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Abstrakt 

Tato diplomová práce se věnuje počáteční studii automatických skladů 
deskového materiálu. Součástí práce je rešerše současných řešení 
automatických skladů. V práci je rozebrána kinematická struktura 
kartézského manipulátoru a poté detailněji zdvihací mechanismus 
manipulátoru. Je navržen skladovací systém, který řídí procesy ve skladu. 
Navržený systém umožňuje chaotické skladování a pro jeho efektivní 
fungování je navržený optimalizační program. Dále je navržen princip řízení 
metodou input shaping pro eliminaci vibrací při pohybu. 

Klíčová slova 

Automatické sklady, kartézský manipulátor, zdvihací mechanismus, návrh 
systému, optimalizační úloha, input shaping, Matlab, Simulink 

 

 

Abstract 

This master thesis deals with the initial study of automatic warehouse of 
board material. A comprehensive search of current solutions for automatic 
warehouses is made. The work deals with the kinematic structure of the 
cartesian manipulator and focus in more detail on the lifting mechanism of 
the manipulator. A warehouse system is designed that manages the 
processes in the warehouse. The proposed system enables chaotic storing 
and an optimization program is designed for its efficient operation. 
Furthermore, the principle of input shaping control is proposed to eliminate 
vibrations during movement. 

Key word 

Automatic warehouses, Cartesian manipulator, lifting mechanism, system 
design, optimization task, input shaping, Matlab, Simulink 
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Úvod 

Sklad je nepopíratelný článek prakticky každého odvětví, ať už 
hospodářského, módního či průmyslového. Obzvláště v průmyslovém 
odvětví značně přibývá míra automatizace. Pro efektivní skladování je 
důležité, aby bylo přehledné, flexibilní a rychlé. Pro splnění těchto 
požadavků je potřeba vyvinout systém, který dokáže zpracovávat příjem, 
přepravu a výdej materiálu dle požadavků výroby. Musí být schopen určité 
míry autonomnosti, a přitom informovat o procesech, které probíhají. 

Tato práce je zaměřena na počáteční studii pro vývoj automatického 
skladu deskového materiálu. Hlavním cílem je předložit a popsat problémy, 
se kterými se navazující studie mohou potkat.  

Diplomová práce je členěná do 6 kapitol. První kapitola předkládá 
prvky, které ovlivňují strategii skladování. Navazuje rešerše současných 
řešení automatických skladů, porovnání horizontálních a vertikálních typů 
těchto skladů. Výsledkem porovnání je rozhodnutí, jaký typ skladu bude 
použit pro následující kapitoly. Druhá kapitola se zaměřuje na popis 
manipulátoru. Je vysvětlena jeho struktura a fungování. Dále jsou rozebrány 
pohony, a s nimi spojené snímače, které budou použity. Třetí kapitola 
obsahuje kinematický rozbor zdvihacího mechanismu. K porovnání jsou dvě 
řešení, které vyplývají z kapitoly 1, tedy paralelogramový a nůžkový 
mechanismus. Díky počáteční studii není rozhodnuto, který zdvihací 
mechanismus bude implementován do automatického skladu. Každá 
z variant má své klady a zápory. Implementace je zcela určená požadovanou 
funkčností skladu. Ve čtvrté kapitole je popsán řídící systém skladu. Jsou 
definovány uživatelské role a hlavní prvky, které musí systém splňovat. 
Systém umožňuje chaotické skladování, pro jehož správné fungování je 
potřeba optimalizačního programu. Optimalizační program je popsán 
v kapitole 5. Kapitola 6 je zaměřena na navržení přesného řízení 
manipulátoru v osách X a Y. Pro řízení manipulátoru je navržené dopředné 
řízení pomocí tvarování vstupního signálu. Tvarování vstupního signálu je 
metoda umožňující eliminaci vibrací zdvihacího mechanismu. Jsou 
předloženy simulace tří tvarovačů signálu pro žádanou eliminaci vibrací. V 
závěru jsou shrnuty jednotlivé kapitoly a celkový přínos práce. 
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1. Automatické sklady deskového 
materiálu 

Tato část se zaměřuje na specifické typy automatických skladů, 
velikost trhu deskového materiálu a základní parametry, se kterými by měl 
sklad umět pracovat. Nachází se zde i popis firem nabízející automatické 
sklady, výhody jednotlivých řešení a rozhodnutí, jaký typ skladu bude 
uvažován pro další práci. 

1.1 Typy automatizovaných skladů 
1.1.1 Inteligentní 

Skladování je automatizováno a ovládáno počítačem. Skladový systém 
nahrazuje práci člověka, alespoň pro procesy, které ovlivňuje. Systém je 
schopen naskladnit a vydat materiál k odeslání. Zároveň má perfektní 
přehled o tom, kde se jaká věc nachází. Převážně v průmyslové sféře se 
inteligentní sklady řízené umělou inteligencí dostávají stále více do popředí. 
S jejich zavedením je spojená nutná automatizace. Softwarový systém 
potřebuje spolupracovat s roboty, manipulátory, senzory apod. Systém je 
schopen řadit materiál na základě několika parametrů, které jsou mu určeny 
na základě požadavků výroby. Na základě informací získaných ze svých 
procesů a plánu výroby dokáže sám určit, co se musí objednat, a kde dochází 
k problémům. V případě, kdy systém není schopen proces vyřešit, nastupuje 
lidská složka. 

Takovéto sklady jsou již v praxi zavedeny ve velkých firmách. Přičemž 
s mírou automatizace a velikostí skladu narůstá i systémová náročnost.[1] 
1.1.2 Chaotický 

Jedná se o odnož inteligentních skladů. Rozdíl nastává při skladování 
materiálu. Zatímco u inteligentního skladu se stejný nebo obdobný materiál 
skladuje na přesně definovanou pozici, tak v chaotickém skladu vládne, jak 
již z názvu vyplývá, ‚chaos‘. Skladování vypadá náhodně a chaoticky. Ve 
skutečnosti je tomu naopak. Systém skladu má přesný řád, kterým se řídí. 
Materiál se skladuje zpravidla dle obrátkovosti. To znamená, že desky ve 
skladu budou zdánlivě rozházené, a ne po skupinách stejného materiálu. Je 
nutno podotknout, že chaotický systém je mnohem propracovanější než 
inteligentní. Přičemž je možné ho přeprogramovat na inteligentní bez větších 
problémů, ale obráceně to vyžaduje mnohem více práce. 

Výhodou chaotického skladu je navýšení skladovacího prostoru. 
Skladování po stozích stejného materiálu předurčuje daný stoh jen pro tento 
materiál. Tedy máme-li stoh o deseti deskách stejného typu, je stoh určen 
pro konkrétní typ a nebudou na něj ukládány desky jiného typu. To 
samozřejmě platí pro případ, kdy je k dispozici prostor pro daný počet stohů. 
Chaotický sklad oproti tomu umožňuje plné zaskladnění stohu bez ohledu na 
typ desky. [2] 
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Metoda chaotického skladování nutně nezrychluje proces vyskladnění 
a pro jeho správné fungování je nutné vytvořit optimalizační program. 
Nicméně každý průmysl se snaží zvětšovat výrobu, a přitom zmenšovat 
skladovací prostory, které výrazně zmenšují užitný prostor. Díky tomu je 
chaotické skladování stále žádanější. 

1.2 Deskový materiál 
Deskový materiál je nedílnou součástí většiny výrobků zejména 

nábytkářských firem. Materiál je specifikován typem, plošnými rozměry, 
tloušťkou a hustotou materiálu. Základní členění typu je dřevěný, plastový, 
skleněný nebo kovový. Tyto typy materiálu můžeme dále dělit například na 
masiv, dřevotřískový, laminátový a další. Plošné rozměry, tloušťka a hustota 
materiálu jsou pro sklad důležité parametry ke kontrole a identifikaci při 
manipulaci s materiálem. 

Pro tuto práci je hlavní dřevovýroba. Zde se používají desky o velikosti 
převážně 3x2 metry, ale mohou být téměř libovolných rozměrů. Síla, 
respektive tloušťka desek, se pohybuje v rozmezí 3-40 mm. A celková 
hmotnost jedné desky může být vyšší než 300 kg. 

1.3 Prvky ovlivňující skladování materiálu 
Se skladováním materiálu jsou spojeny parametry, které přímo 

ovlivňují fungování skladu. Byť se jimi tato práce nemusí zabývat, je vhodné 
tyto prvky definovat. 

1.3.1 Rozměry 
Skladovací prostory se vždy vyvíjí na základě struktury firmy. Sklad 

zabírá velké prostory a důležitá je jeho optimalizace. Při stavbě skladu je 
třeba počítat s rostoucími požadavky do budoucna. Bude-li se sklad 
rozšiřovat do výšky či do šířky. V případě, že skladovací prostory nejsou 
adekvátní, musíme se vypořádat s vyšší ztrátovostí. 

Nabízí se 2 řešení skladování, a to: 
Vertikální 

Deskový materiál je umístěn ve vertikální poloze do regálů, kde je 
zpravidla pro každou desku vyhrazen oddělený prostor. Neplatí tedy 
rozdělení na inteligentní, či chaotické skladování. Výhodou je snadná 
dosažitelnost desek a minimalizace pohybů průmyslového šestiosého 
robota, který není nucen přeskládávat jednotlivé desky. Tím je značně 
zvýšena rychlost procesů. 
Ovšem tímto řešením zdaleka nedokážeme efektivně využít celkový 
prostor. Robot je omezen svým dosahem, který je možné zvýšit 
například pojezdem. I s tímto navýšením má tento typ skladování 
problém s nárazově velkým objemem materiálu pro naskladnění 
z důvodu nedostatku prostoru. 
Je tedy vhodnější pro pomalejší typ výroby nebo pro práci se 
zbytky.[3] 
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Horizontální 
Deskový materiál je ukládán v horizontální poloze do stohů (štosů). 
Manipulaci s deskami obstarává kartézský portálový manipulátor.  
Hlavní výhodou je minimální práce s naskladněním a téměř plné 
využití prostoru skladu. 
Nevýhodou je pomalá dosažitelnost konkrétních desek. Je-li dán stoh 
s n deskami, pak je nutné až n-1 přesunů, aby bylo možné požadovanou 
desku vyskladnit. Horizontální uskladnění je výhodné pro 
velkovýrobu, respektive pro výrobu s velkou nabídkou produktů. 
Navíc není nutná vysoká obrátkovost.  [3] 

1.3.2 Obrátkovost 
Udává, jak moc se daný materiál ve skladě „točí“. Tedy jak častý je jeho 

příjem a výdej. V případě, kdy je nízká, pak materiál zůstává dlouho ležet, a 
nezpracovává se tak rychle a naopak. Obrátkovost je jeden z parametrů, 
který je nutné zohlednit při programování systému chaotického skladování.  

1.3.3 Zbytkový materiál 
U dřevoobráběcích firem může činit odpad až 50 %. S cenou desky 

okolo 10 000 Kč to znamená nárust konečné ceny v řádu 10 %. Nárust ceny 
přitom nečiní žádný zisk. Proto je, nejen z ekologického, ale i ekonomického 
hlediska, důležité zabývat se tím, jak co nejlépe tento odpadový materiál 
zužitkovat. Zvláštností je, že pouze malá část výrobců skladů má 
propracovaný systém nakládání se zbytky. [3] 

U zbytkového materiálu je potřeba definovat tyto pojmy: 
Rozměry 

Důležitá je analýza rozměrů materiálu. Od kolika procent celkové 
plochy je materiál brán jako využitelný zbytek nebo jako odpad.  

Poměr ztrátovosti 
V malosériové výrobě je ztrátovost vyšší, protože je větší rozmanitost 
materiálu. Znovuvyužití zbytků je díky tomu méně pravděpodobné. Na 
místo recyklace materiálu většinou dochází k jeho likvidaci. To 
znamená, že zbylý materiál zaplatí zákazník, ale nebude využit. Pro 
výrobce je tím nadsazená cena výrobku, která určuje jeho postavení 
na trhu, přičemž mu nenavyšuje zisk.  
Velkosériová výroba nemá tak velký problém, jelikož se snaží 
optimalizovat ztráty. Je v jejím zájmu, co nejvíce snížit cenu výroby, 
aby mohla zvýšit svoji konkurenceschopnost a zisk. 

Využití x kvantita 
Při nakládaní se zbytky je nutné myslet i na jejich kvantitu. Není 
vhodné skladovat všechny zbytky. Systém pro zpracování zbytků, by 
si měl umět vyhodnotit kolik, a jaké zbytky uchovávat. Tedy poměr 
namáhavosti procesu a využitelného místa. 

Likvidace 
Nakládání se zbytky je proces, se kterým se potýká každá dřevovýroba. 
U deskových materiálů je časté, že se v nich nachází formaldehyd, 
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tudíž není možné ekologické zpracování odpadů. Nabízí se recyklace, 
kterou se už některé země zabývají. Například Velká Británie byla 
schopná zrecyklovat až 74 % odpadního dřeva. Česká republika by se 
měla přizpůsobit do roku 2030, kdy by měla začít platit opatření 
omezující ukládání dřevěného materiálu na skládkách. Zejména malé 
firmy používají zbytky jako palivo, což je neekologické, ale je to 
nejrychlejší likvidace s výhodou dostupné energie.[4] 

1.4 Trh deskového materiálu 
Trh s deskovým materiálem na bázi dřeva dosáhl v roce 2019 velikosti 

144,7 triliónů dolarů. [5] Je možné jej rozdělit do několik odvětví, jak je vidět 
na obrázku 1. Přičemž největší a nejvíce expandující je trh v Asii a v oblasti 
Pacifiku, viz. Obrázek 2. 

