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Jedním z hlavních požadavkù byla minimalizace 
vstupních nákladù na projekt a jeho maximální 
variabilita s možností rozšíøení tématu do dalších 
oblastí v budoucích letech. Za pozitivní efekt jsme 
bezesporu považovali také možnost tvorby indivi-
duálních modifikací pøipraveného øešení s ohle-
dem na dostupnost studentských licencí softwaru, 
technický a technologický support na naší škole. 
Efektivní konstrukci prùmyslového robota bylo 
nutné aplikovat nejen v mechanické konstrukci 
jeho jednotlivých kinematických uzlù, ale také 
v oblastech servopohonù a øídících jednotek.

Digitální prototyp 
v koncepčních studiích
Projekt je prùbìžnì realizován u studentù, kteøí 
již mají jisté zkušenosti s aplikací tvorby digitál-
ních prototypù a s 3D navrhováním v produkto-
vé øadì spoleènosti Autodesk. Zámìrnì volíme 
v oblasti 3D modelování prùmyslové konstrukèní 
postupy a nástroje, které jsou technické praxi 
výraznì bližší a poskytují modelu jeho základní 
atributy. Tìmi jsou pøedevším rozmìrová a geo-
metrická pøesnost s vazbou na tvorbu technické 
dokumentace, výrobu na 3D tiskárnách, CNC 
strojích nebo laserovém øezacím stroji. Projekt je 
tak možné „dotáhnout“ do finální podoby daleko 
jednodušší cestou, než jak je tomu pøi využití 

obecných modelovacích softwarových nástrojù. 
Výraznou výhodou aplikace tvorby digitálních 
prototypù je také nutnost zpracovat celý výro-
bek systematicky vèetnì správy dat a plánování 
jednotlivých etap realizace projektu.

Základní koncept robota vychází z nìkolika 
dùležitých požadavkù, které ovlivòuje pøedevším 
možnost individuálního pøizpùsobení tématu 
a pøesná funkènost celého øešení s možností její-
ho snadného programového pøizpùsobení. Je tak 
možné na jednom tématu potrénovat celou øadu 
situací, se kterými se mohou studenti setkat ve své 
budoucí praxi. Výraznou roli v øešení projektu hraje 
také jeho èasová nároènost, která musí být pravi-
delnì rozložena do minima vyuèovacích hodin.

Jednotlivé kinematické studie sestavení robo-
ta byly postupnì ve výuce simulovány v produk-
tech spoleènosti Autodesk. Konkrétnì se jedná 
pøedevším o aplikaci adaptivních simulací náèrtù 
v aplikaci Autodesk Inventor, kdy je možné na-
hradit èasto složitì modelované pohybové uzly 
jednoduchou soustavou náèrtù a vazeb.

Jednoduše vyrobitelná 
variantní konstrukce
Od poèátku myšlenky realizovat tento projekt 
v rámci výuky na škole bylo nutné sledovat stra-
tegii jednoduché modifikovatelné výroby sestavy 

Přiblížit názorně 

vývojový proces 

a konstrukci nového 

výrobku s vysokým 

podílem řídicí 

elektroniky a vývoje 

programového 

vybavení, a pokud to 

bude jen trošku 

možné, celý projekt 

realizovat individuálně 

s každým studentem. 

Tento cíl jsme si 

položili na začátku 

letošního školního 

roku s rozjezdem 

nových volitelných 

předmětů na VOŠ 

a SPŠ ve Žďáru nad 

Sázavou. S kolegou 

Jardou Příbramským 

jsme hledali nové 

možnosti nasazení 

nejnovější řady 

softwaru ve výuce 

odborných předmětů 

s vazbou na 

elektronizaci a digitální 

řízení strojů a zařízení.

Stavíme malého
průmyslového robota

Petr Fořt

Koncept malého průmyslového robota je volen s ohledem na jeho snadnou výrobu a stavbu.
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robota. Od prvních zámìrù aplikovat v rozsáhlé 
míøe technologii 3D tisku bylo upuštìno vzhledem 
k èasovì a finanènì nároèné výrobì rozmìrnìj-
ších dílù robota. V konstrukci jsme se inspirovali 
v oblasti stavby malých letadel a aplikace profi-
lových øezù byla èásteènì upravena s ohledem 
na využití aplikace Autodesk 123 Make. Spojení 
drobných dílù vyrobených na 3D tiskárnì a roz-
mìrnìjších profilù vyrábìných na CNC stroji, pøí-
padnì pomocí laserového øezání, navíc poskytuje 
na pùdì školy velmi pìkné ukázky nasazení PLM 
strategií digitální produkce.

