Modul „MECHATRONIKA“

Rozšíření kompetencí učitelů v technických oborech
reg. č.: CZ.1.07/1.3.07/03.0021

1

Obsah
1

Úvod .................................................................................................................................... 4

2

Modul „MECHATRONIKA“ .................................................................................................... 6

3

2.1

Robotické aplikace s kamerami.............................................................................................. 6

2.2

Mechatronika a robotika ve stylu Schneider Electric ............................................................. 6

2.3

Digitální prototypování .......................................................................................................... 7

2.4

Mikrovstřikování kovových prášků ......................................................................................... 7

2.5

Mechatronické prvky ve stavbě strojů ................................................................................... 7

Podrobné přiblížení novinek ............................................................................................... 10
3.1

Digitální prototypování ........................................................................................................ 10

3.1.1

Úvod................................................................................................................................. 10

3.1.2

Historie ............................................................................................................................ 13

3.1.3

Digitální prototypování a PLM ......................................................................................... 14

3.1.4

Workflow digitálního prototypování ............................................................................... 15

3.1.5

Propojení dat a týmů ....................................................................................................... 18

3.1.6

Digitální prototypování a udržitelnost ............................................................................. 18

3.1.7

Prodejci digitálního prototypování .................................................................................. 18

3.1.8

Autodesk Inventor – funkční navrhování v průmyslové praxi ......................................... 21

3.1.9

Závěr k Digitálnímu prototypování .................................................................................. 24

3.2

Robotika ............................................................................................................................... 25

3.2.1

Historie ............................................................................................................................ 25

3.2.2

Možnosti využití ............................................................................................................... 26

3.2.3

Jak to funguje................................................................................................................... 28

3.2.4

Druhy pohonu .................................................................................................................. 30

3.2.5

Pracovní hlavice ............................................................................................................... 32

3.2.6

Řízení robotů ................................................................................................................... 34

3.2.7

Programování robota....................................................................................................... 35

3.2.8

Výrobci průmyslových robotů v ČR.................................................................................. 36

2.2.9 Technické zabezpečení ........................................................................................................ 37
4

Zdroje ................................................................................................................................ 39

5

Seznam obrázků ................................................................................................................. 41

2

3

1 Úvod
Při studiu technických oborů je, nejen pro žáky, ale i pedagogy, důležité pracovat
s novými poznatky, moderními technologiemi. Pro žáky je bezprostředně nutné, aby znali
aktuální postupy a technologie, se kterými budou následně pracovat ve své profesi. Pro jejich
uplatnění je nejdůležitější rychlá orientace, přizpůsobivost k rychle měnícím se podmínkám a
snaha udržet si získané zaměstnání.

Cílem vzdělávacího modulu MECHATRONIKA je přiblížení aktuálních trendů ve výrobě
učitelům odborných předmětů a odborného výcviku tak, aby byly schopni tyto skutečnosti
přenést do výuky. Dojde tak k aplikaci informací o aktuálních trendech a technologiích ve
vybraných oborech do výuky žáků, což jim výrazně usnadní přechod do profesního života.

Tento vzdělávací materiál je určen primárně pro odborné učitele a učitele odborných
předmětů středních odborných škol a učilišť a vznikl z prostředků Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci realizace projektu Rozšíření kompetencí
učitelů v technických oborech, registrační číslo: CZ.1.07/1.3.07/03.0021. Projekt byl
podpořen v rámci 3. výzvy vyhlášené v roce 2009 Ústeckým krajem v Operačním programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Na přípravě vzdělávacího materiálu se podíleli:
nositel projektu:
Střední průmyslová škola technická Varnsdorf, příspěvková organizace
a následně Vyšší odborná škola a střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace
partner projektu:
SEDUCTUS, s.r.o.
zhotovitel vzdělávacího programu:
Forad Consult, s.r.o.

2010 ©
Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace
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2 Modul „MECHATRONIKA“
2.1 Robotické aplikace s kamerami
Se stoupající cenou práce v České republice řada firem investuje do nových výrobních prostředků s
vyšším stupněm automatizace ve výrobě. U řady výrobních procesů lze s výhodou používat roboty
zejména tam, kde se jedná o opakovanou práci, práci v nevhodných podmínkách nebo těžkou práci.
Aby byl robot schopen pracovat jako náhrada lidské síly, potřebuje výrobek „vidět“. Za tímto účelem
ho lze vidění – machinevision. Za účelem spolupráce s roboty dodává firma Cognex spolu se svými
produkty od roku 2008 také podporu pro komunikaci s roboty všech hlavních světových výrobců, a to
jak pro aplikace s inteligentními kamerami In-Sight, tak pro systémy, které využívají pro analýzu
obrazu PC – systémy Vision Pro. U systémů In-Sight je možné kameru přímo propojit s robotem –
není nutné používat další komunikační zařízení, „černé skříňky“ apod.
Jednou se základních aplikací pro propojené systémy robot+kamera je navigování robotické paže na
náhodně orientovaný výrobek pohybující se na dopravníku. Kamera ve vhodném místě snímá
dopravník a „hledá“ výrobek. Jakmile výrobek detekuje, změří jeho polohu a orientaci, a tyto údaje
předá řídicí jednotce robotu. Na základě těchto informací je robot schopen výrobek za jízdy uchopit a
například založit do palety. Je tak možné před uložením výrobek změřit, přečíst kódy a podle nich
například uložit na příslušné místo.

2.2 Mechatronika a robotika ve stylu Schneider Electric
Řešení Schneider Electric, využívaná dnes po celém světě, výrazným způsobem spoří čas na vývoj a
následné zkoušky. A úspora času a nákladů je v dnešní době pro všechny firmy bez výjimky kritickou
otázkou. Představme si dále některé technologie, které spadají do nabídky firmy Schneider Electric.
Výkonová elektronika a motory
Dvě řady servopohonů Lexium 05 a Lexium 15 tvoří základ nabídky regulovaných pohonů, která bývá
obecně označována jako motion control – řízení pohybu. K servozesilovačům Lexium jsou v naprosté
většině aplikací přiřazeny i vhodné střídavé synchronní servomotory přímo z produkce Schneider
Electric s otáčkovou a polohovou zpětnou vazbou. Na hřídel motoru bývá, na základě požadavků na
pohon a na základě výpočtu, přimontována převodovka. Synchronní servopohon může být nahrazen
pohonem s krokovým třífázovým motorem se zpětnou vazbou nebo bez ní. U některých úzce
specializovaných aplikací se používá EC motor (elektronicky komutovaný stejnosměrný synchronní
motor).
Pro pohyb v jedné ose nabízí společnost Schneider Electric lineární osy PAS. Převod z rotačního na
lineární pohyb se zde provádí pomocí kuličkového šroubu nebo ozubeného řemenu. Typická délka
osy je od několika decimetrů do několika metrů. Osy PAS jsou dodávány jako celek, tedy včetně
motorů s převodovkou a příslušným regulátorem. Mechanickou modifikací osy PAS je výložníkový
systém LMA. V případě systému LMA se na rozdíl od osy PAS pohybuje celé tělo osy včetně motoru s
převodovkou. Maximální zátěž je 18 kg.
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2.3 Digitální prototypování
V České republice můžeme zmínit společnost Aquacomp Hard, která dodává zařízení pro povrchové
úpravy, zejména do automobilového průmyslu. Digitální prototypování pomáhá konstruktérům
Aquacomp Hard prostřednictvím softwaru Autodesk Inventor především v jejich představivosti.
Výkres nemusejí tvořit od jednotlivých 2D výkresů, ale de facto celé zařízení modelují, skládají ho
z jednotlivých prvků. Konstruktérům poskytuje lepší přehled o celé konstrukci, dělají mnohem méně
chyb, eliminují kolize a nebojí se pustit do daleko složitějších řešení. V případě zařízení pro úpravu
povrchů v automobilovém průmyslu je například možné namodelovat typickou karoserii auta a
zabránit případným kolizím s konstrukcí lakovací či jiné linky.