 

Obrázek 2: Srovnání světového podílu na trhu s deskovým materiálem na bázi dřeva. [5] 

Obrázek 1: Rozložení zpracovatelských odvětví pro deskové materiály na bázi dřeva. [5] 
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To je dáno zejména tím, že vzrostla poptávka po nábytku a domů 
z dřevěných panelů. Ovšem významnou částí je i využití desek jako obalů, 
kde hlavní roli zastává Čína jako největší exportér na světě. Zvláštností je, že 
při velikosti trhu a jeho rozložení ve světě, jsou hlavními výrobci 
dřevoobráběcích strojů převážně evropské země. Firmy ze Severní Ameriky 
a Asie nejsou na trhu prakticky znát. [3] [5]  

1.5 Trh automatických skladů 
Samotný systém automatického skladování je součástí výrobního 

portfolia u většiny dřevoobráběcích firem. Je často koncipován jako rozšíření 
stávajícího systému zákazníka. Některé firmy se specializují jen na vytvoření 
komplexního řešení skladu a na jeho logistiku.  [3]  
1.5.1 Firmy využívající horizontální sklady 

Většina firem nabízí více variant řešení funkcionality i uspořádání 
skladu, aby byly schopny pokrýt malosériovou i velkosériovou výrobu. Po 
technické stránce se sklady prakticky neliší. Hlavním prvkem je portálový 
kartézský manipulátor s paralelogramovou nebo nůžkovou zdvihací 
strukturou. Sklady jsou většinou jednoduché ve smyslu, že jsou schopny 
pouze naskladnit a vyskladnit materiál. Systém ve většině případů nepočítá 
se zpětným uložením zbytků. Největší viditelné rozdíly jsou v obsluhovacích 
softwarech, případně v jejich funkcionalitě. 
BIESSE 

Italská firma zaměřující se na dřevoobráběcí průmysl. Ve svém 
sortimentu nabízejí CNC stroje, řezací centra a automatické sklady pod 
označením WINSTORE. BIESSE nabízí tradičně uspořádaný 
automatický sklad deskového materiálu. Sklady WINSTORE se 
specializují zejména na vysoko objemovou výrobu.  
V sortimentu jsou nabízeny čtyři varianty skladu. Ty se liší velikostí, 
výkonností a možnostmi rozšíření v podobě řezacích center a 
následných procesů. S výkonností se liší i typy zdvihacích 
mechanismů, pro méně výkonné varianty je použit paralelogramový 
mechanismus, pro vyšší zdvojený paralelogram. [3][6] 
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Obrázek 3: Zdvojený paralelogram manipulátoru. [6] 

 

Obrázek 4: Různé varianty skladů WINSTORE. [6] 
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HOMAG 
Německá firma, zaměřující se na nábytkářský průmysl. Stejně jako 
firma BIESSE nabízí škálu variant skladů pod označením STORETEQ a 
jejich rozšíření. Od konkurentů se liší chaotickým skladováním a 
zejména větším rozsahem rozměrů desek, které je schopný zdvihací 
mechanismus uchopit. Spolu s chaotickým skladováním a softwarem 
woodStore zvyšuje kapacitu a efektivitu využití. WoodStore nabízí 
propojení plánované a objednané výroby, dle které se systém řídí. 
[3][7] 

 

Obrázek 5: STORETEQ S-200 s řezacím centrem. [7] 

IMA Schelling 
Další německá firma, která nabízí vysoce variabilní a univerzální 
systém zaměřující se na středně velkou a velkou výrobu. Prostorově 
nabízí největší možnosti a pokrytí až 2000 m2. Firma nabízí pouze 
jednu variantu, ovšem tato varianta má větší funkční možnosti. 
Procesy na sebe plynule navazují a na rozdíl od konkurence nabízí 
propracovaný systém využívání zbytků. 
Proces zpracování zbytků je rozdělen do dvou sektorů. Velké zbytky 
se vrací do horizontálního skladu. V případě menších odřezků se ručně 
ukládají do organizérů umístěných vertikálně. Spolu s informačním a 
řídícím systémem, pak probíhá jejich přednostní zpracování.  
IMA Schelling se zaměřuje přednostně na frekventovaný materiál a 
spolu se systematizovaným zpracováním zbytků na jeho ideální 
rozdělení k dalším procesům. Systém skladování může být, jak 
chaotický, tak inteligentní. Zdvihací mechanismus je zprostředkovaný 
nůžkovým nebo pantografovým mechanismem. [3][8] 
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Obrázek 6: Návaznost procesu firmy IMA Schelling. [9] 

SCM Flexstore 
Italská firma zaměřující se na středně velkou výrobu. Stejně jako u 
ostatních je sklad rozšířen o dělící centra. Firma nabízí dvě řešení 
Flexstore HP a jeho méně výkonnou verzi Flexstore ELR. Firma 
poskytuje propojení a implementaci svého softwaru MAESTRO. 
Zdvihacím mechanismem je paralelogram, jednoduchý nebo zdvojený. 
[3][10]  

 

Obrázek 7: Varianta Flexstore ELR. [11] 
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HOLZHER 
Německá firma nabízející skladový systém pod označením STORE-
MASTER 5110. Firma poskytuje pouze jednu verzi skladovacího 
systému. Tu lze rozšířit o dělící centra a tím zvýšit výkonnost. Jako 
zdvihací mechanismus opět figuruje paralelogramové řešení. Firma 
uvádí možnost chaotického skladování a také práci se zbytky, ovšem 
žádné další informace nenabízí. [3][12]  

 

Obrázek 8: HOLZHER STORE-MASTER 5110. [13] 

BARBARIC 
Na rozdíl od ostatních firem se společnost BARBARIC specializuje 
pouze na ucelené automatické sklady. Představuje hned několik 
řešení, které jsou uzpůsobeny různým požadavkům zákazníků. Nabízí 
komplexní skladovací systém, ale i spolupráci s navazujícími linkami 
pro zpracování materiálu. V nabídce skladových systémů společnosti 
BARBARIC můžeme nalézt nejen 3osé, ale i 2osé manipulátory. 
Společnost nabízí i víceúrovňovou verzi skladu. V první úrovni 
probíhá zpracování desek, do druhé je koncipován sklad. Skladové 
systémy pracují s různými materiály, a to díky zaměření vývoje na 
uchopovací mechanismus. Díky tomu je možné pracovat i s masivem. 
[3] [14]  
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Obrázek 9: Verze skladu BARBARIC CSF MULTILEVEL. [15] 

GRUNDNER 
Rakouská firma specializující se na skladové systémy určené pro 
širokou paletu materiálů. Desky mohou být uloženy v chaotické formě, 
ve formě podskupin nebo mohou být automaticky třízeny. Firma 
nabízí velké možnosti přizpůsobení a sklady mohou být až třípodlažní. 
Největší předností je odebrání materiálu po jeho nařezání. [3] [16][17]  

 

Obrázek 10: Řešení automatického skladu firmou GRUNDNER. [16] 
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1.5.2 Firmy využívající vertikální sklady 
SCHMIDT GROUP – FIVES 

Společnost se zabývá průmyslovou automatizací a logistikou 
materiálu. Skladování zajišťuje šestiosý průmyslový robot. 
Průmyslový robot je rozšířen o pohyb v jedné ose po kolejnici pro větší 
dosah tak, aby se mohl pohybovat po skladu a ukládat materiál do 
vertikálního regálu. Tato verze skladování se nabízí pro práci se 
zbytky, jelikož regálové rozestavění je volitelné. [3][18]  

 

Obrázek 11: Vertikální sklad společnosti Schmidt Group. [19] 

CROSSMULLER Pty Ltd 
V případě australské firmy se o skladování stará staticky uložený 
šestiosý průmyslový robot. Proto je skladovací prostor uspořádán 
okolo robota.  
Tato struktura se zdá být jako ideální rozšíření horizontálních skladů 
pro práci se středními a menšími zbytky. [3][20]  

 
Obrázek 12: Kruhové uspořádání vertikálního skladu. [21] 
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1.6 Shrnutí průmyslových řešení 
Firmy nabízejí ve většině případů obdobný produkt, který se liší 

členěním, dle velikosti výroby zákazníka. Ve všech případech na sklad 
navazují nebo je počítáno s návazností na další procesy jako řezací a dělící 
centra a nesting. Většina firem nabízí i různé zdvihací systémy pro různé 
stupně zátěže.  

Vertikální skladování má své nesporné využití, ale není schopné 
konkurovat objemem ani rozsahem velikosti materiálů skladům 
horizontálním. 

V porovnávací tabulce lze vidět pracovní parametry skladu 
s horizontálním řešením. Jsou zde uvedeny pouze nejvyšší výkonové 
varianty daných firem. Možné rozšíření se většinou přesně neuvádí, tedy jak 
dalece se dá parametr změnit. Parametry se tedy mohou lišit od reality. 
Skladové řešení firmy BIESSE a GRUNDNER není v tabulce zahrnuto, jelikož 
neuvádí parametry, se kterými jejich skladovací systémy pracují. 

Tabulka 1: Porovnávací tabulka horizontálních skladů. 

Výrobce Označení  Rychlost (X Y 
Z) [m/min] 

Rozměr 
skladu 

(X)x(Y) [m] 

Délka 
desek 
[mm] 

Šířka 
desek 
[mm] 

Tloušťka 
desek 
[mm] 

Maximální 
váha [kg] 

Výška 
štosu 
[mm] 

HOMAG 
STORETEG 

S-700 
[81 108 40,5] 5-21x10-50 

2000-
5600 

800-
2200 

12 350 2500 

IMA Schelling VS [150 150 60] 
4-20x10- 

120 
2000-
5650 

1000-
2600 

- 350 2000 

SCM Flexstore HP [100 150 40] 9-12x16 
1800-
5600 

400-
2200 10-40 350 2000 

HOLZHER 
STORE-

MASTER 
5110 

[120 120 40] 
5,3-11,9x12-

42 
1200-
5600 

600-
2200 - 250 2000 

BARBARIC 
CSF 

Industrial 
[150 150 60] Až 70x25 

2000-
5600 

600-
2100 

3 200 2500 

Z výrobců skladů bych rád vyzdvihl firmu IMA Schelling a HOLZHER, 
které jako jediné z představených firem zpracovávají zbytkový materiál. 
Nakládání se zbytkovým materiálem bude jeden z klíčových parametrů, 
které znásobí konkurenceschopnost. 

Ačkoli se vertikální sklady vyznačují rychlým zpracováním desek, 
jejich zástavba je stavěná spíše na zpracování zbytků nebo přechodné a 
dočasné uložení. Horizontální sklady mají univerzální využití. Je však nutné 
vyřešit problém zpracování zbytků, který je složitější než u vertikálního 
zpracování.  

Vzhledem k daným informacím se tato práce zaměřuje na 
horizontální typ skladu.  
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2. Portálový manipulátor 

Nyní je definován typ skladu, jehož hlavním prvkem je kartézský 
portálový manipulátor. Pro pochopení jeho fungování zde budou nastíněny 
jeho hlavní složky. 

Manipulátor se skládá z rámové nosné konstrukce, jeřábového mostu, 
pojezdové kočky, zdvihacího mechanismu (paralelogramový, nůžkový) a 
koncového efektoru. V průmyslu se vyskytují různé konstrukce jednotlivých 
prvků a jejich pojezdů. [22]  

 

Obrázek 13: Schéma portálového manipulátoru. 

 𝑖 = 6(5 − 1) − 5(3 + 1) = 4° 𝑣𝑜𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 (2.1)  

Manipulátor je složen ze 3 posuvných vazeb ve směru kartézských 
souřadnic. Důkaz o 1° volnosti zdvihacího mechanismu a jeho kinematický 
rozbor je proveden v následující kapitole. Pro zajištění lepší 
manipulovatelnosti a navýšení užitného prostoru je koncový efektor doplněn 
o rotační vazbu.  

Rámová nosná konstrukce je tvořena ocelovými nosníky profilu I. Na 
tyto nosníky je umístěn mostový jeřáb, který umožňuje pohyb v ose Y. Pro 
pohon mostu je nezbytné brát v potaz jeho možné vzpříčení v případě hnací 
síly pouze na jedné straně. Proto se pohon řeší umístěním druhé motorové 
jednotky na druhou stranu mostu. Pro zajištění plynulého chodu jsou tyto 
dva motory synchronizované. Při menších rozměrech manipulátoru se 
motory umisťují na nosnou konstrukci, čímž se snižuje zatížení konstrukce. 
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Obrázek 14: Schématický příklad modelu pohonu mostového jeřábu. 

