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ABSTRAKT 

 

 Tato práce se zabývá paralelní kinematikou v 3D tisku. Cílem práce je seznámení  

se základy problematiky v 3D tisku a popisem paralelní kinematiky 3D tiskárny zvané 

DELTOBOT. V řešení byla použita dopředná kinematika pro dynamické systémy ve 3D 

prostoru. Prostřednictvím simulačních programů Matlab a Simulink je zkoumán pohyb 

mechanismu vytvořeného modelu tiskárny. Přínosem má být přiblížení těchto znalostí 

o dynamice DELTABOTA široké veřejnosti. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

 3D tisk, 3D tiskárna, paralelní kinematika, dopředná kinematika, DELTABOT 

 

ABSTRACT 

 

 This work deals with parallel kinematics in 3D printing. The aim of the work 

is to acquaint with the basics of 3D printing and description of parallel 3D kinematics called 

DELTOBOT. Forward kinematics was used in solution of dynamic systems in 3D space. 

Matlab and Simulink simulation programs explore the movement of the mechanism created 

by the printer model. The advantage is to bring this knowledge of DELTABOTA's dynamics 

to the general public. 

KEYWORDS 

 3D printing, 3D printer, parallel kinematics, forward kinematics, DELTABOT 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 

 

OBSAH 

ÚVOD ................................................................................................................................................................... 10 

1 HISTORIE .................................................................................................................................................. 11 

2 TECHNOLOGIE ....................................................................................................................................... 12 

2.1 FUSED DEPOSITION MODELLING (FDM).................................................................................................. 12 
2.2 STEREOLITOGRAFIE (SLA) ...................................................................................................................... 13 
2.3 SELECTIVE LASER SINTERING (SLS)........................................................................................................ 14 
2.4 DIRECT METAL LASER SINTERING (DMLS) ............................................................................................ 15 

2.4.1 APLIKACE .................................................................................................................................... 16 

3 MATERIÁLY............................................................................................................................................. 17 

3.1 PLASTY .................................................................................................................................................... 17 
3.1.1 ABS – ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE ....................................................................... 17 
3.1.2 PLA – POLYLACTIC ACID (KYSELINA POLYMLÉČNÁ) ........................................................... 17 

3.2 KOVOVÉ PRÁŠKY ..................................................................................................................................... 17 
3.2.1 Direct Metal 20 (DM 20):.............................................................................................................. 17 
3.2.2 Direct Steel 20 (DS 20): ................................................................................................................ 18 
3.2.3 Nerezová ocel (EOS SS 17-4): ....................................................................................................... 18 
3.2.4 Martenzitická ocel  1.2709 (EOS MS 1): ....................................................................................... 18 
3.2.5 Kobalt Chrom (EOS CC MP1): ..................................................................................................... 18 
3.2.6 Titan (EOS Ti 64 / Ti64ELI): ......................................................................................................... 18 
3.2.7 Nylon, karbon, kevlar, skelné vlákno ............................................................................................. 19 

4 POROVNÁNÍ ZÁKLADNÍCH TECHNOLOGIÍ .................................................................................. 20 

4.1 FDM ........................................................................................................................................................ 20 
4.2 SLA ......................................................................................................................................................... 20 
4.3 SLS .......................................................................................................................................................... 20 
4.4 DMLS ..................................................................................................................................................... 20 

5 PARALELNÍ KINEMATIKA 3D TISKU ............................................................................................... 21 

5.1 POROVNÁNÍ SÉRIOVÉ KINETIKY S PARALELNÍ KINEMATIKOU ................................................................... 24 
5.1.1 Sériová kinematika ........................................................................................................................ 24 
5.1.2 Paralelní kinematika ...................................................................................................................... 24 

6 PARALELNÍ KINEMATIKA DELTABOTA ........................................................................................ 25 

6.1 VÝPOČET POČTŮ STUPŇŮ VOLNOSTI MECHANISMU .................................................................................. 25 
6.1.1 Výpočet stupňů volnosti ................................................................................................................. 26 

6.2 ROZMĚRY MECHANISMU .......................................................................................................................... 28 
6.3 VOLBA KINEMATICKÉHO ŘEŠENÍ .............................................................................................................. 32 

6.3.1 Dopředná (přímá) kinematika ....................................................................................................... 32 
6.3.2 Inverzní kinematika........................................................................................................................ 34 

6.4 ŘEŠENÍ POMOCÍ MATLABU A SIMULINKU ............................................................................................. 34 
6.4.1 Kinematika ..................................................................................................................................... 34 
6.4.2 Jacobiova matice závislých a nezávislých souřadnic .................................................................... 34 
6.4.3 Vazby ............................................................................................................................................. 34 
6.4.4 Rovnice programu ......................................................................................................................... 35 
6.4.5 K-řešič a lae.m ............................................................................................................................... 36 
6.4.6 Animace DELTABOTA .................................................................................................................. 36 
6.4.7 Výsledná animace programu v Simulinku ..................................................................................... 36 

7 ZÁVĚR ....................................................................................................................................................... 38 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ............................................................................................................... 39 

SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................................................. 41 

  

  



7 

 

SEZNAM ZKRATEK 
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ABS  ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE 

CAD  computer-aided design, grafický program pro projektování 

cyldr  počet valivých vazeb v systému 

DMLS  Direct Metal Laser Sintering 

FDM  Fused Deposition Modelling 

MATLAB  matrix laboratory, matematický simulační program 

n   počet členů volnosti 

PLA  POLYLACTIC ACID (KYSELINA POLYMLÉČNÁ) 

rigid   počet pevných vazeb v systému 

rot    počet rotačních vazeb v systému 

screw  počet šroubových vazeb v systému 

SLA  Stereolitografie 

SLS  Selective Laser Sintering 

sph  počet sférických vazeb v systému 

STL STereoLithography, formát pro 3D systémy 

trans  počet posuvných vazeb v systému 

 u   počet členů včetně rámu 

val  počet valivých vazeb v systému 
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B1 ,B2 , B3  body profilu základny 

B1
´,B2

´, B3
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L1  velikost strany rovnoramenného trojúhelníka základny 
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ÚVOD  

Technologie 3D tisku v posledních letech získává čím dál tím větší uplatnění v mnoha 

oborech. Cesta vedoucí od výroby modelů, prototypů až po finální výrobky se jednoznačně 

zjednodušila. Výsledkem je ušetřený čas a peníze, proto se tato metoda hojně využívá 

v automobilovém, leteckém, stavebním nebo potravinářském průmyslu. Lze se s ní setkat 

také v oblasti medicíny, kde je využívána pro tisk implantátů. 

