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Algoritmus ovládání robota pro nehorizontální 3D tisk
Cílem práce byla algoritmizace ovládání pohybů robota pro 3D tisk. V úvodu práce
jsem se snažil vysvětlit důvod digitalizace ve stavebnictví, parametrizaci a tím spojenou
automatizaci. Následně jsem popsal technologii aditivní výroby se zaměřením na tisk
konstrukcí na bázi betonu a cementových směsí pomocí robotů, jako jednu z možností, jak
zefektivnit stavební výrobu. Byly vysvětleny technologie pro 3D tisk, s popsáním
problematiky plátkování a možných řešení. Poté jsem se snažil čitateli uvést aplikaci
Dynamo Studio, jakožto prostředí vizuálního programování používaného pro výpočetní
procesy v BIM navrhování. V tomto prostředí probíhala samotná algoritmizace pro pohyb
robota KUKA po trajektoriích, na kterých by měl probíhat v budoucnu 3D tisk. Jako
zvolená tělesa pro vytvoření trajektorií byly vybrány skořepiny rotačního paraboloidu a
núbijské klenby. Použil jsem metodu nehorizontálního plátkování a také klasického
horizontálního plátkování pro srovnání. Vygenerované kódy byly poté ozkoušeny v
robotické laboratoři KUKA, nacházející se na fakultě.
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Controlling algorithm for robot based non-horizontal 3D printing
The aim of this thesis was algorithmization of control robot movement for 3D
printing. At the beginning of the thesis I tried to explain the reason for the digitization in
the civil engineering, the parameterization and the associated automation. I then described
the technology of additive manufacturing with a focus on printing material of concrete and
cement mixtures using robots as one of the ways to increase the efficiency of construction.
Techniques for 3D printing were described, with descriptions of slicing issues and possible
solutions. Then I tried to introduce the reader to Dynamo Studio as a visual programming
environment used for computational processes in the technology of BIM design. In this
environment, the algorithm for the movement of KUKA robots was designed on which 3D
prints could work in the future. As the selected objects for the generation of trajectories for
the robot was paraboloid shell and the Nubian vaults were chosen. I used the nonhorizontal slicing method as well as the classic horizontal slicing for comparison. The
generated codes were subsequently tested in the KUKA robotics laboratory located at the
faculty.
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1

Cíl práce
Cílem této práce je navrhnout algoritmus, který bude generovat kód pro pohyb

průmyslového robota po trajektorii, během kterého by na jeho hlavici měla být v budoucnu
umístěna tryska vytlačující cementovou maltu a tím vykonávat technologii 3D tisku. Ve
světě se začínají rozvíjet metody pro automatizovanou realizaci zakřivených konstrukcí
z betonu. V rámci rešerše budou prostudovány metody aditivní výroby a plátkování těles
pro nehorizontální 3D tisk. Jako tělesa budou vybrány dvojitě zakřivené skořepiny a
klenby. 3D tisk zakřivených konstrukcí je velmi komplexní úkol a pro úspěšnou aplikaci
vyžaduje řešení mnoha dílčích problémů. V mé práci se zaměřuji na ovládací algoritmus
pro průmyslového robota, návrh vlastností tiskového materiálu, řešení konstrukce výtlačné
trysky další související aspekty bude nutno vyřešit v dalším výzkumu. Algoritmus bude
navrhován v prostředí parametrického modeláře s využitím pluginů pro ovládání
průmyslového robota. Výsledkem bude algoritmus generující kód, který po nahrání do
zařízení robota, bude kontrolovat trajektorii pohybu. Algoritmus bude mít schopnost
změnou parametrů upravovat vlastnosti tisku, jako je například tvar tělesa nebo výšku
jednotlivých vrstev tisku.

- 10 -

2

Úvod
Pokrok ve výpočetních metodách a CAD prostředí otevřelo architektům snadnější

přístup a větší možnosti v objevování geometrií a tvorbě různých tvarů. To však vede
k otázce, jak tyto tvary zrealizovat. Zatímco projekce otevřela nové příležitosti pro tvoření
složitých a jedinečných tvarů, technologie výroby, efektivní využití materiálů a s tím
spojená cena za tyto zakázkové betonové konstrukce je stále výzvou pro objevování. Ve
stavebním průmyslu nejběžnější způsob pro zjednodušení tvorby jednoduše zakřivených
tvarů je bednícími prvky konfigurovatelných modulárních systémů jako Peri Rundflex,
RMD Kwikform Trapeze a Doka H2O. [1]

Obr. 1 Vizualiaceinteriéru vlakového nádraží Arnhemu v Nizozemí se zakřivenou konstrukcí
(Zdroj: https://www.arup.com/projects/arnhem-central-station)
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Bednění pro dvojitě zakřivené povrchy je většinou vytvořeno ze dřeva použitím metod
digitální fabrikace, většinou CNC obráběním nebo řezáním. Zejména pokud je bednění
použito jen jednou, dochází k nadměrné spotřebě materiálu a větší tvorbě odpadu vedoucí
k ceně až 50% z celkové ceny výsledného díla betonové konstrukce [2]. Dále technologie
výroby těchto konstrukcí stále většinou vyžaduje zajištění přístupu pracovníků a tím
odpovídajících zabezpečených pracovních míst, většinou na lešeních, které dále kladou
další nároky na důmyslnost řešení staveništní výroby. Výzkumnými týmy je zkoumána
řada různých způsobů jak zefektivnit výrobu těchto jedinečných betonových prvků.
Například dvojitě zakřivená konstrukce budovy vlakového nádraží Arnhemu v Holandsku
(obr. 1), kde výroba proběhla užitím pohyblivé formy (obr. 2), jejíž tvar se mohl upravovat
pomocí vysouvacích hlavic strojů držící bednění. Další příklady adaptivních systémů jsou
pružné formy v kombinaci s tvarovatelným materiálem, jako je třeba vosk a formy tvořené
zmrzlým pískem. Tato řešení se dají použít pro mírně zakřivené povrchy.

Obr. 2 Přesun bednění během realizace vlakového nádraží v Arnhemu
(Zdroj: https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2067522/Dak-van-station-Arnhem-krijgt-vorm)

Jako další trend, jak zhotovovat tyto jedinečné betonové prvky, se stále více objevuje
technologie 3D tisku. Již byly publikovány práce od společností jako Contour Crafting,
XTreeE a D-Shape. Dále na universitě v Loughborough představili možnosti a potenciál
vrstveného nanášení betonu ke snížení nebo úplnému eliminování použití bednění vůbec.
Nicméně, přímá produkce zakřivených betonových prvků 3D tiskem je stále poměrně
pomalé a vyžaduje další vývoj k překonání dosavadních zbývajících překážek této
technologie Vzhledem k tomu, že současnými technologiemi netiskne výztuž a tím tedy,
nelze konstrukční prvky vyrábět, tak jak to vyžadují ČSN normy a Eurokód. Proto jsou
zatím betonové prvky vyráběné technologií 3D tisku používané zejména jako ztracené
- 12 -

bednění pro nové konstrukce.3D tisk se již nyní používá k tvorbě forem ze
slévárenského písku s pojivem z cementu nebo plastu. Zatímco takto vyrobené formy
nabízí výraznější volnost při návrhu prostorového tvaru výrobku, jejich nevýhodou stále
zůstává nerecyklovatelnost, hmotnost, dočasné konstrukce a, v případě použití jako
ztraceného bednění, další přidaná zatížení konstrukce. Alternativou ztraceného bednění je
systém „MeshMould“, který začal využívat 3D tisk technologie k vytvoření husté výztužné
mřížky, která funguje jako bednění pro lití betonu s nízkým vodním součinitelem. Nyní
tento systém využívá stroj kontrolovaný robotem pro ohýbání a svařování prutů
k vytvoření celků výztuže přímo na stavbě [2].

3
3.1

Situace ve stavebnictví
Digitalizace stavebnictví
S rozvojem informačních technologií, který nastal převážně v druhé polovině

minulého století, růstu množství informací, díky globalizace, se začala zavádět digitalizace
pro zefektivnění a snadnější uchovávání informací a řízení procesů. Ve stavebnictví se
tento trend začal objevovat od počátku 80. let 20. století přejímáním řešení, které mají
obdobné procesní kroky, a to především z příbuzných technických oborů, jako je
strojírenství. Tato změna nastala zprvu u ručně zpracovávaných návrhů a příprav staveb,
kde probíhá studie různých variant a tedy i spousta změn v návrhu, rozšířením počítačem
podporovaného navrhování v čele se systémy CAD (angl. Computer Aided Design). Po
roce 2002 se začíná objevovat pojem technologie BIM (angl. Building Information
Modeling), který je poslední dobou stále častějším tématem i díky schválení „Koncepce
zavádění metody BIM v České republice“ vládou ČR v září roku 2017. Materiál
vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM
a Státním fondem dopravní infrastruktury a měla by završit třetí průmyslovou revoluci ve
stavebnictví, která předchází, v jiných oborech již probíhající, čtvrtou průmyslovou
revoluci též známou jako Průmysl 4.0. BIM do češtiny přeložen též jako informační
modelování staveb je proces vytváření, užití a správy dat stavby během jejího životního
cyklu. Jejím základem je vytvoření trojrozměrného geometrického tvaru budovy a
přidáním dalších negeometrických informací o fyzikálních, statických, tepelnětechnických, ekonomických a technologických vlastnostech prvků budovy vytvoření
komplexního celku objektu. Takto vytvořený model je využíván nejen při změnách
v návrhu, ale i při přípravě výstavby v koordinaci jednotlivých profesí a tím předcházení
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problémů během probíhající výstavby a poté také během provozu a správy budovy.[3]
V širším kontextu pak může být spojení jednotlivých budov do celku „chytrých měst“
(angl. Smart Cities), které využívá digitální, informační a telekomunikační technologie pro
zvyšování kvality života a efektivnější využívání zdrojů ve městech.
3.2

Parametrizmus
S rozvojem počítačů a digitalizace se vedle BIM začínají objevovat další novátorské

přístupy navrhování staveb, strojů a staveb. Velice perspektivní se jeví tzv. parametrické a
generativní navrhování, které zaujalo vysoké školy architektonických oborů. Je vytvořen
skript (program), který generuje architektonické formy a umožňuje operativně během
navrhování změnou vstupních parametrů měnit a uzpůsobovat výsledný návrh. Architekt
může díky algoritmu řadu svých projekčních činností zautomatizovat, čímž vzniká více
prostoru pro tvůrčí práci a vymýšlení sofistikovanějších konstrukčních řešení. Pro tento
styl současné avantgardní architektury se začal používat termín „Parametrizmus“ (z angl.
Parametricism), termín byl vytvořen Patrikem Schumacherem, architektonickým
partnerem Zaha Hadid [4], ale jeho počátky můžeme nalézt již v projektech a teoriích
amerického architekta Petera Eisenmana, jehož dílo Památník holocaustu v Berlíně (obr. 4)
může být příkladem tohoto architektonického směru nebo minimálně jeho předchůdcem.
Parametrizmus znamená, že všechny architektonické prvky a komplexy jsou parametricky
tvárné. To znamená posun k základům
ontologie, které jsou zkoumány již od dob
antických filosofů jako přírodní úkazy
(obr. 3), v základních prvcích architektury.
Namísto klasického a moderního spoléhání
se na rigidní geometrické obrazce obdélníky, kostky, válce, pyramidy a koule
- nové geometrické entity parametrizmu
jsou křivky - spline, nurbs atd. Jedná se o
základní geometrické stavební bloky pro
dynamické systémy, které reagují na
"atraktory"

a

mohou

být

navzájem

rezonovány prostřednictvím skriptů [13].

Obr. 3 Uspořádání semínek Marunku Barvířského po křivkách
Fibonacciho posloupnosti (Zdroj:
https://en.wikipedia.org/wiki/Fibonacci_number#/media/File:Fi
bonacciChamomile.PNG)
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I přesto, že ke každému z programovacích jazyků existuje uživatelská příručka, řada
tutoriálů a na internetu vznikají komunity jejich uživatelů, není tento směr mezi architekty
rozšířen a zájem si zatím získává. Důvodem může být uživatelská nepřipravenost a
požadavek naučení se základů programování a algoritmizace, která při vyslovení může
vyvolávat představu nesrozumitelných a složitých textových kódů. To se však začíná měnit
zaváděním pluginů do používaných návrhových prostředí jako je Grasshopper softwaru
Rhinoceros 3D nebo Dynamo pro Revit, s kterými se pracuje formou vizuálního
programování, což může být pro nováčky v programování zajímavější. V těchto pluginech
se může využívat automatizace pro vyplňování parametrů prvků v modelu, přípravě
výkresů automatickým vyplněním rohových razítek nebo modelování tvaru výkopů a
výpočet kubatur vytěžené zeminy. Můžeme tedy vidět, že prostor pro automatizaci a tím
další zefektivnění práce architektů a inženýrů, je obrovský a zavedení parametrického
(algoritmického) navrhování do výuky vzrostou tvůrčí schopnosti budoucích absolventů a
tak zvýší jejich uplatnění na trhu práce.

Obr. 4 Památník holocaustu od architekta Petera Eisenmanaa
(Zdroj:https://en.wikipedia.org/wiki/Memorial_to_the_Murdered_Jews_of_Europe#/media/File:Memorial_to_the_Murd
ered_Jews_of_Europeabove.jpg)

3.3

Generativní navrhování
Generativní navrhování napodobuje evoluční přístup přírody k návrhu. Návrháři nebo

inženýři vkládají návrhové cíle do softwaru generativního návrhu spolu s parametry, jako
jsou vlastnosti materiálu, výrobní metody a omezení finančních nákladů. Návrhář zkoumá
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všechny možné permutace řešení, rychle generuje návrhové alternativy, testuje a naučí se z
každé iterace, co funguje a co ne (obr. 5). Po každé iteraci může upravovat vstupní
parametry nebo strukturu algoritmů. Designer přitom nemusí být člověk, ale další testovací
program, jako jsou stále více zdokonalované umělé inteligence. Návrhář se přitom učí
vyhodnocováním výsledků po každé iteraci [5].Proces kombinovaný s výkonem digitálních
počítačů, který dokáže prozkoumat velmi velký počet možných permutací řešení,
umožňuje konstruktérům vytvářet a testovat zcela nové možnosti, mimo to, co člověk sám
mohl dosáhnout, dosáhnout co nejefektivnějšího a optimalizovaného designu. Napodobuje
evoluční přístup přírody k návrhu
prostřednictvím

genetických

variací a výběru [6]. Generativní
navrhování je stále důležitější, díky
novým programovacím prostředím
a skriptovacím možnostem, které
otevírají možnosti realizovat své
nápady

i

návrhářům

programovacími

s malými

zkušenostmi.

Tento proces může řešit složité
problémy,

které

by

jinak

vyžadovaly podstatně více zdrojů
pro prozkoumání tolika řešení, což
z něj

činí

atraktivní

volbu

problémů s velkým počtem řešení.

4

u

Obr. 5 Diagram postupu generativního navrhování (Zdroj: Hartmut
Bohnacker, Julia Laub, Benedikt Groß, Claudius Lazzeroni (2009),
Book „Generative Gestaltung“, www.geberative-gestaltung.de)

Digitální fabrikace
Digitální výroba je typ výrobního procesu, kde je stroj ovládán počítačem. Tyto

technologie spočívají v přímé interpretaci virtuálního CAD modelu automatizovaným
strojním zařízením na principu CNC (Computer Numeric Control – Počítačem řízené
číslicové ovládání). Technologie CNC byla vyvinuta v 50. letech a během druhé poloviny
20. století pronikla do většiny výrobních odvětví. Fyzická realizace výrobků s přesností
danou limity CNC stroje využívá pro předvýrobní přípravu technologii CAM (Computer
Aided Manufacturing – Počítačem podporovaná výroba). CAM prostředí umožňuje bez
nutnosti papírové dokumentace nastavit pracovní dráhy stroje, typy výrobních nástrojů a
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další parametry ovlivňující proces výroby a optimalizovat tak celý proces s cílem levně
eliminovat případné chyby ještě před spuštěním fyzického výrobního procesu [9].
Nejběžnější formy digitální výroby jsou:

5



CNC obrábění: koncový nástroj odebírá materiál z polotovaru



Tavení laserem: koncový nástroj tvaruje materiál polotovaru



Aditivní výroba, 3D tisk: koncový nástroj nanáší veškerý materiál

Aditivní výroba
Aditivní výroba (z angl. Additive Manufacturing) neboli také 3D tisk je proces tvorby

třídimenzionálních fyzických objektů z digitálního souboru, který obsahuje 3D model
objektu, využitím nanášecího procesu, kdy je materiál nanášen na místa budoucího objektu
vrstvu po vrstvě. Jak již bylo naznačeno, proces začíná vytvořením virtuálního 3D modelu
objektu, který chceme vytisknout, ve vyžadovaném formátu pro 3D tisk. Takto vytvořený
model je poté upraven ve speciálním programu zvaném obvykle plátkovač (z angl. Slicer),
podle způsobu procesu, kdy je 3D model rozřezán na vodorovné plátky, jež si můžeme
představit jako 2D vodorovné řezy 3D modelu. Uživatel pak volí tloušťku plátku, která je
omezená technologií a materiálem použitým pro tisk. Tloušťka plátku určuje přesnost
reprezentace vytisknutého modelu s jeho virtuálním vzorem a také celkový počet vrstev
pro vytištění, a tím i rychlost tisku. Takto upravený model je před odesláním do výrobního
CNC zařízení pro aditivní výrobu, neboli 3D tiskárnu, doplněn o dalších výrobních
požadovaných informací. Fyzický objekt je tvořen postupným pokládáním navazujících
vrstev nebo linií materiálu, odpovídajících jednotlivým vygenerovaným plátkům. Povrch
takovýchto objektů je, vlivem technologie nanášení po vrstvách, poměrně hrubý a objem
objektu je mírně větší než objem virtuálního modelu. Dle požadavků na kvalitu povrchu je
poté objekt zbroušen a hrany jednotlivých vrstev vyhlazeny. Technologie 3D tisku přináší
hlavně tyto výhody [7]:


Tvary jsou definovány výhradně virtuálním modelem a složitost tvaru nemá
zásadní vliv na cenu tisku (některé tvary vyžadují tisk nebo umístění dočasných
podpůrných konstrukcí),



Je možné tisknout vylehčené dílce s vnitřní strukturou, vylehčenou vnitřní
strukturou, uzavřenou pórovitou strukturou,



Je možné kombinovat různé materiály v rámci jednoho výrobku.
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Technologie 3D tisku mají také řadu nevýhod oproti klasickým výrobním metodám,
jako je odlévání, vakuové vstřikování nebo dalším technologiím digitální fabrikace, jako je
CNC obrábění kovu. Mezi tyto nevýhody patří:


Nižší rychlost výroby,



Nižší kvalita povrchu tištěného výrobku,



Horší mechanické vlastnosti oproti výrobkům vyrobených klasickou metodou
vlivem nehomogenity materiálu vzniklé vrstvením,



Vysoká cena výrobků, vzhledem k vysoké ceně tiskáren, jejich nákladnému
provozu a materiálu (zejména tisk z kovů je finančně náročný).

