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Anotace

Tato Bakalářská práce popisuje problematiku průmyslových robotů a manipulátorů, a 

jejich funkci v nejrůznějších průmyslových odvětví. Autor se dále pak zabývá členěním 

robotů dle kinematických struktur,  pohonným prvkům, úchopnými zařízeními, popisuje 

základní pohyby robotů a jejich programování. V závěru je pak popsáno řízení roboti-

zovaných pracovišť a několik příkladů z praxe.

Klíčová slova

manipulátor, robot, výstupní hlavice, pohony, robotizované pracoviště

Annotation

This Bachelor‘s thesis describes the issues of industrial robots and manipulators, and 

their function in various branches of industry. The author then describe  segmentation 

of robots by kinematic structures, propulsion components, griper equipment, describes 

the basic movements of robots and their programming. The conclusion is then described 

operating robotized workplaces and a few examples of the practice.
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  1. ÚVOD

 Neustále rostoucí tlak zákazníků na zvyšování produktivity, kvality, přesnosti a bez-

pečnosti výroby je jedním z hlavních důvodů rostoucího zájmu o využívání automatic-

kých výrobních zařízení. Automatizace přetváří strukturu celé výrobní základny nejen 

ve strojírenství, ale mění též výrobní technologii a působí na vývoj vlastního výrobního 

procesu. V rámci automatizace celé řady úkonů i celých procesů se v různých odvět-

vích čím dál tím více prosazují i manipulátory a roboty, na které je tato bakalářská 
práce primárně zaměřená.

 Zvyšování produktivity práce nelze zajistit 

bez modernizace, rekonstrukce a automatiza-

ce celého výrobního zařízení. Je třeba nahradit 

pracovníka automatem všude tam, kde se jedná 

o monotónní práci nebo práci ve škodlivém pro-

středí. Automatizaci technologických procesů 

je nutno chápat komplexně. Nelze ji zúžit pou-

ze na vlastní stroj. Patří sem i automatizovaná 

doprava, manipulace s materiálem, kontrola 

přítomnosti, měření různých parametrů, výmě-

na nástrojů a pod. Automatizaci technologické-

ho procesu lze řešit za pomoci univerzálních či 

jednoúčelových zařízení nebo jejich prvků, případně jejich vhodnou kombinací.

 Při řešení každého konkrétního případu je třeba se zabývat optimalizací řešení, a 

to po stránce nejen technické, ale i ekonomické. Samozřejmě je třeba každé navržené 

řešení posoudit i z dalších hledisek jako např. rychlost dodávky systému, přesnost 

výroby, prostorové možnosti, energetická náročnost a pod.

 Robotizace průmyslových procesů nachází uplatnění nejen v hromadných výrobách, 

jak se původně předpokládalo, ale i v malosériových a kusových výrobách. Robotizace 

je významným činitelem kultivace lidské práce. Navíc umožnila růst produktivity práce 

a otevírá nové možnosti pro přerozdělování pracovního fondu společnosti a vytváření 

Obr. 1 Svařovací linka
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podmínek pro kvalitativně vyšší způsob života. Ve všech průmyslových odvětvích se 

vyskytuje monotonní práce, činnost spojená s vynakládáním značné fyzické námahy, 

práce v nezdravém prostředí i práce kladoucí značné nároky na svědomitost, pečlivost 

a bdělost pracovníků. Tam lze všude použít robotické zařízení s různým stupňem auto-

matizace. Výsledkem investice do těchto zařízení je pak snížení provozních nákladů, 

vysoký nárůst bezpečnosti a produktivity práce. 

 Nemalou výhodou zákazníka, který oproti jednoúčelým strojům využije průmyslové-

ho robota je pak jeho univerzálnost a použitelnost na jakoukoliv jinou aplikaci v relativ-

ně velmi krátkém čase.
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  2. Klasifikace robotických zařízení dle úrovně řízení

2.1  Teleoperátory - manipulátory s ručním řízením
 Jedná se o synchronní manipulátor bez automatického řídicího systému, který je 

ovládán člověkem. Jeho funkcí je pouze multiplikovat sílu, respektive moment a pohy-

bové možnosti operátora. Široké spektrum využití od manipulace ve stavařství, v medi-

cíně, ve škodlivém prostředí, ve vesmíru ... atd. 

 

Příklad z praxe: Robotický operační systém Da Vinci

 První robotický operační systém byl nainstalován v roce 1998 v Lipsku a v součas-

nosti ve světě funguje už přes 700 operačních robotů. Centrum robotické chirurgie 

bylo poprvé otevřeno v říjnu roku 2005 v Nemocnici Na Homolce. Za dva roky od 

jeho uvedení bylo na něm provedeno celkem 350 operací, z toho 121 chirurgických, 

Obr. 2 Rozsah pohybů

Obr. 3 Operace Obr. 4 Pohled chirurga

85 cévněchirurgických, 77 urologických, 38 gynekologických, 

29 kardiochirurgických. Robotické operační systémy dokáží 

předvádět chirurgovy pohyby na mikroskopický pohyb nástro-

je při čemž eliminují třes rukou chirurga a dokáže i potenciálně 

nebezpečné pohyby vyloučit. Chirurg je i nadále hlavním akté-

rem zákroku, ale stroj minimalizuje přirozené lidské handicapy. 

Další výhodou je i možnost operace na dálku.
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2.2  Manipulátory s pevným programem
 Jde o zařízení, která mají automatický řídicí systém, a kde změna programu je pod-

statným zásahem do systému. Jejich výhodou bývá především nízká cena, strojní jed-

noduchost s využitím standardizovaných komponent a spolehlivost. V praxi se s těmito 

manipulátory můžeme nejčastěji setkat s jako dopravníky, podavače, jednoúčelové 

balící stroje, atd ...

 

2.3  Manipulátory s flexibilním programem
 Jedná se také o zařízení, která mají automatický řídicí systém, ale změna programu 

je snadná a rychlá.

Obr. 5 Svařovací průmyslový robot

	 a) Průmyslové roboty

 Robot provádí spekrum činností, které 

lze měnit na základě jednoduché změny 

v programu. Tyto roboty jsou nasazovány 

v nejrůznějších průmyslových odvětvích 

od kovoobráběcí až po potravářství a plas-

ty. Jejich různorodé využití zahrnuje obrá-

bění, manipulaci, osazování strojů, paleti-

zaci, bodové či obloukové svařování atd. 

 b) Adaptivní průmyslové roboty

 Adaptivní průmyslový robot je definován 

jako průmyslový robot s vyšší úrovní řízení, který je schopen, v průběhu své činnos-

ti, automaticky měnit svůj uložený program  tak,  aby  byla  splněna  požadovaná  

kvalita  činnosti  soustavy.  Své  chování 

mění  v závislosti na změně stavu  okolí na 

základě aktuálních informací  ze senzorů. 

Příklad z praxe: Adaptivní robot 

Opportunity pro průzkum planety Mars

  Jedná se o druhé vozítko mise Mars 

Exploration Rover. Název dostal podle stu-

dentské soutěže, kterou pořádala NASA 
Obr. 6 Robot Opportunity
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pro zvýšení zájmu o misi. Robot přistál na Marsu 25. ledna 2004, tři týdny po svém 

dvojčeti sondě Spirit. Opportunity přistála na pláni Meridiani asi 24 km od středu při-

stávací elipsy. Ačkoliv Meridiani je plochá planina bez kamenů, Opportunity se během 

přistání, obalen ochrannými vaky, dokoulel do malého kráteru o průměru 20 metrů, 

který byl později na počest přistání pojmenován kráter Eagle. Následující dva týdny 

po přistání se sonda dostávala z kráteru a až později byl vědcům umožněn pohled 

na okolní krajinu. Geologové se domnívají, že okolí kráteru je pokryto slabou vrstvou 

sedimentů. Nánosy, které transportovala tekoucí voda. Plánováno bylo že vozítko uje-

de asi 600 metrů a vydrží pracovat 90 dní. Roku 2009 vozítko oslavilo 5. narozeniny a 

mělo najetých 13,6 km a na zemi odeslaných přes 100 000 snímků povrchu planety.

 c) Kognitivní roboty

 Jedná se o robotický systém schopný autonomní interakce s reálným prostředím   

za účelem splnění stanoveného cíle. Umělá inteligence řídicího systému kognitivního 

robota, pomocí které se automaticky generuje program činností je v základě člověkem 

vložené množství algoritmů. V průmyslové praxi se nevyskytují.

 V oblasti umělé inteligence existuje 10 úloh, které jsou považovány za jakési měřít-

ko  při rozhodování zda-li je systém obdařen umělou inteligencí, nebo ne.

	

 1. Najít optimální variantu - systém má na výběr několik variant a na základě daných 

kritérií se má rozhodnout pro pro jednu optimální.