Po mostu se pohybuje pojezdová kočka, která určuje pohyb ve směru 
X. Posuvné uchycení kočky k mostu je řešeno převážně zavěšením. Kočka je 
rozměr, proto není třeba dvou motorů pro pohyb, jelikož vzpříčení 
nenastane.  

 

 

Koncový efektor je spojen s koncovým bodem zdvihacího mechanismu. 
Zpravidla umožňuje rotaci kolem osy Z, což umožňuje změnu natočení 
uložení desky pro lepší využití prostoru. Hlavním úkolem koncového 
efektoru je pevné uchycení desky pro bezpečnou manipulaci. Upnutí desky 
k efektoru je realizováno vakuovými přísavkami umístěnými tak, aby byla 
pokryta co největší část desky. Z tohoto důvodu jsou přísavky většinou 
připevněné k výsuvnému zařízení, které umožňuje měnit polohu přísavek dle 
velikosti desky.  

2.1.1 Pohony 
Jedním ze základních požadavků na automatické sklady je rychlost, 

s jakou dokáže manipulátor desky vyskladňovat, to znamená na výkon 
pohonu. Přímou závislostí je rychlost posuvu v osách X, Y, Z. V tabulce 1 je 
možné vypozorovat, že rychlosti ve směrech X, Y dosahují až 150 m/min-1, a 

Obrázek 15: Schéma řešení pojezdové kočky. 
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to i v případě zatížení 350 kg. Také je zjevný rozsah pohybů, a to až několik 
desítek metrů, který je limitující pro většinu převodů z pohybu rotačního na 
pohyb lineární. 

Požadavky na motor jsou především plynulý rozběh, brzdění, 
adekvátní polohová tuhost a přesné polohování. Těmto požadavkům nejlépe 
odpovídají servomotory. Typy servomotorů se dělí dle typu pohonu na 
elektrické nebo hydraulické, přičemž oba typy se dále dělí na rotační a 
lineární. Hydraulické jsou nevhodné z důvodu vysoké ceny, hlučnosti a 
údržby. Lineární motory se vyznačují přesným polohováním a vysokou 
tuhostí. Hlavní limitací je cenová nákladnost řešení, obzvláště v situacích, 
kdy je požadován velký rozsah pohybu. 

Z rotačních motorů je na výběr z krokových, stejnosměrných, 
synchronních a asynchronních motorů. 

Pro pohon manipulátorů se v dnešní době nejčastěji používají 
třífázové synchronní motory. Tyto motory navíc jako jediné umožňují řízení 
pomocí metody input shaping, která je popsána v následujících částech 
práce. Motory jsou doplňovány o ovládací a jistící prvky, které vytváří tzv. 
motorovou jednotku.[22]  

 

Obrázek 16: Schéma motorové jednotky. [22] 

Elektromagnetická brzda 
Elektromagnetická brzda slouží k mechanickému zajištění motoru 
v klidovém stavu. Brzda je nezbytná součást servomotoru zdvihacího 
mechanismu, kde by v případě výpadku energie motoru došlo k pádu 
koncového efektoru. 

Enkodéry  
Servomotory pro přesné polohování využívají rotačních enkodérů, 
které dávají zpětnou vazbu o poloze. Enkodéry jsou převodníky 
převádějící rotační pohyb na sekvence elektrických pulzů. Je složen 
z optického vysílače, přijímače a otočného disku připevněného na 
hřídel enkodéru. Hřídel enkodéru je spojena s hřídelí motoru a vysílač 
skrze propustné okénka v disku dává informaci přijímači. Tímto 
vzniká impulz, který je dle typu enkodéru různě zpracován. Dělíme je 
na absolutní a inkrementální.  
Inkrementální jsou konstrukčně jednodušší a jejich výstupem je 
informace o směru otáčení, počtu otáček, případně určují referenční 
polohu hřídele enkodéru. Výstup udává informace o pohybu vzhledem 
k počáteční pozici. Bez přesné informace o počáteční poloze není 
schopen přesně určit polohu konečnou. Z tohoto důvodu je nutné, při 
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zapnutí, polohování do známe přesné polohy(homing) a externě 
vyhodnocovat aktuální polohu vůči referenční poloze. [23] 

 
Obrázek 17: Inkrementální enkodér. [23] 

Na obrázku 17 je zobrazeno schéma inkrementálního enkodéru 
s třemi kanály. Signály kanálu A, B jsou vůči sobě posunuty o 90°. 
V případě, že zaostává kanál A za B točí se motor protisměru 
hodinových ručiček a naopak.  

V dnešní se používají převážně absolutní enkodéry, jejichž výstup je 
kód udávající přesnou pozici a natočení. Toho je dosaženo 
zakódováním jednotlivých poloh enkodéru. Pro to je však nutné mít 
dostatečný počet optických přijímačů. [23]  

 

Obrázek 18: Absolutní enkodér. [23] 
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2.1.2 Převody  
Z důvodu rotačního pohybu motoru a požadovaného translačního 

pohybu je potřeba zajistit jejich převod. Pro manipulátory, se nejčastěji 
používají ozubené řemeny, valivé šrouby a dvojice pastorek-ozubený hřeben. 
Ozubené řemeny a valivé šrouby mají své využití pro menší manipulátory 
s menší nosností. Ozubený řemen je nevhodný vzhledem k nižší tuhosti 
a vibracím tvořených při pohybu delšího pásu. Valivé šrouby mají velké akční 
síly, vysokou tuhost a účinnost, ale menší posuvné rychlosti. Vzhledem 
k rychlosti a rozsahu požadovaného pohybu je valivý šroub nevhodný. 

Kombinace pastorek-ozubený hřeben patří mezi jedny z nejčastějších 
způsobů převodů. Dvojice není ovlivněna rozsahem pohybu a je možné jí 
použit pro téměř jakoukoliv vzdálenost. Vzhledem k uspořádání 
manipulátoru je žádoucí i kolmost osy rotace pastorku na ozubený hřeben. 
Mezi pastorkem a hřebenem je vůle, která omezuje přesnost polohování. Vůli 
je možné eliminovat přidáním motoru s předepnutým pastorkem. Jeden 
motor pracuje v podobě Master, tedy určuje pohyb a druhý v podobě Slave. 
Předepnutí je možné docílit i jedním motorem, ale je potřeba zpřevodovat 
motor pro výstup dvou pastorků. Z důvodu vysokých otáček motoru je nutné 
doplnění převodovkou pro upravení rychlostí. Nejčastějšími převodovkami 
jsou cykloidní nebo planetové. Výhodou převodovek je, že zvyšují kroutící 
moment na výstupní hřídeli. [22] [24] 

 

Obrázek 19: Přeměna rotačního pohybu na lineární, dvojicí pastorek-ozubený řemen. [25] 
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3. Kinematické modely zdvihacího 
mechanismu  

Tato kapitola je věnována kinematickým rozborům a modelováním 
zdvihacího mechanismu v ose Z. Z průzkumu horizontálních skladů jsou 
patrná 2 řešení kinematické struktury zdvihacího mechanismu. Obě pracují 
se stejnými vlastnostmi, a to propojení ramen pro vedení pohybu v jedné ose 
a mnohonásobné zvětšení délky svého dosahu. Mechanismus se pohybuje jen 
v ose Z, při nulových rychlostech manipulátoru v osách X a Y. 

Těmito mechanismy jsou:  
 Paralelogramový 
 Nůžkový 

U obou systémů je hnací silou motor navíjející pás, který přímo určuje 
zdvih koncového bodu. Ostatní členy mechanismu udržují pohyb koncového 
bodu po svislé přímce a zajišťují tuhost ve vodorovném směru. Pro správný 
provoz skladového manipulátoru je nutné, aby měl mechanismus 
dostatečnou tuhost v osách X a Y. V případě nedostatečné tuhosti by se stalo 
ovládání manipulátoru nepřesným a nebylo by možné správně a rychle 
polohovat desky. Zvolená struktura bude mít vliv na chování manipulátoru 
v osách X a Y, kde hlavním problémem může být kmitání a nalezení vhodného 
řízení pohonů v osách X a Y. Pro zjištění tuhosti mechanismu v jednotlivých 
osách by byl vhodný MKP model mechanismu. Tímto se práce nezabývá, 
ovšem může být inspirací pro další práci. Kinematický rozbor slouží 
k pochopení principu fungování a s ní spojené problematiky daných 
mechanismů.  
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3.1 Paralelogramový mechanismus 
Paralelogram je z názvu rovnoběžná čtyřúhelníková struktura. 

V mechanickém pojetí to znamená 4 ramena, kdy vždy dvě protější jsou 
stejně dlouhá a tedy rovnoběžná. Zdvihací mechanismus je tvořen dvěma 
paralelogramy, které jsou navzájem spojeny, viz obrázek 20. 

 

Obrázek 20: Struktura paralelogramového mechanismu. 

Ze struktury jsou patrné následující parametry. 

𝛽 =
3

2
𝜋+cos

𝑞

2𝐿
, 𝛽 = 𝛽  

𝛽 = 3𝜋 − 𝛽 , 𝛽 = 𝛽  

𝛽 =
3

2
𝜋 

𝐿 = 𝐿 , 𝐿 = 𝐿 , 

kde 𝑞 je pohon přesně určující polohu koncového bodu. V závislosti na 𝑞 se 
mění úhel 𝛽 . Ostatní souřadnice jsou s úhlem 𝛽  provázány. 

  



Automatický sklad deskového materiálu Přemysl Tobola, 2021 
 

21 
 

Počet stupňů volnosti: 

 𝑖 = 3(7 − 1) − 2(8𝑟) − 1𝑜 = 1° 𝑣𝑜𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 (3.1) 

Tělesa 4,5 jsou nosná ramena manipulátoru. Pro požadované vedení 
koncového bodu musí být nosná ramena doplněna o ramena vodící, tedy 
tělesa 2,6. Vodící ramena určují neměnný úhel tělesa 3, ke kterému jsou 
všechna ramena přichycena. Spojení nosných ramen je uskutečněno 
ozubenými koly, které určují jednotný úhlový krok všech těles. Těleso 7 
realizuje uchycení ke koncovému efektoru.  

Aby bylo docíleno této struktury musí být ramena stejně dlouhá a 
vodící ramena musí být rovnoběžná s příslušnými nosnými rameny. 

 

Obrázek 21: Paralelogramové řešení firmy SCM. [26] 

Na obrázku 22 vidíme trajektorii těžiště pro dva případy. 
Paralelogram zatížený 100 kg deskou a nezatížený deskou. Je patrné, že pro 
různé stavy paralelogramu, bude rozdílná poloha těžiště a zatížení 
jednotlivých částí mechanismu. Toto je nevýhoda paralelogramu, který má 
symetrickou strukturu, ale jen v ose Y. V případě zdvojení paralelogramu, je 
struktura symetrická i v ose Z a těžiště leží v ose pohybu koncového bodu. 
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Obrázek 22: Trajektorie těžiště paralelogramu. 

Pohyb koncového bodu je dán rovnicemi: 

𝑍 = 𝐿 sin(𝛽 ) + L sin (𝛽 ) + L sin (𝛽 ) 

𝑍 ̇ = 𝐿 cos(𝛽 ) 𝛽̇ + L cos (𝛽 )𝛽̇  

𝑍 ̈ = −𝐿 sin(𝛽 )𝛽̇ + 𝐿 cos(𝛽 ) 𝛽̈ − L sin (𝛽 )𝛽̇ + 𝐿 cos (𝛽 )𝛽̈   

Rovnice udávají polohu, rychlost a zrychlení koncového bodu v ose Z. 
V ose Y jsou všechny složky koncového bodu nulové. 

Při pohybu paralelogramu se neustále mění těžiště, a tím i zatížení od 
ohybového momentu. Tento ohybový moment může způsobovat vibrace při 
pohybu v ose Z. Proto je nutné tuhé rotační spojení, které tyto výkyvy tlumí. 
Mechanismus může být konstruován s dorazy, o které se opře rameno při 
plném zatažení. Tímto lze docílit vyšší tuhosti při pohybu v osách X a Y.  
Paralelogram je tedy vhodnější pro menší zatížení a svou kompaktností pro 
menší zástavbový prostor. To se potvrdilo i u průzkumu trhu, kde 
paralelogram byl nabízen u skladů s menším výkonem. Pro vyšší výkony byl 
paralelogram většinou zdvojen, jako například u firmy BIESSE (obrázek 3). 
Zdvojením a zrcadlením struktury je poloha těžiště v ose pohybu efektoru. 
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3.2 Nůžkový mechanismus 
Jedná se o obdobnou strukturu jako u paralelogramu. Ve své podstatě 

se jedná o zdvojení dvou paralelogramových mechanismu. Stejný 
mechanismus se užívá u hydraulických zvedáků nebo u vlaků jako sběrnice 
proudu. Oproti paralelogramu má mechanismus 6 ramen o 2 různých délkách 
a 2 pásové pohony. 

 

Obrázek 23: Struktura nůžkového mechanismu. 

Na obrázku 23 můžeme vidět strukturu a parametry nůžkového 
mechanismu.  