2.4 Mikrovstřikování kovových prášků
Odborníci IFAM vyvinuli postup mikrovstřikování kovových prášků (μ-MIM) speciálně přizpůsobený
pro sériovou výrobu velmi malých mechanických dílů a mikrostruktur pro mechatronické systémy.
Aby bylo možné vytvářet složité tvary výlisků i v mikrometrických rozměrech, používají se pro
mikrovstřikování velmi jemné kovové prášky s částicemi velikosti do 5 μm. Prášky se promísí se
speciálním pojivem a homogenní směs (Feedstock) se potom speciální mikrovstřikovací jednotkou
vtlačuje do příslušných forem a následně se tepelně zpracovává. Vstřikovací jednotka byla
navrhována pro snadnou manipulaci a pro dosažení vysoké kvality i těch nejmenších vyráběných dílů.
Tímto výrobním postupem bylo v IFAM již úspěšně zhotoveno velké množství drobných dílů z prášků
různých kovů a slitin (železa, ušlechtilé oceli 316L a 17-4PH, mědi, slitiny wolfram-měď aj.), které se
uplatnily např. v technice mikropohonů, v mikrofluidice (mikroventily, mikropumpy aj.),
v inteligentních senzorech, v lékařské technice i ve spotřební elektronice.

2.5 Mechatronické prvky ve stavbě strojů
Mechatronika v konstrukci a stavbě strojů vede k tomu, že software zabírá stále vyšší podíl na dalším
vývoji a na splnění požadovaných funkcí strojů a zařízení. V těchto systémech mají klíčovou funkci
elektronicky řízené pohony.
Pohonné funkce ve stroji
Regulovaný pohon ve stroji nebo zařízení není samoúčelný, ale plní zcela konkrétní úkol. Může to
přitom být například přesné nastavování polohy, kontinuální posuv materiálu nebo navíjení a odvíjení
materiálu z rolí. Tento úkol je v praxi realizován součinností softwaru pro řízení pohybu, výkonné
větve z měniče frekvence a motoru a také dalších pasivních součástí pohonné techniky. Mechanická
energie motoru je přenášena pomocí převodů, vřeten, ozubených řemenů nebo hřídelí do výrobního
procesu.
Mechatronická stavebnice pohonů
Předpokladem pro řešení množství strojírenských aplikací je stavebnice, jejíž prvky lze navzájem
kombinovat. Tyto prvky je možné shrnout následujícím způsobem - stavebnice převodovek, která
může být opět kombinována s různými motory (třífázovými motory a servomotory); třífázové a
synchronní servomotory pro nejrůznější dynamické požadavky, s možností dodatečného vybavení
nejrůznějšími měřiči polohy (resolver, enkodér), brzdou a cizím ventilátorem; měniče frekvence v
příslušných výkonových třídách, buď pro jednotlivé osy, nebo jako prvky víceosého systému se
společným napájením; bezpečnostní moduly pro realizaci různých bezpečnostních funkcí,
integrovaných v pohonu; softwarové moduly pro regulaci pohonů v různých třídách užitných
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vlastností (regulace U/f, vektorová regulace bez zpětné vazby, servoregulace se zpětnou vazbou);
softwarové moduly pro řízení pohybů konkrétního řešení pohonu; komunikační moduly pro spojení s
nadřazenou řídicí technikou.
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3 Podrobné přiblížení novinek
3.1 Digitální prototypování
3.1.1

Úvod

Digitální prototypování je jednou z oblastí mechatroniky, jež můžeme definovat jako komplex idejí,
metod a prostředků pro kreativní počítačové řízení, programování a výrobu dynamických systémů s
uvažováním podstatných výkonových a informačních interakcí uvnitř i vně systémů. Zjednodušeně
jde o synergickou kombinaci přesné mechaniky, elektrotechniky, elektroniky, řízení a počítačových
věd. Mechatronika je velmi důležitá pro mnoho odvětví výrobního průmyslu, jako je např.:


spotřební zboží,



letecký a obranný průmysl,



automobilový průmysl,



zdravotnictví,



zpracování materiálů.

Digitální prototypování umožňuje vytvoření koncepčního návrhu, sestrojení, výrobu. Prodeji a
marketingovému oddělení dává možnost virtuálně prozkoumat a dokončit produkt ještě před tím,
než je skutečně vytvořen. Digitální prototypování se svými funkce jde mnohem dále než vytváření 3D
designů. Vývojovým týmům dává možnost zhodnotit funkčnost pohyblivých částí, zjistit, jestli produkt
neselže a také zjistit, jak jednotlivé komponenty produktu spolupracují se subsystémy - ať už
pneumatickými, nebo elektrickými. Simulací a validací podmínek reálného světa mohou snížit počty
potřebných reálných prototypů, čímž sníží cenu a čas potřebný pro fyzické (reálné) prototypování.
Mnoho firem používá digitální prototypování místo nebo jako doplněk k reálnému prototypování.

Obrázek 1 ukázka aplikace digitálního prorotypování

Zdroj: http://www.adeon.cz/reseni/strojirenstvi/40-unsorted/160-digitalni-prototypovani
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Digitální prototypování mění tradiční vývojový cyklus, který se skládá z těchto po sobě jdoucích
procesů:


design



sestavení



testování



oprava designu



analýza



testování



sestavení.

Digitální prototypování je založeno na oddělení designu, konstrukce a výroby, kdy je možné produkt
virtuálně otestovat a posoudit veškeré záležitosti s ním související ještě před jeho skutečnou realizací.
Jedná se o jeho vzhled, sestavu, funkčnost jednotlivých částí, náročnost výměny těchto částí,
uspořádání, finanční náročnost jednotlivých částí apod., a to bez budování drahých fyzických
prototypů, jen za pomoci „pouhé“ simulace. Digitální prototypování je nástroj, díky kterému lze
produkt navrhovat, testovat, optimalizovat a řídit proces konstrukce od koncepčního návrhu až po
finální fáze výroby. Další výhodou je použití jednoho digitálního modelu v celém konstrukčním
procesu, což významně pomáhá zefektivnit vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými odděleními a
dalšími subjekty při jejich snaze nabídnout trhu inovativnější produkty v nadstandardně krátkých
termínech.
Firmy takto mohou uskutečnit testování skrze proces digitálního prototypování, namísto potřeby
několikrát po sobě stavět reálné prototypy a následně je testovat, jestli budou fungovat. Tímto se
sníží počet reálných prototypů pro validaci návrhu. Studie ukazují, že použitím digitálního
prototypování pro odchytání problémů předem, dosáhnou výrobci nižšího počtu změn při výrobním
procesu. Protože jsou měření v digitálním prototypování velmi přesná, firmy mohou zjistit
nesrovnalosti a vyvarovat se výrobním problémům, které by se mohly objevit v průběhu výrobního
procesu. Za použití přístupu digitálního prototypování mohou firmy digitálně testovat širší spektrum
funkcí jejich výrobku. Mohou také rychle testovat návrhové iterakce, aby zhodnotily, zda mají
přebytek, nebo nedostatek designových komponent.
Digitální prototypování se pro dnešní svět stává nepostradatelným, a to především kvůli neustále se
vyvíjejícím požadavkům na výrobky a technologie, jejich stále vyšší komplikovaností, větší míry
flexibility a rychlejší uvádění produktů na trh a na druhé straně zase kvůli snižování nákladů, které
jsou předpokladem pro tvorbu nových výrobků a technologií.
Jednou z cest, která sníží náklady, zároveň zajistí rychlost, produktovou kvalitu i následnou
spokojenost zákazníků, může být právě cesta využívání digitálního prototypování. Ovšem tento
systém nemá jen samé výhody. Nevýhodou je jejich velká složitost, požadavky na rozšíření softwaru a
odborného pracovníka, který umí s programem pracovat.
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Obrázek 2 ukázka nové technologie digitálního prototypování Autodesk Invertor

http://www.hagerman.com/Products/2010/Images/Inventor%202010%20Molded%20Part%20Defini
tion%20Screen%20Shot.jpg
Použití digitálního prototypování umožňuje rychlý návrh všech technických součástí. To představuje
obrovský pokrok, od tradičního, časově náročného, na chyby citlivého a nákladného přístupu, který
spočívá v předávání kaskádových a vzájemně závislých součástí návrhu sériově od jednoho
specializovaného oddělení k dalšímu pro celou dobu vývoje produktu.
Zjednodušeně lze říci, že v odvětví průmyslové výroby boří digitální prototypování některé z bariér,
jako jsou:


čas,



prostor,



vzdálenost,



peníze,



jazyk apod.

