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Anotace: 

Tato bakalářské práce se zabývá konstrukčním návrhem víceosého robota sestaveného 

převážně z dílů vytištěných na 3D tiskárně a volně dostupných komponentů. Úvodní část se 

skládá z rešerše pojednávající o konstrukci robotů a manipulátorů používaných v průmyslu, 

jejich rozdělení dle koncepce a použitých pohonů. Druhá část obsahuje návrhové výpočty 
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Abstract: 

This bachelor thesis deals with the designing of multi-axis robotic arm assembled mainly 

from 3D printed parts and freely available components. The introductory part consist of 

research about the constructions of robots and manipulators used in industry, their 

divisions according to concepts and used drives. The second part contains design 

calculations and descriptions of individual structural units from which is designed robot 

assembled. The result of this work is 3D model and 2D drawing documentation. 
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Seznam zkratek a symbolů 

a´ [m] Odhadovaná osová vzdálenost 

a [m] Skutečná osová vzdálenost  

dw1 [mm] Roztečný průměr hnací řemenice 

dw2 [mm] Roztečný průměr hnané řemenice 

D´ [m] Předběžný průměr hnané řemenice 

i [-] Převodový poměr 

J0 [kg/m2] Moment setrvačnosti podstavce 

J1 [kg/m2] Moment setrvačnosti ramene 1 

J2 [kg/m2] Moment setrvačnosti ramene 2 

J3 [kg/m2] Moment setrvačnosti ramene 3 

J4 [kg/m2] Moment setrvačnosti příruby efektoru 

Jm0 [kg/m2] Moment setrvačnosti krokového motoru 0 

Jm1 [kg/m2] Moment setrvačnosti krokového motoru 1 

Jm2 [kg/m2] Moment setrvačnosti krokového motoru 2 

Jm3 [kg/m2] Moment setrvačnosti krokového motoru 3 

Jm4 [kg/m2] Moment setrvačnosti krokového motoru 4 

l1 [m] Předběžná délka ramene 1 

l2 [m] Předběžná délka ramene 2 

l3 [m] Předběžná délka ramene 3 

l4 [m] Vzdálenost působiště zatížení od osy rotace ramene 3 

L´ [mm] Předběžná délka řemene 

L [mm] Normalizovaná délka řemene 

mM2 [kg] Hmotnost krokového motoru 2 

mM3 [kg] Hmotnost krokového motoru 3 

mM4 [kg] Hmotnost krokového motoru 4 

mr1 [kg] Přibližná hmotnost ramene 1 

mr2 [kg] Přibližná hmotnost ramene 2 

mr3 [kg] Přibližná hmotnost ramene 3 

mT [kg] Hmotnost navrhované zátěže 

M1 [Nm] Statický moment působící na rameno 1 

M2 [Nm] Statický moment působící na rameno 2 

M3 [Nm] Statický moment působící na rameno 3 

Mc0 [Nm] Celkový moment působící rotační podstavec 

Mc1 [Nm] Celkový moment působící na rameno 1 

Mc2 [Nm] Celkový moment působící na rameno 2 

Mc3 [Nm] Celkový moment působící na rameno 3 

Mc4 [Nm] Celkový moment působící přírubu efektoru 

MM0 [Nm] Kroutící moment krokového motoru 0 
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MM1 [Nm] Kroutící moment krokového motoru 1 

MM2 [Nm] Kroutící moment krokového motoru 2 

MM3 [Nm] Kroutící moment krokového motoru 3 

MM4 [Nm] Kroutící moment krokového motoru 4 

n2  [min-1] Otáčky hnané řemenice   

nM [min-1] Otáčky motoru 

P [kW] Přenášený výkon 

PP [kW] Výpočtový výkon 

PJ [kW] Jmenovitý výkon 

S1 [ - ] Součinitel zatížení 

S2 [ - ] Součinitel počtu zubů v záběru 

S3 [ - ] Součinitel převodového poměru 

S4 [ - ] Součinitel při použití napínací kladky 

S5 [ - ] Speciální provozní součinitel 

S6 [ - ] Součinitel délky řemene 

S7 [ - ] Součinitel tloušťky řemene 

z1  [ - ] Počet zubů hnací řemenice 

z2 [ - ] Počet zubů hnané řemenice 

α [rad/s2] Požadované zrychlení  

αr0 [rad/s2] Maximální zrychlení rotačního podstavce 

αr1 [rad/s2] Maximální zrychlení ramene 1 

αr2 [rad/s2] Maximální zrychlení ramene 2 

αr3 [rad/s2] Maximální zrychlení ramene 3 

αr4 [rad/s2] Maximální zrychlení příruby efektoru 

η [%] Účinnost převodu 
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1. Úvod 

Již od nepaměti se lidé snaží najít způsob, jak si co nejvíce ulehčit manuální práci. Ať 

už využitím fyzické síly zvířat, větrné energie větru pro pohon větrných mlýnů či vodní 

energie k pohonu vodního kola, vždy si díky své vynalézavosti dokázali poradit. Postupem 

času, kdy docházelo k čím dál větší mechanizaci v průmyslu, se přišlo s nápadem nechat 

stroje pracovat bez lidské obsluhy. Tím se položil první kámen automatizace průmyslu. 

 Automatizace zpravidla znamená využití samočinných řídících systémů k řízení 

výrobních a technologických procesů a také různých zařízení. Zatímco mechanizace lidem 

pouze poskytla stroje k práci, cílem automatizace je úplné nahrazení lidské obsluhy. 

Největší uplatnění automatizace najdeme především v hromadné a sériové výrobě   

 Mezi nedílnou součástí automatizačních prostředků řadíme průmyslové roboty. 

Průmyslový robot chápeme jako víceosý automatizovaný stroj, využívaný hlavně k vykonání 

technologických procesů, nebo k manipulaci s předměty. Veškeré pohyby a řídící funkce 

tohoto přístroje jsou ovládány programovatelným systémem. Jejich hlavní předností 

spočívá v širokém spektru uplatnění ve všech odvětvích. Při jejich správném využití 

dosáhneme výrazného zrychlení při výrobě, přesnější a kvalitnější provedení činnosti oproti 

lidské obsluze a celkově dojde ke zefektivnění výroby, jehož důsledkem jsou nižší finanční 

náklady. 

 Cílem této práce je tedy zkonstruovat jeden takový robot ve zmenšeném měřítku. 

Jeden z hlavních požadavků je, aby všechny díly, u kterých je to dle použití možné, mohly 

být vytištěny na 3D tiskárně od společnosti PRUSA, konkrétně model MK3S s tiskovou 

plochou 250 x 210 x 210 mm. 
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2. Klasifikace průmyslových robotů a manipulátorů (PRaM) 

Průmyslové roboty a manipulátory (PRaM) lze rozdělit do různých kategorií, např. 

podle stupňů volnosti, kinematické struktury, geometrie pracovního prostoru aj. Rozvoj 

průmyslových robotů přišel až s příchodem výpočetní a řídící techniky, a proto se jako první 

začali kategorizovat z hlediska stupně automatizace. Toto rozdělení je znázorněno na Obr. 

1. a jednotlivé kategorie budou rozvinuty v dalších kapitolách. 

2.1. Rozdělení podle provedení a stupně řízení 

 

 

2.1.1. Jednoúčelové manipulátory [1], [2] 

Patří mezi nejjednodušší kategorii manipulátorů, jenž jsou ovládány lidskou 

obsluhou. Jak už z názvu vypovídá, jsou konstruovány pouze pro vykonání jedné činnosti. 

Typickým znakem těchto zařízení jsou omezené pohybové schopnosti. Bývají většinou dílčí 

součástí jiného stroje.  

 

2.1.2. Univerzální manipulátory [1], [2] 

Jedná se o opak jednoúčelových manipulátorů. Jejich konstrukce je zcela nezávislá na 

jiném stroji a manipulovaném předmětu. Oproti jednoúčelovým manipulátorům mají 

vlastní řídící systém. Volba těchto manipulátorů závisí na zvolené technologii výroby a 

výrobním procesu. Univerzální manipulátory se dělí na další podskupiny, které jsou 

podrobněji popsány níže.  

 

Obr. 1.: Rozdělení podle provedení a stupně řízení [1] 
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2.1.2.1. Synchronní manipulátor [1], [2] 

Tyto stroje jsou obsluhou řízeny dálkově a představují zesilovací prostředek silových 

a pohybových veličin. Tyto vlastnosti umožnily jejich veliké rozšíření ve vědeckém, 

lékařském a vojenském odvětví. Hodí se pro práci v nehostinném prostředí, kde kvůli 

různorodým manipulačním úkonům nelze proces automatizovat. Jsou nezávislé na 

obsluhovaném zařízení.  

 

2.1.2.2. Programovatelné manipulátory [1], [2] 

Jedná se o další větev univerzálních manipulátorů. Od synchronních manipulátorů se 

liší tím, že jsou řízeny řídícím systémem a nepotřebují ke svému chodu lidskou obsluhu. 

Tento řídící systém může být programovatelný nebo tzv. „napevno“. Rozdělují se na:  

 

• Manipulátor s pevným programem (1. generace) 

Jedná se o první generaci průmyslových robotů. Jak už název vypovídá, 

pohyby robota jsou „natvrdo“ naprogramované a nelze jej přeprogramovat. 

Velkou předností těchto robotů je nízká poruchovost. 

 

• Manipulátor s pružným programem (2. generace) 

Řadí se do druhé generace průmyslových robotů. U těchto robotů lze měnit 

řídící program v závislosti na využití. Celá konstrukce robota je složená z tzv. 

modulů. Existují např. pohonné moduly, řídící a také rozvodové moduly pro 

hydraulické a pneumatické systémy. 

 

• Kognitivní robot 

Neboli průmyslový robot třetí generace. Řídící systém je na bázi umělé 

inteligence a automaticky generuje program na základě naprogramovaných 

algoritmů. Dokáže se sám učit a adaptovat se při řešení problémů. 

 

  
 

Obr. 2.: Schéma ovládání synchronních manipulátorů [1] 
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3. Pohybový mechanismus robota [1], [3], [4] 

Pohybový mechanismus neboli akční systém průmyslového robota slouží 

k polohování objektů do požadovaného bodu v rovině nebo prostoru. Dělí se na další 

podsystémy, a to na polohovací a orientační ústrojí. Znázornění viz Obr. 3. Polohovací 

ustrojí, též hlavní pohybový systém, se používá primárně k ustanovení polohy těžiště 

v prostoru. Orientační ústrojí dále umožňuje změnu orientace manipulovaného objektu 

vůči pracovnímu prostoru.  

 

Polohovací ústrojí průmyslových robotů se z většiny 

skládají z řady článků, které jsou k sobě spojeny klouby. 

Kloub umožňuje relativní pohyb mezi dvěma částmi „těla“ 

robota (články). Použitím rozdílných článků a kloubů se 

definuje výsledná anatomie a konstrukce robota. Toto 

spojení lze nazvat jako kinematická dvojice. Počet 

kinematických dvojic určuje manipulační a pohybové 

vlastnosti výsledné konstrukce. Aby bylo vůbec možné 

rozpohybovat robota, je zpravidla potřeba spojení alespoň 

tří kinematických dvojic. O těchto kinematických dvojicích 

pojednává další kapitola. 

 

 

 

 

 

Obr. 3.: Poloha tělesa v prostoru [1] 

Obr. 4: Schéma spojení článku s 
klouby u průmyslového robota 

[4] 
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3.1. Kinematické dvojice [4], [5] 

Jak už bylo zmíněno v předchozí kapitole, průmyslové roboty je možné zjednodušeně 

chápat jako souvislý řetězec článků, které jsou k sobě spojeny kinematickou dvojicí. V praxi 

se používají převážně kinematické dvojice s jedním stupněm volnosti. Kinematické dvojice 

s větším počtem volnosti (např. válcová) se využívají velmi zřídka a pro průmyslové roboty 

nejsou typické. Taktéž se nevyužívá spojení sférické neboli spojení dvou otočných 

kinematických dvojic. Důvodem je především složitý pohon a řízení těchto řešení. 

V současné době se nejvíce používají rotační (R), posuvné (T), nebo také kombinace 

těchto dvou kinematických dvojic. Na Obr. 5. níže lze vidět další možné typy kinematických 

dvojic. 

 

 

Obr. 5.: Přehled prostorových kinematických dvojic [5] 
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3.2. Kinematické struktury [5], [6] 

Kinematické struktury vznikají spojením několika po sobě jdoucích kinematických 

dvojic. Jak bylo již výše zmíněno, výsledná manipulační schopnost výrazně závisí na 

zvolených kinematických dvojicích, jejich počtu a rozložení. Výsledné kinematické struktury 

mohou být otevřené, uzavřené, nebo smíšené, podle toho, jak jsou členy k rámu připojeny. 

