• Dvě translační kinematické dvojice.
• Rovinný paralelogram.
• Prostorový paralelogram.

Obr. 8 Konstrukce typů noh u kráčejících robotů

11.2.6 Jednonohé kráčející roboty
Konstrukce jednonohých biorobotických zařízení - robotů jsou určeny především pro
laboratorní účely. Robot je ve většině případů upevněn na konec tyče a pohybuje se tak po
kružnici okolo pevného středu. Ověřují se tak různé konstrukce nohou. Obecně lze popsat
jejich pohyb tak, že robot musí vyskočit dostatečně vysoko, aby noha volně kývla do nové
pozice dříve, než dojde ke kontaktu s terénem. Poměr momentu setrvačnosti těla a nohy je
dostatečně velký, aby zabezpečil, že pohyb nohy během letu vážně neovlivní orientaci těla.
Přímý biologický model pro stavbu jednonohého robotu není, jako model se používá
samotná dolní končetina pohybového ústrojí živočichů nejčastěji z třídy savců nebo ptáků,
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resp. jejich modifikovaných variant. Z pohledu biologického výkladu lokomočního systému
se monopedální (jednonohé) systémy vážou na bipedalní (dvojnohé) systémy, tj. aplikují se
poznatky biomechaniky pohybu bipedálních systémů. Jednonohý robot svou koncepcí řešení,
jak znázorňuje obr. 9, představuje systémově specifickou konstrukci pohybového
mechanizmu postavenou na principech biomechaniky skákání.

Obr. 9 Schéma jednonohého mobilního robotu

Příklad jednonohého skákacího robotu znázorňuje obr. 10. Robot se skládá z kruhového
základního tělesa a válcové nohy umístěné pod středem tělesa. Noha (2) je spojena s tělem (1)
kardanovým závěsem (4), který tvoří "kyčel" se dvěma stupni volnosti. Úhel mezi nohou a
tělem je řízen dvojicí hydraulických lineárních pohonů (3). Senzory a elektronika pro
interface jsou vestavěny v těle. Řídící informace pro pneumatický pohon a hydraulický pohon
jsou dopravovány do těla kabelem. Pohyb robotu zajišťuje pneumatický válec pracující ve
svislém směru. Řídí pohyb nohy dolů tak, aby došlo ke skoku. Horní komora pneumatického
válce v noze utváří vzduchovou pružinu, která absorbuje energii, během pohybu těla dolů,
kdy se noha zkracuje, a dodává energii při pohybu vzhůru, kdy se noha prodlužuje na začátku
skoku. Tato vzduchová pružina je prakticky energetický akumulátor, který přenáší kinetickou
energii z jednoho skoku na následující, čímž se zmenší spotřeba energie během souvislého
skákání. Robot se pohybuje rychlostí do 2,2 m/s s krokem do 0,79 m. Maximální výška
výskoku je 0,5 m a maximální frekvence skoků byla dosažena 3/s. Hmotnost robotu je 17,3
kg. Řídicí systém robotu má tři samostatné moduly. První modul řídí rychlost robotu při
pohybu vpřed, druhý řídí držení těla a třetí řídí výšku skoku.

Obr. 10 Jednonohý skákací robot s modelem ve 3D
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Výhodou tohoto typu robotu je, že není třeba řešit složité vazby pohybu vícenohých
kráčejících robotů, je zde minimální požadavek na vybavení senzory a ostatními prostředky
což má vliv na menší poruchovost celého systému.
11.2.7 Dvounohé kráčející roboty
Konstrukce dvounohých kráčejících mechanizmů většinou vychází z anatomie člověka.
Odtud vychází rovněž kinematická stavba nohy – koleno – kyčel – kotník, tedy kombinace
několika rotačních kinematických dvojic. Schéma lidské kostry, která slouží v tomto případě
jako model. Důkazem jsou různé konstrukce humanoidních (androidních) robotů. Tyto
kráčející mechanizmy jsou samozřejmě staticky nestabilní, ale mohou se pohybovat
dynamicky stabilní chůzí. Výrazně se pak projevují dynamické účinky pohybu jednotlivých
částí robotu (členů kinematického řetězce) a je potřeba znát jejich polohu, rychlost popřípadě
zrychlení v každém časovém okamžiku. Je to nezbytné z důvodu udržení stability a zabránění
převržení kráčejícího robotu. Abychom získali veškeré informace o poloze, rychlosti,
(zrychlení) částí robotu je potřeba velký počet vnitřních senzorů. Je nezbytné rychlé
zpracování dat z těchto senzorů a rychlá reakce pohonů zvláště při větších rychlostech chůze.
Tento fakt klade vysoké nároky na řídicí systém, neboť pohony musí vyvinout konečně
velikou hnací sílu (krouticí moment), což je důležité při návrhu dimenzování pohon.
Dvounohé kráčející roboty se s růstem zájmu o tzv. humanoidní roboty dynamicky
rozvíjí. Tyto roboty nacházejí uplatnění jak v přímém výkonu vybraných servisních činností
(záchranářství, ošetřování imobilních jedinců, monitoring nebezpečného prostředí, výkon
pracovních úkonů v nebezpečném a zdraví škodlivém prostředí apod.) tak i ve výkonu služeb
sociálního partnerství (obsluha a partnerství osamělým jedincům, průvodcovství, zábava
a zájmová činnost apod.). Roboty této kategorie se též využívají pro pokračující výzkum
a vývoj v oblasti kráčejících pohybových mechanizmů robotů. Biologickým modelem pro
stavbu dvounohého robotu jsou nejčastěji pohybová ústrojí živočichů z třídy savců (člověk –
humanoid) a ptáků, jak znázorňuje obr. 11, využití rozdílu postavení kolenního kloubu v
kinematice noh u mechanického modelu.

Obr. 11 Biologické modely pro dvounohé roboty

Jako jeden z mnoha příkladů lze uvést antropomorfní roboty pod názvem P2 a P3 které
byly vyvinuté v letech 1986 až 1996 vyvinula firma Honda Motor Company (Japonsko).
Jejich skelet je vyroben z plastu a hliníkových slitin. Náklady na řešení projektu P2 byly přes
100 miliónů amerických dolarů. Oba roboty vedle sebe jsou znázorněné na obr. 12a a při
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pohybu na obr. 12b. Roboty jsou schopné překonávat překážky, chodit do schodů nebo po
schodech dolů. Roboty jsou napájené z baterie, vybavené senzory ke snímání síly v šesti
osách jak v zápěstí, tak na nohách (chodidlech), DC servomotory, harmonickými převody
apod. Roboty jsou vybavené vizuálním subsystémem (kamerami). Robot P3 byl dokončen
v roce 1997. Má celkem 16 nezávislých kloubů, které mohou být samostatně řízeny při jeho
pohybu. V porovnání se živými organismy nemá páteř. Robot je vybaven relativně dlouhými
pažemi, kterými je schopen v podřepu dosáhnout na zem. Vysoká pohyblivost umožňuje, aby
robot stál pouze na jedné noze. Robot P3 tak ilustruje potenciální možnost konstrukcí
budoucích servisních robotů.

Obr. 12 Rozměrové schéma a pohled na antropomorfní robot P2 a) a P3 b)

Celá řada konstrukcí dvounohých kráčejících robotů představuje pouze nohy a trup.
Tyto roboty napodobují nohy ptáků nebo se může jednat např. o testování chování nohy při
kráčení apod. Kromě klasického typu chodidla lze využít také kombinaci noha – kolo. Příklad
takovéto konstrukce určené pro laboratorní výzkum znázorňuje obr. 13. Robot představuje
pouze dvě nohy a je schopen se pohybovat po různě členitém terénu. Při pohybu neustále
zachovává dynamickou stabilitu. Robot tohoto typu se může např. pohybovat po schodech
kráčením a po rovném terénu může pojíždět na kolečkách. Dráha pohybu robotu do schodů
umožňuje, aby se pohyboval dosti rychle (cca 6 cm/s). Vylepšená konstrukce robotu by měla
v budoucnu mít schopnost pohybovat se po členitém terénu jako člověk.

Obr. 13 Robot s kombinaci noha - kolo
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11.2.8 Trojnohé kráčející roboty
Trojnohá biorobotická zařízení jsou výjimečným případem v konstrukci kráčejících
robotů. Roboty tohoto typu nemají praktické využití a jsou určeny pouze pro laboratorní
výzkum. Trojnohý robot svou koncepci řešení, znázorněný na obr. 14, představuje systémově
specifickou konstrukci pohybového mechanizmu využívající pro svůj pohyb princip
biomechaniky skákání.

Obr. 14 Schéma trojnohého mobilního robotu

Praktickým příkladem je robot Ozomatli. Robot má jeden pneumatický pohon a je
znázorněný na obr. 15 včetně rozfázovaného způsobu jeho chůze.

Obr. 15 Robot Ozomatli

Model AI Lab Tripp, znázorněný na obr. 16, představuje experimentální robot určený
pro výzkum morfologie lokomočních mechanizmů kráčení a jeho vlivu na vlastnosti
a parametry pohybu. Poznatky z výzkumu se využili pro další vývoj exoskeletonů.
Kinematika je postavená na modelech lokomočního ústrojí savců, „noha“ je řešená jako
řetězec dvou rotačních kinematických dvojíc.

Obr. 16 Model AI Lab Tripp trojnohého robotu
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11.2.9 Čtyřnohé kráčející roboty
Konstrukce čtyřnohých biorobotických zařízení je většinou inspirována anatomií zvířat.
Lze rozeznat konstrukce typu „savec“ (viz obr. 17a), „hmyz“ (viz obr. 17b) a ostatní. Toto
pojmenování je pouze orientační a je provedeno na základě konstrukce noh (kinematické
stavby), nikoli jejich počtu. Způsob chůze čtyřnohých kráčejících mechanizmů znázorňuje
obr. 18.

Obr. 17 Konstrukce typu „savec“ a) a dvě možnosti konstrukce typu „hmyz”

Obr. 18 Způsob chůze čtyřnohých kráčejících robotů

Tyto mechanizmy jsou staticky stabilní, ale v okamžiku, kdy jedna noha není
v kontaktu s povrchem, se těžiště robotu nachází nad hranou trojúhelníka z bodů kontaktu
ostatních noh s povrchem, nebo v blízkosti této hrany jak znázorňuje obr. 19. V důsledku
dynamického účinku nebo náhodné překážky či prohlubně může pak dojít k převážení robotu
na nohu vykonávající krok. Je tedy nutné uvažovat dynamické účinky členů kinematického
řetězce a zajistit dostatečné množství senzorů pro zjišťování polohy a rychlosti těchto členů.
Počet stupňů volnosti se obvykle pohybuje v rozmezí 4 až 12.

Obr. 19 Schéma rozmístění těžiště u čtyřnohých kráčejících robotů
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Čtyřnohý robot svou koncepcí řešení, jak znázorňuje obr. 20, představuje systémově
specifickou konstrukci postavenou na pohybovém mechanizmu využívajícím pro svůj pohyb
biomechaniku kráčení a skákání.

Obr. 20 Schéma modelu čtyřnohého robotu

Čtyřnohý robot z pohledu morfologie, konstrukce, řízení a provozu lze charakterizovat
těmito znaky:
• staticky je stabilní, při jmenovité rychlosti dopředného pohybu se stává dynamicky
stabilní,
• jeho dynamická stabilita se s nárůstem rychlosti pohybu zvětšuje,
• dynamické sily v místě kontaktu „nohy“ s podložkou (odraz – dokrok) jsou vyvozené
účinností pohonu odrazové „nohy“ a dopadové hmoty, mění se tlak „nohy“ na
podložku,
• změnu směru pohybu (zatáčení) realizuje technikou diferenčního řízení levo – pravých
dvojíc „noh“, resp. jejich postupným „natáčením“ ve směru změny pohybu, při
zatáčení vznikají radiálně odstředivé síly v místě kontaktu nohy s podložkou,
• ve směru dopředného pohybu je málo citlivý na nerovnosti terénu (překročení
překážky), resp. na sklon terénu, má dynamicky stabilní dopředný pohyb,
• všechny funkční skupiny podvozku mohou být integrované a zapouzdřené do
uzavřeného tělesa ve vnitřní části rámu podvozku a „nohy“,
• má širokou aplikaci, provozní prioritou jsou dobré pohybové vlastnosti přímo
nezávislé na charakteru terénu a podložky operačního prostředí (měkká podložka,
tvrdá podložka, vlnitost terénu, pohyb po vodní hladině apod.).
V současnosti existuje značné množství různých konstrukcí čtyřnohých robotů, proto
nemá smysl uvádět více praktických ukázek. Konstrukce čtyřnohých robotů jsou tvořeny
nosným rámem, ke kterému jsou připojeny nohy. Nohy mohou mít dva až čtyři nebo pět
stupňů volnosti v závislosti na provedení podle obr. 17. Celkový počet stupňů volnosti tak
může dosáhnout 20 a více. Kromě toho lze řešit i rám s jedním nebo dvěma stupni volnosti.
V takovém případě má rám dva díly spojené kloubem. Pohony mohou být umístěny
v kloubech nebo na rámu, případně se může jednat o kombinaci. Rám představující tělo
robotu nese zdroj energie, senzory, řídicí systém a další doplňky. Může být ve tvaru čtverce
nebo obdélníku a bývá zhotovený většinou z tenkostěnných profilů. V případě potřeby může
být rám sendvičový. Konstrukce nohy může být jednoduchá z uzavřených nebo otevřených
profilů, případně je tvořena paralelogramem. Na došlap nohy robotu se umisťuje kontaktní
snímač. Tím je dána informace, zda je noha robotu v kontaktu s terénem. Došlap může být
jednoduchý nebo může být tvořen přísavkou či pojezdovým kolem. V případě kola má došlap
jeden stupeň volnosti, aby se dalo kolo otočit o 90°. Při pohybu po členitém terénu noha
došlapuje na boční plochu kola. Při pohybu po rovném terénu se robot chová jako čtyřkolový
podvozek. Způsob pohybu představuje bruslení. Příklad čtyřnohého robotu savčího typu je
znázorněný na obr. 21a. Příklad robotu hmyzího typu je znázorněný na obr. 21b kde došlap je
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tvořený kolem. Na obr 21c je robot kde konstrukce nohy představuje paralelogram. Na obr.
21d je konstrukce nohy robotu s přísavkou.

Obr. 21 Ukázky čtyřnohých robotů

11.2.10 Vícenohé kráčející roboty
Tato skupina kráčejících robotů patří mezi početnější skupinu. Můžeme zde nalézt
roboty nejrůznějších velikostí od několika centimetrů (např. robot „Boris“) do několika metrů
(např. roboty „Plustech“, planetární roboty „Ambler“, „Daedalus“ apod.) včetně různých
hmotností (několik gramů až několik tun). Některé roboty dosahují vynikajících
manévrovacích schopností např. robot „Ioan“ se dokáže převrátit „na záda“ a pokračovat dále
v chůzi. Do této skupiny patří šestinohé roboty, sedminohé roboty, osminohé roboty a
speciální mnohonohé roboty.
Šestinohé roboty splňují podmínky statické stability dokonale, protože nejméně 3 nohy
zůstávají při chůzi stále v kontaktu s povrchem. Těžiště robotu se pak nachází stále uvnitř
trojúhelníku vytvořeného body dotyku a to v blízkosti těžiště tohoto trojúhelníku (viz obr.
22). Proto je chůze robotu vysoce stabilní a adaptibilní na povahu terénu a robot je odolný
vůči převrhnutí. Je výrazně potlačen vliv dynamických účinků, takže není potřeba znát
v každém okamžiku veškeré informace o členech kinematického řetězce. Klesá tak množství
potřebných senzorů a zjednodušuje se řídicí systém.

Obr. 22 Ukázky čtyřnohých robotů
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U šestinohých kráčejících robotů lze najít paralelu s hmyzem nebo živočichy. Výzkum
v oblasti navrhování koncepce s 6 nohama se mimo jiné zabývá studiem chůze hmyzu, stavby
noh a zejména způsobem řízení jejich pohybu. Ve většině případů mají šestinohé roboty 18
aktivních stupňů volnosti. Konstrukce nohy u menších typů může mít velmi jednoduchý tvar
v podobě drátu, tenkostěnného profilu, tvarového plechu nebo plastu apod. V některých
případech mají nohy ještě kolenní kloub. Došlap každé nohy je vhodné opatřit kontaktním
snímačem. Pohony pro zvedání nohy a přesun vpřed nebo vzad bývají umístěny na rámu
robotu představující tělo. Na rámu robotu jsou umístěny rovněž všechny další subsystémy
jako např. řídicí systém, zdroj energie, senzory apod. Robustnější konstrukce šestinohých
robotů mohou nést na rámu také manipulační nástavbu.
Další verzi šestinohých kráčejících robotů představují dvoutrámové konstrukce mající
odlišný typ chůze oproti uspořádání noh ve tvaru šestiúhelníku nebo paralelnímu uspořádání
do dvou trojic. Hlavní požadavky na dvou rámové konstrukce kráčejících robotů jsou
následující:
• Chodidlo musí vykonávat pohyb po přímce (přibližně) vzhledem k tělu.
• Minimalizace spotřeby energie.
• Konstrukce nohy musí být co nejjednodušší.
U těchto mechanismů je noha složena ze dvou částí – čtyř kloubového mechanismu a
rovinného paralelogramu jak znázorňuje obr. 23a. Koncový bod Q čtyř kloubového
mechanismu opisuje křivku, která je zesilována paralelogramem. Část trajektorie bodu Q kdy
noha vykonává pracovní pohyb je přibližně přímková. Tělo robotu na obr. 23b tvoří dva
rámy, přičemž každý rám má tři nohy. Rámy jsou spojeny kloubem v jejich geometrickém
středu. V tomto případě pohony noh pracují ve vzájemně pevných časových cyklech a je
nutný pouze jeden řízený stupeň volnosti. Adaptabilní chůze je dosaženo svislým pohybem
bodu A. Výhody tohoto mechanismu spočívají ve snadném přenosu energie, malých ztrátách,
v použití jednoduchých mechanismů a jsou zde dobré rychlostní poměry. Nevýhodou je
pevná délka kroku po pevně dané trajektorii.

Obr. 23 Ukázky čtyřnohých robotů

V případě konstrukcí napodobujících hmyz mají roboty také charakteristický tvar a
velikost noh včetně těla. Zde lze uvést jako příklad robot „CWRU III“ znázorněný na obr.
24a. Modelem pro tuto konstrukci robotu bylo tělo švába. Robot má celkem 24 stupňů
volnosti, z toho dvě přední nohy mají každá 5 stupňů volnosti, prostřední nohy 4 a zadní nohy
3 stupně volnosti. Rám robotu je vytvořen z hliníkových slitin a pohyb nohou je
zabezpečován pomoci pneumatických motorů. Řízení pneumatických přímočarých motorů
umožňuje zastavení v libovolné poloze. Podobně je tomu u robotu „Hexapod Mark I“ u
kterého byl také jako model šváb. Tento hmyz byl jako model vybrán kvůli jeho mimořádné
rychlosti a čilosti pohybu. Robot je poháněn přímočarými pneumatickými motory a
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převážnou část jeho hmotnosti tvoří pneumatické prvky. Rám robotu je rovněž z lehkých
hliníkových slitin. Schéma tohoto robotu znázorňuje obr. 24b.

Obr. 24 Ukázky čtyřnohých robotů

Šestinohý kráčející robot s uspořádáním noh do šestiúhelníku je znázorněný na obr. 25.
Jedná se o robot „Ambler“, který má robustnější konstrukci, je 4 – 6 m vysoký, váží 2050 kg
a lze ho zatížit celkovou hmotnosti až 1000 kg. Nohy robotu jsou poháněny stejnosměrnými
motory. Robot je určen pro výzkum povrchu planet. Na obr. 25b je znázorněný příklad
šestinohého robotu s konstrukcí noh mající kolenní kloub. Jedná se o robot „Lauron II“ jehož
mechanická část konstrukce je robustnější a může nést zatížení až 15 kg. Robot má 18 stupňů
volnosti. Řízení robotu funguje na bázi neuronových sítí. Robot váží 16 kg je schopen se
pohybovat rychlosti 0,5 m/s.