Vznik základních technologií 3D tisku se datuje do konce 80. let, avšak velký rozvoj
nastal až po roce 2007, kdy vypršely základní patenty technologie tisku, a tak byl obor
doménou hlavně nadšenců a úzce specializovaných odborníků.
5.1

Aditivní výroba z betonu
Aditivní výroba z betonu je rychle rozvíjející oblast, kterou se zabývají university,

nadšenci, ale stále více soukromí investoři. Výsledkem jsou početné individuální studie,
které můžeme rozdělit na tří hlavní technologie:


Contour Crafting - vytlačování cementové malty



D-Shape - spojování pískového lože



3DCP - hybridní technologie, kombinující dvě předchozí technologie

Hlavním znakem těchto technologií je přizpůsobení metodě tisku vrstva po vrstvě
(layer-by-layer); Nicméně v dalších aspektech jako použití materiálu a využití stroje vedlo
k různým procesům, které mají různé vlastní výhody a nevýhody.
Výtlačná tryska nebo tisková hlava se nachází na robotickém polohovacím zařízení,
využívajícím technologie CNC v podobě portálové konstrukce, robotické ruky nebo
speciální konstrukce (Apis Cor). V Contour Crafting bylo navrženo umístění hlavice na
portálové konstrukci ať přímo na stavbě nebo ve výrobně prefabrikátů. Všechny tři procesy
mají podobnost v expozici materiálu přidáváním po vrstvách (Additive Manufacturing).
Jejich metody byly vyvinuty pro různé druhy aplikací a použitím různých materiálů,
z nichž u každé najdeme výhody i nevýhody.
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5.1.1 Contour Crafting
Contour Crafting ve své technologii využívá vytlačování cementové malty z trysky a
hladítko řízené počítačem, které kontroluje tvar povrchu. [13]. Použití hladítka je hlavním
znakem této metody, kterou se odlišuje od ostatních technologií Additive Manufacturing.
Hladítko je z pevného materiálu rovinné plochy na manipulovatelném zařízení, které je
kontrolováno počítačem, stejně jako množství extrudovaného materiálu. Automatizované
řízení využívá kombinaci obou nástrojů pro vytvoření rozmanitějších tvarů s hladkým
povrchem připomínající sochařské práce. Právě řízením těchto dvou nástrojů se systém
označuje jako hybridní. V závislosti na požadované kvalitě se může volit kombinace
hladítek po obou stranách či shora. Hladítka vyhlazují materiál během jeho vytlačování.
Výsledkem jsou tak hladké a čisté povrchy, které se mohou použít jako pohledová obálka
konstrukce před jejím vyplněním výplňovým materiálem [14]
Materiál - Směsi používané touto technologií mají velký obsah cementu, že se
podobají více maltě nežli betonu. (Witte, 2015) Také zde, jako u metody 3DCP se do směsi
přidávají plastifikátory a aditiva pro zlepšení zpracovatelnosti směsi, což umožňuje její
rovnoměrnější vytlačování hlavicí. Větší množství portlandského cementu způsobuje
vnitřní smršťování v betonu při jeho zrání, což přispívá kvalitě povrchu. Pevnost v tlaku
betonu je v porovnání s metodou 3DCP menší a dosahuje asi 19 MPa. Nicméně, jak již
bylo naznačeno, u této technologie se očekává vyplnění konstrukce vnitřním materiálem,
který může dosahovat daleko lepších vlastností. [14]
Vzhledem k tendencím využívat tuto technologii pro obálku konstrukce, například
ztraceného bednění, se vyvíjí různé druhy nástrojů pro nanášení. Použitím nástroje se
dvěma tryskami na rameni robota, který by mohl řídit jejich vzájemnou vzdálenost, se
mohou tisknout obě strany konstrukce paralelně při absolvování jediné cesty přístroje.
Dalším možným krokem je pak zkoordinování více robotů s dalšími funkcemi, jako třeba
automatické vyztužování konstrukce před vyplněním betonem nebo následným obložením
obklady.
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5.1.2 D-Shape
Technologie D-Shape funguje na základě selektivního vytvrzování vrstvy za vrstvou,
tvořenou zrnitým práškem, v místech konstrukce přidáním vytvrzujícího materiálu. Je
nanesena vrstva písku o požadované tloušťce, zhutněna a poté, pomocí nanášecí trysky na
portálové konstrukci, je nanášen vytvrzující materiál v místech, která mají zůstat pevná a
být součástí konstrukce. Postupným vytvrzováním části vrstev pak tvoříme objem naší
konstrukce, zatímco okolní nevytvrzený prášek je stále ponecháván na místě a využit jako
dočasná podpora vrstvy následující. Jakmile jsou určité celky konstrukce dokončeny,
odstraní se prášek obklopující vytvrzenou konstrukci a zůstane pouze prášek vytvrzený
pojivem tvořící zhotovenou konstrukci (obr. 6). Ačkoliv se jedná o technologii
nevyžadující předpřipravené formy nebo bednění, jejich funkci zde nahrazuje zmiňovaný
prášek. To je důvodem značných více prací po dokončení tisku pro jeho odstranění a často
i následné vybroušení a vyhlazení konstrukce, pokud jsou požadavky na její povrch. Navíc
je zde použit zpravidla mnohonásobně větší objem materiálu než má samotná konstrukce,
který je po vybroušení nutno dále recyklovat nebo zpracovat jako odpad. Rozlišení tisku,
které můžeme popsat, jako dosažitelnou tloušťku jednotlivé vrstvy, se pohybuje okolo 4-6
mm [2], což je pro stavebnictví dostatečná přesnost pro hrubé konstrukce stavby.

Obr. 6 3D tisk technologií D-shape (Zdroj: http://www.3dprinterworld.com/article/d-shaping-new-yorks-shoreline)
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Požadavky na vyšší přesnost je ale vykoupeny delší dobou tisku (je potřeba více vrstev).
Pro nanášení vytvrzovacího materiálu se většinou používá mostový nebo portálový jeřáb
nesoucí více nanášecích trysek po celé šíři, které se za soustavného nanášení posouvají
přes celou plochu každé vrstvy. [8] Toho se dá využít při tisknutí objektů zaujímajících
velkou plochu vrstvy (můžeme si představit zeď ve vodorovné poloze při prefabrikaci).
Výsledné objekty vypadají více jako z pískovce nebo mramoru nežli z betonu. To je dáno
tím, že jako zrnitý materiál se už přirozeně používá písek nebo jíl a štěrk vytvrzený
spojovacím materiálem.
Použití této technologie má potenciál ve více oblastech průmyslu. Technologii DShape využívá Evropská kosmická agentura (ESA), jako možný způsob pro realizaci
konstrukce základen na jiných vesmírných tělesech. Jako více realizovatelné použití této
technologie si však, díky své pohledové vlastnosti, jako stavební prvky například do zoo
nebo kulisy pro filmový průmysl. Můžeme využít různě barevný materiál jednotlivých
zrnitých vrstev pro simulaci sedimentačních vrstev (obr. 7).

Obr. 7 Výrobky technologií D-shape simulující sedimentační vrstvy (Zdroj: https://dshape.com/)
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5.1.3 3D Concrete Printing (3DCP)
Na univerzitě v Loughborough… 3D betonový tisk je proces založený na vytlačování
cementové malty tiskovou hlavicí. Směs je uložena v zásobníku nad hlavicí a vytlačována
například šnekovým čerpadlem, které řídí požadovaný výkon. Takto se opět tvoří
jednotlivé vrstvy betonu. Na rozdíl od D-Shape metody tak tato obsahuje mokrý proces
během výroby, neboť vazba jednotlivých vrstev je také tvořena díky smykovému tření
vznikajícímu při vysychání cementu ve vrstvách. Stejně jako D-Shape tato metoda
vyžaduje bednění nebo podpory pokud přijde na tvorbu velkých převisů a jiných tvarů,
které nemohou být neseny svojí spodní vrstvou, to opět přináší další sekundární práce pro
přípravu a následné odstranění podpor. Protože je materiál jednoduše vytlačen v místě, kde
má být umístěn, mají tyto konstrukce obvykle také svůj specifický pohled povrchu, kde
jsou patrné jednotlivé vrstvy tisknutého betonu (obr. 8, 9).

Obr. 8 Ukázka tisku stěny s vnitřním výplňovým vzorem na univerzitě v Loughborough ve Velké Británii
(Zdroj: https://www.lboro.ac.uk/enterprise/3dcp/)

Rozlišení této technologie je opět dáno tloušťkou nanášené vrstvy, která se zpravidla
pohybuje od 6 do 25 mm [8], takže se pohybujeme od horní hranice metody D-Shape a
přes několikanásobně tlustší vrstvy. To znamená v některých případech méně vrstev a tím
rychlejší tisk. Během tisku se také nanáší pouze skutečný materiál konstrukce a nikoliv
sekundární okolní materiál, což také ušetří dobu tisku. Jelikož jsou vrstvy nanášeny
kontinuálně v horizontálních vrstvách hlavice trysky tak musí procházet celou cestou tisku,
což v některých případech vyžaduje více času oproti jiným metodám [8]. Kvůli svému
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způsobu vrstveného nanášení bez tvarování mají tyto prvky obecně drsný povrch tvořený
hranami vrstev. Pro hladké povrchy jsou opět nutné dodatečné vícepráce ke zbroušení a
vyhlazení povrchů.

Obr. 9 Tisk technologií 3DCP dvojitě zakřivených ploch s využitím podpor na Universitě Loughborough ve Velké Británii
(Zdroj: https://www.lboro.ac.uk/enterprise/3dcp/)

Požadavky na betonové směsi pro tuto metodu jsou odlišné od běžných betonových
směsí a je potřeba využití speciálních aditiv pro dosažení potřebných vlastností podobných
jako samozhutnitelný beton [8]. Pro tuto technologii byly vyvinuty speciální vysokopevnostní betonové směsi obsahující hmotnostně 54% písku, 36% reakční cementové
směsi a 10% vody. Pevnost v tlaku tohoto materiálu se pohybuje v rozmezí 70-100 MPa,
což je daleko více ve srovnání s další posuzovanou technologií v kapitole 5.1.1 Contourcrafting. Studie také ukázaly, že takto tvořené konstrukce obsahují méně kavern a pórů na
základě porovnání jejich hustot (2350 Kg/m3) oproti běžně odlívanému prostému betonu
(obvykle o hustotě 2250 Kg/m3). [2]
O využití této metody projevila zájem stavební společnost SKANSKA UK, která
spolupracuje s britskou universitou v Loughborough a dalšími partnery na realizaci robota
pro 3D tisk z betonu. Touto metodou si slibují efektivnější využití materiálů a lidské práce,
které se stávají stále dražšími. U materiálu se jedná tradičně zejména o ocel [16].

6

Plátkování (slicing)
Generování trajektorie pohybu stroje pro aditivní výrobu je prováděno na základě

specifických požadavků vycházející jednak z okrajových podmínek, jako jsou rozměry
výrobku, tloušťka vrstvy a jiných, a požadavků na funkční vlastnosti vyrobené části, např.
mechanická pevnost, tepelná vodivost atd. Obě skupiny omezení by měly být posouzeny ze
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tří hledisek, které se vzájemně ovlivňují: Vlastnosti materiálu, postup výroby a celkový
tvar objektu. Například rychleji tuhnoucí materiál a nižší rozlišení objektu nám umožní
urychlit nanesení dané vrstvy a tím zkrátit dobu výroby. Pro generování postupu výroby
pro robota je spousta možností. Nejběžnější je základní přímočará metoda pro generování
trajektorie trysky, využívající plátkování pomocí programu z 3D do 2D, kde je vlastně 3D
model rozplátkován (slicován) po tenkých horizontálních vrstvách vzhledem k celkovému
objektu, že můžeme jednu vrstvu považovat za 2D řez modelem. Tyto vrstvy mají obvykle
konstantní tloušťku a postupným skládáním na sebe vzniká náš 3D model. Každá vrstva se
pak skládá z obrysu modelu a výplní mezi těmito obrysy určitým vzorem se strukturou
jako je plástev nebo výplňové křivky (Peanova křivka, Hilbertova křivka atd.) Zvolená
struktura výplně a její hustota může být závislá na našich požadovaných vlastnostech
modelu.
6.1

Schodišťový efekt
Značnou nevýhodou 3D tisku vytlačováním je kvalita výsledného povrchu tištěných

konstrukcí. Projevuje se zde efekt deformace vrstev vlivem nedokonalé soudržnosti
materiálu a deformace od přitížení nadlehlými vrstvami, případně vliv tvaru profilu
výtlačné trysky na profil vrstvy. Povrch konstrukce složené z takto tištěných vrstev je
zoubkovaný, připomíná srubové konstrukce a kromě konstrukcí, jejichž estetika je

Obr. 10 Porovnání vlivu rozlišení tisku na kvalitu a dobu tisku; vlevo – proměnná výška vrstvy, doba tisku 80 minut,
vpravo – konstantní výška vrstvy, doba tisku 30 minut (Zdroj: https://www.fabbaloo.com/blog/2016/11/16/variable-layerslicing-for-the-ember-3d-printer-good-idea-or-not)
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založena na tomto efektu, neumožňuje dosáhnout hladkého povrchu, běžného pro
monolitickou betonáž do bednění. Tento problém je řešitelný dodatečnou povrchovou
úpravou, která může s výhodou využít vyšší soudržnosti zvrásněného povrchu, případně
implementací formativní technologie do procesu 3D tisku, jako je tomu například u
technologie Contour Crafting. Její tisková hlava je osazena hladítky, která upravují
výsledný povrch do hladké podoby [9]. Části vrstev, jejichž hrana je posunuta
v horizontálním směru vůči předchozí vrstvě, jako je znázorněno na obrázku, pak
zapříčiňuje zoubkování a vzniká tzv. schodišťový efekt. Ten je dán geometrickou
aproximací hladkého CAD modelu fyzickými vrstvami o dané tloušťce [9]. Tento efekt lze
zmírnit zhuštěním počtu vrstev (zmenšení tloušťky plátku) v daných místech, jako můžeme
vidět na obrázku 10. Výsledkem je pak poměrně hladký povrch, avšak zvýšením počtu
vrstev také narůstá doba tisku.
Vrchlíkový efekt

6.2

Pokud

se

zaměříme

na

velkoformátové konstrukce, jaké jsou
běžné

ve

stavebnictví,

problém

schodišťového efektu nelze vyřešit ve
všech
vrstev.

případech
U

zvýšením

zakřivených

počtu

konstrukcí

s tenkou stěnou, jako jsou kopule nebo
skořepiny volných tvarů, kde úhel
povrchu může být nižší než 45°, musí
být

vrstvy

vykonzolovány.

Při

nepříznivém poměru mezi tloušťkou
profilu vrstvy a rozměrem konstrukce
může na její významné části nastat
případ, kdy nelze vrstvy vytisknout

Obr. 11 Vrchlíkový efekt vznikající při plátkování o konstantní
výšce plátku (Zdroj: [10])

z důvodu chybějící fyzické podpory (obr. 11). Tento problém pak je zcela zřejmý při tisku
vodorovných konstrukcí jako jsou stropy nebo průvlaky, které jsou in situ bez montážních
podpor zcela nerealizovatelné [10]. Kromě schodišťového efektu, který má vliv na povrch
konstrukce, pak můžeme hovořit o tzv. vrchlíkovém efektu (z angl. cap effect) []. Tyto
části konstrukcí mohou pak být dobetonovány dodatečně s vloženými podporami anebo
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vytisknuty pootočené o 90° a do finální pozice umístěny jako prefabrikát. Rozdíl ve změně
technologie při realizaci zmenšené kopule, vyrobené technologií Contour Crafting,
můžeme vidět na jejím vrchlíku na obrázku 12.