V případě volby kinematický dvojic s jedním stupněm volnosti se výsledný počet stupňů 

volnosti rovná počtu kinematických dvojic.  

 

3.2.1. Sériová (otevřená) struktura [1], [7], [8] 

Průmyslové roboty se sériovou kinematikou jsou v současnosti nejpoužívanějším 

typem robotů. Jejich kinematickou strukturou je otevřený řetězec s kinematickými 

dvojicemi řazenými za sebou (sériově). Pohyb jednotlivých kloubů je na sobě nezávislý. 

Výsledný pohyb je tedy složený z jednotlivých kinematických dvojicích. Z toho vyplývá, že 

se na koncovém členu nahromadí veškeré chyby z předchozích vázaných pohybů.  

Hlavními přednostmi této struktury jsou nízká zástavbová plocha, velká pracovní 

oblast a relativně velká přesnost polohování. Nevýhodou může být nízká tuhost kvůli 

statickému a dynamickému kmitání. S rostoucí délkou ramen také vzniká velké ohybové 

namáhání.  

S těmito typy robotů se lze setkat v širokém spektru odvětví. Velké uplatnění lze 

vidět např. v automobilovém průmyslu, kde již kompletně nahradili lidi v technologických 

procesech. Jedním z představitelů sériové kinematiky lze vidět na Obr. 8 a Obr. 9. 

 

Obr. 6.: Příklad otevřeného řetězce [6] 

Obr. 7.: Příklad uzavřeného řetězce [6] 
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3.2.2. Paralelní (uzavřená) kinematické struktura [1], [7], [8] 

Oproti sériové kinematické struktuře jsou zde kinematické dvojice řazeny paralelně. 

Konstrukce tohoto robota je složená ze základny, která je podepřená vzpěrnými rameny. 

Podle počtu těchto vzpěrných ramen se dělí na bipody (2 ramena), tripody (3 ramena) atd. 

Příklad tripoda a hexapoda lze vidět na Obr. 10 a Obr. 11. 

Vzhledem ke konstrukci je výsledná tuhost celého zařízení poměrně vysoká a 

dosahovaná rychlost a přesnost (v řádech setin mm) je také větší oproti sériovým robotům. 

Nevýhodami této konstrukce je větší zástavbová plocha a náročnost na řídící systém, který 

by mohl způsobit vzpříčení a mohl by dokonce i vést k poškození ramen, v případě špatného 

naprogramování.  

 

Obr. 10.: Schéma paralelní 
kinematické struktury [8] 

Obr. 11.: Paralelní robot FANUC [6] 

Obr. 9.: Sériový robot se 6° volnosti [8] Obr. 8.: Schéma sériové kinematické 
struktury [8] 
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3.3. Rozdělení sériových PRaM podle výsledného geometrického prostoru [1], 

[5], [6] 

V současné době se nejvíce využívají průmyslové roboty se sériovou kinematickou 

strukturou (otevřené prostorové řetězce), které se skládají z řetězců několika 

kinematických dvojic.  Jak už bylo zmíněno v předchozích kapitolách, v kinematických 

řetězcích průmyslových robotů lze nejčastěji nalézt rotační, nebo posuvné kinematické 

dvojice. Kombinací těchto kinematických dvojic do řetězce o třech členech vzniknou čtyři 

základní typy průmyslových robotů a těmi jsou: 

• Typ TTT (3 x posuvná vazba) 

• Typ RTT (2 x posuvná vazba, 1 x rotační vazba) 

• Typ RRT (1 x posuvná vazba, 2 x rotační vazba) 

• Typ RRR (3 x rotační vazba) 

Tyto kinematické řetězce se zapisují zkratkami „R“ a „T“, jejichž význam je výše.  Zapisují se 

do řádku a začíná se od rámu robota až po koncový člen (např. TTT).  

Složením všech tří pohybů vznikne pracovní prostor. Jedná se o prostor 

v nepohyblivém souřadnicovém systému, kam dosáhne robot svým koncovým členem, což 

je na Obr. 12 znázorněno jako prostor VP. Prostor, 

který vyplňuje statická a pohybová část konstrukce 

robota, se nazývá operační (kolizní) prostor. V Obr. 12 

je tento prostor označen jako VO.  O jednotlivých 

robotech a jejich výsledných pracovních prostorech 

pojednává kapitola níže.  

 

 

 

3.3.1. Typ TTT (kartézský pracovní prostor) [5], [9] 

Robot typu TTT používá pravoúhlý (kartézský) 

souřadnicový systém. Výsledný pracovní prostor je hranol a 

je složený ze tří translačních (posuvných) pohybů. Nedochází 

zde ke změně orientace předmětu vzhledem k původním 

souřadnicím. Oproti ostatním robotům je zde větší pracovní 

prostor. Výhodou těchto robotů je jednoduché řízení a 

poměrné přesné polohování. Kvůli konstrukci pro vyvození 

posuvného pohybu vniká větší zastavěnost. Příklady robotů 

s kartézským prostorem jsou konstrukce na Obr. 13.  

Obr. 12.: Schéma pracovního prostoru [1] 

Obr. 13.: Kartézský pracovní prostor 
[9] 
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3.3.2. Typ RTT (cylindrický pracovní prostor) [5], [9] 

Robot typu RTT využívá válcový (cylindrický) 

souřadnicový systém. Výsledný pracovní prostor je 

válcový prstenec, viz Obr 14, který je složen ze dvou 

translačních pohybů a jednoho rotačního. Základem 

těchto robotů bývá svislý sloup, na kterém rotuje 

teleskopické rameno, které se po svislé ose pohybuje 

nahoru a dolu. Řídící systém těchto robotů je také 

relativně jednoduchý, neboť se řídí pouze rotace a 

svislý posuv horizontálního ramene a vysunutí a 

zasunutí teleskopického ramene. Kvůli 

teleskopickému ramenu vzniká blízko osy Z nevyužitý 

prostor. Dochází zde ke změně orientace 

manipulovaného objektu.  

 

3.3.3. Typ RRT (sférický pracovní prostor) [5], [9]  

Robot typu RRT využívá sférický souřadnicový 

systém. Výsledný pracovní prostorem je kulový vrchlík, 

viz Obr. 15, který je složen ze dvou rotačních a jednoho 

translačního pohybu. U těchto robotů se dokáže 

horizontální rameno také navíc naklápět kolem osy 

kolmé na svislou osu Z. Dochází zde ke změně orientace 

manipulovaného předmětu ve dvou směrech.  

 

3.3.4. Typ RRR (angulární pracovní prostor) [5], [9] 

Robot typu RRR využívá složený sférický 

souřadnicový systém. Výsledný pracovní prostor je 

složen z kulových segmentů, viz Obr. 16. Celkový pohyb 

je zde složen ze tří rotačních pohybů. Velkou předností 

je schopnost se pohybovat v těsné blízkosti kolem své 

svislé osy Z. Zastavěnost prostoru je minimální a dochází 

zde ke změně orientace manipulovaného ve třech 

směrech. Jedná se o nejčastěji používanou konstrukci.  

 

 

 

 

 

Obr. 14.: Cylindrický pracovní prostor 
[9] 

Obr. 15.: Sférický pracovní prostor [9] 

Obr. 16: Angulární pracovní prostor 
[9] 
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3.3.5. Typ RRRT (SCARA) [5], [9] 

Též Selective Compliance Assembly Robot 

Arm. Výsledný pracovní prostor je měsícový 

prstenec, viz Obr. 17, a svojí kinematikou nejvíce 

připomínají lidskou paži. Hodí se pro rychlou 

manipulaci s předměty v jedné rovině. Mají čtyři 

stupně volnosti, čtyři osy a sériovou kinematiku. 

Rotační a translační pohyb na konci mechanismu je 

proveden kuličkovým šroubem. Oproti typu RRR je 

méně flexibilní a anatomický.  

 

3.4. Kinematické úlohy [6], [10] 

Nedílnou součástí průmyslových robotů jsou samozřejmě řídící programy. Aby bylo 

vůbec možné takový algoritmus naprogramovat, je třeba vyřešit kinematické úlohy pro 

daný kinematický řetězec. Existují dva postupy, dle kterých lze postupovat. 

První postup se nazývá přímá kinematika. Tato metoda spočívá v tom, že se ze 

zadaných délek ramen a jejich úhlu natočení určí výsledné souřadnice koncového bodu. 

V případě jednoduchých robotů s maximálně čtyřmi stupni volnosti lze tuto úlohu vyřešit i 

analyticky.  

Toto platí také pro následující metodu, kterou lze nazvat jako inverzní kinematika. 

Tento postup řešení kinematiky robota je v průmyslu využíván nejčastěji. Narozdíl od přímé 

kinematiky jsou známé kartézské souřadnice koncového bodu a samozřejmě délky 

jednotlivých ramen. Cílem inverzní kinematiky je ze zadaných hodnot vypočítat kartézské 

souřadnice všech kloubů tzn. jejich polohu a natočení. Výstupem této úlohy je soustava 

rovnic, které se poté implementují do řídícího systému. Při výpočtu touto metodou se může 

stát, že vyjde více výsledků pro natočení jednotlivých kloubů. Toto musí být ošetřeno 

senzory a snímači, aby nedošlo při manipulaci ke kolizi s okolním prostředím. 

 

3.4.1. Přímá kinematická úloha [11] 

Tato podkapitola se zbývá ukázkovým řešením kinematické úlohy robotického 

ramene s pěti stupni volnosti. Tato metoda se používá pro zjištění souřadnic koncového 

členu ze známých úhlů natočení jednotlivých kloubů. Pátý stupeň volnosti (rotace efektoru) 

bude v tomto případě zanedbán, neboť nemá vliv na výslednou polohu koncového bodu. 

Díky tomuto zjednodušení je možné tuto úlohu řešit analyticky. Na Obr. 18 a Obr. 19 jsou 

schémata robotického ramene s pěti osami rotace ve dvou rovinách. 

V tomto konkrétním příkladě jsou známými veličinami délky ramen (l1, l2, l3), jejich 

úhel natočení (α, β, γ) a natočení rotační podstavy (ε). Úkolem je tedy získat výsledné 

souřadnice koncového bodu (x3, y3, z3). Z níže uvedených rovnic (1), (2), (3) a (4) lze 

vypočítat výsledné souřadnice koncového bodu. 

Obr. 17.: Pracovní prostor robota typu 
SCARA [9] 
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• výpočet souřadnice x03: 

𝑥03 = 𝑙1 ∙ cos(α) + 𝑙2 ∙ cos(α + β) + 𝑙3 ∙ cos(α + β + γ) (1)  

• výpočet souřadnice y3: 

𝑦3 = 𝑙1 ∙ sin(α) + 𝑙2 ∙ sin(α + β) + 𝑙3 ∙ sin(α + β + γ) (2)  

• výpočet souřadnice x3: 

𝑥3 = 𝑥03 ∙ cos(ε) (3)  

• výpočet souřadnice z3: 

𝑧3 = 𝑥03 ∙ sin(ε) (4)  

 

3.4.2. Inverzní kinematická úloha [11] 

V případě inverzní kinematiky se postupuje opačným směrem, což znamená, že ze 

zadaných souřadnic koncového bodu (x3, y3, z3) a úhlu natočení efektoru δ se dopočítává 

natočení jednotlivých kloubů robota (α, β, γ, a ε). Pro tento výpočet platí stejná schémata 

jako v předchozí kapitole, a těmi jsou Obr. 18 a Obr 19. 