Obr. 25 Ukázky čtyřnohých robotů

Stejně jako u čtyřnohých kráčejících robotů mohou mít i šestinohé roboty rám tvořený
dvěma nebo třemi segmenty, které jsou spojeny kloubem. Robot se při pohybu může lépe
přizpůsobit členitému terénu. Takováto konstrukce rámu je výhodná při pohybu robotu po
schodech. Jako příklad lze uvést robot „IOAN“ znázorněný na obr. 26. Robot je 400 mm
dlouhý a váží 1,2 kg. Má celkem 16 stupňů volnosti a mezi jeho přednosti patří schopnost
chůze i po překlopení na „záda“.

Obr. 26 Ukázky čtyřnohých robotů
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Osminohé kráčející roboty jsou podobně jako šestinohé tvořeny nosným rámem, ke
kterému jsou upevněny nohy. Nohy mohou mít dva nebo tři stupně volnosti podle typu
vykonávané servisní úlohy. Rám je v tomto případě tvořen několika díly, které jsou vzájemně
spojeny kloubem s jedním nebo dvěma stupni volnosti. Kromě členitého terénu se mohou
osminohé konstrukce kráčejících robotů pohybovat také např. po svislých stěnách opláštění
budov, v komínech nebo vzduchovodech apod. Je to dáno tím, že vždy čtyři nohy mohou
držet polohu a stabilitu robotu při realizaci následného kroku. Některé robustnější konstrukce
mohou být přímo řízeny člověkem, který sedí v kabině umístěné na rámu robotu (např. robot
„Walking chassis for multipurposes“). V této skupině se vyskytují, kromě konstrukcí
podobných šestinohým kráčejícím robotům pro chůzi po zemském povrchu, i roboty pro
pohyb v potrubí a po kolmých stěnách – plazivé a šplhající. Koncepce s 8 nohama je pro tyto
účely výhodnější, protože se mohou pomocí čtyřech noh dostatečně stabilně uchytit a zajistit
pevnou vazbu s povrchem, přičemž ostatní čtyři nohy vykonávají krok vpřed. V případě že
jedna noha ztratí kontakt s povrchem, musí zbylé tři nohy udržet robot na místě se
zachováním stability. Při chůzi po vodorovných a nakloněných površích jsou rovněž
stabilnější než šestinohé kráčející roboty.
Příklad osminohého robotu určeného pro účely servisních činností uvnitř potrubí je
znázorněný na obr. 27a. Konstrukce robotu je řešena tak, aby nedocházelo k proklouzávání
nohou při jeho pohybu. Každá noha má dva klouby s mimoběžnými osami poháněné
stejnosměrnými elektromotory. Nohy jsou upevněné k rámu robotu přes třetí pasivní kloub,
který dovoluje jemnou korekci pohybu [38, 70, 162].

Obr. 27 Ukázky čtyřnohých robotů

Pasivní kloub je vyroben z viscoelastického materiálu. Robot má 24 stupňů volnosti a
může nést zatížení o hmotnosti 15 kg. Jiná konstrukce osminohého robotu poháněná
stejnosměrnými servomotory, má 16 stupňů volnosti a může nést zatížení o hmotnosti 0,7 kg.
Může se pohybovat po členitém terénu a překonávat překážky s maximální rychlostí 0,3 m/s.
Robot je znázorněný na obr. 27b. Příklady dalších osminohých konstrukcí kráčejících robotů
jsou znázorněny na obr. 28.

Obr. 28 Ukázky čtyřnohých robotů
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Model Shadow Deminer, jak znázorňuje obr. 29, je určený pro monitoring pozemních
min (vyhledání, označení). Jako pohony jsou aplikované pneumatické umělé svaly, rychlost
pohybu je do 1 km/h v členitém terénu do 300 stoupání, limitem konstrukce byla podmínka
tlak jedné nohy na podložku maximálně 5 kg. Robot je vybavený odpovídající senzorickou
výbavou.

Obr. 29 Ukázky čtyřnohých robotů

Na katedře robototechniky bylo navrženo také několik konstrukcí osminohých
kráčejících robotů s různou kinematikou nohy a jejím upevněním na rám. Ve většině případů
byly použity stejnosměrné elektropohony nebo servomotory. Na obr. 30 je znázorněný model
jednoduchého osminohého kráčejícího robotu který představuje model zhotovený v grafickém
systému Pro/ENGINEER. Pohyb noh robotu vpřed nebo vzat je realizován dvěma
stejnosměrnými motory. Zvedání noh je realizováno dvěma servomotory pomocí lanek. Dvě
současně pohybující se nohy na každé straně jsou spojeny táhlem. Robot má 8 stupňů volnosti
a může se pohybovat po mírně členitém terénu. Rám robotu a nohy jsou vyrobeny
z hliníkových slitin. Na rámu jsou umístěny pohony, zdroj energie, řízení robotu a na horní
části je upevněný kopulovitý kryt. Na kryt lze umísti senzory a kamerový systém. Robot je
určen pro výukové účely v laboratoři katedry.

Obr. 30 Ukázky čtyřnohých robotů

Zajímavé spojení pohybu na pásech s kráčejícím pohybem na více nohách představuje
biomechanismus zkonstruovaný M. W. Thringou z Queen Mary College w Londýně. Díky
obratnosti konstrukce znázorněné na obr. 31 složené z rámu, na kterém jsou umístěné dva
housenkové pásy, z nichž každý má na sobě umístěných 20 noh, se může biomechanismus
pohybovat po měkkém terénu nebo se může pohybovat po schodech a nést přitom větší
zatížení.
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Obr. 31 Ukázky čtyřnohých robotů

Zvláštní skupinou speciálních robotů tohoto typu jsou roboty koncepčně sestavené na
principech metamorfních struktur. Je to nový perspektivní směr vývoje kráčejících robotů
založený na rekonfigurovatelnosti kinematické a funkční struktury jejich pohybových
mechanizmů, což při využití původních modulů se vytvářejí ohraničené nové varianty robotu
s požadovanými novými vlastnostmi a parametry, jak znázorňuje obr. 32.

Obr. 32 Ukázky čtyřnohých robotů

11.2.11 Antropomorfní efektory
Antropomorfní efektory (víceprstá chapadla, uchopovací hlavice, koncové efektory)
představují pracovní orgány robotických a manipulačních zařízení. S ohledem na
bezprostřední interakci chapadla s objektem manipulace a se systémovým okolím
biorobotického zařízení (robotu) jsou nejvariabilnějším prvkem konstrukce a jsou zpravidla
individuálně řešené pro jednotlivé aplikace. Konstrukce antropomorfních efektorů vycházejí
z biologického vzoru lidské ruky a jsou určeny pro manipulaci s objekty obecného.
Konstrukce antropomorfních efektorů určených pro netypické prostředí (nebezpečné,
zdraví škodlivé, pod vodu, v kosmickém prostoru, zdravotnictví, domácnosti apod.) je stále
více ovlivňována snahou o jejich přiblížení schopnostem lidské ruky. V porovnání s lidskou
rukou jsou tyto efektory v řadě případů méně dokonalými náhradami. Vysoce pohyblivé
(aktivní) antropomorfní efektory jsou taktéž neodmyslitelnou součástí každého biorobotu.

Důležitá poznámka
Antropomorfní efektor - představuje koncový člen robotu, jehož konstrukce je
odvozená od tvaru biologické ruky člověka. Tento název souvisí s pojmem biomechanický
robot, jímž se označuje druh robotu, jehož konstrukce simuluje pohybovou činnost živého
organizmu. Biomechanické efektory lze rozdělovat podle různých hledisek. Základní
rozdělení je podle počtu prstů (viz obr. 33). Dalším rozdělení může být např. podle typu
použitého pohonu apod.
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Obr. 33 Rozdělení antropomorfních efektorů podle počtu prstů

V současnosti existuje celá řada prototypů biomechanických efektorů. Každá z těchto
konstrukcí je specifická svoji kinematickou strukturou a řešením pohonů vyvozující pohyb
v jednotlivých kloubech. Konstrukční řešení je v detailech odlišné lze však definovat společné
metodické kroky při návrhu. Základní struktura biomechanického efektoru je principiálně
rozdělena do dvou základních systémů. Tyto systémy nejsou řešeny odděleně a lze je rozdělit
na další subsystémy, jak znázorňuje obr. 34.

Obr. 34 Základní struktury antropomorfních efektorů

Mechanický systém popisuje vzhled efektoru a mechanický design – např. počet prstů,
počet kloubů na jeden prst, počet stupňů volnosti, prostorové řešené prstů na dlani, rozměry,
použitý materiál apod. Tím je dána pohyblivost (šikovnost) efektoru a geometrické tvary
objektů, vhodných pro uchopování. Při návrhu stavebnicové struktury biomechanického
efektoru se vychází z analýzy činnosti ruky člověka při uchopování. Existuje několik
klasifikací typů uchopování: 3 základní typy - uchopení bříškem prstu, uchopení dlaní a boční
uchopení (Iberall), 6 typů - cylindrické, špičkami prstů, zacvaknutím, s podporou dlaně,
sférické a boční (Schlesinger), nebo s přihlédnutím na variabilitu v rámci sevření, držení
a stisknutí objektu až na 9 typů uchopení. Klasifikace způsobů uchopení v závislosti na stupni
přesnosti a geometrickém tvaru objektů znázorňuje obr. 35.
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Obr. 35 Způsob uchopení objektu

Od r. 1994 na Katedře průmyslové robotiky (KPR) SjF TU v Prešově je pracovníky pod
vedením J. N. Marcinčina vyvíjený biomechanický čtyřprstý efektor vybavený třemi
trojčlánkovými prsty a jedním jednočlánkovým palcem jak znázorňuje obr. 36. Efektor je
ideově podobný Turínské ruce, je pneumaticky poháněné, má nosnost 1,5 kg. Efektor dokáže
manipulovat s předměty o průměru 10 až 90 mm.

Obr. 36 Schéma chapadla Katedře průmyslové robotiky (KPR) SjF TU v Košicích

Druhá verze Prešovského biomechanického efektoru byla vyvinuta v r. 1996. Tento
efektor je znázorněný na obr. 37, má čtyři paralelní prsty a jeden palec v opozici s jedním
kloubem. Prsty a palec jsou umístěné na dlani. Všechny části efektoru jsou vyrobené
z hliníkové slitiny. Celá konstrukce je potažena gumovou rukavici.

Obr. 37 Schéma a fotografie prešovského biomechanického efektoru - verze II
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V USA na Vanderbild University School of Engineering v Naschville vyvinuly
biomechanický efektor „ISAC“, který je určen k pomoci starším nebo nemocným lidem a je
tak v bezprostřední komunikaci s člověkem. Je určen k provádění pomocných úkonů, jako je
podávání (využití při telefonování) a manipulaci s objekty v domácnosti. Rozsah pohybu
efektoru v jednotlivých kloubech se podobá rozsahu pohybu v kloubech prstů lidské ruky.
Způsob uchopování je vyvolán reflexí na signál přicházející ze senzorů, které jsou umístěny
v dlani efektoru. Efektor je schopen měnit uchopovací sílu jako reakce na změnu chování
objektu manipulace. Schéma efektoru v různých stavech rozevření a uchopení znázorňuje obr.
38.

Obr. 38 Schéma efektoru „ISAC“

Jiným příkladem antropomorfního efektoru, který kopíruje tvar a rozsah pohybů
jednotlivých prstů a palce lidské ruky znázorňuje obr. 39 a byl vyvinutý na Rice University
v r. 1993. Efektor má celkem 16 stupňů volnosti, z toho 13 nezávislých stupňů volnosti a 3
závislé stupně volnosti. Má tři prsty a jeden palec v opozici. Každý prst má možnost pohybu
do stran, má dva nezávisle řízené klouby a třetí kloub (u konečku prstu) mechanicky spojen
s předchozím kloubem. Palec má celkem 4 stupně volnosti a stejně jako prsty má možnost
pohybu do stran. Boční vychýlení dovoluje 30º. Prsty i palec počtem stupňů volnosti a
rozsahem pohybu kopírují lidskou ruku. Každý stupeň volnosti je ovládán tenkým lankem
pomocí stejnosměrného elektromotorku. Celý efektor je vyroben ze slitin hliníku.

Obr. 39 Efektor se 16 stupni volnosti

Na VŠB-TU v Ostravě na Katedře robototechniky, vznikl v roce 1999 požadavek
zhotovit antropomorfní efektor pro praktické vyučování v laboratoři. Podnětem k realizaci
návrhu antropomorfního efektoru byla lidská ruka a celá řada již existujících a fungujících
antropomorfních efektorů. Realizovaný návrh efektoru znázorňuje obr. 40. K pohonu prstů a
palce efektoru je použito dvojčinných přímočarých pneumatických motorů od firmy
HOERBIGER, s.r.o.
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Obr. 40 Antropomorfní efektor navržený na Katedře robototechniky

Z kinematického hlediska se jedná o čtyřprstý efektor (tři prsty a jeden palec v opozici).
Každý prst se skládá ze tří článků. Palec je tvořen pouze jedním článkem. První článek
každého prstu a palec jsou spojeny s rámem (dlaní) pomocí čepů. Každý prst má svůj vlastní
pohon. Články jsou spolu spojeny pomocí čepů. Dále jsou články spolu propojené pomocí
táhel a to tak, že jedno táhlo spojuje rám (dlaň) efektoru s druhým článkem prstu a druhé táhlo
spojuje první a třetí článek prstů. Obě táhla jsou otočně uložena na čepech. Pístnice
pneumatického motoru je spojena s prvním článkem prstu. Táhla umožňují při vysouvání
pístnice sevření prstů a zároveň přenášejí sílu potřebnou pro uchopení objektu manipulace.
Antropomorfní efektor má 4 stupně volnosti. Hmotnost efektoru je 1,1 kg. Efektor může
manipulovat s předměty do hmotnosti 0,8 kg.
Na Katedře robototechniky VŠB – TU Ostrava byly navržené i další konstrukce
antropomorfních efektorů v rámci řešení bakalářských a diplomových prací. Jako příklad lze
uvést čtyřprstou antropomorfní ruku, která využívá k pohonu prstů a palce elektropohony.
Jedná se o stejnosměrné elektromotory umístěné v dlani ruky a v prvním článku prstu.
Pohony umístěné v dlani umožňují řídit pohyb v kloubu připojení prstu k dlani. Pohon
umístěný v článku prstu řídí pohyb v kloubu mezi prvním a druhým článkem prstu. Jedná se o
modulární konstrukci ruky. Odpojením jednoho nebo dvou prstů od dlaně vznikne tříprstá
nebo dvouprstá ruka. Každý prst má dva stupně volnosti. V případě čtyřprsté varianty bude
mít ruka osm stupňů volnosti. Navržená konstrukce je určena pro manipulaci s drobnými
předměty v domácím a kancelářském prostředí. Maximální hmotnost objektu manipulace je
do jednoho kilogramu. Na obr. 41 je znázorněný 3D model navržené konstrukce.

Obr. 41 Model čtyřprstého antropomorfního efektoru

Jako další příklad lze uvést tříprstou antropomorfní ruku, která využívá k pohonu prstů
a palce elektropohony. Jedná se o stejnosměrné elektromotory MAXON umístěné ve válcové
dlani ruky. Konstrukce je specifická v tom, že rozmístění prstu lze měnit. Lze tak docílit
různých kinematických struktur v závislosti na tvaru a rozměru uchopovaného předmětu. Na
obr. 42 je znázorněný 3D model navržené konstrukce včetně několika možných variant
uchopování.
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Obr. 42 Model tříprstého antropomorfního efektoru

V současnosti existuje ve světě mnoho různých konstrukcí antropomorfních efektorů,
které lze využívat pro různé účely. Řada z nich se využívá také jako ruce u horních končetin
dvounohých kráčejících robotů. V případě čtyř nebo pětiprstých efektorů s větším počte
stupňů volnosti než deset se využívá pro řízení pohybů v jednotlivých kloubech převodových
mechanismů jako např. lanka v bovdenu apod. Pohony pro vyvozování pohybů v kloubech
jsou umístěny v tomto případě mimo efektor. Celou soustavu pohonů lze umístit např. na
koncovém rameni manipulátoru. Příklad několika typů biomechanických efektorů znázorňuje
obr. 43.

Obr. 43 Různé typy antropomorfních efektorů

Vyspělý antropomorfní efektor znázorňuje obr. 44. Pohyblivost prstů a rozsahy pohybů
jsou porovnatelné s lidskou rukou. To umožňuje uchopovat a manipulovat s předměty nebo
nástroji podobně jako lidská ruka.

Obr. 44 Příklad vyspělého antropomorfního efektoru
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463

32

Speciální kapitoly v oboru, příklady aplikací
11.2.12 Aplikace umělých svalů v biorobotice
Umělý sval - představuje nový druh pohonu, založený na kombinaci pružného
poddajného materiálu a elektronických prvků, který se podobá lidskému svalu a slouží k
pohonu mobilních robotů, zdravotnické techniky jako jsou např. bioprotézy horní končetiny
člověka a dalších biorobotických zařízení.
Využití pneumatické energie k ovládání umělých svalů je z historického hlediska
častější případ než využití energie hydraulické. Hydraulický umělý sval našel uplatnění pouze
jako pohon speciálních robotů pracujících pod vodou, kde pneumatika vzhledem na
nadlehčování součástí způsobené nižší měrnou hmotností vzduchu oproti vodě nemá
uplatnění. Podle principu činnosti lze pneumatické svaly rozdělit na dva základní typy:
• Přetlakový umělý sval,
• Podtlakový umělý sval.

Důležitá poznámka
Obecně lze umělé svaly rozdělit:
Pneumatický umělý sval.
Hydraulický umělý sval.
SMA umělý sval.
Polymerický umělý sval.
U přetlakových pneumatických svalů je velikost zkrácení závisí na tlaku uvnitř trubky,
který má vliv na velikost síly rozšiřující sval bez zatížení se trubka zkracuje o 40% své
počáteční délky. Na obr. 45a je znázorněný podélný řez umělým svalem. Skládá se z gumové
trubky 1, která má ve stěnách umístěné podélně neroztažná vlákna 2, rovnoběžné s osou
trubky. Trubka je uzavřená koncovkami 3, které slouží na upevnění a přívod stlačeného
plynu. V průběhu plnění stlačeným vzduchem se trubka zkracuje a nabývá tvar rotačního
tělesa, jak znázorňuje obr. 45b. Při použití více prstenců 4 se získá varianta svalu, který
zobrazuje obr. 45c (tzv. více segmentová soustava) se značně menším průměrem ve
zkráceném stavu. Nazarczukův umělý pneumatický sval svým tvarem, rozměry a principem
práce připomíná biologický sval. Jeho základní parametry, tj. velikost zkrácení a vyvíjená síla
jsou téhož řádu jako u biologických svalů.
•
•
•
•

Obr. 45 Umělý pneumatický sval podle Nazarczuka
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Podtlakový umělý sval slouží jako pružný akční člen a jeho princip činnosti spočívá ve
změně vstupní tlakové energie na výstupní mechanickou energii. Základ konstrukce
podtlakového umělého svalu, který znázorňuje obr. 46, tvoří trubka z pružného poddajného
materiálu 1 (např. z gumy nebo kevlaru), v jejíž stěně jsou podélně umístěné neroztažné
vlákna 2, podstatně se podílející na přenosu zatěžující síly. Trubka je na obou koncích
uzavřená koncovkami 3 a 4. Tyto slouží k připojení na pneumatický rozvod a umožňují
připevnění umělého svalu na poháněné zařízení.
Princip činnosti podtlakového umělého svalu je následující. Odsáváním média z
vnitřního prostoru umělého svalu vzniká podtlak, který způsobuje deformaci příčného
rozměru - průměru umělého svalu, čímž současně dochází k jeho zkracování v podélném
směru. Je tak vyvolán přímočarý pohyb v ose umělého svalu, který se využívá k ovládání
technických zařízení. Velikost maximálního zúžení omezuje trubka, která je součástí
koncovky 3. Tato trubka zabezpečuje rovnoměrné vytváření podtlaku v celém objemu
umělého svalu a zabraňuje spojení stěn při maximálním zúžení, což by mělo za následek
nerovnoměrné namáhání umělého svalu, vznik rázů a nevyužívání celkového možného
podélného zkrácení. Omezením maximálního zúžení umělého svalu se také chrání pružný
materiál trubky před poškozením a zvyšuje se životnost umělého svalu.