Obr. 12 Model kopule vytvořené metodou Contour Crafting od prof.. Khoshnevise (Zdroj: https://thejupital.com/buildingon-innovative-foundations/model-construction-of-building-on-mars-using-contour-crafting-creditdr-khoshnevis/)

6.3

Nehorizontální plátkování (Non-horizontal slicing)
Jak poprvé navrhl Khoshnevis (zdroj 21), je možné překonat omezení přitisku kopule

použitím nehorizontálních vrstev. Konstantní zakřivení kopule by umožnilo tisk
jednotlivých vrstev o konstantní křivosti kónického tvaru, tj vrchní a spodní strana vrstvy
směřují do středu kopule (obr. 13). To by bylo možné speciálním tvarem trysky také
kónického tvaru nebo speciálními hladítky, umístěnými po stranách trysky. Řešení tisku
s tryskou kónického tvaru však neumožňuje tisk jiných skořepin, než s konstantní křivostí,
jako je právě kopule. Pro tisk rotačního paraboloidu například řetězovky, která zajišťuje
výrazně lepší statické vlastnosti nežli kopule, by radiální dráha konstantního zakřivení
profilu vrstvy neumožnila dosažení požadované geometrie v důsledku proměnného
zakřivení řídící křivky [9]. Řešením může být kombinace obou způsobů, tryska kónického
tvaru aproximací jednotlivých tvarů vrstev v modelu a následnou úpravou hladítky.
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Dalším možným řešením tisku radiálně orientovaných šikmých vrstev kopule je
tisk všech vrstev jedním spojitým nanášením přes dráhu sférické spirály (obr. 14).
Vytlačování hmoty skrz proměnlivý profil podél nehorizontální trajektorie vyžaduje
speciální vlastnosti tiskového materiálu. Pro správné fungování celého systému, zejména
pro zajištění profilování vrstev bez deformace čerstvého betonu, je zásadní řešit parametry
reologie betonové směsi pro tisk v kombinaci s vytlačovací hlavicí. Materiál musí být

Obr. 13 Znázornění nehorizontálního plátkování; vlevo – plátkování kopule, vpravo – plátkování paraboloidu [10]

konzistentní pro zabránění nadměrných deformací profilu tisknuté vrstvy. Konvenční
materiály na bázi cementové malty jsou navrženy pro nanášení v horizontálních vrstvách
ležících jedna na druhé, přičemž zatížení vlastní tíhou směřuje dolů do vrstvy předcházející
[]. V případě nehorizontálního tisku by vykonzolované vrstvy měly tendenci deformovat se
ve směru výslednic sil z vlastního zatížení a tření s předchozí vrstvou. Řešením by mohlo
být přidáním příměsí pro urychlení tuhnutí cementové směsi a zmenšení vlivu smršťování
rychle nanášeného směsi [].
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Obr. 14 Další možnosti tisku kopule využitím Archimédovy spirály (Oba zdroj: [10]

Další možností jak minimalizovat nebo se zcela vyhnout výše popsaným nepříznivým
efektům je inspirace v technologii zdění kleneb z ruky. Jednou z takových technologií je
technologie núbijské klenby, jejíž princip je podrobněji popsán v kapitole.

7

Núbijská klenba
Klenbový oblouk potřebuje během stavebního procesu typ bednění nazývaný

„centrování“. Tradičním materiálem pro bednění bylo dřevo. Konstrukce dřevěného
podpěrného trámu byla zasazena od jedné ke druhé patě oblouku, a jestliže nebyla
postavena žádná podpěra k unesení jeho tíhy, byl potom trám zapřen do podloží pod ním.
Krajní a horní okraj centrování musel kopírovat obrys vnitřní plochy oblouku. Pak byly
umístěny na místo patní klenáky, následované klenáky ve vyrovnaných párech a nakonec
vrcholovým klenákem. Poloměrové spoje mezi klenáky přenášely sílu kolem oblouku
v parabolické dráze, tlačené vně proti zdivu na obě strany. Oblouk může být horizontálně
jedním směrem vysunut, aby překlenul obdélníkový prostor. Výsledná struktura je
nazývána valená klenba. Tento typ klenby obvykle vyžaduje centrování, ačkoli ne vždy pro
celý prostor. Protože se profil valené klenby obvykle nemění, bývá centrované bednění
přemísťováno z jednoho konce klenby na druhý postupně tak, jak je stavěna. Již Řekové
využívali valenou klenbu pro některé užitkové budovy a pravděpodobně mnohem starší
příklady jsou k vidění v Mezopotámii. Římané pak vytvořili technickou revoluci využitím
svého betonu obsahující složku pozzolanu, sopečný prach, a tím dodali betonovým
klenbám větší pevnost, provázanost a voděodolnost. Římský beton byl odlišný od
moderního. Například se nelil, ale spíše nanášel ve vrstvách. Používali své výrazné cihly,
kachlíky, jako bednění i obklad. Pro relativně jednoduché valené klenby postavené z cihel
a betonové malty občas stavěli šikmé nebo nakloněné klenby za použití šikmých vrstev
metodou, která eliminovala potřebu centrování. Núbijci z jižního Egypta stále staví
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z hliněných cihel tímto způsobem, bez použití centrování, označovaným jako núbijská
klenba. Jestliže jsou konzoly vychýleny ze svislé roviny, drží na místě stavby díky
kombinaci pevnosti malty a třením mezi spoji. O „znovuobjevení“ této metody se
v moderních dějinách postaral egyptský architekt Hassan Fathy (1900-1989), když
publikoval knihu Architektura pro chudé: Experiment ve venkovském Egyptě (1969;
originální název Gourna: A Tale of Two Villages). Fathy zkoumal, jak stavět za použití
hliněných cihel. Tato situace vznikla po 2. světové válce, kdy byla ocel a dřevo
nedostatkovým a drahým materiálem. Chtěl použít cihlovou klenbu bez nutnosti
centrování, které by vyžadovalo v Egyptě vzácné dřevo. Po prvních neúspěšných pokusech
mu jeho starší bratr, který byl pomocným vedoucím na projektu Asuánské přehrady
v jižním Egyptě, řekl o núbijských rolnících na jihu Egypta, kteří stavěli klenbu
z nepálených cihel bez centrování. Núbijci stavěli klenbu za použití principů nakloněných
rovin a jejich repertoár zahrnoval dómy stejně jako parabolické valené klenby [17].

Obr. 15 Vlevo- ukázka zdění núbijské klenby; Vpravo - znázornění tisku núbijské klenby metodou Contour Crafting
(Zdroj: Gourna: A Tale of Two Villages; druhý: Khoshnevis Construction by Contour Crafting using sulfur concrete
with planetary applications)

Na základě této technologie zhotovení núbijské klenby, která v praxi funguje, chci
využít jejích vlastností pro zhotovení klenby technologií 3D tisku bez použití podpor.
Sklon jednotlivých vrstev je zadán parametricky a lze libovolně měnit, stejně jako profil
klenby, která má tvar paraboly, a vrcholové křivky klenby (obr. 15). Na obrázku, můžeme
vidět realizaci núbijské klenby z pálených cihel. Druhý obrázek se snaží ukázat analogii
mezi metodou zdění nubijské klenby a tisku technologií Contour Crafting, kterou navrhl,
jako možné využití pro 3D tisk skořepin, autor této technologie Khoshnevis [14].
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8

Klasifikace stavebních systémů pro 3D tisk z betonu
Výběr technologie je ovlivněn několika vstupními parametry, závislých na geometrii

konstruovaného prvku, prostředí a případných pomocných konstrukcí. V této kapitole
budou popsány parametry, které ovlivňují výběr technologie a vstupní parametry pro
výrobu. Tyto parametry jsou rozděleny do kategorií. Dva parametry xo a xe jsou rozměrové
parametry hodnotící tisknutý objekt a tloušťku vytlačované hmoty hlavicí stroje. Zatímco
parametr a popisuje způsob ukládání prvku na místo, parametr e klasifikuje prostředí
zhotovení a parametr s druh použitých podpor [12].
8.1

Rozměry objektu xo
Toto je jeden z hlavních parametrů nutný brát v potaz, neboť velmi ovlivňuje

rozhodování při výběru systému pro výrobu. Hodnotí velikosti objektů, které mají být
tisknuty. Rozdělujeme na následující 4 skupiny [12].
𝑥𝑜0 (dm) – Zhotovovaný objekt je menší než 1 metr, například spoje.
𝑥𝑜1 (m) – Konstrukční prvek o rozměrech 1-4 metrů, typicky nosník, sloup nebo deska.
𝑥𝑜2 (dam) – Objekty o velikosti okolo 5-10 metrů, jako jsou obytné jednotky a domy.
𝑥𝑜3 (dam) – Celé výškové budovy.
8.2

Rozměry vytlačované vrstvy xe
Tento parametr určuje rozměry vytlačovaného hmoty. To závisí na průměru hlavice

trysky, nebo na výsledné tloušťce tisknuté vrstvy. Tento parametr je opět rozdělen do čtyř
tříd v závislosti na rozměru [12].
𝑥𝑒0 (dm) – Tloušťka vrstvy menší než 8 mm.
𝑥𝑒1 (m) – Tloušťka vrstvy mezi 8 mm a 50 mm.
𝑥𝑒2 (dam) – Tloušťka vrstvy mezi 50 mm a 300 mm.
𝑥𝑒3 (dam) – Tloušťka vrstvy větší než 300 mm.
8.3

Prostředí e
Rozlišují se tří možnosti, v jakém prostředí může probíhat tisknutí. První eo značí

přímé tisknutí v místě konstrukce bez dalších potřeb přesunu prvku. Druhým typem e1 je
myšleno kontrolované prostředí (teplota, vlhkost,…) vytvořené pomocí lehkých a
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mobilních konstrukcí dopravené na místo stavby. Posledním typem e2 je tradiční výrobna
prefabrikovaných dílů disponující přesným měřením kontroly kvality, dopravou a dalšími
pomocnými prvky při výrobě tisknutého objektu [12].
eo – na místě (přímé tisknutí)
e1 – menší výrobna v místě stavby (nepřímé tisknutí)
e2 – výrobna prefabrikovaných dílů (přímé tisknutí)
Ukládání a

8.4

Jak

již

bylo

naznačeno,

výstavbové

systémy užívající technologii tisku mohou
zahrnovat montážní děj. Tento termín definuje
děj ukládání makroskopického prvku externím
zařízením, jak během nebo po vytisknutí.
V této kategorii se neuvažuje použití bednění
nebo jiných podpor jako montážní děj (ale
jako

podpora,

„makroskopický

kapitola
prvek“

8.5).
je

Termín

protikladem

„přísady“, která může být přimíchána do
směsi materiálu používaného pro tisk, jako
jsou polystyrenové kuličky nebo vlákna.
V tomto konkrétním případě uvažujeme, že
sekundárního robotické zařízení (tisknoucí
hlavice) je hlavní činnost zařízení a není
uvažována jako montážní krok. Montážní krok

Tabulka 1 Možnosti způsobu ukládání (Zdroj:
XtreeE_Classification of building systems for concrete
3D printing)

je možné provádět jak lidským pracovníkem nebo třetím robotickým zařízením. Také zde
uvažujeme 4 typy ukládání, zobrazené v tabulce 1.
Většina popsaných možností jsou na sobě závislých, to je důvod, proč jich může
klasifikovaný objekt obsahovat několik. Například prefabrikovaná multifunkční zeď
s okny, elektrickými a jiným rozvody pro technické zařízení budov může být klasifikován
jako a2 a4 (a4 – během tisknutí zdi jsou mezi vrstvy vkládány další prvky, jako okna nebo
rozvody TZB, a2 – značí pak uložení už vytisknuté zdi na místo určení dalším zařízením).
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Jediný parametr a0 vylučuje všechny ostatní, neboť určuje, že není potřeba další pomocné
zařízení pro umístění tisknutého prvku. Zato montážní krok a1 pro svoje uskutečnění nutně
potřebuje montážní krok a2. Možné kombinace jsou zobrazeny v diagramu na tabulky 1
[12].
8.5

Podpory s
Podobně jsou rozčleněny podpory do

čtyř kategorií. Tímto pojmem je myšlen
jakýkoliv povrch, na který je nanášen
vytlačovaný materiál a který má příznivý vliv
na jeho stabilitu. Oproti parametru „uložení“
je podpora ve výrobě použita před nebo
během procesu tisknutí. Tisknutí nazývající
se „bez podpory“ je značeno s0, pokud není
použita jiná podpora než základní plocha či
povrch samotného tisku. Dále se zde rozlišují
tyto aspekty: jestli je podpora sama tisknuta

Tabulka 2 Možnosti využití podpor během tisku (Zdroj:
XtreeE_Classification of building systems for concrete
3D printing)

na místě nebo zhotovena externími prostředky, a dále zda je podpora po dokončení tisku
ponechána v konstrukci či odebrána. Členění zobrazeno v tabulce 2 [12].
8.6

Komplexnost robota
Kromě těchto pěti hlavních parametrů je také vhodné popsat možnosti robota ve

stavebním systému, protože to určuje míru proveditelnosti, cenu a daný způsob návrhu pro
jeho zapojení do výrobního systému. Nyní většina projektů využívá 3-osé roboty k tisknutí
z betonu a dále se spoléhající na sekundární zařízení, které dodává zbylé komponenty
tištěné konstrukce. Některé projekty využívají 6-osé roboty a experimentuje s jejich
možným využitím. Zde je seznam kombinací robotů, které se dnes nebo v budoucnu
hodlají používat [12].
r0 Jeden 3-osý robot
r1 Jeden 6-osý robot
r2 Jeden 6-osý robot s další osou v základně (kolejnice)
r3 Dva 6-osí roboti
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r4 Dva 6-osí roboti s další osou v základně
r5 Jeden 6-osý robot na 3-osém robotovi
r6 Dva 6-osý roboti na dvou 3-osích robotech

9

Robot KUKA
Zde bych doplnil, že jste se zaměřil na toto řešení, protože pro nelhorizontální tisk

potřebujete 6ti osý robot, který je navíc k dispozici v laboratoři K122 a dají se na něm tedy
ověřit vaše předpoklady.
9.1

Popis architektury robota
Systém robota se skládá z komponentů, které můžeme vidět na obrázku 16, obsahují

jej všechny sestavy průmyslových robotů. Mezi komponenty patří samotný robot včetně
manipulátoru (mechanický systém a elektronická instalace), rozvaděče, spojovací kabely,
koncové nástroje a další vybavení [19].

Obr. 16 Popis součástí systému robota KUKA; 1. Manipulátor, 2. smartPAD, 3. Připojovací kabel, smartPAD, 4.
Ovládací jednotka robota, 5. Připojovací kabel – datový, 6. Připojovací kabel, 7. motor (Zdroj: [19])
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9.2

Popis mechanismu manipulátoru
Manipulátor je tvořen kloubovými rameny z lehké slitiny, které mají dohromady 6 os

volnosti. Každé rameno je vybaveno brzdou. Všechny motorové jednotky a kabely jsou
chráněny proti nečistotám a vlhkost pod šroubovanými krycími deskami. Základní
komponenty robota jsou označeny a popsány na obrázku 17 a 18.

Obr. 17 Popis částí manipulátoru; 1. Liniové zápěstí, 2.
rameno, 3. spojovací rameno 4. rotující sloup, 5.
elektroinstalace, 6. základní rám (Zdroj: [19])

Obr. 18 Značení os otáčení manipulátoru (Zdroj: [19])

Funkce a vlastnosti jednotlivých částí můžeme popsat takto:
Liniové zápěstí (osy A4, A5 a A6) – Na konci ramene jsou k dispozici 3
elektromagnetické úchyty 5/2-cestné a datový kabel CAT5, které mohou být použity ke
kontrolování připojeného nástroje. Je zde také umístěn kruhový konektor s deseti přípoji
pro I/O kabel a rozhraní A4 pro přívod energie.
Rameno (osa A3) – Rameno s osou A3 spojuje liniové zápěstí a spojovacím ramenem. Je
ovládáno motorem pro osu A3.
Spojovací rameno (osa A2) – je umístěno mezi Ramenem A3 a otočným sloupkem. Je
zde umístěn motor a převodovka pro osu A2. Vedou zde také sady kabelů pro zásobování
energie motorů s osami A2 až A6.
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Otočný sloup (osa A1) – Otočný sloupek obsahuje motor os A1 a A2. Rotační pohyb osy
A1 je prováděn pomocí otočného sloupku, které je poháněno motorem zde umístěném.
K rotačnímu sloupku je také připevněno spojovací rameno.
Základní rám – Základní rám je základem robota. Rozhraní osy A1 se nachází v zadní
části rámu. Obsahuje místo pro styk mezi propojovacími kabely robota, regulátory a
systém napájení.
Elektroinstalace – Elektroinstalace zahrnují veškeré motorové a řídící kabely pro motory
os A1 až A6. Ke všem připojením je možno se napojit konektory. Elektroinstalace obsahují
také RDC box, který je součástí robota. Konektory pro motor a data kabely jsou umístěny
v základním rámu. Takto jsou pomocí konektoru k robotu napojeny připojovací kabely
vedoucí z řídící jednotky robota. Elektroinstalace také obsahují ochranný elektrický obvod.
9.3

Technické vlastnosti (zdroj KUKA)
V následujíc kapitole jsou popsány technické vlastnosti robota KR 10 R 1100 sixx.

9.3.1 Základní data, KR 10 R 1100 sixx
Typ

KR 10 R 1100 sixx

Počet os

6

Počet kontrolovatelných os

6

Objem pracovního prostoru

5,20 m3

Přesnost opakované dráhy
(ISO 9283)

±0.03 mm

Referenční bod pracovního
prostoru

Průsečík os A4 a A5

Hmotnost

55 kg

Hodnocení bezpečnosti robota

IP 54 Připraven pracovat s připojenými kabely
(dle EN 60 529)

Možné umístění robota

Podlaha, stěna, strop

Hladina akustického tlaku

< 70 dB mimo pracovní prostor

Rozměr základny

320 mm x 320 mm

Ovladač robota

KR C4 compact

Okrajové podmínky okolního prostředí
Operační teplota

+5 °C až +45 °C (278 K až 318 K)
Zabránění kondenzace
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Manipulační teplota

-40 °C až +60 °C (233 K až 333 K)

Vlhkost prostředí

Relativní vlhkost vzduchu ≤ 90%



Nadmořská výška

Do 1000 m n.m. bez poklesu výkonu
1000-4000 m n.m. s poklesem výkonu o
5%/1000 m n.m.