Základním kamenem 3D tisku je vytvoření objektu vrstvu po vrstvě. Jednoduchým 

příkladem je brambora rozkrájená na tenké plátky, které když se složí zpět k sobě, vytvoří 

tak celistvý kus. Zde však jednoduchost končí a v tomto bodě se proces začíná větvit 

do jednotlivých metod 3D tisku. Z těch základních jsou to Fused Deposition Modelling (FDM), 

Stereolitograife (SLA), Selective Laser Sintering (SLS), Direct Metal Laser Sintering (DMLS). 

Jedná se pouze o základní procesy 3D tisku, ze kterých se vychází a které jsou popsány 

v následujících kapitolách.  

Bez elektroniky a softwaru se už v dnešní době neobejde žádné zařízení. První krok 

k výstavbě 3D tiskárny začíná u otázky: „ Co po ní budeme chtít vyrobit a  hlavně z jakého 

materiálu to bude? “. Od toho se vše odvíjí - konstrukce tiskárny i její program.  

Valná většina 3D tiskáren má pravoúhlý souřadnicový pohyb (kartézská kinematika), 

jen málo která má paralelní kinematiku. Pravoúhlý systém pohybu je jednodušší na ovládání 

a korekci tisku. Není však tak rychlý jako paralelní pohyb. Paralelní kinematika se v první řadě 

využívá v technologii FDM, kde jejím příkladem je Deltabot. O jeho kinematice 

bude pojednávat druhá část této práce. 

 

Obrázek 1: DELTABOT-K  

Zdroj: [1] 
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1 HISTORIE 

Zpočátku se 3D tisk označoval jako Rapid Prototyping (rychlá výroba prototypů). 

S nástupem prvních počítačů se tím otevřela cesta pro vývoj stroje, který by mohl vytvářet 

objekty z různých materiálů, bez fyzického přičinění člověka.  

V roce 1984 Charles Hull zjistil pomocí experimentů, že fotopolymer obsažený 

v obyčejném inkoustu do tiskárny po vystavení soustředěného UV záření ztuhne. Technologii 

si nechal patentovat v roce 1986 a nazval ji „Stereolitografie“. Ve spolupráci s 3D Systems, 

jejímž byl zakladatelem, vytvořili funkční prototyp první skutečné 3D tiskárny nazvané SLA-1 

(StereoLitographic aparatus number 1). Tento průlom nastartoval vývoj 3D tisku od cukrářství 

přes strojní výrobu až po využití v medicíně, kde má největší potenciál. [2], [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 : SLA-1 první 3D tiskárna 

  Zdroj: [4] 
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2 TECHNOLOGIE 

Procesy výroby objektů se liší podle použité technologie, ale základem je vždy vytvoření 

3D modelu v aplikaci CAD. Model musí být uložen ve formátu STL (Standard Triangulation 

Language), dříve vyvinut pro stereolitografii, tedy formát, ve kterém se model rozdělí 

po vrstvách. Představme si opět bramboru horizontálně nakrájenou na plátky, kterou zpětně 

skládáme. Slangově se tomu říká „slajsování“. Programy se liší podle toho, zda se jedná 

o uzavřený projekt nebo o otevřený projet zvaný Opensource. Opensourcové tiskárny 

jsou přístupnější pro uživatele z hlediska použití programu pro formáty STL. Technologie 

uvedené níže jsou pouze jedny ze základních a odvíjí se od nich mnoho různých 

technologických postupů 3D tisku. [3] 

 

2.1 Fused Deposition Modelling (FDM) 

Fused Deposition Modelling je nejpoužívanější a nejprodávanější technologie na trhu, 

a to díky finanční dostupnosti a využití. Ceny se pohybují od pár tisíc do stovek tisíc. Materiál 

je pomocí extruderu (podavač materiálu) vtlačován do tepelně ovládané tiskové hlavy (trysky). 

Natavený materiál je nanášen po jednotlivých vrstvách, čím vzniká 3D model. Podle potřeby 

se přidávají podpory proti zhroucení tištěného objektu. Systém pracuje na osách X, Y, Z, 

kde je vertikální posuv nastaven podle požadované tloušťky jednotlivých vrstev, na kterých 

závisí i velikost trysky. Hlavními faktory jsou tloušťka použitého materiálu, tryska, doba tisku 

odvíjející se od rychlosti tisku a okolních podmínek. I malý průvan může způsobit změny. [5]  

Jedná se o tzv. aditivní technologii (nanášení vrstvy po vrstvě), kterou v roce 1989 vyvinul 

a následně patentoval S. Scott Crumpna, pozdější zakladatel firmy Stratasys. [6]  

Nejčastěji používanými materiály pro FDM jsou termoplasty ABS a PLA. V profesionálních 

aplikacích jsou využívány další materiály jako polykarbonáty nebo speciální termoplasty 

typu Ultem. [5] 

http://www.3d-tisk.cz/stl/
http://www.3d-tisk.cz/stereolitografie/
http://www.3d-tisk.cz/aditivni-vyroba/
http://www.3d-tisk.cz/abs/
http://www.3d-tisk.cz/pla/
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            Zdroj: [7] 

2.2 Stereolitografie (SLA) 

Proces tvoření modelu působením ultrafialového laserového paprsku na tekutou 

fotopolymerickou pryskyřici se nazývá Stereolitografie. Paprskem je pryskyřice vytvrzována 

na místech, která jsou dána podle vrstev v STL modelu. Můžeme se setkat se dvěma typy 

této technologie. První, kde je laser umístěn ve spodní části a tištěný objekt se pohybuje směrem 

vzhůru např. u tiskárny FORMLABS FORM 2. U druhého typu je laser umístěn v horní části 

a objekt se posouvá směrem dolů. Posun je mezi 0,05 až 0,15 mm. Proces se neustále opakuje, 

dokud nevznikne konečná podoba výrobku. U tvarově složitějších objektů je nutné přidat 

podpory, aby nedošlo ke zhroucení. Podpory se musí manuálně odstranit. [8] 

Výhodou stereolitografie je vytváření velkých objektů s velkou přesností na detaily. 