• výpočet úhlu ε 

ε = arctg (
𝑥3

𝑦3 
) (5)  

• výpočet souřadnice x03, x02  

𝑥03 =  √𝑥3
2 + 𝑧3

2 (6)  

𝑥02 =  𝑥03 − 𝑙3 ∙ cos (𝛿) (7)  

• výpočet souřadnice x2, y2  

𝑥2 = 𝑥02 ∙ cos (𝛿) (8)  

𝑦2 =  𝑦3 − 𝑙3 ∙ sin (𝛿) (9)  

Obr. 19.: Schéma robota v rovině X - Z Obr. 18.: Schéma robota v rovině X0 - Y 
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• výpočet úhlu β 

Na Obr. 22 lze vidět, že pro dosažení výsledné koncové polohy lze natočit ramena 

dvěma různými způsoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestavení Pythagorovy věty pro trojúhelník ABC 

𝐴𝐶2 =  𝑥02
2 + 𝑦2

2 = BC2 + 𝐴𝐵2 (10)  

𝐴𝐶2 =  (𝑙2 ∙ sin (𝛽))2 + (𝑙1 + 𝑙2 ∙ cos (𝛽))2 (11)  

Spojení rovnic (10) a (11) na výsledný tvar: 

2 ∙ 𝑙1 ∙ 𝑙2 ∙ cos(𝛽) =  𝑥02
2 + 𝑦2

2 − 𝑙1
2 − 𝑙2

2 (12)  

vyjádření úhlu β z rovnice (12): 

cos(𝛽) =  
𝑥02

2 + 𝑦2
2 − 𝑙1

2 − 𝑙2
2

2 ∙ 𝑙1 ∙ 𝑙2
 (13)  

• výpočet úhlu α: 

𝑥02 =  𝑙1 ∙ cos(α) + 𝑙2 ∙ cos (α + 𝛽) (14)  

𝑦2 =  𝑙1 ∙ sin(α) + 𝑙2 ∙ sin (α + 𝛽) (15)  

Úprava rovnic (14) a (15) rozepsáním funkcí cos(α+β) a sin(α+β):    

cos(α + 𝛽) = cos(α) cos(𝛽) − sin (α)sin (𝛽)   (16)  

sin(α + 𝛽) = sin(α) cos(𝛽) + cos(α)sin (𝛽) (17)  

Výsledná soustava rovnic pro výpočet úhlu α: 

𝑥02 =  cos(α) ∙ (𝑙1 + 𝑙2∙cos (𝛽)) − sin (α) ∙ 𝑙2 ∙ sin (𝛽) (18)  
𝑦2 =  cos (α) ∙ 𝑙2 ∙ sin (𝛽) + sin (α) ∙ (𝑙1 + 𝑙2∙cos (𝛽)) (19)  

• výpočet úhlu γ: 

𝛿 =  𝛼 + 𝛽 + 𝛾 =>  𝛾 = 𝛿 − 𝛼 − 𝛽 (20)  

Obr. 20.: Zobrazení dvou možných poloh 
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4. Zápěstí a koncový efektor 

4.1. Zápěstí [4], [12] 

Manipulátor neboli rameno robota slouží pouze k napolohování koncového prvku 

(efektoru) do požadovaného bodu v prostoru. Tato poloha není ve většině případů 

dostatečná k tomu, aby bylo chapadlo schopné manipulovaný objekt uchopit. Z tohoto 

důvodu se mezi manipulátor a efektor připojuje do řetězce další řada kloubů, které rozšíří 

výsledné manipulační schopnosti efektoru. Typicky toto zápěstí má dva až tři stupně 

volnosti.  V ideálním případě by se použilo spojení kulovým kloubem, které by jednou 

kinematickou vazbou přidalo další tři 

stupně volnosti, avšak řízení a pohon 

takového řešení jsou až příliš složité. U 

dnešních průmyslových robotů se 

proto konstrukčně volí více spojů 

s jedním stupněm volnosti za sebou, 

zpravidla typu TRR. 

 

4.2. Koncový efektor [5], [6], [12], [13] 

Slovo efektor vychází z anglického „end effector" a jedná se aktuálně o 

nejvyužívanější pojem pro toto zařízení. Dříve se užívaly termíny jako chapadlo, hlavice, 

koncový člen. 

Jedná se o koncový člen manipulátoru, který se připojuje k zápěstí a poskytuje 

komunikaci robota s okolím. K zápěstí se obvykle připojuje pomocí příruby, která je 

normovaná dle normy ISO. Toto spojení musí být spolehlivé a tuhé.  

Efektor jako takový je velmi komplexní jednotkou složenou většinou z více 

komponentů a modulů, které ve výsledku určují rozměrové a hmotnostní parametry a jeho 

manipulační schopnosti. Jedním z těchto komponentů jsou pohony, které slouží buď jako 

zdroj pohybu pro úchopné čelisti, nebo také k zajištění mikropohybu, což je jeden stupeň 

volnosti navíc. Další přídavnou komponentou je kompenzátor, jenž má za úkol 

„kompenzovat“ nepřesnosti, ke kterým dochází při styku s manipulovaným předmětem a 

uchopovací hlavicí. Pracuje na principu poddajnosti konstrukce kompenzátoru, což 

umožňuje přizpůsobení pozice úchopných prvků efektoru k úchopným plochám objektu. 

Podle objektu, se kterým se manipuluje a místa použití je možné efektory rozdělit na 

úchopné, technologické a v případě obou předchozích také hybridní. 

Mezi nejrozšířenější typ efektorů patří úchopné efektory. Podle způsobu vyvození 

uchopovací síly se dále dělí na aktivní a pasivní. Jak už z názvu vypovídá, slouží převážně 

k manipulaci s předměty. Úchopným prvkem může být např. přísavka, magnet, nebo také 

„chapadlo“, jehož uchopovací síla je vyvozená elektromotorem. Na Obr. 22 a Obr. 23 lze 

vidět rozdílné konstrukce čelistí vzhledem k uložení pohonu. 

Obr. 21.: Konstrukce zápěstí [4] 
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Další skupinou efektorů jsou technologické hlavice. 

V tomto případě není efektor vybaven úchopným prvkem, 

ale přímo nástrojem, který vykonává technologický 

proces. Tím může být např. dělení materiálu, obrábění 

materiálu, spojování, nanášení ochranných látek a 

nátěrových hmot atd. Na Obr. 24 níže lze vidět 

průmyslového robota s efektorem opatřený svařovacím 

hořákem.    

 

 

 

 

5. Pohony a převody [1], [6] 

Jedná se o zařízení, jenž přeměňuje vstupní energii na energii mechanickou, která je 

poté využívána k pohonu pohybové jednotky robota. Dle druhu vstupní energie, která se 

používá k přeměně na mechanickou, se pohony dělí na elektrické, hydraulické a 

pneumatické.  

Pohon průmyslových robotů je složen z ovládacího bloku, motoru, kde dochází 

k přeměně energie, a v závislosti na použitém motoru také z transformačního bloku 

(převod), který spojuje pohybovou jednotku s výstupem motoru. Další funkcí tohoto bloku 

je také především redukce otáček, navýšení výstupního točivého momentu, nebo také 

transformace výsledného pohybu např. k přeměně rotačního pohybu na translační a 

naopak. Struktura celého pohonu je zobrazena na Obr. 25. 

V průmyslu se nejčastěji používají mechanické převody, ale ve speciálních aplikacích 

se lze také setkat s převody magnetickými, hydraulickými nebo také elektrickými.     

Obr. 24.: Průmyslový robot 
s technologickou hlavicí ke svařování [13] 

Obr. 23.: Efektor s rotačním 
rozevíráním čelisti [12] 

Obr. 22.: Efektor s lineárním rozevíráním 
čelisti [12] 
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5.1. Požadavky na pohony [6] 

V závislosti na využití průmyslových robotů ve výrobním procesu se vyžadují od 

pohonů tyto parametry: 

• Plynulý bezrázový rozběh a brždění – Při plynulém chodu není potřeba tak 

velké uchopovací síly 

• Vysoká přesnost polohování – Přesnost polohování závisí na kinematické 

struktuře robota a také na přesnosti řízení pohonu 

• Polohová tuhost – Polohovou tuhost lze chápat jako schopnost pohonu 

udržet výslednou polohu i za působení vnějších sil v rozumném rozmezí.  

• Minimální rozměry a hmotnost – Rozměry a hmotnost pohonu ovlivňují 

výslednou hmotnost celé konstrukce a u robotů se sériovou konstrukcí, kdy 

jsou pohony umístěny v pohybových jednotkách v prostoru, také její 

dynamické chování.  

• Vhodné prostorové uspořádání – Rozložení pohonu ovlivňuje výsledné 

uspořádání pohybových jednotek a tím i jeho konečné rozměry. 

 

5.2. Umístění pohonů [6] 

Výsledná konstrukce průmyslových robotů významně závisí na zvoleném umístění 

pohonů. Pohony v rámci konstrukce PRaM mohou být uspořádány buď odděleně, nebo 

společně V případě odděleného uspořádání pohonu má každá pohybová jednotka svůj 

vlastní pohon. Oproti tomu u společného uspořádání je více pohybových jednotek poháněn 

pouze jedním motorem. Toto uspořádání se používá především u manipulátorů. Různé 

uspořádání pohonů je vyobrazeno na Obr. 26. 

Obr. 25.: Struktura pohonu [1] 
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5.3. Rozdělení pohonů 

5.3.1. Elektrické pohony [6], [14] 

Vzhledem k nízké pořizovací ceně a snadno dostupnému zdroji energie se 

v současnosti jedná o nejvyužívanější pohon robotů se střední nosností. Používají se jak 

stejnosměrné, tak i střídavé motory do výkonu asi 6kW v kombinaci s harmonickými nebo 

cykloidními převodovkami. Elektrické pohony lze dále dělit dle výstupního pohybu na 

rotační a lineární. 

Obr. 26.: Způsoby uspořádání pohonů [6] 

Obr. 27.: Souhrn elektrických motorů [6] 
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Díky poměrně jednoduché konstrukci jsou také velice snadné na údržbu, z čehož 

vyplývají nízké provozní náklady. Oproti hydraulickým pohonům jsou mnohem tišší při 

chodu a nevyžadují takové nároky na chlazení a celkový instalovaný prostor. Nevýhodou 

těchto motorů jsou zvýšené požadavky na přesnost při výrobě mnohdy složitých částí a také 

samozřejmě nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

 

5.3.1.1. Krokové motory [14, 15] 

Krokové motory se řadí mezi synchronní stroje s točivým nebo lineárním pohybem, 

které jsou napájeny impulsy stejnosměrného proudu. Vyznačují se rozdílným počtem 

pólových dvojic na statoru a rotoru. Princip spočívá v průchodu proudu cívkou statoru, jenž 

vytváří elektrické pole, které přitáhne opačný pól na rotoru. Vhodným rozmístěním cívek 

vznikne točivé magnetické pole. Při nízké rychlosti bývá pohyb rotoru nespojitý, rotor se 

tedy pohybuje mezi stabilními polohami po krocích – mluví se tedy o úhlu natočení jednoho 

kroku. Celkový počet kroků závisí na počtu pólových dvojic. Velikost úhlu kroku zase závisí 

na počtu fází, počtu pólů rotoru a způsobu řízení a odpovídá změně polohy motoru po 

příchodu jednoho impulzu.   

Důležitou součástí těchto motorů je řídící elektronika – ovladač, který generuje 

impulsy v určitém pořadí a délce. Parametry jako frekvence, pořadí a délka impulsů určují 

výsledný smysl otáček, rychlost otáčení a také točivý moment.  

Výhodou těchto motorů je snadné řízení a nízké pořizovací náklady. Jediným 

výrazným záporem je poměrně nízký kroutící moment, který ještě klesá se zvyšující se 

frekvencí impulsů. Z tohoto důvodu se v praxi u větších robotů používají velmi ojediněle, 

ale u strojů nižší cenové kategorie a menších rozměrů mají stále své uplatnění. 

Z konstrukčního hlediska lze krokové motory dělit na motory s aktivním motorem, 

reluktanční motory a hybridní motory. Konstrukce hybridních motorů je vidět na Obr. 28. 

 

Obr. 28.: Konstrukce hybridního krokového motoru [15] 
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5.3.2. Hydraulické pohony [6] 

Neboli tekutinové, pracuje se zde s kapalinou. Při návrhu tohoto pohonu se musí 

počítat s rozdílnou poddajností a viskozitou jednotlivých médií. Pracovním médiem je 

zpravidla minerální olej. Z fyzikální podstaty nestlačitelnosti kapalin jsou mechanismy 

s tímto pohonem velmi tuhé. Lze také na krátkou dobu přetížit motory, aniž by došlo k jejich 

poškození. Umožňují dosažení malých rychlostí bez použití převodů. Dalšími výhodami jsou 

také vysoká účinnost a rovnoměrný plynulý chod. Nevýhodou je potřeba samostatného 

energetického bloku, proměnlivá viskozita v závislosti na teplotě, což může způsobit 

nestabilitu pohonu, a např. menší pohybová rychlost. 

 

5.3.3. Pneumatické pohony [6], [16] 

Řadí se také mezi tekutinové pohony, oproti hydraulickým pohonům je zde 

pracovním médiem stlačený vzduch. Využívá se u průmyslových robotů s výkonem do 1kW 

s jednoduchými pracovními cykly. Toto omezení je způsobeno maximálním pracovním 

tlakem 0,6 MPa v centrálních rozvodech. S použitím samostatného kompresoru lze zvýšit 

tlak na 1 MPa.  

V porovnání s hydraulickými pohony poskytuje pneumatický pohon mnohem měkčí 

rozběh a brždění a také vyšší rychlost pohybu a to až 3 m/s, zejména při lineárních 

pohybech. Jako u hydraulických pohonů lze motor na krátkou dobu přetížit bez následků. 