Dle slov ředitele společnosti Autodesk z článku Digitálním prototypování podporovaná mechatronika
je hlavním tahounem inovací ve zdroji IT Systems ze dne 6. 5. 2010 „je digitální prototypování
týmovým ekosystémem, ve kterém designéři, konstruktéři, obchodníci a zákazníci nepřetržitě
spolupracují od konceptu až po výrobu. Výsledkem je lépe navržený produkt, jehož výroba stojí
méně, dostane se dříve na trh, generuje vyšší marže, poskytuje interním zdrojům svobodu
v inovacích a líbí se zákazníkům.“
Průzkum Aberdeen Group ukazuje, že výrobci, kteří využívají digitální prototypová, sestrojí o polovinu
méně reálných prototypů oproti běžnému výrobci, dostanou se na trh o 58 dní rychleji, než je běžný
průměr a mají o 48 % nižší náklady vynaložené na prototypování.
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3.1.2

Historie

Pojem digitální prototypování známe již něco málo přes 10 let, zejména u softwarových společností,
jako je Autodesk, PTC, Siemens PLM (dříve UGS), a Dassault, které se zabývají nabídkou software pro
počítačovou pomoc při návrhu (CAD) schopnou vytvořit přesné 3D modely.

Obrázek 3 ukázka práce s programem Autodesk Inventor

http://www.ansys.com/images/loaderassy.gif

Dá se tvrdit, že řízení produktového cyklu (dále jen PLM - product lifecycle management) byl jakousi
předzvěstí digitálního prototypování. PLM je integrovaný, informacemi řízený přístup pro životní
cyklus výrobku od výroby po jeho spotřebu (likvidaci). Hlavním aspektem PLM je koordinace a řízení
produktových dat mezi softwarem, dodavateli a členy týmu, kteří jsou zapojeni do životního cyklu
produktu. Firmy používají sady softwarových nástrojů a metod, aby integrovaly lidi, data a procesy
pro podporu jednotlivých kroků v životním cyklu produktu nebo pro řízení životního cyklu produktu
od začátku až do konce. PLM sebou často nese také produktovou vizualizaci pro usnadnění
spolupráce a chápání mezi interními a externími týmy, kteří spolupracují v různých aspektech
životního cyklu produktu.
I když byl koncept digitální prototypování už nějaký čas dlouhotrvajícím cílem výrobních společností,
tak se teprve nedávno stalo skutečností pro malé a střední výrobce, kteří si nemohou dovolit
implementaci komplexních a drahých PLM řešení, jelikož by to pro ně bylo extrémně nákladné bez
záruky, že se jim to vyplatí.
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3.1.3

Digitální prototypování a PLM

PLM je především u velkých výrobních společností velice důležité, a to kvůli spojení jinak
nespojených, roztříštěných aktivit, jako jsou např. koncepční výroba, design, návrhy, výroba, prodej a
marketing. PLM představuje plně integrovaný přístup v produktovém vývoji, který potřebuje
investice do aplikačního software, implementace a integrování do ERP (enterprise resource planning)
systémů, stejně jako do tréninku koncových uživatelů a sofistikovaného IT personálu pro správu
technologie. PLM implementace jsou vysoce uživatelsky upravené a komplexní řešení, často
vyžadující nahrazení stávajících technologií. Právě kvůli vysokým nákladům a potřebě IT specializace
pro nákup, nasazení a rozběhání PLM řešení, si toto řešení (implementace PLM) spousta malých a
středních podniků nemůže dovolit.
Digitální prototypování je životaschopná alternativa k PLM pro tyto malé a střední výrobce. Podobně
jako PLM se i digitální prototypování snaží spojit jinak nespojené a roztříštěné aktivity, jako je
koncepční výroba, design, návrhy, výroba, prodej a marketing. Nicméně na rozdíl od nejen finančně
náročného PLM, digitální prototypování nepotřebuje podporu kompletního vývojového procesu od
návrhu po spotřebu, ale spíše se zaměřuje na část výrobního procesu od designu po výrobu. Svět
digitálního prototypování končí ve chvíli, kdy je digitální produkt již hotový, a jsou zhodnoceny
výrobní náklady na potřebný materiál. Digitální prototypování si také klade za cíl vyřešit mnoho
problémů jako PLM, ale bez nasazení vysoce uživatelsky upravených, vše-zahrnujících softwarových
řešení. S digitálním prototypováním se mohou firmy zaměřit na konkrétní potřebu pro zvolení
vhodného přístupu při růstu obchodu. Mezi další rozdíly DP a PLM patří:


digitální prototypování potřebuje méně účastníků, než PLM,



digitální prototypování využívá méně komplexní proces pro sběr, správu a sdílení dat,



výrobci mohou za použití digitálního prototypování oddělit výrobní aktivity od řízení provozu,



digitální prototypování nemusí (ale může) být integrováno do ERP, CRM (customer
relationship management) a PPM (project and portfolio management) softwaru (což jsou
speciální softwarová řešení pro různé potřeby firmy.
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3.1.4

Workflow digitálního prototypování

Workflow digitálního prototypování zahrnuje využití jednoho digitálního modelu naskrz návrhovému
procesu pro překonání propastí, které typicky existují mezi pracovními skupinami, jako je průmyslový
design, strojírenství, výroba, prodej a marketing. Vývoj produktu může být ve většině firem obecně
rozdělen do následujících fází:


koncepční návrh



inženýrství (návrh)



výroba



zapojení zákazníka



marketingová komunikace.

Koncepční návrh
Fáze koncepčního designu zahrnuje data od zákazníků nebo potřeb trhu pro vytvoření produktového
návrhu. Designéři pracují v případě workflow digitálního prototypování digitálně, od úplně prvního
návrhu napříč fázi koncepčního návrhu. Zachycují své návrhy digitálně a pak sdílejí svá data s
inženýrským týmem za použití běžných formátů soborů. Data průmyslového designu jsou následně
začleněny do digitálního prototypu, aby byla zajištěna technická proveditelnost.
Ve workflow digitální prototypování designéři a jejich týmy přezkoumávají data digitálního designu
skrze vysoce kvalitní digitální zobrazování a vykreslování pro získání informací před rozhodováním o
designu produktu. Designéři mohou vytvořit a vyobrazit několik iterací designu, měnit materiál,
barvu, schéma předtím, než je koncept uzavřen.
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Inženýrství (návrh)
Inženýři mohou v průběhu inženýrské fáze workflow digitálního prototypování vytvářet 3D modely
(digitální prototypy) spojující designová data získaná při fázi koncepčního návrhu. Týmy také přidávají
data elektrických systémů do digitálního prototypu při jeho vývoji a hodnotí, jak jednotlivé systémy
spolupracují. V této fázi workflow jsou všechna data související s vývojem produktu integrována do
digitálního prototypu. Firmy v inženýrské fázi workflow pracují a dolaďují všechna daty mechanická,
elektrická a data průmyslového designu. V této fázi je digitální prototyp plně realistický model
hotového produktu.

http://opiniones.terra.es/tmp/swotti/cacheYXV0B2RLC2SGAW52ZW50B3I=/imgAutodesk%20invent
or4.jpg

Inženýři testují a validují digitální prototyp napříč designovému procesu, aby zvážili nejlepší možná
řešení a vyhnuli se nákladným chybám. Inženýři mohou za použití digitálního prototypu:


provádět integrované výpočty a napěťové, ohybové a pohybové simulace pro validaci návrhu;



testovat, jak budou spolupracovat pohyblivé součástky;



vyhodnocovat různá řešení problémů spojených s pohybem;



testovat, jak se bude design chovat v reálných podmínkách;



provést napěťovou analýzu pro zhodnocení výběru vhodného materiálu a jeho nahrazení;



vyzkoušet sílu součástek.