Tabulka 3 Základní data robota KUKA (Zdroj: [19])

9.3.2 Informace o osách, KR 10 sixx(zdroj KUKA-uvést jaký zdroj)
V tabulce 4 jsou uvedeny rozsahy pohybu a rychlost otáčení ramen robota. Pro směr a
lepší znázornění jednotlivých kloubů a jejich směrů pohybu můžeme použít obrázek 18.
Osa

Rozsah pohybu

Rychlost otáčení s užitným zatížením

1

+/- 170°

300 °/s

2

+ 45° až -190°

225 °/s

3

+ 156° až -120°

225 °/s

4

+/- 185°

381 °/s

5

+/- 120°

311 °/s

6

+/- 350°

492 °/s

Tabulka 4 Hodnoty rozsahů pohybu jednotlivých os robota KR 10 R1100 (Zdroj: [19])
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9.3.3 Pracovní prostor robota

Obr. 19 Obálka pracovního prostoru robota KR 10 R1100 (Zdroj: [19])

10 Dynamo
Původně navrženo jako doplněk (plugin) pro Building Information Modeling
v prostředí Autodesk Revit nebo Vasari se Dynamo postupně stalo plnohodnotným
softwarem s mnoha možnostmi a může fungovat i samostatně. Především je to platforma
pro projektanty a architekty, která jim umožňuje objevovat vizuální programování, řešit
problémy a vytvářet nástroje, které mu mohou ušetřit čas při návrhu.
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Dynamo je open source pod licencí the Apache 2.0. Jako plugin pro Autodesk Revit
je ke stažení na webových stránkách http://dynamoBIM.org, a stejně tak zdrojový kód je
dostupný na https://github.com/ikeough/Dynamo [20].
10.1 Proč se nebát algoritmizace
Projektování je složitá činnost a často zahrnuje vytvoření geometrických,
systémových nebo vizuálních vztahů mezi jednotlivými částmi návrhu. Často tyto vztahy
vznikají na základě pracovních postupů, které nás při dodržování určitých pravidel,
dostanou od konceptu k výslednému návrhu. Možná, aniž bychom si to uvědomovali,
postupujeme algoritmicky – myšleno provádíme soubor činností krok za krokem. Na
základě vstupních hodnot, které zpracujeme danými procesy, dostaneme naše výstupní
hodnoty pro návrh. Programování nám umožňuje tyto procesy zautomatizovat, pokud jsme
schopni jasně logicky formulovat jednotlivé kroky, algoritmy.
10.1.1 Algoritmy v životě
Zatímco algoritmizace představuje obrovské příležitosti, jak zefektivňovat výrobní
procesy, jeho pojem může pro někoho představovat něco neznámého a hůře
představitelného. Ve skutečnosti není složitá a v jiných formách pro nás již známá. Jako
příklad si můžeme představit pracovní postup pro narýsování kružnice (obr 20).

Instrukce v grafické formě:

Obr. 20 Grafický návod sestrojení kružnice (Zdroj: Kateřina Vrbová)
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Instrukce v písemné formě:
1. Narýsujeme osy X, Y a měřítko našeho souřadného systému
2. Odměříme X a Y souřadnice bodu S, který je středem kružnice k
3. Vyneseme bod S
4. Na kružítku odměříme poloměr kružnice k
5. Kružítko umístíme na bod S a vyneseme kružnici k
Následování instrukcí ať písemných nebo grafických by nás mělo dovést ke
stejnému výsledku v podobě kružnice k se středem S [x; y] o poloměru r. Jejich
následováním jste použili algoritmus, díky kterému bychom měli být schopni v dané
rovině vyhotovit libovolné množství různých kružnic, které nám dovolí okrajové
podmínky (např. definiční obor souřadnic X a Y, které mohou zastupovat velikost papíru).
Jediný rozdíl v tomto sledu instrukcí je, jakým způsobem jsou jednotlivé kroky
formulovány a náš způsob jejich přečtení, což nás vede k programování. Programování je
formulace jednotlivých akcí procesu, které je možno provést. Pokud jsme schopni
jednotlivé kroky, například výše zmíněného rýsování kružnice, dát do formátu, které náš
počítač rozezná a může provést, vytvořili jsme program [20].
10.1.2 Vizuální programování
To nás vede k hlavnímu klíči a překážce, která v programování nastává, a to naučit se
jistou formu abstraktní komunikace pro účinný překlad našich kroků procesu do programu.
Ta existuje ve formách číslicových programovacích jazyků jako je JavaScript, Python, C#
a dalších. Pokud jsme schopni napsat řadu opakovatelných instrukcí, jako konstrukce
kružnice, zbývá nám tyto instrukce přeložit do formy pro náš program a jsme na cestě
k tomu, aby náš počítač byl schopný konstruovat libovolné množství kružnic, které se
vzájemně mohou lišit na základě vstupních hodnot. To je potenciál programování, kde
počítač opakovaně vykonává sled akcí, které jsme mu byli schopni formulovat, bez rizika
lidské chyby [20].
Pokud byste si měli vybrat návod s instrukcemi pro určitou činnost, vybrali byste si
návod písemný, grafický anebo kombinaci grafického a písemného? Jestli se ve Vaší
odpovědi objevilo slovo grafický, mohlo by být vizuální programování způsob, jak ušetřit
čas opakovanými činnostmi svěřením je programům, které nejsou jen nekonečné řádky
písmen a čísel, ale názorné a přehledně ukazující souvislosti mezi jednotlivými kroky.
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Podobně jako jsme mohli vidět rozdíl mezi instrukcemi podanými písemně nebo graficky,
můžeme si ukázat rozdíl mezi programem v textové a grafické (vizuální) formě. Jako
příklad, pro dokázání podobností s instrukcemi v předchozí podkapitole, si ukážeme
algoritmus pro vytvoření kružnice. Jako první ukážeme klasické textové programování
v jazyku jako je Python.

Textový program:
1.
2.
3.
4.
5.

x
y
S
r
k

=
=
=
=
=

4;
7;
Point.ByCoordinates(x,y,0.0);
3;
Circle.ByCenterPointRadius(S,r);

Význam jednotlivých řádků a funkce můžeme přeložit následovně:
1.
2.
3.
4.
5.

Zadání hodnoty x = 4
Zadání hodnoty y = 7
Vytvoření bodu S na souřadnicích [x;y;0.0]
Zadání hodnoty r = 3
Vytvoření kružnice k se středem S a poloměrem r

Vizuální program:
Na obrázku 21 můžeme vidět vizuální program vyhotovený v prostředí Autodesk
Dynamo Studio 2017 pro vytvoření kružnice. Kroky jsou označeny zelenými čísly a
shodují se s řádky textového programu výše. V pozadí můžeme vidět námi vytvořenou
kružnici. O uživatelském prostředí, funkcí jednotlivých objektů pojednává více následující
podkapitola 10.2.1.

Obr. 21 Zobrazení sestavy uzlů pro konstrukci kružnice v prostředí Dynamo (Zdroj: Autor)
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Stejně jako ve stavebnictví volíme druh technologie, z nichž některé můžou být
vhodnější než jiné, i v programování můžeme zvolit jinou metodu pro dosažení stejného
výsledku (obr. 22).

Obr. 22 Zobrazení sestavy uzlů pro konstrukci kružnice v prostředí Dynamo druhý způsob (Zdroj: Autor)

10.2 Struktura algoritmu
V Dynamu vytváříme vizuální programy v pracovním prostředí pomocí uzlů (angl.
Nodes), které spojujeme hranami (angl. Wires) pro určení toku a přiřazení dat, funkcí a
výsledků. Uzle jsou umístěny v knihovně. V této kapitole se pokusím popsat tyto nástroje a
práci s nimi [20].
10.2.1 Uživatelské prostředí
Na obrázku 23 je vidět uživatelské prostředí, ve kterém probíhá tvorba algoritmů a
programování. Můžeme ho rozdělit na pět částí:
1. Menu – V menu můžeme najít základní funkce aplikace Dynama pro správu
jednotlivých programů. Podobně, jako ve většině aplikací Windows, zde
v prvních dvou nabídkách nalezneme nástroje pro správu souborů a editování
(angl. File, Edit). Dalšími ovládáme pohled na pracovní prostředí (View), správu
jednotlivých balíčků s uzly (Packages), nastavení (Settings) a nápovědu (Help).
2. Panel nástrojů – V této liště se nachází rychlé nástroje pro ukládání, otevírání, či
pro posun zpět a vpřed mezi našimi kroky. Na liště zcela vpravo je také nástroj
pro rychlé uložení aktuálního obrazu pracovního prostředí ve formátu PNG pro
dokumentaci nebo sdílení.
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3. Knihovna – Základní uzle jsou přidány při samotné instalaci aplikace. Mimo ně
jsou poskytovány ke stažení samostatnými týmy vývojářů v balíčcích další uzle
s jinými, většinou více specifickými funkcemi. Nalezneme zde také uzly námi
vytvořené. Knihovna obsahuje v horní části vyhledávač, kterým můžeme filtrovat
či slovy popsat hledaný uzel.
4. Výběr spuštění – V tomto výběru volíme, jakým způsobem má být náš program
spouštěn. Volíme mezi spuštěním ručně (po kliknutí na tlačítko start),
automaticky (algoritmy jsou pří změně automaticky přepočítány), či periodicky.
Poslední možnost spuštění způsobuje rytmické spouštění ve frekvenci, kterou
nastavujeme v milisekundách.
5. Pracovní prostředí – Tato část zaujímá největší prostor v okně aplikace a
vytváříme v něm algoritmy. V hlavní, grafové části, sestavujeme uzly pomocí
hran do algoritmů. Geometrické výstupy jsou zobrazovány v pozadí pracovního
prostředí v 3D pohledu. Mezi těmito módy se můžeme přepínat pomocí tlačítka
v pravém horním rohu a nastavit tak pohled na model dle našich představ.

Obr. 23 Ukázku a popis uživatelského prostředí softwaru Dynamo Studio (Zdroj: Autor)
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10.2.2 Uzel
V Dynamu jsou uzly objekty, které spojením tvoří vizuální program. Každý uzel
představuje určitý druh operace – někdy může jít o jednoduché uložení čísla nebo může jít
o složitější akce, jako tvoření geometrií nebo správy dat [20].
10.2.2.1 Stavba uzlu
Většina uzlů v Dynamu je složena z pěti částí, které můžeme s použitím obrázku 24
popsat následovně:
1. Název – Název uzlu psaný formou „Kategorie.Název“
2. Tělo – Hlavní tělo uzlu. Pravým kliknutím
3. Porty – Přijímač napojení drátů/hran (wires), které představují tok dat. Mohou
do uzlu (Node) vcházet (Port input) a data do uzlu dodávat nebo vycházet
(Port output) a nová data zpracované v uzlu dále poskytovat.
4. Ikona řetězení (Lacing Icon) – Značí, jakým způsobem se vkládaná data
budou kombinovat.
5. Výchozí hodnoty – Pravým kliknutím na input Port – můžeme u některých
uzlů nastavit využívat výchozí hodnoty (většinou 0)

Obr. 24 Struktura těla uzlu v softwaru Dynamo Studio (Zdroj:
http://primer.dynamobim.org/en/)

10.2.2.2 Porty
Vstupy a výstupy uzlů jsou nazývány Porty a fungují jako přijímače pro hrany
(wires). Data vstupují do uzlu skrz porty na levé straně a po provedení operace uzlu
vychází na jeho pravé straně. Přijímače očekávají příchozí data v určitém typu formátu.
Například spojení uzlu s číslem 2,0 do přijímače uzlu „Point.ByCoordinates“ vyústí
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v úspěšný konec operace s výsledkem. Pokud do uzlu ale připojíme string s hodnotou
„dva“ skončí naše operace neúspěchem, uzel se dostane do chybového stavu [20].
10.2.2.3 Stavy uzlu
Dynamo nám dává najevo stav procesu v našem programu vykreslováním barevnými
schématy na základě statusu každého uzlu (obr 25). Najetím kurzoru na chybová hlášení se
nám zobrazí informace způsobující chybový stav a případně, jak chybu napravit.
1. Aktivní – Uzel s tmavě šedým pozadím v názvu je správně napojen a všechny
jeho vstupy jsou ve správném formátu.
2. Neaktivní – Celé šedivé uzly jsou neaktivní a potřebují být napojeny pomocí hran
(wires) do průběhu našeho programu.
3. Chybový stav – Červená značí chybový stav uzlu a zpravidla nevytvářejí žádné
výstupy.
4. Zmrazeno – Průhledné uzly jsou zmrazeny, což znamená, že je pozastaveno
vykonávání operací daného uzlu.
5. Zvoleno – Aktuálně zvolený uzel má modře zvýrazněny své okraje a stejně tak
jsou zbarveny všechny napojené hrany (wires).
6. Upozornění – Žlutě zbarvené uzly upozorňují možnou chybu, například nesprávně
zvolený datový typ pro vstupní data.
7. Zobrazen – Tmavě šedé uzly značí, že jejich zobrazení na pozadí pracovního
prostoru je vypnuto.

Obr. 25 Ukázka možných stavů uzlu (Zdroj: http://primer.dynamobim.org/en/)
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10.2.3 Hrany
Hrany představují spojení mezi jednotlivými uzly a udávají tak vztahy mezi nimi a
tok informací programem. Můžeme si je představit jako elektrický drát, který svými pulsy
přenáší data z jednoho uzlu do druhého. Hrany spojují výstupy (angl. Output port)
z jednoho uzlu do vstupu (angl. Input port) uzlu druhého. Takto se přímo určuje směr toku
informací ve vizuálním programování. Přestože můžeme uzly umístit v pracovním
prostoru, kdekoliv si přejeme, na základě pozic umístění input Portů na levé straně a output
Portů na pravé straně, se zpravidla uvažuje směr toku dat programu zleva doprava [20].
Na obrázku 26 můžeme vidět stavy a operace s hranou:
1. Existující hrany
2. Pro změnu vstupu klikneme na konec hrany a levým klikem zvolíme jiný vstup
3. Pro vymazání hrany a vstupu klikneme na hranu stejně jako při změně poté však
klikneme do prázdného prostředí pracovní plochy

Obr. 26 Ukázka manipulace hranou mezi uzly (Zdroj: http://primer.dynamobim.org/en/)

10.2.4 Knihovna
Knihovna Dynama obsahuje uzly, které přidáváme do pracovního prostoru
k vytvoření programu. V knihovně můžeme listovat dle vytvořených kategorií anebo
vyplníme pole pro vyhledávání klíčovým slovem popisující požadovanou operaci. Uzly
zde obsažené – základní, uživatelské a externí z balíčků – jsou hierarchicky podle
kategorií. Knihovna aplikace je ve skutečnosti tvořena více knihovnami, většinou
zaměřených funkcemi na určitou oblast problematiky a seskupených do kategorií, což
umožňuje snadnější orientaci mezi základními uzly aplikace, uživatelskými uzly a uzly ze
stažených balíčků. Knihovny jsou uspořádány do hierarchické struktury. Jak se
postupujeme do nižších úrovní struktury přes knihovny, kategorie knihoven, sub-kategorie
kategorií dostaneme se do nejnižší úrovně s uzly.
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10.3 Přehled používaných kategorií uzlů
10.3.1 Bod, vektor, rovina a souřadný systém
Body jsou základním kamenem veškeré modelované geometrie. Pro vytvoření křivky
potřebujeme alespoň dva body, pro polygon nebo hmotu potřebujeme body alespoň tři a
tak dále. Definování vztahů, seřazení a pozice mezi body nám umožňuje kontrolovat vyšší
druh geometrie. Bod můžeme v Dynamu definovat třemi způsoby (obr. 27):
1. Bod v eukleidovském prostoru pomocí soustavy souřadnic: [X; Y; Z];
2. Bod na křivce pomocí soustavy souřadnic parametru: [t];
3. Bod na povrchu pomocí soustavy souřadnic parametrů [U; V];

Obr. 27 Ukázka zobrazení umístění bodu v prostoru prostředí Dynama (Zdroj: http://primer.dynamobim.org/en/)