Jelikož je pracovním médiem pouze stlačený vzduch, nehrozí zde v nepříznivém prostředí 

možnost havárie. Další výhoda je konstrukční jednoduchost a s tím související spolehlivost 

a snadná údržba.  

Nevýhodami jsou obtížnost udržet rovnoměrný pohyb při nižších rychlostech a vlivem 

netěsnosti také mnohem draží na provoz. Kvůli stlačitelnosti vzduchu nejsou mechanismy 

s tímto pohonem tak tuhé. 

 

5.4. Převody [1], [6] 

Převody se využívají převážně u elektrických servomotorů. Důvodem je snížení otáček 

a navýšení kroutícího momentu od motoru k ramenu a v případě umístění motoru mimo 

kloub, také k přenosu pohybu do tohoto kloubu. Další vlastností servomotorů je jejich nízká 

účinnost při otáčkách pod 1000 min-1, proto se donedávna využívaly pouze u SCARA robotů.             

U průmyslových robotů se lze nejčastěji setkat s rotačním nebo lineárním pohybem 

ramene. Převod z rotačního pohybu na tentýž pohyb ramene se nazývá identická 

transformace, a naopak převod z rotačního na lineární pohyb neidentická transformace. U 

typu R-R se vyžívá ozubených, řemenových, řetězových, lankových a kloubových převodů. 

U R–T zase například převody valivými šrouby a převod s pastorkem a ozubeným 

hřebenem. 

U průmyslových robotů se nejčastěji používají mechanické převody a ve speciálních 

aplikacích se lze také setkat s magnetickými, hydraulickými či elektrickými převody. 
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Nejrozšířenějším zástupcem mechanických převodů u současných robotů jsou 

převody ozubenými koly, a to ve formě planetových, cykloidních a harmonických 

převodovek. Převody vačkami a kuličkovými šrouby již nemají takové uplatnění jako dříve, 

a proto nebudou dále rozebírány.   

Magnetické a elektrické převody najdou uplatnění v prostředích s vyššími tlaky, ve 

vakuu a tam, kde je potřeba hermeticky odděleného motoru od okolního prostředí.  

Hlavními požadavky na převody pro pohon robotů jsou malé rozměry a s tím 

související hmotnost, vysoká účinnost (80-95 %), velká redukce otáček a velká tuhost. 

Některé požadavky na převody nelze splnit současně, např. pokud se zvětším předpětí mezi 

zuby, dosáhne se vyšší tuhosti a menší vůle, ale také se tím sníží účinnost. 

 

5.4.1. Převody ozubenými koly [1],[6] 

Využívá se jak v translačních pohybových 

mechanismech, tak i v rotačních. Vyznačují se velmi 

vysokou účinností (až 98 %) a relativně tichým 

chodem, až na převody s přímými koly. V praxi se 

používají jak jednoduché převody s čelními 

ozubenými koly, tak i složité planetové převody. 

Vícestupňové převodovky se kvůli velkým rozměrům 

a hmotnosti nepoužívají. Hlavní předností ozubených 

převodů je velká redukce otáček, a tím také navýšení 

točivého momentu na hnaném kole. Nejpoužívanější 

převody ozubenými koly jsou planetové, harmonické 

a cykloidní převody. 

 

 

Planetové převodovky  

Výhodou planetových převodů je 

především velká kompaktnost, menší 

hmotnost a menší setrvačný moment. Oproti 

předlohovým převodovkám lze dosáhnout 

velkých převodových poměrů při zachování 

dobré účinnosti.  Schéma planetové 

převodovky s jedním satelitem je vidět na Obr. 

30. 

 

 

 

Obr. 29.: Kompenzační převod kuželovými 
koly [6] 

Obr. 30.: Schéma planetové převodovky s jedním satelitem [1] 
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Cykloidní převodovky  

Hlavními částmi tohoto převodu jsou excentrická vačka umístěná na vstupní hřídeli, 

cykloidní disk s otvory, do kterých se usazuje příruba s nosnými čepy, a nakonec věnec s 

vnitřními zuby. V praxi se využívá konstrukce se dvěma cykloidními disky otočenými vůči 

sobě o 180°. Cykloidní převodovky využívají základ běžné planetové převodovky. V tomto 

případě jsou satelitní kola nahrazena cykloidním diskem s ozubením ve tvaru cykloidy, a 

unašeč je realizován vačkou, jejíž excentricita je shodná s ramenem původního unašeče. 

Cykloidní desky, které jsou rotačně uloženy na vačkách, se odvalují po vnitřním válečkovém 

ozubení stejně, jako se satelitní kolo odvalovalo po korunovém kole. Rotace cykloidního 

disku je poté přeneseno na přírubu přes nosné čepy, které jsou rotačně uloženy v otvorech 

na cykloidním disku.  

Hlavními přednostmi tohoto 

převodu jsou možnosti dosažení 

velkých převodových poměrů 

jedním stupněm (až i = 80), menší 

rozměry a z toho vyplývající menší 

hmotnost a vysoká účinnost. 

Nevýhodou jsou vyšší výrobní 

nároky a složitá konstrukce. 

 

Harmonické převodovky  

Harmonická převodovka se skládá ze tří částí, a to z eliptického generátoru vln, 

pružného ozubeného kola a tuhého ozubeného kola. Aby mechanismus fungoval, musí mít 

pružné kolo o dva zuby méně než tuhé kolo.  

Princip spočívá v deformaci pružného kola přes eliptický generátor, na který jsou 

přiváděny vstupní otáčky, přičemž jeho zuby zapadají do zubových mezer tuhého kola v 

místě hlavní eliptické zóny. V případě, že vykoná eliptický generátor vln celou jednu otáčku, 

posune se pružné kolo o dva zuby vůči tuhému kolu v opačném směru. Vyznačují se velkou 

účinností a možností velkého převodového poměru. 

 

Obr. 31.: Schéma cykloidní převodovky [1] 

Obr. 32.: Schéma harmonické převodovky [1] 
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5.4.2. Řemenové převody [1],[6] 

Řemenové převody se u velkých PRaM vyskytujících se v průmyslu využívají pouze 

ojediněle. Nejčastěji se s nimi lze setkat u strojů menších výkonů, nebo v různých DIY (Do It 

Yourself) projektech. V praxi se používají výhradně řemenové převody s ozubeným 

řemenem, neboť u klínových řemenů hrozí prokluzování v případě nedostatečného 

napnutí. Zuby řemene zapadají do zubových mezer řemenice, a proto zde nedochází k 

prokluzu. Převod ozubeným řemenem je oproti převodu klínovým řemenem vlastně převod 

s tvarovým stykem. Slučuje tedy výhody řemenových a řetězových převodů, a to tichý chod 

bez prokluzu, jednoduchou a levnou výrobu a snadnou údržbu. Nevýhodou je nutnost 

vyvážení ramene, neboť se poloha hnacího motoru zřídka nachází přímo v ose rotace 

ramene. V praxi se u řemenových převodů obvykle nepoužívají převodové poměry větší než 

i = 5. Příklady robotů využívajících řemenový převod lze vidět na Obr. 33 a Obr. 34.  

 

 

Obr. 33.: Uspořádání pohonu robotu od společnosti KUKA [17] 

Obr. 34.: Uspořádání pohonu robotu typu SCARA [18] 
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6. Vlastní konstrukční návrh 

Motivací pro vlastní konstrukční návrh byla velká poptávka malých podniků po 

kompaktních univerzálních robotech, které by zvládali jednoduché manipulační úkony 

v rámci malých automatizačních buněk v podniku, kde není hlavním kritériem velký počet 

os rotace a přesnost opakování v řádek setin milimetrů, ale pořizovací cena robota.  

Odhadovaná cena navrhovaného robota se pohybuje kolem částky 20 000,-, včetně 

komponent pro řídící systém, což je zlomek ceny malých šestiosých robotů od 

renomovaných společností jako např. KUKA nebo ABB, které lze vidět na Obr. 35 a Obr. 36. 

Tato nízká částka je dosažena tím, že se bude většina nosných dílů konstrukce 

navrhovaného robota tisknout na 3D tiskárně. 

 

Pro vlastní konstrukční návrh robota byla zvolena konstrukce s angulárním pracovním 

prostorem s pěti osami rotace včetně rotace koncového efektoru. Přednostmi této 

konstrukce je velký operační prostor při relativně nízké zástavbové ploše. Konkrétní využití 

robota nebylo blíže specifikováno, proto byla celá koncepce pojata jako víceúčelový 

robotický manipulátor s montážní přírubou, jako koncovým členem, který umožňuje 

připojení libovolných efektorů dle zaměření.  

Pro pohon jednotlivých ramen byly zvoleny krokové motory se standardem NEMA. 

Tyto motory byly zvoleny kvůli jednoduchému řízení, dobré dostupnosti, a především nízké 

pořizovací ceně. Kvůli redukci otáček a navýšení točivého momentu byl zvolen převod 

ozubeným řemenem profilu HTD. Důvodem této volby byla taktéž nízká pořizovací cena a 

nižším nárokům na přesnost řemenic, vzhledem k tomu, že budou hnací a hnané řemenice 

tištěné na 3D tiskárně. Kvůli volbě typu převodu nebylo možné uložení motorů přímo v ose 

rotace ramen, proto bylo snahou motory uložit aspoň co neblíže k nadřazené ose, aby se 

zamezily negativní vlivy na celkovou konstrukci způsobené jejich vlastní tíhou. 

Obr. 36.: Robot IRB 120 od 
společnosti ABB [20] 

Obr. 35.: Robot KR 4 od 
společnosti KUKA [19] 
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6.1. Návrh pohonů ramen 

Na Obr. 37 lze vidět předběžnou podobu 

navrhovaného robota. Inspirací při volbě délek 

ramen a celkových rozměrů byly již existující 

malé průmyslové roboty od renomovaných 

výrobců a open source projekty robotů volně 

dostupných ke stažení. Celá konstrukce se skládá 

ze tří ramen a pevné základny, která je pevně 

spojená s rotačním podstavcem. Dohromady má 

tedy navrhovaný robot pět os rotace. Až na 

motor k pohonu efektoru jsou všechny motory 

uloženy napříč v ramenech co nejblíže k ose 

rotace.     

 

 

 

 

 

 

Pro návrh pohonů byla zvolena poloha, při níž dochází k největšímu statickému 

namáhání krouticím momentem hřídelů krokových motorů, což je poloha, kde jsou všechna 

ramena položena ve vodorovném směru, jak je níže vyobrazeno na schématickém obrázku 

Obr. 38. Pro zjednodušení výpočtu budou ramena uvažována jako jednoduchý kvádr. Také 

působiště tíhy jednotlivých motorů bude uvažováno ve středu těžiště ramen, ve kterém je 

uloženo. Kvůli tomuto zjednodušení bude ve výsledku vycházet větší požadovaný točivý 

moment, než je potřeba, neboť ve skutečnosti nebudou motory usazené uprostřed ramen, 

ale mnohem blíže k nadřazené ose rotace. Tímto se zajistí dostatečná rezerva pro přenos 

většího zatížení. 

Obr. 38.: Zjednodušené schéma robota v nejnamáhanější poloze 

 

Obr. 37.: Předběžná podoba navrhovaného robota 
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6.1.1. Pohon rotace efektoru 

Dáno: 

otáčky rotace efektoru n4 = 20-25 ot/min 

hustota PETG ρPETG = 1270 kg/m3 

požadované úhlové zrychlení ramene α = π.s-2 

účinnost převodu η =97 % 

 
Tento pohon slouží pouze k natočení efektoru při uchopení předmětu či k dosažení 

výsledné polohy k vykonání technologického procesu, tudíž se zde nepředpokládá velké 

zatížení krouticím momentem. Hlavním požadavkem tedy bude dostatečná rychlost a 

zrychlení. Pro výpočet je místo skutečného efektoru uvažován pouze kvádr o rozměrech 60 

x 60 x 60 mm s požadovanou hmotností 0,35 kg, která se rozkládá na 0,1 kg pro efektor a 

0,25 kg pro navrhovanou zátěž. Na Obr. 39 lze vidět předběžný návrh uložení motoru 

v rameni 3. 

• moment setrvačnosti kvádru (a x b x c) vzhledem k ose rotace procházející 

těžištěm 

𝐽4 =  𝑚𝑇 ⋅

𝑎2 ⋅ 𝑏2

12
= 0,35 ⋅

(0,062 + 0,062)

12
= 2,1 ⋅ 10−4 𝑘𝑔/𝑚2 (21)  

• moment vyvozený při zrychlení 

𝑀𝛼4 = 𝐽4 ⋅ 𝛼 =  2,1 ⋅ 10−4 ⋅ π = 6,6 ⋅ 10−4 𝑁𝑚  (22)  

Byl zvolen motor 17HS13-0404S-PG5 [21] s integrovanou s planetovou převodovkou 

s účinností 90% s převodovým poměrem 5:1 a s maximálním točivým momentem 1,25 Nm. 