 2. Schopnost učit se ze zkušeností - předcházející zkušenost ovlivňuje rozhodování 

systému v budouctnosti.

 3. Úloha o podobnosti - nalézt náznaky podobnosti, míru podobnosti.

 4. Přizpůsobení se, adaptabilita, schopnost učit se - v případě změny okolních pod-

mínek je systém schopen adaptovat se na nové podmínky.

 5. Nepřizpůsobení se - schopnosti se dají využít někde jinde, nutná znalost okolí.

 6. Schopnost řídit paralelní procesy.

 7. Schopnost pokračovat v činnosti i při neúplné informaci.

 8. Schopnost abstrakce - zjednodušení problému (nedůležité informace vynechány)

 9. Schopnost generalizace - opak k abstrakci (konstruuje se zobecněná skutečnost)

 10. Schopnost předvídat
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 Pokud by nějaký systém dokázal řešit všechny tyto úlohy, pak by považován za 

inteligentní (kognitivní). V praxi se jedná většinou o kombinaci schopností řešit lépe či 

hůře některé z těchto daných úloh. Tato kombinace se pak určuje výslednou inteligenci 

systému. Bylo by jistě možné nalézt nějaké další úlohy, ale pravděpodobně by se jed-

nalo o nějakou modifikovanou variantu zmíněných úloh.

Příklad z praxe: ASIMO

 ASIMO (Advanced Step in Innovative  

Mobility) byl poprvé představen veřejnosti v 

listopadu roku 2000. ASIMO má 120cm, 52kg 

a 26 stupňů volnosti. Dokáže chodit rychlos-

tí až 1.6km/h, třeba i po schodech. V rukou 

dokáže nosit menší předměty o hmotnosti 

až 2 kg. Energii dodává 38.4V/10AH NiMH 

baterie, s vydrží okolo 30 minut. Jeho výška 

mu dovoluje běžnou interakci s okolním pro-

středím. Díky svým 120cm dosáhne například 

na vypínač, na kliku dveří či na klávesnici, na 

desce stolu. K senzorové výbavě robota patří 

například i dvě kamery pro hledání značek na 

podlaze (dokáže chodit pouze po schodech 

které byli těmito značkami osázeny), nebo 

akcelerometr a gyroskop, který robotu pohá-

hají zjišťovat aktuální orientaci torza. Dále robot používá enkodéry zabudované přímo 

v každém kloubu. V každé končetině robota je dále šestiosý senzor měřící síly působí-

cí na každou končetinu.

Příklad z praxe: Big Dog společnosti Boston Dynamics

 Jedná se o chodícího robota, jehož schopnosti mu ostatní podobné projekty mohou 

zatím jen závidět. Dokáže unést 160 kg zátěže, pohybovat se rychlostí přes 7 km/h 

a překonávat svahy se sklonem do 45 stupňů. Tělo BigDoga se skládá z hliníkového 

rámu ukrývajícího spalovací motor, který dodává energii hydraulickému systému, řídí-

Obr. 6 Robot ASIMO od společnoti Honda
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címu počítači i tzv. nezávislé měřicí jednotce. Ta za pomoci laserového gyroskopu a 

soustavy akcelerometrů zaznamenává pohyb a pozici robota, podle níž upravuje reakce 

jeho čtyř nohou. Díky tomuto systému se může BigDog pochlubit neuvěřitelnou stabili-

tou prakticky v jakémkoli terénu. Každá ze čtyř končetin robota disponuje třemi klouby, 

jejichž polohu může řídící počítač za pomoci hydrauliky upravit až 500x za sekundu. 
V kloubech jsou zabudovány senzory na 

snímání jejich polohy a „namáhavosti“ 

pohybu. Jejich údaje využívá řídící počí-

tač ke korekci dat z měřící jednotky. Na 

základě takto opravených informací pak 

rozhodne, kterým kloubem a jakou silou 

pohnout, aby BigDog zachoval zamýš-

lený směr a zůstal při tom ve stabilní 

poloze. Ačkoli se zatím pohybuje pouze 

za pomoci dálkového ovládání, Boston 

Dynamics do budoucna samozřejmě 

počítá i s autonomní chůzí. K tomuto 

účelu je robot vybaven kamerou a lase-

rovým scanerem, jež mu umožní vyhý-

bat se překážkám. Projekt je od začátku vývoje zamýšlen pro armádní vyžití.

 d) Konativní roboty

 Zatím nejvyšší předpokládanou generací jsou roboty konativní, charakterizované 

samostatnou volbou cíle. V současné době konativní roboty nejsou realizovány, je to 

pouze prognóza dalšího vývoje, který pravděpodobně spěje k vývoji robotů se sociálním 

chováním, tj. robotů, jejichž chování bude velmi podobné (až identické) s chováním člo-

věka. Řídicímu systému nebude nutné zadávat ani cíl jeho práce, neboť konativní robot, 

zařazený do určitého pracovního procesu si bude sám uvědomovat a plánovat, co je v 

daném okamžiku potřeba udělat.

Potom zřejmě splyne řízení vlastní činnosti robotu s řízením a plánováním celého pra-

covního procesu, kdy dílčí práce na výrobě jednotlivé součásti vyplynou z časového har-

monogramu výroby a nutného počtu kusů pro montáž daného počtu finálních výrobků.

Obr. 7 Armádní nákladní robot Big Dog
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  3. Klasifikace robotických zařízení dle kinematické struktury

3.1  Seriová kinematická struktura

hmotnost zařízení. Specifickou vlastnos-

tí této struktury je, že na koncovém členu 

robota, připadně uchopném zařízení, se 

projevuje součet všech chyb superpono-

vaných na jednotlivých pohybových prv-

cích, například jako volná převodovka 

či „přidřený“ motor. I přes tyto nedostat-

ky je v dnešní době v tomto provedení 

vyrobeno přes 90% současných robotů 

a manipulátorů.

 U této kinematické struktury 

jsou rotační a translační dvoji-

ce řazeny za sebou. Nevýhodou 

těchto struktur je nízká tuhost, 

vedoucí k statickému a dyna-

mickému kmitání. Další nevý-

hodou je přesnost polohování, 

která se pohybuje v řádu dese-

tin, manevrovatelnost v provozu 

s překážkama a zpravidla větší 
Obr. 8 Rodinka robotů KUKA s sériovou KS

Obr. 9 Tripod

3.2  Paralelní kinematická struktura

 Stroje s paralelní kinematickou strukturou mají nelineární prostorový systém. 

Pohyb každé tyče mění prostorovou úhlovou polohu všech ostatních tyčí. I rea-

lizace nejjednodušších pohybů vyžaduje spolupráci všech ostatních pohybo-

vých členů, protože tato kinematická struktura má paralelně řazeny jednotlivé 

členy. Konstrukčně je možné provést tříčlennou (tripod) nebo až šestičlennou 
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Obr. 10 Balící linka na bonbóny ve firmě Necco v Bostonu

(hexapod) vzpěrnou strukturu, přičemž jednotlivé vzpěry mohou být (čehož 

se také velmi často i využívá), shodného výrobního provedení. Výhodou takto 

vytvořeného zařízení je, že má aktivní tyče opatřené kulovými nebo kardano-

vými klouby vylučující ohybové nebo torzní účinky a přenášejí tak jen tlakové 

a tahové síly, což dovoluje velmi tuhou konstrukci stroje a vede ke značnému 

snížení celkové hmotnosti robota. Zvýší se i přesnost polohování, které je v 

řádech setin. Nevýhodou oproti seriové kinematické struktuře jsou vyšší náro-

ky na řídící systém, protože k realizaci i nejjednodušších pohybů je potřeba 

spolupráce všech ostatních vzpěr. Všechny polohy, které mají být dosaženy, 

musí být přepočítávány na délkové změny aktivních vzpěr. To se provádí pro-

storovou transformací souřadnic, která vypočítává délky vzpěr pro každý bod 

daný v kartézských souřadnicích. Dalším, především konstrukčním problémem 

těchto struktur jsou geometricky omezené úhlové rozsahy kloubů, což omezu-

je i výsledné chování těchto strojů. Další nevýhodou je i poměr mezi velikostí 

pracovního prostoru a celkovým objemem stroje, ten je zde velmi nevýhod-

ný ve srovnání s konvenčními robotem se seriovou kinematickou stukturou. 