Zaručené jsou i dobré fyzikální vlastnosti a obrobitelnost. Využívá se pro výrobu modelů 

a forem pro vystřikování plastů. Nevýhodou je cena materiálů a časová náročnost. [8] 

Obrázek 3: Fused Deposition Modelling  

 



14 

 

 

Obrázek 4: Stereilitografie  

     Zdroj: [9] 

 

2.3 Selective Laser Sintering (SLS) 

V překladu elektivní spékání laserem neboli „sintrování“. Technologii vyvinuli v polovině 

osmdesátých let vědci na texaské univerzitě v Austinu, kteří následně založili společnost DTM 

zaměřenou na výrobu SLS strojů. V roce 2001 tuto firmu koupila konkurenční firma 3D 

Systems. Vysoce výkonný laser spéká po jednotlivých vrstvách materiál ve formě prášku (např. 

plast, kov, keramiku nebo sklo). [10] 

Roller (váleček) nanese do pracovního prostoru laseru (stavěcí platforma) rovnoměrnou 

vrstvu prášku. Materiál se předehřeje na teplotu blízkou teplotě tání. Umožnuje to maximální 

využití energie laseru ke spečení prášku. Stavěcí platforma se posune níže a proces se opakuje. 

Vrstvy jsou dány dle nastavení souboru STL. Výhodou je nepřítomnost podpor, protože objekt 

je neustále obklopen nespečeným práškem. Kvalita technologie je srovnatelná s konvenční 

výrobou, lze však vytvářet objekty a velmi složitou strukturou. [10] 
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Obrázek 5: Selective Laser Sintering  

          Zdroj:[11] 

2.4 Direct Metal Laser Sintering (DMLS) 

V překladu přímé kovové laserové spékání (DMLS) je vysoce produktivní a revoluční 

technologií. Z hlediska mechanických vlastností jsou vyrobené kovové díly plně srovnatelné 

s díly obráběnými či odlévanými.  Technologií DMLS lze vyrábět prototypy nebo plně funkční 

finální výrobky. Čím je výrobek složitější, tím je ekonomičtější.     

Postup výroby u DMLS je srovnatelný s postupem u technologie SLS. Rozdílem je, 

že u DMLS se zahřívá jen ta oblast, která je daná dle formátu STL. Cca 98 % nespečeného 

prášku lze znovu použít, což z ní činí ekologicky prospěšnou. [12] 

Minimální tloušťka jedné vrstvy je 20 mikronů. Tisknutý objekt musí být pevně uchycen 

k pohybující se platformě v prostoru laseru pomocí podpor, které jsou následně odstraněny 

v dokončovacích operacích. Povrch lze dále tryskat, brousit, leštit či obrábět stejným způsobem 

jako klasický kovový materiál.  

U DMLS výrobního nářadí (forem, lisovacích nástrojů…) je výrobní proces tak geniální, 

 že lze vyrábět tvarově složité díly jak z vnitřní, tak vnější strany. Složitosti se meze nekladou. 

Dle přání zákazníka se produkt upraví bez nutné výroby modelu, čím se šetří čas i peníze.[12] 
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2.4.1 APLIKACE 

DMLS nachází uplatnění v stále větším počtu oborů. Výrobky disponují dobrými 

mechanickými a fyzikálními vlastnostmi. Je dána vysoká přesnost výroby pro prototypy 

nebo pro díly finálního užití. Pomocí DMLS lze vytvářet vysoce odolné, ale přitom jemné 

komponenty, které nacházejí využití v mnoha odvětvích, včetně letectví, automobilového, 

elektronického průmyslu. Široké pole uplatnění získává v oblasti výroby forem a nástrojů pro 

výrobu plastových, keramických či kovových výrobků (prototypové formy, malosériové formy, 

tvarově složité vložky, jádra s chladícími kanály optimalizovanými dle tvaru a složitosti dutiny 

pro rychlejší odvod tepla). Zejména v plastikářství lze vhodnou aplikací DMLS dosáhnout 

redukcí odformovacích časů  a tím zvýšení produktivity procesu, což má za následek zkrácení 

výrobní lhůty forem a lepší kvalitu dílů. [13] 

Narůstající požadavky na výrobu pomáhají získávat uplatnění pro technologii DMLS, 

zejména díky usnadnění výrobního procesu a tím i snížení finanční náročnosti.  Technologie 

je poměrně mladá (15 let) a její pole uplatnění se neustále rozšiřuje. Vyvíjením nových 

materiálů se vyvíjí i technologie sama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Zdroj: [14] 

 

 

Obrázek 6: Direct Metal Laser Sintering  
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3 MATERIÁLY 

Tiskáren je nepřeberné množství a jejích využití je v mnoha odvětvích velice široké, 

proto existuje i celá řada materiálů. V gastronomii to jsou polevy, ve stavebnictví - rychle 

tuhnoucí beton, v medicíně - biologický materiál a pro strojaře jsou to především kov 

a plast. Tato práce je zaměřená pouze na nejpoužívanější materiály ve světě techniky: plasty 

(PLA, ABS) a kovové prášky. 

3.1 Plasty 

Plastové materiály jsou levné a proto i hojně využívané v tisku. 

3.1.1  ABS – ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE 

Jeden z nejpoužívanějších materiálů ve 3D tisku. Jedná se o velmi stálý plast s vysokou 

pevností a tepelnou odolností. Cena za 1 kg se pohybuje okolo 500 Kč. Jeho tepelná odolnost 

je velice působivá. Dokáže odolávat teplotám až do 100 °C. Tisková teplota se pohybuje kolem 

250 °C. Nevýhodou je tepelná roztažnost, která způsobuje deformaci tištěného objektu. 