Firmy mohou začleněním integrovaných kalkulací, napětí, ohybových a pohybových simulací do
wokflow digitálního prototypování urychlit výrobní cyklus minimalizováním fáze reálného
prototypování.
Inženýři mohou také během této fáze workflow vytvořit dokumentaci potřebnou pro produkční tým.
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Výroba
Ve workflow DP jsou výrobní týmy zapojeny v brzké fázi návrhového procesu. Tento vstup umožňuje
inženýrům a výrobním expertům pracovat společně na digitálním procesu napříč návrhovému
procesu a zajišťuje tak, že produkt může být vytvořen za použití minimálních nákladů. Výrobní týmy
mohou vidět produkt přesně takový, jaký je zamýšlen a mohou poskytnout vstup pro zajištění
realizovatelnosti (vyrobitelnosti). Firmy mohou provést simulace slévání na digitálních prototypech
pro plastické části a vstřikovací formy pro otestování vyrobitelnosti svých návrhů, aby identifikovaly
výrobní chyby před samotnou výrobou forem.
Digitální prototypování také umožňuje produktovým týmům sdílet detailní návody k montáži s
výrobním týmem. Zatímco papírové návody k montáži mohou být matoucí, 3D vizualizace digitálních
prototypů jsou jednoznačné. Tato brzká a čistá spolupráce mezi výrobním a inženýrským týmem
pomáhá minimalizovat výrobní problémy v dílně.
Nakonec mohou výrobci také použít DP pro vizualizaci a simulaci rozložení výrobních pater a
výrobních linek. Mohou zjistit rušivé vlivy při detekování potenciálních problémů prostorových
omezení a kolizí výrobního vybavení.

Zapojení zákazníka
Zákazníci jsou zapojeni napříč workflow digitální prototypování. Raději, než čekat na dokončení
fyzického prototypu, firmy zahrnou zákazníky už do brzké fáze vývojových procesů. Ukážou
zákazníkům realistické vyobrazení a animace digitálního prototypu produktu, aby zákazníci viděli, jak
vypadá a jaká bude jeho funkce. Toto brzké zapojení zákazníků umožňuje firmám případné včasné
zrušení, takže neztrácejí čas designem, inženýrstvím a výrobou produktu, který nesplní zákaznická
očekávání.

Marketingová komunikace
Firmy mohou vytvořením 3D CAD dat digitálního prototypu vytvořit realistické vyobrazení, ukázky a
animace pro trh v tištěné formě, webové prezentaci, v katalozích, nebo v televizních reklamách. Bez
potřeby vytvoření drahých reálných prototypů a následného focení, firmy mohou vytvořit virtuální
fotografie a videa téměř nerozpoznatelná od reálných.
Realistické vizualizace nejen že ulehčují marketingovou komunikaci, ale také prodejní procesy. Firmy
mohou reagovat na požadavky a nabídky na projekty bez vytváření reálných prototypů - za použití
vizualizace mohou potenciálním zákazníkům ukázat, jak budou finální výrobky vypadat. Vizualizace
také umožňují firmám přesněji sázet na to, že většina zákazníků bude mít stejná očekávání od
finálního produktu. Firmy mohou také využít vizualizací pro usnadnění procesu hodnocení po
zajištění obchodu. Hodnotitelé mohou interagovat s digitálními prototypy v realistických prostředích,
což jim umožňuje validaci designových rozhodnutí v brzké fázi vývojového procesu.
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3.1.5

Propojení dat a týmů

Pro podporu workflow digitální prototypování používají firmy nástroje pro správu dat pro koordinaci
všech týmu v jednotlivých fázích workflow, přímočaré revize návrhů a automatické vypouštění
procesů pro digitální prototypy a spravování výrobních nákladů na materiál. Tyto nástroje pro správu
dat spojují všechna kritická data pracovních skupiny pro digitální prototypování.

3.1.6

Digitální prototypování a udržitelnost

Firmy ve zvýšené míře využívají digitální prototypování pro porozumění faktoru udržitelnosti v
nových produktových designech a také, aby snáze splnily požadavky zákazníků pro udržitelnost
produktů a procesů. Minimalizují spotřebu materiálu posuzováním mnoha návrhů, aby zhodnotili
optimální typ materiálu potřebného pro výrobu produktu. Díky sníženému množství potřebných
reálných prototypů také výrobci snižují množství odpadního materiálu.
Digitální prototypování umožňuje firmám snížit také uhlíkovou stopu jejich produktů. Například
WinWinD - společnost, která vytváří inovativní větrné turbíny, používá DP pro optimalizaci produkce
energie větrných turbín pro různé povětrnostní podmínky. Kromě toho také bohaté údaje poskytnuté
z DP mohou pomoci firmám dosáhnout shody s rostoucím počtem regulací zaměřených na životní
prostředí spojených s výrobky a dobrovolnými standardy udržitelnosti.

3.1.7

Prodejci digitálního prototypování

Existuje mnoho prodejců zaměřených na různé aspekty workflow digitálního prototypování. Mezi
tyto patří CFdesign 2010, Autodes, Dassault Systemes, PTRC, Siemens PLM Software a Rhinoceros.

3.1.7.1

Software pro průmyslový design



Autodesk Alias Design



Autodesk Alias Surface



Autodesk Alias Automotive



Siemens NX CAD



Rhinoceros



solidThinking
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3.1.7.2

Software pro 2D a 3D návrhy a simulace



AutoCAD



Autodesk Inventor



AutoCAD Electrical



AutoCAD Mechanical



Autodesk Algor



EPLAN Platform



Siemens NX CAD



SolidWorks



IronCAD



Pro/ENGINEER



Solid Edge



Catia

3.1.7.3

Software pro správu dat



Autodesk Vault



SolidWorks Enterprise PDM



Siemens Teamcenter



Windchill PDMLink



Dassault Matrix One



Oracle Agile PLM



Aras Innovator

3.1.7.4

Výrobní linky



Autodesk Navisworks



Autodesk Moldflow



Moldex3D



Siemens NX Machining



Siemens Tecnomatix
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3.1.7.5

Software pro spolupráci



Autodesk Design Review



eDrawings



PDF



ProductView



Siemens JT2Go

3.1.7.6

Software pro vizualizaci a animaci



Autodesk Showcase



Autodesk 3ds Max



Autodesk Maya



Bunkspeed hyperShot



Bunkspeed hyperMove



Bunkspeed hyperDrive



RTT DeltaGen



RTT DeltaView
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3.1.8

Autodesk Inventor – funkční navrhování v průmyslové praxi

Jedním z programů, který se používá pro digitální prototypování, se nazývá Autodesk Inventor.
Program Autodesk Inventor je spolehlivým nástrojem pro zefektivnění strojírenského konstruování.
Není už potřeba volit mezi 2D a 3D, jelikož Autodesk Inventor disponuje nástroji pro oba tyto typy.
Autodesk Inventor nabízí funkce, které jsou potřeba pro navrhování lepších výrobků, pro správu
konstrukčních procesů a pro sdílení dat s obchodními partnery. Inventor je základní součástí řešení
firmy Autodesk pro tvorbu digitálních prototypů.
Webové stránky www.xanadu.cz uvádějí tyto informace:

3.1.8.1

Co je Autodesk Inventor?

Autodesk Inventor je světově nejprodávanější CAD aplikace pro strojírenskou 3D konstrukci - výkonná
aplikace od Autodesku, výrobce nejrozšířenější CAD aplikace - AutoCADu. Ve světě bylo dosud
instalováno přes 800.000 licencí Inventoru (každých 5 minut přejde někdo na Inventor). Firma
XANADU je autorem českých lokalizací Inventoru a dodavatelem Inventoru i podnikových řešení
postavených na této CAD aplikaci.
Autodesk Inventor vám umožní:


být produktivní již od prvního dne jeho použití



pracovat s obzvláště vysokým výkonem při rozsáhlých sestavách



vytvářet náčrty s prvotním řešením funkčnosti a následným řešením tvaru



používat existující DWG výkresy AutoCADu



intuitivně vytvářet a modifikovat konstrukční sestavy



zachytit, sdílet a opakovaně využívat konstrukční znalosti



pracovat paralelně v širším týmu konstruktérů



používat konstrukční údaje o výrobku kdykoliv a kdekoliv



pracovat s rozhraním, které sleduje vaše pracovní postupy



vytvářet 2D výkresovou dokumentaci rychleji a přesněji než pomocí 2D CAD nástrojů.
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3.1.8.2

Technologie

Autodesk Inventor je postaven na zcela nové technologii pro strojařský CAD, která navazuje na
parametrické a variační modelování, a je označována jako "adaptivní modelování". Program není
řešen jako nadstavba AutoCADu, ale umí pracovat se soubory DWG. Jde o produkt, který je
orientován na uživatele, kteří zatím nemohli přejít na 3D technologii z toho důvodu, že dosavadní 3D
systémy svým výkonem a kapacitou nedovolovaly modelování reálných rozsáhlých sestav (desítky
tisíc dílů) nebo jim 3D technologie připadaly obtížně zvládnutelné a příliš komplikované. Autodesk
Inventor rozšiřuje portfolio strojírenských aplikací Autodesku o novou, vyšší dimenzi.“

3.1.8.3

Co obsahuje? Jak se s ním pracuje?