V průmyslové  praxi  se  můžeme  setkat  s  touto  kinematickou  strukturou 

pouze u manipulačních robotů, kde objekty manipulace mají z pravidla  malou     

hmotnost.
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  4. Pohybové struktury konvenčních manipulátorů a robotů

4.1  Kartézká pohybová struktura
- nedochází ke změně orientace objektu

- pracovním prostorem je hranol

- nepříznivé vlastnosti posuvných mechanismů

- používájí se jako podavače, sazecí stroje

- 3 posuvné pohyby

4.2  Cylindrická pohybová struktura
- dochází ke změně orientace objektu

- k manévrování je zapotřebí velký operační prostor

- pracovním prostorem je válcový prstenec

- modifikací je montážní robot SCARA

- 1 rotační pohyb, 2 posuvné pohyby

Obr. 11 Schéma kartezké pohybové struktury Obr. 12 Portálový manipulátor

Obr. 13 Schéma cylindrické pohybové struktury Obr. 14 SCARA robot
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4.3  Sférická pohybová struktura
- dochází ke změně orientace objektu

- polohování ve sférických souřadnicích

- pracovním prostorem je kulový vrchlík

- používájí se jako svařovací robot

- 2 rotační pohyby a 1 posuvný

4.4  Angulární pohybová struktura
- dochází ke změně orientace objektu

- nejrozšířenější průmyslový robot v současné době

- technologické výhody při výrobě rotačních částí (nižší cena)

- výborný poměr zastavěná plocha / pracovního prostoru

- pracovním prostorem je kulový vrchlík

- univerzální využití

- 3 rotační pohyby

Obr. 16 Scérický robot MELFAObr. 15 Schéma sférické pohybové struktury

Obr. 17 Schéma angulární pohybové struktury Obr. 18 Robot KUKA
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  5. Pohybové jednotky průmyslových robotů

Dle kostrukčního hlediska rozdělujeme pohybové dvojice:

a) Translační - vykonávající přímočarý pohyb

b) Rotační - vykonávající rotační pohyb

c) Kývavá - kývavý pohyb v rozsahu menším než 360°.

5.1  Translační jednotka
	 V nejčastěji konstruovány v provedení teleskopickém, smykadlovém a suportovém.

a) Koncepce s pohyblivými saněmi

 - jednotky sloužící k přesunu celého manipulátoru nebo průmyslového robota

b) Koncepce s pohyblivými nebo teleskopickým ramenem

 -  jednotky sloužící k přesunu ramene do určité polohy

 -  běžně používané především pro jednoduché manipulátory

Obr. 19 Načrt koncepce s pohyblivými saněmi

Obr. 21 Načrt koncepce s pohyblivým ramenem Obr. 22 Stroj s teleskopickým ramenem

Obr. 20 Robot řady Kuka Jet
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5.2  Rotační jednotka
	 Stůl nebo příruba jednotky vykonává natáčivý pohyb. Jednotka umožňuje otáčení  o 

více než jednu otáčku, tj. více než 360°.

a) Koncepce s přímým pohonem

 - stůl nebo příruba jednotky je součástí hnacího motoru

 - využití především u menších stolů

b) Koncepce s nepřímým pohonem

 -  motor je samostatný celek, pohánějící stůl nebo přírubu, která je s motorem spo-

jena s pomocí některého z typů převodu. Například ozubenými koly, ozubeným nebo 

plochým řemenem, nebo řetězovými koly.

 -  při potřebě vyšších převodů je mezi motor a stůl (přírubu) vložena převodová 

skříň

Obr. 23 Otočný stůl s přímým pohonem

Obr. 24 Otočný stůl s převodem          Obr. 25 Otočný stůl s převodovkou
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5.3  Kývavá jednotka
	 Stůl nebo příruba jednotky vykonává natáčivý pohyb. Jednotka umožňuje omezený 

pohyb menší než 360°.

a) Koncepce s přímým pohonem

 - na výstupu motoru je přímo aplikována natáčivá část jednotky

b) Koncepce s nepřímým pohonem

 -  lze rozdělit do pohonů s výkyvnými válci, šrouby nebo ozubeným hřebenem

Obr. 26 Načrt koncepce s pohyblivým ramenem

Obr. 27 Pohon s ozubeným hřebenem  Obr. 28 Pohon s pohybovým šroubem

Obr. 29 Kyvná jednotka s pneumatickým válcem               Obr. 30 Kyvná jednotka poháněná motorem s šroubem
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t

v

Obr. 31 Průběh plynulého chodu

  6. Pohony průmyslových robotů a manipulátorů

 Funkcí pohonů manipulátorů i průmyslových robotů je přeměna vstupní (primární) 

energie na mechanickou (pohybovou) energii. Pohon je obecně tvořen motorem, který 

tu tuto transformaci zproztředkovává, elementem pro ovládání energie do motoru a 

spojovacím blokem, který zprostředkovává vazbu mezi výstupem motoru a pohybli-

vou částí pohybové jednotky. Pohyb z výstupu motoru se na výstup polohové jednot-

ky přenáší buď přímo nebo přes tranformační blok. Pro spojení motoru s pohybovou 

jednotkou se u konstrukčních řešení průmyslových robotů používají buď mechanické, 

magnetické elektrické převody nebo hydraulické. 

 V souvislosti s užíváním průmyslových manipulátorů a robotů ve výrobním procesu 

jsou na jejich pohony kladeny zvláštní požadavky, mající za cíl dosáhnout plynulý, 

bezrázový průběh výkonu činnosti a také zajistit vysokou přesnost polohování. Jedná 

se zejména o tyto požadavky:

 a) Plynulý bezrázový rozběh, brždění a maximální rychlost

Plynulý chod bez rázů je požadován z několika důvodů. Prvním je vyloučení kmitání 

pracovních hlavic kolem konečné polohy, které by při nízké tuhosti ramena robota 

mohlo vznikat. Rozkmitání hlavice způsobuje zpomalení pracovního cyklu, protože 

robot potřebuje čas na ustálení. Dalším důvodem je bezpečné uchycení přenášeného 

předmětu, kde při pohybu s rázy je třeba větší úchopné síly a tedy i výkonnější pohon, 

který má větší hmotnost a rozměry. Tím se snižuje nosnost robota a jeho užitečná 

hmotnost. Dále pohyb s rázy působí nepříznivě na namáhání konstrukce a dochází k 

jejímu rychlejšímu opotřebení a snižování živostnosti celého zařízení.
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 b) Přesnost polohování

Přesnost polohování pracovní hlavice je závislá vedle kinematické struktury a tuhosti 

její konstrukce i na přesnosti ovládání pohonu a na způsobu registrace polohy. Při 

ovládání pohonu v souvislosti s řízením pohybu se rozlišují dva základní principy:

 1. řízení pohybu bez zpětné vazby - otevřený systém

 2. řízení pohybu se zpětnou vazbou - uzavřený systém

 c) Polohová tuhost

 Charakteristickou vlastností činnosti pohybových jednotek manipulátorů a robotů 

jsou přerušované, vratné pohyby. Od pohonu pohybové jednotky, která je v klidu, se 

požaduje udržení dosažené polohy i při působení vnějších sil do určité úrovně.

 Polohovou tuhostí se potom rozumí schopnost pohonu udržet dosaženou polo-

hu. Tato se zajišťuje v rámci konstrukce vazby mezi výstupem motoru a výstupem 

pohybové jednotky. Vysokou polohovou tuhostí disponují např. hydraulické motory při 

zablokování kapaliny v pracovním prostoru motoru prostřednictvím rozváděče. Mini-

mální polohovou tuhost mají elektromotory a pneumatické motory. V tomto případě je 

řešením např. umístění brzdy mezi výstup motoru a výstup pohybové jednotky. Toto 

uspořádání je ovšem problematické s ohledem na rostoucí rozměry a hmotnost.

 d) Minimální hmotnost

 Hmotnost pohonu ovlivňuje celkovou hmotnost pohybové jednotky. U sériových 

koncepcí kinematických struktur, kdy pohony mohou být umístěny přímo v prostoru 

jednotlivých pohybových jednotek ovlivňuje hmotnost pohonů dynamické chování celé 

konstrukce manipulátoru nebo robota. Požadavkem na minimální hmotnost pohonu se 

sleduje dosažení situace s minimálními hmotnostmi pohybujících se částí konstrukce 

s ohledem na dynamiku a energetickou náročnost.

 e) Minimální rozměry

 Minimální rozměry pohonu souvisí jednak s předcházejícím požadavkem na mini-

mální hmotnost a jednak s vytvořením předpokladů pro dosažení co nejlepších mani-

pulačních vlastností. V druhém případě jde o problém překrývání pracovního prostoru 

manipulátoru nebo robotu částmi jeho konstrukce.
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6.1  Elektrický pohon
 Rozšířením moderních stejnosměrných a v poslení době i střídavých motorů v kom-

binaci s harmonickými a cykloidními převodovkami se dostal elektrický pohon na přední 

místo v konstrukcích, zejména u robotů střední nosnosti. Pro konstrukci robotů by měl 

být zvolen takový typ elektrického pohonu, jehož provozní vlastnosti bezprostředně 

odpovídají požadovaným hodnotám na výstupu pohybové jednotky. Nosnost elektric-

kých motorů je maximálně 500 kg, kde pro větší nosnosti se dává větší počet motorů, 

pro každou pohybovou dvojici.