Parametry pro definování bodu na křivce nebo ploše jsou spojité v intervalu ‹0;1›.
Vzhledem k tomu, že tvary, které definují prostor parametrů, jsou umístěny
v trojrozměrném systému světových souřadnic, můžeme vždy přeložit parametrický
souřadný systém do souřadnic „světa“ (systém světových souřadnic je myšlen základní
trojdimenzionální prostor v prostředí Dynama). Takže například bod na povrchu S o
parametrických souřadnicích [0.35; 0.6] můžeme převést do souřadnic světa v kartézské
soustavě souřadnic [1.2; 3.0; 4.8].
Vektor je geometrická informace, která má kromě velikosti i směr, tím se liší od
prostého čísla neboli skaláru, která má pouze velikost. Vektor může být snadno zaměněn
s bodem, protože oba mají stejnou formu zapsání jejich hodnot [dX; dY; dZ]. Body však
popisují polohu v daném souřadném systému, zatímco vektory popisují relativní rozdíl
v poloze, které můžeme také nazvat pojmem „směr“. Vektory jsou zařazeny do abstraktní
kategorie dat, proto je v pracovním prostředí neuvidíme zobrazeny.
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Roviny jsou dvourozměrný geometrický útvar, které si můžeme představit jako
neomezenou rovnou plochu. V Dynamu mají roviny také svůj počátek, čímž se trochu liší
od běžné definice. V pracovním prostředí jsou zobrazeny jako malé ploché čtverce
uprostřed počátku. Roviny nemají výšku, ale pomohou nám v určení orientace, kromě
zmíněného počátku nám udávají směr X, směr Y a směr Z neboli normálový vektor. Tento
popis nám může přijít povědomí, jako poslední popisovaný geometrický útvar, který
získáme z roviny. Souřadný systém má stejné části jako rovina. Místo směrů X, Y a
Z akorát zvolíme pojem osa, což nám poskytuje klasický Euklidovský neboli „XYZ“
souřadný systém. Jsou zde i jiné typy souřadných systémů, jako je například válcový nebo
sférický. V této práci však budeme používat klasický souřadný systém XYZ.
10.3.2 Křivky
Je geometrický objekt, který popisuje všechny různé druhy zakřivených i přímých
tvarů, kde jediným rozměrem je délka. Každý bod na křivce můžeme nalézt po zadání
parametru „t“ do rovnice popisující tuto křivku. Bez ohledu na tvar křivek, každá má
počátek i konec (v Dynamu má počátek i konec kružnice a další uzavřené křivky), které
korespondují s minimální a maximální hodnotou parametru t. Díky tomu můžeme popsat i
směr křivky. Všechny křivky mají také řadu vlastností nebo vlastností, které je lze použít k
jejich popisu nebo analýze. Když je vzdálenost mezi počátečním a koncovým bodem nula,
křivka je "uzavřena". Také každá křivka má řadu kontrolních bodů, pokud jsou všechny
tyto body umístěny ve stejné rovině, křivka je "rovinná". Některé vlastnosti platí pro
křivku jako celek, zatímco jiné platí pouze pro určité body podél křivky. Například
rovinnost je globální vlastnost křivky, zatímco tangenciální vektor u dané hodnoty
parametru t je místní vlastnost, který se může po délce křivky měnit (obr. 28). Křivky
v Dynamu můžeme rozdělit do tří následujících skupin:

Obr. 28 Posloupnost parametrických hodnot pro zobrazení bodu na křivce (Zdroj: http://primer.dynamobim.org/en/)
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Čáry – jsou nejjednodušší forma křivek. Nevypadají zakřiveně, ale přesto křivkami
jsou – bez jakéhokoliv zakřivení. Existuje několik způsobů, jak čáru vytvořit,
nejjednodušší je zadání z počátečního bodu A do koncového bodu B. Čára bude vykreslena
mezi body A a B, ale matematická
rovnice této čáry pokračuje oběma
směry donekonečna. Pokud přidáme
bod C, který nebude ani v jednom
směru, získáme lomená čára. Pokud
změníme

umístění

kteréhokoliv

bodu, změníme tak i tvar lomená
čára. Pokud má lomená čára počátek
i konec ve stejném bodě je to křivka
uzavřená – polygon (obr. 29).

Obr. 29 Vlevo - lomená čára; vpravo – polygon (Zdroj:
http://primer.dynamobim.org/en/)

Oblouky, kružnice a elipsy – vytvoření více složitějších parametrických funkcí,
které definují tvar křivky, se dostaneme od čar k oblouku, kružnici či elipse, definováním
poloměrů zakřivení. Rozdílem mezi obloukem a kružnicí nebo elipsou je, že první zmíněná
je křivka uzavřená.
NURBS a

polynomické křivky – NURBS (angl. Non-uniform rational Basis

Splines) jsou druhy křivek, které mohou zobrazovat jakýkoliv tvar od základních
rovinných čar přes kružnice a oblouky po nejsložitější trojdimenzionální křivky. Díky
jejich možnosti přizpůsobení, snadné kontrole (relativně málo kontrolních bodů) a
přesnosti (kontrolované matematickými funkcemi) mohou být křivky NURBS použity
v procesu od ilustrace a animace po výrobu. Pro vymodelování NURBS křivek se určují
tyto vlastnosti:
Stupeň: Stupni se určuje rozsah vlivu kontrolních bodů na tvar křivky, kde vyšší
stupeň znamená vyšší rozsah kontroly. Toto číslo je kladné, obvykle mající hodnotu 1, 2, 3
nebo 5, ale může to být jakékoliv kladné číslo.
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Kontrolní body: Kontrolními body jsou seznamem bodů o jeden větší než stupeň
křivky. Jedním z nejjednodušších způsobů jak kontrolovat NURBS křivku, je přesunout
její kontrolní body (obr. 30).

Obr. 30 NURBS křivky a jejich tvarování (Zdroj: http://primer.dynamobim.org/en/)

Dále se u těchto křivek dá určovat ještě váha a uzly, kterým se více charakterizuje
vliv kontrolních bodů. Používají se při pokročilejším modelování křivek, které není
součástí této práce a tak se jimi podrobněji zabývat nebudeme.
10.3.3 Povrchy a tělesa
Povrch je geometrický dvojrozměrný útvar definovaný funkcí a dvěma parametry.
Namísto parametru t používaného pro křivky používáme parametry U a V k popisu
odpovídajícího prostoru parametrů. To znamená, že máme při práci s tímto typem
geometrie více geometrických dat. Křivky mají například tangenciální vektory a
normálové roviny (které se mohou otáčet nebo natáčet po délce křivky), zatímco povrchy
mají normálové vektory a tečné plochy, které budou konzistentní ve své orientaci. Oblast
povrchu je definován jako rozsah parametrů (U, V), které nám po jejich zadání vrátí bod o
souřadnicích [X; Y; Z]. Ačkoliv tvar povrchu není obdélníkový a v některých místech
může být zúžen nebo rozšířen množina izoparametrických křivek popisující její oblast je
vždy dvourozměrná. V Dynamu je opět oblast povrchu parametrů U i V definován
v intervalu ‹0;1›.
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Obr. 31 Povrch a jeho náležitosti: 1. Povrch, 2. Izočára U, 3. Izočára V, 4. Souřadnice UV, 5. Tečná rovina, 6. Normála
povrchu (Zdroj: http://primer.dynamobim.org/en)

Tělesa se skládají z jednoho nebo více povrchů, které obsahují objem prostřednictvím
uzavřené hranice. Bez ohledu na to, kolik povrchů těleso obsahuje, musí vytvářet
"vodotěsný" objem, aby byl považován za pevné těleso. Tělesa mohou být vytvořeny
spojením povrchů nebo pomocí operací, jako je tažení nebo rotace. Koule, krychle, kužel,
válec a další základní tvary považujeme za pevná tělesa. Krychle s jednou odstraněnou
stranou se počítá jako více ploch, která však má některé podobné vlastnosti, ale není to
pevné těleso.
10.3.4 Manipulace tělesem
Pokud vytváříme objekt, většinou chceme, aby se nacházel v určité poloze vůči jiným
objektům v prostoru. Toho lze docílit dvěma způsoby: První možnost je daný objekt již
modelovat v daném místě. To však často znamená přepočítávání parametrů vůči bázi a
složitější zadávání. Druhým způsobem je vytvořit objekt v místě našich nulových
souřadnic báze a poté jej vůči těmto souřadnicím přesunout na námi požadované místo.
Jedny z možností způsobu manipulace s objekty jsou následující.
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10.3.4.1 Posun geometrie
Chceme-li posunout objekt, musíme znát potřebné informace, jako který objekt
chceme posunout, jakým směrem a o jakou vzdálenost ho chceme přesunout. Pro posun
objektu do jiné polohy v prostoru používám uzel „Geometry.Translate“. V knihovně se
nachází více uzlů s tímto názvem, které můžeme vidět na obrázku 32, a je na nás, jaký si
vybereme dle vhodnosti. První posouvá objekt ve směru os o vzdálenost, která do nich
vstupuje. U druhého vkládáme vektor, který také obsahuje délku a geometrii tak posune
daným směrem a o vektorovou velikost. Poslední možností je zadání zvlášť vektoru a
vzdálenosti posunu. V různých situacích se nám mohou hodit jedny z možností více či
méně a záleží například na tom, jaké vstupy máme k dispozici.

Obr. 32 Možné způsoby manipulace tělesem v Dynamu (Zdroj: Autor)
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10.3.4.2 Rotace geometrie
Pro rotaci objektu používám „Geometry.Rotate“. Dvě verze tohoto uzlu nalezneme
v základní knihovně a můžeme je vidět na obrázku 33. Oba způsoby nám dávají stejný
výsledek. V pozadí obrázku X můžeme vidět pootočení krychle (4). V první možnosti je
nutné určit osu, kolem které se bude geometrie otáčet, proto je nutné jako další vstupy
vložit vektor, určující směr osy a bod, kterým má osa procházet (1). Dále už jen volíme o
kolik stupňů se má geometrie otočit (3). V druhé možnosti volíme rovinu, v které bude
probíhat otáčení, a opět počet stupňů pootočení geometrie (2).

Obr. 33 Možnosti pro rotaci tělesa v Dynamu (Zdroj: Autor)

10.3.5 Listy
List je soubor prvků nebo předmětů, které jsou uspořádány v určitém řádu. První věc,
kterou musíme vzít na vědomí a zdá se pro začátečníky programování zvláštní je, že první
index seznamu má hodnotu 0 a ne 1. Když tedy hovoříme o první položce listu, jedná se ve
skutečnosti o položku s indexem 0. Například pokud bychom dali počet svých prstů na
pravé ruce do listu, většina by je očíslovala čísly 1 až 5. Pokud bychom jejich názvy vložili
do listu, v Dynamu by se jim přiřadily indexy 0 až 4. Nulový index je standardem ve
většině výpočetních systémů (obr. 34).
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Obr. 34 Ukázka číslování prvků v listu pomocí indexů (Zdroj: http://primer.dynamobim.org/en)

List s prvky můžeme vkládat do dalších listů s vyšší úrovní. Pokud použijeme opět
analogii s prsty na rukou, kde prsty jsou na úrovni jedna a naše ruka na úrovni dva, jako
úroveň tři si můžeme představit naše tělo. Tomu náleží 4 končetiny, reprezentující 4 listy
na úrovni dva. Každá končetina pak většinou má 5 prsů, představující 5 předmětů/prvků na
úrovni jedna. Celkem tedy naše tělo obsahuje 4 listy s celkem 20 prvky. Můžeme pak
přidat čtvrtou úroveň například rodinu, která má 6 členů, mající poté celkem 120
prstů/prvků.
10.3.6 KUKA | prc
Je balíček (plugin) pro Dynamo Autodesk Studio vytvořený členy Asociace pro
roboty v architektuře (Association for Robots in Architecture) a obsahuje knihovnou uzlů
s funkcemi pro simulaci a generování pohybů robotů KUKA. Licence je dostupná zdarma
s přístupem ke všem důležitým komponentům včetně knihovny robotů a funkcí, simulace
robota a generování kódů. Také možné zakoupit členství obohacující základní balíček o
funkce pro import G-Code ze softwaru Fusion 360 nebo 3D printing Slic3r, technickou
podporu a například dálkové kontrolování robota. Balíček obsahuje knihovnu funkcí pro
základní pohyby robotů, které je možné vytvořit z geometrických údajů, které byly
vytvořeny v Dynamu nebo do něj naimportovány. Díky kompatibilitě je tím pádem možné
napojení na software Autodesk Revit a převádět z něj údaje o zde vytvořených modelech.
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Základní schéma uzlů pro simulaci a analýzu pohybů robota je zobrazen na obrázku
35. Hlavní uzel „KUKA | prc CORE“ je označen číslem 1. a je do něj připojeno postupně 5
zobrazených uzlů. Uzel označený číslem 2. animuje simulaci pohybu robota v periodě
zadané v rozmezí [0,0 – 1,0]. To je možno vidět na uzlu pod číslem 3. U čísla 4. můžeme
vidět rozvinutý list s příkazy pohybů, jejichž vytvoření je vysvětleno v kapitole 12.5, stejně
tak uzel 5 bude podrobněji popsán v kapitole 10.3.6.2. Poslední uzel pod označením 6. je
vybrán z knihovny robotů a určuje zobrazení určitého typu robota, pro kterého se bude
simulovat pohyb.

Obr. 35 Sestava uzlů pro simulaci pohybů robota (Zdroj: Autor)

10.3.6.1 KUKA | prc CORE
Je základní uzel knihovny KUKA | prc a vykresluje simulaci pohybu robota
v prostředí Autodesk Dynamo Studio. Po kliknutí na nastavení tohoto nodu se ném otevře
okno se třemi hlavními záložkami Nastavení (obr. 36), Pokročilé (obr. 37) a Analýza (obr.
38) (SETTINGS, ADVANCED & ANALYSIS). První záložka obsahuje následující okna
pro základní nastavení.
Nastavení (Settings):
1. Výstup (Output) – Zde zadáváme název pro náš generovaný SRC kód, který je
generován ve složce, jejíž cesta je vybrána níže. Název by neměl obsahovat speciální
znaky. Tento název je generován i do hlavičky KRL kódu, po přejmenování souboru
by se tedy měla upravit i hlavička samotného kódu.
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2. Rychlost (Speed) – Nastavení rychlosti je rozděleno do dvou skupin První skupina
obsahuje druhy pohybu bodu do bodu a osové otáčení a druhá pohyby lineární a
křivočaré (PTP = Point-To-Point; LIN = Linear). U prvního skupiny pohybu je
rychlost nastavována v rozmezí [0-100] %. V druhé skupině se nastavuje rychlost
v rozmezí [0.0 – 2.0] m/s.
3. Simulace (Simulation) – V tomto okně zaškrtáváme vlastnosti zobrazované
v simulaci. Pokud nezaškrtneme hladký přechod simulace robota (Smooth Robot
Simulation) bude simulace přeskakovat mezi danými intervaly. Funkce detekce kolizí
(Collision Checking) je také výpočetně náročná a pro prvotní simulace nemusí být
zpočátku vyžadována.
4. Informace (Data) – Zde jsou zobrazeny údaje o počtu příkazů (Input commands),
použitém nástroji robota (Initial tool) a dále verze s licencí.
5. Báze (Base) – Aby simulace odpovídala skutečným pohybů robota, je potřeba
správně zkoordinovat souřadné systémy jednotlivých komponentů procesu. Zadáváme
XYZABC souřadnice, jaké se nacházejí v hardware prostředí robota, případně musíme
robota změřit, kalibrovat a následně vyplnit dané hodnoty.

Obr. 36 Záložka nastavení uzlu KUKA|prc CORE (Zdroj: Autor)
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V této záložce je nejpodstatnější karta 5 Báze. Souřadnice zde vyplněné bychom měli
kontrolovat při každém přejímání přístroje, neboť hodnoty nejsou zaznamenány
v generovaném KRL kódu a robot souřadnice pohybů vztahuje ke své bázi. Tím může dojít
k nepřesnému pohybu robota vůči simulaci a případnému poškození okolních objektů.
Pokročilé (Advanced):
1. Simulace (Simulation) – Dále zaškrtnutím upravujeme simulaci, pokud chceme
vidět cestu nástroje robota (Toolpath) nebo vykreslit všechny jeho pozice.
Můžeme zde také měnit osu souřadného systému nástroje robota mezi X a Z.
Pokud budeme v okně 3 volit interpolaci, je nutné ji zde také zaškrtnout
2. Zrychlení (Acceleration) – Definuje zrychlení při změnách směru pohybu. Opět
je rozdělen na dvě skupiny PTP pro bodové a osové pohyby v rozsahu [0-100] %
a CP pro pohyby lineární a křivočaré v rozsahu [0.0 – 2.0] m/s2.
3. Interpolace (Interpolation) – Určuje, jak plynulý bude pohybu robota. Bez
interpolace se robot doslova zastaví v každé pozici pohybu. CPTP určuje, v jaké
části vzdálenosti mezi jednotlivými body začne interpolovat a udává se v rozsahu
[0-100] %. Vzdálenost se dá také zadat absolutní hodnotou vzdálenosti od bodu
v poli CDIS v [mm]. CVEL a CORI. Obecně lze říci, čím vyšší hodnoty, tím jsou
pohyby plynulejší ale méně přesné.
4. Počáteční/koncová pozice (Start-/Endposition) – Každá sestava pohybů musí
vycházet a končit v určité pozici. Jsou určeny pozicemi os jednotlivých ramen
robota. Díky šesti stupňům volnosti robota může se do počáteční polohy natočit
více způsoby. Nastavení prvního LIN pohybu je vypočteno dle osových hodnot
výchozí pozice.
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Obr. 37 Záložka pokročilého nastavení uzlu KUKA|prc CORE (Zdroj: Autor)

Analýza (Analysis):
1. Graf – V levé části je zobrazen graf s hodnotami otočení os robota v průběhu
času během simulace. Z grafu můžeme odečíst, pokud nastane singularita robota.
Ta nastává při náhlých změnách, přeskočení, hodnot otočení os. Výskyt tohoto
jevu by měla být vyznačen v grafu žlutou barvou. Pozice, kterých nemůže robot
dosáhnout, jsou vyznačeny červenou barvou. Pokud nastanou obě situace
současně, je oblast grafu zbarvena oranžově.
2. Natočení os – V pravé části pak vidíme konkrétní hodnoty natočení jednotlivých
os robota v průběhu simulace.
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Analýza a simulace pohybů se dá považovat za přesnou, pokud jsou všechny pozice
robotem dosažitelné, tzn. nevyskytují se v grafu žádné červené ani oranžové oblasti, jako
na obrázku 38.

Obr. 38 Záložka pro analýzu pohybů robota v uzlu KUKA|prc CORE (Zdroj: Autor)

10.3.6.2 Custom Tool KUKA | prc
Zde (obr. 39) nastavujeme rozměry a pootočení pracovního bodu našeho nástroje.
V rozvinovací nabídce si můžeme vybrat číslo nástroje a uložit námi používané. Je důležité
dbát na to, aby byl poté nástroj zvolen i v hardware prostředí robota.