Obr. 46 Podtlakový umělý sval

Zajímavou aplikací umělých svalů je pohon ruky manipulátoru pro práce pod vodou,
který byl vyvinutý v r. 1990 pracovníky KOMATSU Ltd. z Japonska znázorněný na obr. 47.
Tekutinový akční systém postavený na využití vody pro manipulátor pracující pod
vodou, se skládá ze dvou částí: z tekutinových komponentů na bázi vody (vodní čerpadlo,
kloubový akční člen a servoventil) a z víceprsté ruky pro použití pod vodou, která má
všestrannost a obratnost pro realizaci složitých úkonů místo potápěčovy ruky.
Pro realizaci uspokojivých kinematických charakteristik manipulátoru je žádoucí, aby
hmotnost koncového bodu ramena (zápěstí a koncový efektor) byla co nejmenší. Dalším
problémem je, že všeobecně na koncovém bodě ramena nemusí být velký krouticí moment,
ale na dosáhnutí přesnosti polohování by mělo být několik stupňů volnosti. Při zvážení těchto
bodů byl vyroben akční člen typu hydraulického umělého svalu pro zápěstí a koncový efektor.
Sval je vyrobený z tenké gumové trubky, obalený do křížem spletených provazců vyrobených
ze syntetického vlákna. Tlaková voda je vháněná do gumové trubky a rozšíření gumové
trubky vyvolává zkrácení svalu díky pleteným provazcům. Ve skutečnosti je zdokonalený pro
větší výstupní síly a použití pod vodou.
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Obr. 47 Hydraulický umělý sval firmy Komatsu Ltd. (Japonsko)

Velmi zajímavým se jeví výzkum zaměřený na výzkum vlastnosti některých kovových
materiálů zapamatovat si, nebo měnit svůj tvar účinkem tepelné energie. Jev tvarové paměti
se vyskytuje ve vícerých kovových soustavách, ze kterých praktické uplatnění našly TiNi a
některé slitiny mědi (Cu-Al-Ni, Cu-Zn-Al). Slitiny s tvarovou pamětí (SMA - shape memory
alloys) jsou schopné přeměnit tepelnou energii na mechanickou práci prostřednictvím
„vnitřních molekulárních sil“ - změnou vnitřní struktury krystalické mřížky. Představují
skupinu tzv. inteligentních materiálů využitelnou v automatickém řízení provozu ve formě
pohonů (akčních členů).
Slitiny s tvarovou pamětí mají pozoruhodnou schopnost „zapamatovat“ si určité i
komplikované tvary a tyto střídavě zaujímat vždy při ohřevu nebo při ochlazení (na základě
změny teploty) a konat při tom mechanickou práci. Využívá se přitom tzv. jednocestný a
dvojcestný paměťový efekt intermetalických sloučenin TiNi, CuZnAl, CuAlNi a dalších.
Nejznámější SM slitinou je Nitinol (nikl 55% a titan 45%), která byla vyvinutá v r. 1962 v
USA a dodnes se nejvíce využívá. Po počátečních aplikacích typu ON - OFF se SMA používá
mimo jiné také v robotických pohonech, ve kterých je možné určit polohu řízením teploty.
Paměťový efekt v TiNi slitinách není omezen pouze na lineární kontrakci vláken. Ba
dokonce větší změny tvaru mohou být dosáhnuté při ohybu vetknutého nosníku nebo při
torzní deformaci. Existuje mnoho konstrukčních tvarů akčních členů. Upřednostňované
konfigurace jsou:
• přímý tahový drát (velká síla, malý pohyb),
• tažná nebo tlačná pružina (větší pohyb, menší síla),
• konzolová pružina (ohyb),
• talířová disková pružina (velká síla, malý pohyb),
• těsnící pružina (velká síla, malý pohyb),
• torzní drát nebo tyč,
• torzní trubky,
• spirálové torzní pružiny.
Základní a praktický výzkum SMA robotů uskutečnili Honma, Miwa a Iguchi, kteří
ukázali, že je možné řídit pohyb v procesu zapamatování si tvaru TiNi elektrickým ohříváním
pomocí impulsního proudu a našli vztah mezi elektrickým odporem a deformací TiNi v
průběhu impulsního elektrického ohřevu. Vyvinuli mikro manipulátory při použití tenkých
TiNi drátů (průměr 0,2 mm) a vratné bio pružiny. Tímto ukázali, že SMA akční členy jsou
velmi účinné pro mikro robot. Pohony SMA mají tedy v kategorii pohonů do 100 g vynikající
poměr výkonu ke hmotnosti, což je rozhodující při konstrukci mikro robotů (jak znázorňuje
obr. 48a), mikro manipulátorů, efektorů, umělých prstů (jak znázorňuje obr. 48b) a celé ruky,
ale také při konstrukci nových mechanismů.
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Obr. 48 Mikrorobot s pohonem z SMA a) a Dva moduly SMA akčních členů umístěné ve článku prstu b)

V oblasti umělých svalů je novinkou ve světě návrh a realizace lineárních pružných
akčních členů založených na principu kontraktilnosti polymerů získaných elektrochemickými
jevy a ovládané vnějšími elektrickými podněty. V téměř padesáti druzích syntetických
polymerů byla objevena a analyzována chemická volná energie, přímo měnitelná na
mechanickou práci. Po tomto objevu byly mechano-chemické polymerické systémy
vyšetřované s cílem jejich využití v konstrukcích nových motorů, které se zásadně odlišují od
konvenčních elektrických a termomechanických (spalovacích) motorů.
Struktura polymerického umělého svalu vyvinutého pracovníky z Univerzity v Janově a
Univerzity v Pise v Itálii je znázorněná na obr. 49. Stimulační uhlíkové vláknité elektrody
(výrobce Courtaulds Grafit Ltd. - Velká Británie, průměr 7 µm) a kontraktilní gelová vlákna
jsou uspořádaná do paralelních snopců umístěných uvnitř gumového kontejneru, který je
vyplněný zředěným vodním roztokem NaCl. Všechny vlákna jsou prostorově spojené do
výkonového zdroje. Součásti svalu je platinová protielektoda, která se dotýká elektrolytické
vany a slouží k uzavření elektrického obvodu. Kontraktilní gel použitý v této struktuře je
polyakrylonitrilový (PAN) ve tvaru vláken (výrobce Courtaulds Grafit Ltd. - Velká Británie,
průměr 13 µm) příčně spojených a ionizovaných s cílem získat polyelektrolytickou gelovou
strukturu. Tato struktura polymerického umělého svalu, s těsně paralelně seřazenými
kontraktilními a stimulačními vlákny, podporuje tvorbu vysokých sil a také rychlou reakcí
zkrácení. Minimalizací elektrodifúzní cesty reagující látky vytvářené elektrolýzou na rozhraní
uhlíkové vlákno/roztok, na kontraktilních vláknech a uvnitř, na čtvrtinu vzdálenosti mezi
vlákny a průměru kontraktilního vlákna, se získá mnohem kratší čas reakce umělého svalu.
Pružnost a malá hmotnost uhlíkových vláken podporuje upřednostňování těchto umělých
svalů vzhledem na jejich výhodný poměr vlastní hmotnosti k výkonu.

Obr. 49 Schéma polymerického umělého svalu
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Na universitě ve Washingtonu pracují například na projektu antropomorfního ramene,
který představuje mechanickou repliku lidské ruky znázorněné na obr. 50. Takovéto
konstrukce kloubového ramene lze používat ve zdravotnictví jako protézu k náhradě
amputované horní končetiny.

Obr. 50 Schéma antropomorfního ramene s umělými svaly

Pneumatické umělé svaly lze použít také u kráčejících antropomorfních robotů a to jak
u dvounohých tak u robotů s více nohama. Jedním z příkladů znázorněný na obr. 51a je robot
„Chodec“. Byl zkonstruován v Anglii, je 160 cm vysoký a má skelet ve tvaru lidského těla.
Každý pneumatický sval je řízen samostatně a celý robot je vybaven nejrůznějšími druhy
senzorů.
Příkladem šestinohého kráčejícího robotu, využívající k pohonu pneumatické umělé
svaly, je robot Zephyrus 1 vyvinutý na téže universitě znázorněný na obr. 51b. Podobně jako
u robotu „Shadow biped“ je každý stupeň volnosti zabezpečován dvojici proti sobě
pracujících svalů. Robot Zephyrus 1 má 12 stupňů volnosti a je osazen 24 umělými svaly.
Svaly mají délku 150 mm, 6 mm průměr a jsou napájené tlakovým vzduchem 6 barů. Robot
má při pohybu spotřebu vzduchu asi 80 cm3/s. Každá noha robotu se může pohybovat
s frekvencí 4,5 Hz. Rám robotu je vyroben z plastu. Robot se může pohybovat po rovném
nebo mírně zvlněném terénu. Změnou tlaku napájecího vzduchu je také ověřována jeho
nosnost. Osazení umělých svalů na rámu robotu je znázorněno na obrázku vlevo a kompletní
robot s popisem jednotlivých částí je znázorněn na obrázku vpravo.
Robot „Shadow deminer“ znázorněný na obr. 51c je příkladem osminohého robotu
poháněného pneumatickými umělými svaly. Model ve 3D tohoto robotu je znázorněn na
obrázku. Robot by měl být schopen se pohybovat rychlostí nad 1 km za hodinu v různě
členitém terénu s maximálním sklonem 30º. Úkolem robotu je vyhledat a označit miny.
Pořizovací náklady na robot musí být pokud možno nízké v případě, že by došlo ke zničení
robotu při jeho činnosti. Váha robotu nemá překročit 5 kg na jednu nohu. Robot je vybaven
patřičnými senzory, případně videokamerou.
V rámci konstrukčních cvičení posluchačů byly navrženy rovněž konstrukce kráčejících
robotů využívající k pohonu umělé svaly. Danému typu použitého umělého svalu odpovídá
také velikost, tvar a nosnost robotu. U dvounohých kráčejících robotů se používají téměř
výhradně pneumatické umělé svaly. Tyto svaly lze přizpůsobit tvaru konstrukce těla nebo
rámu robotu. U čtyřnohých a osminohých konstrukcí se používají pneumatické svaly pro
robustnější konstrukce. Nosnosti takovýchto robotů se mohou pohybovat řádově v desítkách
kilogramů. Příklad jednoduché konstrukce navrženého šestinohého a osminohého robotu
s pneumatickými umělými svaly je znázorněný na obr. 51d.
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Obr. 51 Kráčející roboty s pneumatickými umělými svaly

Další aplikací pneumatického svalu k pohonu biorobotického mechanismu je robot
„Ryba“ znázorněný na obr. 52a. Umělý sval se využívá k po-honu ploutví, zajišťujících její
pohyb pod vodou. Umělé svaly lze aplikovat jako pohony také na antropomorfní efektory a
celou řadu dalších biorobotických zařízení jako např. náhrady dolní končetiny člověka (viz
obr. 52b.

Obr. 52 Kostra robotu „Ryba“ a) a náhrada dolní končetiny člověka b)

Příklad aplikace využití umělého svalu využívajícího SMA materiálu lze uvést
šestinohý kráčející robot „VIMSE“, který byl vyvinut ve Švédsku a je znázorněn na obr. 53a.
Tento malý robot se vyznačuje malou hmotností a specifickým tvarem těla. Přední a zadní
nohy na obou stranách robotu jsou z hliníkových trubek, prostřední nohy jsou z hliníkového
profilu L. Nohy jsou poháněné umělými svaly, které tvoří SMA dráty. Každý z pohonů může
vyvinout sílu 4 N a váží asi 400 g. Dva pohony umožňují pohyb robotu dopředu a dozadu,
dva pohony umožňují zvedat nohy a tři pohony ovládají pohyb prostředních noh. Řídicí
systém tvoří procesor Intel 80C196KB. Robot je schopen nést zátěž asi 350 g. Příklad
jednoduché konstrukce navržených šestinohých robotů s SMA umělými svaly je znázorněný
na obr. 53b.

Obr. 53 Kráčející roboty s SMA umělými svaly
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11.3 LÉTAJÍCÍ A VESMÍRNÉ ROBOTY
Létající roboty jsou převážně určeny k provádění krátkých vzdušných průzkumů okolí
s využitím pro civilní i vojenský sektor. V podstatě lze létající roboty rozdělit do třech
základních skupin, jak je znázorněno na obr. 54.

Důležitá poznámka

Obr. 54 Základní rozdělení létajících robotů

11.3.1 Standardní létající roboty
K tomuto účelu byl například sestrojen létající robot s označením AROD (Airbone
Remontely Operated Device) znázorněný na obr. 55, který využívá ke svému letu tzv. VTOL
– vertical-take-off-and-landing princip. Jedná se o čtyři vertikálně uložené vrtule. To
umožňuje, aby mohl mít robot vertikální vzlet i přistání. Projekt AROD byl započat roku
1980 jako součást výzkumu amerických námořních sil.

Obr. 55 Létající robot AROD

Létající roboty vrtulníky - mohou samostatně vzlétnout i přistávat, jsou vybaveny
kamerami, laserovými systémy pro vyhledávání a příslušnými snímači podle účelu použití.
Příklad robotu vyvinutého na Carnegie Mellon Robotics Institute v roce 1996 a využívaného
pro výše uvedené účely je znázorněn na obr. 56a. Další příklad létajícího robotu vrtulníku
znázorňuje obr. 56b.

Obr. 56 Příklady létajících robotů vrtulníků
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Jako příklad lze uvést následující činnosti vykonávané létajícími roboty:
• Provádění pátracích a záchranářských akcí, při kterých provádějí průzkum oblasti, ve
které došlo např. k nehodě nebo živelným katastrofám. Lokalizují polohu oběti nebo
přírodního neštěstí bez ohledu na povětrnostní podmínky či prostředí člověku
nebezpečné. Mohou létat v těsné blízkosti lesa, ohně, v zamořeném prostoru radiaci
apod.
• Provádění dohledu na požadovaném území s identifikací a hlášením neobvyklých
činností nebo osob, nepřetržitě držet dozor na přistávacích plochách apod.
• Pomáhání policií při pátrání a dopadení zločinců.
• Provádění inspekční činnosti při kontrole vedení vysokého napětí ve vzdálených
oblastech, mostů, hrází, budov nebo vyhledávání nebezpečného materiálu.
• Provádění průzkumu terénu s cílem pořizování topologických map ve 3D lépe než
s konvenčním letadlem a podstatně nižšími náklady.
• Provádění filmování při pořizování scén v kinematografii.
11.3.2 Biorobotické létající roboty
V případě létajících v oblasti biorobotiky je potřeba se zaměřit na konstrukce
představují modely ptáku, létajícího hmyzu, ryb apod. Jde o ojedinělé konstrukce létajících
nebo plavajících robotů, které mají za cíl napodobit tvar a pohyby živočichů. Více méně jde o
laboratorní konstrukce robotů, které budou nacházet stále větší uplatnění pro praktické
aplikace.
Současný stav v oblasti létajících biorobotů naznačuje, že následující vývoj této
techniky bude určovaný především potřebami a požadavky vojenství a bezpečnostních služeb.
Z technického pohledu půjde především o vývoj orientovaný ke zvyšování stupně inteligence
robotů, včetně jejich účelových nasazení pro plnění plánovaných úloh (inteligentní systémy,
inteligentní monitorovací a detekční systémy apod.).
Všeobecně se dá očekávat, že vývoj létajících biorobotů se bude nadále ubírat cestou
inovačního a technického rozvoje z hlediska využití poznatků při zkoumání létajících
živočichů. Vývoj se dá očekávat zejména v:
• zlepšování aerodynamických vlastností, snižování vlastní hmotnosti, s cílem pozitivně
ovlivnit ekonomicko – provozní ukazovatele,
• aplikaci nových lehkých konstrukčních materiálů (Al, Mg, kompozity, polymery
apod.) při navrhovaní robotů, s cílem vytvořit konstrukce vyspělých vysoce
manévrovatelných ultralehkých robotů,
• aplikaci solárních pohonů pro koncepce robotů na principech aerodyn (létající solární
křídla), s cílem zlepšovaní energetických bilancí pohonů, jako i pozitivního
ovlivňování ekologie provozu pohonů,
• snižování tepelné, radarové a vizuální stopy,
• zvyšování akčního výkonu robotu cestou prodloužení doby letu bez přistání,
• sto, objektová zástavba, silně osídlené zóny apod.) pro potřeby monitoringu prostoru,
• zvyšovaní spolehlivosti a operativní účinnosti kontroly operátora nad autonomností
robotu (hledání optima, morální a etické hledisko, zkušenosti apod.),
• nasazení operátora přímo do operačního prostoru úlohy,
• určovaní kritérií (parametrů) a pravidel pro homologaci a certifikaci létajících robotů
(udělení licencí na provoz), zejména při jejich aplikaci v civilním sektoru,
Dosavadní aplikace létajících robotů potvrzují ne příliš vysokou účinnost a efektivnost
nasazení na určenou úlohu v porovnání s létajícími roboty typu vrtulník nebo letadlo. Vývoj
v aplikacích létajících biorobotů se bude odvíjet také od všeobecných výhod těchto systémů:
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objemové a fyzikální překážky terénu místa a prostoru nasazení robotu nejsou
problémem,
• nasazení robotů nepřináší žádné sekundární nepříznivé ovlivnění ekologie prostoru
nasazení,
• okamžitá technická pohotovost nasazení robotu,
• univerzálnost nasazení robotu s možností komplexnějšího výkonu, případně
zabezpečení servisní úlohy,
• vysoký výkon, nízká spotřeba energie na měrnou jednotku výkonu,
ale i nevýhod:
• přímá závislost na meteorologických podmínkách,
• relativně vysoké pořizovací náklady.
Příklady řešení a aplikace létajících robotů v oblasti biorobotiky tvoří takové, které jsou
sestrojeny podle létajících živočichů. To znamená, že ke svému letu tyto roboty používají
křídla. Z praktického hlediska nemají tyto roboty přílišného významu, poněvadž let takto
zkonstruovaného robotu není zcela plynulý. Konstrukce robotů tohoto typu vznikají pouze ze
snahy konstruktérů napodobit let živočichů. Příklad takovéto konstrukce je znázorněn na obr.
57.
•

Obr. 57 Příklady létajících robotů napodobující létající živočichy

Příklad dalších možných konstrukcí létajících robotů napodobující létající živočichy
znázorňuje obr. 58.

Obr. 58 Další příklady létajících robotů napodobující létající živočichy
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Mezi létající roboty, které mají převážně laboratorní využití s cílem zkoumání
vhodných materiálů, způsobů létání apod. lze zařadit konstrukce znázorněné na obr. 59.

Obr. 59 Příklady létajících robotů s laboratorním využitím

11.3.3 Létající roboty pro využití v kosmickém prostoru
Některé kosmické roboty používají přímé ovládání na dálku, jako např. ruské mobilní
roboty „Lunochody“, jejichž pohyby na povrchu měsíce (v letech 1970 až 1973) byly vedené
telepilotáží operátorem v reálném čase ze Země.
Jednou z prvních aplikací robotu ve vesmíru byl teleoperátor vyvinutý pro raketoplán
Shuttle. První návrh byl proveden ve formě teleoperátoru vyvinutého americkým koncernem
General Electric. Tento návrh však nebyl pro raketoplán schválen. Byl uvolněn pro civilní
sektor a vznikl tak těžký teleoperátor „Man Mate“, který byl licenčně prodán do Evropy a
dnes se vyrábí pod označením „Andromat“.
Teleoperátor SRMS představuje kloubové rameno se 6 stupni volnosti (viz obr. 60),
které je připevněno v první části nákladního prostoru raketoplánu a je ovládáno operátorem
(kosmonautem) z kabiny raketoplánu. Operátor přímo vidí na manipulátor skrz dva průhledy.
Kromě toho dva monitory ukazují obraz ze dvou TV kamer a umožňují sledovat pohyby
manipulátoru a manipulovaného předmětu.