 Tím je dána možnost využívat servopohony určené pro NC obráběcí stroje, které se 

vyznačují velkým regulačním rozsahem rychlosti (při rotačním pohybu až 1:20 000) a 

ve spojení s číslicově řízenými systémy i velkou přesností nastavení polohy v uzavře-

né smyčce.

 Za výhody elektrického pohonu se považuje činnost se snadno dostupným zdrojem 

energie, jednoduchost vedení zdroje k motoru, jednoduché připojení s řídicími prv-

ky, vysoká čistota provozu, nižší hlučnost oproti hydraulickým pohonům a také menší 

nároky na chlazení a na celkový instalovaný prostor. Další výhodou je, že pořizovací 

a provozní náklady, které nejsou vysoké. Dále odpadá nutnost transformace energie, 

což má žádaný vliv na vysokou účinnost stroje. 

 Nevýhodou pak bývají příliš vysoké otáčky rotačních elektromotorů, což musí být 

řešeno vhodně zvoleným transformačním blokem. Tyto pohony se vyznačují složitější 

realizací přímočarého pohybu. Další velkou nevýhodou je závislost na dodávce elek-

trické energie a značné požadavky na kvalitu provedení všech částí mnohdy složitých 

systémů a nebezpečí úrazů elektrickým proudem, které je většinou zaviněno nedo-

držením bezpečnostních předpisů.

V pohonech manipulátorů a robotů se prakticky uplatňují všechny typy základních 

elektrických motorů. Jedná se o:

 a) s rotačním výstupem:

   -  rotační pohyby se spojitým pohybem

   -  rotační krokové motory

   -  otočné elektromagnety
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 b) s přímočarým výstupem:

   -  lineární motory se spojitým pohybem

   -  lineární krokové motory

   -  hybridní motory

   -  přímočaré elektromagnety

Součástí elektrického pohonu jsou vedle elektromotorů ovládací a jistící prvky, řidi-

telné zdroje elektrické energie pro napájení hlavních a budicích vinutí a prvky pro 

automatické řízení výstupních parametrů pohybových jednotek.

 Nejjednodušším typem elektrického pohonu s rotačním pohybem je pohon s asyn-

chronním elektromotorem s kotvou nakrátko. Pro menší výkony se používají jedno-

fázové motory s pomocnou fází a kondenzátorem. Pro větší výkony se pak používají 

asynchronní motory třífázové s kotvou na krátko.

Krokové motory

 Pracují s využitím nespojité změny složek elektromagnetického pole. Této diskrétní 

změny se dosahuje impulsním buzením vinutí motoru. Proudovými impulsy do prosto-

rově rozložených cívek se vytváří nespojitě se otáčející pole, které unáší působením 

synchronizačního momentu rotor. Poloha hřídele motoru je úměrná počtu přivedených 

impulsů, rychlost otáčení je závislá na frekvenci impulsu.

 Předností krokových motorů je jednoduché řízení rychlosti pohybu prostřednictvím 

jejich počtu. Podstatnou nevýhodou je poměrně malý kroutící moment, který klesá 

s rostoucí frekvencí řídících impulsů. Z těchto důvodů lze elektrické krokové motory 

použít pouze k přímému pohonu pohybových jednotek menších výkonů. V případě 

konstrukcí manipulátorů a robotů jde o výkony odpovídající nosnosti do 1 kg. Pro větší 

výkon se elektrický krokový motor používá v kombinaci s hydraulickým zesilovačem.

Otočné elektromagnety

 Používají se pro natáčení o určitý úhel, k realizaci přímočarých vratných pohybů, 

popřípadě ve spojení s rohatkovým mechanismem i kratších přímočarých pohybů. 

Výhodná je možnost řízení kroutícího momentu změnou proudu. Otočné elektromag-
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nety přicházejí v úvahu pro pohon ústrojí přídavných pohybů pracovních hlavic a k 

ovládání úchopných čelistí. Výkon většiny vyráběných typů leží v rozmezí 3-300 W, 

úhel natáčení 250°- 950° a kroutící moment až do 5 Nm.

Lineární motory

 Patří mezi nejmodernější typy převodníků energie. Umožňují přímou transformaci 

elektrické energie na mechanickou energii translačních postupných nebo kmitavých 

pohybů. Pro číslicové řízení jsou vhodné zejména krokové a hybridní motory. U line-

árních krokových motorů se v podstatě uplatňuje princip činnosti rotačních krokových 

motorů. Lineární krokový motor charakterem funkce nahrazuje rotační krokový motor 

s převodem rotačního pohybu na translační. Při stejných požadavcích na parametry 

výstupu bude u lineární verze jemnější krokování a nižší pracovní frekvence.

 Mechanický přenosový systém je při použití lineárního motoru jednodušší, neboť 

odpadají převody, což se příznivě projevuje na dynamických vlastnostech. Určitým 

nedostatkem je menší konečná polohová tuhost, kterou u rotačních krokových pohonů 

zajišťuje samosvornost převodu. Lineární hybridní motor odpovídá z hlediska činnosti 

spojení lineárního indukčního motoru se spojitým přímočarým pohybem na výstupu 

a lineárního krokového motoru. Nejde ovšem o konstrukční spojení dvou lineárních 

motorů, ale o jedinou jednotku, schopnou pracovat ve dvou režimech.

 Lineární elektromotory jsou vzhledem k parametrům a k možnosti řízení předurčeny 

především pro pohon hlavních pohybových jednotek manipulátorů a robotů. Jistou 

překážkou jejich uplatnění u stávajících konstrukcí je zatím poměrně značná jejich 

robustnost a problém s chlazením.

Přímočaré motory

 Používají se v konstrukcích ovládacích mechanismů úchopných hlavic, popřípadě 

v pohonech pohybových jednotek s menšími rozsahy pohybu - jde tedy především o 

realizaci přídavných pohybů pracovních hlavic, ovládání přestavitelných dorazů apod. 

Rozsáhlé využití nacházejí jako ovládací prvky rozváděčů, ventilů, spojek a brzd. Stej-

nosměrné magnety jsou vhodné pro větší stálé síly a menší zdvihy, zatímco střídavé 

elektromagnety se používají pro větší zdvihy. U běžných provedení elektromagnetů lze 

uvažovat rozsah zdvihů 10 až 50 mm a rozsah silových účinků 10 - 250 N.
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6.2  Hydraulický pohon
 Hydraulický (kapalinový) pohon se v konstrukcích manipulátorů a robotů uplatňuje 

ve dvou hlavních oblastech. Především v zařízeních s většími výkony a to jak se spo-

jitým řízením pohonu a při realizaci jednoduchých pohybových funkcí. Jako pracovní 

kapaliny se v hydraulických mechanismech používají minerální oleje. Oproti pneu-

matickým pohonům pak mají velkou tuhost, plynulý chod, možnost dosažení i malých 

rychlostí pohybů bez převodů a s velmi dobrou rovnoměrností. Hydraulické pohony 

se také vyznačují velkou účinností, snadným řízením tlaku i průtoku kapaliny a velice 

příznivý je i poměr hmotnosti a objemu ku výkonu. Běžně dosažitelné jsou momentové 

převody až 1 : 2.103.

 Nevýhodou hydraulického pohonu je pak potřeba samostatného odděleného ener-

getického bloku u každého stroje, dále pak závislost vizkozity kapaliny na teplotě, 

což vyvolává změny tlakových poměrů a rychlostí pohybu motorů. Dosažení vyšších 

pohybových rychlostí je samo o sobě velký problém hydraulických pohonů. Další nevý-

hodou je hořlavost pracovních kapalin, tzn. omezené použití v prostorech s možností 

vznícení či výbuchu a ekologie provozu, protože nelze tento systém dokonale utěsnit. 

Nelze použít ve potravinářství, zdravotnictí či textilním průmyslu.

6.3  Pneumatický pohon
 Pneumatický pohon je zajímavý pro konstrukce jednodušších manipulátorů, s men-

ší nosností, periferních prvků a zařízení automatizovaných pracovišť do výkonů asi 

1,5 kW. Omezení výkonu souvisí s provozním tlakem, který se u centrálních rozvodů 

pohybuje do 0,6 MPa, u samostatného agregátu do 1 MPa. Pracovním médiem pneu-

matického pohonu je stlačený vzduch. Výhodou oproti hydraulickým pohonům bývá 

dosažitelnost vysokých možných pohybových rychlosti, až do 5 m/s), nebo možnost 

připojení na centrální rozvod stlačeného vzduchu v rámci pohonu jednoduchý rozvod 

bez zpětného odvádění vzduchu z motoru. Další velkou výhodou oproti hydraulice je 

pak možnost činnosti ve velkém tepelném rozsahu, ve výbušném prostředí a v provo-

zech s nebezpečím vznícení od otevřeného ohně. Dále pak především nízké pořizova-

cí náklady, snadná údržba, čistota prostředí, vysoká spolehlivost a jednoduchý rozvod 

energie, např. pomocí rychlospojek. 
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 Nevýhodou pneumatických pohonů jsou vyšší energetické náklady, cena energie je 

3 až 5 x dražší než u elektrických pohonů. Další pak obtížnost regulace, řízení rych-

losti pohybu a polohy zastavení, nerovnoměrnost chodu pohonu a stlačitelnost vzdu-

chu, tedy jeho vysoká poddajnost. Další nevýhodou je hlučnost kompresoru vzduchu 

a jeho nízká účinnost. 