Tomu lze zamezit vyhřívanou podložkou a také udržováním okolní teploty a pomocí uzavření 

tiskárny. Bohužel u tisknutí objektů nad 15 cm není zaručena správnost tisku. [3] 

3.1.2 PLA – POLYLACTIC ACID (KYSELINA POLYMLÉČNÁ) 

Jedná se o jediný materiál vyrobený z kukuřičného škrobu. Díky tomu se v přírodě rychle 

rozkládá a to v řádech pár měsíců. Má nižší teplotní roztažnost než ABS, tudíž vyhřívaná 

podložka není tolik zapotřebí. Zároveň je levnější a tisknutelnost objektu je přes 20 cm. 

Proč tedy není tak používaný jako ABS. Má jednu velkou slabinu. Jedná se o poměrně křehký 

materiál, který je použitelný pouze do 60 °C, což ho ve světě 3D tisku staví až na druhé místo 

v plastových materiálech. Tisková teplota se pohybuje kolem 200 °C. [3] 

3.2 Kovové prášky 

Kovové prášky patří mezi drahé materiály. Mikrostruktura práškuje při dotyku pro lidský 

organismus nebezpečná. 

3.2.1 Direct Metal 20 (DM 20):  

-velmi jemný multi-komponentní prášek na bázi bronzu. Výtisky mají dobré mechanické 

vlastnosti. Dosahuje se vynikajících detailů a kvality povrchu. Výhodou je snadná konečná 

úprava povrchu tryskáním nebo leštěním. Využívá se pro výrobu funkčních kovových 
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prototypů, zároveň je vhodný pro výrobu prototypových či malosériových vstřikovacích forem. 

[15] 

3.2.2 Direct Steel 20 (DS 20): 

- velmi jemný multi-komponentní prášek na bázi oceli, nabízí vysokou pevnost, tvrdost, 

otěruvzdornost a hustotu povrchu. Výroba je, kvůli důkladnému protavení povrchu dílu 

pomalejší než u DM20. Využívá se při výrobě vstřikovacích forem a funkčních prototypů. [15] 

3.2.3 Nerezová ocel (EOS SS 17-4):  

-nerezová ocel ve formě jemného prášku; složení odpovídá US klasifikaci 17-4, evropské 

normě 1.4542 a splňuje požadavky AMS 5643 pro Mn,Mo,Ni,Si,C,Cr a Cu. 

Ocel je charakteristická vysokou korozní odolností a mechanickými parametry. Výtisky mohou 

být dále opracovány tryskáním, obráběním, leštěním, mohou být svařovány či pokoveny. 

Uplatňuje se pro výrobu funkčních kovových prototypů, individualizovaných či náhradních 

dílů. [15] 

3.2.4 Martenzitická ocel  1.2709 (EOS MS 1): 

-martenzitická ocel ve formě jemného prášku; složení odpovídá US klasifikaci 18 Maraging 

300, evropské 1.2709 a německé X3NiCoMoTi 18-9-5. Ocel je charakteristická velmi vysokou 

pevností a tvrdostí povrchu. Snadná obrobitelnost a následné vytvrzení  

až na 54 HRC. Používá se pro výrobu forem a nástrojů či vysoce zatěžovaných průmyslových 

součástí. [15] 

3.2.5 Kobalt Chrom (EOS CC MP1): 

-EOS Cobalt Chrome MP1 je směs jemného prášku, ze kterého lze na zařízení EOSINT 

M270 získat díly z Cobalt Chrome Molybden superslitiny. Jedná se o superslitinu, 

která je charakteristická excelentními mechanickými parametry (pevností, tvrdostí …), korozní 

a teplotní odolností. Běžné je užití pro medicínské aplikace (implantáty, zubní náhrady) 

a také pro výrobu vysoce tepelně zatěžovaných součástí, jako jsou např. letecké motory. [15] 

3.2.6 Titan (EOS Ti 64 / Ti64ELI): 

-Ti6AlV4 slitina ve formě jemného prášku. Jedná se pravděpodobně o nejpoužívanější 

materiál ve 3D tisku. Disponuje neuvěřitelně dobrými mechanickými vlastnostmi, pevností 

a korozní odolnost v kombinaci s nízkou specifickou hmotností a biokompatibilitou. 
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Materiál se používá zejména v letectví, při výrobě závodních automobilů a v medicíně 

(implantáty). [15] 

3.2.7 Nylon, karbon, kevlar, skelné vlákno 

Nylon je špičkový, houževnatý konstrukční plast,  který v kombinaci s uhlíkovými vlákny 

vytváří neuvěřitelně odolný kompozit. Karbon nabízí nejvyšší poměr pevnosti k hmotnosti 

a nejvyšší tepelnou vodivost; kevlar nejlepší odolnost proti oděru i nárazu; sklolaminát nejvyšší 

poměr pevnosti vůči ceně a nejlepší elektrickou izolaci. Vysokoteplotní sklolaminát umožňuje 

výrobkům odolávat teplotám až do 150 °C. 
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4  POROVNÁNÍ ZÁKLADNÍCH TECHNOLOGIÍ 

O žádné z technologii nelze říci, že je lepší než ty jiné. Každá má své uplatnění. 

Ceny jednotlivých tiskáren se liší podle toho, zda jsou pro průmyslové nebo domácí užití. 

Pro domácí využití se ceny pohybují od 5 000 do 150 000 korun. Ceny průmyslových tiskáren 

se samozřejmě vyšplhají i k několika milionům korun. Vše je na zákazníkovi neboli uživateli 

tiskárny. 

4.1 FDM 

FMD převážně vyniká po finanční stránce. Je jednou z nejlevnějších a nejpoužívanějších 

technologií, pokud nebereme v potaz tiskárnu od firmy Markforged, která má patentované 

tisknutí z nylonu, do kterého vkládá spojitou výztuž z karbonových, kevlarových nebo skelných 

vláken. Výsledný model je zcela funkční a vyniká výbornými mechanickými vlastnostmi 

rovnající se oceli. Cenová relace nejvíce používaných materiálů PLA a ABS se pohybuje kolem 

500 korun za 1kg materiálu. Údržba tiskáren je jednoduchá. Nevýhodou je přesnost tisku, neboť 

se nevyrovná ostatním technologiím. Výtisky jsou více odolné na tah a vzpěr než na namáhání 

v ohybu. Kromě Marforgedu, jehož vytištěné součásti jsou vysoce odolné. 