Program Autodesk Inventor obsahuje mnoho oblastí, se kterými se dá pracovat v různých fázích
výroby produktu. Jsou to např.:


pracovní prvky a konstrukce náčrtů,



modelování součástí,



modelování součástí z plechu,



modelování sestav,



adaptivní modelování v sestavách,



svařované součásti,



vizualizace a animace,



tvorba výkresů,



konstrukční a analytické nástroje apod.

http://videotekavizion.com/wp-content/uploads/2009/05/inv10_overview_bro_us-1.jpg
V tomto programu se nachází mnoho dalších funkcí pro snadnější práci při tomto prototypování, jsou
to již dílčí činnosti, pro které je dobré se seznámit přímo s daným programem, např.


konstruktérský zápisník,



ZOOM a posun pohledu,



nástroje pro úpravu prostorového pohledu



dynamická vizualizace,



fyzikální vlastnosti materiálů,



náčrtové roviny



kreslení náčrtů,



promítané konstrukce
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kolmost,



rovnoběžnost,



tečnost



kolineárnost,



pevný bod,



vysunutý prvek



zkosení,



zaoblení,



spirála,



žebrování,



prodloužení plochy,



obtisk,



reliéf,



náhled na průřez tělesem,



nástroje pro modelování součástí z plechu,



plocha,



obruba,



lem,



profilový ohyb,



ohnutí,



vystřižení rohu,



rozvin,



vazby součástí v sestavách



nástroje pro konstrukci a úpravy komponentů,



kontrola sestav,



normalizované součásti a profily,



vizualizace součástí a sestav,



styly scén,



styly osvětlení,
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styly povrchu,



animace sestav,



nastavení norem kreslení



řez,



průřez,



náčrty ve výkresech apod.

Funkcí, které lze nalézt v programu Autodesk Inventor, je mnohonásobně více, avšak nemá smysl je
všechny vyjmenovávat.

3.1.9

Závěr k Digitálnímu prototypování

Digitální prototypování slouží k návrhu produktu a jeho vyzkoušení ještě před samotnou fyzickou
výrobou a je velmi hojně využíváno jak tuzemskými, tak zahraničními firmami. Je tedy žádoucí, aby je
znali žáci středních odborných škol technického typu.
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3.2 Robotika
3.2.1

Historie

Nápady na vytvoření umělých lidí, či strojů, které pracují samostatně, pocházejí již z dob starověké
legendy o Kadmovi, v legendě totiž zasel dračí zuby, které se proměnily na vojáky. V další legendě o
Pygmalionovi oživla socha Galatea. O něco později, v řecké mytologii, tvořil starořecký bůh Hefaistos
mechanické sluhy, nebo také vytvořil robota Talose, který střežil ostrov Kréta. První dochované
návrhy robota, který je podobný člověku pocházejí od slavného vynálzce Leonarda da Vinciho,
odhadem z roku 1495. V návrzích byl jasně vyznačen rytíř, který dovedl mávat pažemi, hýbat hlavou,
nebo hýbat čelistmi. Zda-li se da Vincimu podařilo robota sestrojit ovšem důkazy neexistují. V roce
1926 společnost Westinghouse Electric Corporation sestrojila Televox, to byl vůbec první robot, který
byl schopný vykonávat užitečnou práci za člověka. Dalším mezníkem bylo vytvoření dvou
samostatných robotů Elmera a Elsie v roce 1948 a 1949. Oba roboti vnímali světlo a pomocí dotyku
také své okolí. První opravdový robot, který byl programovatelný, digitální a učenlivý vyvinul v roce
1954 George Devol a pojmenoval ho Unimate. V roce 1960 ho majitel prodal společnosti General
Motors, kde sloužil ke zvedání a skladování horkých kusů kovu z tlakové slévárny. V roce 1982 byla
poprvé vyrobena robotická paže, která znamenala další menší průlom ve vývoji robotů. Teprve
s vynálezem integrovaných obvodů a s tím spojený vynález procesorů přinesl do oborů robotika nové
možnosti.

Obrázek 4 Robotická paže
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3.2.2

Možnosti využití

Aplikace robotů v rámci automatizace všech možných odvětví je velmi široká. Rozdělení robotů se liší
dle tvůrců rozdělení, obecně se roboti dělí na dvě třídy a to podle práce, kterou vykonávají:
a) Práce, kterou robot umí dělat lépe než člověk
b) Práce, kterou člověk umí udělat lépe, ale jedná se o práci v nepříznivých podmínkách, nebo o
práci často opakující se
Ty práce, jež vyžadují rychlost, přesnost spolehlivost, nebo odolnost, tam jsou již od robota Unimate
nasazováni roboti, tak aby zlevnili, urychlili a zlepšili výrobu. Dnes na celém světě působí přes 1
milión instalovaných robotů, nejvíce jich je v Asii, pak v Evropě a Severní Americe, naopak nejméně
jich je v Africe.
Dalším způsobem jak rozdělit roboty, jsou obory, do kterých jsou nasazovány.
Výroba automobilů
Samozřejmě se jedná o výrobu
sériovou a ne o ruční výrobu
žádaných a drahých automobilů.
V současnosti je to obor, ve které
působí nejvíce pracovních robotů.
Automatické linky, které chrlí každý
den stovky automobilů, jsou
osazeny různými druhy robotů od
těch svářecích až po ty, které
kompletují celou karosérii.

Obrázek 5 montážní linka

Balící technika
Další obor, ve kterém se robotů hojně
využívá. Především k paletizaci a balení
vyráběné produkce jako je například
odebírání nápojových kartonů z konce
dopravníkového pásu a rychlému
umístění do přepravek nebo k nakládání
a vykládání v obráběcích centrech.

Obrázek 6 robotizovaný balící stroj
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Elektronický průmysl
V elektronickém průmyslu se
hojně využívá robotů typu
„pick & place“ (tzv. seber a
umísti), takový robot je totiž
schopný
přenést
neuvěřitelné
množství
součástek
za
časovou
jednotku a jednoznačně tak
předčí člověka, právě co se
rychlosti,
ale
také
spolehlivosti a přesnosti týče.

Obrázek 7 robot typu „pick & place“

Další aplikace robotů:
Jak již bylo řečeno, tak roboti mají velmi široké uplatnění
napříč celým spektrem činností, které člověk může
vykonávat. Jednou z dalších je například úklid. Jedná se o
práci, při které se člověk lidově řečeno ušpiní a
málokterý člověk tuto práci dělá rád. I v tomto „odvětví“

Obrázek 9 úklidový robot

existují roboti, kteří jsou schopni za člověka
alespoň část práce vykonat. Dalším a neméně
důležitým oborem je lékařství. Netřesoucí se
ruka u chirurga je velmi důležitou součástí
každé operace, ať už běžné, nebo velmi
specifické. Rovněž i do tohoto oboru již
prostupují roboti a to především v podobě
laparoskopických robotů, kteří jsou schopni
udělat řez na setiny milimetru přesně.