𝛽 =
3

2
𝜋+cos

𝑞

4𝐿
, 𝛽 = 𝛽 , 𝛽 = 𝛽 − 𝜋 

𝛽 = 3𝜋 − 𝛽 , 𝛽 = 𝛽 = 𝛽 − 𝜋 

𝛽 = 0 

𝐿 = {𝐿 , 𝐿 , 𝐿 } 
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𝐿 = 𝐿 , 

Počet stupňů volnosti: 

 𝑖 = 3(8 − 1) − 2(9𝑟) − 2𝑜 = 1° 𝑣𝑜𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 (3.2) 

Z počtu stupňů volnosti je zřejmé že, tak jako u paralelogramu, je 
zaručen pohyb koncového bodu po svislé přímce. V místech spojení ramen, 
přesněji vazba mezi tělesy 2,8 a 4,6 z obrázku 23, je opět použito ozubení. 
Spojení ostatních ramen je realizováno prostou rotační vazbou.  

 

Obrázek 24: Vazba v místě koncového efektoru od firmy HOMAG. [27] 

Pohyb koncového bodu je dán rovnicí: 

𝑍 = 𝐿 sin(𝛽 ) + L sin (𝛽 ) + L sin (𝛽 ) 

𝑍 ̇ = 𝐿 cos(𝛽 ) 𝛽̇ + L cos (𝛽 )𝛽̇ + L cos (𝛽 )𝛽̇  

𝑍 ̈ = −𝐿 sin(𝛽 )𝛽̇ + 𝐿 cos(𝛽 ) 𝛽̈ − L sin (𝛽 )𝛽̇ + 𝐿 cos (𝛽 )𝛽̈

− L sin (𝛽 )𝛽̇ + 𝐿 cos (𝛽 )𝛽̈   

Stejně jako u paralelogramu jsou složky v ose Y rovny nule. 
Hlavním rozdílným faktorem oproti paralelogramu je zvýšení nosnosti 

celé struktury a pohyb těžiště po přímce pohybu koncového bodu. Poloha 
těžiště nevystupuje z osy pohybu v žádné poloze. Tudíž není nutno 
balancovat vibrace způsobené ohybovým momentem. Ozubené spojení 
ramen zajišťuje společný úhlový krok všech ramen. Tím je teoreticky zajištěn 
nulový výkyv v ose Y. V praxi hrají role vůle uložení. 
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3.3 Porovnání mechanismů 
Kinematické struktury využívají obdobné prvky. Hlavním rozdílem je 

poloha těžišť mechanismu. Byť jsou obě struktury symetrické, jejich těžiště 
se pohybuje zcela jinak. Těžiště u paralelogramu se vychyluje z osy pohybu, 
zatímco u nůžkového mechanismu leží těžiště ve všech polohách koncového 
bodu na přímce jeho pohybu.  

Z kinematického rozboru mechanismu a ze zpracování trhu 
automatických skladů je zřetelné, že samotný výběr kinematické struktury 
určují parametry skladu a materiál, pro který je použit. Jelikož se jedná o 
počáteční studii k automatickým skladům deskového materiálu, tak není 
zřejmé, jak konečný sklad bude vypadat. Rozbor slouží hlavně pro inspiraci 
případného navazujícího řešení problematiky automatických skladů.  

3.3.1 Dynamické účinky mechanismů  
V případě výběru kinematické struktury, je vhodné zvážit i dynamické 

účinky jednotlivých struktur. Ty v práci nejsou rozebrány, ovšem formulace 
rovnic je zde znázorněna.  

Hodnoty reakčních účinků získáme řešením pohybových rovnic 
sestavenou metodou uvolňování: 

𝑀. 𝑎 = 𝐷. 𝑅 + 𝑄, 

𝑎 = 𝑉 . �̈� + 𝑉 . �̈� + 𝑎 , 

𝐽 . �̈� + 𝐽 . �̈� + 𝑗 = 0, 

kde  𝑀 je hmotnostní matice, 𝑎 vektor zrychlení, 𝐷 je distribuční matice 
reakčních účinků 𝑅 vektor reakčních sil a 𝑄 vektor zobecněných sil. [28] 

Otázkou je, zda je toto řešení dynamických účinků potřebné, jelikož 
pohon je řešen servopohonem s polohovou zpětnou vazbu, který musí 
splňovat podmínky na zdvih. Pro dimenzování pohonu je potřebné znát sílu 
v pásu, který zvedá koncový bod. Z tohoto důvodu je třeba znát hmotnosti 
všech prvků.  
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4. Vytvoření skladovacího systému a jeho 
strategie 

Hlavním cílem této kapitoly je navržení programového díla ovládající 
chaoticky řízený sklad. Je nutné vytvořit program, který bude řídit 
naskladnění, přesun a vyskladnění materiálu, zapisovat do databáze a zajistit 
jeho možnou návaznost na manipulátor. Pro náročnost programování a 
neznalosti jednotlivých dílčích specifik je program navržen parametricky, 
kdy všechny prvky skladu se dají upravit v jednom skriptu. Tímto je zaručena 
určitá flexibilita systému. Na stranu druhou je tímto program omezen svou 
funkčností. Součástí programu je optimalizační úloha pro výběr cesty, to je 
vyskladnění desek. Pro velkou obsáhlost a jasnější porozumění a členitost 
textu je úloha přiblížena v další kapitole. 

4.1 Deklarace záměrů 
Cílem je vytvoření chaotického skladového systému, který řídí pouze 

naskladnění a vyskladnění materiálu, ale zároveň umožňuje rozšíření na 
inteligentní skladování. Bude plně automatizován. Systém je dále rozšířen o 
optimalizaci skladových zásob podle aktuálního zaplánování výroby tak, aby 
se materiál vyskladňoval co nejefektivněji. Systém poskytuje také stabilní a 
přesnou manipulaci s použitím input shaping. 

4.2 Odborný článek 
Systém se zabývá automatizací skladu deskového materiálu 

nepřekračující normovanou velikost. Chová se jako černá skříňka se vstupem 
a výstupem. Software kopíruje prostorové uspořádání skladu. Příjem a výdej 
(vstup, výstup) probíhá na místě k tomu určeném. Vstup a výstup je zadán 
koncovým uživatelem. Vstupem je identifikace materiálu a počet 
naskladňovaných kusu. Identifikace materiálu obsahuje základní specifika 
(např. kategorizace, rozměry). Na vstupu systém odebírá jednotlivě každou 
desku zvlášť, kterou si ukládá do svého pracovního prostoru. Prostor vstupu 
je přesně určen, stejně jako předem definovaná pozice a počet desek. Výstup 
taktéž probíhá na předem definovaném místě, na které mohou být navázané 
další procesy. Samotný systém pracuje na principu chaotického skladování. 
To znamená, že sklad nenaskladňuje materiál dle dané identifikace, ale 
rovnoměrně do štosů. Báze systému je tvořena kartézským portálovým 
manipulátorem. Veškeré ostatní parametry skladu jsou manipulátoru 
přizpůsobeny. Systém se tedy stará o zápis požadavků (formulář dotazu), 
vyhodnocením dotazů (je v zásobách není v zásobách) a nalezení 
optimálního řešení. Umožňuje tedy i tvorbu svého pracovního plánu, který 
se může upravovat. V ovládacím interface je možné zobrazit si pracovní plán 
(sled příkazů) a časovou posloupnost následujících sledů. Bezpečnost 
systému je zajištěna bránami, které zamezuji vstupu člověka do pracovního 
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prostoru skladu. V případě nutnosti vstupu do prostor systém přerušuje svůj 
sled operací.  

Hlavní priority skladu jsou: 
 Bezpečnost a minimální údržba systému. 
 Rychlá a přesná manipulace. 
 Optimální vyhodnocení požadavku. 

Systém naskladňuje desky tak, aby optimálně zaplnil všechny štosy. 
Podle kritérií je schopen vyskladnit štos, aby mohl naskladnit větší počet 
stejných desek a tím nezaskladnil odlišné desky. V případě potřeby 
vyskladňování a nedostatku prostoru pro přeskládání desek, systém využije 
místo vstupu na odložení nutných desek. Při vyskladňování se systém „dívá“ 
dopředu. To pro něj znamená, že při přeskladávání desek nedává desky na 
štosy, kde v dalším kroku bude hledat požadovanou desku.  Systém je 
propojen s manipulátorem a na základě jeho polohy aktivně vyhodnocuje 
prioritu štosů, případně desek, které chce použít. Systém se zaměřuje na 
přesné řízení pomocí metody input shaping, což je členění signálu, které 
snižuje kmitání mechanismu. 

Hlavní cíle:  
1. Vytvoření databáze skladu 

 Inicializace skladu 
o Nastavení parametrů skladu (počet štosů, maximální 

výška štosu apod.) 
 Identifikace materiálu 

o Parametry  
 typ, rozměr, tloušťka 

Je možné vytvořit číselníky pro stanovení 
parametru, prozatím se jedná jen o výběr ze 
seznamu.  

o Štos 
o Pořadí  
o Položka (jednoznačný klíč) 

2. Systém naskladnění 
3. Optimalizace výběru  

 Optimalizační program určující přesný sled pohybu 
manipulátoru tak, aby pohyb byl co nejméně četný. 

4. Systém vyskladnění 
5. Vizualizace skladu 

 Rozložení materiálu ve štosech 
6. Vytvoření interface  

 Identifikace uživatele (jméno, heslo)  
 Formuláře příkazů pro vyskladnění naskladnění 
 Export dat z do Excelu  

7. Napojení na manipulátor 
 Přenos souřadnic 
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 Příkazy pro pohyb 
 Informace o zatížení  
 Přesné odměřování  
 Koncové spínače 

 

 
Obrázek 25: Příklad inteligentního skladu od firmy BIESSE. [29] 

4.3 Definice uživatelských rolí 
Administrátor  Stará se o systém a jeho funkčnost, programuje případné 

změny v systému. Má plný přístup do systému. Může 
měnit strukturu dat, číselníky, způsob řízení atp. Má 
plnou kontrolu nad manipulátorem.  

Plánovač výroby  Omezený přístup do systému, sleduje zásoby, jeho 
úkolem je výroba pracovního plánu, z kterého systém 
přebírá informace pro svůj provoz.  

Operátor  Stará se o sklad. Ovládá systém a spouští procesy 
naskladnění a vyskladnění. Kontroluje materiál na 
vstupu, případně na výstupu.  
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4.4 Kontextový diagram 

 
Obrázek 26: Kontextový diagram. 

Popis datových toků: 

Změna stavu skladu Určení inicializačních parametrů a přepis 
databáze skladu. 

Požadovaný příkaz Přesné určení typu desky a jejich počet. 

Změna řídícího systému Změna řídících funkcí, přístupu jednotlivých 
rolí k systému nebo změna systému skladování. 

Změna interface Změna uživatelského vzhledu a uspořádání 
ovládacích prvků. 

Tvorba příkazu Určuje sled příkazů, které mají být splněny 
v určitém časovém úseku. 

Časový plán Zpětná vazba o tom, za jak dlouho budou 
příkazy splněny. 

Hlášení dostupnosti/ 
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nedostupnosti Kontroluje sklad, zda desky definované 
uživatelem jsou, popřípadě nejsou, skladem. 

Řídící signál Signál určující přesun na požadovanou polohu. 

Poloha manipulátoru Souřadnice koncového efektoru.  

Hlášení snímačů Výstupy jednotlivých snímačů, které musí 
systém zpracovávat a reagovat na ně, viz 
tabulka 2. 

Tabulka 2: Snímače a jejich účely. 

Hlášení snímačů Účel 

Tlakový snímač Kontrola vakua  

Snímač přiblížení Přítomnost desky 

Tenzometrický snímač typu S Měření zátěže koncového efektoru 

Koncové spínače  Dorazy os X, Y 

Optická závora Bezpečnostní čidlo 

Enkodér Přesné polohování 

 

Chybová hlášení  Softwarové chyby, neuchopení desky, rozdílná 
hmotnost desky (tenzometr – předpokládaná 
hmotnost), nepřesnost informací z databáze 
(Např. deska se nenachází ve správné výšce), 
množství vibrací. 

Stavy systému  Informují o tom, co se ve skladu děje. 

Tabulka 3: Stavy, ve kterých se může systém nacházet. 

Rozdělení Stav Popis 

Hlavní  

Stand-by Manipulátor čeká na požadavek. 

Porucha 

Došlo k přetížení, pohyb se zastaví a vyčkává na vyřešení 
problému uživatelem. 
Například slepení 2 desek a překročení maximálního zatížení 
koncového efektoru.  

Stop 
Pohyb osob v pracovním prostoru manipulátoru. Zastavení 
pohybu a čekání na znovuspuštění operátorem. 

Přesun 
Manipulátor přesunuje desky, může být doplněno o informaci, zda 
má uchopenou desku. 

Doplňkové 
Naskladnění 

Proces, kdy systém přebírá desky ze vstupního místa a ukládá je 
do stohů.  

Vyskladnění 
Proces, kdy systém vytahuje požadovaný materiál a ukládá jej na 
místo výstupu.  

 

Vstupní informace Popis desek, které se naskladňují, systém přebírá 
jednotlivé informace a, až na předpokládanou hmotnost, 
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dále je nekontroluje. (Jen v případě, kdy je známa 
hustota materiálu desky)  

4.5 Návrh řešení  
4.5.1 Hardware  

Hardware obsahuje kartézský manipulátor složený z lineárního 
vedení a pohonů. Dále řídící jednotku a ovládací panel pro zprostředkování 
komunikace a 2x počítač Acer Predator a Ram 16 GB.  