Obr. 39 Ukázka uzlu pro zadávání posunutí souřadnic nástroje (Zdroj: Autor)
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Praktická část
Hlavní náplní této práce bylo vytvoření algoritmů, které budou generovat kód pro
ovládání pohybů robota pro 3D tisk. V první části byl vymodelován předběžný tvar
nástroje, jelikož její konečná podoba se může v rámci projektu OPVVV změnit. Pro její
modelování jsem použil software 3Ds Max 2018. V dalších částech jsem se věnoval již
samotné algoritmizace pohybu robota po trajektoriích, které byly vytvořen plátkováním
skořepin. Algoritmizace probíhala v prostředí Autodesk Dynamo Studio 2018 s nahraným
balíčkem KUKA|prc od asociace Robots in Architecture. Jako skořepiny byly vybrány
núbijská klenba a rotační těleso – paraboloid. Vygenerované kódy byly následně
ozkoušeny v robotické laboratoři KUKA na Katedře technologie staveb.

11 Modelování nástroje
11.1 Výběr nástroje
Ramena robotů pro svou práci využívají sady nástrojů, vybírané dle typu činnosti.
Nástroje jsou připevněny na konci jejich ramene a mohou být dále ovládány. V mém
případě zařízení pro 3D tisk se jedná o trysku, tedy nástroj pro vytlačování hmoty.
Vzhledem k tomu, že fyzická tryska je teprve ve vývoji v rámci projetu OPVVV na
Katedře technologie staveb, pro zhotovení jeho virtuálního 3D modelu byly použity
předběžné rozměry a tvar dle ing. Kováříka.
11.1.1 Vymodelování tvaru
Pro vytvoření nástroje byl zvolen program 3ds Max 2018, ale je možné použít i jiné
programy, které podporují export typu 3D soubor formátu. Vzhledem k druhu použití
nástroje na 6-osém robotu bylo použito zejména metod rotace profilu kolem osy. Hotový
tvar nástroje můžeme vidět na obrázku 40. Při exportu v aplikaci 3ds Max musíme za
název exportovaného souboru přidat také příponu exportovaného typu. Pro export
modelového formátu OBJ (angl. Object file) je tedy forma názvu následující
„NázevSouboru.obj“.
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Obr. 40 Vymodelovaný tvar nástroje - trysky v 3ds Max 2018 (Zdroj: Autor)
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11.1.2 Import nástroje
Do pracovního prostoru robota v prostředí Dynamo s pluginem KUKAprc můžeme
také vložit jiné objekty již vytvořené i jiným modelovacím nástrojem. V této sestavě,
kterou vidíme na obrázku 41, uzlů je podmínkou, aby byl objekt uložen v odpovídajícím
grafickém formátu (DWG, DXF, FBX, OBJ, SAT, SKP, STL, 3DM). Uzlem „File Path“
volíme, jaký objekt chceme nahrát (1). Po kliknutí na tlačítko „Browse…“ se nám otevře
průzkumník operačního systému, kterým zvolíme cestu k požadovanému souboru. Tento

Obr. 41 Sestava uzlů pro načtení objektu do prostředí Dynama (Zdroj: Autor)

uzel udává jen informaci o cestě, připojením k uzlu „FileLoader.FromPath“ se nám daný
soubor nahraje (2), lze však nahrát jen zmíněné formáty. Pokud chceme zobrazit soubory
v pozadí grafického prostředí, musíme objekty převést na geometrický objekt. Další uzel
„FileLoader.GetImportedObjects“ nám z nahraného souboru vybere v něm nacházející se
objekty a vytvoří list objektů (3). Poslední uzel „ImportedObject.ConvertToGeometries“
převádí vybrané objekty na geometrii (4). Pokud bychom chtěli nahrát jen některé objekty,
můžeme mezi uzel (3) a (4) vložit ještě filtrovací uzly, například pomocí funkce
„List.GetItemAtIndex“. V pozadí nakonec můžeme spatřit importovaný objekt (5).
11.1.3 Úprava souřadného systému pro nástroj
Důležité je umístění nástroje vůči bázi v daném modelovacím prostředí pro správné
umístění na rameno robota. Střed kruhové násady, která bude k rameni robota připevněna,
by se měl nalézat na souřadnicích [0; 0; 0] a normálový vektor středového kruhu byl
rovnoběžný s osou Z. V následujícím kroku musíme zjistit polohu a orientaci pracovního
prostoru našeho nástroje vůči středu připojované části nástroje (bod [0; 0; 0]). V našem
případě je pracovní prostor místo vytlačování hmoty pro 3D tisk s osou Z rovnoběžnou se
směrem vytlačování. Hodnoty posunu pracovního prostoru a jeho orientace můžeme vidět
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v tabulce 5. Tyto hodnoty výsledného pracovního prostoru nástroje poznamenáme a nástroj
vyexportujeme v požadovaném formátu pro 3D objekty.

Nástroj 7

X

Y

Z

Osa X

Osa Y

Osa Z

33.257

0.0

262.493

0.0

27.0

0

Tabulka 5 Hodnoty posunu souřadnic konce nástroje vůči jeho bázi zjištěné z 3ds Max

Obr. 42 Vložení souřadnic do uzlu Custom Tool z tabulky (Zdroj: Autor)
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12 Rotační těleso - paraboloid
Jako další druh skořepiny bylo zvoleno rotační těleso. To má profil paraboloidu,
z důvodu příznivých statických vlastností vycházejících již z geometrie. Ideálním tvarem
pro samonosnou klenbu je pak řetězovka (lat. catenaria), kterou vytvoří homogenní
dokonale pevné vlákno zavěšené ve stejné výšce. Jejím otočením pak získáme tvar ideální
samonosné klenby.
12.1 Modelování tvaru tělesa
Pro vymodelování rotačních těles jsem použil uzel „Surface.ByRevolve“, který má
funkci rotovat křivku kolem vybrané osy a tím vytvořit souvislý povrch. Tu jsem sestrojil
pomocí uzle „PolyCurve.ByPoints“, která vytváří křivku spojováním bodů připojených do
vstupu. Nejpodstatnější tedy je vynesení bodů podle funkce požadované křivky. Pomocí
uzle „Range“ vygenerujeme číselnou řadu pro souřadnice bodů (lze použít i uzel
„Sequence“). Zadáváme zde počátek, konec a krok generování čísel, který nám určuje
hustotu bodů. Tuto řadu čísel vkládáme do uzle „Code Block“, kde se nachází vzorec pro
výpočet souřadnic X a Z pomocí vzorců (VI, VII). Přepočítané číselné řady jsou poté
vkládány jakou souřadnice bodů, které jsou generovány v grafickém prostředí pomocí uzlu
„Point.ByCoordinates“. Celou sestavu uzlů můžeme vidět na obrázku 54 s vytvořeným
rotačním paraboloidem v pozadí (pro názornost nebyla křivka rotována v celém rozsahu
360°).

Obr. 43 Modelování rotačního paraboloidu (Zdroj: Autor)

- 63 -

(VI)

X.point = x;

(VII)

Z.point = - p * (z * z) + a;

12.2 Plátkování
Plátkování (z angl. Slicing) je důležitou součástí procesu pro 3D tisk. Během něho se
3D objekt převádí na vrstvy, které je možné vytvořit tiskárnou. Ta většinou zadává
okrajové podmínky pro plátkování, jako je třeba výška vrstvy. V mé práci jsem vytvořil
algoritmus pro klasické horizontální plátkování a dále se pokusil o další metodu
nehorizontálního plátkování. O metodě a důvodu nehorizontálního plátkování pojednává
kapitola 6. Abychom mohli použít určité funkce potřebné pro plátkování, vytvoříme
z pouhého povrchu geometrii o objemu. Použijeme uzel „Surface.Thicken“ (1) a přiřadíme
požadovanou tloušťku (2), která se přidá rovnoměrně oběma směry.

Obr. 44 Zhmotnění paraboloidu na těleso (Zdroj: Autor)
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Horizontální
12.2.1.1 Výpočet výšky plátků
Při horizontálním plátkování (obr. 56) nejprve vytvoříme krabici, jejíž strany budou
tvořit hranici okolo plátkovaného objektu pomocí uzle „Geometry.BoundingBox“ (1).
Nyní se nám výstup rozvětvuje. V první větvi tuto krabici jen rozložíme a spodní stranu
krabice použijeme jako plátkovací plochu (2). V druhé větvi zjišťujeme, v jakých výškách
se tyto plátkovací plochy mají nacházet. Přetransformujeme hraniční krabici na kvádr a
pomocí uzlu „Cuboid.Height“ zjistíme výšku kvádru (3), která bude sloužit jako vstup pro
generovanou číselnou řadu pro její horní hranici (4). Jako další vstup použijeme pak výšku
jednoho plátku, kterou volíme dle technologie, požadované přesnosti a dalších našich
kritérií (5). Nyní víme výšky ostatních plátků a vytvoříme zde další plochy pro plátkování
pomocí „Surface.Offset“ (6), kde jako vstup plochy je základna krabice vytvořené v první
větvi (2) a jako vstup pro vzdálenosti použijeme číselnou řadu (4).

Obr. 45 Horizontální plátkování rotačního paraboloidu (Zdroj: Autor)

12.2.1.2 Protínající křivky
Nyní na jednotlivých plátcích vytvoříme křivky v místech protnutí s modelem
(obr.57). Použijeme k tomu uzel „Geometry.Intersect“ (1), kde jako první vstup je
geometrie paraboloidu a jako druhý vstup plátky vytvořené v předchozím kroku a tak
získáme jejich průnikem plochy ve výškách jednotlivých plátků. Pomocí uzlu
„Surface.PerimeterCurves“ (2) z těchto ploch získáme hraniční křivky, jejichž seznam
vyčistíme a dáme do společného listu (3). Pokud se nám stane, že výška posledního plátku
je přesně ve vrcholu tělesa, vygeneruje se nám jako průsečík samostatný bod, z kterého
nemůžeme vytvořit hraniční křivky a jako výsledek dostaneme hodnotu „null“. Takto
případné nežádoucí výsledky vyčistíme. Nyní vytvoříme středovou linii mezi hraničními
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křivkami pro větší přesnost modelu. V místech, kde je obálka modelu převážně vertikální,
nedochází k tak velkému zkreslení, je-li však sklon větší roste i šířka jednotlivých ploch
plátků. Z listu pomocí uzlů „List.DropEveryNthItem“ vybereme vždy vnější a vnitřní
křivku (4), zjistíme vzdálenost mezi nimi pomocí uzlu „Geometry.DistanceTo“ (5), kterou
vydělíme dvěma (6) a získáme tak přesnější středovou křivku uzlem „Curve.Offset“ (7).

Obr. 46 Výběr křivek průsečíků během plátkování (Zdroj: Autor)

12.2.1.3 Pootočení křivek
Nyní máme vygenerovány křivky v každém plátku. I přesto, že křivky jsou uzavřené,
mají tyto křivky začátek i konec (v případě uzavřených křivek je počáteční i koncový bod
v totožném místě), (obr. 58). Pokud chceme jednotlivé vrstvy mít pootočeny, např.
z důvodu vazby mezi vrstvami, využijeme uzel „Geometry.Rotate“ (1) a v rovině XY je
pootočíme. Musíme zjistit hodnotu pootočení. Zjistíme na jakém indexu se křivka nachází
pomocí uzlu „GetKeys“ (2) a jejich hodnotu indexu vložíme do vzorce (VIII). Tím bude
každá vrstva pootočena o určitý počet stupňů, v tomto případě první křivka o 10°, druhá
křivka o 20° atd. (první křivka má index 0, druhá křivka 1 atd.).
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Obr. 47 Pootočení počátku křivek znázorňující jednotlivé plátky (Zdroj: Autor)

(VIII)

degrees = (a + 1) * 10;

12.2.2 Nehorizontální
Při nehorizontálním plátkování vycházím z myšlenky , rozdělení modelu na stejně
velké segmenty ve směru tangenty na povrch materiálu, namísto rozdělení na stejně vysoké
plátky. Analýzu povrchu skořepiny uděláme pomocí příčného řezu. Poté změříme délku
křivky povrchu v řezu a na základě námi zvolené velikosti segmentu ji rozdělíme. V těchto
místech poté proběhne plátkování a vytvoří se křivky pro trajektorii pohybu nástroje.
Následně je opět vygenerován souřadný systém, jehož orientaci musíme upravit. Mezi
vrstvy se poté opět přidávají přechodové body pro přetáčení os robota.
12.2.2.1 Příčný řez

Obr. 48 Řez paraboloidem pro příprave nehorizontálního plátkování (Zdroj: Autor)

Řez provedeme v polovině rozměru šířky tělesa (obr.59). Předpokládáme, že těleso je
rotační a tudíž by měl řez probíhat osou rotace. Kolem geometrie provedeme uděláme
ohraničující kvádr (2). Ohraničení za použití uzlu „Geometry.BoundingBox“ a
„BoundingBox.ToCuboid“, kterým ohraničení převedeme na kvádr. Změříme délku
kvádru a tuto hodnotu vydělíme dvěma (3). O tuto hodnotu posuneme ohraničující kvádr
(4). Takto se jeho hrana bude nacházet v polovině rotačního tělesa (v místě osy). Nyní
provedeme řez (5), kde ořezávaná geometrie je rotační těleso a řezací geometrie je
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posunutý ohraničující kvádr, pomocí uzlu „Solid.DefferenceAll“. Výsledek je geometrie
poloviny rotačního tělesa, jehož část můžeme vidět v pozadí na obrázku X.
12.2.2.2 Výběr křivky řezu
Nyní ořezaný model rozložíme (obr. 60) na jeho povrchy (1) a vybereme povrch
v rovině řezu (2). Z tohoto povrchu extrahujeme jeho hraniční křivky (3) pomocí uzlu
„Surface.PerimeterCurves“. A opět vybereme krajní křivku

(4) pomocí uzlu

„List.GetItemAtIndex“. Pro větší přesnost tyto křivku odsadíme o polovinu tloušťky
skořepiny, aby křivka procházela středem stěny skořepiny (5).

Obr. 49 Výběr profilové křivky v řezu (Zdroj: Autor)

12.2.2.3 Výpočet výšky plátků
U získané křivky změříme její délku (1) pomocí uzle „Curve.Length“. Tuto délku
vydělíme (2) hodnotou, která se rovná výšce vytlačované vrstvy nástrojem (3), a zjistíme
tak počet segmentů, podle kterých křivku rozdělíme. Použijeme k tomu uzel
„Curve.PointsAtEqualChordLength“ a tak vytvoříme na křivce body (4). Pomocí uzle
„Point.Z“ z těchto bodů extrahujeme jejich souřadnici Z (5), čímž zjistíme v jaké výšce
plátkovat model. Stejným způsobem zjistíme souřadnici Z počáteční křivky bodu (6), pro
počáteční bod křivky použijeme uzel „Curve.StartPoint“.

Obr. 50 Výpočet výšky plátku pro nehorizontální tisk (Zdroj: Autor)
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12.2.2.4 Průnik plátků s modelem
Podobně jako u horizontálního plátkování nakopírujeme v odsazené vzdálenosti (1)
pomocí uzlu „Surface.Offset“. Tyto vzdálenosti získáme pomocí vzorce (IX) a použijeme
k tomu souřadnice Z získané z předchozího kroku. Od Z souřadnic segmentů odečteme
souřadnici Z počátečního bodu (2). Následně opět uděláme průsečík těchto ploch a
hlavního modelu paraboloidu (3). Získáme hraniční křivky těchto průsečíků (4) použitím
„Surface.PerimeterCurves“.

Obr. 51 Průnik modelu a plátků při nehorizontálním plátkování (Zdroj: Autor)

(IX)

distance = segmentPoint - startPoint;

12.2.2.5 Křivky pro cestu nástroje
Zjištěné seznamy křivek vyčistíme a vložíme do jediného listu (1). Pomocí uzlu
„List.DropEveryNthItem“ vyfiltrujeme každou druhou křivku, čímž získáme z každého
plátku právě jednu křivku (2). Pro větší přesnost tuto křivku odsadíme o polovinu tloušťky
skořepiny modelu (3), aby se nacházela ve střední části skořepiny. Použijeme k tomu uzel
„Curve.Offset“ (4). Takto získáme křivky, na kterých budeme moci vygenerovat souřadné
systémy pro cestu nástroje.

Obr. 52 Vybrání křivek pro cestu nástroje (Zdroj: Autor)

- 69 -

12.3 Generování souřadných systémů
V tomto kroku vygenerujeme na křivkách souřadné systémy, které budou řídit cestu a
orientaci nástroje robota (obr.64). Souřadné systémy chceme umístit rovnoměrně podél
celé křivky. Zjistíme tedy její délku (1) pomocí uzlu „Curve.Length“ a vydělíme
předběžnou délkou (2), kterou chceme, aby se mezi souřadnými systémy nacházela. Tím
získáme počet segmentů, jejichž počet zaokrouhlíme na celé číslo (3) uzlem
„Math.Round“ a opět vydělíme délku křivky touto hodnotou a získáme poslední vstup
kroku pro číselnou řadu. Nyní vytvoříme číselnou řadu (4) začínající hodnotou 0, počet
čísel se rovná počtu segmentů a přidáme krok řady. Číselná řada představuje vzdálenost na
křivce,

kde

bude

vytvořen

souřadný

„Curve.CoordinateSystemAtSegmentLenght“.

Tímto

systém
bychom

(5)
měli

pomocí

uzlu

minimalizovat

nepravidelné rozmístění souřadných systémů na koncích křivky v případě, že bychom
zadali vzdálenosti mezi nimi pevně.