4.2 SLA 

SLA vyniká v detailnosti tisku. Má velké uplatnění v oblasti šperkařství a v medíně 

pro výrobu modelů. Výtisky jsou velice křehké a z technického hlediska nepoužitelné. 

4.3 SLS 

Výhodou je, že lze tisknout z více materiálu nejen z kovu. Jinak se podobá metodě DMLS. 

Liší se však spotřebou materiálu. Při tomto postupu se nepoužitý materiál vyhazuje, 

proto se jedná o jednu z nejdražších metod. 

4.4 DMLS 

Metoda DMLS přináší mnohem větší využití než předešlé tři metody. Kvalita tisku 

se vyrovná kvalitě a přesnosti CNC stroje, dokonce jej předčí. Přináší dobré mechanické 

vlastnosti a vysokou detailnost tisku, která není na jiných strojích dosažitelná.  

  

Jedná se o druhý nejdražší výrobní proces 3D tisku. Kovový prášek je složitý na výrobu, 

proto je jeho cena vysoká. Prášek je tak jemný, že se snadno dostane přes kůži do krevního 

oběhu a dochází k otravě krve. Je zapotřebí dbát na zvýšenou bezpečnost. 
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5 PARALELNÍ KINEMATIKA 3D TISKU 

3D tiskárna není nic jiného nežli robot, proto je její vznik spjat s počátky robotiky. První 

elektrický robot byl vyvinut na počátku roku 1970, jako technologie, která měla nahradit lidský 

prvek při tvrdé montáži a nebezpečných pracích, jako je bodové svařování, manipulace atd. 

Cílem bylo postavit robota s velkým pracovním prostorem a velkou flexibilitou, 

avšak bez jakéhokoliv požadavku na vysokou přesnost a stabilitu, které dříve nebyly 

požadovány pro dotyčné vlastnosti. Pro dosažení těchto cílů byla použité sériová technologie 

(sériová kinematika), která se používá dodnes. Jde o tzv. sériové propojení jednotlivých členů 

stroje. Každá další osa je uložena na předchozí, viz obrázek na pravé straně. Tato technologie 

má tu výhodu, že je schopna se pohybovat ve všech směrech a dává potřebnou flexibilitu 

a prostor, ovšem bez přesnosti a tuhosti. [16] 

 

Obrázek 7: Robotické rameno IRB 4400 od firmy ABB - sériová kinematika  

          Zdroj: [17] 

 

 

Obrázek 8: Zjednodušení robotického ramene 

          Zdroj: [18] 



22 

 

 

      Obecně je dáno, že v průmyslu je dbáno na přesnost a tuhost. Všechny CNC stroje 

by měly tyto nároky splňovat, aby byly schopny vyrábět přesné a kvalitní díly pro průmysl, 

který vyžaduje přesnost v řádech mikronů v kombinaci s kapacitou odstraňování množství 

třísek. Avšak většina lidí si neuvědomuje, že všechny tradiční obráběcí stroje a roboti na trhu 

jsou také založeny na sériové kinematice. Aby si takový stroj zachoval svoji tuhost a přesnost, 

musí mít značně robustní konstrukci, aby se tak zaručila jeho přesnost v koncovém bodě. 

Zvyšuje se tím jeho váha a velikost lože, v kterém je umístěn. [16] 

 

Obrázek 9: Sériový robot s velkou tuhostí  

          Zdroj: [19] 

 

Obrázek 10: Zjednodušení sériového robota s velkou tuhostí  

          Zdroj: [20] 

      Paralelní kinematika v sobě spojila dostatečnou flexibilitu, přesnost, tuhost a velký 

pracovní prostor. Svoji tuhostí a přesností překoná stroje pracující na bázi sériové 

kinematiky. V posledních 20-ti letech vývoj paralelní kinematiky výrazně pokročil. 

Pohyb je prováděn v X, Y, Z, s třemi nebo více paralelními osami. Tím je mechanismu 

propůjčena vynikající tuhost a přesnost. První stroj, který byl použit pro skutečnou práci 

v průmyslu, sestavil Karl-Erik Neumann v roce 1994 a nazýval se Tricept. V roce 2004 

se paralelní kinematika stroje posunula na další úroveň díky technologie Exechon.[16] 
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          Zdroj: [21] 

 

 

 

 

 

 

          Zdroj: [22] 

 

 

Obrázek 11: Tricept T606  

Obrázek 12: Exechon  
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5.1 Porovnání sériové kinetiky s paralelní kinematikou 

5.1.1 Sériová kinematika  

Výhodou je její jednoduchost, snadná údržba a velký pracovní prostor. Nevýhodou 

je hmotnost jednotlivých částí stroje, které působí ohyb. Sériová kinematika způsobí 

při vytvoření chyby její sečtení s ostatními a tím zvětšení výsledné chyby stroje. 

Není dosahováno takové přesnosti pohybu koncového bodu. 

5.1.2 Paralelní kinematika 

Paralelní kinematika má na rozdíl od sériové kinematiky pohony na základním rámu, 

čím je značně ulehčeno pohyblivé části konstrukce. Konstrukce je namáhána především 

na kombinaci tahu a tlaku neboli vzpěru. Díky tomu jsou zaručeny lepší dynamické vlastnosti. 

Jednotlivé části stroje jsou v podstatě stejné. 

Mezi hlavní nevýhodu patří špatný poměr pracovního a zástavbového prostoru. Dochází 

zde ke kolizi jednotlivých dílu mechanismu a také singulární polohy v pracovním prostoru 

nejsou zrovna dobré pro ovládání stroje, proto jsou zde kladeny i vysoké nároky na řízení 

a to zejména po softwarové stránce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[23], [24]  

Obrázek 14: Original Prusa i3 MK2S Obrázek 13: TriLAB Kossel  
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6  PARALELNÍ KINEMATIKA DELTABOTA  

Pomocí matematického programu MATLABU (matrix laboratory) a Simulinku (simulační 

program využívající data z MATLABU) se provede jednoduchá simulace chování paralelní 

kinematiky konstrukčně nazvané 3D tiskárny DELTABOT.    