Tohoto momentu dosahuje při otáčkách kolem 100 ot/min, což je 20 ot/min na výstupu 

planetové převodovky. Jak už bylo zmíněno výše, nedochází zde k velkému namáhání 

kroutícím momentem, tudíž zde převodové ústrojí slouží pouze k redukci otáček.  

• maximální zrychlení ramene  

𝛼𝑟4 =
𝑀𝑀4

𝐽𝑚 + 𝐽2
=

1,25

0,38 ⋅ 10−4 + 2,1 ⋅ 10−4
= 5 040,23 s−2  (23)  

Obr. 39.: Schéma uložení motoru v rameni 3 pro pohon efektoru 
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Z výsledné rovnice (24) lze vidět, že tento motor splňuje zadané požadavky 

s tisícinásobnou rezervou. Ačkoliv je vybraný motor pro dané účely zbytečně 

předimenzovaný, byl nakonec zvolen, neboť i při použití motoru s menším výkonem by 

nedošlo k až tak výraznému úbytku hmotnosti, aby byl výsledný konstrukční návrh nějak 

razantně ovlivněn.  

 

6.1.2. Rameno 3 

Dáno: 

Požadovaná únosnost mT = 0,35 kg 

otáčky ramene n3 = 20-25 ot/min 

hustota PETG ρPETG = 1270 kg/m3 

předběžná délka ramene l2 = 0,110 m 

požadované úhlové zrychlení ramene α = π s-2 

účinnost převodu η =97 %  

 

Pohon tohoto ramene již není pouze namáhán momentem setrvačnosti, ale také 

statickým momentem vyvozeným samotnou tíhou ramene a navrhovaným zatížením. Pro 

zjednodušení výpočtu budou všechna ramena uvažována jako kvádr z materiálu PETG 

s hustotou 1270 kg/m3, konkrétně v tomto případě se jedná o kvádr s rozměry 60 x 60 x 

110 mm. Navržená ramena budou vytištěna maximálně s 70 % výplní, proto bude výsledná 

hmotnost snížena o 30 %. Předběžná hmotnost bude tedy přibližně 0,68 kg, z čehož 0,38 kg 

váží motor pro pohon rotace efektoru. 

• moment setrvačnosti ramene 

𝐽3 =  
(𝑚𝑟3 + 𝑚𝑀4) ⋅ (𝑙3)2

3
+𝑚𝑇 ⋅ l4

2 

𝐽3 =
0,68 ⋅ (0,11)2

3
+ 0,35 ⋅ 0,152 = 10,62 ⋅ 10−3 𝑘𝑔/𝑚2 

(24)  

Obr. 40.: Schéma uložení motoru pro pohon ramene 3 
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• moment vyvozený při zrychlení 

𝑀𝛼3 = 𝐽2 ⋅ 𝛼 =  10,62 ⋅ 10−3 ⋅ π = 0,03 𝑁𝑚  (25)  

• statický moment  

𝑀3 = (𝑚𝑟3 + 𝑚𝑀4)  ⋅  𝑔 ⋅
𝑙3

2
+ 𝑚𝑇  ⋅  𝑔 ⋅ (l4) 

𝑀3  = 0,68 ⋅ 9,81 ⋅
0,11

2
+ 0,35 ⋅ 9,81 ⋅ 0,15 = 0,88𝑁𝑚 

(26)  

• celkový moment  

𝑀𝑐3 = 𝑀3 + 𝑀𝛼3 = 0,03 + 0,88 = 0,91 𝑁𝑚   (27)  

Byl zvolen motor 17HS16-2004S1 [21] s točivým momentem 0,45 Nm. Tohoto 

momentu dosahuje při otáčkách kolem 100 ot/min. Minimální požadované otáčky ramena 

jsou 20-25 ot/min, s ohledem na tento požadavek byl zvolen převodový poměr i = 4. 

Celočíselný převodový poměr je volen z důvodu použití převodu ozubeným řemenem. 

Maximální točivý moment motoru po zpřevodování je tedy 1,8 Nm a v případě, že se počítá 

s účinností převodu 97 %, vychází maximální dovolený krouticí moment 1,75 Nm, což je 

1,59 násobek hodnoty působící na rameno.  

• maximální zrychlení ramene  

𝛼𝑟3 =
𝑀𝑀3 ⋅ 𝑖 ⋅ 𝜂

𝐽𝑚 ⋅ 𝑖2 + 𝐽3
=

0,45 ⋅ 4 ⋅ 0,97

0,054 ⋅ 10−4 ⋅ 42 + 10,62 ⋅ 10−3
= 163,08 s−2  (28)  

 

6.1.3. Rameno 2 

Dáno: 

otáčky ramene n2 = 20-25 ot/min 

hustota PLA ρPLA = 1270 kg/m3 

předběžná délka ramene l2 = 0,20 m 

požadované úhlové zrychlení ramene α = π s-2 

účinnost převodu η =97 %  

Obr. 41.: Schéma uložení motoru pro pohon ramene 2 
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Rameno 2 je v tomto případě uvažováno jako kvádr o rozměrech 80 x 80 x 200 mm. 

Předběžná hmotnost ramene včetně motoru je tedy 1,4 kg. 

• moment setrvačnosti ramene 

Moment setrvačnosti je zde vypočítán pomocí Steinerovy věty. 

𝐽2 =  
(𝑚𝑟2 + 𝑚𝑀3) ⋅ (𝑙2)2

3
+ (

(𝑚𝑟3 + 𝑚𝑀4) ⋅ (𝑙3)2

12
+ (𝑚𝑟3 + 𝑚𝑀4) ⋅ (

𝑙3

2
+𝑙2)

2

) + 𝑚𝑇

⋅ (𝑙4 + 𝑙2)2 

𝐽2 =
1,4 ⋅ (0,2)2

3
+ (

(0,3 + 0,38) ⋅ (0,11)2

12
+ (0,3 + 0,38) ⋅ (

0,11

2
+ 0,2)

2

) + 0,35

⋅ (0,15 + 0,2)2 = 0,11 𝑘𝑔/𝑚2 

(29)  

• moment vyvozený při zrychlení 

𝑀𝛼2 = 𝐽2 . 𝛼 =  0,1 ⋅ π = 0,314 𝑁𝑚  (30)  

• statický moment  

𝑀2 = (𝑚𝑟2 + 𝑚𝑀3) ⋅ 𝑔 ⋅
𝑙2

2
+ (𝑚𝑀4 + 𝑚𝑟3) ⋅  𝑔 ⋅ (l2 +

𝑙3

2
) + 𝑚𝑇 ⋅ 𝑔 ⋅ (l2 + l4) 

𝑀2  = 1,4 ⋅ 9,81.
0,2

2
+ 0,68 ⋅ 9,81 ⋅ (0,2 +

0,11

2
) + 0,35 ⋅ 9,81 ⋅ (0,2 + 0,15)

= 4,28 𝑁𝑚 

(31)  

• celkový moment  

𝑀𝑐2 = 𝑀2 + 𝑀𝛼2 = 0,314 + 4,28 = 4,59 𝑁𝑚   (32)  

Byl zvolen motor 23HS30-2804S [21] s točivým momentem 1,9 Nm. Tohoto momentu 

dosahuje při otáčkách kolem 100 ot/min. Minimální požadované otáčky ramena jsou 20-25 

ot/min, s ohledem na tento požadavek byl zvolen převodový poměr i = 4. Maximální točivý 

moment po zpřevodování je tedy 7,6 Nm a v případě, že se počítá s účinností převodu 97 

%, vychází maximální dovolený krouticí moment 7,37 Nm, což je 1,61 násobek hodnoty 

momentu působící na toto rameno.  

• maximální zrychlení ramene  

𝛼𝑟2 =
𝑀𝑀2 ⋅ 𝑖 ⋅ 𝜂

𝐽𝑚2 ⋅ 𝑖2 + 𝐽2
=

1,9 ⋅ 4 ⋅ 0,97

0,48 ⋅ 10−4 ⋅ 42 + 0,1
= 73,16 s−2  (33)  

       

6.1.4. Rameno 1 

Dáno: 

otáčky ramene n1 = 20-25 ot/min 

hustota PLA ρPETG = 1270 kg/m3 

předběžná délka ramene l1 = 0,26 m 

požadované úhlové zrychlení ramene α = π.s-2 

účinnost převodu η =97 % 
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Výpočet zde probíhá stejně jako u dvou předešlých ramen. Rameno 1 je v tomto 

případě uvažováno jako kvádr o rozměrech 110 x 110 x 260 mm s hustotou 1270 kg/m3, což 

je hustota materiálu PETG, ze kterého bude rameno vytištěno. Výsledná hmotnost bude 

snížena o 30 %, protože výsledné rameno nebude vytištěné se 100 % výplní. Pro usnadnění 

výpočtu se posouvá působiště tíhy motoru, který pohání rameno 3, do středu těžiště 

ramene 2. Předběžná hmotnost ramene včetně motoru je tedy 3,9 kg. 

• moment setrvačnosti ramene 

𝐽1 =  
(𝑚𝑟1 + 𝑚𝑀2) ⋅ (𝑙1)2

3
+ (

(𝑚𝑟2 + 𝑚𝑀3) ⋅ (𝑙2)2

12
+ (𝑚𝑟2 + 𝑚𝑀3) ⋅ (

𝑙2

2
+𝑙1)

2

)

+ (
(𝑚𝑟3 + 𝑚𝑀4) ⋅ (𝑙3)2

12
+ (𝑚𝑟3 + 𝑚𝑀4) ⋅ (

𝑙3

2
+𝑙2+𝑙1)

2

) + 𝑚𝑇

⋅ (𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙4)2 

𝐽1 =  
3,9 ⋅ (0,26)2

3
+ (

1,4 ⋅ (0,2)2

12
+ 1,4 ⋅ (

0,2

2
+ 0,26)

2

)

+ (
0,68 ⋅ (0,11)2

12
+ 0,68 ⋅ (

0,11

2
+ 0,2 + 0,26)

2

) + 0,35

⋅ (0,26 + 0,2 + 0,15)2 = 0,59 𝑘𝑔/𝑚2 

(34)  

• moment vyvozený při zrychlení 

𝑀𝛼1 = 𝐽1 ⋅ 𝛼 =  0,59 ⋅ π = 1,84 𝑁𝑚  (35)  

• statický moment  

𝑀1 = (𝑚𝑟1 + 𝑚𝑀2) ⋅ 𝑔 ⋅
𝑙1

2
+ (𝑚𝑟2 + 𝑚𝑀3) ⋅ 𝑔 ⋅ (l1 +

𝑙2

2
) + (𝑚𝑟3 + 𝑚𝑀4) ⋅  𝑔

⋅ (l1 + l2 +
𝑙3

2
) + 𝑚𝑇 ⋅ 𝑔 ⋅ (l1 + l2 + l4) 

𝑀1 = 3,9 ⋅ 9,81 ⋅
0,26

2
+ 1,4 ⋅ 9,81 ⋅ (0,26 +

0,2

2
) + 0,68 ⋅ 9,81 ⋅ (0,26 + 0,2 +

0,11

2
)

+ 0,35 ⋅ 9,81 ⋅ (0,26 + 0,2 + 0,15) = 15,45 𝑁𝑚 

(36)  

Obr. 42.: Schéma uložení motoru pro pohon ramene 1 



 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

Návrh víceosého robota z 3D tištěných dílů  - 31 - 

• celkový moment  

𝑀𝑐1 = 𝑀1 + 𝑀𝛼1 = 1,84 + 15,45 = 17,29 𝑁𝑚   (37)  

Byl zvolen motor 34HS31-5504S [21] s točivým momentem 4,5 Nm. Tohoto momentu 

dosahuje při otáčkách kolem 100 ot/min. Minimální požadované otáčky ramena jsou 20-25 

ot/min, s ohledem na tento požadavek byl zvolen převodový poměr i = 5. Maximální točivý 

moment motoru po zpřevodování je tedy 22,5 Nm a v případě, že se počítá s účinností 

převodu 97 %, vychází maximální dovolený krouticí moment 21,83 Nm, což je 1,27 násobek 

hodnoty momentu působící na toto rameno.  