4.5.2 Software  
Potřebnými softwary pro fungování systému jsou OS Windows 10, MS 

Office a Matlab/Simulink.   

4.5.3 Snímače a spínače 
Pro bezpečný a správně fungující systém skladu je potřeba definovat 

snímače a spínače, se kterými bude program pracovat.  

Můžeme je rozdělit na: 
Bezpečnostní 

Pro bezpečný pohyb manipulátoru je důležité umístění nouzových 
vypínačů, které okamžitě přeruší chod manipulátoru. Musí být 
zajištěno, aby odstavení proudu neumožnilo následný pohyb části 
manipulátoru (např. povolení zdvihacího mechanismu, přerušení 
podtlaku vakuových přísavek koncového efektoru). 
Přístup osoby do pracovního prostoru manipulátorů je znemožněn 
jeho oplocením. Přístup je zřízen dvířky nebo optickou závorou, která 
vyhodnocuje průchod osoby. U přístupového bodu se nachází světelná 
signalizace stavu, ve kterém se manipulátor nachází.  V případě 
otevření dvířek nebo průchodu optickou závorou je systému předán 
signál o pohybu osobě v pracovním prostoru, který přeruší pohyb 
manipulátoru. 

Polohovací  
Již byly zmíněny enkodéry, které udávají informaci o natočení hřídele. 
V případě použití inkrementálních enkodérů je nutný proces homing, 
jelikož je informace o natočení relativní. Homing dostane těleso (v 
našem případě rám nebo pojezdová kočka) do referenční polohy, která 
je přesně dána. Od této reference je již poloha přesně určena 
enkodérem. Pro proces homing musí být specifikován snímač, 
popřípadě spínač, který systému předá informaci, že je na referenční 
pozici. 
Referenční pozici mohou udávat koncové spínače umístěné na konci 
os. Tyto spínače předávají informaci o tom, že je manipulátor na konci 
možného pohybu a nemůžeme v něm dále pokračovat. Koncový spínač 
tedy hraje roli vypínače pohonu. Nevhodnost procesu homingu je 
zřejmá při uvědomění si, že manipulátor neví, kde se nachází. Dále 
délka pohybu může dosahovat až desítky metrů, po kterých 
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manipulátor nemůže jet plnou rychlostí, protože by nedokázal 
zabrzdit. Z toho důvodu se na osy pohybu umisťují snímače, které určí 
referenční polohu manipulátoru. Mohou být použity různé typy 
snímačů (magnetické, indukční, optické atp.). 

 

Obrázek 27: Realizace spínačů na osách manipulátoru. 

Mechanické 
Pro správné polohování manipulátoru je potřeba znát jeho dynamické 
stavy. Neustále měnící se prvek je zatížení manipulátoru, zejména 
zdvihacího mechanismu, jelikož každá deska má jiné rozměry a různou 
hustotu. Pro měření hmotnosti desek je navržen tenzometrický snímač 
typu S o kapacitě 500 kg a výš.  

4.6 Seznam událostí 
Přihlášení do systému  Identifikace a přiřazení role. 

Spuštění řídícího programu Program se větví podle role uživatele. 

Informace o skladu Všechny role mají přístup k vizualizaci stavu 
skladu. 

Přenos dat    Přenos informací z programu 3. strany Excel. 

Naskladnění  Zakládání dat do databáze spolu s jeho 
 přenosem ve skladu.   

Vyskladnění  Předání dat dalšímu procesu bez jejich  
 uchování. 
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4.7 Datový slovník  
Definuje použité proměnné v rámci programovaného systému. 

Inicializace skladu 

Počet štosů   = přirozené číslo N  

Poloha štosů  =  matice(N,2) obsahující kladná reálná  
    čísla 

 Maximální výška štosu = přirozené číslo  

 Vzdálenost mezi štosy = reálné číslo 

Identifikace 

 Parametry materiálu  

  Typ   = celé kladné číslo 

Rozměr  = celé kladné číslo 

Tloušťka  = celé kladné číslo  

  Číslo štosu  = přirozené číslo 1: N 

  Pořadí ve štosu = přirozené číslo 

  Číslo položky = přirozené číslo 1: K 

Databáze 

Sklad    = matice (K,6) obsahující přirozená čísla 

Tloušťka   = vektor (1, N) obsahující přirozená  

čísla, výška štosu 

Sčítač    = vektor (1, N) obsahující přirozená  

čísla, počet ve štosu 

Řídící systém 

 Požadavek   = příkaz uživatele, vektor (1,4) 

Rozhodovací rozcestník = část programu, která rozhoduje o  

volání funkcí  

Kontrolní mechanismy = části kódu, které ošetřují chyby při  

běhu systému 

 Naskladnění   = funkce, která modifikuje databázi  

(navyšuje K) 
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 Optimalizace  = funkce hledající optimální řešení  

požadavků 

 Přesun   = funkce, která modifikuje databázi  

(nemění K) 

 Vyskladnění   = funkce, která modifikuje databázi  

(snižuje K) 

Formulář příkazů 

Typ    = celé kladné číslo 

Rozměr   = celé kladné číslo 

Tloušťka   = celé kladné číslo  

 Množství   = přirozené číslo 

Generování příkazů pro manipulátor 

generov_kod = matice (L,6) obsahující přirozená  

čísla, kde L je počet nutných přesunů 

Manipulátor 

 Poloha   = vektor (1,3) obsahující reálná čísla 
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4.8 Diagram datových toků 
DFD diagram vychází z kontextového diagramu. Je mnohem 

propracovanější, respektive namísto segmentu SW je rozpracovaný právě 
DFD diagram. Jedná se tedy o určité organizační schéma pro vývoj 
dokumentace. 

 

Obrázek 28: DFD diagram. 
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4.9 Stavový diagram 
STD diagram je orientovaný graf, který ukazuje časové závislosti a 

stavy, ve kterých se může systém nacházet.  

 

Obrázek 29: STD diagram. 

 

Obrázek 30: STD diagram řízení manipulátoru. 

 

  



Automatický sklad deskového materiálu Přemysl Tobola, 2021 
 

37 
 

4.10 Návrh uživatelského vzhledu 
Uživatelský vzhled systému je jeden z nejdůležitějších prvků systému. 

Umožňuje ovládání systému a zobrazení informací o stavech. Pro jeho 
vytvoření bylo užito prostředí Matlab App Designer a Microsoft Excel.  

 
Obrázek 31: Ilustrační vzhled aplikace. 

Ačkoliv je aplikace vyobrazená na obrázku 31 funkční, jedná se pouze 
o návrhový model. Pro funkčnost je třeba zajistit bezproblémovou 
komunikaci mezi systémem a koncovými uživateli. Z tohoto důvodu je 
aplikace, a i prostředí, v němž je vytvářená, nevhodná. V případě vývoje pro 
průmyslové řešení bude muset tuto problematiku řešit softwarový inženýr. 
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Obrázek 32: Zadávání jednotlivých příkazů. 

Tvorba jednotlivých příkazů probíhá propojením excelovského souboru 
s programem vytvořeným v prostředí Matlab.  
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5. Optimalizace výběru desek  

Za předpokladu, že se jedná o chaotický sklad, je třeba při 
vyskladňování vytvořit algoritmus, který bude schopný vyhodnotit optimální 
cestu k vyskladňované desce. Algoritmus musí rozlišit nejen optimální cestu 
k jedné desce, ale i optimální cestu pro n desek. Tímto se zabývá následující 
kapitola, která přebírá prvky z kapitoly 3 o skladovacím systému. 

5.1 Přiblížení problému 
Pro lehčí pochopení problému na chvíli zaměníme sklad a jeho štosy 

za balíček karet. Balíček obsahuje pro jednoduchost pouze 30 karet, jeho 
důkladným zamícháním získáme náhodné pořadí karet. Nyní balíček 
rozdělíme na tři kopky po 10 kartách, přičemž je známo, kde se jaká karta 
nachází. 

Úkolem je nyní, co nejlépe vytáhnout 3 krále, 2 sedmičky a 4 dámy ven 
z kopek. Přitom je nutné dodržet pořadí karet, tedy první krále, poté 
sedmičky a až v momentě vytažení sedmiček vytahovat dámy. Další 
podmínkou je to, že pokud chci vytáhnout například krále, musím přesunout 
veškeré karty nad ním na zbylé kopky. Cílem je nyní najít cestu, jak karty 
vytáhnout s co nejmenším počtem přesunů. 
 Takto si můžeme představit i desky ve skladu a v jednotlivých štosech. 
Na obrázku 33 je příklad rozložení desek ve třech štosech. Úkol je stejný jako 
u karet, tedy nalézt co nejlepší (tzn. nejkratší) cestu pro vytažení. 

 

Obrázek 33: Přiblížení problému. 

Problematika optimalizace je velmi blízká hlavolamu Hanojských věží. 
Na rozdíl od nich je nutné řešit problém neustálého přepisování parametrů.  

5.1.1 Hanojské věže 
Matematický hlavolam, který se často užívá jako příklad pro 

optimalizaci pomocí rekurze.  



Automatický sklad deskového materiálu Přemysl Tobola, 2021 
 

40 
 

Hlavolam má 4 podmínky a to: 
1. Jsou 3 věže (A, B, C).  
2. Na první věž umístíme 𝑛 kotoučů o různých průměrech.  
3. V jednom tahu lze přemístit pouze jeden kotouč.  
4. Kotouč o větším průměru nesmí být položen na kotouč s menším 

průměrem.  

Úkolem je přemístit kotouče z A na C. Z rekurze vyplývá, že počet tahů, 
potřebných pro vyřešení, je  

2 − 1 . 

5.1.2 Optimalizace výběru desek  
Optimalizace výběru desek má obdobné parametry jako problém 

Hanojských věží, proto bylo jeho řešení částečně využito i pro vytvoření 
první varianty optimalizačního programu. Problém u druhé varianty nastal 
z důvodu rozšíření požadavku (kombinace příkazů), které má úloha řešit. U 
Hanojských věží je jasně dáno, že třetí kotouč z vrchu bude mít nad sebou 
maximálně 2 kotouče. Na rozdíl od toho se u optimalizačního programu může 
počet desek nad konkrétní deskou měnit po každém přesunu.  

Řešení bylo sestaveno s následujícími předpoklady a podmínkami. 
Parametry pro vyhodnocení optimální cesty:  

1. Počet přesunů manipulátoru.  
2. Kombinace počtu přesunu a minimalizace času pohybu.  

Algoritmus je navržen pro vstupní podmínky: 
1. 3 štosy o libovolném počtu desek v náhodném pořadí.  
2. Zaplnění štosu je takové, aby byl umožněn přístup k jakékoliv  

desce. Můžu přesunout jakýkoliv štos na zbylé štosy. 
3. Existuje jediné místo pro vstup (V1).  
4. Existuje jediné místo pro výstup (V2 – odběr desek).  
5. Existuje místo na vstupu pro odklad vybraných desek (O),  

O ≠ V2.  
6. Příkaz identifikace desek a jejich množství, které chceme  

vyskladnit. Počet příkazů k vyskladnění je omezen na 4.  
7. Pořadí vyskladňovaných desek je určeno pořadím příkazů na  

výstup.  

Databáze skladu je popsaná v předchozí kapitole o softwarovém 
systému skladu, ze které v této části vychází. Pro řešení problému jsou 
navrhnuty 2 varianty pro optimum.  

5.2 Varianta 1  
Vyhodnocuje příkazy k vyskladnění od prvního po čtvrtý podle 

zadaného množství. U každého příkazu nachází nejbližší desku vyhovující 
požadavku. Tato varianta vychází ze všech vstupních podmínek, 
nezohledňuje 5. a 6. podmínku. Každý požadavek k vyskladnění se chová jako 
jeden příkaz bez relace k ostatním příkazům. 

Matematicky se jedná o nalezení minima. Přičemž se neustále 
prohledává celá databáze skladu. 
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 𝑡 = 𝐾 ∗ 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎š + 𝐾 ∗ 𝑃𝑃, (5.1) 

kde prioritaš = značí vzdálenost manipulátoru od přiřazeného štosu.  

𝑃𝑃 = počet přenášených desek   

𝐾 = váhový koeficient pro čas přesunu ke štosu  

𝐾 = váhový koeficient pro počet přesunů 

Tyto koeficienty byly nastaveny na 20 % a 80 %, tedy 𝐾 = 0.2 a 𝐾 = 0.8 

Výsledná rovnice je: 

 min(𝑡) = min (0.2 ∗ 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎š + 0.8 ∗ 𝑃𝑃) (5.2) 

 
Obrázek 34: Ilustrace funkce pro variantu 1. 

5.3 Varianta 2 
Varianta 2 je rozšířenou verzí varianty 1. Je hledán minimální čas 

pohybu manipulátoru, ale pro kombinaci všech 4 příkazů pro výstup. 
Nevyhodnocuji separátně optimální cestu pro každý příkaz. Tato varianta 
vychází ze všech vstupních podmínek včetně 5. a 6. podmínky. Sestaví 
všechny možné varianty vyskladnění a vyhodnotí optimální výstup. Zajímá 
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nás, jak jsou desky ve skladu umístěny, ne pouze nejrychlejší cesta. Z tohoto 
důvodu je využito vyčíslování kombinací. 