Obr. 60 Teleoperátor SRMS
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Další skupinou létajících robotů jsou takové, které jsou využívány v kosmickém
prostoru astronauty k manévrování a manipulaci s objekty a moduly při kosmických letech.
Příklad takovéto konstrukce je znázorňuje obr. 61.

Obr. 61 Létající robot ARFR se dvěma rameny

Dalším robotickým zařízení využívaným v kosmu jsou taková, která umožňují
astronautům pohyb v kosmickém prostoru, jak je znázorněno na obr. 62.

Obr. 62 Příklad zařízení umožňují astronautům pohyb v kosmickém prostoru

Zdokonalená verze sondy ke zkoumání klimatických podmínek Marsu je „Orbiter
2001“. „Orbiter 2001“ nesl vědecké přístroje, systém k měření tepelného vyzařování
(THEMIS) a spektrometr gamma paprsků (GRS). Spektrometr (GRS) bude sloužit
k detailnímu zmapování složení povrchu a množství vodíku v tenké vrstvě povrchu. Schéma
„Orbiteru 2001“ je znázorněno na obr. 63.

Obr. 63 Orbiter 2001
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11.4 ROBOTY POHYBUJÍCÍ SE POD VODOU
Vývoj a aplikace prvních robotů určených pro práci pod vodou byl spojen s těžbou
nafty v moři. První konstrukce takovýchto robotů byly instalovány v osmdesátých letech na
batyskafech. Jejich úkolem bylo např. provádění průzkumu pohoří na dně Atlantského
oceánu, práce na podmořských vrtech, provádění údržby a ošetřování těžebních plošin apod.
Vzhledem k nutnosti provádění různých servisních činností byly tyto roboty také vybavovány
kloubovými pracovními rameny. Podle typu servisní úlohy byl volen počet pracovních ramen
a jejich počet stupňů volnosti. Rovněž tvar a velikost robotů jsou různé v závislosti na
hloubce, ve které provádí servisní činnosti, požadavcích na manévrovací schopnosti a
prostředí ve kterém se mají pohybovat. Řízení pohybu robotu se může opět lišit v závislosti na
typu prostředí a vzdálenosti, kterou musí robot urazit. Ve většině případů jsou roboty pro
práci pod vodou spojeny kabelem s řídicím stanovištěm. Biorobotická zařízení pro využití
pod vodou mají v převážné většině tvar ryby nebo jiného podvodního živočicha (nebo
obojživelníka). Těchto konstrukcí není tolik, kolik je jich v podobě ponorky či jiných tvarů,
které nevyužívají v konstrukčním řešení analogii živočicha. Tato kapitola je zaměřena pouze
na biorobotická zařízení určená pro využití pod vodou. V současnosti nacházejí biorobotická
zařízení v podobě mobilních robotů pro práci pod vodou stále širší uplatnění. S ohledem na
značný rozptyl požadavků lze servisní úlohy rozdělit do následujících oblastí:
• Monitorování.
• Průzkum spojený s odběrem vzorků.
• Zkoumání chování a pohybů živočichů pod vodou.
• Mapování dna s možnosti zjišťování různých anomálií.
• Pořizování 3D metrických dat objektů nacházejících se pod vodní hladinou.
• Ostatní činnosti.
Široká škála využití biorobotických zařízení určená pro pohyb pod vodou naznačuje
rozsah a protiklad požadavků kladených na vlastnosti a parametry těchto robotů, které lze
charakterizovat následovně:
• proporcionální rozložení hmotnosti zejména mezi subsystém akční nástavby
a subsystém mobility (skelet robotu), vyvážení rozdělení hmotnosti robotu,
• malý aerodynamický tlak robotu na vodní plochu,
• relativně vysoká užitečná nosnost robotu,
• poměrově uspořádané obrysové tvary a rozměry robotu (analogie živočicha, pracovní
poloha akčního mechanizmu),
• dobrá manévrovatelnost robotu v operačním a pracovním prostoru,
• soulad mezi provozními vlastnostmi, výkonem pohonného agregátu a provozními
požadavky aplikace robotu apod.,
• odolnost robotu na nepříznivé vlivy faktorů operačního a pracovního prostředí,
provedení konstrukce apod.,
• úroveň inteligence chování robotu v operačním prostoru,
• operačně jednoduché a spolehlivé řízení a navigace robotu,
• energetická nezávislost robotu,
• provozní jednoduchost robotu.
11.4.1 Příklady řešení a aplikace
Robot Aqua znázorněný na obr. 64 je vhodný pro obojživelné monitorování a průzkum,
dokáže se pohybovat po souši i přes překážky a zároveň plavat na hladině i pod hladinou do
hloubky 12,8 metrů (vyzkoušeno), navržen až do 18,3 metrů. Odzkoušen byl týdenním
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monitorováním korálových útesů poblíž Barbadosu. Autoři předpokládají možnost nasazení
robotu také na jiných planetách (zejména Mars), kde klasické kolové podvozky selhávají.
Robot vychází z konstrukce robotu Rhex.

Obr. 64 Robot Aqua

Při monitorování sladkovodních nádrží, bazénů, potrubí apod. se roboty pohybují
v malých hloubkách (řádově desítky metrů) a trasa, po které se pohybují, je poměrně krátká.
Mají menší velikost a svým tvarem připomínají často válec. V mnoha případech jsou roboty
propojeny kabelem s operátorem, který řídí jejich pohyb. Kabelem jsou přenášena data včetně
napájení pohonů robotu. Pro dokonalé vidění je robot vybaven reflektory a kamerovým
systémem, který představuje jednu kameru s natáčením ve dvou osách nebo více kamerami.
Pro servisní úlohy tohoto typu byly na katedře robototechniky v rámci řešení diplomových
prací navrženy dvě konstrukce robotů pro práci pod vodou se zaměřením na monitoring. První
konstrukce je znázorněna na obr. 65 ve dvou pohledech. Druhá konstrukce je znázorněna na
obr. 66. Tento robot je určený také pro monitoring a pro odběr vzorků.

Obr. 65 Navržená konstrukce podvodního robotu pro monitoring
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Obr. 66 Navržená konstrukce podvodního robotu pro monitoring a odběr vzorků

Kromě standardních konstrukcí robotů ve tvaru miniponorky pohybujících se pod
vodou existuje široká škála jiných tvarů a velikostí těchto robotů. V současnosti se uplatňují
také biorobotické konstrukce podvodních robotů využívané pro speciální úlohy. Může jít
např. o pozorování chování podmořských živočichů ve větších hloubkách, sběr planktonů a
jiných vzorků apod. Příklad biorobotických konstrukcí podvodních robotů znázorňuje obr. 67.

Obr. 66 Příklad biorobotických konstrukcí podvodních robotů

Další konstrukce vytvořená v rámci projektu představuje biorobotickou rybu – kapra,
znázorněného na obr. 67. Byla zpracována rešerše zaměřená na tuto problematiku a nalezeny
už řešené konstrukce. Pohyb navrženého robotu umožňují servomotory (dva typy), kde pohyb
do strany je realizován natáčením trupových dílů a ocasu, tento pohyb umožňuje i rybě plout
vpřed. Jednotlivé díly jsou propojeny klouby, které jsou izolovány, jak znázorňuje obrázek.
Pohyby nahoru a dolů jsou realizovány náklonem hlavy do polohy vyžadované k danému
pohybu. Orientaci robotu v prostření poskytuje kamera a sonar. Celý systém je napájen
Polymer Li-Ion baterií.

Obr. 67 Příklad biorobotické ryby
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11.5 KONTROLNÍ OTÁZKY
1. Co představuje pojem biorobotika?
2. Jak lze rozdělit biorobotické konstrukce robotů?
3. Jak lze rozdělit kráčející roboty?
4. Co je to antropomorfní efektor?
5. Jaké mohou být konstrukce antropomorfních efektorů?
6. Co je to umělý sval?
7. Jak lze rozdělit létající roboty?
8. Jaké mohou být konstrukce robotů pro využití v kosmu?
9. Jaké mohou být konstrukce robotů pro pohyb pod vodou?
10. Pro jaké úlohy lze použít podvodní roboty?
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12 APLIKACE SERVISNÍCH ROBOTŮ, PŘÍKLADY APLIKACÍ
OBSAH:
Servisní robotika
Konstrukce servisních robotů
Servisní roboty v oblasti domácího prostředí
Servisní roboty v oblasti energetiky
Servisní roboty v oblasti dopravy
Zásahové servisní roboty
Praktické aplikace

MOTIVACE:
Servisní robotika představuje širokou škálu využití převážně mobilních
robotů pro nestrojírenské i strojírenské oblasti. Servisní robot je jedním ze
základních pojmů při navrhování robotických zařízení pro nevýrobní oblasti
– oblasti služeb. Neustále nově vznikající konstrukce servisních robotů se
svým využitím významně podílí na provádění servisních úloh, kde doposud
roboty neměly zastoupení.
Servisní roboty v oblasti domácího prostředí, oblasti energetiky, dopravy
apod. představují široké spektrum využití pro nejrůznější aplikace. Svým
provedením a dalšími parametry je lze zařadit jak mezi standardní
konstrukce servisních robotů, tak také mezi speciální konstrukce robotů.
Zásahové roboty nahrazují činnosti člověka v prostředí nebezpečném,
nedostupném apod. V současnosti lze konstatovat, že bez využití servisních
robotů by realizace mnoha konkrétních činností nebyla možná.

CÍL:
Umět vysvětlit pojmy jako jsou servisní robotika, servisní roboty, roboty
v domácím prostředí apod. Dokázat uvést praktické aplikace uvedených
servisních robotů ve vybraných nestrojírenských oblastech.
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12.1 ÚVOD
Aplikace servisních robotů do nestrojírenských oblastí a trendy současného světového
vývoje ukazují na značně široké spektrum možností jejich uplatnění. Na rozdíl od
průmyslových robotů nacházejí využití především v nestrojírenských oblastech. Je to zřejmé
už definice, že servisní roboty se podílejí na nevýrobních činnostech. To znamená, že jsou
nasazovány především do oblasti služeb a uspokojování nejrůznějších potřeb lidí nebo firem.
Různorodost a kvalita prováděných servisních činností se odráží ve velkém rozptylu
požadavků na servisní robotické systémy, které jsou na ně kladeny v souvislosti s prováděním
těchto činností. To klade velké nároky na jejich design, vybavenost potřebnými pohony,
způsob řízení, senzory, komunikaci s okolním prostředím apod. Kromě toho existuje značné
množství ovlivňujících faktorů konkrétního prostředí majících vliv na konstrukci robotu.
Servisní robotické systémy nacházejí uplatnění všude tam kde je prostředí pro člověka
nebezpečné, těžko dostupné či dokonce nedostupné. Jako příklad lze uvést monitorování
zamořeného prostředí radiací nebo chemickými látkami, monitorování kráterů sopek,
průzkum podmořského dna, průzkum povrchu jiných planet apod. Mobilní servisní roboty
určené k provádění nejrůznějších servisních úloh jako např. inspekčních činností, provádění
monitorování, manipulace s předměty a jejich transport apod. jsou často vybaveny
manipulačními nástavbami, zásobníky a dalšími nástavbovými moduly. Mohou tak provádět
servisní úlohy transportního charakteru, manipulační činností, technologické operace,
bezpečnostní zásahy apod.
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12.2 ZÁKLADNÍ POJMY Z OBLASTI SERVISNÍ ROBOTIKY
Drtivá většina servisních robotů jsou ve své podstatě unikáty, tj. jediný výrobek svého
druhu určený pro vykonávání servisní úlohy. Je to dáno tím, že se doposud servisní roboty
aplikované v celé škále nestrojírenských oblastí nevyrábí sériově. I přes vyšší pořizovací
náklady nacházejí servisní roboty stále větší uplatnění v celé škále nestrojírenských oblastech.
Podílejí se na vykonávání nejrůznějších servisních úloh a nahrazují činnosti, které by musel
jinak vykonávat člověk. V řadě aplikací jsou jediným možným technickým prostředkem
k tomu, aby se daly realizovat servisní úlohy, pro které by se těžko dal použít jiný
mechanismus.
V prostředí pro člověka nebezpečném, nevhodném či nedostupném, je nanejvýš vhodné
nasazovat servisní roboty a chránit zdrví člověka. Může se jednat např. o zamořené prostředí
chemickými látkami či radiací, kosmický prostor, podmořské hlubiny, jeskyně apod. Servisní
roboty již dnes nahrazují mnoho lidských činností, které představují opakující se namáhavé a
monotónní práce. To platí pro všechny nestrojírenské i strojírenské oblastí. Ze specifických
oblastí lze uvést např. vojenství, kosmický výzkum, podmořský výzkum apod.
Nasazování servisních robotů v nestrojírenských oblastech můžeme rozdělovat podle
různých hledisek. Z hlediska nasazování servisních robotů lze nestrojírenské oblastí
rozdělovat např. podle charakteru oblasti do těchto stěžejních skupin:
• Městské prostředí.
• Oblast domácího prostředí.
• Oblast dopravy.
• Oblast energetiky.
• Oblast zdravotnictví.
• Oblast zemědělství a lesnictví.
• Oblast stavebnictví.
• Oblast zásahových činností.
• Ostatní.
Vývoj nových elektronických prvků, pohonů, senzorů, materiálů (biomateriálů) apod.
umožňuje, aby vznikaly neustále nové a nové konstrukce servisních robotů. Vznikají tak nové
miniaturní konstrukce robotů, zdokonaluje se jejich řízení, což dává předpoklad vzniku
nových aplikací. To vše umožňuje do budoucna, aby vznikaly nové aplikace s inteligentními
roboty nebo také aplikace využívající jednoúčelové roboty. Již dnes můžeme hovořit o
generaci osobních robotů, které pomáhají člověku realizovat každodenní činnosti při
uspokojování jeho nejrůznějších potřeb.
Vznik nových vědních oborů přináší poznatky v oblasti vývoje biomateriálů a
biosenzorů, které výrazně přispívají ke vzniku nových netradičních konstrukcí robotů a
rozšiřují možnosti jejich aplikace. Do budoucna to představuje nutnost spojení celé řady
vědních disciplín a využití všech získaných poznatků pro vývoj nových servisních a osobních
robotů, tak aby se daly využít pro jakoukoliv aplikaci.
Z hlediska celosvětových analýz a přehledů o současných aplikacích servisních robotů
lze hovořit o výrazné expanzi do nestrojírenských (nevýrobních) oblastí. Mezi tyto oblastí se
řadí také aplikace robotů v kosmickém prostoru a pro práci pod vodou. Stále nové požadavky
na konstrukci servisních robotů s ohledem na jejich aplikace ovlivňuje trendy vývoje.
Vznikají tak nové kategorie a nové generace robotických (biorobotických) zařízení, jak
znázorňuje obr. 1.
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Obr. 1 Kategorie robotických zařízení

Důležitá poznámka
Pro doplnění lze uvést definici servisního robotu, která však není jednoznačně
stanovena. Obecně se však přijal tento výklad pro pojem servisní robot, pojem služby a
servisní činnost:
Servisní robot - je volně programovatelné kinematické zařízení, které vykonává služby
částečně nebo plně automaticky.
Služby - jsou úlohy, které nepřispívají k průmyslové výrobě produktů, ale k vykonávání
práce užitečné pro lidi a technická zařízení (systémy).
Rozmanitost požadavků kladených na servisní roboty (extrémní multifunkční
požadavky související se širokým rozptylem potřeb formulovaných rozsáhlou oblastí aplikací
se složitými podmínkami) vytváří odlišnou základnu systémových znaků oproti klasickým
průmyslovým robotům. Základní rozdělení servisních úloh podle jejich charakteru znázorňuje
obr. 2.

Obr. 2 Servisní úlohy
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Servisní úlohy - analýza současného výkladu potvrzuje dopad celosvětového posunu
inovačních zájmů od výrobních úloh k tzv. servisním úlohám, což znamená vznik nového
sektoru lidských a ekonomických aktivit, tzv. sektoru servisního průmyslu.
Současné poznatky o požadavcích servisních úloh (činností), jak znázorňuje obr. 3,
vytvářejí systémový pohled na servisní robot prostřednictvím problematiky:
• Technologického výkonu - charakter výkonu, autonomnost provádění úlohy,
interakce operátor – robot – technologie, pohyblivost efektoru apod.
• Řídícího a navigačního výkonu - strukturovanost prostředí, poznání prostředí,
adaptivita k technologickému a operačnímu prostředí, pružnost ke změnám úloh,
inteligence v chování apod.
• Ekonomicko – provozní faktory - prvotní kapitálová investice, provozní náklady,
efektivita provozu, servis atd.
Analýza současných řešení servisních robotických úloh dovoluje zformulovat a
uspořádat jejich systémové znaky (jako je oblast aplikace servisních robotů; požadavky na
mobilitu servisních robotů; operativnost použití servisních robotů; umělá inteligence –
vnímání, učení, rozhodování; adaptabilita – přizpůsobivost na změny operačního prostředí,
výkonu, vliv prostředí apod.) do „SYSTÉMOVÉHO MODELU“ (viz obr. 4) jako sestavu
strukturovaných funkčně vázaných subsystémů.

Obr. 3 Požadavky na servisní úlohy

Subsystém specifikace servisní úlohy - představuje zadání servisní úlohy, ve kterém se
musí stanovit všechny parametry servisního robotu. Parametry servisního robotu zohledňují
všechny subsystémy servisní úlohy, jak je znázorněno na obr. 4. Za tímto účelem je potřeba
stanovit požadavkový list, ve kterém jsou stanoveny zásadní parametry servisního robotu,
který bude vykonávat konkrétní servisní úlohu v dané nestrojírenské oblasti. Před stanovením
požadavkového listu je nutné důkladně se seznámit s typem servisní úlohy a oblastí ve které
se bude realizovat. Z takto provedeného průzkumu vyvstanou nutné a omezující požadavky
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD
CZ.1.07/2.2.00/15.0463

7

Aplikace servisních robotů, příklady aplikací
na konstrukci a řízení servisního robotu. Dále vyvstanou doplňkové požadavky, které se
mohou a nemusí realizovat. Nezbytná je rešerše stávajících aplikací servisních robotů pro
daný typ servisní úlohy. Dále je nezbytné při stanovení požadavkového listu zohlednit
všechny platné norma, nařízení, vyhlášky apod., které spadají do řešeného projektu.

Obr. 4 Klasifikace servisní úlohy

Vzhledem k tomu, že bude servisní úlohu vykonávat robot je potřeby vhodně stanovit
variantní řešení. Každé navrhované řešení musí v sobě zohledňovat stanovaný požadavkový
list a celou řadu dalších omezujících faktorů pro danou konkrétní úlohu. Variantní řešení musí
také vycházet z poznatků zpracované rešerše. K tomu, aby se daly vhodně stanovit variantní
řešení je potřeba znát jednotlivé typy lokomocí servisních robotických systémů, jak
znázorňuje obr. 5.