• maximální zrychlení ramene  

𝛼𝑟1 =
𝑀𝑀1 ⋅ 𝑖 ⋅ 𝜂

𝐽𝑚1 ⋅ 𝑖2 + 𝐽1
=

4,5 ⋅ 5 ⋅ 0,97

1,4 ⋅ 10−4 ⋅ 52 + 0,59
= 36,77 s−2  (38)  

 

6.1.5. Rotace základny 

Dáno: 

otáčky rotace efektoru n4 = 20-25 ot/min 

hustota PLA ρPLA = 1270 kg/m3 

požadované úhlové zrychlení ramene α = π.s-2 

účinnost převodu η =97 % 

 

 

I zde je pohon namáhán pouze momentem setrvačnosti, tudíž zde není potřeba řešit 

statickou únosnost. Pro výpočet využijeme již vypočtenou hodnotu momentu setrvačnosti 

z návrhového výpočtu pro rameno 1. 

• moment setrvačnosti ramene 

𝐽0 = 𝐽1 =  0,59 𝑘𝑔/𝑚2 (39)  

Obr. 43.: Schéma uložení motoru pro pohon rotačního podstavce 
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• moment vyvozený při zrychlení 

𝑀𝐶0 = 𝑀𝛼0 = 𝑀𝛼1 = 1,84 𝑁𝑚  (40)  

Výsledný pohon se skládá z motoru 23HS22-1504S [21] s točivým momentem 1,16 

Nm a převodu ozubeným řemenem s převodovým poměrem i = 4. Maximální točivý 

moment motoru po zpřevodování je tedy 4,64 Nm a v případě, že se počítá s účinností 

převodu 97 %, vychází maximální dovolený kroutící moment 4,5 Nm. Tohoto momentu 

dosahuje motor při otáčkách kolem 100 ot/min, což je 25 ot/min na hnané řemenici. 

• maximální zrychlení ramene 

𝛼𝑟0 =
𝑀𝑀0 ⋅ 𝑖 ⋅ 𝜂

𝐽𝑚0 ⋅ 𝑖2 + 𝐽0
=

1,16 ⋅ 4 ⋅ 0,97

0,3 ⋅ 10−4 ⋅ 42 + 0,59
= 7,5 s−2   (41)  

 

6.2. Návrh řemenového převodu  

Pro pohon všech os rotace byl zvolen ozubený řemen s profilem HTD. Návrhový 

výpočet těchto převodů byl proveden podle katalogu společnosti Walther Flender [22].  

Tab. 1.: Parametry pro návrh řemenového převodu 

  Rameno 3 Rameno 2 Rameno 1 Základna 

Otáčky motoru nM  [min-1] 100 100 100 100 

Otáčky ramene n2  [min-1] 25 25 20 25 

Celkové zatížení ramene Mc  [Nm] 0,88 4,59 19,54 1,84 

Odhadovaná osová vzd. a´ [m] 119 141,5 137 68 

Předběžný Ø hnané řem, D´ [m] 80 110 160 100 

Převodový poměr i - 4 4 5 4 

 

 

Obr. 44.: Charakteristické rozměry řemenů HTD [23] 
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6.2.1. Řemenový převod ramene 3 

 

• přenášený výkon P 

Přenášený výkon je vypočten z krouticího momentu působícího na rameno a otáček 

hnané řemenice (ramene). 

𝑃 =  
𝑀𝐶 ⋅ 𝑛2

9500
=  

0,88 ⋅ 25

9 500
= 0,0023 𝑘𝑊  (42)  

• volba rozteče řemene 

Obr. 46.: Průřez řemene HTD v závislosti na přenášeném výkonu a otáčkách malé řemenice [22] 

Obr. 45.: Schéma řemenového převodu ramene 3 



 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

Návrh víceosého robota z 3D tištěných dílů  - 34 - 

Z vypočteného přenášeného výkonu a zadaných otáček motoru (malé řemenice) by 

vyhovoval řemen typu 3M, po konzultaci byl zvolen typ 5M. Tento typ řemene bude použitý 

pro pohon všech ramen.  

• návrh hnací a hnané řemenice 

Z konstrukčních důvodů je požadován minimální průměr velké řemenice d2 = 80 mm, 

proto je zvolena z katalogu firmy WALTHER FLENDER velká řemenice s počtem zubů z2 = 52 

a roztečným průměrem dw2 = 82,76 mm [22, str. 33]. 

Z převodového poměru je vypočten počet zubů malé řemenice z1 a poté se volí 

normalizovaný rozměr z katalogu. 

𝑖 =  
𝑧2

𝑧1
=>  𝑧1 =

𝑧2

𝑖
=

52

4
= 13  (43)  

Je zvolena hnací řemenice s počtem zubů z1 = 13 a roztečným průměrem dw1 = 20,69 

mm [22, str. 33]. 

• volba délky řemene 

Z předběžné osové vzdálenosti se stanoví předběžná délka řemene, podle které se 

volí nejbližší normalizovaná délka podle katalogu výrobce [22, str. 8]. 

𝐿´ = 2𝑎´ + 1,57(𝑑𝑤2 + 𝑑𝑤1) +
(𝑑𝑤2 − 𝑑𝑤1)2

4𝑎´
 

𝐿´ = 2 ⋅ 119 + 1,57(82,76 + 20,69) +
(82,76 − 20,69)2

4 ⋅ 119
= 408,51𝑚𝑚 

(44)  

Volí se normalizovaná délka L = 425 mm 

• skutečná osová vzdálenost 

Z normalizované délky řemene se ze vztahů (46) a (47) níže vypočítá skutečná osová 

vzdálenost.  

𝐾 =
𝐿

4
− 0,393(𝑑𝑤2 + 𝑑𝑤1) =

425

4
− 0,393(82,76 + 20,69) = 65,594 𝑚𝑚 (45)  

𝑎 = 𝐾 + √𝐾2 −
(𝑑𝑤2 − 𝑑𝑤1)2

8
 

𝑎 = 65,594 + √65,5942 −
(82,76 − 20,69)2

8
= 127,408 𝑚𝑚 = 127,408 𝑚𝑚 

(46)  

• počet zubů v záběru 

𝑧𝑒 =
𝑧1

6
(3 −

𝑑𝑤2 − 𝑑𝑤1

𝑎
) =

13

6
⋅ (3 −

82,76 − 20,69

175,95
) = 5,74 (47)  
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• určení provozního součinitele Sp 

Tento provozní součinitel slouží dále k určení vhodné šířky řemene. Skládá se z dílčích 

součinitelů, které jsou závislé na provozních podmínkách a lze jej odečíst z tabulek 

v katalogu [22]. 

𝑆𝑃 = 𝑆2 ⋅ (𝑆1 + 𝑆3 + 𝑆4 − 𝑆5)  (48)  

Součinitel S1 je dán volbou pohonu, poháněného zařízení a délky provozu. V našem 

případě tento koeficient odpovídá hodnotě S1 = 1,3 z tabulky uvedené v katalogu [22, str. 

28]. 

Součinitel S2 závisí na počtu zubů v záběru a konkrétně zde vychází Ze = 5,74 a podle 

tabulky vychází S2 = 1,25 [22, str. 27]. 

Součinitel S3 se uvažuje pouze v případě převodu do rychla, a také podle převodového 

poměru. Pro toto rameno byl zvolen převodový poměr i = 4, což je převod do pomala a 

proto ve výpočtu nebude figurovat. 

Pokud jsou v systému napínací kladky, musí se počítat se součinitelem S4. A protože 

budou všechny řemeny dopínané z obou stran, bude hodnota S4 = 0,2. 

Pokud má zařízení nepravidelný chod či je chod často přerušován, musí se vzít   

v úvahu součinitel S5. Ten se uvažuje pouze v případě využití napínacích kladek. Již 

z principu konstrukce navrhovaného robota bude chod pohonů nepravidelný, proto se musí 

vzít v potaz tento součinitel a jeho hodnota činí S5 = 0,2. 

𝑆𝑃 = 𝑆2 ⋅ (𝑆1 + 𝑆3 + 𝑆4 − 𝑆5) = 1,25 ⋅ (1,3 + 0 + 0,2 − 0,2) = 1,625 (49)  

• určení šířky řemene 

Nejprve se stanoví výpočtový výkon, který je dán vztahem: 

𝑃𝑃 = 𝑃 ⋅ 𝑆𝑃 = 0,0023 ⋅ 1,625 = 0,0037 𝑊 (50)  

Dále se dle zvolených otáček a počtu zubů malé řemenice odečte z tabulky hodnota 

jmenovitého výkonu PJ = 0,068 kW a ze zvolené normalizované délky řemene L = 425 mm 

odečte součinitel S6 = 0,8 [22, str. 32]. 

Nakonec se stanoví součinitel šířky řemene S7, podle kterého se zvolí konečná šířka 

řemene, z tohoto vztahu: 

𝑆7 =
𝑃𝑃

𝑆6 ⋅ 𝑃𝐽
=

0,0037

0,8 ⋅ 0,068
= 0,068 (51)  

Vypočítaný součinitel S7 = 0,068 je mimo rozsah odečítané tabulky a nejbližší hodnota 

je 0,18, která se rovná šířce 6 mm. Z bezpečnostních důvodů se volí šířka 15 mm [22]. 

• zvolené komponenty 

Řemen 425 – 5M -15 

Velká řemenice P52 – 5M – 15 

Malá řemenice P13 – 5M – 15  
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6.2.2. Řemenový převod ramene 2 

 

• přenášený výkon P 

Přenášený výkon je vypočten z krouticího momentu působícího na rameno a otáček 

hnané řemenice (ramene). 

𝑃 =  
𝑀𝐶 ⋅ 𝑛2

9500
=  

4,59 ⋅ 25

9 500
= 0,012 𝑘𝑊  (52)  

• návrh hnací a hnané řemenice 

Požadavkem byl minimální průměr velké řemenice d2 = 110 mm, proto se volí 

z katalogu firmy WALTHER FLENDER velká řemenice s počtem zubů z2 = 72 a roztečným 

průměrem dw2 = 114,59 mm [22, str. 33]. 

Z převodového poměru je vypočten počet zubů malé řemenice z1 a poté se volí 

normalizovaný rozměr z katalogu. 

𝑖 =  
𝑧2

𝑧1
=>  𝑧1 =

𝑧2

𝑖
=

72

4
= 18 (53)  

Je zvolena hnací řemenice s počtem zubů z1 = 18 a roztečným průměrem dw1 = 20,69 

mm [22, str. 33]. 

• volba délky řemene 

Z předběžné osové vzdálenosti se stanoví předběžná délka řemene, podle které se 

volí nejbližší normalizovaná délka podle katalogu výrobce [22, str. 8].  

𝐿´ = 2𝑎´ + 1,57(𝑑𝑤2 + 𝑑𝑤1) +
(𝑑𝑤2 − 𝑑𝑤1)2

4𝑎´
 

𝐿´ = 2 ⋅ 141,5 + 1,57 ⋅ (114,59 + 28,65) +
(114,59 − 28,65)2

4 ⋅ 141,5
= 520,935 𝑚𝑚 

(54)  

Je zvolena normalizovaná délka řemene L = 520 mm. 

 

 

Obr. 47.: Schéma řemenového převodu ramene 2 
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• skutečná osová vzdálenost  

Z normalizované délky řemene se ze vztahů (56) a (57) níže vypočítá skutečná osová 

vzdálenost. 

𝐾 =
𝐿

4
− 0,393(𝑑𝑤2 + 𝑑𝑤1) =

520

4
− 0,393(114,59 + 28,65) = 73,71 𝑚𝑚 (55)  

𝑎 = 𝐾 + √𝐾2 −
(𝑑𝑤2 − 𝑑𝑤1)2

8
 

𝑎 = 73,71 +  √73,712 −
(114,59 − 28,65)2

8
= 140,86 𝑚𝑚 

(56)  

• určení počtu zubů v záběru  

𝑧𝑒 =
𝑧1

6
(3 −

𝑑𝑤2 − 𝑑𝑤1

𝑎
) =

13

6
⋅ (3 −

82,76 − 20,69

175,95
) = 7,9 (57)  

• určení provozního součinitele Sp 

Tab. 2.: Součinitelé pro rameno 2 

Součinitel zatížení S1 1 

Součinitel počtu zubů v záběru S2 1,3 

Součinitel převodového poměru S3 0 

Součinitel při použití napínací kladky S4 0,2 

Speciální provozní součinitel S5 0,2 

 

𝑆𝑃 = 𝑆2 ⋅ (𝑆1 + 𝑆3 + 𝑆4 − 𝑆5) = 1,3 ⋅ (1 + 0 + 0,2 − 0,2) = 1,3 (58)  

• určení šířky řemene 

Výpočtový výkon: 

𝑃𝑃 = 𝑃 ⋅ 𝑆𝑃 = 0,012 ⋅ 1,3 = 0,0156 𝑊 (59)  

Dle zvolených otáček a počtu zubů malé řemenice je odečtena z tabulky hodnota 

jmenovitého výkonu PJ = 0,103 kW a ze zvolené normalizované délky řemene L = 520 mm 

odečtena hodnota součinitele S6 = 0,9 [22, str. 32]. 