Požadavek na výstup je složen z jednotlivých příkazů a je ve formě: 

 𝑝𝑜ž𝑎𝑑𝑎𝑣𝑒𝑘(𝑘, 1: 2) = (𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑐𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑒𝑘, 𝑚𝑛𝑜ž𝑠𝑡𝑣í), (5.3) 

kde 𝑘 je identifikace příkazu (tedy 1 až 4). 

V následujících podkapitolách budou podrobněji rozebrány jednotlivé 
části, na kterých je řešení postaveno. 
5.3.1 Vytvoření pomocné matice opt_skl 

Tato matice obsahuje všechny desky vyhovující výstupním 
požadavkům. Jde o restrikci skladu.  

Z databáze skladu přebírá pouze skladové parametry, a to: 
Identifikace výstupního příkazu  

 Číslo štosu. 
 Pořadí ve štosu. 
 Číslo položky. 
 Počet desek nad danou deskou. 

Obrázek 35: Vytvoření pomocné struktury skladu. 

5.3.2 Vytvoření matice A všech kombinací 
Matice 𝐴 udává všechny možné kombinace pro vytáhnutí vyhovujících 

desek.  

 𝐴(𝑖, 𝑗) = {0,1}, 𝐴(: , 𝑗) = 𝑜𝑝𝑡_𝑠𝑘𝑙(𝑗, : ), (5.4) 

kde řádek 𝑖 odkazuje na jednotlivou kombinaci. Sloupec 𝑗 odkazuje na řádek 
𝑗 z matice 𝑜𝑝𝑡_𝑠𝑘𝑙. Tedy udává, která deska je určena pro výstup. Hodnota 
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𝐴(𝑖, 𝑗) = 0 určuje, že položka 𝑜𝑝𝑡_𝑠𝑘𝑙(𝑗, : ) nebude vytažena. Pro hodnotu 1 
vytažena bude. 

Rozměr 𝐴 je dán sloupcově počtem řádků 𝑜𝑝𝑡_𝑠𝑘𝑙. Počet hodnot 𝐴(, : ) =
1 je dán součtem množství desek pro výstup.  

Matice 𝐴 je dále filtrována tak, aby platilo: 

 𝑠𝑢𝑚 𝐴(𝑖, : ) = 𝑠𝑢𝑚(𝑝𝑜ž𝑎𝑑𝑎𝑣𝑒𝑘(: ,2)) (5.5) 

Dále probíhá přepis dat tak, aby bylo zajištěno, že nemůže být vybrána 
deska z 𝑜𝑝𝑡_𝑠𝑘𝑙, která leží pod jinou deskou stejného příkazu, aniž by tato 
deska nebyla taktéž vybrána. V těchto případech se hodnota 𝐴 přepíše na 
hodnotu 1 pro daný sloupec odpovídající této desce. Toto probíhá pro 
všechny řádky matice 𝐴. 

Nyní nastává filtrace matice 𝐴, tak aby bylo dodrženo množství desek 
z příkazů. 

 𝑠𝑢𝑚 𝐴 𝑖, 𝑜𝑝𝑡 (:, ) = 𝑘 = 𝑝𝑜ž𝑎𝑑𝑎𝑣𝑒𝑘(𝑘, 2). (5.6) 

 
Obrázek 36: Vytvoření všech kombinací. 

Tímto jsou známé všechny možné kombinace, které vyhovují 
požadavku a které budou dále vyhodnocovány. 

5.3.3 Identifikace vhodné cesty 
Vhodná cesta je identifikována jako cestu s nejmenším možným 

počtem přenosů. Při výpočtu počtu přenosů je zohledněna posloupnost 
vybraných desek. Je vytvořena nová matice 𝐶, která obsahuje sloupce z 
matice 𝐴 určené od prvního příkazu až po aktuálně zpracovávaný příkaz. 
Každý řádek této matice projede funkcí, která vypočítá její hodnoty pro 
přenos desek.  

Jestliže označíme počet přenosů desek ve štosu i jako 𝑃𝑃 . a vybereme 
𝑛-tou desku s počtem přenosů 𝑚, pak: 

 𝑃𝑃 (𝑛 + 1) = 𝑃𝑃 (𝑛 + 1) − 𝑚. (5.7) 
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Výsledkem je matice 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠𝑦, ve které jsou uchovávány jednotlivé 
počty přesunů k jejich ‘cestám’. Tedy ke každému řádku matice 𝐶  je přiřazen 
řádek matice 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠𝑦. S těmito parametry je vypočítána minimální cesta pro 
daný příkaz.  

 vypocet(𝑖, 1) = 𝐶(𝑖, : )𝑥 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠𝑦(𝑖, : ), (5.8) 

kde 𝑖 je hodnota cyklu jdoucí přes všechny řádky matice 𝐶. Následně je 
hledáno minimum vektoru 𝑣𝑦𝑝𝑜𝑐𝑒𝑡. V případě nalezení vice minim je 
zohledňováno do kolika štosů výběr zasahuje, a je vybrán ten, který zasahuje 
do nejmenšího počtu štosů. V případě shody tohoto počtu je vybrána první 
možnost ze shodných cest. Výsledkem je tedy jedna jediná cesta 𝑍, která 
určuje daný výběr pro aktuální příkaz.  

 
Obrázek 37: Výběr jednotlivé cesty. 

 V momentě vybrané cesty 𝑍 nastává výběr jednotlivé desky, která 
bude vytažena jako první.  

 
Obrázek 38: Výběr desky, kterou vytahuji jako první. 
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Aby bylo zajištěno nepřepisování cesty, která je určená jako optimální, 
probíhá filtrace matice 𝐴 jen na ty řádky, které jsou shodné s cestou 𝑍 
v příslušných sloupcích.  

5.3.4 Výběr 
Mohou nastat tyto varianty: 

 Deska odpovídá příkazu, přesunuje se na výstup (V2).  
 Deska odpovídá jinému vyššímu příkazu než aktuálnímu 

příkazu a přesunuje se na: 
o Na vstup (V1) pokud je prázdný nebo na něm jsou 
desky vyššího příkazu než aktuální deska.  
o Na jiný štos.  

 Deska neodpovídá žádnému příkazu a je přesunuta na  
jiný štos. 

Štos, kam bude deska přesunuta, je určen v pořadí: 
 Pokud je některý štos prázdný, přesunuji na něj. 
 Prohledání všech variant z matice 𝐴. Pokud existuje cesta  

pro požadavek, pro kterou by platilo, že některý štos 
vůbec nepoužije pro výběr (všechny 4 příkazy), přesunuji 
na něj. V případě, že takový štos neexistuje, dochází k 
omezení příkazů z matice 𝐴. Postupně snižuji příkazy na 
3, poté 2 a následně na 1.  

Obrázek 39: Výběr volného štosu. 

 Pokud neplatí ani 1. ani 2. nastává výběr štosu podle  
minima četnosti jednotlivých štosů z variant, 
vypočítaných z matice 𝐴 a 𝑜𝑝𝑡_𝑠𝑘𝑙. 
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Obrázek 40: Výběr dle četnosti. 

 Pro tyto účely byly vytvořeny temporary matice, které umožňují 
přepis bez zásahu do databáze systému skladu. 

5.3.5 Generování kódu 
Nyní jsou známy všechny potřebné údaje k vyskladnění vybraných 

desek. Je znám počet desek, které jsou přenášeny a místo jejich určení. Pro 
každý jednotlivý přesun je zapsán generovaný kód, který zaznamenává 
odkud je deska přesunuta, na jaký štos je uložena a číslo jejího příkazu. 

Tabulka 4: Možnosti pro generovaný kód. 

Odkud Kam Příkaz 

{1,2,3,99,101} {1,2,3,99,101} {1,2,3,4} 

Číselné označení štosu 99 a 101 odpovídá místu vstupu a výstupu. Role 
označení příkazu je zejména pro kontrolu, v jakém příkazu se právě systém 
nachází. 

Funkce označené 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑖𝑠, 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑖𝑠_𝑣𝑒𝑛, 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑖𝑠_𝑣𝑒𝑛  přepisují temporary 
dokumenty tak, aby s nimi program mohl nadále pracovat a tvořit tak další 
kód pro další desku. Tyto funkce pracují v cyklu pro všechny desky, které je 
nutné přenést, aby bylo dosaženo polohy příkazové desky.  

Tabulka 5: Příklad části generovaného kódu . 

Odkud Kam Příkaz 

3 99 1 

3 1 1 

3 101 1 

99 101 2 

99 101 2 

3 101 3 
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5.3.6 Shrnutí varianty 2 
Varianta 2 potřebuje pouze tři prvky pro správné fungování a to: 

 Databázi skladu, matice 𝑠𝑘𝑙𝑎𝑑.  
 Informace požadavků, matice 𝑚𝑎𝑡.  
 Rozdělení prvků ve skladě, matice 𝑠𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐.  

S těmito prvky si program vytvoří vlastní generovaný kód, aniž by 
přepisoval jakékoliv prvky v těchto maticích. Jediný výstup varianty je tedy 
generovaný kód, ze kterého se může snadno postupně určit pohyb 
manipulátoru pro vytažení těchto desek.  

Varianta sleduje rozprostření všech příkazových desek. Je schopna 
přesně určit, která cesta vytažení pro příkaz je optimální z hlediska 
aktuálního příkazu, tak z hlediska všech následujících příkazů. 

Prvotní nápad byl využít genetické algoritmy. Ty z počátku vypadaly 
jako ideální funkce pro řešení takového problému. Genetické algoritmy 
nabízejí velké možnosti pro úpravu podmínek, podle kterých pracují. Je také 
možné přepisovat hodnoty ‚nástřelu‘ již v jejich výpočtu. Genetické 
algoritmy by byly ideální nástroj, ale nefungovaly. Výpočetní náročnost byla 
velká i v případě malého počtu desek a relativně jednoduchých podmínek. 
Celkový proces výpočtu přes genetické algoritmy byl zdlouhavý a nepřesný. 
Čas výpočtu překračoval i 2 minuty a správné řešení byl schopný nalézt v 10 
% případů. To mohlo ale souviset se špatně nastavenými podmínkami.   

Funkce intlinprog jako druhá nabízela řešení v binární formě, jelikož 
umožňuje počítání s celými čísly. Na rozdíl od genetických algoritmů 
neumožňuje přepis hodnot již ve výpočtu, což by vedlo ke zdlouhavému 
přepočítávání.  

Proto byla varianta 2 navržena podle toho, co se zdálo být správným 
logickým postupem, a z poznatků zjištěných při řešení problému 
optimalizace.  

Předpokladem pro parametry vstupních podmínek byly:  
 3 štosy jsou nejnáročnější, protože je nejméně možností  

pro přesun desek na ostatní štosy. Z tohoto důvodu bylo 
pracováno rovnou s touto podmínkou, jelikož v případě 
správného chování pro tři štosy není problematické 
zadefinování i pro více štosů. V případě užití varianty v 
praxi je předpokládán větší počet štosů. 

 Počet příkazů (4), pro které varianta optimalizuje cestu,  
byl určen z důvodu toho, aby bylo možné tuto cestu najít. 
V případě více příkazů by bylo dosaženo toho, že se cesta 
optimalizuje pro příliš mnoho prvků. Tím by proces 
vyskladnění byl zdlouhavý. Jakmile by byl proces 
vyskladnění přerušen z důvodu procesu naskladnění, 
došlo by k zanechání určitých příkazových desek na místě 
vstupu. I kdyby k této variantě nedošlo, nastal by 
problém toho, že po naskladnění se naprosto změní 
pozice desek a systém by znovu musel spustit proces 
vyskladnění, tedy i implementovanou variantu 2. Proto by 
vyšší počet příkazů byl nevhodný. Z těchto důvodů byla 
určena hodnota počtu příkazů na 4. Tato hodnota se 
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samozřejmě dá změnit. Příkazy se nastavují provázaným 
souborem v Excelu a jeho makrem. Jsou různé možnosti, 
jak s tímto pracovat. Do makra je možné přidat, jak jeden 
příkaz, tak 30. Program si ovšem vždy najednou vezme 
jen 4 příkazy.  

 Celková kapacita skladu musí být taková, aby bylo  
umožněno přeskládat všechny desky ležící nad deskou 
s největším počtem přenosů. Tímto zajistíme, že program 
nebude mít problém s přeskladáváním desek. 
Procentuální zaplnění štosu je přímo dáno právě počtem 
štosů ve skladě.  

 
Obrázek 41: Výsledná struktura kódu varianty 2. 
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5.4 Porovnání metod 
Hlavní smysl vytvoření varianty 1 byl udělat pro systém skladu 

program, který bude schopný vytahovat desky, které ‚vidí‘ v příkazech. 
Program pro vytvoření varianty 1 není nikterak náročný a svou 
jednoduchostí se perfektně hodí pro porovnání s variantou 2, která by měla 
být značně efektivnější. 