Důležitá poznámka
Subsystém servisního robotu pro vykonávání servisních úloh můžeme rozdělovat dále
podle různých hledisek:
• Rozdělení servisních robotů podle hlediska vzoru vzniku
a) Biologické soustavy
b) Umělé soustavy
• Rozdělení servisních robotů podle pracovního prostředí:
a) Civilní
b) Vojenské popř. policejní
• Klasifikace lokomočních robotických systémů podle Vukobratoviče:
a) Kráčející
b) Pohybující se v různých prostředích
c) Exoskelety (také exoskeletony)
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Obr. 5 Rozdělení lokomočních ústrojí

Subsystém mobility - představuje lokomoční ústrojí, které realizuje volně
programovatelný „pohyb“ a „ustavení“ servisního robotu v jeho operačním prostoru, realizuje
„stabilitu“ pracovní polohy servisního robotu při jeho technologickém výkonu. Subsystém
může mít znaky plné mobility (mobilní platforma), nebo znaky prostorové vazby
(přenositelnost, vazba na energetické zdroje apod.). Základní koncepce subsystému mobility
je obecně postavena na:
• Lokomočním zařízení (podvozek).
• Hardware (jednotky pohonů, elektronika pro řízení pohonů, vnitřní senzorické
systémy, vnější senzorické systémy, vlastní řídící jednotka).
• Software (řízení, plánování činnosti, navigace).
Konkrétní uspořádání a konstrukční řešení je ovlivněno koncepci řešení celého
servisního robotu, které by mělo vycházet z funkční a technické transformace požadavků
konkrétní servisní úlohy pro kterou je robot řešen. Různorodost možných řešení vzhledem na
rozptyl požadavků je značný.
Lokomoční zařízení - (mechanický systém pro realizaci mobility) je rozhodující
funkční a konstrukční skupinou subsystému mobility. Představuje řízený mechanický systém
umožňující měnit polohu servisního robotu v prostoru jeho operační aktivity. Realizuje volně
programovatelné přemísťování, zastavení a orientaci servisního robotu, současně realizuje
stabilitu robotu v jeho pracovní poloze při výkonu jeho pracovní funkce.
Při navrhování subsystému mobility servisních robotů pro konkrétní aplikace servisních
úloh je nutné řešit složité komplexní technické otázky, jejichž podstatou je optimalizace
konkrétních proměnných (geometrické, kinematické, provozní, ekonomické a jiné parametry
související s danou oblastí) v závislosti na zadaných kritériích řešeného problému.
Z předchozích zkušeností a poznatků řešení subsystému mobility lze uvést algoritmus
zabývající se jednotlivými technickými otázkami:
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Koncepce uspořádání subsystému lokomoce
kolové systémy - počet náprav, počet kol, počet hnacích náprav, počet řízených náprav
atd.,
• pásové systémy - počet pásů, počet podpěrných kol atd.,
• kráčející systémy - počet noh, kinematický model pohybu, návaznost pohybů,
biomechanika pohybu atd.,
• plazivé systémy - počet článků, počet stupňů volnosti článků, délka článků atd.
• plavající systémy - počet pohonných jednotek a jejich uspořádání.
Koncepce technického řešení subsystému lokomoce
• kolové systémy - mechanika jízdy, užitečný výkon, ztráty pohonného systému, jízdní
odpory, jízdní výkon, jízdní vlastnosti, stabilita jízdy v profilu operačního prostoru
atd.,
• pásové systémy - mechanika jízdy, užitečný výkon, ztráty pohonného systému, jízdní
odpory, jízdní výkon, jízdní vlastnosti, stabilita jízdy v profilu operačního prostoru
atd.,
• kráčející systémy - mechanika pohybu, poloha při pohybu po podložce, užitečný
výkon, ztráty pohonného systému, stabilita pohybu v profilu operačního prostoru atd.,
• plazivé systémy - způsob pohybu, ztráty pohonného systému, odpory vznikající při
plazení, stabilita při pohybu atd.,
• plavající systémy - způsob ponoru a pohybu pod vodou, odpory při pohybu pod
vodou, ztráty pohonného systému, stabilita při pohybu atd.
Koncepce konstrukce subsystému pohybového mechanismu
• kolové systémy - příčná stabilita, typ nápravy, seřazení a uložení kol atd.,
• pásové systémy - příčná stabilita, typ pásu, seřazení a uložení hnacích a podpěrných
kol atd.,
• kráčející systémy - konstrukce nohy, velikost kroku, pracovní prostor nohy atd.,
• plazivé systémy - příčná stabilita, tvar článků, uložení pohonů a zdrojů, typ kloubu
spojení článků atd.,
• plavající systémy - držení statické polohy pod vodou, uložení pohonů a zdrojů atd.
Prezentace užitečných vlastností subsystému lokomoce
• kolové systémy - obrysové rozměry, poloměr zatáčení, nosnost, operační prostor,
průjezdnost, stoupavost, rychlost atd.,
• pásové systémy - obrysové rozměry, poloměr zatáčení, nosnost, operační prostor,
průjezdnost, stoupavost, rychlost atd.,
• kráčející systémy - obrysové rozměry, obrysové rozměry pracovního prostoru nohy,
poloměr zatáčení, nosnost, operační prostor, průchodnost, stoupavost, rychlost atd.,
• plazivé systémy - obrysové rozměry, poloměr zatáčení, operační prostor, průchodnost,
stoupavost, rychlost atd.,
• plavající systémy - obrysové rozměry, nosnost, operační prostor, průjezdnost,
stoupavost, rychlost atd.
•
•

12.2.1 Klasifikace mobilního servisního robotu
Mobilní servisní robot (MSR) lze chápat jako počítačem řízený integrovaný technický
(mechanický, mechatronický) systém, schopný samostatného pohybu v prostoru pomocí
vlastního lokomočního ústrojí a autonomní, cílově orientované interakce s reálným okolním
prostředím pomocí prostředků umělé inteligence v souladu s instrukcemi operátora (člověka),
případně podle instrukcí modelu chování, nebo podle instrukcí řízení události, jak je
znázorněno na obr. 6. Interakce MSR s okolním prostředím spočívá ve vnímání
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a rozpoznávání prostředí, v cílově programovaném pohybu v tomto prostředí a cílově
programované realizaci zadaná pracovní úlohy.
MSR představují kategorii robotů s velkým podílem koncepčně a principiálně nových
řešení a konstrukcí. V současnosti každý realizovaný MSR představuje originální řešení.
Přehled realizovaných MSR dokumentuje různorodost koncepčních a konstrukčních řešení
využívaných pro jejich realizaci.

Obr. 6 Mobilní servisní robot

Z pohledu zabezpečení realizace hlavních úloh SR lze koncepci stavby MSR
(prezentovanou funkční, orgánovou a stavební strukturou technického systému) obecně
popsat podle obr. 7, funkčními skupinami a mechanizmy realizujícími mobilitu (pohyb) MSR
v operačním prostoru (modul pohybu - lokomoce), skupinami a mechanizmy realizujícími
provedení požadované pracovní úlohy (akční modul - aplikace).

Obr. 7 Model koncepce stavby MSR

Pro návrh, konstrukci, realizaci a aplikaci MSR, v souladu se zásadami všeobecné
metodiky navrhování strojních systémů a zásadami všeobecné metodiky projektování aplikací
strojních systémů, je nutno především vymezit:
• funkce MSR a vytvořit jeho funkční strukturu jako nejobecnější představu o SR, pro
potřeby jeho popisu jakožto technického systému (stavební struktura), který optimálně
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•
•
•
•

realizuje požadované výstupní účinky (účelové funkce potřebné pro vykonání zadané
servisní úlohy),
profil požadavků na MSR a to transformací požadavků vyplývajících z aplikace MSR
do jeho vlastnosti, charakteristik a parametrů,
metody a prostředky navrhování a konstruování MSR,
metody a prostředky projektování a nasazování (aplikace) MSR,
metody a prostředky provozování MSR.

Obr. 8 Systémový model MSR

MSR z pohledu koncepce funkčního uspořádání (modul pohybu, akční modul), vnitřní
struktury a konstrukčního přístupu, vykazují určité společné konstrukční znaky a funkční
vlastnosti - mobilita v operačním prostoru (modul pohybu), kontakt s objekty dislokovanými
v operačním prostoru (modul pohybu, akční modul), inteligentní pohyb a chování
v operačním prostoru (modul pohybu, akční modul), adaptibilita vztahu pohyb / aplikovaná
servisní technologie / objekt aplikace, spolupráce s operátorem apod. Tato skutečnost
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potvrzuje, že MSR jsou sestavené z řady funkčně ohraničených konstrukčně příbuzných
skupin a uzlů nutných k realizaci funkcí MSR. Správná funkce těchto skupin a uzlů v sestavě
MSR je podmíněná jejich vhodnými vlastnostmi / parametry a jejich vzájemnými vazbami.
Zásady metodiky konstruování strojních systémů doporučují takto koncipovaný technický
systém dekomponovat na jednotlivé subsystémy, které jsou vázané mezi sebou vzájemnými
vazbami a spolu naplňují požadovanou funkci celého systému.
Z pohledu systémového přístupu lze MSR definovat a popsat jako strukturovaný
inteligentní technický systém sestavený z funkčně a konstrukčně vázaných subsystémů,
přičemž každý subsystém lze dále dekomponovat na funkčně a konstrukčně vázané funkční
skupiny, podskupiny, agregáty a prvky. Na bázi uvedeného přístupu a při zohlednění
současných poznatků o MSR, jako i analýzy jejich současných řešení, možno zformulovat
a uspořádat systémové znaky MSR, jakožto strukturovanou sestavu funkčně vázaných
subsystémů sestavených do zobecněného systémového modelu MSR, jak je znázorněno na
obr. 8.

Důležitá poznámka
Subsystém akční nástavby – akční mechanizmus (součást aplikačního modulu) pro
realizaci pracovní úlohy MSR s využitím funkcí subsystému pracovního efektoru, tj. účelový
(univerzální) kinematicky prostorově vázaný mechanizmus, definovaný autonomností funkcí
a vlastním pracovním prostorem, pro realizaci naprogramovaného prostorového pohybu
pracovního efektoru při plnění zadané servisní úlohy (technologické úlohy, manipulační
úlohy, pomocné úlohy). Subsystém je funkčně a konstrukčně propojený na subsystém
mobility a subsystém pracovního efektoru.
Subsystém pracovního efektoru – pracovní hlavice (součást aplikačního modulu) pro
přímý technologický výkon zadané servisní úlohy, tj. účelový (univerzální) mechanizmus
(technologická hlavice, uchopovací hlavice, speciální hlavice) pro realizaci zadané servisní
úlohy. Subsystém je funkčně a konstrukčně propojený na subsystém akční nástavby.
Subsystém mobility – zařízení (modul pohybu) realizuje požadovaný pohyb
(lokomoci) MSR v jeho pracovním (operačním) prostoru, tj. zařízení (lokomoční zařízení,
platforma mobility) pro realizaci pohybu MSR vybraným principem mechaniky pohybu.
Subsystém je mechanickou platformou pro montáž a funkční propojení se subsystémem akční
nástavby.
Subsystém vnitřních senzorů – sestava vybraných typů senzorů snímajících
a monitorujících okamžitý stav vybraných funkčních skupin a uzlů subsystému akční
nástavby, mobility a koncového efektoru, jako i jejich funkční aktivity pro potřeby jejich
automatického řízení. Subsystém je součástí uspořádání subsystému mobility, akční nástavby
a pracovního efektoru. Subsystém má být kompatibilní na subsystém řízení.
Subsystém vnějších senzorů – sestava vybraných typů senzorů snímajících
a monitorujících okamžitou polohu MSR v jeho operačním prostoru, monitorujících stav
pracovní scény MSR a monitorujících vnější operační prostor z pohledu dislokace a rozložení
souvisejících cizích (spolupracujících) objektů, jako i monitorujících výsledky pracovní úlohy
při styku s vnějším prostředím pro potřeby navigace MSR a automatického řízení chování
MSR. Subsystém je součástí uspořádání subsystému mobility, akční nástavby a pracovního
efektoru. Subsystém má být kompatibilní na subsystém řízení a navigace.
Subsystém řízení a navigace – sestava potřebného HW a SW pro programové ošetření,
automatické řízení inteligentního chování a navigace MSR při plnění jeho pracovní úlohy
a realizaci jeho inteligentního pohybu v zadaném operačním prostoru. Subsystém má být
kompatibilní na subsystém mobility, akční nástavby a pracovního efektoru.
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Subsystém energetického zabezpečení – sestava odpovídajících zdrojů, prvků, uzlů
a rozvodů energetického zabezpečení provozu MSR, včetně energetické zálohy. Subsystém
má být kompatibilní na subsystém mobility, akční nástavby, pracovního efektoru a subsystém
řízení a navigace. Energie může být přivedena z venku (externí zdroj), resp. akumulovaná
(energie se uchovává a při činnosti MSR se s jistou účinností vydává, energie se nabíjí
a vybíjí).
Subsystém operátora – sestava odpovídajícího HW, SW a komunikačních prostředků
zabezpečujících komunikační ošetření interakce / spolupráce operátor - MSR, pro potřeby
operativního řízení MSR a potřeby řízení realizace pracovní úlohy MSR ve vztahu na
operační a pracovní prostředí. Subsystém má být kompatibilní na subsystém řízení a navigace.
12.2.2 Aplikace servisních robotů v městském prostředí
V současnosti nachází uplatnění značné množství servisních robotů v městském
prostředí. Servisní úlohy realizované v městském prostředí představují široké spektrum
činností vykonávaných roboty. Aplikace servisních robotů pro takto široké spektrum úloh
v sobě zahrnují různé typy prostředí a kladou značný rozptyl požadavků na konstrukce robotů.
Městské prostředí je charakteristické z hlediska aplikace mobilních robotů tím, že zde
najdou uplatnění servisní roboty se všemi možnými typy lokomočních ústrojí. Z hlediska
počtu aplikací jsou v současnosti nejpočetnější mobilní roboty s kolovým nebo pásovým
lokomočním ústrojím. V řadě případů se dobře uplatňují hybridní lokomoční ústrojí (kolo –
pás, noha – kolo apod.). Mobilní roboty na kolovém nebo pásovém lokomočním ústrojí jsou
vhodné pro širokou škálu servisních úloh realizovaných právě v městském prostředí. Při
realizaci těchto úloh se roboty musí umět pohybovat jak ve vnitřním tak také ve venkovním
prostředí. Servisní úlohy realizované v městském prostředí lze rozdělovat podle různých
hledisek. Podle charakteru prováděného výkonu je lze rozdělit na servisní úlohy typu:
Charakter technologického i netechnologického výkonu u servisních úloh prováděných
mobilními roboty je v městském prostředí převažující. Zde tvoří poměrně velkou skupinu
mobilní roboty se zaměřením na monitoring a identifikaci. Nejedná se přitom pouze o
monitorování vnitřního nebo venkovního prostředí pomocí jedné nebo více kamerami. Řada
servisních úloh je zaměřena také na monitorování přítomnosti různých látek v ovzduší, odběr
a vyhodnocování kapalných či pevných vzorků apod. V takovém případě se může jednat např.
o aplikace zásahových robotů v městském prostředí při haváriích, živelných pohromách apod.
Další velkou skupinu představují mobilní roboty určené pro údržbu, čištění a hygienu.
V této oblasti je široké spektrum servisních úloh. Uplatňují se zde mobilní roboty od malých
velikostí až po robustní a to jak pro vnitřní tak také pro venkovní prostředí. Kromě běžných
úklidových činností se realizují také úlohy typu čištění a údržba kanalizační sítě, údržba
venkovní zeleně apod. Mnoho robotických prostředků s tímto zaměřením se využívá zejména
v oblasti zdravotnictví a stavebnictví.
Mobilní roboty zaměřené na aplikace pro transport a manipulaci představují třetí velkou
skupinu. Roboty určené pro vykonávání servisních úloh tohoto typu mají jednu nebo více
manipulačních nástaveb, případně jsou přizpůsobeny pro transport menších či větších
předmětů. Rovněž i zde je značná různorodost servisních úloh. V této oblasti se může jednat
také o aplikace mobilních robotů do oblasti nebezpečného či nepřirozeného prostředí. Do této
oblasti jsou zařazeny i zásahové roboty, které provádí manipulace s nebezpečnými látkami,
výbušninami, jejich likvidaci apod.
Mobilní roboty zaměřené na aplikace pro vyhledávání, navádění, sběr informací,
přidržení apod. představují skupinu, která není tak početná v porovnání s výše uvedenými
skupinami. Nicméně např. v oblasti zdravotnictví jsou to servisní úlohy, které je potřeba
realizovat. Jako příklad lze uvést využití mobilních robotů pro pomoc handicapovaným lidem,
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operační roboty apod. Pro širokou škálu vytypovaných servisních úloh realizovaných v oblasti
městského prostředí se převážně uplatňují mobilní roboty s pásovým nebo lokomočním
ústrojím. Kromě toho je celá řada dalších specifických požadavků na konstrukci robotů.
Všechny požadavky závisí na konkrétním typu servisní úlohy a ovlivňujících faktorech
daného prostředí.
Specifickou skupinu servisních robotů určených pro aplikace v městském prostředí
představují roboty s plazivým pohybem (robot had). Tato skupina robotů je určena téměř
výhradně pro monitoring. Roboty se mohou dostat do prostorů, kde jiný typ lokomoce by byl
nevhodný nebo zcela nemožný. Jako příklad lze uvést aplikace těchto robotů např. do úzkých
štěrbin vyskytujících se v budovách či jiných venkovních prostorech, v sutinách budov, pohyb
po ocelových konstrukcích apod.
Početně menší skupinu tvoří servisní roboty pro práci pod vodou a létající. Roboty
určené pro práci pod vodou mají v drtivé většině aplikace zaměřené na monitoring potrubí
naplněného kapalinou. Dále to mohou být aplikace pro monitorování vodních nádrží, bazénů,
čističek odpadních vod apod. Létající servisní roboty mají v současnosti největší uplatnění
pro aplikace při realizaci zásahu. V této souvislosti se jedná o využití létajících servisních
robotů bezpečnostními složkami, armádou apod.
Z uvedeného výčtu je zřejmé, že využití servisních robotů pro aplikace v městském
prostředí značné. Jde o vybrání vhodných servisních úloh pro nasazení, jíž známých a
fungujících robotů a servisních úloh, pro které je zapotřebí navrhnout nové konstrukce robotů.
V řadě případů je vhodné využít různých požadavků firem pro realizaci konkrétních
servisních úloh využívajících jednoho nebo více robotů. V této kapitole jsou uvedeny dále
konkrétní příklady aplikací servisních robotů.