6.4  Kombinovaný pohon
 Smyslem této koncepce pohonu je soustředění výhodných vlastností různých typů 

pohonů v jednom. Kombinované pohony pracují s různými druhy energie a většinou se 

pod tímto označením rozumí kombinace v bezprostřední blízkosti motoru.

 I když je teoreticky možné při uvažování elektrického, hydraulického a pneuma-

tického pohonu vytvořit 6 různých typů kombinovaného pohonu, má zatím praktický 

význam jen elektrohydraulický a pneuhydraulický pohon. V případě elektrohydraulic-

kého pohonu se sleduje využití možností řízení elektromotorů, jejich jednoduchého 

spojení s elektrickými řídícími systémy a výhodných vlastností hydromotorů. U tohoto 

typu pohonu je na vstupu elektromotor, nejčastěji stejnosměrný nebo krokový, a na 

výstupu hydromotor. Způsob spojení mezi oběma motory je proveden tak, že dochází 

k přenosu pohybu od elektromotoru na hydromotor v přesně definovaném poměru 

natočení, popřípadě natočení - posunutí a s výkonovým zesílením. Podstatnou vlast-

ností spojení je tedy polohová zpětná vazba. Elektromotor plní řídící funkci a jeho 

pohyb je sledován hydromotorem se zesíleným výkonem.

 Rozlišují se elektrohydraulické pohony rotační a přímočaré. U obou je na vstupu 

elektromotor s rotačním pohybem, který představuje prvek pro ovládání rozvodu tlako-

vé kapaliny do hydromotoru. V rámci tohoto prvku je zároveň realizována mechanická 

polohová zpětná vazba od výstupu pohonu na vstup. 

 Nevýhodou elektrických krokových motorů je poměrně malý kroutící moment a jeho 

velká závislost na pracovní frekvenci, nebo naopak závislost kritické frekvence na 

zátěži, zejména na jejím momentu setrvačnosti. Tento nedostatek odstraňuje spojení 

s hydraulickými zesilovači, kde zatížení krokového motoru představují jen odpory šou-

pátka rozvodu.

 Kombinovaný pohon uvažovaný v rámci celé konstrukce manipulátoru nebo robotu 
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znamená uplatnění různých druhů primární energie na vstupu různých pohybových jed-

notek. V tomto případě jde např. o využití elektrického pohonu u transportního modulu 

s větším rozsahem pohybu a hydraulického pohonu na úrovni základního pohybového 

systému robotu nebo manipulátoru. Rozšířené jsou kombinace na úrovni pohybový 

systém - ovládací systém - pracovní hlavice.

 Z čistě provozního hlediska je samozřejmě výhodnější uplatnění pohonů se stejným 

druhem pracovního média a z tohoto důvodu nejsou kombinované pohony uvedeného 

typu příliš rozšířené. Dá se říci, že kombinace různých typů pohonů u jedné konstrukce 

je častější u jednoúčelových provedení zejména manipulátorů.
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  7. Programování průmyslových robotů

 Programovat průmyslové roboty můžeme několika způsoby. Nejčastější metodou je 

pak metoda on-line programování, kde se programuje přímo na pracovišti, na ručním 

ovládacím panelu, tzv. teach pedantu v programovacím jazyku robota. Další možná 

metoda programování je tzv. off-line. Metoda obecně založena na softwaru umož-

ňujícím 3D virtuální simulace.  Program kde za pomocí CAD obrazů nakreslíme kon-

krétní robotizovaného pracoviště, i s definovanými pohyby robotů. Tyto simulace pak 

můžeme jednoduše exportovat do příslušného programovacího jazyku robota. Největ-

ší výhodou je, že v průběhu vytváření programu nemusíme mít příslušný robot fyzicky 

k dispozici a tedy můžeme jednoduše zjistit neznáme parametry zařízení, jako napří-

klad dosah robotů nebo kolizní stavy. Trendem poslední doby je pak propojovat on-line 

a off-line metody programování dohromady. Další metodou programování můžeme 

odznačit jako speciální, které budou popsány podrobněji v samostatném odstavci.

7.1  On - line programování
 Metoda On-line programování je nejpoužívanější způsob programování průmyslo-

vých robotů. Jedná se o programování přímo na pracovišti, kde fyzicky přítomný robot 

je naváděn pomocí ovládacího panelu, tzv. teach pedantu. Většina robotů má své 

vlastní uživatelské rozhraní a vlastní programovací jazyk. Ovládací panel je pomocí 

kabelu připojen k řídicímu počítači robota. Moderním prvkem poslední doby jsou doty-

kové displeje. Do budoucna se počítá i s bezdrátovým připojením pomocí wi-fi nebo 

bluetoothu, kde pak odpadne protivné zamotávání kabelu do přípravků a nebo jiných 

ovládacích panelů. Teach pedant je dále vybaven tlačítkem „emergency stop“, který v 

případě nutnosti odpojí pohony a robot 

se okamžitě zastaví. Samozdřejmě při 

tomto způsobu zastavení vznikají sta-

tické a dynamické rázy na koncovém 

členu robota a použití tohoto tlačítka je 

vhodné pouze v případě nevyhnutelné 

kolize, nebo při možném ohrožení na 

zdraví pracovníka.
Obr. 32 Ovládací panel s dotykovým displejem firmy ABB
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7.1.1 Souřadnicový systém robota
 K manuálnímu řízení robota pomocí polohovacích kláves je potřeba definovat 

souřadný systém, ve kterém budou tyto pohyby realizovány. U některých robo-

tů můžeme k ovládání používat i 6D-myš nebo joystick. U drtivé většiny všech 

průmyslových robotů bývají k pohybu používány tyto 4 souřadnicové systémy, 

které ale nemívají stejné označení.

Osový souřadný systém
 V osových souřadnicích je umožně-

no pohybovat individuálně s každou jed-

notlivou osou (A1 až A6) robota zvlášť                 

v kladném nebo záporném směru. Pohy-

bovat ramenem lze buď polohovacími klá-

vesami, nebo myší či joystickem. 

Nástrojový souřadný systém
 Kartézský souřadný systém, jehož 

počátek je umístěn v nástroji. Tento režim 

je obecně orientován tak, že osa X je rov-

noběžná s pracovním směrem nástroje. 

Nástrojové souřadnice jsou stále spojeny 

s nástrojem a proto se se změnou polohy 

nástroje mění i poloha celého souřadného 

systému, který je pak vztažen na koncový 

člen robota, tzv. referenční bod.

Obr. 33 Osový souřadný systém

Obr. 34 Nástrojový systém se servokleštěmi

Obr. 35 Nástrojový systém se hořákem
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Bázový souřadnicový systém
 Kartézský souřadný systém, 

jehož počátek je umístěn v externím                              

zpracovávaném předmětu, nebo exter-

ním přípravku (např. svařovací kleště, 

nebo lepící pistole na stojanu, otočný stůl 

apod). Pokud je navolen tento souřad-

ný systém, pohybuje se robot paralelně 

s osami souřadného systému zpracová-

vaného předmětu. Výhodou pak tohoto 

systému bývá snadné přepočítání báze 

do nových souřadnic například při změně 

umístění přípravku. 

Světový souřadný systém
 Jedná se o defaultní a pevně zadaný 

kartézský souřadný systém, jehož počá-

tek je umístěn do bodu uvnitř podstavy 

robota. Vzhledem k světovému souřadné-

mu systému systému je možno definovat 

posunutí robota.