Obr. 53 Generování souřadných systémů na křivce trajektorie nástroje (Zdroj: Autor)

12.4 Úprava orientace souřadných systémů
Pro správný chod nástroje robota musíme upravit orientace souřadných systémů.
Vygenerované systémy mají osu Y ve směru tangenty křivky, osa X směřuje do středu
tělesa a má vektor normály křivky. Vyzkoušel jsem dvě možnosti, jak souřadné systémy
orientovat. První by zaručovala orientaci nástroje stále stejným směrem vůči bázi. To by
však mohlo ovlivňovat strukturu povrchu, neboť na nástroji mohou být umístěny hladítka a
jiné komponenty upravující povrch vytlačovaného materiálu. Proto by nástroj měl být
orientován stále stejně k povrchu materiálu, což udávám jako druhou možnost.
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12.4.1 Horizontální bez otáčení nástroje
První možností je přeorientovat systémy tak, aby vzhledem k bázi zaujímaly stále
stejnou orientaci. Osa X směřuje opačným směrem než osa Z báze (směrem dolů kolmo na
tisknutou vrstvu) a osa Y stále ve směru Y osy báze (obr.65). Jednoduše extrahujeme ze
souřadného systému její základní bod (1), vytvoříme rovinu (2), kde jako normálový
vektor roviny zvolíme osu X báze, a vytvoříme nový souřadný systém z této roviny (3).

Obr. 54 Přeorientování souřadných systémů pro pohyb bez otáčení orientace nástroje (Zdroj: Autor)
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12.4.2 Horizontální s otáčením nástroje
V druhém případě (obr. 66) máme souřadné systémy předpřipraveny pomocí způsobu

Obr. 55 Přeorientování souřadných systémů pro pohyb s otáčením nástroje (Zdroj: Autor)

generování uzlem „Curve.CoordinateSystemAtSegmentLenght“. Zbývá nám jen otočit osu
X směrem k povrchu tisknuté vrstvy (směrem dolů). Otáčet budeme kolem osy Y každého
souřadného systému, který extrahujeme (1). Stejně tak extrahujeme bod každého systému
(2).

Nyní

už

můžeme

jednotlivé

systémy

otáčet

a

použijeme

uzel

„CoordinateSystem.Rotate“, do kterého jako vstupy vložíme extrahované body a osy Y
(3). Jelikož původně směřovala osa X ve směru normály křivky, nyní otočíme systémy o
90°.
12.4.3 Nehorizontální
U nehorizontálního tisku se snažíme dodržet teorii podle kapitoly 6. Souřadné
systémy upravíme tak, aby osa X byla normála k předchozí vrstvě a tangenciálně

Obr. 56 Přeorientování souřadných systémů pro pohyb nástroje u nehorizontálního 3D tisku (Zdroj: Autor)
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k povrchu modelu (směrový vektor vytlačování hmoty z nástroje je ve směru osy X),
(obr.67). Vygenerované souřadné systémy v předchozím kroku mají určený směr osy Y
souřadného systému v tangenciálním směru křivky v daném bodě, což můžeme využít a
podél této osy budeme rotovat souřadný systém do požadované polohy. Ze současných
souřadných systémů extrahujeme jejich nulové body (1) a osy X a Y (2), (3). Nyní musíme
zjistit požadovaný úhel pootočení. Použijeme uzel „Surface.NormalAtPoint“ (4), jehož
výstupem je normálový vektor na povrchu v daném bodě. Jako povrch použijeme povrch
klenby vytvořeného při modelování tělesa (kapitola 12.1.3) a jako bod námi extrahovaný
ze souřadných systémů (1). Zjistíme úhel mezi normálou povrchu a osou X současných
souřadných systémů pomocí uzlu „Vector.AngleWithVector“ (5). O zápornou hodnotu
zjištěného úhlu (6) budeme otáčet souřadné systémy. Pro rotaci souřadného systému
použijeme uzel (7) „CoordinateSystem.Rotate“. Jako vstupy do tohoto uzlu vložíme
původní souřadné systémy, bod otáčení (1), osu Y (3), kolem které budeme otáčet, a
získanou hodnotu rozdílu úhlů (6). Sestavu uzlů a výsledek v pozadí můžeme vidět na
obrázku 67.
12.5 Umístění modelu
Po těchto krocích se může umístit model do vhodného prostoru vůči bázi, kde se bude
nacházet

robot.

Použijeme

k tomu

uzle

„Geometry,Translate“

a

případně

„Geometry.Rotate“.
12.6 Přechodové body mezi vrstvami
Mezi jednotlivými vrstvami navrhneme přechodové body. Ty mohou mít několik
důvodů. Prvním je bezproblémový přechod mezi vrstvami, aby nedošlo k poškození již
vytisknutých částí modelu. Druhým důvodem může být přetočení os robota. To děláme
z důvodů limitů otáčení jednotlivých os (viz. kapitola 9.3.2), kterých by robot mohl během
tisknutí vrstvy dosáhnout. Chceme, aby tisknutý materiál byl co nejvíce soudržný a
kompaktní. Jedním z předpokladů je, aby tisknutí každé vrstvy proběhlo v jednom sledu,
aniž by robot dosáhl limitů otáčení. Tím by musel tisknutí přerušit, přetočit své osy a poté
opět pokračovat v tisknutí. Vznikaly by tak další pracovní spáry, které by zhoršovaly
kvalitu skořepiny.
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12.6.1 Horizontální bez otáčení nástroje
U prvního nejsnadnějšího způsobu robot nedosahuje limitu otáčení svých os (obr. 68).
Přechodové body mají tedy důvod pro bezpečný přechod mezi vrstvami. Přechodové body
vybereme z jednotlivých pomocí uzlů pro správu listů „List.LastItem“ a „List.FirstItem“.
Tím vybereme z každé vrstvy první (1) a poslední (2) souřadný systém. Všimněme si, že u
těchto uzlů musíme zvolit úroveň seznamu pro výběr „L2“. Seznam souřadných systémů
obsahuje celkem tři úrovně listů. Nejvyšší, třetí úroveň, je list obsahující listy jednotlivých
vrstev. Druhá úroveň jsou jednotlivé listy vrstev obsahující souřadné systémy pro svou
vrstvu, které mají úroveň jedna. Pokud bychom nechali výchozí nastavení (nejvyšší

Obr. 57 Umístění přechodových bodů (Zdroj: Autor)

úroveň, v tomto případě „L3“), byla by ze seznamu vybrána první a poslední vrstva
rozplátkovaného modelu se všemi souřadnými systémy těchto vrstev. Pokud bychom
zvolili úroveň „L1“, vybral by se první souřadný systém první vrstvy. Takto se vnoříme
do listů úrovně „L2“ a z každého vezmeme první a poslední prvek, souřadný systém.
Takto vybrané prvky posuneme ve směru osy Z (5) uzlem „Geometry.Translate“. První
bod posuneme o bezpečnostní vzdálenost (3). Poslední bod posuneme o bezpečnostní
vzdálenost a výšku dané vrstvy (4).
12.6.2 Horizontální s otáčením nástroje
Při pohybu nástroje stále orientovaného stejně vůči tisknuté části povrchu musíme u
přechodových bodů také přidat přetáčení os opačným směrem, než byla osa otáčena během
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tisku vrstvy (obr. 69). Musíme robota navést, jakým směrem se má otáčeti a tak první bod
přetočíme o 120° v rovině YZ (1), což je třetina jedné otočky. Druhý přechodový bod

Obr. 58 Přeorientování přechodových bodů (Zdroj: Autor)

přetočíme o 240° v rovině YZ (2). K prvnímu bodu následující vrstvy se poté robot dotočí
o zbylých 120° a tím docílíme celkového přetočení 360°. Poté následuje tisk dané vrstvy,
kde se postupně osa otáčí opačným směrem o -360°. Pro přetáčení souřadných systémů
daných bodů používáme uzel „Geometry.Rotate“ (3).
12.6.3 Nehorizontální
U posledního nejsložitějšího způsobu použijeme u přechodových bodů přetáčení i
odstup nástroje v bezpečné vzdálenosti. Rozdílný bude směr odstupu pro bezpečnou
vzdálenost (obr. 70). V případě, že by na trysce byly umístěny také hladítka, mohly by při
pohybu přímo ve směru osy Z souřadného systému prostředí tyto hladítka poškodit
nehorizontálně vytištěnou vrstvu. Směr pohybu pro bezpečný odstup bude tedy veden ve
směru osy X souřadného systému nástroje v jeho aktuální poloze. Pro vytvoření těchto
bodů použijeme „Geometry.Translate“ (1), kde se jako vstup zadává kromě geometrie
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Obr. 59 Úprava přechodových bodů u nehorizontálního tisku (Zdroj: Autor)

směr a vzdálenost. Vzdálenost zůstane stejná (2) a potřebujeme tedy jen extrahovat osu X
souřadného systému nástroje (3). Pro přetáčení jsou použity stejné operace, jako bylo
znázorněno v předchozí kapitole.
12.7 Posloupnost a analýza pohybů
Po vytvoření souřadných systémů vrstev a přechodových bodů, převedeme tyto
systémy na pohyb z bodu do bodu pomocí uzlů „PTP Movement – KUKA | prc“. Nyní
musíme správně uspořádat kombinování těchto tří skupin pohybů pro správnou
posloupnost. Cyklus by měl vypadat takto:
1. Sled bodových pohybů vrstvy n
2. Přechodový poslední bod vrstvy n
3. Přechodový první bod vrstvy n+1
Ke spojení těchto skupin pohybů použijeme uzel „List.Combine“, do kterého
napojíme zmíněné tři skupiny bodů (obr. 72). Jako první vstupní list přechodové první
body vrstvy (3), jako druhý vstupní list připojíme list sledu bodů v dané vrstvě (1) a třetí
vstupní list jsou přechodové poslední body vrstvy (2). Poslední zbývající vstup je typ
kombinátoru těchto listů, který volíme jako „List.Join“ (5). Tím se v jednom cyklu připojí
prvek v nejvyšší úrovni daného listu. Pro (3) to je tedy jeden přechodový bod, pro (1) list
bodů v jedné vrstvě a pro (2) je to opět jeden přechodový bod. U typu kombinátoru (5)
nesmíme zapomenout otevřít tolik listů, kolik chceme připojit.
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Obr. 61 Sestava uzlú pro správné seřazení pohybů po vrstvách a přechodovými body (Zdroj: Autor)

Obr. 60 Konečná sestava pro generování kódu pro pohyb robota (Zdroj: Autor)

Na obrázku 71 můžeme vidět konečnou sestavu pro simulaci pohybu. Pro analýzu
využití os robota, použijeme graf získaný z nodu „KUKA | prc CORE“ po kliknutí na
tlačítko Settings a přejití na kartu analýza viz. kapitola X.
12.7.1 Horizontální bez otáčení nástroje
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Pro analýzu využití os robota, použijeme graf získaný z nodu „KUKA | prc CORE“
po kliknutí na nastavení vybereme záložku Analysis. Na obrázku 73 můžeme vidět graf
analyzující otáčení os robota v závislosti na čase.

Obr. 62 Graf využití os robota v závislosti na čase bez přetáčení nástroje (Zdroj: Autor)

12.7.2 Horizontální s otáčením nástroje
Na obrázku 74 můžeme vidět graf analyzující otočení os v závislosti na čase. V grafu
je vyznačen pohyb robota pro první vrstvu (1) a proces přetáčení mezi přechodovými body
po druhé vrstvě (2). Můžeme si také všimnout nárůstu doby tisku vlivem přechodových
bodů.

Obr. 63 Graf využití os v závislosti na čase při přetáčení nástroje (Zdroj: Autor)
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12.7.3 Nehorizontální
U grafu při nehorizntálním tisku docházelo v horních vrstvách k dosažení limitu os
(obr. 75). Jednalo se o osu 05, která nešla předtočit přechodovými body. Vyřešit by
problém šel zvolením jiného tvaru nástroje. Pokud jsem zvolil simulaci bez použití
nástroje, proběhla analýza bez kolizí.

Obr. 64 Graf využité os robota v závislosti na čase při nehorizontálním tisku s vyznačením dosažených limitů otočení os
(Zdroj: Autor)

12.8 Porovnání verzí plátkování
V této kapitole jsem chtěl ukázat rozdíly vzniklé různou metodou plátkování. Zpětně
jsem vygeneroval těleso vysunutím hmoty podél křivek, reprezentující jednotlivé plátky.
V prvním případě (obr. 77), na obrázku, můžeme vidět klasické horizontální plátkování
s konstantní tloušťkou vrstvy. Je zde patrné, že vrchní části modelu levitují ve vzduchu. Na
obrázku 78 je opět horizontální plátkování, ovšem s proměnnou tloušťkou vrstev. Je zde
použitou plátkování, které bylo použito pro nehorizontální pohyb robota. Konstantní
vzdálenost je mezi průsečíkovými křivkami. V posledním případě (obr. 79), na obrázku, je
použito stejná metoda plátkování ovšem hmota je vysunuta ve směru, jakou by měla
orientace nástroje, tedy směr vytlačování hmoty. Zde už se zdá být povrch téměř hladký.
V horních vrstvách se však vnitřní hrany vysunutých vrstev prolínají, na vnější straně pak
dochází k opačnému efektu a tvoří se mezi vrstvami mezery.
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Obr. 66 Porovnání tvarů modelu při horizontálním plátkování s konstantní výškou plátků (Zdroj: Autor)

Obr. 65 Porovnání tvarů modelu při horizontálním plátkování s proměnnou výškou plátků (Zdroj: Autor)
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Obr. 67 Porovnání tvarů modelu při nehorizontálním tisku s proměnnou výškou plátků (Zdroj: Autor)

12.9 Fyzická simulace pohybu robota
Fotografie (obr. 79) ze zkoušky pohybů robota v robotické laboratoři KUKA na
fakultě stavební. Celé video je v příloze této diplomové práce.

Obr. 68 Fotografie z robotické laboratoře KUKA při testování robota (Zdroj: Ing. Michal
Kovářík)
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13 Núbijská klenba
Prvním modelovaným tělesem je núbijská klenba. Její vlastnosti a technologie
zhotovení byly popsány v kapitole 7.
13.1 Modelování tvaru tělesa s využitím technologie núbijské klenby
Pro vymodelování núbijské klenby využijeme zkušenosti z předchozí kapitoly při
tvorbě paraboly. Myšlenka pro vymodelování klenby byla sestrojit vrcholovou křivku, na
které budou umístěny v kolmém směru další křivky tvořící profil pro vytažení plochy skrz
tyto profily. Křivky těchto profilů budou zároveň tvořit základ pro cestu nástroje.
13.1.1 Vrcholová křivka
Sestava uzlů pro sestrojení vrcholové křivky je na obrázku 43. Je použito podobného
systému jako pro sestrojení paraboly. Pro lepší kontrolu křivky bylo pro souřadnice
jednotlivých bodů vytvořeny dvě číselné řady zvlášť pro X a Z se vzorcem (I). Musíme
však dodržet, aby se v každé číselné řadě nacházel stejný počet čísel. Na vytvořené křivce
umístíme body, kterými křivku rozdělíme na segmenty o délce, která představuje výšku
jedné tisknuté vrstvy. Pro tuto akci použijeme uzel „Curve.PointAtSegmentLength“, kde
jako vstup, kromě samotné křivky, vkládáme číselnou řadu vzdáleností, kde bude vytvořen

Obr. 69 Generování vrcholové křivky núbijské klenby (Zdroj: Autor)

bod. Krok této řady představuje onu výšku vrstvy.
(I)

X.point = p * x * x;

(II)

Z.point = z;
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13.1.2 Profilová křivka
K vytvoření profilu, skrz které bude probíhat vysunutí, používáme opět způsob pro
sestrojení paraboly. Pro hodnotu souřadnic Y a Z jsou použity vzorce (III, IV). Pro
vytvoření křivky použijeme uzel „NurbsCurve.ByControlPoints“, protože v případě, že
bychom použili uzel „PolyCurve.ByPoints“, rozpadla by se nám křivka v dalším kroku ne
segmenty a nemohli bychom ji použít jako profil. Jelikož chceme vrstvy tisknout v určitém
sklonu, pootáčíme zhotovenou křivku pomocí uzlu „Geometry.Rotate“. Jako vstupy zde
musíme, kromě samotné geometrie (křivky) a stupňů pootočení, zadat osu otáčení, kterou
určíme směrem (vektorem) a bodem procházení osy. Protože jsme křivku vytvářeli od
základního souřadného systému, volíme bod se souřadnicemi [0; 0; 0] a vektor jako osu Y.
Celou sestavu uzlů můžeme vidět na obrázku 44.
(III)

Y.point = y;

(IV)

Z.point = - p * z * z;

Obr. 70 Generování profilové křivky - paraboloidu (Zdroj: Autor)
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13.1.3 Vygenerování profilů na vrcholové křivce
Nyní přichází krok pro vytvoření profilů. Použijeme uzel „Geometry.Translate“ (4),
který má funkci přesunout geometrii (1) daným směrem (vektorem). Vektor sestrojíme
pomocí dvou bodů a uzlu „Vector.ByTwoPoints“ (3). První bod se opět nachází v bodě [0;
0; 0] a je zároveň vrcholem profilové křivky. Druhý bod bude vybírán ze soustavy bodů
vytvořených na vrcholové křivce, které jsme tvořili v předchozím kroku (2). Takto
vytvořené vektory mají nejen směr ale i velikost vektoru, která určuje vzdálenost posunu.
Tím jsme docílili, že jsou podél vrcholové křivky po požadovaných délkách nakopírovány
křivky.