Důležitá poznámka
Městské prostředí - lze klasifikovat jako prostředí, ve kterém se nacházíme
v každodenním životě. Lze ho rozdělovat podle různých hledisek se zaměřením na realizaci
konkrétních servisních úloh. Úplně nejzákladnější rozdělení městského prostředí podle typu je
na venkovní a vnitřní. Toto rozdělení bude platit v převážné většině nestrojírenských oblastí.
Dalším základním rozdělením městského prostředí může být podle charakteru oblasti na:
• oblast přirozeného veřejného prostředí,
• oblast nepřirozeného prostředí,
• oblast domácího prostředí,
• oblast osobního životního prostředí,
• oblast nebezpečného prostředí,
• oblast nedostupného prostředí,
• oblast ostatního specifického prostředí.
Pro jednotlivé výše uvedené oblasti městského prostředí můžeme dále definovat
konkrétní skupiny servisních úloh, ve kterých najdou uplatnění téměř všechny skupiny
lokomocí servisních robotů. Podle charakteru prováděné servisní činnosti lze rozdělit, pro
takto definované oblasti, městské prostředí na:
• oblast servisních úloh s technologickým výkonem,
• oblast servisních úloh s netechnologickým výkonem,
• oblast servisních úloh s pomocným výkonem,
Do městského prostředí spadá celá řada specificky zaměřených nestrojírenských oblastí.
Na řadu těchto oblastí budou dále zaměřeny jednotlivé kapitoly, ve kterých bude provedena
jejich bližší specifikace a prezentovány vybrané konkrétní aplikace servisních robotů.
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S ohledem na toto zaměření lze městské prostředí rozdělovat podle aplikací servisních robotů
do specifických oblastí na:
• aplikace servisních robotů v bezpečnostních složkách,
• aplikace servisních robotů ve službách pro domácnost,
• aplikace servisních robotů v oblasti sociální péče,
• aplikace servisních robotů v energetice,
• aplikace servisních robotů ve veřejných službách,
• aplikace servisních robotů v dopravě,
• aplikace servisních robotů v údržbě veřejného prostředí,
• aplikace servisních robotů pod vodou,
• aplikace servisních robotů v ostraze objektů,
• aplikace servisních robotů ve stavebnictví,
• aplikace servisních robotů ve zdravotnictví,
• ostatní aplikace servisních robotů.
Dále se můžeme zaměřit na klasifikaci městského prostředí z hlediska terénu, po kterém
se bude potencionální robot pohybovat při výkonu servisní činnosti různého charakteru. Pak
lze městské prostředí rozdělovat podle typu terénu na:
• indoor environmentální,
• indoor urbanistické,
• outdoor environmentální,
• outdoor urbanistické.
Vliv klimatických podmínek a přírodních vlivů na činnost servisních robotů v prostředí
indol (vnitřní) lze vesměs zanedbat. Patří zde následky působení přírodních živlů, se kterými
se musí servisní robot vyrovnat. Jsou to například oheň, voda (tekoucí, stojatá apod.), prach,
dým zemětřesení a další. S ohněm a jeho účinky se musí vypořádat především hasící roboty,
které jsou z důvodu vnikání do uzavřených hořících budov vybaveny obvykle některou z
mechanických technologií destrukce. Pro destrukci u živelných pohrom si mohou roboty
například razit cestu rozstřelem dveří apod.
Překonávání překážek urbanistického charakteru v prostředí indoor (vnitřní) se realizuje
u servisních úloh v interiérech a nejsou z drtivé většiny stavěny pro aplikace servisních
robotů. Do této oblasti lze zahrnout vnitřní vybavení budov a místností, hal průmyslových
objektů apod. Jeden např. o překážky typu:
• nábytek, interiéry a vybavení budov,
• uzamčené dveře, vchody, vjezdy,
• schody, podesty, předsíně, zádveří, prahy, zárubně,
• šíře a světlost průjezdu okna, výlohy, mříže,
• ostatní.
Velmi často zdolávanou překážkou jsou uzavřené dveře. Robot překonává tuto
překážku různým způsobem, který se liší tím, zda jsou či nejsou dveře uzamčené a zda je
možné je bezpečně otevřít, nebo je nutná jejich destrukce. V případě destrukce následuje
některá ze známých metod. Může se jednat o mechanické destrukční techniky (odvrtání
vložky zámku, rozstřel výplně dveřního křídla, destrukce závěsu dveří, nebo dekompozice
výbuchem apod.). Obecné překážky se většinou nezdolávají destrukcí. Destrukce se užívá jen
v případě, že se nelze manévrem, nebo mobilitou robotu překážce vyhnout.
Překonávání překážek environmentálního charakteru v prostředí outdoor (venkovní)
souvisí s mobilitou robotu a typu podvozku. Jedná se zejména o překážky typu terénních
nerovností (skokové změny výšky, díry, prohlubně apod.), typ kontaktního povrchu
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kontaktního povrchu (bláto, spadané listí, sníh, náledí apod.). Přírodní překážky v prostředí
outdoor lze překonávat také destrukcí. Jeden např. o překážky typu:
• hustý porost, vysoká tráva, křoviny,
• drobné dřeviny apod.
Ve většině se překážky tohoto typu nezdolávají destrukcí, jen v případě, že je to
nezbytně nutné pro udržení směru, nebo kurzu pohybu servisního robotu. Překonávání
překážek urbanistického charakteru v prostředí outdoor (venkovní) souvisí s mobilitou robotu
a typu lokomoce. Jedná se zejména o překážky vyskytující se v celé oblasti městského
prostředí nebo v průmyslových objektech a jsou uměle vytvořené člověkem. Překážky tohoto
typu jsou např.:
• schody, obrubníky, vyšší schody, zídky, ploty,
• retardéry, koleje, vjezdy do budov,
• uzavřené vchody, uzamčené automobily, prostředky osobní dopravy,
• ostatní.
Pro překonání překážek tohoto typu destrukcí platí totéž, jako u urbanistických
překážek v indoor prostředí. Uvedené klasifikace městského prostředí lze považovat za jakési
základní dělení podle různého charakteru a požadavků. Další rozdělování můžeme považovat
za další podrobnější specifikaci výše uvedeného rozdělení. V dalších podkapitolách jsou
podrobněji charakterizovány vybrané aplikace servisních robotů ve specifických oblastech.
12.2.3 Aplikace servisních robotů v domácím prostředí
Aplikace servisních robotů ve službách pro domácnost je charakteristická především
přímým kontaktem a komunikací člověka (obyvatel v domácnosti, uživatel, operátor)
s robotickým prostředkem. Z těchto důvodů je prioritou při navrhování konstrukčního řešení a
provozu servisního robotu především bezpečnost.
Neméně důležitá je také spolehlivost ve vztahu „člověk – robot“, případně „robot –
prostředí“. Ideálním prostředím pro aplikace servisních robotů v domácnosti je vytvořený
bezbariérový prostor s požadovanými parametry vnitřně stabilně strukturovaný. Požadavek je
na průjezdnou šířku 800 mm, sklon nájezdových ramp 1:12, maximální délka nájezdových
ramp 9 m, součinitel smykového tření podlahy a lokomočního ústrojí nižší jak 0,6, maximální
výška zdolávané překážky 20 mm. Další specifické požadavky vycházejí z konkrétní aplikace
servisního robotu pro specifické domácí prostředí.
Důvody pro aplikace servisních robotů ve službách pro domácnost jsou zefektivňování
výkonu domácích činností (uklízení, čištění apod.) ve prospěch člověka v domácnosti
(efektivnější využití času, odstranění neustále se opakujících monotónních prací apod.),
zefektivňování obsluhy a opatrování handicapovaných, imobilních a přestárlých jedinců
(nedostatek ošetřovatelů, osamělost jedinců, stárnutí populace apod.), v novém přístupu
k využití volného času jedinců, v náhradě společníků pro osamělé jedince apod.
Dalšími důvody jsou např. schopnost servisních robotů plnit svou úlohu bez časového
omezení. Dále může jít o realizování činností, které by člověk z hlediska svých schopností
nedokázal vykonávat kontrolovaně a bez omezení (fyzicky, mentálně, psychicky apod.). Jako
příklad lze uvést několik charakteristických servisních úloh s použitím jednoho či více
servisních robotů:
• domácí práce - jedná se o realizaci fyzicky namáhavých, únavných a zejména
monotónních činností (vysávání nebo umývání podlahových ploch různého
charakteru, čištění různých ploch a předmětů apod.). Realizace servisních úloh tohoto
charakteru je spojená s poznáním konkrétního prostoru, se znalostí odpovídající
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technologie, s poznáním rizik a nebezpečí prostředí akce, se znalostí reálné situace
a podmínek výkonu činnosti apod.,
• obsluha a opatrování jedinců - jedná se o realizaci všech možných druhů činností,
úkonů a aktivit spojených s obsluhou (podávání potravy, předmětů apod.)
a opatrováním (zvedání, přenášení, transport, bezpečnost apod.) konkrétního jedince.
Provádění těchto aktivit je spojená s poznáním prostoru úlohy, se znalostí spolehlivé
komunikace a bezpečné manipulace s obsluhovaným jedincem. Dále je nutné znát
komunikaci spolupracujících objektů, rizika a nebezpečí prostředí úlohy. Nezbytná je
také znalost reálné situace a podmínky výkonu činnosti,
• partnerství pro volný čas – jedná se o realizaci komunikace a úloh souvisejících
s aktivním partnerstvím při trávení volného času osamělého jedince (komunikace, hry,
sparingpartner apod.). Realizace těchto konkrétních aktivit je spojená s poznáním
a komunikací spolupracujících objektů (jedinec, ostatní objekty prostředí), poznáním
terénu a prostoru úlohy, se znalostí pravidel „hry“, se znalostí reálné situace
a podmínek výkonu činnosti, s poznáním rizik a nebezpečí prostředí akcie apod.
Aplikace servisních robotů ve službách pro domácnost v uvedených oblastech přináší i
nevýhody a rizika možných nepříjemných důsledků, které lze charakterizovat z pohledu:
• chyby při realizaci - riziko negativního selhání realizace požadované servisní úlohy
z důvodu chyby v komunikaci s člověkem a prostředím (bezpečnost provedení úlohy,
přiměřenost provedení úlohy, správnost provedení úlohy apod.),
• morálnosti výkonu - riziko výkonu činnosti bez posouzení a zohlednění „vyššího“
principu důsledku a souvislostí (člověk je partnerem robotu), riziko „nadstandardní“
autonomnosti servisního robotu v procesu realizace konkrétní servisní úlohy.

Důležitá poznámka
Vybrané příklady konkrétních aplikací servisních robotů ve službách pro domácnost pro
oblast městského prostředí reprezentuje jen nepatrnou část toho, co je v současnosti
realizováno. Jde o využití servisních robotů se všemi dostupnými typy lokomoce.
V současnosti převažují kolové a pásové subsystémy mobility. V budoucnu půjde rovněž o
četné aplikace kráčejících servisních robotů. Těchto aplikací bude neustále přibývat a k tomu
bude zapotřebí vyvíjet nové konstrukce servisních robotických prostředků. To sebou nese
zohledňování nových poznatků z již realizovaných servisních činností, standardizace
domácího prostředí apod. Konkrétní příklady aplikací lze rozčlenit:
• domácí práce - jako příklad lze uvést servisní robotický systém Cye Personal Robot,
znázorněný na obr. 9a. Jedná se o robot s tříkolovým podvozkem, půdorysnými
rozměry 406x254x127 mm a hmotnosti 42 kg. Robot má širokou škálu nástavbových
modulů pro vykonávání různých druhů domácích prací (umývání podlah, vysávání
apod.). Pro vykonávání pouze činnosti vysávání je v současnosti na trhu široká škála
servisních robotů s různými schopnostmi. Příklad takového robotu je znázorněný na
obr. 9b.

Obr. 9 Příklady MSR pro domácí práce
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•

obsluha a opatrování jedinců - jako příklad lze uvést servisní robot PowerBot,
znázorněný na obr. 10. Jedná se o robot s tříkolovým podvozkem, půdorysnými
rozměry 825x625x430 mm a nosností 2 kg. Robot je určený především pro obsluhu
podávání, manipulaci a transport předmětů. Manipulační nástavba má 6 stupňů
volnosti a pracovní dosah 1000 mm.

Obr. 10 Příklady MSR pro domácí práce

Další příklad servisního robotu využívaného v této oblasti je Care-O-bot-II, znázorněný
na obr. 11a. Robot je vybavený lokomočním systémem pro autonomní pohyb v interiéru, je
vybavený manipulační nástavbou se 7 stupni volnosti, má dosah 800 mm a půdorysné
rozměry 550x650x1 500 mm. Robot je vybavený dále kamerovým systémem, systémem pro
ovládání hlasem, informačním panelem apod. Servisní robot Robotic Chariot určený na
podporu pohybu jedince v prostoru (vnitřní nebo venkovní prostředí) je znázorněný na obr.
11b. Robot je na šestikolovém podvozku a má nosnost 100 kg. Dále je vybavený laserovým
scannerem a systémem pro ovládání hlasem.

Obr. 11 Příklady MSR pro obsluhu a opatrování

•

partnerství pro volný čas - jako příklad lze uvést např. servisní robot Aibo,
znázorněný na obr. 12. Robot je svou konstrukcí a designem řešený jako pes, má
funkce analogické pohybovým a povahovým vlastnostem psa.

Obr. 12 Servisní robot Aibo
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12.2.4 Aplikace servisních robotů v oblasti sociální péče
Aplikace servisních robotů v oblasti sociální péče o občany (nemocný, handicapovaný
jedinec apod.) je charakteristická především vysokými nároky na akční subsystém, které
vyplývají z náročnosti realizace úloh, které zabezpečují (odborné úkony, manipulace
s člověkem, obsluha člověka apod.). Dále to jsou nároky vyplývající z požadavku pohybu na
malém omezeném prostranství (pohyb v interiéru, pohyb v budovách nepřizpůsobených pro
aplikace robotů, dobré manévrovací schopnosti na malém prostoru apod.). Z těchto důvodů je
především prioritou konstrukčního řešení a provozu servisních robotů jejich robustnost a
spolehlivost stejně jako vysoká bezpečnost a spolehlivost komunikace „člověk – robot“,
případně „robot – prostředí“ a „robot – technologie úlohy“.

Důležitá poznámka
•

odborné úkony – jedná se o opatrování a ošetřování osob, pacientů apod. Zde se
uplatňují aplikace asistenčních robotických ramen (statické servisní roboty) na místa
výkonu úloh (postel, invalidní vozík, pobytové místo, mobilní platforma apod.) k
výkonu široké škály obslužných činností. Jako příklad lze uvést rameno ARM Manus
znázorněné na obr. 13. rameno má 8 stupňů volnosti, manipulační dosah 800 mm,
nosnost 2 kg, max. rychlost pohybu je 0,5 ms-1 a hmotnost 3 kg). Ovládání pohybu
ramena je pomocí klávesnice, joystickem, nášlapnými tlačítky, případně speciální
úprava pro uživatele.

Obr. 13 Asistenční rameno ARM Manus

Další příklad servisního robotu v této oblasti je asistenční robot Weston (Bath Institute
of Medical Engineering) znázorněný na obr. 14. Robot vychází z koncepce kinematiky Scara,
ovládání pohybu je pomocí joysticku přes jednoduché rozhraní zobrazované na LCD panelu.
Rameno má 6 stupňů volnosti, dosah 800 mm, výškový dosah 1800 až 2000 mm.

Obr. 14 Asistenční robot Weston

•

pomocné úkony – jedná se o obslužné činnosti, ve kterých se uplatní např. aplikace
robotického kurýra HelpMate (1989, HelpMate Robotics) určeného na přepravu
zdravotnického materiálu ve zdravotnických zařízeních. Robot je znázorněný na obr.
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15. Celková hmotnost robotu je 272 kg, nosnost 90 kg, úložný prostor 810x890x1420
mm, operační doba na jedno nabití baterie 12 hodin, rychlost pohybu je 60 cms-1 a
pohybuje se na kolovém podvozku. Pohyb robotu se v daném prostoru realizuje
pomocí mapy prostoru (naprogramovaná mapa objektu) s vyznačenými (důležitými)
místy (stanice, cílová místa). Pohyb mezi podlažími je realizován pomocí výtahu.

Obr. 15 Servisní robot HelpMate

Dalším příkladem může být aplikace robotického kurýra s teleprezentačním vybavením
Remont Presence RP 16 (InTouch Health) určeného na dálkové rozhraní lékař/zdravotní
personál/pacient (komunikace na dálku, monitoring prostoru zdravotnického zařízení apod.
Robot je znázorněný na obr. 16. Výška robotu je 1650 mm, má 15´´ LCD monitor, CCD
kameru, reproduktory, mikrofony a je vybaven kolovým podvozkem. Robot je ovládaný přes
Internet, případně na jiném bezdrátovém principu.

Obr. 16 Servisní robot RP 16

12.2.5 Aplikace servisních robotů v oblasti energetiky
Aplikace servisních robotů ve službách v energetice (energetických rozvodných sítí,
provoz a údržba jaderných elektráren, provoz a údržba objektů energetických zařízení,
záchranářské práce při haváriích nebo živelných pohromách apod.) je charakteristická
vysokými nároky na akční subsystém. To vyplývá z náročnosti servisních úloh, které
zabezpečují (odborné diagnostické a údržbářské úkony, manipulace s nebezpečným
materiálem, monitoring různých technologii a prostorů apod.), podobně jako vysokými
nároky realizace pohybu ve ztížených prostorech a provozních podmínkách (pohyb
v nebezpečném a škodlivém prostředí, pohyb ve vnitřním nebo venkovním prostředí, pohyb
v nestandardním prostředí, pohyb v budovách s nepřizpůsobeným prostředím pro aplikace
servisních robotů, dobré manévrovací vlastnosti na malých prostorách apod.). Dále jsou
kladeny nároky na různou úroveň autonomnosti robotu (energetické, řídicí, navigace apod.).
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Aplikace servisních robotů v této oblasti je charakteristická značnou různorodostí požadavků
na jejich technickou a programovou vybavenost z pohledu složitých činností a komplexnosti
požadované úlohy. Z těchto důvodů je prioritou konstrukčního řešení a provozu servisních
robotů především robustnost a vysoká spolehlivost konstrukce, vysoká vybavenost v oblasti
senzorických subsystémů a navazujících řídicích algoritmů. Dále to je vysoká bezpečnost
a spolehlivost vazby „robot – prostředí“, případně „robot – technologie“. Jako příklad lze
uvést několik charakteristických servisních úloh s použitím jednoho či více servisních robotů:

Důležitá poznámka
•

odborné technologické činnosti - jedná se o realizace fyzicky náročných a psychicky
namáhavých, únavných, časově náročných a monotónně se opakujících činností
(operační zprovozní a údržbářské činnosti, odstraňování poruch, havárií apod.).
Realizace těchto činností je spojena s poznáním terénu a prostoru úlohy, se znalostí
odpovídající technologie, se znalostí spolupracovníků a souvisejících objektů
(provozní soubory technologická vybavenost apod.) při realizaci úlohy, s poznáním
rizik a nebezpečí prostředí úlohy, se znalostí reálné situace a podmínek výkonu
činnosti apod. Jako příklad lze uvést robotický komplex P-100 znázorněný na obr. 17.
Jde o realizaci robotizovaných servisních činností v potrubí, např. inspekci a
monitoring potrubních rozvodů do průměru300 mm s kabelovým přenosem do délky
200 m. Robotický systém má ve výbavě videokameru (10 násobné optické a 4 násobné
číslicové zvětšení, samočištění optiky) s polohováním. Součástí vybavení je také
„plavající“ modul pro pohyb v tekutinou naplněných potrubích.

Obr. 17 Servisní robot P-100

Dále můžeme uvést jako příklad servisní robotický systém KA-TE znázorněný na obr.
18a. Robot je určený pro údržbu a opravy (čištění, frézování, broušení, vrtání, svařování,
lepení apod.) potrubních systémů do vnitřního průměru 800 mm. Nosičem je kolový
podvozek vybavený sadou technologických nástrojů a nástaveb. Robotický systém je
ovládaný operátorem po kabelu. Dalším možným příkladem je robotický systém pro inspekci
a opravu (svařování) potrubních systémů znázorněný na obr. 18b. Systém je určený pro
potrubní systémy velkých průměrů.

Obr. 18 Servisní robot KA-TE a) a robotický systém pro inspekci b)
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pomocné a obslužné činnosti - jedná se o realizaci fyzicky namáhavých, únavných a
monotónních činností (manipulace s materiálem, čištění a pomocné údržbářské práce
apod.). Dále je to realizace fyzicky namáhavých a nebezpečných činností při
obslužných činnostech, realizace aktivit je spojená s poznáním terénu a prostoru
(místo nasazení apod.) úlohy, se znalostí odpovídající technologie, s poznáním rizik a
nebezpečí prostředí akcie, se znalostí reálné situace a podmínek výkonu úlohy apod.
Jako příklad lze uvést mobilní teleoperátor MT 15 znázorněný na obr. 19. Robot má
čtyřpásový podvozek (případně kolový), manipulační nástavba má dvě ramena
s technologickou výbavou podle určení. Zařízení je určené pro pomocné a obslužné
činnosti v jaderných elektrárnách.

Obr. 19 Robotický systém MT 15

Jako další příklad lze uvést mobilní servisní systém na báze létajícího robotu
znázorněného na obr. 20. Robot je řešený na principu helikoptéry a je určený pro inspekci
a monitoring dálkových energetických rozvodů.

Obr. 20 Robotický systém pro monitoring

12.2.6 Aplikace servisních robotů v oblasti dopravy
Všechny požadavky na dopravní úlohy se odvíjejí od potřeb souvisejících s realizací
obecného pohybu. Pohyb představuje spojitou časovou změnu polohy hmotného tělesa
(prostřednictvím bodu, těžiště pohybujícího se tělesa apod.) v určeném prostoru vztažená
k vytýčenému souřadnicovému systému daného prostoru. Interpretace obecných zákonitostí
pohybu na plnění dopravní úlohy servisního robotu, jak je znázorněno na obr. 21, vychází
z podstaty, že pohyb je prostorový jev (v prostoru probíhající změny polohy servisního
robotu) a časový jev (každý pohyb trvá určitý čas), tj. pohyb je prostorově – časovým jevem.