Nakonec se stanoví součinitel šířky řemene S7, podle kterého se zvolí konečná šířka 

řemen, z tohoto vztahu: 

𝑆7 =
𝑃𝑃

𝑆6 ⋅ 𝑃𝐽
=

0,0156

0,9 ⋅ 0,103
= 0,168 (60)  

Vypočítaný součinitel S7 = 0,168 se blíží k tabulkové hodnotě 0,18, což se rovná šířce 

6 mm. Z bezpečnostních důvodů se nakonec volí šířka 15 mm [22, str. 32]. 
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• zvolené komponenty 

Řemen 520 – 5M -15 

Velká řemenice P72 – 5M – 15 

Malá řemenice P18 – 5M – 15  

 

6.2.3. Rameno 1 

 

• přenášený výkon P 

Přenášený výkon je vypočten z krouticího momentu působícího na rameno a otáček 

hnané řemenice (ramene). 

𝑃 =  
𝑀𝐶 ⋅ 𝑛2

9500
=  

19,54 ⋅ 20

9 500
= 0,041 𝑘𝑊  (61)  

• návrh hnací a hnané řemenice 

Požadavkem byl minimální průměr velké řemenice d2 = 160 mm, proto se volí 

z katalogu firmy WALTHER FLENDER velká řemenic s počtem zubů z2 = 105 a roztečným 

průměrem dw2 = 167,11 mm [22, str. 33]. 

Z převodového poměru je vypočten počet zubů malé řemenice z1 a poté se volí 

normalizovaný rozměr z katalogu. 

𝑖 =  
𝑧2

𝑧1
=>  𝑧1 =

𝑧2

𝑖
=

105

4
= 21 (62)  

Je zvolena hnací řemenice s počtem zubů z1 = 18 a roztečným průměrem dw1 = 20,69 

mm [22, str. 33]. 

 

Obr. 48.: Schéma řemenového převodu ramene 1 
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• volba délky řemene 

Z předběžné osové vzdálenosti se stanoví předběžná délka řemene, podle které se 

volí nejbližší normalizovaná délka podle katalogu výrobce [22, str. 8]. 

𝐿´ = 2𝑎´ + 1,57 ⋅ (𝑑𝑤2 + 𝑑𝑤1) +
(𝑑𝑤2 − 𝑑𝑤1)2

4𝑎´
 

𝐿´ = 2 ⋅ 137 + 1,57 ⋅ (167,11 + 33,42) +
(167,11 − 32,28)2

4 ⋅ 137
= 621,45 𝑚𝑚 

(63)  

Je zvolena normalizovaná délka L = 635 mm. 

• skutečná osová vzdálenost 

Z normalizované délky řemene se ze vztahů (65) a 66) níže vypočítá skutečná osová 

vzdálenost. 

𝐾 =
𝐿

4
− 0,393 ⋅ (𝑑𝑤2 + 𝑑𝑤1) =

635

4
− 0,393 ⋅ (167,11 + 33,42) = 79,94 𝑚𝑚 (64)  

𝑎 = 𝐾 + √𝐾2 −
(𝑑𝑤2 − 𝑑𝑤1)2

8
 

𝑎 = 79,94 + √79,942 −
(167,11 − 33,42 )2

8
= 144,41 𝑚𝑚 

(65)  

• počet zubů v záběru 

𝑧𝑒 =
𝑧1

6
⋅ (3 −

𝑑𝑤2 − 𝑑𝑤1

𝑎
) =

21

6
⋅ (3 −

167,11 − 33,42 

144,41
) = 7,23 (66)  

• určení provozního součinitele Sp 

Tab. 3.: Součinitelé pro rameno 1 

Součinitel zatížení S1 1 

Součinitel počtu zubů v záběru S2 1,3 

Součinitel převodového poměru S3 0 

Součinitel při použití napínací kladky S4 0,2 

Speciální provozní součinitel S5 0,2 

 

𝑆𝑃 = 𝑆2 ⋅ (𝑆1 + 𝑆3 + 𝑆4 − 𝑆5) = 1,3 ⋅ (1 + 0 + 0,2 − 0,2) = 1,3 (67)  

• určení šířky řemene 

Výpočtový výkon: 

𝑃𝑃 = 𝑃 ⋅ 𝑆𝑃 = 0,041 ⋅ 1,3 = 0,053 𝑊 (68)  

Dle zvolených otáček a počtu zubů malé řemenice odečtena je z tabulky hodnota 

jmenovitého výkonu PJ = 0,137 kW a ze zvolené normalizované délky řemene L = 635 mm 

odečtena hodnota součinitele S6 = 1 [22, str. 32].  
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Nakonec se stanoví součinitel šířky řemene S7, podle kterého se zvolí konečná šířka 

řemen, z tohoto vztahu: 

𝑆7 =
𝑃𝑃

𝑆6 ⋅ 𝑃𝐽
=

0,053

1 ⋅ 0,137
= 0,387 (69)  

Vypočítaný součinitel S7 = 0,387 je nejblíže tabulkové hodnotě 0,42, což se rovná 

šířce 12 mm. Z bezpečnostních důvodů se nakonec volí šířka 15 mm [22, str. 32]. 

• zvolené komponenty 

Řemen 635 – 5M -15 

Velká řemenice P105 – 5M – 15 

Malá řemenice P21 – 5M – 15  

 

6.2.4. Rotační podstavec 

 

 

• přenášený výkon P 

Přenášený výkon je vypočten z krouticího momentu působícího na rameno a otáček 

hnané řemenice (ramene). 

𝑃 =  
𝑀𝐶 ⋅ 𝑛2

9500
=  

1,84 ⋅ 25

9 500
= 0,0048 𝑘𝑊  (70)  

 

Obr. 49.: Schéma řemenového převodu rotačního podstavce 
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• návrh hnací a hnané řemenice 

Požadavkem byl minimální průměr velké řemenice d2 = 100 mm, proto se volí 

z katalogu firmy WALTHER FLENDER velká řemenice s počtem zubů z2 = 63 a roztečným 

průměrem dw2 = 100,27 mm [22, str 33]. 

Z převodového poměru je vypočten počet zubů malé řemenice z1 a poté se volí 

normalizovaný rozměr z katalogu. 

𝑖 =  
𝑧2

𝑧1
=>  𝑧1 =

𝑧2

𝑖
=

63

4
= 15,75 (71)  

Je zvolena hnací řemenice s počtem zubů z1 = 16 a roztečným průměrem dw1 = 25,46 

mm [22, str 33]. 

Skutečný převodový poměr: 

𝑖 =  
𝑧2

𝑧1
=

63

16
= 3,938 (72)  

• volba délky řemene 

Z předběžné osové vzdálenosti se stanoví předběžná délka řemene, podle které se 

volí nejbližší normalizovaná délka podle katalogu výrobce [22, str. 8]. 

𝐿´ = 2𝑎´ + 1,57 ⋅ (𝑑𝑤2 + 𝑑𝑤1) +
(𝑑𝑤2 − 𝑑𝑤1)2

4𝑎´
 

𝐿´ = 2 ⋅ 68 + 1,57(100,27 + 25,46) +
(100,27 − 25,46)2

4 ⋅ 68
= 353,97 𝑚𝑚 

(73)  

Je zvolena normalizovaná délka řemene L = 360 mm. 

• skutečná osová vzdálenost 

Z normalizované délky řemene se ze vztahů (75) a 76) níže vypočítá skutečná osová 

vzdálenost. 

𝐾 =
𝐿

4
− 0,393 ⋅ (𝑑𝑤2 + 𝑑𝑤1) =

360

4
− 0,393 ⋅ (100,27 + 25,46) = 40,59 𝑚𝑚 (74)  

𝑎 = 𝐾 + √𝐾2 −
(𝑑𝑤2 − 𝑑𝑤1)2

8
 

𝑎 = 40,59 +  √40,592 −
(100,27 − 25,46)2

8
= 71,39 𝑚𝑚 

(75)  

• počet zubů v záběru 

𝑧𝑒 =
𝑧1

6
(3 −

𝑑𝑤2 − 𝑑𝑤1

𝑎
) =

16

6
⋅ (3 −

100,27 − 25,46 

71,39
) = 5,21 (76)  
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• určení provozního součinitele Sp 

Tab. 4.: Součinitelé pro rotační podstavec 

Součinitel zatížení S1 1 

Součinitel počtu zubů v záběru S2 1,25 

Součinitel převodového poměru S3 0 

Součinitel při použití napínací kladky S4 0,2 

Speciální provozní součinitel S5 0,2 

 

𝑆𝑃 = 𝑆2 ⋅ (𝑆1 + 𝑆3 + 𝑆4 − 𝑆5) = 1,25 ⋅ (1 + 0 + 0,2 − 0,2) = 1,3 (77)  

• určení šířky řemene 

Výpočtový výkon: 

𝑃𝑃 = 𝑃 ⋅ 𝑆𝑃 = 0,0048 ⋅ 1,25 = 0,006 𝑊 (78)  

Dle zvolených otáček a počtu zubů malé řemenice je odečtena z tabulky hodnota 

jmenovitého výkonu PJ = 0,085 kW a ze zvolené normalizované délky řemene L = 425 mm 

odečtena hodnota součinitele S6 = 0,8 [22, str. 32]. 

Nakonec se stanoví součinitel šířky řemene S7, podle kterého se zvolí konečná šířka 

řemen, z tohoto vztahu: 

𝑆7 =
𝑃𝑃

𝑆6 ⋅ 𝑃𝐽
=

0,006

0,8 ⋅ 0,085
= 0,088 (79)  

Vypočítaný součinitel S7 = 0,387 je mimo rozsah odečítané tabulky a je nejblíže šířce 

12 mm, z bezpečnostních důvodů se volí šířka 15 mm [22, str. 32]. 

• zvolené komponenty 

Řemen 360 – 5M -15 

Velká řemenice P63 – 5M – 15 

Malá řemenice P16 – 5M – 15 

 

6.3. Konstrukce 3D modelu 

Návrh všech komponentů a sestav byl proveden v softwaru Inventor 2019 od 

společnosti Autodesk. Cílem je navržení robota, jenž má celou nosnou konstrukci složenou 

pouze z částí vytištěných na 3D tiskárně. Byl kladen velký důraz na kompaktní design 

robota, čehož bylo docíleno umístěním všech důležitých komponent do samotné 

konstrukce. Také musí být při navrhování jednotlivých dílů brán ohled na maximální rozměr 

tiskové plochy 3D tiskárny PRUSA I3 MK3S, na které budou stěžejní komponenty vytištěny, 

jež činí 250 x 210 x 210. Z tohoto důvodu musela být některá ramena rozdělena na více 

částí. Až na spojovací materiály, motory a řemeny, jsou všechny komponenty vytištěny.  

Zdrojem inspirace během návrhu byly zejména roboty MYLW, BNC3D a open-source 

projekt AR2, jehož autorem je Chris Annin. Z těchto již existujících robotů byly převzaty 
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přibližné celkové rozměry a délky ramen a některé konstrukční prvky, např. napínání 

řemenů a způsob uložení 1. rotace [24], [25].  

Při navrhování byl také brán zřetel na přesnost tisku, která je pro výše uvedenou 

tiskárnu 0,1 mm v ose Z a 0,3 mm v osách X a Y. Všechny rozměry jsou vzhledem k této 

skutečnosti vymodelovány s určitou tolerancí, aby byly ve výsledku smontovatelné.      

 Všechny modely krokových modelů jsou převzaty ze stránky GRABCAD.com, kde se 

nacházejí volně dostupné CAD soubory sdílení ostatními uživateli [26]. 

 

6.3.1. Konstrukce rotačního podstavce  

 

 

Rotační podstavec, který umožňuje otáčení 1. osy v rozsahu 360°, se skládá ze dvou 

dílů, a to z vrchní (1) a spodní části (2), přičemž se spodní část skládá ze dvou polovin kvůli 

tomu, že by se kvůli svým rozměrům nevešla do tiskové plochy. Komponenty modré a 

oranžové barvy jsou vytištěny na 3D tiskárně, zbytek jako spojovací materiály atd. jsou 

nakoupeny.  

Pohon této rotace se skládá z krokového motoru 23HS22-1504S (6) s točivým 

momentem 1,16 Nm, který se nachází uvnitř spodní části, a řemenového převodu s 

převodovým poměrem i = 4. Hnaná řemenice (3) je šrouby spojená s vrchním dílem (1) a 

přes duralovou hřídelku (10) uložená ve dvou kuličkových ložiscích uprostřed spodního 

nosného dílu a zajištěná samojistící maticí. Hnací řemenice (5) uložená na hřídeli motoru je 

zajištěna stavěcím šroubem.  