Obrázek 8 laparoskopický robot
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3.2.3

Jak to funguje

Robot není jen samotné rameno, nebo koncová svářečka, robot, to je také periferie a zařízení pro
řízení robota. Samotná konstrukce robota pak obsahuje pohony, které pohybují robotem, dále
kinematiku, což je mechanická konstrukce, složená z kloubů, ramen a podobných zařízení, také
odměřovací zařízení, které snímají polohu robota na každé ose a poslední věcí jsou senzory, které
představují měřící čidla, které měří například odchylky u vyráběných výrobků.

3.2.3.1

Kinematické struktury

Vlastní mechanická soustava robota obsahuje dvě oddělené části, hlavní pohybový systém, který
zajišťuje nastavení polohy těžiště objektu v prostoru, tedy polohovací systém. Druhou část tvoří
vedlejší pohybový systém, který určuje natočení – orientaci objektu v prostoru, tzv. orientační
systém. Na výstupu celé kinematické struktury je umístěna pracovní hlavice, která je přizpůsobená
způsobu použití manipulátoru, nebo robotu pro provádění manipulačních, popřípadě i jiných
technologických operací. Schopnosti robota jsou potom dány počtem kinematických dvojic
realizovaných v rámci konstrukce a způsobem řízení jejich relativního pohybu. I když rozmanitost
pohybových funkcí robotů se zdá být srovnatelná s pohyblivostí lidské paže, je ve skutečnosti výrazný
rozdíl nejen ve struktuře pohybového systému, ale i v rozsahu jeho možností. Zásadní rozdíl mezi
pohybovým systémem lidské paže a ramenem robotu spočívá v tom, že výsledná pohybová funkce u
robotu se dosahuje superpozicí oddělených jednoduchých translačních a rotačních pohybů, zatímco
elementy částí paže člověka jsou pohyblivé v několika osách. Dílčí pohyby se přitom většinou ani
nedají jednoznačně označit za čistě rotační nebo translační.
Rozdělení dle kinematických struktur je následující:


Kartézská kinematická struktura – tři translační kinematické dvojice, označení TTT



Cylindrická kinematická struktura – dvě translační a jedna rotační kinematická dvojice,
označení TRT



Sférická kinematická struktura – dvě rotační a jedna translační kinematická dvojice, označení
RRT



Angulární kinematická struktura – tři rotační kinematické dvojice, označení RRR

Obrázek 10 kinematické struktury
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3.2.3.2

Pohony průmyslových robotů a manipulátorů

Hlavní funkcí pohonu je přeměna vstupní energie na mechanický pohyb. Energie vytvářená motorem
se pak na výstup pohybové jednotky přenáší buď přímo, nebo přes transformační blok. Existuje
několik požadavků, které jsou spojeny s pohony průmyslových robotů. Tím prvním je plynulý
bezrámový rozběh a brzdění, dále vysoká přesnost polohování, dostatečná polohová tuhost,
minimální hmotnost, minimální rozměry a vhodné prostorové uspořádání.
Plynulý bezrámový rozběh a brzdění
Tento požadavek má hned několik důvodů. Za prvé je důležité, aby přenášený objekt byl bezpečně
držen, při plynulém pohybu je pak nutné vyvinout mnohem menší úchopnou sílu, na rozdíl od
trhaného pohybu s rázy. Za druhé je nutné vyloučit kmitání pracovních hlavic kolem konečné polohy,
ke kterému by mohlo docházet. A posledním důvod je více než jasný, při neplynulém, trhavém
pohybu dochází k mnohem rychlejšímu opotřebení jednotlivých součástí robotu a tím pádem dochází
ke snížení životnosti a spolehlivosti stroje.
Vysoká přesnost polohování
Přesnost polohování je závislá na kinematické, tedy mechanické struktuře a na tuhosti její realizace,
na přesnosti ovládání pohonu a na způsobu registrace polohy. Rozlišujeme dva systémy:


Řízení pohybu bez zpětné vazby -> otevřený systém



Řízení pohybu se zpětnou vazbou -> uzavřený systém

Dostatečná polohová tuhost
V případě manipulace s různými věcmi dochází velmi často k tzv. vratným pohybům. Rameno robota
se dostane do vratné polohy a od pohonu pohybové jednotky se očekává, že udrží tuto polohu i přes
působení vnějších sil a to do určité úrovně. Polohovou tuhostí potom rozumíme schopnost tuto
polohu udržet. Velkou polohovou tuhostí disponují např. hydraulické motory, které tak dosahují
pomocí zablokování kapaliny v pracovním prostoru motoru prostřednictvím rozvaděče. Naopak
minimální polohovou tuhost mají elektromotory a pneumatické motory.
Minimální hmotnost
Zde je důvod jasný. Čím menší hmotnost celého robota a jeho součástí, tím menší energetická
náročnost provozu, tím menší tlak na jednotlivé součásti a tím delší životnost robota samotného.
Minimální rozměry
Minimální rozměry jsou úzce svázané s minimální hmotností robota, ale navíc vytvářejí předpoklad
pro dosažení co nejlepších manipulačních vlastností. Čím méně robot zabírá v prostoru, tím lépe se
pracuje okolo.
Vhodné prostorové uspořádání
Taktéž souvisí s minimálními rozměry, navíc ovlivňuje celkové uspořádání konstrukce robota, tím se
podílí na pracovních možnostech celé konstrukce ve vztahu k úrovni schopností pro činnost
v prostoru s překážkami apod.
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3.2.4

Druhy pohonu

Pohon rozdělujeme dle druhu energie, která se přivádí na vstup motoru:
a) Elektrické
Je samozřejmostí, že elektrické motory pracují s elektromotorem, tento pohon se dostal do popředí
díky tomu, že umožnil nástup výhodných kloubových kinematických struktur a také možností
převodování. V současné době převažují pohony o maximálním výkonu do 6kW. Za výhody
elektrického motoru můžeme považovat snadno dostupnou energii, která je pro něj dodávána, tedy
elektřina. Dále také jednoduché spojení s řídícími prvky, poměrně jednoduchá údržba a čistota
provozu. V porovnání s hydraulickým pohonem je elektrický pohon mnohem méně hlučnější, méně
náročné na chlazení i na celkový zabraný prostor, menší pořizovací, provozní a udržovací náklady.
Nevýhodou je závislost na dodávce elektrické energie, požadavky na kvalitu provedení všech částí
mnohdy složitých systémů a také nebezpečí úrazu elektrickým proudem, které bývá velmi často
způsobená nedodržením bezpečnostních předpisů.
Elektrické pohony můžeme ještě dále dělit na pohony:
1) S rotačním výstupem
a. Rotační motory se spojitým pohybem
b. Rotační krokové motory
c. Otočné elektromagnety
2) S přímočarým výstupem
a. Lineární motory se spojitým pohybem
b. Lineární krokové motory
c. Hybridní motory
d. Přímočaré elektromagnety
b) Tekutinové
Mezi tekutinové pohony počítáme dva druhy pohonů a to pneumatický a hydraulický pohon.
Hydraulický pohon je uplatňován především při potřebě větších výkonů, pneumatický pohon je pak
uplatňován v jednodušších manipulátorech s menší nosností. Oba dva pohony pracují se stejným
druhem média, a to s tekutinou. Využívá se rozdílných vlastností kapalin a plynů, především
poddajnost a viskozita. Mezi nejpoužívanější tekutiny můžeme zařadit minerální oleje, nebo stlačený
vzduch v případě pneumatického pohonu. Výhodou tekutinového pohonu je možnost realizace
přímočarých pohybů konstrukčně jednoduchými, rozměrově malými a spolehlivými motory bez
nutnosti zařazení transformačního bloku, dále jednoduché spojité řízení základních parametrů
pohonu, tzn. síly, kroutícího momentu, rychlosti v celém rozsahu prostřednictvím řízení tlaku a
proudu tekutiny, nízká hodnota poměru hmotnosti a výkonu, zejména u hydraulických motorů a
možnost přetížení motoru bez nebezpečí poškození.
U hydraulických pohonů můžeme oproti pneumatickému pohonu tyto výhody:




Velká tuhost
Plynulý chod, možnost dosažení i malých rychlostí pohybů bez převodů, a to s velmi dobrou
rovnoměrností
Velká účinnost
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Naopak existují i některé nedostatky:
 Potřeba samostatného, odděleného energetického bloku
 Poměrně obtížné dosažení vyšších pohybových rychlostí
 Závislost viskozity kapaliny na teplotě, což se projevuje ve změně tlakových poměrů a
případně i rychlosti pohybu motoru
 Hořlavost některých druhů pracovních kapalin
Výhody pneumatického pohonu:
 Možnost připojení na centrální rozvod stlačeného vzduchu v rámci pohonu, jednoduchý
rozvod bez zpětného odvádění vzduchu z motoru
 Možnost dosažení rychlých přímočarých pohybů
 Možnost činnosti ve velkém tepelném rozsahu, ve výbušném prostředí a v provozech
s nebezpečím vznícení od otevřeného ohně
Nevýhody pneumatického pohonu:




Obtížné udržování rovnoměrného pohybu, zejména při malých rychlostech
Poměrně komplikované mazání pohyblivých částí prvků mechanismu
Poměrně drahý provoz, výroba stlačeného vzduchu je až 8x dražší než výroba elektřiny a až
4x dražší než výroba tlakové kapaliny

Suma sumárum, z předchozích poznatků můžeme říci, že pneumatický pohon je výhodné použit u
menších robotů s výkonem přibližně do 1 kW, taktéž je výhodné jej nasazovat do jednodušších
pracovních cyklů, kde vystačíme s nastavováním polohy na pevné dorazy a tam kde nevadí obtížné
řízení rychlosti pohybu a jeho nerovnoměrnost.

c) Kombinované
Jak již bývá zvykem v mnohých oblastech průmyslu, tak i v oblasti robotických pohonů dochází ke
slučování výhod jednotlivých pohonů v jeden pohon. Kombinované pohony tedy pracují s různými
nositeli energie. Teoreticky je možné vytvořit až 6 různých typů kombinovaného pohonu, v současné
době má však přínos pouze kombinace elektrohydraulická a pneumohydraulická.
V prvním případě je na vstupu elektromotor a na výstupu hydromotor, důležitá je zpětná polohová
vazba, která umožňuje těmto pohonům spolupracovat. Elektromotor tedy plní řídící funkci a jeho
pohyb je sledován hydromotorem se zesíleným výkonem. Elektrohydraulické pohony rozdělujeme na
pohony rotační a přímočaré. Nevýhodou této kombinace je malý kroutící moment a velká závislost na
pracovní frekvenci, nebo závislost kritické frekvence na zátěži, zejména na jejím momentu
setrvačnosti.
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3.2.5

Pracovní hlavice

Pracovní hlavice zastává funkční část celé konstrukce robotu, je na konci celého pohybového
systému, tj. hlavního a vedlejšího a je svým tvarem a provedením přizpůsobena prováděné činnosti.
Existují následující typy aplikací, kterým jsou hlavice přizpůsobené:
a)
b)
c)
d)

Vkládání objektů do pracovního prostoru výrobních zařízení a jejich vyjímání
Mezioperační manipulace
Technologická operace
Kontrolní operace

V návaznosti na typy aplikací pak tedy známe tyto hlavice:

a) Úchopné hlavice
Tyto hlavice umožňují zachycení objektů při manipulaci.
Uchopení objektu je doprovázeno mechanickým stykem, tedy dotyku úchopných prvků hlavice
s povrchem objektu. Styky existují dva, a to oboustranný, nebo jednostranný mechanický styk
s hlavicí. V prvním případě se jedná o napodobeninu lidského úchopu, tedy působení dvou
protilehlých sil. Při jednostranném úchopu se využívá působení různých fyzických sil, jako jsou síly
gravitační, magnetické, nebo podtlakové. Stěžejním prvkem úchopných hlavic jsou tzv. úchopné pvky,
které jsou na nosné části hlavice, tyto části jsou ve styku s objektem, se kterým se manipuluje. Tyto
prvky mohou být ovládány řídícím systém, potom je označujeme jako aktivní úchopné prvky, nebo
naopak je nelze přímo ovládat řídícím systémem, potom je označujeme jako pasivní úchopné prvky.

3.2.5.1

Mechanické úchopné prvky

Nejjednoduššími prostředky k zachycení objektů jsou různé typy tvarových lůžek, čepy, vidlice, háky,
nebo pružné čelisti atd., tyto jednoduché prvky označujeme jako pasivní mechanické hlavice. Jako
aktivní mechanické hlavice označujeme mechanická chapadla. Ta jsou vybavena ovládanými
pohyblivými čelistmi – aktivní úchopné prvky. Princip úchopu je pak podobný jako když bere věc do
ruky člověk.

3.2.5.2

Podtlakové úchopné prvky
Pasivními podtlakovými prvky označujeme pryžové
deformační přísavky. Díky přitlačení přísavky na
povrch objektu dochází k jejímu uchopení. Deformací
přísavky se nejdříve zmenší objem vnitřního prostoru
a při zpětném pohybu vzniká podtlak. Síla úchopu pak
závisí na tvaru a tuhosti přísavky. Tento typ úchytu je
velmi jednoduchý a dokáže pracovat jak v kapalném,
tak plynném prostředí a proto je v rámci úchopových
možností
jeden
z nejoblíbenější, samozřejmě
s přihlédnutím
k objektům,
se
kterými
je
manipulováno. Jako aktivní podtlakové prvky

Obrázek 11 pasivní podtlakový úchop pomocí
přísavek

označujeme podtlakové komory, úchopová síla pod
tlakem se vytváří buď vývěvou, nebo ejektorem.
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3.2.5.3

Magnetické úchopové prvky

Tyto prvky se používají v oblastech, kdy je manipulováno s objekty z feromagnetických materiálů.
Pasivní skupinu tvoří permanentní magnety a naopak aktivní skupinu tvoří elektromagnety. Velkou
předností obou skupin je opět jejich jednoduchost, ovšem nemohou být nasazeny úplně všude.
Pasivní skupina je velmi výhodná při manipulaci s malými objekty o malé hmotnosti, kdy nedochází
k samovolnému uvolňování. Elektromagnety je naopak lepší použít při manipulaci s měkkými, či
křehkými výrobky, u kterých hrozí deformace, nebo dokonce jejich rozbití.

b) Technologické, kontrolní a měřící hlavice
Technologické hlavice umožňují provádění technologických operací a jejich charakteristickým znakem
je odpovídající nástroj, např. skalpel u laparoskopických robotů.
Tento typ hlavic je teprve na počátku svého možného využití a počítá se s ještě větším rozšířením.
Odhady jak rozsáhlé využití to může být se ovšem velmi různí.
Technologické operace, které provádí robot, můžeme rozdělit do dvou skupin:
1) Operace, při nichž nedochází k mechanickému styku výstupní hlavice s objektem
2) Operace, při nichž dochází k mechanickému styku s objektem
Do první skupiny patří ty operace, které se řadí mezi ty jednodušší, není totiž nutné přesně
přizpůsobovat polohu technologické hlavici. Ve druhé skupině vznikají při operacích vnější síly, které
zatěžují konstrukci robota, je tedy nutné přesně nastavovat konečnou polohu nástroje, nebo řídit
jeho relativní dráhu vzhledem k objektu. V tomto případě se využívá různých sad čidel, které
umožňují robotovi adaptovat se na aktuální pozici, anebo svou pozici změnit tak aby vyhovovala
technologické operaci.

c) Speciální hlavice
Speciální hlavice můžeme dělit na dvě skupiny:
1) Jednoúčelové konstrukce, přísně přizpůsobené určitě konkrétní aplikaci
2) Konstrukce využívající vývojově nové, tedy neobvyklé prvky.
Přizpůsobení úchopné hlavice způsobu nasazení může zahrnovat kromě vlastní mechanické
konstrukce i umístění čidel pro rozlišení vlastností přenášených objektů.

d) Kombinované hlavice
Tyto hlavice pak v sobě kombinují všechny hlavice výše zmíněné.
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3.2.6

Řízení robotů

Řízení robota vlastně zajišťuje transformaci požadovaného programu na činnost, které ovlivňuje
kinematickou soustavu robota a tak vytváří požadovanou práci. Program je souborem elementárních
úkonů, které na sebe navazují. Stejně tak manipulátor následuje program v sousledu pohybů, takže
v případě průběhu úkonů se jedná o nastavování polohy popřípadě řízení rychlosti v závislosti na
poloze. Podle způsobu zadání programu činnosti se rozlišuje řízení:
a) S pevným programem
Toto řízení přichází v úvahu v souvislosti s činností jednoduchých manipulátorů, u kterých se
dlouhodobě nepředpokládá změna v programu.
b) S pružným programem
Řízení s pružným programem pak na druhé straně umožňuje poměrně rychlé změny v programu,
který je jednoznačně reprodukován, aniž by se změny projevily při průběhu operace.
c) S adaptivním programem
U adaptivního programu je robotovi zadána rámcová část aplikace a tato část je upravována
v průběhu celé operace. Tyto změny jsou prováděny na základě zpracovaných informací z interních i
externích čidel, kterými jsou sledovány změny vybraných parametrů.