Cílem je prostřednictvím vektorové metody vytvořit rovnice, které následně pomocí 

programů nasimulují pohyb mechanismu DELTABOTA. Pohyblivá platforma se má neustále 

pohybovat ve vodorovné poloze. Pohyb DELTABOTA  lze uskutečnit pomocí dvou 

kinematických metod, kterými jsou dopředná (přímá) kinematika a inverzní kinematika.   

6.1 Výpočet počtů stupňů volnosti mechanismu 

Počet stupňů volnosti lze určit prostřednictvím topologické Chebychev–Grübler–Kutzbach 

rovnice vyjadřující počet stupňů volnosti mechanického systému podrobenému vazbám 

v případě prostorových mechanismů.  

 

𝑛 =  6(𝑢 −  1) − 6 (𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑) − 5 (𝑟𝑜𝑡 + 𝑣𝑎𝑙 + 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝑠𝑐𝑟𝑒𝑤) − 4 (𝑐𝑦𝑙𝑑𝑟) − 3 (𝑠𝑝ℎ)   (6.1) 

 u  počet členů včetně rámu 

rigid  počet pevných vazeb v systému 

rot   počet rotačních vazeb v systému 

val počet valivých vazeb v systému 

screw počet šroubových vazeb v systému 

cyldr počet valivých vazeb v systému 

sph počet sférických vazeb v systému 

trans počet posuvných vazeb v systému 

Rovnice (6.1), vyjadřuje mobilitu systému bez ohledu na uvažování její konkrétní geometrie 

a v některých speciálních (singulárních případech tato rovnice selhává). Platforma je spojena 

s pohyblivými vozíky na vertikálních osách prostřednictvím 3 paralelogramů, které zabraňují 

rotaci pohyblivé platformy. Z hlediska zjednodušení modelu budou paralelogramy uvažovány 

jako 3 ramena mechanismu dle obrázku 16. 
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Zdroj: vlastní zpracování 

6.1.1 Výpočet stupňů volnosti  

 Výpočet stupňů volnosti bez uvažování pohybu souřadnic z1 – z3 

o Počet členů:  

𝑢 = 6 ∙ (𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛) + 𝑧á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛𝑎 + 𝑝𝑜ℎ𝑦𝑏𝑜𝑣á 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 = 8  (6.2) 

o Počet vazeb mechanismu:  

12 ∙ 𝑠𝑝ℎ𝑒𝑟 =  12 𝑣𝑎𝑧𝑒𝑏 𝑚𝑒𝑐ℎ𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑢  (6.3) 

o Konečným dosazením do vzorce (1.1) se dostane 

 Parazitní stupně volnosti vazby (pohyb členu se neprojeví na pohybu 

platformy resp. koncového efektoru – např. rotace vzpěry kolem 

vlastní osy): 6  

𝑛 = 6 ∙ (𝑢 − 1) − 3 ∙ 𝑠𝑝ℎ𝑒𝑟 − 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑧𝑖𝑡𝑛í 𝑣𝑎𝑧𝑏𝑦 = 

𝑛 = 6 ∙ (8 − 1) − 3 ∙ 12 − 6 = 0°  

(6.4) 

Obrázek 15: Ukázka paralelogramu (zelená ramena mechanismu)  
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 Za předpokladu, že ve výpočtu nejsou uvažovány změny 

souřadnic z1 – z3  (ramena mechanismu jsou v klidu), tak výsledný počet 

stupňů volnosti je roven nule.  

 Výpočet stupňů volnosti s uvažováním vozíků (souřadnice z1 – z3) 

o Počet členů:  

𝑢 = 6 ∙ (𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛) + 𝑧á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛𝑎 + 𝑝𝑜ℎ𝑦𝑏𝑜𝑣á 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 + 3 ∙ (𝑣𝑜𝑧í𝑘𝑦) = 11 (6.5) 

o Počet vazeb mechanismu:  

12 ∙ 𝑠𝑝ℎ𝑒𝑟 +  3 ∙ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 12 𝑣𝑎𝑧𝑒𝑏 𝑚𝑒𝑐ℎ𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑢 (6.6) 

o Konečným dosazením do vzorce (1.1) se dostane 

 Parazitní stupně volnosti (pohyb členu se neprojeví na pohybu 

platformy resp. koncového efektoru – např. rotace vzpěry kolem 

vlastní osy): 6  

𝑛 = 6 ∙ (𝑢 − 1) − 3 ∙ 𝑠𝑝ℎ𝑒𝑟 − 5 ∙ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 − 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑧𝑖𝑡𝑛í 𝑣𝑎𝑧𝑏𝑦 

𝑛 = 6 ∙ (11 − 1) − 3 ∙ 12 − 5 ∙ 3 − 6 = 3°  

(6.7) 

 Za předpokladu, že ve výpočtu jsou uvažovány změny souřadnic 

z1 – z3  (ramena mechanismu jsou v pohybu), tak výsledný počet stupňů 

volnosti je roven třem.  

Při analýze stupňů volnosti byly použity dva různé stavy mechanismu a byli brány v potaz 

užitečné a parazitní stupně volnosti. 

 

Obrázek 16: Zjednodušená konstrukce DELTABOT s popisem jednotlivých členů 

Zdroj: vlastní zpracování 
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6.2 Rozměry mechanismu 

Výpočty a dané rozměry mechanismu jsou popsány v následujících obrázcích a vzorcích.  

 

Obrázek 17: Rozměry rámu DELTABOTA  

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

  

 

Obrázek 18: Rozměry pohyblivé platformy DELTABOTA 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Určení bodů na pevné základně je neměnné, to samé platí i u bodů na pohyblivé platformě. 