Obr. 36 Souřadný systém vztažený k bázi

Obr. 37 Světový souřadný systém
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7.1.2 Hlavní pohyby robota
 Chceme-li pohybovat robotem pomocí programu, musíte použít tzv. pohybo-

vé příkazy. Tyto instrukce obsahují informace o typu a rychlosti pohybu, případ-

nou aproximaci pohybu a definici počátečního a koncového bodu (pro kruhové 

dráhy také středového bodu) a ostatní nastavení závislé na typu pohybu. Hlavní 

pohybové příkazy jsou předevší tyto tři:

Pohyb PTP (point to point)
 Nástroj se pohybuje od pořátečního bodu ke koncovému po nejrychlejší drá-

ze. V tomto případě neplatí, že nejrychlejší vykonaná dráha musí být i nejkratší 

a obecně se tedy nejedná o přímku. Rotační pohyb jednotlivých os robota vyko-

návání různé zakřivení drahy (obecně v prostoru), což je rychlejší než vykoná-

vání přímé dráhy. Poté co programátor definuje souřadnice koncového bodu a 

určí parametry mezi počátečním a koncovým pohybem, výsledná dráha není 

předem známá. Důvodem jsou různé rychlosti motorů jednotlivých os. Tento typ 

pohybu se používá pro rychlé přejezdy v prostoru, kde nejsou žádné překážky a 

tedy nehrozí žádná případná kolize. I tak je ale nutno s tímto pohybem zacházet 

opatrně, a při testování projíždět dráhy tvořené PTP pohyby menší rychlostí. Se  

zvyšovaním rychlosti se mění i trajektorie pohybu.

Obr. 38 Trajektorie PTP pohybu

Pohyb LIN (lineární)
 Lineárním pohybem jsou koordinovány osy tak, že se nástrojový, nebo bázo-

vý referenční bod pohybuje po přímce směrem ke koncovému bodu.
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Lineární pohyb se používá tehdy, má-li se robot pohybovat po přesně definova-

né dráze konstantní rychlostí (např. při svařování ) a nebo pokud nelze použít 

PTP pohyb (např. kvůli riziku kolize).

Obr. 39 Trajektorie lineárního pohybu

Pohyb CIRC (kruhový)
 V tomto případě se pohybuje referenční bod nástroje, nebo obrobku k cílové-

mu bodu po kružnici. Trajektorie je definována počátečním, pomocným a kon-

covým bodem. Koncový bod pohybu slouží jako počáteční bod pohybu násle-

dujícího. CIRC pohyb se využívá, je-li třeba pohybovat robotem po kružnici v 

předem definované rychlosti (mm/s). Počáteční, pomocný a koncový bod leží 

na ploše v prostoru. Aby mohl řídící systém dodržet požadavek pohybu na plo-

še s co největší přesností, měly by být jednotlivé body umístěny co nejdále od 

sebe. Naprogramovanou trajektorii probíhá pouze referenční bod a proto tedy 

může nástroj během pohybu měnit svojí orientaci vůči trajektorii.

Obr. 40 Trajektorie kruhového pohybu
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7.1.3 Aproximace pohybů
 Obecně se dá říci, že používání ryze základních pohybů (obecný, lineární, 

kruhový) by bylo pro vetšinu praktických aplikací nedostatečné. Společnou 

vlastností pro všechny předchozí pohyby je, že v koncových bodech se rychlost 

a zrychlení blíží nule, resp. robot v těchto bodech téměř zastaví a pak teprve 

pokračuje ve vykonávání další pohybové instrukce. Z tohoto důvodu se použí-

vají tzv. aproximace pohybů. V případě použití aproximace však již referenční 

bod nástroje nenajede přesné souřadnice jednotlivých bodů, ale dráha se vyko-

návaná plynuleji a rychleji. Aproximace také souvisí se snižováním celkového 

pracovního cyklu, což je časový údaj, který lze považovat za jeden z hlavních 

parametrů při návrhu robotické buňky. V praxi to vypadá, tak že řídicí systém 

monitoruje tzv. oblast přiblížení okolo koncového bodu. Pokud robot vstoupí do 

této oblasti, začne se trajektorie stáčet směrem k dalšímu koncovému bodu.

Obr. 41 Příklad pohybu PTP s aproximací (nahoře) a pohybu CIRC s aproximací (dole)
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7.2  Off - line programování
 Metoda Off-line programování je založena na softwarových systémech, které 

umožnují 3D návrh robotizovaného pracoviště ve virtuálním prostředí. Tento princip 

je založeném na kinematickém nebo dynamickém modelu vybraného robota, který 

se nachází s největší pravděpodobností v knihovně tohoto programu. V systému je 

dále možno definovat dráhy a body, s milimetrovou přesností plánovat rozložení celé 

buňky, optimalizovat chod a případné algoritmy samotného programu. Obvykle se také 

dá i jednoduše změřit čas celého pracovního cyklu, dosažitelnost jednotlivých pozic v 

automatizované buňce, vykreslení pracovních poloh a zjistit případné kolize mezi více 

roboty nebo s vybavením buňky. Většina 

těchto softwarů umožňuje i exportovat 

naprogramovanou dráhu robota do kon-

krétního programovacího jazyzu robota. 

Teoreticky je to sice zajímavá funkce, ale 

prakticky je potřeba takto vygenerované 

programy upravit přímo na pracovišti, 

protože přesnost se kterou byla posta-

vena linka ve většině případů neodpo-

vídá simulovanému modelu robotické 

buňky. Proto ve většině případů je nutno 

informace výrobců Off - line softwaru o 

exportu do programovacích jazyků robo-

tů nutno brát se značnou rezervou. Nej-

známějšími výrobci těchto sofwaru jsou 

RobotWorks, Robcad a DELMIA, kte-

ré jsou univerzálními programy. Nevý-

hodou těchto programů je pak nižší přesnost při výpočtech pohybů robota a drobné 

odchylky v simulované dráze. Tyto odchylky vznikají především z důvodů obecných 

metod výpočtů kinematických pohybů robota, protože výrobci robotů neposkytují algo-

ritmy těchto výpočtů třetím stranám. Dalším řešením je pak využít simulační progra-

my konkrétních výrobců robotů, které tyto algoritmy znají. Např. KUKA Sim Pro, ABB 

Robot studio.

Obr. 42 Simulace v programu DELMIA a skutečná buňka
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7.3  Speciální programování
 Ne přiliš často se vyskytující je programovací metoda play-back, nebo-li opa-

kování záznamu. Řídicí systém robota snímá průběh dráhy a rychlosti pohybu 

po dráze a automaticky tyto informace ukládá v určitých intervalech do pamě-

ti. Robot má v tomto programovaní zvláštní režim, kde pomocí velice citlivých 

snímačů polohy robot zjišťuje svojí polohu v prostoru. Programátor pak vede 

robota přímo za jeho zápěstí a robot sám ukládá pozice, které pak sám dokáže 

zopakovat. Toto programování se používá pro složitější aplikace, které vyžadují 

velkou přesnost. Jako je třeba lakování, svařování nebo čištění odlitků.

 Dalším novým trendem v robo-

tice je vznik nových koncepcí tzv. 

bezpečných robotů, které jsou díky 

souboru bezpečnostních opatření 

a své konstrukci, určeny pro pří-

mou spolupráci s lidmi. Tyto roboty 

mohou sdílet pracoviště s lidmi bez 

ochraných plotů, světelných závor 

či scanerů. Tento způsob progra-

mování se nazývá    human-robot 
cooperation. Jejich bezpečnost 

spočívá v algorimech, které v reál-

ném čase detekují případnou koli-

zi a při doteku se robot okamžitě 

zastaví. Ke značnému  zvýšení 

faktoru bezpečnosti  pak přispívá 

oblá konstrukce bez hran, navíc 

obalená měkkými, nebo pogumovanými plasty, které dobře pohlcují případné 

nárazy. Toto programování se využívá všude tam kde, je možná kooperace s 

člověkem. Jedná se tedy o nejrůznější operace na montážních linkách, labora-

torní aplikace s nebezpečnými látkami nebo aplikace s vkládáním a vyjímáním 

výrobků z forem.

Obr. 43 Pomocná třetí ruka na monážním pracovišti
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  8. Výstupní hlavice (grippery)

 Výstupní hlavice je část manipulátoru nebo robota, která uzavírá polohovací a ori-

entační kinematický řetězec a představuje tedy koncovou část, která přichází do styku 

přímo s objekty manipulace nebo technologického procesu. V současnosti se konstruk-

ce úchopných hlavic řídí hlavně podle jejího praktického vyžití a nasazení do průmys-

lu. Dnešní trend se úbírá směrem, který klade na konstrukci hlavic nároky především 

z hlediska úspěšného opakovaného uchopení objektu. Další snahou je minimalizovat 

hmotnost a rozměry hlavice, přitom nesmí být narušena její správná funkčnost.

 Hlavními požadavky výstupních hlavic pak bývají dostatečně velká a bezpečná 

uchopovací síla vůči drženému předmětu, zabezpečení stability opakované polohy 

uchopených objektů v rozsahu dovolené nepřesnosti uchopení, odstranění nežádou-

cích deformací v místech mechanického kontaktu nežádoucích deformace, destrukce 

a případně jiné negativní efekty, minimalizace hmotnosti při dostatečné tuhosti a výko-

nu a samozdřejmě náklady na výrobu. 