Podle způsobu jakým jsou informace uvolňovány z paměti, rozlišujeme tyto typy adaptivního řízení:
1. Synchronní
V tomto případě zajišťuje řídicí systém zadaný sled úkonů bez zpětné kontroly jejich provedení. Tento
systém tedy není schopný zaregistrovat nesplnění některého dílčího úkonu.
2. Asynchronní
Kontrola probíhá vždy po dokončení jednotlivých elementárních úkonů. Úspěšná kontrola je nutnou
podmínkou pro vstup do dalšího úkonu. Řídicí systém pracuje s oddělenou pamětí umožňující volnou
změnu programu a obsahuje kombinační logický blok, ve kterém se provádí zpracování podmínek
stanovených pro pokračování cyklu.
3. Kombinované
Kombinovaný systém v sobě kumuluje výhody obou předchozích systémů. Většinou synchronně řídí
kratší operace, zatímco ty delší , na které navazují činnosti jiného zařízení, kontroluje asynchronně.

Řídicí systém má několik základních funkcí, které jsou soustředěny do částí:


Ovládací blok

Je zprostředkovatelem styku mezi řídicím systémem a uživatelem, umožňuje úpravy běhu programu,
zapnutí, nebo vypnutí zařízení, různá nastavení robota atp. Jednou z nejdůležitějších ovládacích
funkcí je nastavení režimu provozu, v tomto případě se pak dá operovat s dalšími podčástmi systému
jako je vkládání programu, testování programu, provoz s automatickým respektive ručním řízením
atp. To vše probíhá velmi často pomocí počítače, nebo různých spínačů, vypínačů a přepínačů.


Blok řízení pohybů

Tato část je pro celého robota nejdůležitější, má totiž nestarost realizaci samotných pohybů, ale také
plánování pohybových křivek a jejich interpolaci, transformaci souřadnic, nastavování polohy
v jednotlivých pohybových jednotkách a přijímání a vysílání signálů. Celé řízení pak vychází
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z hardwarového (mikroprocesor – výpočty) a softwarového (programy – programování celé robotické
aplikace) vybavení.


Programovací blok

Z tohoto bloku jsou postupně uvolňovány informace v určeném pořadí, které vytvářejí již výše
zmíněný sled pohybů, tak aby se dosáhlo výsledného pohybu, případně úchopu. Velmi často se
pracuje se zadáváním souřadnic jednotlivých částí pohybu do kartézského systému souřadnic, který
se nachází v samotné paměti systému.

3.2.7

Programování robota

Existují tři způsoby jak robota naprogramovat, tedy vytvořit robotickou aplikaci:
1. Přímé programování – učení
Tento způsob programování je možné provádět dvěma způsoby. V prvním případě je nutná přímá
asistence člověka, ten totiž vezme robota, respektive úchopové rameno a vede jej po vyžadované
dráze vyžadovanou rychlostí. Řídicí systém si tuto dráhu zapamatuje, zapíše si jej do své paměti a sám
jej potom vykonává, v tom případě již není nutná účast člověka a robot pracuje sám a automaticky.
Nevýhodou je, že robot opakuje všechny lidské pohyby, pokud tedy dojde ke škubnutí, nebo záseku,
tak i tento pohyb si robot zapamatuje a používá ho ve své aplikaci. Tento druh učení se nezývá Playback a hojně se využívá například u robotů, kteří mají za úkol stříkání karosérií. Druhý způsob
vyžaduje nepřímou účast člověka, robot je naváděn pomocí dálkového ovládání, až když si je obsluha
jistá výslednou pozicí, respektive je s ní spokojená, zmáčkne tlačítko a robot si tuto pozici zapamatuje
(vloží ji do své paměti). Takto se nastaví neomezený počet pozic, vybere se jejich posloupnost a robot
si pak sám určí cestu, kudy se bude pohybovat. Výhodou tohoto řešení je poměrně velmi přesné
nastavení samotných pozic, ovšem pohyb mezi nimi je náhodně generován robotickou aplikací a tudíž
není předem znám.
2. Nepřímé programování
V tomto případě je v externí aplikaci namodelován (naprogramován) pohyb robota pomocí
vektorových křivek, nebo křivek v prostoru. Čas se stává parametrem a odvíjí se od operace
prováděné při pohybu. Jiná rychlost bude při prostém přesunu věcí, jiná zase při svařování.
3. Přímé programování – online
Je velmi podobné programování nepřímému. Pouze s tím rozdílem, že vše je řešeno v reálném čase.
Přímého programování v reálném čase se využívá především v těch oblastech, ve kterých se velmi
často mění tvary přenášených, nebo zpracovávaných věcí. Využívá se dat, které odesílají všechna
čidla umístěná na, i mimo robota a ten se tak přizpůsobuje těmto změnám.
Stejně jako v případě modelování budoucích výrobků, nebo strojů existuje i v případě robotických
aplikací vizualizace možného pohybu. Tomuto programování se říká přímé programování – offline.
Jedná se o program, ve kterém je možné virtuálně nasimulovat pohyb robota aniž by bylo nutné
zastavit výrobu.
Stejně jako virtuální modelování výrobků, či inovací, i modelování pohybu robota má své výhody,
těmi jsou:






snížení rizika
rychlejší spuštění
rychlejší změny v nastavení
zvýšená produktivita
snížené náklady.
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3.2.8

Výrobci průmyslových robotů v ČR

Mezi nejznámější prodejce a výrobce v ČR lze zařadit především TOS Varnsdorf a.s., ABB s.r.o. a další.
3.2.8.1

Ukázka průmyslového robota

Řada robotů IRB 5400® od společnosti ABB s.r.o.®, je řadou robotů určená především pro natírací
práce. Robot umožňuje přesné natírání, neplýtvá zbytečně barvou, prokazuje dlouhou životnost a lze
jej lehce napojit na stávající výrobní linku. Existuje několik výrobních typů, které se liší malými detaily,
které však mají za úkol přesně sedět do požadavků kupujícího.

Obrázek 12 ABB IRB5400 - lakovací
robot

Robota je možno usadit pevně na jedno místo, nebo také na kolejnici a tím rozšířit jeho možnosti
pohybu. Je schopen pracovat v teplotním rozmezí od pěti stupňů celsia do čtyřiceti pěti stupňů při
maximální vlhkosti vzduchu 95%. Hlavice robota se může v podstatě neomezeně pohybovat kolem
všech os přibližnou rychlostí 350 stupňů za vteřinu. V případě klasického ramene váží celý robot
přibližně 970kg, v případě prodlouženého ramene je to o 90kg víc. Pohonem tohoto robota je
elektřina.

Obrázek 13 pracovní prostor Robota IRB 5400
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2.2.9 Technické zabezpečení
Pro provoz robotů je na prvním místě energie, která roboty pohání. Záleží tedy na energii, kterou
roboti využívají, té musí mít provozovatel dostatek. Dále je to pečlivá a přesná údržba strojů,
především těch, které jsou namáhány tažnou silou, ale i těch ostatních. Pro operace s průmyslovými
roboty je nutná zaučená a v oboru znalá pracovní síla. V případě přímé spolupráce s robotem jsou
nutné ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, pevná obuv aj., v ostatních případech nejsou ochranné
pomůcky nutné. V neposlední řadě je také nutnost vlastnit již jednou zmíněné hardwarové a
softwarové vybavení, tak aby mohl být robot uveden v provoz.
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