 

𝐵1 = {
−
𝐿1
2

−𝑤𝐵
0

}                                   𝐵2 = {

𝐿1
2

−𝑤𝐵
0

}                                𝐵3 = {
0
𝑢𝐵
0
} 

 

𝑃1 =

{
 
 

 
 −

√3

2
𝑤𝑃

−
1

2
𝑤𝑃

0 }
 
 

 
 

                         𝑃2 =

{
 
 

 
 √

3

2
𝑤𝑃

−
1

2
𝑤𝑃

0 }
 
 

 
 

                           𝑃3 = {
0
𝑤𝑃
0
} 

 

 

(6.8) 

 

Vrcholy trojúhelníka pohyblivé platformy jsou: 

𝑝1 = {
0
−𝑢𝑃
0
}                                   𝑝2 = {

𝐿2
2
𝑤𝑃
0

}                                𝑝3 = {
−
𝐿2
2

𝑤𝑃
0

} 

 

(6.9) 

Kde: 

𝑤𝐵 = 
√3

6
 𝐿1            𝑢𝐵 = 

√3

3
 𝐿1            𝑤𝑃 = 

√3

6
 𝐿2           𝑢𝑃 =  

√3

3
 𝐿2 

 

(6.10) 

 Pro možnost výpočtu a simulace jsou dány tyto rozměry rovnoramenných stran trojúhelníků, 

kde L1 = 0,5 m a L2 = 0,1 m. Těžiště základní platformy leží dle daných souřadnic 

z = [0.02 0.02 0.02]. Zvolená souřadnice q = [0 0 3] určuje maximální výšku základního 

rozměru mechanismu. Délku ramen lze spočítáme: 

𝑡 = 𝑢𝐵 −  𝑤𝑃 =  
√3

3
 𝐿1 − 

√3

6
 𝐿2 

(6.11) 
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Obrázek 19: Zjednodušená konstrukce DELTABOTA v obecném pohybu 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 
             Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obrázek 20: Pohled na mechanismus v osách ZY 

Z
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r

o

j

: 

v

l
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Obrázek 21: Geometrický popis pohyblivé platformy k systému 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Obrázek 22: Geometrický popis základní platformy k systému 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výpočet 𝑧1−3 viz obrázek 22: 
𝑧1 =  𝑍 − 𝑏1𝑧 
𝑧2 =  𝑍 − 𝑏2𝑧 
𝑧3 =  𝑍 − 𝑏3𝑧 

(6.12) 
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Výpočet velikosti 𝑏1−3𝑧: 
𝑏1𝑧 = sin(𝛽11) ∙ 𝑏1 

𝑏2𝑧 = sin(𝛽12) ∙ 𝑏2 

𝑏3𝑧 = sin(𝛽10) ∙ 𝑏3 

(6.13) 

Výpočet souřadnice Z: 

𝑍 = 𝑏1𝑧 + 𝑧1 

𝑍 = 𝑏2𝑧 + 𝑧2  
𝑍 = 𝑏3𝑧 + 𝑧3 

(6.14) 

Po dosazení z rovnice (6.13): 

𝑍 = sin(𝛽11) ∙ 𝑏1 + 𝑧1 

𝑍 = sin(𝛽12) ∙ 𝑏2 + 𝑧2  
𝑍 = sin(𝛽10) ∙ 𝑏3 + 𝑧3 

 

Prostor pohybu platformy (trysky) v paralelní kinematice je popsán pomocí válce.  

(6.15) 

 

  
 

6.3 Volba kinematického řešení  

Mechanismus lze řešit pomocí dopředné (přímé) nebo inverzní kinematiky. U sériové 

kinematiky je jednodušší užití dopředné kinematiky, kde výpočty a rovnice jsou snadnější pro 

matematické řešení než u inverzní kinematiky. V případě paralelních kinematik je komplexnost 

výpočtu inverzní a dopředné kinematiky opačná. 

 Rozdíl mezi dopřednou a inverzní kinematikou je založena na vztahu mezi souřadnicemi 

pohonů a výsledným pohybem. Dopředná kinematika v případě paralelních mechanismů řeší 

polohu platformy na základě znalosti souřadnic pohonů, inverzní kinematika řeší vypočet 

pohonových souřadnic na základě polohy pohyblivé platformy. 

6.3.1 Dopředná (přímá) kinematika 

V případě DELTOBOTA přímá kinematika řeší polohu plaformy jako funkci pohonových 

souřadnic vertikálních vozíků. Se znalostí těchto souřadnic: z1, z2 , z3  získáváme polohu bodu 

P pohyblivé platformy, kde pod P je určen souřadnicemi X, Y, Z. Parametry z1, z2 , z3  

jsou nezávislými pohonovými souřadnicemi.  

 Řešení dopředné kinematiky mechanismu DELTABOT bylo provedeno pomocí programu 

Matlab a Simulink. Byly sestaveny příslušné vazbové rovnice, které jsou v rámci pohonových 

souřadnic iterativně řešeny Newton-Rapsonovou metodou. 
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             Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Obrázek 23: Uzavřené smyčky systému 

             Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obrázek 22: Dopředná kinematika 
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6.3.2 Inverzní kinematika 

Inverzní kinematika v případě DELTABOTA vede k výpočtu pohonových souřadnic jako 

funkce polohy pohyblivé platformy. Požadovaným pohybem je myšleno umístění bodu P 

pohyblivé platformy. Nezávislými parametry jsou X, Y, Z bodu P, vzhledem k základnímu 

rámu.  

V případě přípravy tiskového programu pro DELTOBOTA se objekt nejdříve „nařeže“ 

pomocí sliceru do 2D rovin ve kterých je definována trajektorie pohybu bodu P, 

který prostřednictvím inverzní kinematiky vede přímočaře na výpočet jednotlivých 

pohonových souřadnic z1, z2, z3. Bod P je v tomto případě brán jako poloha trysky 

vytlačovaného materiálu. 

6.4 Řešení pomocí MATLABU a Simulinku 

Cílem této podkapitoly je popsat sestavení simulačního modelu DELTABOTA. Tento 

simulační model řeší dopřednou kinematiku a následně provádí vizualizaci pohybu platformy, 

jako funkce pohonových souřadnic. Logika sestavení rovnic vychází z vektorové metody 

aplikované ve 3D. 

6.4.1 Kinematika 

V souboru kinematika jsou uloženy základní informace o rozměru systému. Viz soubor 

kinematika.m. 