Uložení rotující vrchní části je řešeno přes 7 kuličkových ložisek 8 x 22 x 7 mm (7) 

uložených na lícovaných šroubech rozmístěných po obvodu vrchní části spodního dílu. 

Napínání řemene (9) je zde řešeno napínacími kladkami složenými z vytištěného držáku (4) 
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Obr. 50.: Sestava rotačního podstavce – vnitřní 
uspořádání 

Obr. 51.: Sestava rotačního podstavce 



 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

Návrh víceosého robota z 3D tištěných dílů  - 44 - 

a tří kuličkových ložisek 4 x 16 x 5 mm (8). Velikost napínací síly se nastavuje šroubem, který 

tlačí na držák. Vzhledem k malému zatížení ložisek a také charakteru pohybu robotu nebyl 

proveden kontrolní výpočet životnosti a předpokládá se, že statická únosnost všech ložisek 

je v několika řádech větší než skutečné namáhání. 

 

6.3.2. Konstrukce základna  

 

Základna se také skládá ze tří tištěných částí, a to spodní nosná konstrukce (1) a dvě 

horní části (2) tzv. „uší“, které jsou spojeny šrouby přes závitovou vložku. S rotačním 

podkladem je pevně spojen šrouby. Krokový motor typu 34HS31-5504S (5) s točivým 

momentem 4,5 Nm je zde uložen ve výřezu základny nacházejícím se na boku. Točivý 

moment z krokového motoru se zde na hnací řemenici (3) přenáší přes vytištěné pero. 

Napínání řemene (8) je tu řešeno také přes kyvnou kladku složenou z vytištěného držáku 

(4) a tří kuličkových ložisek 4 x 16 x 5 mm (7). Na obou stranách základny se nachází výřez 

pro kuličkové ložisko 8 x 22 x 7 mm (6), ve kterém bude uložená osa ramene 1.  
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Obr. 52.: Sestava základny – vnitřní 
uspořádání 

Obr. 53.: Sestava základny 
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6.3.3. Rameno 1 

 

Toto rameno se také skládá ze dvou dílů. Horní (2) a spodní (1) část jsou k sobě 

spojeny pomocí tvarového styku ve tvaru rybiny, a nakonec zajištěny šesti šrouby do 

závitové vložky. Hnaná řemenice (3) je k ramenu také pevně připojená šrouby do závitové 

vložky. Hnací řemenice (4) je zde na hřídeli zajištěná stavěcím šroubem. Na boku ramene 

se rovněž nachází výřez, do kterého je vložen krokový motor 23HS30-2804S (6) s točivým 

točivým momentem 1,9 Nm. Napínání řemene (9) je zde pomocí tištěných držáků (5) se 

třemi kuličkovými ložisky 4 x 11 x 4 mm pohybujícími se vodorovně v drážce, která tlačí 

z obou stran na řemen. Uložení pro navazující rameno je řešeno také přes dvě kuličková 

ložiska 8 x 22 x 7 mm (7) jako v předchozím případě.  
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Obr. 55.: Sestava ramene 1 Obr. 54.: Sestava ramene 1 – vnitřní 
uspořádání 
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6.3.4. Rameno 2 

Konstrukce tohoto ramene je až na menší detaily prakticky shodná s předchozím 

ramenem 1. Pro pohon následujícího ramene 3 je zde zvolen krokový motor 17HS16-

2004S1 (6) s točivým momentem 0,45 Nm. Hnaná řemenice (3) je tu na stejný způsob jako 

v předchozím případě k rameni pevně připojená šrouby a hnací (4) je zde na hřídeli také 

zajištěná stavěcím šroubem. Způsob napínání řemene (9) je zde stejný jako u základny, a to 

pomocí kladek, které se skládají z tištěného držáku (5) a čtyř kuličkových ložisek 3 x 10 x 4 

mm (8). Uložení pro poslední rameno 3 je zde také pomocí dvou kuličkových ložisek 8 x 22 

x 7 mm (7). 
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Obr. 56.: Sestava ramene 2 – vnitřní 
uspořádání 

Obr. 57.: Sestava ramene 2  
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6.3.5. Rameno 3 

Rameno 3 se skládá ze tří dílů, a to ze spodní (1) a horní části (2) a příruby (3). Motor 

17HS13-0404S-PG5 (5) s integrovanou planetovou převodovkou s převodovým poměrem i 

= 5 je vložen do spodní části ve vybrání ve tvaru negativu těla motoru. Moment z hřídele 

krokového motoru je přenášen přes pouzdro s hranolem na konci (6), které je zajištěné 

stavěcím šroubem a uložené v kuličkovém ložisku 10 x 26 x 8 mm (7).  Hranol na pouzdru 

je nalisován do příruby (3), což tvoří tvarový spoj, a je zajištěný teflonovou podložkou (8) 

proti vypadnutí. Tato podložka je připevněna na přírubu šrouby se zápustnou hlavou a 

slouží ke snížení tření mezi díly což vede k plynulejšímu chodu. Hnaná řemenice je zde 

taktéž k ramenu napevno připojena šrouby přes závitové vložky.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 58.: Sestava ramene 3  

Obr. 59.: Sestava ramen 3 – vnitřní uspořádání 
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6.3.6. Kompletní sestava 

Celková délka navrženého robota ve svislé délce bez podložky je 916 mm a dosah při 

vodorovné poloze, kde dochází k největšímu namáhání, je 610,9 mm. Maximální rozsah 

natočení je pro všechna ramena přibližně 180°. Celý model a k němu náležící podsestavy je 

k práci přiložen jako příloha č. 1. Výkresy sestav jednotlivých ramen, základny a rotačního 

podstavce jsou součástí elektronické přílohy č. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 60.: Kompletní model 5-ti osého robota – vnitřní uspořádání 

Obr. 61.: Kompletní model 5-ti osého robota 
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7. MKP analýza 

MKP analýza byla rovněž vypracována v CAD softwaru Autodesk Inventor 2019, jako 

samotný 3D model robota. Předmětem této analýzy je rameno 1 ve vodorovné poloze, 

které je zatíženo jak vlastní tíhou, tak i hmotností navazujících ramen, jednotlivých 

komponentů pohonu a navrhované zátěže. Toto zatížení je v simulaci nahrazeno krouticím 

momentem o hodnotě 4,6 Nm (Obr. 62). Pro účely zjištění nejvíce namáhaného místa 

v konstrukci ramene byly v simulaci vynechány všechny šrouby, které jistí obě části ramene 

1 proti vzájemnému pohybu tzn. že obě části jsou k sobě spojeny pouze pomocí tvarového 

spoje (rybinová drážka). Také kvůli omezeným funkcím softwaru, ve kterém je provedena 

analýza, se počítá se 100 % výplní ramene, místo skutečných 70 %, tudíž budou výsledky 

mírně nadhodnocené. 

Pro tisk všech nosných dílů byl zvolen materiál PETG. Oproti materiálu PLA má lepší 

mechanické vlastnosti, a proto je vhodnější pro tisk více namáhaných součástek. Hlavními 

přednostmi PETG je především velká pevnost, tepelná odolnost a zdravotní nezávadnost, 

čemuž také odpovídá vyšší cena za 1 kg filamentu. 

 

Tab. 5.: Vlastnosti PETG  

Hustota ρ [kg/m3] 1 270 

Youngův modul E  [GPa] 2,2 

Pevnost v tahu σt  [MPa] 60 

Napětí na mezi kluzu v tahu Re [MPa] 46 

 

 

 Obr. 62.: Schéma robota ve vodorovné poloze 
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Při zatížení ramene 1 krouticím momentem o velikosti 4,6 Nm vzniká největší 

koncentrace napětí v krajním zaoblení drážky pro napínák řemene a dosahuje hodnoty 

0,624 MPa, viz Obr 63. Dále se napětí koncentruje v levém rohu rybinové lišty, kde dosahuje 

hodnoty 0,491 MPa. Obě tyto hodnoty jsou výrazně pod dovoleným napětím, což je 

v tomto případě mez kluzu. 

 

 

 

Obr. 63.: Průběh napětí v rameni  

Obr. 64.: Detail místa s největším napětím 
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Hodnota maximálního posuvu při tomto zatížení je 0,016 mm, což je velmi malá a 

pouhým okem nespatřitelná deformace. Z vizualizace (Obr. 65, Obr. 66) je vidět, že se 

nejvíce posunula levá vrchní část ramene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z výsledné analýzy lze usoudit, že navržená konstrukce je nadimenzovaná 

s dostatečnou rezervou, a tudíž by bylo možné ji zatížit i mnohem více. To poskytuje prostor 

pro testování i s těžším břemenem. Je zde i dostatečná rezerva pro optimalizaci konstrukce 

ke snížení hmotnosti při zachování stejné pevnosti. Limitujícím faktorem je zde již pouze 

zvolený pohon ramene.    

Obr. 65.: Průběh deformace ramene  

Obr. 66.: Detail průběhu deformace – pohled zprava 
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8. Cenová rozvaha 

Výsledná cena navrženého robota se pohybuje kolem částky 12 200 Kč, což je téměř 

o polovinu méně, než bylo předpokládaných 20 000 Kč. Z toho je 6 600 Kč cena za materiál 

použitého pro tisk dílů. Tato částka odpovídá přibližně 11 kg filamentu z materiálu PETG. 

Toto množství by se využilo jenom v případě, že by se díly tiskly se 100 % výplní. V reálných 

podmínkách se díly budou tisknout maximálně se 70 % výplní, díky čemuž je snížena 

výsledná hmotnost, ale stále je zachována pevnost dílu. Eventuelně by se dala snížit výplň 

až na 50 % u méně namáhaných dílů, čímž by se ještě více zredukovala hmotnost a tím i 

výsledná cena robota. 

Zbývající částka 5 600,- připadá na nakupované a vyráběné komponenty, což jsou 

krokové motory, spojovací materiály a ložiska. Do této částky nebyly zahrnuty ceny 

tiskárny, drivery pro krokové motory a ceny ostatních strojů a nástrojů, které jsou potřeba 

k výrobě určitých dílů. Tato částka je pouze orientační, neboť při výběru dodavatele nebyl 

brán zřetel na nejnižší cenu, a proto všechny komponenty až na krokové motory jsou 

z tuzemských obchodů. Snížení ceny by se dalo např. dosáhnout vlastní výrobou některých 

komponent nebo objednáním dílů přímo od výrobce. Seznam všech komponent byl 

zpracován v programu Excel a k této práci přiložen jako příloha č. 3. Ceny všech komponent 

jsou přejaty z těchto zdrojů [21], [27], [28], [29] a [30]. 
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9. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo seznámení se s průmyslovými roboty a 

manipulátory, jak z hlediska jejich fungování, tak i jejich konstrukčního řešení, a tyto 

informace poté využít k vlastnímu návrhu robota, který bude mít většinu nosných dílů 

vytištěných na 3D tiskárně typu MK3S od společnosti PRUSA.  

Tato práce se tedy skládá ze dvou částí, a to z teoretické a praktické části. První část 

sestává z pěti kapitol, kde každá kapitola pojednává o jednom aspektu průmyslového 

robota a manipulátoru. V první kapitole jsou stručně definovány a dle stupně automatizace 

rozděleny do jednotlivých podskupin. Další kapitola pojednává o kinematice těchto strojů 

a jejich kinematických struktur. Poslední kapitoly se zabývají způsobem uložení ramen, 

konstrukcí efektorů a využívanými pohony v praxi. 

Na základě těchto informací a z hodnot doporučených vedoucím práce byl poté 

proveden vlastní konstrukční návrh, jehož výstupem je 3D model s výkresy. Celý postup 

návrhu je zaznamenán v praktické části této práce. Prvním krokem návrhu bylo zvolení 

vhodné kinematické struktury a předběžných rozměrů a v závislosti na to volba typu 

pohonu. Následovaly návrhové výpočty jednotlivých pohonů a převodů, jenž budou 

pohánět jednotlivé osy rotace. Výsledný návrh by snesl větší zatížení, než bylo původně 

požadováno, neboť všechny zvolené komponenty jsou značně předimenzovány.  

Dle těchto výsledků byl následně vytvořen 3D model v softwaru Inventor 2019 od 

společnosti Autodesk. Vzhledem k tomu, že budou díly tištěné na 3D tiskárně, musely být 

všechny rozměry vymodelovány s určitou tolerancí, aby byly ve výsledku smontovatelné. 

Na závěr byla provedena MKP analýza, ze které se předběžně určilo nejnamáhanější místo 

v konstrukci a průběh její deformace. 

Z mého pohledu jsou všechny stanovené cíle splněny a celý model robotu bude 

zveřejněn jako open source projekt.  
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