Obr. 21 Dopravní úloha servisního robotu
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Důležitá poznámka
Prostorový pohyb lze popsat jako jev mající prostorové charakteristiky - poloha
(vyjádření souřadnicemi), dráha pohybu (délka, tvar, spojnice všech okamžitých poloh), směr
pohybu (úhel, azimut). Časový jev pohybu lze popsat časovými charakteristikami - moment
času (časová míra polohy), trvání pohybu (čas od počátku do ukončení pohybu), tempo
(časová míra po sobě opakujících se pohybů), rytmus (vzájemný poměr úseku pohybu).
Prostorově – časový jev pohybu lze popsat prostorově – časovými charakteristikami - rychlost
pohybu, zrychlení pohybu. Uvedené charakteristiky konkretizují strukturu a vlastnosti pohybu
servisního robotu v prostoru a čase. Stávají se důležitými ukazateli pro definování (zadání,
řízení, posouzení, hodnocení apod.) pohybu servisního robotu, tj. uvedené charakteristiky lze
klasifikovat jako kinematické charakteristiky servisního robotu.
U navrhování konkrétní praktické aplikace servisního robotu se kinematické
charakteristiky využívají při formulovaní zadání pro konstrukci, při dimenzování konstrukce,
při navrhovaní pohonných jednotek, při tvorbě kinematického modelu, při řízení a navigaci
servisního robotu apod. Kinematické charakteristiky souvisí s principem a technikou
vykonání pohybu, jejich parametrická prezentace závisí na technické realizaci lokomočního
ústrojí servisního robotu (kolo, pás, kráčení, létání, plavání). Dopravní trasy servisního robotu
lze definovat podle různých hledisek posuzování, případně z různých pohledů požadavků,
které jsou kladeny na chování servisního robotu na těchto trasách. Jako příklad lze uvést
následující definování:
• podle charakteru realizace směru pohybu servisního robotu na dopravní trase,
• podle strategie realizace navigace a řízení programovaného pohybu servisního robotu,
• podle strategie programově určeného chování servisního robotu na dopravní trase,
• podle určení charakteru prostoru a prostředí aplikace pohybu servisního robotu na
dopravní trase.
Požadavky pracovní úlohy servisních robotů lze charakterizovat z různých pohledů
realizace jejich výkonu, případně z pohledu požadavků na jejich realizaci servisními roboty.
Jako příklad lze uvést následující definování:
• pracovní úloha ve statické poloze servisního robotu - po zahájení pohybu
servisního robotu z výchozího bodu (pozice A) a jeho příjezdu na místo určení (pozice
B) kde se realizuje výkon pracovní úlohy, úloha je realizovaná při prostorově statické
poloze servisního robotu, jak je znázorněno na obr. 22.

Obr. 22 Pracovní úloha v prostorově statické poloze servisního robotu

•

pracovní úloha v dynamické poloze servisního robotu - výkon pracovní úlohy
servisního robotu je realizovaný po celou dobu pohybu robotu z výchozí polohy
(pozice A) až do konečné polohy (pozice B), jak je znázorněno na obr. 23.
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Obr. 23 Pracovní úloha v dynamické poloze servisního robotu

technologie výkonu pracovní úlohy – v tomto případě se výkon pracovní úlohy řídí
stanovenou technologií a souvisejícími technologickými podmínkami. S ohledem na
rozptyl pracovních úloh servisních robotů je potřeba zohlednit technologické
podmínky stanovené aplikovanou technologií výkonu pracovní úlohy. Kromě splnění
požadavků vyplývajících z technologických podmínek výkonu pracovní úlohy je
potřeba zohlednit při návrhu servisních robotů také „odolnost“ servisních robotů na
účinky výkonu pracovní úlohy (dodatečné silové zatížení, vliv technologického
odpadu apod.).
V rámci řešení projektu na vědu a výzkum a ve spolupráci s firmami byl vytvořený
mobilní robot s manipulační nástavbou. Jde se o robot, který se dá využít v celé řadě
nestrojírenských aplikací a zejména pak v městském prostředí. Robot může překonávat
venkovní terénní nerovnosti vyskytující se v městském prostředí a je vhodný i do vnitřního
prostředí. Je vybavený čtyřkolovým lokomočním ústrojím s Ackermanovým způsobem a
nezávislým odpružením všech kol. Technické parametry mobilního servisního robotu
Hercules jsou následující:
• hmotnost podvozku
175 kg
• nosnost
115 kg
• šířka podvozku
710 mm
• dojezd při rychlosti
6 km/h 60 km
• kapacita akumulátorů
60 Ah
• výkon motoru
680 W
• výška překonatelné překážky
100 mm
• maximální rychlost
10 km/h
• max. doporučený sklon terénu
18%
• napájení
24 V DC
• ovládání
bezdrátové z PC
•

Obr. 24 Mobilní servisní robot Hercules

Robot Hercules je vybaven manipulační nástavbou, která je vybavena efektorem pro
manipulaci s různými předměty. Rameno je vyvíjeno pro detekční a průzkumné mobilní
roboty. Rameno bylo navržené v systému Pro/Engineer a má tři stupně volnosti, nosnost cca 1
kg, dosah 1300 mm. Z důvodu požadavku na modulárnost a zjednodušení výroby byla použita
ve všech třech kloubech identická jednotka. Hlavními komponenty jednotky je pohon
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MAXON EC 90 FLAT, brzda OGURA TMB 06 a převodovka HARMONIC DRIVE CSG20-160-2UH. Každý pohon je ovládán řídicí jednotkou MAXON EPOS 70/10, která
umožňuje velice kvalitní rychlostní a polohové řízení. Robot Hercules byl prezentován na
veletrzích a také na Dnech NATO v září 2010. Robot včetně kufru pro jeho bezdrátové řízení
ze stanoviště operátora je znázorněn na obr. 24.
12.2.7 Aplikace servisních robotů v oblasti zásahových činností
Vybrané příklady konkrétních aplikací servisních robotů v bezpečnostních složkách pro
oblast městského prostředí reprezentuje jen nepatrnou část toho, co je v současnosti
realizováno. Jde o využití servisních robotů se všemi dostupnými typy lokomoce. Proto půjde
o aplikace pozemního charakteru, ve vzduchu i pod vodou. Těchto aplikací bude neustále
přibývat a k tomu bude zapotřebí vyvíjet nové konstrukce servisních robotických prostředků.
To sebou nese zohledňování nových poznatků z již realizovaných servisních činností apod.
Konkrétní příklady aplikací lze rozčlenit podle členění z předchozí podkapitoly.

Důležitá poznámka
•

vojenství – jako první příklad lze uvést servisní robot Talon, znázorněný na obr. 25.
Jedná se o víceúčelový robotický systém (typová řada) který má univerzální použití
pro různé pozemní vojenské aplikace. Pro danou konkrétní aplikaci se přizpůsobí
nástavbové moduly robotu (pyrotechnické systémy, monitorovací a detekční systémy,
zbraňové systémy, průzkumné systémy apod.). Robot může realizovat servisní
činnosti také pod vodou do hloubky 30,5 m. Základní rozměry robotu jsou 864 x 572
x 279 mm, hmotnost 39 kg, rychlost pohybu 1,8 ms-1, nosnost 90 kg, stoupavost 45°.
Operační čas robotu je 4 hodiny, operační dosah je 1600 m, komunikace se
stanovištěm operátora je bezdrátová.

Obr. 25 Servisní robot Talon

•

policejní výkony - jako příklad lze uvést servisní robot Pack Bot, znázorněný na obr.
26. Jde o univerzální robot určený pro protiteroristické akce, vyhledávání a
zneškodňování nastražených výbušnin nebo určených nebezpečných osob, monitoring
a průzkum těžko dostupných (nebezpečných) prostorů apod. Rozměry robotu jsou 689
x 406 x 407 mm (v rozloženém stavu 879 x 508 x 2 209 mm), rychlost pohybu 3,7 ms1, nosnost 16 kg, hmotnost 24 kg. Operační dosah je 2032 m, operační čas robotu je
12 hodin, komunikace se stanovištěm operátora je bezdrátová.

Obr. 26 Servisní Pack

Bot
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Další příklad může představovat servisní robot např. na kolovém podvozku, který se
rovněž využívá pro policejní výkony. Jde o zásahový robot znázorněný na obr. 27a.
Komunikace se stanovištěm operátora je bezdrátová. Zásahový robot s hybridním podvozkem
(kolo – pás) je znázorněný na obr. 27b. Jde o robot EID-Robot telemax který byl navržen pro
zneškodňování nebezpečných předmětů v uzavřených prostorách. Podle typu zásahu se
využívají různé druhy nástavbových subsystémů. Dokáže překonat překážku a výšce 500mm,
Komunikace se stanovištěm operátora je bezdrátová.

Obr. 27 Servisní robot s kolovým podvozkem a) a hybridním podvozkem b)

•

záchranářské práce - jako příklad lze uvést servisní robot znázorněný na obr. 28. Jde
o univerzální robot určený pro naložení a transport osob z místa havárie (oblast
zasažena nebezpečnými látkami, nebezpečná oblast, oblast postižená zemětřesením,
oblast zasažená požárem apod.) k místu první pomoci. Jde o čtyřpásový robot, který i
po překlopení (ztráta stability) je schopen vykonávat servisní činnost. Robot se může
pohybovat po suti a jiném členitém terénu. Komunikace se stanovištěm operátora je
bezdrátová.

Obr. 28 Servisní robot pro transport osob

•

hasičské výkony - jako příklad lze uvést servisní robot Robot Safety Guard,
znázorněný na obr. 29. Jde o víceúčelový robotický systém určený pro aplikace
protipožárního monitoringu stanovených prostorů, hašení požárů ve venkovních
prostorách i uvnitř budov, transport tlakových nádob z požářiště, uzavírání ventilů
(činnosti realizované v nebezpečném prostředí), vyhledávání a transport osob
z požářiště apod. Robot se vyznačuje dobrými manévrovacími schopnostmi, rozměry
robotu jsou 1 300 x 680 x 405 mm, poloměr zatáčení je 1460 mm, stoupavost 35°,
rychlost pohybu až 50 m/min, nosnost 30 kg. Operační čas robotu je 60 min,
manipulační nástavba má schopnost rotace +/- 210°, čelisti chapadla mohou vyvinout
sílu až 400N při uchopování objektů, komunikace se stanovištěm operátora je
bezdrátová.
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Obr. 29 Servisní robot Robot Safety Guard
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12.3 KONTROLNÍ OTÁZKY
1. Co představuje pojem servisní robot?
2. Jak lze rozdělit servisní roboty?
3. Jaké jsou subsystémy servisního robotu?
4. Jaké mohou být aplikace servisních robotů v městském prostředí?
5. Jaké mohou být aplikace servisních robotů v domácím prostředí?
6. Jaké mohou být aplikace servisních robotů v oblasti dopravy?
7. Jaké mohou být aplikace servisních robotů v oblasti energetiky?
8. Jaké mohou být oblasti zásahových činností?
9. Jaké servisní roboty se využívají pro zásahové činnosti?
10. Pro jaké úlohy lze použít servisní roboty s pásovým podvozkem?
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13 NAVIGACE A ORIENTACE MOBILNÍCH ROBOTŮ
OBSAH:
Globální a lokální navigace
Plánování trasy
Odometrie
Vyhýbání se překážce

MOTIVACE:
Seznámit se se základními algoritmy navigace a orientace v oblasti mobilní
robotiky.
CÍL:
Umět se orientovat v základních termínech a algoritmech plánování trasy a
vyhýbání se překážce v oblastech mobilní robotiky. Umět definovat
základní vlastnosti vybraných algoritmů.
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13.1 ÚVOD
Pokud po mobilním robotu požadujeme byť i nejjednodušší schopnost autonomního
chování – např. jet zadaným směrem, musí být robot vybaven navigačním subsystémem.
Mezi typické úkoly navigace patří poskytnout informace potřebné k přemístění se
z výchozího do cílového bodu. Úkol je omezen řadou podmínek, z nichž základní je vyhnutí
se kolizím s překážkami. Další podmínky mohou být dosažení minima času a také minima
ujeté vzdálenosti. Pro určení optimální trajektorie slouží různé navigační algoritmy řešící
pohyb robotu v prostoru a vůči překážkám v jeho okolí. Aby mohl řídicí systém určit vhodnou
trajektorii, potřebuje získat od senzorického subsystému adekvátní informace. Jde o polohu a
orientaci robotu vůči globálnímu, případně lokálnímu souřadnému systému, a tvar okolí
robotu.
Vlastní navigační systém se obvykle dělí na dvě úrovně.
Globální má za úkol dopravit robot z výchozího do cílového bodu, a to s ohledem k
dosažení optimální trajektorie. Poloha výchozího a cílového bodu je určena pomocí
globálního souřadného systému, který slouží také k určení optimální trajektorie. Pojem
globální souřadný systém nelze ve většině případů chápat jako celosvětový, ale jako souřadný
systém zvolený tak, aby obsahoval celý pracovní prostor robotu, např. místnost. Pro
zjednodušení je obvykle orientován shodně s geografickým severem.
Lokální navigace je nadřazena globální a jejím úkolem je zabránit kolizím s okolními
objekty. Lokální navigační systém pracuje obvykle v souřadném systému robotu a zpracovává
informace o překážkách v omezené vzdálenosti od robotu. Lze říci, že tato vzdálenost musí
být taková, aby poskytla řídicímu systému dostatek času pro spolehlivou identifikaci překážek
a určení nekolizní trajektorie s ohledem na možnosti robotu. Z výše uvedeného je patrné, že
zásadní vliv na volbu senzorů nemají pouze jejich vlastnosti, ale také parametry robotu a
charakter okolí.

13.2 GLOBÁLNÍ NAVIGAČNÍ SYSTÉMY
Problém globální navigace spočívá v určení polohy a orientace robotu vůči
globálnímu souřadnému systému. Po určení této polohy přebírá úkol řídicí systém, který ze
získaných hodnot určí optimální trajektorii pohybu. K určení polohy robotu jsou využívány
různé metody, které lze podle typu globálního souřadného systému rozdělit na dva typy.
Jde o relativní navigaci využívající k určení polohy parametry měřitelné na robotu a
bez přímého vztahu k okolí. Počátek globálního souřadného systému je obvykle shodný
s výchozím bodem (pozicí robotu). Řídicí systém pomocí těchto parametrů určuje změnu
polohy vůči výchozího bodu. Problém těchto způsobů navigace spočívá v tom, že většinou
bývají zatíženy rostoucí chybou polohy, proto jsou – pokud je to možné - obvykle
kombinovány s absolutním systémem navigace.
Absolutní navigace určuje polohu robotu vůči globálnímu souřadnému systému.
K tomu jsou využívány referenční body se známou polohou v globálním souřadném systému.
Tyto metody pak určují polohu robotu vůči těmto bodům.
Existují dva základní systémy s rozdílným přístupem k měření, jde o systémy s volnou
a pevnou trajektorií. Systémy s volnou trajektorií umožňují určení polohy ve vymezeném
prostoru. Systémy s pevnou trajektorií jsou schopny určit polohu pouze na určité předem
vytvořené trajektorii. Nejběžnějším je systém sledování stopy – barevná čára na podlaze,
indukční smyčka pod podlahou a pod. Využívány jsou také systémy navigace pomocí
referenčních značek. Tyto značky mohou být umělé – např. barevné značky na zdech, čárové
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kódy, nebo přirozené – rohy (konvexní, konkávní), dveřní zárubně (jejich počet, vzdálenost
mezi jednotlivými zárubněmi, jejich pozice vzhledem k rohu) a pod.
Pro navigaci robotu je obvykle využíváno několik navigačních systémů, vhodně
doplňujících své vlastnosti a omezujících tak chybu určení polohy. Nejběžnější je kombinace
systémů absolutní a relativní navigace. Využívá se zejména proto, že umožňuje částečnou
nezávislost na absolutní navigaci a eliminaci náhodných chyb.
Základním úkolem absolutní navigace je jednoznačné určení polohy robotu vůči
referenčním bodům. K řešení tohoto problému se nejčastěji využívají dvě metody. Metoda
trilaterace, definující polohu robotu pomocí vzdálenosti od referenčních bodů. Druhou
metodou je triangulace, určující polohu robotu pomocí měření úhlů mezi referenčními body.
Tato měření mohou být realizována různými prostředky. Nejčastěji jde o laserové paprsky,
elektromagnetické záření, nebo akustické vlny.
Druhým úkolem je stanovení orientace robotu. K jejímu měření mohou být využívány
systémy sloužící k určení polohy, kombinace těchto systémů s relativní navigací nebo použití
samostatného systému pro měření orientace. První přístup je použitelný u metody triangulace
díky principu jejího měření. Druhý přístup je charakteristický pro trilateraci, ta je totiž
schopna určit pouze polohu robotu. Princip měření orientace touto metodou spočívá v tom, že
se robot přemístí pomocí metody relativní navigace po dráze, jejíž délka zohledňuje chybu
obou systémů navigace. Z rozdílu mezi změnou polohy, určenou těmito systémy navigace, lze
stanovit orientaci robotu. Zásadní nevýhodou této metody je sčítání chyb obou metod a
nutnost přemístění robotu, po němž je schopen robot schopen určit orientaci. Proto jsou často
využívány speciální systémy k měření orientace. Nejrozšířenější je použití kompasu, který je
schopen měřit orientaci robotu vůči zemskému magnetickému poli. Výhodou tohoto systému
je jeho dostupnost prakticky na celé planetě, velká spolehlivost a minimální pořizovací
náklady. Nevýhodou je citlivost na okolní magnetická pole, která mohou znehodnotit měření.
Pro stanovení orientace lze ve vnějším prostředí využít také slunce. Robot potřebuje
informace o aktuálním čase a datu, na základě těchto informací je schopen pomocí
matematického modelu určit svou orientaci. Nevýhodou je nutnost zaznamenání slunce, což
může být často obtížné.
Mezi nejstarší způsoby navigace patří sledování vodicí čáry – line following [12].
Princip činnosti je založen na sledování vodicí čáry nakreslenou typicky na podlaze, nebo
magnetickém pásku, nebo el.vodiči indukujícím elektromagnetické pole.

Obr. 1 Sledování čáry.
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Je patrné, že tato metoda má značná omezení: nutnost úpravy prostředí jejího nasazení
(instalace vodicí čáry/čar) a není možná navigace na libovolné místo – pouze tam, kde je
nakreslena čára. I přes tato omezení se jedná o metodu, která byla a je patrně nejvíce
používána v mnoha aplikacích – průmysl, sklady, nemocnice. Důvodem je snadná
implementace, nízká cena a poměrně značná spolehlivost. V současné době u tohoto způsobu
navigace patří mezi nejrozšířenější metody sledování pevně nainstalovaného vodicího drátu.
Nejčastější senzorické subsystémy pro tento způsob navigace jsou optický a magnetický.
Navigační systém robotu je však potřeba doplnit subsystémem řešícím objíždění případné
překážky, včetně řešení situace při přerušení vodicí čáry.

13.3 Dead reckoning a odometrie
13.3.1 Dead reckoning
Je způsob navigace, který využíval již dávno například Columbus na svých dalekých
plavbách do neznáma. Jedná se o postup výpočtu současné polohy objektu. Pokud dokážeme
určit nebo odhadnout kurz (směr pohybu) a rychlost pohybu lze na základě známé předchozí
polohy odhadnout poloha současná. Na obrázku lze vidět odvození předpokládané polohy v 9
hodin na základě známé polohy v 8 hodin, známého kurzu a rychlosti.
Jedná se o základní navigaci výpočtem, při které se nevyužívá žádných senzorů či jiných
technických vymožeností. Tento fakt v dnešní době GPS technologií a sofistikovaných
senzorických subsystému řadí dead reckoning do oblasti zastaralých a dnes už zřídkakdy
používaných principů.