 Činnost manipulátorů nebo robotů spočívá v nastavování diskrétních poloh výstupní 

hlavice nebo ve spojitém pohybu po obecně definované prostorové trajektrorii, přičemž 

se zpravidla řídí i orientace hlavice.

 Z hlediska technologického využití je můžeme rozdělit na:

8.1 Úchopné hlavice
 Základní funkcí úchopných hlavic je poskytnout sevření objektu a bezpečně 

vykonat manipulaci i při možných statických a dynamických rázech, které se na 

koncovém členu robota vyskytují. Úchopná hlavice má několik variant a závisí 

na mnoha požadavcích, které mohou vzájemně působit na provedení požado-

vaných úloh. Úchopné hlavice mohou mít také navrženy různé akční členy jako 

například senzory přítomnosti dílce, kamerové systémy či scanery. 

 Úchopné hlavice pak můžeme rozdělit na:

  a)  Účelové 

  b)  Víceúčelové

  c)  Univezální  
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 a) Účelové úchopné hlavice
 Jedná se o hlavice navržené pro konkrétní případy. Dispozice úchopných ele-

mentů nemůže být aktivně změněna. Úchytné elementy, např. čelisti, se v tom-

to případě musí měnit pokaždé, když je změněn původní úchopovaný předmět. 

Jejich výhodou je pak nízká cena, strojní jednoduchost a hospodárnost ke své 

funkci.

Obr. 44 Vnitřní a vnější účelová úchopná hlavice

Obr. 45 Schéma hydraulického chapadla

Princip funkce hlavice:
 Na obr. 45 lze vidět konstrukční 

řešení hydraulicky ovládaného úchopné	

hlavice s jednoduchým pákovým pře-

vodem. Úchopnou sílu na čelistech 

vyvozuje píst (6) přes pružné spoje-

ní (4,5). Tyto pružiny zaručují držení 

objektu i při poklesu tlaku hygrogene-

rátoru. Na vstupu ovládacího motoru 

musí být umístěn hydraulický zámek 

(3). Hlavice je připojena k přírubě 

robota přes šrouby a středící čepy (1). 
Natáčení hlavice je zprostředkováno 

od dvojčinného hydromotoru s ozube-
nou pístnicí přes pastorek (2). 
Čelisti (7) i stykové plochy (8) 

jsou vyměnitelné a umožňují 

přizpůsobení hlavice rozmě-

rům a tvaru daného uchyco-

vaného objektu.
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 c) Univerzální úchopné hlavice
 Tyto hlavice se počtem stupňů volnosti přibližují lidské ruce. V průmyslové 

praxi se téměř nevyskytují z důvodu, složitosti a vysoké ceny. Pro běžné prů-

myslové manipulační aplikace se využívají účelové popř. víceučelové hlavice.

Typický kinematický model univerzálních hlavic je zobrazen na obrázku č.47.

Obr. 47 Kinematické schéma u typické univerzální hlavice Obr. 48 Čtyřprstá ruka s oponujícím palcem Schunk SAH1

 b) Víceúčelové úchopné hlavice
 Jedná se o hlavice navržené pro případy, kdy uchopované předměty jsou tva-

rově stejné a mění své rozměry pouze v malém rozsahu. Obvykle se pak využí-

vá pojezdové kolejničky nebo vyměnitelných čelistí s rychloupínacím prvkem.

Obr. 46 Víceúčelová úchopná hlavice
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8.2 Technologické, kontrolní a měřicí hlavice
 Nejvýznamnější součástí technologických hlavic je příslušný nástroj nebo sou-

stava nástrojů, u kontrolní nebo měřicí hlavice jde především o senzory sledující 

nejrůznější veličiny.

Obr. 49 Kontrolní hlavice tloušťky plechu

8.3 Kombinované hlavice
 Tyto hlavice zpravidla zajišťují v rámci jedné konstrukce dvě a více technolo-

gických operací.

1

3

2

Princip funkce hlavice:
 Na obr. 49 lze vidět konstrukční 

řešení kombinované hlavice umož-

ňující manipulaci s tlakovými výlisky 

s paralelní realizací technologické 

operace odstřižení vtoku. Úchopná 

část je opatřena čtyřmi přísavkami 

s podtlakovými komorami (1), tech-

nologickou část tvoří pneumaticky 

ovládané nůžky (2), zakončené bři-

ty (3) pro odstřih. Výhodou této hla-

vice je zkrácení pracovního cyklu a 

zjednodušení struktury pracoviště.

Obr. 50 Kombinovaná hlavice pro manipulaci s výlisky
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  9. Robotizováné pracoviště

 Pod pojmem robotizované pracoviště si můžeme představit velmi složité, sofisti-

kováné systémy s nejrůznějšími dalšími navazujícími systémy, zajišťující například 

dopravu materiálu, výměnu nástrojů, zpětnou vazbu mezi řídicím systémem SPS a 

různé druhy kontroly. Lze si ale představit i dobře fungující malé buňky s jednodu-

chými operacemi, ručním zakládáním, minimem bezpečnostních prvků a bez vyšší 

úrovně řízení. Podmínkou správné funkce je spolupráce všech těchto prvků. Spektru 

průmyslových odvětví, které lze úspěšně robotizovat je velmi široké, ale v průběhu 

času se vytvořilo několik průmyslových odvětví, které roboty vyžívají nejčastěji. Pro 

tyto pracoviště začali vznikat i specializované konstrukce robotů, které svým tvarem, 

pracovní oblastí a jinými faktory ovlivňující funkci robota tak, aby byla vhodná pro dané 

průmyslové odvětví. Omezujícím faktorům příslušných prostředí se tedy přizpůsobuje 

robot. Můžeme se setkat například s čtyřosými roboty, vhodné pro manipulaci, s dutý-

mi rameny robotů, vhodné především pro rozvody laků a barev pro aplikace s nanáše-

ním laků, a nebo s nerůznější povrchovou úpravou a vysokým stupněm krytí IP vhodné 

například pro potravinářský průmysl, nebo do výbušných prostředí. 

 O integraci robotizovaného pracoviště v neposlední řadě rozhodují i ekonomické 

možnosti zákazníka. Zákazník si musí dobře spočítat zda je ekonomický výhodné 

postavit plně automatizované pracoviště s vyšší cenou a kde je návratnost v dohledné 

době, nebo zda bude výhodnější postavit poloautomatizovanou linku s lidskými ope-

rárory. Na stále rostoucí oblíbenost robotizovaných pracovišť a jejich implemetaci do 

průmyslové praxe má jistě kladný vliv i klesající cena senzorického vybavené a velký 

počet dodavatelských firem na trhu.

 Hlavním prvkem robotizovaného pracoviště je samozdřejmě robot, jeho řídicí sys-

tém a ovládací panel. Skříň řídicího systému robota obsahuje frekvenční měnič pro 

každou osu zvlášť, tedy nejméně 6 u šestiosého robota. Většinou zde bývá i sedmý 

například pro připojení robota na pojezdové plošině. Další vybavení jsou bezpečnostní 

karty pro snímání chybových stavů, videokarty VGA pro připojení LCD displeje panelu 

a případné připojení externího monitoru, multifunkční karty pro připojení komunikač-

ních rozhraní a karty pro připojení externích vstupů/výstupů.
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Obr. 50 Blokový diagram řídicího systému robota KUKA

 Napětí pro koncové výstupní zesilovače je generováno přímo ze sítě (bez transfor-

mátoru) pouze usměrněním napětí 3 x 400V. Vzniklé napětí je tedy 565V. Výstupní 

stupně musí být proto dimenzovány na 600V. Procesor počítá nové polohy jednotli-

vých motorů (jednotlivých os ) v interpolačních cyklech dlouhých 12 ms. Jednotlivé 

hodnoty jsou zasílány do druhého procesoru umístěného na kartě DSEAT. Tento sys-

tém zajišťuje, pomocí speciálního softwaru, řízení polohy, řízení rychlosti a komutaci 

(posun fází napájecího napětí motoru za účelem vytvoření rotujícího elektromagnetic-

kého pole). Výpočty a řízení probíhají v digitální formě. Karta DSEAT posílá do cent-

rálního zdroje informace o velikosti proudu přicházejího do jednotlivých motorů. Tento 

přenos je realizován přes paralelní rozhraní ve 125 ms cyklu. Digitální přenos není 

náchylný k EMC rušení.Číslicové hodnoty proudů jsou převedeny na analogové hod-

noty, které budí výstupní výkonové stupně zesilovačů přes regulátory proudu. 
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9.1 Řízení pracoviště
 Řízení robotizovaného pracoviště lze teoreticky provádět třemi způsoby, kte-

ré se využívají podle složitosti úlohy, kterou má průmyslový robot nebo i více 

robotů vykonávat.