Obr. 71 Generování profilových křivek po vrcholové křivce (Zdroj: Autor)
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13.2 Oříznutí a vytvoření povrchu
Jak si můžeme všimnout, pokračují křivky i pod rovinu XY, pomyslný povrch
prostoru. Je nutné tyto přesahy oříznout. To uděláme vytvořením teoretického pracovního
prostoru (1,2,3), který má tvar kvádru, a umístíme ho do prostoru současné soustavy
křivek. Poté použijeme uzel „Geometry.IntersectAll“, do kterého vkládáme ořezávanou
geometrii a seznam dalších geometrických tvarů, v které se má první geometrie nacházet a
vrátí nám jejich průnik (4). Křivky jsou ořezávány jedna po druhé a vkládány do
samostatných listů. Jednotlivé ořezané křivky potřebujeme pro poslední krok v jediném
listu, použijeme proto uzel „Flatten“, který nám vytvoří jediný list se všemi křivkami (5).
Poslední konečný krok pro vytvoření povrchu je pomocí uzlu „Surface.ByLoft“. Tento
uzel vytváří povrchy mezi jednotlivými křivkami pomocí interpolace mezi nimi (6).
Sestavu uzlů a v pozadí vymodelovanou klenbu můžeme vidět na obrázku 46.

Obr. 72 Ořiznutí a vytažení plochy přes profilové křivky (Zdroj: Autor)

13.3 Plátkování
V tomto případě, kdy jsme klenbu tvořili pomocí křivek, které byly umístěny na
vrcholové křivce po určených vzdálenostech, jsme nehorizontální plátkování provedli již
při samotné konstrukci. Použijeme ořezané křivky tvořící příčné profily klenby. V případě,
že bychom chtěli zhustit nebo rozptýlit počet plátků, upravíme vstupní hodnoty délek
v uzlu „Curve.PointAtSegmentLength“ v předchozí kapitole.
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13.4 Generování souřadných systémů
Pro generování soustav systémů souřadnic, které jsou potřebné pro správně
orientovaný pohyb robota, jsem použil uzel „Curve.CoordinateSystemAtParameter“. Jako
vstup se vkládá křivka a hodnoty parametrů, na kterých má být vytvořen souřadný systém,
přičemž hodnota parametru křivky se musí nacházet v intervalu ‹0;1› (0 pro začátek
křivky, 1 pro konec křivky). Vytvoříme tedy číselnou řadu (1) začínající v 0, končící
hodnotou 1 a zvolíme krok, dle požadované přesnosti. Všimněme si, že číselná řada nám
nekončí v hodnotě 1, ale posledním číslem před překročením její hodnoty. Pokud tedy
nezvolíme vhodnou hodnotu kroku, mohli by se nám poslední souřadný systém vytvořit
těsně před koncem křivky a způsobit tak nepřesnosti, jejíž absolutní hodnota by se
s rostoucí délkou křivky zvětšovala. Používám tedy uzel „List.ReplaceItemAtIndex“ (2),
kterým nahradíme poslední číslo právě hodnotou 1 (na obrázku 47 substituce vyznačena
modrým obdélníkem). Takto vytvořenou řadu připojíme do uzlu tvořící souřadné systémy
(3). Posledním krokem je úprava tohoto uzlu. Pokud bychom nechali u uzlu výchozí
nastavení pro výběr úrovně, přiřadila by se k první křivce hodnota prvního čísla, k druhé
křivce hodnota druhého čísla atd. Musíme změnit nastavení úrovně pro výběr křivky na
úroveň 1 (na obrázku 47 zvýrazněno červeně). Tím se nám celá číselná řada přiřadí k první
křivce, poté se vybere druhá křivka a opět se k ní přiřadí celá číselná řada a tak dosáhneme
požadovaného rozložení souřadných systémů na křivce.

Obr. 73 Generování souřadných systémů na profilových křivkách (Zdroj: Autor)
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13.5 Úprava orientace souřadných systémů
Pro dodržení teorie nehorizontálního tisku podle kapitoly 6.3, musíme upravit
souřadné systémy tak, aby osa X měla směr tangenciálně k povrchu a normálově
k předchozí vrstvě (vektor vytlačování materiálu nástrojem robota je ve směru X).
Vygenerované souřadné systémy mají určený směr osy Y souřadného systému v
tangenciálním směru křivky v daném bodě, což můžeme využít a podél této osy budeme
rotovat souřadný systém do požadované polohy. Pro rotaci souřadného systému použijeme
uzel „CoordinateSystem.Rotate“, který funguje obdobně jako rotace geometrií v kapitole
10.3.4.2, který jako vstupy vyžaduje otáčený souřadný systém, bod a osu otáčení, a
hodnotu otočení ve stupních. Chceme, aby souřadné systémy setrvaly na stejném místě a
otáčely se kolem svých počátků. Vycházet tedy budeme ze samotných souřadných systémů
(1), které jsme vytvořili v předchozím kroku, a extrahujeme osu Y (2), počáteční bod
souřadného systému (3) a osu X (4). Poslední vstup, který nám nyní chybí, je hodnota
pootočení ve stupních. Použijeme uzel „Surface.NormalAtPoint“ (5), jehož výstupem je
normálový vektor na povrchu v daném bodě. Jako povrch použijeme povrch klenby
vytvořeného při modelování tělesa (kapitola 12.1.3) a jako bod námi extrahovaný ze
souřadných systémů (3). Nyní můžeme zjistit úhel mezi touto normálou povrchu a osou X
(4) pomocí uzle „Vector.AngleWithVector“ (6). Jelikož potřebujeme osu X tangenciálně
k povrchu, musíme k hodnotě ještě přičíst úhel 90° (úhel mezi tangentou a normálou
povrchu je 90°). Použijeme tedy jednoduchý vzorec (V) v bloku (7) a získáme úhel
pootočení. Nyní máme připraveny všechny vstupy a můžeme souřadné systémy pootočit
do požadovaného směru (8).
(V)

degrees = angle + 90;

Obr. 74 Přeorientování souřadných systémů na profilových křivkách (Zdroj: Autor)
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13.6 Seřazení souřadných systémů po vrstvách
Pro plynulý pohyb robota obrátíme u každé druhé vrstvy pořadí souřadných systémů
pro pohyb (obr.49). Robot tak absolvuje trajektorii v první vrstvě směrem „doprava“ a u
posledního souřadného systému vrstvy se přesune do vrstvy následující a provede pohyb
směrem „doleva“. Tak docílíme plynulých pohybů robota a materiál může být nanášen
kontinuálně. Pro rozdělení vrstev použijeme uzel „List.DropEveryNthItem“ a rozdvojíme
tok dat, kde v prvním uzlu se bude brát každý druhý list dat (1) a v druhém uzlu také každý
druhý ovšem s odsazením o jeden list (2). Listy jsou brány v nejvyšší úrovni (v tomto
případě třetí úroveň L3) a tak se bere list se souřadnými systémy celé vrstvy a nemusíme
měnit úroveň výběru listů. To však musíme udělat v následujícím kroku, abychom
převrátili pořadí souřadných systémů ve vrstvě a ne pořadí jednotlivých vrstev. V uzlu
„List.Reverse“, který má funkci obrácení pořadí prvků, nastavíme úroveň L2 a tím se
vnoříme do jednotlivých vrstev (3). Souřadný systém s indexem 0 tak bude mít index jako
poslední souřadný systém a poslední souřadný systém bude mít naopak hodnotu indexu 0.
První větev toku dat (1) zůstala nezměněna a bude v tomto kroku spojena s listy
převrácených souřadných systémů (2). K tomu je použit uzel „List.Combine“ a jako
kombinátor je použit uzel „List.Create“ (4), u kterého musíme dbát na to, aby bylo
otevřeno tolik listů, kolik toků dat chceme spojovat (v tomto případě 2).

Obr. 75 Seřazení souřadných systémů na profilových křivkách (Zdroj: Autor)
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13.7 Posun modelu
Nyní můžeme trajektorie pohybu přesunout do požadovaného místa tisku vůči bázi,
kde je umístěn robot (obr.50). Postavení a natočení modelu vůči robotovi je velice důležité
a výrazně se podílí na tom, zda bude možné pohyby vykonat a vyhnout se kolizním stavům
robota.

Obr. 76 Posun výsledných souřadnic do vhodného místa pro tisk (Zdroj: Autor)

13.8 Analýza pohybů robota
Pro analýzu využití os robota, použijeme graf získaný z nodu „KUKA | prc CORE“
po kliknutí na nastavení vybereme záložku Analysis. Na obrázku 51 můžeme vidět graf
analyzující

otáčení

os

robota

bez

umístěného

nástroje

v závislosti

Obr. 77 Graf pro analýzu využití os robota v závislosti na čase bez umístěného nástroje(Zdroj: Autor)
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na

čase.

Následující graf (obr. 52) je s umístěním nástroje na robotu.

Obr. 78 Graf využití os robota v závislosti na čase s umístěným nástrojem (Zdroj: Autor)

13.9 Export KRL kódu
Pro převedení kódu exportovaného z Dynama uzlem „KUKA | prc CORE“ je použit
software Workvisual 5.0, ve kterém se kód připraví před nahráním do robota. Ukázka
hlavičky KLR kódu a pohyb pro první 4 body můžeme vidět níže.
&ACCESS RVP
&REL 1
&PARAM TEMPLATE = C:\KRC\Roboter\Template\vorgabe
&PARAM EDITMASK = *
DEF kukaprc_project ( )

;FOLD INI
;FOLD BASISTECH INI
GLOBAL INTERRUPT DECL 3 WHEN $STOPMESS==TRUE DO IR_STOPM ( )
INTERRUPT ON 3
BAS (#INITMOV,0 )
;ENDFOLD (BASISTECH INI)
;ENDFOLD (INI)
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;FOLD STARTPOSITION - BASE IS 0, TOOL IS 0, SPEED IS 5%,
POSITION IS A1 45,A2 -90,A3 100,A4 5,A5 10,A6 50,E1 0,E2 0,E3
0,E4 0
$BWDSTART = FALSE
PDAT_ACT = {VEL 5,ACC 5,APO_DIST 50}
FDAT_ACT = {TOOL_NO 0,BASE_NO 0,IPO_FRAME #BASE}
BAS (#PTP_PARAMS,5)
PTP
0}

{A1 45,A2 -90,A3 100,A4 5,A5 10,A6 50,E1 0,E2 0,E3 0,E4

;ENDFOLD
;FOLD LIN SPEED IS 0.25 m/sec, INTERPOLATION SETTINGS IN
FOLD
$VEL.CP=0.25
$ADVANCE=3
$ACC_AXIS[1]=5
$ACC_AXIS[2]=5
$ACC_AXIS[3]=5
$ACC_AXIS[4]=5
$ACC_AXIS[5]=5
$ACC_AXIS[6]=5
;ENDFOLD
PTP {E6POS: X 683.051, Y 826.588, Z 300, A 105.756, B 28.459, C 147.758, E1 0, E2 0, E3 0, E4 0, S 'B 010'} C_PTP
PTP {E6POS: X 693.311, Y 826.226, Z 305.351, A 104.349, B 30.533, C 148.17, E1 0, E2 0, E3 0, E4 0, S 'B 010'} C_PTP
PTP {E6POS: X 703.19, Y 825.484, Z 310.291, A 102.759, B 32.792, C 148.668, E1 0, E2 0, E3 0, E4 0, S 'B 010'} C_PTP
PTP {E6POS: X 712.69, Y 824.361, Z 314.819, A 100.847, B 35.13, C 149.278, E1 0, E2 0, E3 0, E4 0, S 'B 010'} C_PTP
13.10 Fyzická simulace pohybu robota
Fotografie (obr. 53) ze zkoušky pohybů robota v robotické laboratoři KUKA na
fakultě stavební. Celé video je v příloze této diplomové práce.
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Obr. 79 Fotografie z robotické laboratoře KUKA při testování robota (Zdroj: Ing. Michal Kovářík)
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14 Závěr
Cílem mé diplomové práce byla příprava algoritmů generující pro pohyb robota,
který bude v budoucnu pomocí technologie 3D tisku provádět konstrukce z cementové
malty v rámci projektu OPVVV na fakultě stavební ČVUT.
V teoretické části jsem se zabýval vývojovým směrem digitalizace a parametrizace,
která je nutná pro přechod stavebnictví přes právě probíhající 4. průmyslovou revoluci.
Důsledkem toho by mělo být zefektivnění a tím většího ohodnocení stavebního
inženýrství, které je dle mého názoru nedostatečné. Stavebnictví obsahuje ohromnou
spoustu informací a vzájemně se ovlivňujících souvislostí od přírodních zákonů po
komplexní potřeby člověka pro jeho život, kterým musí inženýr alespoň z části porozumět
a vzít na vědomí. Porozumění můžeme dosáhnout, pokud je nám umožněno vstřebávat
informace a klást otázky. V digitalizaci tedy vidím nástroj, jak zefektivnit přenos těchto
informací mezi lidmi, aby se ti následně mohli více zabývat otázkami a jejími řešeními. Je
nutné určit formy přenosu informací, komunikace, pro jejich snadnější vstřebávání, o což
se snaží technologie BIM například formou standardů IFC. Nové technologie samozřejmě
znamenají učení se novým věcem, jež zprvu nemusí mít očekávané výsledky, z kterých
mají lidé strach a proto se této technologii mnoho lidí a společností brání a hledají důvody,
proč jsou zbytečné. Důvodem jsou nejspíš také vyšší náklady, jež jsou většinou ve
stavebních projektech vyšší nežli v ostatních oborech, které pak představují překážku pro
inovaci technologií. Ostatní technické obory, zejména strojírenství a informační
technologie, nám tak někdy ukazují, jakým směrem se vydat.
V další teoretické části jsem se zaměřil na problematiku aditivní výroby, kterou jsem
řešil v praktické části práce. Tato technologie 3D tisku využívá roboty a stroje, které jsou
řízeny pomocí kódů vygenerovaných algoritmy návrháře. Algoritmy zpracovávají vložené
parametry, které jsou voleny na základě vlastností materiálů a dalších požadavků účastníků
projektu. To je důvod, proč je nutná postupná digitalizace procesů ve stavebnictví. Většina
zařízení pro 3D tisk využívá stroje se 3 stupni volnosti, která jim umožňuje tisknout
metodou horizontálního tisku. Ta však skýtá některé problémy, jako je schodišťový efekt,
jejíž důsledkem by ve stavebnictví byly komplikace při tisku více zakřivených a
vodorovných konstrukcí. Tento problém se dá řešit vkládáním dočasných podpor či tisku
těchto částí konstrukcí ex situ a následným přesunutím na požadované místo konstrukce.
To však představuje další procesy a tím spojené náklady. Problém by tak mohl vyřešit
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robot s 6 stupni volnosti, který by umožnil nehorizontální tisk. Tím se otvírá více možností
pro trajektorii pohybů robota, využitím již existujících technologií.
Pro příklad v mé praktické části jsem použil technologii ručního zdění núbijské
klenby, která využívá vzájemného tření materiálu při zdění po nakloněných křivkách,
v mém případě nakloněné paraboly, která již svým tvarem vykazuje příznivé statické
vlastnosti. Vytvořil jsem algoritmus, kde se dá mimo jiné parametricky ovládat tvar této
paraboly a její sklon, který se může volit na základě vlastností vytlačovaného materiálu,
jako je vzájemné tření mezi vrstvami. Vygenerovaný model je poměrně malý (v řádech
desítek centimetrů), to je však dáno rozměry robota. Řešení může být přidáním robotu
další stupně volnosti. Například umístěním robota na pojízdnou kolejnici získáme další
stupeň volnosti, připevněním na pohyblivé vozítko získáme dva stupně volnosti a umístění
robota na portálový jeřáb mi také nepřijde jako nereálné. Další problém vznikl u druhého
modelovaného tělesa, rotačního paraboloidu, kde robot dosahoval limitů otáčení některých
svých os. V některých případech šel tento problém vyřešit předtočením robota
v protisměru následného pohybu ve vrstvě v přechodových bodech mezi vrstvami. Vznikal
by tak v praxi další problém a to namotávání hadice, dodávající materiál do trysky, kolem
ramen robota. Využitím kluzných ložisek a rezervní délky hadice by šel tento stav zmírnit.
Jako další problém k řešení vidím v nástroji robota pro vytlačování hmoty. Ten by měl být
co nejmenší jak z důvodu hmotnosti (robot má omezenou nosnost nástroje), tak hlavně
v jeho rozměrech, kvůli kterým by mohl kolidovat a poškozovat již vytisknuté části
konstrukce. V konstrukci nástroje by tak měly být jen nezbytné části, jako jsou hladítka pro
tvarování vytlačené směsi. Doprava směsi by mohla být řešena dopravním zařízením na
principu betonových čerpadel umístěném mimo rameno robota.
Je vidět, že je ještě spousta problémů, které je nutno vyřešit, a to jsem se ani nezmínil
o požadavcích Eurokódů pro navrhování betonových konstrukcí. Někdo může namítat:
Stojí za to objevovat další technologii pro zhotovení konstrukcí, které můžeme již dávno
zhotovit jinými technologiemi a levněji? Můžeme se ale ptát, jaký je trend ceny lidské
práce? Kolik stojí práce v plně rozvinutých zemích na výškových budovách se zajištěním
všech požadavků na bezpečnost a dalších? Kolik může stát práce mimo naší Zemi, kam
naše lidstvo směřuje? To však bylo, myslím, nad rámec rozsahu mé práce. Soustředil jsem
se na tvorbu algoritmů generující kódy pro ovládání robota, jejichž funkčnost jsem mohl
v praxi fyzicky vyzkoušet na robotovi, a tím jsem splnil zadání mé diplomové práce.
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