6.4.2 Jacobiova matice závislých a nezávislých souřadnic 

Jacobiova matice je matice parciálních derivací užívaných pro řešení soustavy nelineárních 

rovnic. Viz soubor jacobianJq.m a jacobianJz.m.m. 

6.4.3 Vazby 

Vazby slouží k zajištění funkčnosti mechanismu. Body B´ , které jsou vidět na Obrázku 22, 

se pomocí vazeb pohybují po konstrukci posuvným pohybem. Body P1-P3 jsou umístěny 

na pohyblivé platformě a na jejich souřadnicích jsou prostřednictvím sférických vazeb 

připojena ramena B1-B3. Funkce R=vazby (z, q) matematicky vyjadřuje míru uzavřenosti 

kinematických smyček. Cílem iteračního algoritmy Newton-Raphsonovy metody 

je minimalizovat rezidua těchto funkcí. Viz soubor vazby.m. 
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Obrázek 24: Kinematické schéma mechanismu 

             Zdroj: vlastní zpracování 

6.4.4 Rovnice programu 

Základní vazbové rovnice programu jsou dány prostřednictvím geometrického popisu 

mechanismu. Attachment_point (upevňující body), platform_point (body platformy), platform 

jsou informace udávající matematický popis geometrie mechanismu a pomocí funkce plot 

vykreslují základní zobrazení systému. Viz rovnice.m. 

             Zdroj: vlastní zpracování 

Obrázek 25: Vizualizace mechanismu 
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6.4.5 K-řešič a lae.m 

K-řešič a lae.m obsahují řešič soustavy lineárních rovnic, nezbytný pro výpočet jednotlivých 

iteračních kroků Newtonovy-Rapson metody. Viz soubor Kresic.m a lae.m. 

 

6.4.6 Animace DELTABOTA 

Funkce animace(u) vykresluje dynamický pohyb mechanismu. Pohyb je dán 

prostřednictvím Definition of basic platform point coordinates (Definice souřadnic základních 

bodů platformy). Matematický zápis geometrie DELTBOTA se základními parametry, 

funkcí set v kombinaci s vytvořeným programem v Simulinku a příslušnými funkcemi vytváří 

animaci pohybu soustavy. Viz soubor animace.m. 

 

6.4.7 Výsledná animace programu v Simulinku 

Simulink je program využívající funkce z MATLABU k simulaci dynamických systémů. 

Data Store Memory obsahuje informace o globálních rozměrech mechanismu. 

Bloky Sine Wave jsou simulované sinusové signály systému představující informace 

o nezávislých souřadnicích. Memory je paměť zajištující dynamickou řešitelnost pohybu 

mechanismu v čase. MATLAB Function řeší funkci y = inv_kin(z, u), jejíž hodnoty můžeme 

pozorovat prostřednictvím bloku Scope, a které jsou též přenášeny do animačního bloku 

Interpreted. Matlab Function. Viz soubor inv_kin_v2slx.slx 

             Zdroj: vlastní zpracování 

Obrázek 26: Vytvořený program v Simulinku 
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Obrázek 27: Zobrazení průběhu mechanismu pomocí funkce bloku Scope 

             Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

Obrázek 28: Výsledný obrázek animace mechanismu 

             Zdroj: vlastní zpracování 
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7 ZÁVĚR 

Předmětem této práce bylo seznámení se s problematikou 3D tisku od historie po současný 

vývoj. Zároveň byla provedena rozsáhlá rešerše mechanismů používaných v 3D tisku. 

Na základě informací získaných při porovnání sériové a paralelní kinematiky mechanismu 3D 

tiskárny, bylo zjištěno, že tiskárna využívající principu paralelní kinematiky, na rozdíl 

od tiskáren se sériovou kinematikou, kde se chyby sčítají, dokáže chyby dynamiky sytému 

částečně eliminovat a tím dosahuje větší přesnosti tisku i přes její složitou kalibraci.  

Pomocí simulačního programu Matlab a Simulink byl pomocí dopředné kinematiky 

vytvořen model, na kterém je možné pozorovat chování dynamiky mechanismu DELTABOTA. 

Pohyb systému simulovaný prostřednictvím animace splňoval pohyb ve třech stupních volnosti 

v 3D prostoru, kde nedocházelo k nežádoucímu natočení pohyblivé platformy. Funkčnost 

dynamiky systému pro paralelní kinematiku je tím splněna. 

Oblast vývoje 3D tisku je stále velmi dynamická a u výtisků, na které je kladena vysoká 

přesnost, je dle získaných informací vhodnější využít tiskárnu pohybující se pomocí paralelní 

kinematiky.  
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SEZNAM PŘÍLOH  

Přílohy odevzdány elektronicky: 

 animace.m   - m-file s animací mechnismu 

 jacobianJq.m  - m-file s Jacobiovou maticí nezávislých souřadnic 

 jacobianJz.m  - m-file s Jacobiovou maticí závislých souřadnic 

 Kresic.m   - m-file s řešičem rovnic lineární soustavy 

 lae.m   - m-file s řešičem rovnic lineární soustavy 

 Rovnice.m   - m-file s rovnicemi popisující dynamiku mechanismu 

 vazby.m   - m-file s rovnicemi umožňující funkčnost mechanismu 

 kinematika.m  - m-file se základními parametry mechanismu 

 inv_kin_v2slx.slx  - slx-file  s blokovým programem DELTABOTA 

 slprj   - složka obsahující potřebné systémové soubory   

       

Přílohy na přiloženém CD:  

 animace.m   - m-file s animací mechnismu 

 jacobianJq.m  - m-file s Jacobiovou maticí nezávislých souřadnic 

 jacobianJz.m  - m-file s Jacobiovou maticí závislých souřadnic 

 Kresic.m   - m-file s řešičem rovnic lineární soustavy 

 lae.m   - m-file s řešičem rovnic lineární soustavy 

 Rovnice.m   - m-file s rovnicemi popisující dynamiku mechanismu 

 vazby.m   - m-file s rovnicemi umožňující funkčnost mechanismu 

 kinematika.m  - m-file se základními parametry mechanismu 

 inv_kin_v2slx.slx  - slx-file  s blokovým programem DELTABOTA 

 slprj   - složka obsahující potřebné systémové soubory   

 

 