Řídicí
systém
robota

Bezpečnostní
 okruh 

Senzory

Chapadlo

Přepínače

Obr. 51 Schéma pracoviště s využitím řídicího systému robota

daná menšími počtem poruchových prvků. Nevýhodou pak bývá možnost rozší-

ření tohoto pracoviště, která jsou omezená především parametry robota. Máme 

na mysli například paměť, omezený počet vstupů a výstupů apod. Tento způsob 

řízení bývá použitý u malých automatizovaných pracovišť nejčastěji s jedním 

robotem, např. svařovací a manipulační aplikace.

b) Pracoviště řízené pomocí OPC serveru
 Druhý způsob se využívá tam kde potřebujeme maximalizovat flexibilitu výrob-

ního procesu. Jedná se o připojení vzdáleného zařízení s podrobnou vizualiza-

cí, nebo-li OPC serveru a k terminálu PC, pomocí vysokorychlostních sítí, např. 

Ethernet. Z tohoto PC pak lze provádět změny parametrů výrobních operací.  

Řízení se vyznačuje velkou flexibilitou, avšak při jeho realizování je potřeba  

odstranit všechny stavy ve kterých se výrobní proces může nacházet a tyto sta-

vy odpovídajícím způsobem ošetřit. Tento způsob řízení se používá nejméně. 

Pracoviště řízené pomocí OPC serveru také není nejlevnější.

a) Pracoviště řízené robotem
 Pracoviště realizované nej-

jednodušším způsobem, kde 

je využíto pouze řídící systém 

průmyslového robotu a na jeho 

digitální vstupy a výstupy jsou 

připojeny potřebné senzory a 

ovládací prvky pracoviště. Nej-

větší výhodou je především 

nízké pořizovací náklady tohoto 

typu pracoviště, vyšší flexibilita 

i teoreticky vyšší spolehlivost 
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Řídicí
systém
robota

Řídicí
systém
robota

PC

síť Ethernet

Obr. 52 Zjednodušené schéma Pracoviště s využitím OPC serveru

c) Pracoviště řízené pomocí externího PLC
 Nejčastější možností jak rozšířit počet vstupů a výstupů je připojení exter-

ního programovatelného počítače PLC přes různé typy průmyslových sběrnic 

(DeviceNet, Profibus apod). Takto je možné propojit i několik robotů nebo jiných 

výrobních strojů na jednom pracovišti a centrálně je ovládat nadřazeným PLC 

(např. Siemens Simatic) v reálném čase. 

Řídicí
systém
robota

Řídicí
systém
robota

PLC

síť DeviceNet
Ovládací

panel
Modul

I/O

Obr. 53 Zjednodušené schéma pracoviště s externím PLC
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9.2 Několik příkladů robotizovaných pracovišť
 	

Svařovací pracoviště
 Technologicky lze tyto pracoviště rozdělit na obloukové a bodové svařová-

ní.  Pracoviště pro obloukové svařování je vybaveno základním příslušenstvím 

jako je svařovací zdroj, hořák a podavač drátu. Dále z důvodu bezpečnosti je 

na přírubě robotu používán kolizní senzor, který v případě nechtěného kontaktu 

hořáku s překážkou vyvolá změnu výstupního signálu a na tuto změnu reaguje 

robot zastavením. Aby byla zaručena stejná kvalita svaru používá se i čistící 

stanice hořáku a zástřih svařovacího drátu do které, robot pravidelně zajíždí.

 Robot určený pro bodové svařování musí být vybaven procesní jednotkou, 

zajišťující pravidelný oběh a hlídání chladící kapaliny, protože svařovací kleště 

je potřeba chladit. Bodové kleště jsou mnohem rozměrnější a těžší než je hořák 

pro obloukové svařování a z toho důvodu se pro bodové svařování obecně 

používají roboty s větší nosností. Nejvíce lze tyto kleště spatřit na automatizova-

ných linkách v automobilovém průmyslu. Až 80 % svarů je realizováno pomocí 

bodového svařování.
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Manipulační pracoviště
 Po svařování je asi nejrozšířenější aplikací manipulace s materiálem v nej-

různějších obměnách. Obvykle se jedná o zakládání nebo vybírání polotovarů 

a obrobků z jiných strojů. Například ze vstřikolisů, nebo pece. Při manipulaci s 

objemnějšími tvary, vznikají při pohybu stroje dynamické rázy s čímž je potřeba 

počítat dopředu a nosnost robota lehce předimenzovat a vhodně zkonstruovat 

úchopné hlavice. Přední výrobci robotů nabízejí roboty až do nosností1200 kg. 

Paletizace
 Samostatným typ manipulační operace můžeme nazývat paletizaci výrobků. 

U této jednoduché úlohy není potřeba měnit orientaci manipulované součásti ve 

všech osách, proto výrobce robotů začal nabízet roboty s redukovaným počtem 

os. Jeho předností je zjednodušená kinematika v řídícím systému robotu a vyšší 

nosnost, kterou je schopen poskytnout. Robot je schopen vykonávat translační 

pohyb ve všech třech osách, avšak rotaci pouze v ose která je kolmá k základně 

robotu. 

Obr. 55 Paletizace hliníkových polotovarů pomocí standardního 6-osého robota
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Pracoviště pro nanášení lepících tmelů
 Tyto pracoviště bývají vybaveny dávkovačem lepidla, topícími stanicemi a  

lepící tryskami. Topení vyžívá robot k udržování trvalé teploty ve všech systé-

mech dopravy lepidla, aby nedošlo k zatvrdnutí lepidla v trysce nebo v přívod-

ních hadicích při delší nečinnosti robota. Dle typu lepidla se využívá i druhý robot 

který může problematické partie předehřívat například plasmovým hořákem.  

 Výhodou těchto pracovišť pak bývá nanesení stejného množství lepidla na 

každý lepený objekt. 

Pracoviště pro nástřik barev a laků
 Poměrně často se využívají roboti na lakovací aplikace. Pro tuto průmyslo-

vou oblast výrobce robotů nabízí stroje s dutými rameny přizpůsobeny pro roz-

vod laků. Výhodou těchto pracovišť jsou zejména ekonomické kde tyto systémy 

mohou ušetřit až 30% nátěrových hmot oproti ručnímu nanášení barev. Další 

výhodou jsou pak nižší nároky na údržbu, souvislá a na každém lakovaném 

objektu stejná vrstva laku nebo snížení nebezpečí pro lidskou obsluhu, která 

byla vystavena riziku vdechnutí výparů z nátěrových hmot.

Obr. 56Lakování nárazníků
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  Závěr

 V době kdy jsem dálkově studoval univerzitu v Pardubicích jsem pracoval jako pro-

gramátor robotů. Práce robotika mi přijde velice zajímavá a proto jsem chtěl, tento 

neustále se rozvíjející, technický obor čtenáři přiblížit. Původním záměrem této Baka-

lářské práce bylo popsat konkrétní pracoviště, jako například svařovací linku karosérie 

automobilu, buňku na lepení světlometů či řezání vodním paprskem, tedy pracoviště 

se kterými se v průmyslové praxi běžné lze setkat. Avšak po konzultacích se svým 

vedoucím práce nad rozsáhlostí tohoto nápadu si tuto myšlenku ponechám pro pří-

padnou diplomovou práci a nyní čtenáře seznámím s robotikou v obecnější rovině. 

 Obor robotiky je velmi rozsáhlý a ze začátku jsem nevěděl jak tuto problematiku 

správně uchopit, ale finální výsledek by se dal rozdělit na drobný úvod do základů 

robotiky, kde by se měl čtenář dozvědět rozdělení průmyslových robotů a manipu-

látorů, něco o jejich konstrukci, možných kinematických strukturách a jejich výhody 

a nevýhody. Poté následuje hadware, pohybové jednotky a pohony. Tato část se mi 

podařila dle mého názoru nejlépe a čtenář se dozví čím je tvořen pohyb robota a opět 

výhody jednotlivých pohonů. Kapitola Programování a popis softwaru, který se náchá-

zí hned po této části, je dle mého názoru vždycky problematický, protože na toto téma 

existují mnohasetstránkové manuály, které doslova „ za ručičku “ dovedou uživatele 

ke konečnému programu. Z důvodu omezeného stránkového limitu jsem nechtěl ani 

zabíhat do podrobností a z téma jsem vybral jen to podstatné a popsal základní pohy-

by a možnosti programování. Předposlední část kde se zabývám úchopnými zařízení 

je dle mého názoru dobře popsaná, a to především díky názorným nascanovaným 

obrázkům. Poslední část se zabývá robotickými pracovišti. Čtenář by měl získat jas-

nou představu jaké typy aplikací se dají těmito robotizovanými systémy řešit. Práce mi 

i se sháněním materiálů zabrala zhruba tři čtvrtiny roku. Se svojí prací jsem celkem 

spokojený, budu doufat že bude spokojený i čtenář.
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