Tento způsob odhadu polohy je doprovázen poměrně vysokou pravděpodobností výskytu
chyby, jelikož rychlost a směr musí být přesně známy v každém okamžiku pohybu. Například
u kolových robotů může kumulaci chyby způsobit pouhé opotřebení kola a tím změna jeho
průměru.
V současnosti většina pozemních robotů spoléhá na komplexní Dead reckoning, který tvoří
základ jejich navigační strategie, kumulované chyby jsou ovšem odstraňovány
sofistikovanějšími prostředky navigace.
13.3.2 Odometrie
Odometrie je tedy způsob výpočtu polohy robotu v čase za použití údajů ze senzorů, přičemž
známe výchozí polohu. Je zapotřebí rychlého a přesného sběru a vyhodnocování dat a přesné
kalibrace zařízení pro efektivní využití této metody.
Jde o nejběžnější metodu patřící do relativní navigace. Spočívá v tom, že řídicí systém
obsahuje kinematický model robotu a pomocí tohoto modelu je schopen určit změnu polohy
robotu v závislosti na změně polohy akčních členů – typicky kol. Tato metoda je často
využívána pro kolové roboty, u nichž lze zajistit stálý kontakt s podlahou bez prokluzu.
V případě, že tomu tak není je použití této navigace zatíženo chybou, což prakticky
znemožňuje její použití, nebo omezuje použití na kratší vzdálenosti. V případě kolových
robotů představuje jeden z velmi výhodných systémů navigace, a to zejména díky jeho
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jednoduchosti a nízké pořizovací ceně. Nejčastěji se k tomuto účelu používají inkrementální
senzory.
Přesnost této metody závisí při zajištění kontaktu s podlahou zejména na přesnosti
kinematického modelu. Jeho přesnost je limitována zejména přesností stanovení rozměrů
jednotlivých kol, a to v závislosti na použitém typu podvozku. Nejjednodušším je diferenčně
řízený robot. Má dvě nezávisle poháněná kola umístěná zpravidla uprostřed robotu. Změna
směru je realizována rozdílným otáčením kol. Kinematický model tohoto podvozku je velmi
citlivý na přesnost stanovení rozměrů kol, jde zejména o určení změny orientace robotu.
Omezením tohoto typu podvozku je nízká schopnost překonávání nerovností. Dalším
rozšířeným systémem je podvozek řízený Ackermanovým způsobem. Tento typ je tvořen
hnacím a řídicím kolem. Hnací kolo pohybuje robotem vpřed, zatímco natočení řídicího kola
ovlivňuje směr pohybu. Kinematické modely různých podvozků jsou popsány např. v [1].
V následujícím textu budou odvozeny vztahy pro odometrické odměřování polohy
včetně natočení mobilního robotu s dvoukolovým podvozkem a diferenčně řízenými koly.

Y

α

yi
L

d

L

xi

X

opěrné kolečko

Dk

P

Obr. 2 Dvoukolový podvozek s diferenčně řízenými koly a jedním opěrným kolem – k vysvětlení
odometrie.

Uvažujme pohon s převodovkou s převodovým poměrem n, průměrem hnaného kola
Dk a enkodérem s Co pulsy na otáčku. Obě hnaná kola jsou od sebe vzdálena d. Naším cílem
je odvodit vztahy, které na základě známého počtu pulsů enkodérů jednotlivých kol (a s
ohledem na parametry pohonného subsystému) budou vyjadřovat nové souřadnice xi, yi a úhel
natočení robotu α. Protože budeme mít k dispozici údaj o počtu pulsů enkodérů, vyjádříme si
pomocný konverzní součinitel ck, který nám bude odpovídat ujeté vzdálenosti na jeden puls
enkodéru.
ck =

( 1)

πDk

nCO

kde význam jednotlivých parametrů je popsán výše v textu.
Pro přírůstek ujeté vzdálenosti levého ( ∆u L ), respektive pravého ( ∆u P ) kola
s ohledem na počet pulsů příslušných enkodérů N potom platí:
( 2)
∆u L / P , i = ck N L / P , i
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∆u i =
∆α i =

Inkrementální posun středu robotu pak bude (na obrázku označeno jako L):
( 3)
∆uL , i + ∆uP , i

2
inkrementální natočení středu robotu (v radiánech):
∆u L , i − ∆u P , i

( 4)

d
Nové relativní natočení robotu pak bude:
( 5)

α i = α i −1 + ∆α i
Relativní pozice středu:

( 6)

xi = xi −1 + ∆u i cos(α i )

yi = yi −1 + ∆u i sin(α i )
Výše uvedené vztahy lze v případě použití pohonu s krokovým motorem upravit
tak, že za převodový poměr n převodovky dosadíme 1 a za počet pulsů enkodéru na
otáčku (Co) dosadíme počet kroků (respektive mikrokroků – pokud je používáme) na
otáčku.

13.4 Plánování trasy (path planning)
13.4.1 Graf viditelnosti (visibility graph)
Tato metoda vyhledá trasu start – cíl, která je nejblíže překážkám a je tak nejkratší (v tomto se
liší od Voroniho diagramu, kde se překážky objíždí v největší vzdálenosti).

Obr. 3 Graf viditelnosti.
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Z obrázku jde vidět postup tvorby grafu – každý vrchol (včetně startu a cíle) se spojí
s každým dalším pro něj viditelným vrcholem. Takto se vytvoří síť spojnic, která tvoří základ
pro vyhledání nejkratší cesty.
Aby se graf, potažmo trajektorie mohla použít pro navigaci robotu, je nutné provést úpravu
překážek před tvorbou sítě. Obrys překážek se zvětší minimálně o poloměr robotu, aby bylo
zaručené, že do nich robot nenarazí – viz obr. níže – před a po úpravě.

Obr. 4 Ke grafu viditelnosti.

13.4.2 Voronoiův diagram
Algoritmus, který využívá Voronoiův diagram [7] [13], je stavěn pro použití ve známém
prostředí se statickými překážkami. Díky tomuto diagramu bude projíždět robot
s maximálním odstupem od všech překážek. Následná trasa může potom vypadat takto:
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Obr. 5 Voronoiův diagram.

Princip tvorby hran, potažmo cesty, lze vysvětlit na následujícím schématu, kdy překážky
jsou zelené body. Každá hrana i každý vrchol je uprostřed od nejbližších překážek (hrana
uprostřed dvou, vrchol uprostřed tří překážek). Na Obr. 6 je ukázáno řešení pomocí
Voronoiova diagramu v prostředí s bodovými překážkami.

Obr. 6 Voronoiův diagram.

Jakmile se vytvoří diagram, vyhledá se nejkratší cesta start – cíl, která vede po vytvořených
hranách –viz obrázek. Existuje více variant propojení začátku s koncem, vyhrává ale nejkratší
trasa.
13.4.3 Exaktní rozklad na buňky
Exaktní rozklad na buňky je bezztrátové rozložení prostředí podle volného prostoru a prostoru
s výskytem překážky.
Na obrázku níže vidíme exaktní rozklad prostředí s mnohoúhelníkovými překážkami. Celá
oblast je rozložena na buňky, přičemž volná pole bez překážek jsou očíslována. Zobrazení
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může být velmi kompaktní, jelikož každá očíslovaná oblast značí pouze jeden uzel, celkově
tedy celý prostor pokryjeme osmnácti uzly jak je z obrázku zřejmé.

Obr. 7 Exaktní rozklad na buňky.

Po rozdělení, je třeba nalézt seznam lichoběžníků, přes které se lze dostat do cíle. K
tomu slouží topologický graf, kde jednotlivé vrcholy odpovídají lichoběžníkům a spojnice
vrcholů jsou mezi lichoběžníky, které mají společnou hranu (sousedí). Pohyb robotu pak
vypadá tak, že ze startu jde přímo na hranici s lichoběžníkem 8 pak 9 atd., Cíl se pak připojí
podobně jako start s hranicí lichoběžníku n-1 a n.
V tomto příkladu dekompozice vycházíme z předpokladu, že nezáleží na konkrétní
poloze robotu v oblastech prázdného prostoru, záleží pouze na schopnosti robotu procházet
z jedné volné oblasti do sousedící a to tak aby vykonal cestu od počáteční polohy až k cíli.
Pokud tedy nezáleží na detailní znalosti pozice robotu v prostoru, lze toto zobrazení efektivně
použít.
Takováto dekompozice není vždy vhodná, jelikož ne vždy máme přesné informace o
prostředí a překážkách v něm. Také je nutné podotknout, že v případě prostředí hustě
osazeném tvarově náročnými překážkami se celý rozklad značně komplikuje a neúměrně
narůstá počet buněk.
Také z těchto důvodů můžeme tvrdit, že se metoda exaktního rozkladu používá v
robotice pouze zřídkakdy.
13.4.4 Aproximační rozklad na buňky a mřížka obsazení
Alternativou oproti exaktnímu přístupu je aproximace spojitého reálného prostředí na
prostředí diskrétní. Takováto aproximace je znázorněna na obrázku níže je zde jasně vidět co
se stane s prázdnou a obsazenou oblastí, a taky můžeme vypozorovat zjevnou nevýhodu této
metody, došlo k splynutí úzkého průchodu mezi překážkami.
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Obr. 8 Aproximační rozklad na buňky.

Koncept aproximační dekompozice se na rozdíl od exaktní dekompozice v robotice s
oblibou využívá. Jednou z nejpoužívanějších technik spadajících do této oblasti je mřížka
obsazení.
Mřížka obsazení spočívá ve fixní dekompozici prostředí na diskrétní mřížku (shodná
políčka), kde každé políčko mřížky je buď prázdné -> volná oblast nebo plné -> část
překážky. U této metody plánování trasy se pak často využívá číselného označení buněk, viz
obrázek níže, přičemž pro hledání nejkratší trasy lze využít záplavové vyplňování.

Záplavové vyplňování lze snadno aplikovat v prostředí s konvexními překážkami,
pokud ovšem postupujeme k cíli přes konkávní překážky, může hrozit problém uvíznutí v
místě lokálního minima. Lokální minimum tvoří buňka, která není cílem, a jejíž sousedé jsou
buď překážky, nebo mají vyšší hodnotu, z obrázku níže je patrný způsob vyplňování
záplavovým způsobem a také je zde znázorněno lokální minimum a řešení jak ho odstranit.
Číslo v místě aktuální (startovní) pozice robotu pak znázorňuje počet kroků k cíli. Zelená čára
značí jednu z nejkratších možných cest.
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Obr. 9 Záplavové vyplňování.

13.4.5 Algoritmus A* (A star)
Tento grafový algoritmus se používá pro vyhledávání optimálních cest v grafech. A* je
tzv. „hladový“ algoritmus, který každém svém kroku vybírá lokální minimum, přičemž
existuje šance, že takto nalezne minimum globální. Má více použití, ale zde budou uvedeny
dva základní principy.
V každém případě je známa poloha cíle a okolních uzlů (dílčích cílů). Pro výpočet
optimální cesty používá algoritmus funkci f(x), která hodnotí jednotlivé uzly, aby určil pořadí
cest, které se budou analyzovat. Tato funkce se skládá z dvou hodnot f(x) = g(x) + h(x), kde
funkce g(x) je funkce představující vzdálenost mezi počátečním a daným uzlem, h(x)
představuje heuristickou funkci. Tato funkce odhaduje správnost postupu při vyhledávání
optimální cesty za pomoci vzdálenosti z aktuálního uzlu do uzlu konečného. Bývá to tedy
vzdálenost či počet uzlů, kterými ještě musí projít směrem k cíli.
Do hodnoty G se samozřejmě nemusí zadávat jen vzdálenost, ale také obtížnost terénu,
energetické nároky na ujetí trasy, maximální možná rychlost apod.
Příklad 1
Zde bude metody A* využita pro zjištění nejkratší vzdálenosti z místa S (start) do místa G
(goal). Dejme tomu, že to jsou města a že po trase musíme projet dalšími městy. Hodnoty G
znamenají vzdálenost měst mezi sebou, hodnoty H udávají počet měst, kterými je ještě nutné
projet pro dosažení cíle.
Krok 1 – Výběr prvních následujících uzlů od startu, výpočet délky cesty.
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Množina cest (Délka
cesty
f
heuristika h
S–B
(1) + 3 = 4
S–A
(5) + 2 = 7
S–C
(10) + 1 = 11

g)

+ Poznámka
-

Krok 2 – Z množiny dosud nalezených cest je vybrána nejkratší (S – B) a výpočet pokračuje
(do uzlu D). Tato cesta nekončí v cíli, proto pokračuje výpočet druhou nejkratší cestou (S –
A), do uzlu C.

Množina cest (Délka
cesty
f
heuristika h
S–B–D
(1 + 5) + 2 = 8
S–C
(10) + 1 = 11
S–A–C
(5 + 6) + 1 = 12

g)

+ Poznámka
Do uzlu C je známa kratší
cesta

Množina cest už obsahuje jednu cestu, která končí v uzlu C. Jelikož je kratší, než S – A – C,
zůstává „ve hře“.
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Krok 3 – Opět se počítá nejkratší cesta z minulého kroku (S – B – D) a pokračuje výpočet do
uzlu C.

Množina cest
f
S–B–D–C
S–C

(Délka
cesty
g)
heuristika h
(1 + 5 + 1) + 1 = 9
(10) + 1 = 11

+ Poznámka

Do uzlu C je známa kratší
cesta
Opět je k dispozici cesta, která je kratší, než jiná cesta se stejným dílčím cílem (uzel C).
Kratší je zachována.
Krok 4 – K dispozici je jen jedna cesta (nejkratší do uzlu C). Odtud se dá pokračovat třemi
směry.

Množina cest f

(Délka
cesty
g)
+
heuristika h
S – B – D – C – (1 + 5 + 1 + 1) + 1 = 9
E
S – B – D – C – (1 + 5 + 1 + 5) + 0 = 12
G
S – B – D – C – (1 + 5 + 1 + 6) + 2 = 15
A
I když druhá nejkratší cesta už vede do cíle, pro další
cesta z množiny (S – B – D – C – E).

Poznámka
výpočet se nejdříve využije nejkratší
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Krok 5 – Doposud nejkratší cesta v množině končí v uzlu E. Výpočet tedy může pokračovat
jen do cíle – do uzlu G.

Množina cest f

(Délka
cesty
g)
+ Poznámka
heuristika h
S – B – D – C – E (1 + 5 + 1 + 1 + 2) + 0 = 10 –G
S – B – D – C – G (1 + 5 + 1 + 5) + 0 = 12
Do uzlu G je známa kratší
cesta
S – B – D – C – A (1 + 5 + 1 + 6) + 2 = 15
Nejkratší cesta S – B – D – C – E – G končí v cíli a výpočet je u konce.

Příklad 2
Následující cesta, která se bude hledat ze startu do cíle, bude mít uprostřed překážku. Dá se
říct, že se jedná o stejný případ, jako předchozí, ovšem zde je každá buňka jeden uzel, celý
prostor je rozdělen mřížkou. Princip je takový, že se kontrolují přilehlé buňky (směrem od
startu), dokud se nedorazí do cíle.
I v tomto případě známe polohu cíle a platí f(x) = g(x) + h(x). Start – zelený, cíl – červený,
překážka – modrá.

Krok 1 – Hodnocení přilehlých uzlů – G = vzdálenost od startu, H = vzdálenost od cíle
(dosažení pouze kolmými směry). Např. hodnota G u uzlu vlevo nahoře = √2 ∙ 10, jelikož se
jedná o úhlopříčku. F ≈ 14,14, zaokrouhleně tedy 14.
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Podobně jako u předchozího příkladu, jako výchozí uzel se dále bere ten, který má nejmenší
hodnotu F – uzel F = 40.

Následující krok – Vybraný uzel (F = 40) nemá směrem k cíli prostor, proto se výpočet
přesouvá do dalšího uzlu, který má nejnižší hodnotu F. Tuto hodnotu mají dva uzly. Nezáleží
na tom, který se teď vybere. V našem případě to bude spodní uzel. Od tohoto je třeba
zkontrolovat další přilehlé uzly, kromě překážky, horního uzlu (který už je zahrnutý v cestě,
stejně tak i start) a kromě uzlu pod překážkou. Ten se vynechá z toho důvodu, že by se při
průchodu po diagonále zavadilo o překážku. Do výpočtu se zahrnou pouze nové dva uzly, jak
je vidět na obrázku.

Následující krok – Z dalších výpočtů možných cest je zase zvolen postup na uzel s nejmenší
hodnotou F.
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Tímto způsobem se pokračuje ve výpočtech a inkrementálnímu posouvání, dokud zkoumaný
uzel není cíl.
Cesta je vyznačena a je jasné, kterými uzly se musí projet, aby byla cesta nejkratší a aby se
zároveň vyhnulo překážce. Postupuje od cíle směrem ke startu po uzlech, které mají v okolí
nejmenší hodnotu F.

Obr. 10 Výsledná cesta k cíli.

13.5 Metody vyhýbání se překážce
13.5.1 Bug 1
Bug 1 je jednoduchý algoritmus pro hledání cesty mezi počátkem a cílem. Robot, který se
tímto algoritmem řídí, musí mít tyto předpoklady:
- zná v každém okamžiku směr a vzdálenost k cíli
- zná souřadnice své pozice
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-

je vybaven dotykovým senzorem pro rozpoznání překážky
má možnost ukládat malé množství informací

Samotný program algoritmu má tento sled instrukcí:
1. vydej se směrem k cíli
2. pokud jsi v cíli - KONEC - cesta nalezena
3. pokud narazíš na překážku, označ si tento bod H (hit point) a obcházej překážku
4. monitoruj nejbližší bod k cíli (označ jej L = leave point) a ujetou vzdálenost
5. po návratu do H zvol kratší cestu zpět do L
6. pokud směr k cíli vede do překážky KONEC - cíl je nedosažitelný
7. GOTO 1

Obr. 11 Algoritmus Bug 1.

Animace 13.1 Hledání cesty algoritmem Bug 1.

Díky tomuto algoritmu bude tedy robot objíždět každou překážku, což zabere dost času. Na
druhou stranu se cíl dosáhne prakticky ve všech případech.
Výpočet odhadu celkové ujeté vzdálenosti vypadá takto:
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𝑁

𝑃 < 𝐷 + 1,5 � 𝑝𝑖
𝑖

D = přímá vzdálenost start - cíl
N = počet překážek protínající kruh se středem v cíli a poloměrem D
pi jsou obvody jednotlivých překážek

13.5.2 Bug 2
Nároky pro robot jsou stejné, jako u Bug 1.
Na rozdíl od Bug 1 si algoritmus Bug 2 zkracuje cestu a má následující sled instrukcí:
1. vydej se směrem k cíli
2. pokud jsi v cíli KONEC - cesta nalezena
3. pokud narazíš na překážku, označ si tento bod H (hit point) a obcházej překážku
předem zvoleným směrem
4. pokud narazíš na úsečku start-cíl, kde je vzdálenost menší, než od bodu H a cíl
vede směrem od překážky - GOTO 1
5. po návratu do H KONEC - cíl je nedosažitelný

Obr. 12 Algoritmus Bug 2.

Jelikož algoritmus káže robotu objíždět překážku vždy jedním směrem (doprava či doleva),
může nastat situace, kdy robot do cíle dojet nemůže – viz obr. níže.
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•
•
•
•
•

Robot vyjede k cíli
Narazí na překážku
Vydá se směrem vlevo
Narazí na přímku start – cíl
Vydá se směrem k cíli
 LOOP

Obr. 13 Příklad zacyklení algoritmu Bug 2.

13.5.3 Porovnání Bug 1 a Bug 2
Ve zkratce lze říct, že Bug 2 je oproti Bug 1 rychlejší (alespoň ve většině případů). Na druhou
stranu je méně spolehlivý. Porovnat se dají dva případy:
Bug 1 0:1 Bug

Bug 1 1:0 Bug

13.5.4 Bug 1+2
Tento algoritmus využívá výhody obou předchozích. V základě postupuje podle instrukcí Bug
2 s tím rozdílem, že si pamatuje již projeté souřadnice, pročež dokáže vyhodnotit zacyklení.
Jakmile k němu dojde (v bodě 4, kdy vzdálenost nebude menší, ale větší), vyjede opět
směrem k cíli, ale až narazí na překážku, začne ji objíždět stejně jako u Big 1.
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13.6 KONTROLNÍ OTÁZKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Princip odometrie, uveďte příklad.
Kde se používá metoda navigace „sledování čáry“.
Princip Voroniova diagramu.
Vysvětlete metodu záplavového vyplňování.
Vysvětlete princip A star algoritmus.
Popište princip Bug 1.
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