 
Obrázek 42: Rozdílné příklady pro porovnání variant (Příklad1-vlevo, Příklad2-vpravo). 

Na obrázku 42 jsou uvedeny dva příklady, kdy jejich jediný rozdíl je 
v označení 7. desky v prvním štose. V legendě je označení jednotlivých 
příkazů a jejich množství. V obou příkladech je stejný počet desek a stejná 
kritéria. Tedy vytáhnout celkem 6 desek v pořadí příkazů. V tabulce 5, 
uvedené níže, je znázorněno, jak si varianty vedly. Hlavní faktor, jak již bylo 
zmíněno, je pohyb manipulátoru, to znamená počet přenosů. Počet přenosů 
je brán jako velikost generovaného kódu, tedy od první desky až po ukončení 
procesu vyskladnění. 

Tabulka 6: Porovnání variant. 

  
Příklad 1  Příklad 2 

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 1 Varianta 2 

Počet přenosů 34 32 72 33 

Procentuální 
rozdíl (V1 vůči V2) 

6,25 % 118,2 % 

Z tabulky vyplývá, že varianta 1 je v určitých případech schopna 
konkurovat variantě 2. To platí především pro příkazy s malým množstvím 
desek. V momentě požadavku na vyskladnění jedné desky od každého 
příkazu, budou rozdíly variant minimální nebo nulové. Při vyhodnocení 
efektivity vyskladnění kombinace více příkazů (příklad 2), varianta 2 značně 
převyšuje variantu 1. Což je patrné z tabulky 5, kdy se procentuální rozdíl 
variant liší o více než 100 %.  

To je dáno tím, že varianta 2 nevidí mezi uvedenými příklady žádný 
rozdíl. Musí dojít až na spodek štosu 1, protože tam vidí příkaz 3, který je 
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jedinou takovou deskou ve skladě. Vypočítává si všechny možnosti, kterými 
se může dostat k této desce, a ví, která je nejefektivnější. Varianta 1 ovšem 
vidí jen desky s nejbližším dosahem. Jako první se zaměří na štos 1 a poté na 
štos 3, přičemž při potřebě 2 kusů je značně efektivnější jít hned na štos 3. 
Jisté znevýhodnění varianty 1, kterou je nutno zdůraznit je to, že nepočítá a 
nezajímá jí kam desky, které musí přesunout, dá. To ale vychází z principu 
této varianty. 

5.4.1 Faktory ovlivňující efektivitu  
O variantě 2 lze říct, že je efektivnější a optimálnější než varianta 1. 

Ovšem nelze říct, že se jedná vždy o optimální řešení. Při programování 
nebylo problematické vytvoření výpočetní logiky pro nalezení optimální 
cesty, ale to, aby pracovala i s tou možností, že bude zasahovat do více štosů. 
Tím si na sebou vybranou cestu bude skládat další desky, a tak navyšovat 
množství potřebných pohybů.   

Prvky, které by mohly zlepšit efektivitu, jsou postavené hlavně na 
metodě rozhodování, kam jít jako první vzhledem k následujícím příkazům. 
Na obrázku 43 je vyobrazen jednoduchý demonstrační příklad. Jeho řešení 
není složité, složitost nastává v případě, kdy je hledána nejkratší cesta 
s užitím vstupních podmínek daných pro variantu 2.  
První dva kroky jsou jasně dány.  

 
Obrázek 43: Demonstrační příklad. 

Otázkami jsou: 
1. Záleží, kam bude umístěna první přesunovaná deska?  
2. Pro jaký štos se rozhodnout po druhém kroku? 

   
  Odpovědí na první otázku je ne, nezáleží. Důležité je, v jakém pořadí 
bude postupováno. Počet přenosů je ovlivněn i tím, v jakém pořadí se 
příkazové desky nachází. Značně záleží na tom, jestli bude rozhodnuto jít 
v kroku 3 na štos 2 nebo na štos 1. Rozdíl by byl znatelný v délce kódu, a to 
minimálně o 1 přesun navíc. Algoritmus, který by bral v potaz i tyto 
skutečnosti by mohl docílit celkového zlepšení efektivity. Na obrázku 44 je 
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optimální řešení demonstračního příkladu, ze kterého je patrná odpověď na 
druhou otázku.  

 

Obrázek 44: Optimální řešení vzorového příkladu. 
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5.5 Shrnutí optimalizační úlohy 
Pro úlohu chaotického skladování je nutné zvládnout optimalizaci 

cesty dosažení jednotlivých desek. Bez této optimalizace by sice chaotické 
skladování stále lépe využívalo prostor, ale efektivita by byla značně snížena. 
Tedy bez optimalizačního programu by se ani o použití chaotického 
skladování uvažovat nedalo.  

Byly předloženy 2 varianty řešení této optimalizační úlohy. První 
varianta vyhledává nejbližší požadované desky z jednoho příkazu a určuje 
cestu, která je nutná pro její vytažení. Takto pracuje, dokud není vytažen 
požadovaný počet desek. Druhá varianta má stejnou funkčnost, která je 
ovšem vztažená až na 4 příkazy, namísto jednoho. Tímto je dosaženo 
efektivní nalezení cesty, která je vždy1 lepší než cesta varianty 1. Nelze 
přitom exaktně říct o kolik se varianty liší, řádově se však jedná o násobky 
desítek procent. Varianta 2 je implementována do systému skladu.  

Program není nejlepší verzí pro optimalizaci, jelikož existují 
parametry, se kterými program nepracuje, a přitom ovlivňují efektivitu. 
Jedná se o natolik komplikovaný problém, že jeho vyřešení by samo o sobě 
zabralo celý rozsah této práce. Proto je bráno v potaz předpokládané 
prostředí skladu. Tedy bude optimalizováno, kam naskladnit desky. A to dle 
předchozího naskladnění nebo polohy stejných desek ve skladě. V takovém 
případě je program zcela schopný pracovat adekvátně a efektivně.  
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6. Návrh řídící struktury 

Diplomová práce je spíše simulační prací a představuje řešení 
obecných problémů spojených s automatickým skladem. Z tohoto důvodu 
pro tuto práci není rozhodující přesné určení řídící struktury. Důležitým 
úkolem je problematiku řízení identifikovat a nalézt její řešení. 

Poloha koncového bodu je ve všech osách přesně definovaná 
jednotlivými pohony os. Přičemž řízení manipulátoru můžeme rozdělit na 
dvě části. Řízení os X, Y a řízení zdvihacího mechanismu v ose Z.  

Polohy, do kterých se musí manipulátor dostat, jsou dány 
optimalizační úlohou, případně programem naskladnění. Bylo definováno, že 
manipulátor se v ose Z vysune v případě, kdy je rychlost v osách X a Y nulová. 
Struktura zdvihacího mechanismu je poddajná a její poddajnost je proměnná 
v závislosti na vysunutí koncového bodu.  

Zdvihací mechanismus může pracovat dvěma způsoby: 
 Plné zatažení 
 Zatažení nad úroveň nejvyššího štosu 

První možnost je nevhodná, jelikož v případě nízkého zaplnění skladu 
bude nutné provádět velké pohyby v ose Z. Tímto bude značně naskakovat 
čas jednotlivých manipulačních procesů.  

Naproti tomu zatažení do určité výšky zvýší poddajnost zdvihacího 
mechanismu. To dává za vznik větším vibracím při pohybu v osách X a Y, 
s takto polozataženou strukturou. Tyto vibrace mohou ovlivnit funkci 
uchopovacího mechanismu a způsobit i pád desky. 

Z tohoto důvodu je hlavním cílem řízení tyto vibrace eliminovat. 
Metodika, která se touto eliminací zabývá se nazývá tvarování řídícího 
signálu. 

6.1 Tvarování řídícího signálu pro 
eliminaci vibrací 

V této části bude využito poznatků a informací z [30]. 
Řízení tvarováním vstupního signálu je metodou dopřednou. Tedy 

není zpětná vazba o stavu, ve kterém se soustava nachází. Proto je metoda 
tvarováním signálu vhodná pro soustavy, u kterých se dá přesně určit model 
popisující jejich chování. I přesto, že tvarování signálu dopřednou metodou, 
je možné jí využít i ve zpětnovazebním řízení. To je vhodné v případě přesně 
určeného modelu, kdy natvarování signálu zajistí odezvu s menší odchylkou, 
a tedy rychlejším ustálení stavu. [30] 

Metody tvarování vstupu se dělí na 2 typy: 
 metoda s přepočítanými řídícími signály 
 metody tvarující vstupní signál v reálném čase 
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První metoda určuje řídící signál na základě již přepočítaných řešení 
podle požadovaného cílového stavu. Cílový stav musí být známy a není 
možno doplňovat přechod o nové vstupy.[30] Tato metoda je pro daný 
problém nevhodná.  

Jelikož je zatížení manipulátoru a jeho os proměnné, je nutné řídící 
signál tvarovat v reálném čase. Metody pro tvarování vstupního signálu jsou 
podrobně popsány v [30]. Pro řízení manipulátoru bude použita metoda 
input shaping, která je běžně pro obdobné modely používána. 

6.2 Input shaping 
Metoda vyvinutá v devadesátých letech minulého století na univerzitě 

MIT, kde byla metoda i patentovaná. Základní myšlenkou je konvoluce 
vstupního signálu se sérií vypočítaných pulzu. Input shaping navazuje na 
metodu posicast, tedy rozložení dvou impulzu, časově posunutých, tak aby 
vyrušily vzájemné vibrace. V takovém případě je malá robustnost tvarovače 
na chyby modelovaného systému, proto je tvarování členěno do několika 
impulzů. Impulzy jsou vůči sobě posunuty o půl periody vlastních kmitů 
soustavy. Každý impulz ruší vibrace způsobené nepřesností předchozího 
impulzu. Pro dosažení stejné výsledné polohy, jakou předepsal vstupní 
signál, musí být zesílení tvarovače rovno jedné.[30] 

 

Obrázek 45: Znázornění metody posicast/input shaping. 

Na obrázku 45 je znázorněna metoda input shaping a její odezva na skokovou 
změnu v porovnání s netvarovaným vstupem. 
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6.2.1 Simulační model 
Pohyb v osách X a Y si můžeme představit jako pohyb vozíku 

s kyvadlem, v našem případě zdvihacím mechanismem. 
Cílem úlohy je eliminovat výkyvy a v reálném čase uzpůsobovat řídící 

signál i v závislosti na měnící se polohu těžiště a zatížení. 

 

Obrázek 46: Simulační model. 

Simulační model je stejný pro obě osy, mění se pouze jejich parametry.  

Tabulka 7: Rozdílné parametry jednotlivých os. 

Parametry Osa X Osa Y 

𝑀 𝑀 č  𝑀 + 𝑀 č  

𝑘  𝑘  𝑘  
 

kde  𝑘 , 𝑘  je tuhost zdvihacího mechanismu v jednotlivých osách. 
Parametr 𝑙 je vzdálenost těžiště zdvihacího mechanismu od vozíku. 

Dynamický model pro řešení tvarování vstupního signálu je řešen 
pomocí Lagrangeových rovnic druhého druhu. 

 
𝑇 =

1

2
𝑀𝑥 ̇ +

1

2
𝑚(𝑥 ̇ + 2𝑙�̇�𝑐𝑜𝑠𝜃�̇� + 𝑙 𝜃 ̇ ) 

(6.1) 

 
𝑉 = −𝑚𝑔𝑙𝑐𝑜𝑠𝜃 +

1

2
𝑘 𝜃  

(6.2) 

 𝐿 = 𝑇 − 𝑉 (6.3) 
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𝐿 =

1

2
𝑀𝑥 ̇ +

1

2
𝑚 𝑥 ̇ + 2𝑙�̇�𝑐𝑜𝑠𝜃�̇� + 𝑙 𝜃 ̇ + 𝑚𝑔𝑙𝑐𝑜𝑠𝜃

−
1

2
𝑘 𝜃 , 

(6.4) 

kde 𝑇, 𝑉  představují kinetickou a potenciální energii a 𝐿 lagrangián modelu. 

Lagrangeovy rovnice druhého druhu:  

 𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝐿

𝜕�̇�
−

𝜕𝐿

𝜕𝑞
= 𝑄 

(6.5) 

𝑄 = 𝐹 

𝜕𝐿

𝜕𝑥
= 0 

𝜕𝐿

𝜕�̇�
= (𝑀 + 𝑚)�̇� + 𝑚𝑙𝑐𝑜𝑠𝜃�̇� 

𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝐿

𝜕�̇�
= (𝑀 + 𝑚)�̈� + 𝑚𝑙𝑐𝑜𝑠𝜃�̈� − 𝑚𝑙𝑠𝑖𝑛𝜃𝜃 ̇  

 𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝐿

𝜕�̇�
−

𝜕𝐿

𝜕𝑥
= 𝐹 

(6.6) 

𝜕𝐿

𝜕𝜃
= −𝑚𝑙�̇��̇�𝑠𝑖𝑛𝜃 − 𝑚𝑔𝑙𝑠𝑖𝑛𝜃 − 𝑘 𝜃 

𝜕𝐿

𝜕�̇�
= 𝑚𝑙�̇�𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑚𝑙 �̇� 

𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝐿

𝜕�̇�
= −𝑚𝑙�̇��̇�𝑠𝑖𝑛𝜃 + 𝑚𝑙�̈�𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑚𝑙 �̈� 

 𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝐿

𝜕�̇�
−

𝜕𝐿

𝜕𝜃
= 0 

(6.7) 

 𝜃: 𝑚𝑙�̈�𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑚𝑙 �̈� + 𝑚𝑔𝑙𝑠𝑖𝑛𝜃 + 𝑘 𝜃 = 0 (6.8) 

 𝑥: (𝑀 + 𝑚)�̈� + 𝑚𝑙𝑐𝑜𝑠𝜃�̈� − 𝑚𝑙𝑠𝑖𝑛𝜃𝜃 ̇ = 𝐹 (6.9) 

Pro malé úhly platí: 

𝑐𝑜𝑠𝜃 ≈ 1, 𝑠𝑖𝑛𝜃 ≈ 𝜃, 𝜃 ̇ ≈ 0, 

a výsledné rovnice zrychlení jsou: 

 
�̈� =

𝐹

𝑀
+

𝜃

𝑀
𝑚𝑔 +

𝑘

𝑙
 

(6.10) 

 
�̈� = −

1

𝑀𝑙
𝐹 + 𝑔𝜃(𝑀 + 𝑚) −

𝑘 𝜃

𝑙
(
𝑀 + 𝑚

𝑚𝑀
) 

(6.11) 

Z rovnic je vytvořen stavový popis. 



Automatický sklad deskového materiálu Přemysl Tobola, 2021 
 

57 
 

𝑋 =

𝑥
𝜃
�̇�
�̇�

 

 �̇� = 𝐴𝑋 + 𝐵𝑢 (6.12) 

𝐴 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
0 0 1 0
0 0 0 1

0
𝑚𝑔 + 𝑘

𝑀𝑙
0 0

0 −
𝑘

𝑙

𝑀 + 𝑚

𝑚𝑀
−

𝑔(𝑀 + 𝑚)

𝑀𝑙
0 0

⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

, 𝐵 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

0
0
𝐹

𝑀

−
𝐹

𝑀𝑙⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

Přenos systému druhého řádu můžeme zapsat jako: 

 
𝐺(𝑠) =

𝜔

𝑠 + 2𝜉𝜔 + 𝜔
, 

(6.13) 

kde 𝜔  je vlastní úhlová frekvence a 𝜉 poměrný útlum systému. Pak 
procentuální kmitání systému druhého řádu lze vyjádřit jako: 

 𝑉(𝜔 , 𝜉) = 𝑒 𝐶(𝜔 , 𝜉) + 𝑆(𝜔 , 𝜉) , (6.14) 

přičemž platí: 

 
𝐶(𝜔 , 𝜉) = 𝐴 𝑒 cos(𝜔 𝑡 ), 

(6.15) 

 
𝑆(𝜔 , 𝜉) = 𝐴 𝑒 sin(𝜔 𝑡 ), 

(6.16) 

 
𝑡 =

(𝑖 − 1)𝜋

𝜔
, 𝑖 = 1,2 … 𝑛, 

(6.17) 

kde n je počet pulzů a 𝐴 , 𝑡  je velikost amplitudy a načasování jednotlivých 
pulzů. Vlastní úhlová frekvence tlumených kmitů 𝜔  se vypočítá dle vzorce: 

 𝜔 = 𝜔 1 − 𝜉  (6.18) 

 
𝐴 = 1, 

(6.19) 

Součet amplitud se musí rovnat jedné, tak aby se výsledné zesílení 
rovnalo 1.[30]  

Definujeme-li 

 
𝐾 = exp

−𝜉𝜋

1 − 𝜉
, 

(6.21) 
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můžeme napsat vzorce pro výpočet amplitud tvarovače. 

𝐴 =
1

1 + 𝐾
, 𝐴 =

𝐾

1 + 𝐾
, 

Tvarovače lze rozdělit do vice kategorií. Tvarovače splňující (6.14) 
rovnu nule označujeme jako ZV, tedy zero vibration. ZV tvarovač dokáže 
eliminovat vibrace za předpokladu přesně identifikovaného systému. 
Problém ZV tvarovače je malá robustnost vůči chybě modelu. Simulační 
model bude vždy vykazovat odchylku od reálného modelu. Nepřesnost může 
být způsobená například tím, že uchopení desky nebude v jejím těžišti. Proto 
je žádoucí zvýšit robustnost tvarovače. To docílíme přidáním podmínky 
nulové derivace rovnice (6.14), a tím získáme vztah pro zero vibration and 
derivative shaper [31], tedy ZVD tvarovač. 

 𝑑

𝑑𝜔
𝑉(𝜔 , 𝜉) = 0 

(6.20) 

Derivací zvýšíme počet impulzu na 3, načasování vypočteme z (6.17) a 
pro amplitudy impulzů platí:  

𝐴 =
1

1 + 2𝐾 + 𝐾
, 𝐴 =

𝐾

1 + 2𝐾 + 𝐾
, 𝐴 =

𝐾

1 + 2𝐾 + 𝐾
. 

 

Obrázek 47: Porovnání robustnosti ZV a ZVD tvarovače. 

Z obrázku 47 je patrný rozdíl robustnosti tvarovačů. Na svislé ose je 
procentuální vibrace a na ose vodorovné je poměr mezi skutečnou vlastní 
frekvencí systému a modelovanou.  

Druhou derivací rovnice (6.14) získáme ZVDD tvarovač [32] jako:  
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𝐴 =
1

1 + 3𝐾 + 3𝐾 + 𝐾
, 𝐴 =

3𝐾

1 + 3𝐾 + 3𝐾 + 𝐾
, 𝐴 =

3𝐾

1 + 3𝐾 + 3𝐾 + 𝐾
, 

𝐴 =
𝐾

1 + 3𝐾 + 3𝐾 + 𝐾
. 

S přibývajícími impulzy zvyšujeme robustnost, ale zároveň 
prodlužujeme dobu ustálení. Doba ustálení se navyšuje o půl periody 
vlastních kmitů soustavy. [30]  

 

Obrázek 48: Příklad řešení tvarování vstupního signálu metodou input shaping. 

Na obrázku 49, jsou patrné nulové vibrace tvarovaných signálů a jejich 
časový posun oproti požadované poloze. Z pohledu řízení manipulátoru toto 
zpoždění není problematické, naproti tomu u CNC obráběcích strojů by to již 
problém byl. 

 

Obrázek 49: Odezva přesně identifikovaného systému. 

Na obrázku 50 je vyobrazena odezva tvarovačů na nepřesně určený 
model s 10 % chybou určení vlastní frekvence. S vyšší robustností tvarovače 
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se zvyšuje i jeho čas ustálení, což vychází z výpočtů jednotlivých časových 
pulzů. 

 
Obrázek 50: Odezva systému s chybou 10 %. 

Tabulka 8: Parametry modelu, jejich určení a simulační hodnoty. 

Parametry Stanovení parametrů Hodnoty pro simulaci 

𝑘  MKP 1000 Nm.rad-1  
𝑚 Konstrukce 300 kg 

𝑀 
Konstrukce + 

tenzometr 
50 kg 

𝑙 Pohon zdvihu 3 m 

Za předpokladu přesně identifikovaného modelu není třeba vypisovat 
jednotlivé výsledky pro různé parametry. Amplitudy a jejich načasování se 
liší v závislosti na vlastní úhlové frekvenci a poměrném útlumu soustavy. 
Prioritní je identifikace modelu, parametry pro identifikaci, a také to odkud 
mohou být zjištěny, jsou v tabulce 6. 

Popsaný simulační model je zjednodušený, detailní model by pracoval 
i s třením, které bude přítomno. Torzní pružina může být nahrazena listovou 
pružinou, která může reálněji zachycovat skutečné chování mechanismu. 
Tyto prvky nebyly řešeny, jelikož se jedná o provázání simulace se 
skutečným mechanismem, či MKP modelem. Takové propracování je nutnou 
součástí v případě návaznosti dalších prací. Z pohledu neznalosti konečných 
parametrů skladu je toto rozpracování dostatečné. 

Pro přesnou identifikaci modelu by měl být vytvořen MKP model. 
Tento model bude určující pro přesné řízení jednotlivých os. Ověření 
přesnosti MKP modelu se nabízí experimentálně pomocí umístění 
akcelerometru na koncový efektor. Následným vybuzením soustavy lze určit 
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vlastní frekvenci soustavy. Vybuzení může být uskutečněno například 
předepnutím a následným přeseknutím lana nebo rázem. 
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6.3 Závěr 
Diplomová práce si kladla za cíl vytvoření automatického skladu 

deskového materiálu. Z rešerší vyplynulo, že nejužívanějším typem skladu je 
automatický systém s horizontálním skladováním. Proto se tato práce 
zaměřila na vytvoření tohoto typu skladu. Poněvadž se jedná o počáteční 
studii, navržený systém obsahuje pouze nejjednodušší příkazy, tedy 
naskladnění a vyskladnění, ale jsou zde navrženy možnosti rozpracování do 
dalších prací. Systém neobsahuje řešení zpracování zbytků. Tento problém 
nemá jednotné řešení ani ve specializovaných firmách, které se spíše snaží 
naimplementovat variantu skladu pro konkrétní potřeby zákazníka. Využívá 
se tedy velmi individuální přístup. 

V rámci mechanického rozvržení skladu byl popsán kartézský 
manipulátor a navržení zdvihacího mechanismu. Zdvihací mechanismus je 
navržený jako nůžkový, jehož výhodou je poloha těžiště vůči pohybu 
koncového bodu a zvýšená nosnost mechanismu. U paralelogramového 
řešení je nutné brát v potaz více faktorů (poloha těžiště, zatížení 
jednotlivých členů mechanismu atp.), které ovlivňují celkovou funkčnost.  

Dalším cílem práce bylo navržení systému, který sklad řídí. Tento 
systém je popsán a vytvořen v programu Matlab. Ačkoliv cílem práce bylo 
vytvoření ‚pouze‘ základního systému-naskladnění a vyskladnění deskového 
materiálu, při jeho programování bylo nutné sloučit více úkonů a vytvořit 
komplexnější řešení. Systém přebírá požadavky naskladnění a vyskladnění, 
přičemž je navržena poloha jednotlivých ukládacích stohů. Díky tomu lze 
snadno posílat polohové požadavky na manipulátor. Manipulátor není spojen 
se systémem, ale jsou vytvořeny výstupy funkcí pro snadnou implementaci 
řízení manipulátoru. Systém si uchovává databázi skladu, kterou sám 
přepisuje a operuje s ní. V této části jsou také popsány jednotlivé role 
uživatelů, kteří mají přístup k informacím, a také bezpečnostní a funkční 
sensory potřebné pro efektivní, a hlavně bezpečný chod systému. 

Pro případ chaotického skladování bylo nutné vytvořit optimalizační 
program, který určí nejlepší cestu pro vytažení požadovaných desek. Tato 
dílčí část se stala nejnáročnějším článkem celé práce a je pečlivě popsána.  
Náročnost vycházela z problému přeskladávání desek a nalezení 
nejoptimálnější cesty. Při programování bylo zváženo několik postupů a již 
zpracovaných algoritmů. Problémem byla nedostatečná funkčnost 
jednotlivých algoritmu, tudíž musel být vyvinut zcela nový algoritmus. Tento 
algoritmus je plně funkční pro zadané úkoly, ale je možné jej rozpracovat pro 
další účely skladu. Výsledky optimalizačního programu značně předčily 
prvotní program pro výběr optimální cesty. Při testování dosahoval 
optimalizační program snížení počtu potřebných pohybů o více než 50 %. 
Program je implementován do řídícího systému a funkce vyskladnění.  

Poslední část je zaměřena na tvarování vstupního signálu metodou 
input shaping. Tvarování signálu slouží k eliminaci nežádoucích vibrací 
zdvihového mechanismu při pohybu v osách X a Y. Jsou navrženy 3 typy 
tvarovačů, které se liší svou robustností vůči nepřesné identifikaci systému. 
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Použití jednotlivých tvarovačů tedy závisí na identifikaci systému. V případě 
implementace tohoto řízení je třeba vytvořit tvarovač pro osu X a osu Y. V 
řízení os se liší jednotlivé zátěže a poddajnost zdvihacího mechanismu. 
  Práce počítá s navazující prací, kde je zapotřebí stanovit přesné 
parametry skladu. Vytvořit MKP model zdvihacího mechanismu, přesně 
stanovit jednotlivé pohony dle parametrů skladu a celkové konstrukce 
jednotlivých částí (jeřábový most, pojezdová kočka atp.). Z modelu MKP by 
měly být přesně stanoveny parametry potřebné k řízení pohonů metodou 
input shaping.  

Hlavním přínosem práce je vytvoření funkčního algoritmu pro výběr 
optimální cesty při vyskladnění deskového materiálu. Je umožněna jejich 
implementace a úprava jednotlivých částí pro různé skladovací strategie.  
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Příloha 

K diplomové práci je přiložen datový nosič CD. Na nosiči se nachází skripty a 
soubory použité pro řešení skladového systémů. Stručný popis funkcí a 
souborů je uveden v souboru README.txt.  
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