Díky jednoduché konstrukci sestavy, kterou je 
možné realizovat individuálnì každým studentem, 
získáváme možnost dalších variantních øešení. 
Z prùmyslového robota lze tak vytvoøit napøíklad 
robotický pøepravní systém nebo létající dron. 
Staèí vyrobit nìkolik modifikovaných souèástí 
a pøeprogramovat øídicí systém mikropoèítaèe. 
Výsledkem je vždy ve finále funkèní celek, který je 
øízen mikropoèítaèem na základì softwarového 
vybavení programovaného ve výuce.

Metodika realizace projektu
Projekt konstrukce prùmyslového robota je 
rozložen v prùbìhu tøetího roèníku studia do 
nìkolika samostatných èástí. Jednotlivé etapy 
realizace projektu prakticky kopírují strategie 
bìžné v produkci „dospìlého“ technického za-
øízení v prùmyslové praxi.

Pro zjednodušenou pøedstavu uveïme alespoò 
nìkolik základních bodù:
•  Øešením konceptu a sestavy robota s využitím 

produkèní metodiky a PLM nástrojù je realizo-
ván základní návrh robotického pracovištì.

•  Øešením pohybových vazeb robota s využitím 
nástrojù pro simulaci pohybù a kinematiky de-
finovat správné vazby robota a umístìní trans-
laèních a rotaèních jednotek servopohonù.

•  Vývoj øízení robota s využitím na trhu dostup-
ných mikropoèítaèù a jejich vývojového softwa-
rového vybavení s možností „pøezbrojení“ na 
nìkterý z prùmyslových PLC systémù.

•  Výroba robota pomocí technického vybavení 
ve školních dílnách pro výrobu robota s vyu-
žitím programovì øízených strojù, laserového 
øezání a 3D tisku.

Metodika realizace projektu vychází ze zobecnì-
ného postupu øešení podobného úkolu ve výuce. 
Studenti jej aplikují napøíklad v pøípadech samo-
statnìji øešených úloh jako souèást roèníkových, 
pøípadnì závìreèných prací. Výraznou výhodou 
v této oblasti je opora oborovì širokého aplikaèní-
ho vybavení poskytovaného v rámci celosvìtové-
ho projektu Autodesk Academia. Lze tak plynule 
pøecházet v øešení úlohy napøíè jednotlivými tech-
nickými obory. Finální sestava robota mùže být 
napøíklad umístìna do prostøedí novì pøipravené Součástí řešení robota je volba servopohonů s digitální kontrolou trajektorie pohybu.

Projekt robota zahrnuje jak kinematickou konstrukci, tak kompletní řešení řízení a programování.

Konstrukce plně řízených uchopovacích čelistí s vysokou pohyblivostí ve třech osách
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laboratoøe v Autodesk Revitu a simulována v pro-
støedí virtuální reality napøíklad v Autodesk V-RED 
Pro nebo cloudovém Autodesk Live.

Dostupné řízení 
s možností simulace
Volba výrobních procesù, potøebného technic-
kého a softwarového vybavení s uživatelsky pro-
gramovatelným mikropoèítaèem, je citlivì opti-
malizována s ohledem na vývojové nástroje pro 
mikropoèítaèe Arduino. Vlastní tvorba aplikací pro 
øízení robota navazuje na výuku programování. 

Technologie univerzálních jednodeskových mik-
ropoèítaèù disponuje velkým potenciálem øešení 
jak v oblasti pøizpùsobení dané technické situaci, 
tak v oblasti možnosti pøímého vývoje øídicí apli-
kace. Díky dostupnosti tohoto systému je možné 
nad Arduinem vystavìt množství zajímavých úloh, 
které umožòují nahlédnout doslova až pod po-
myslnou poklièku vývoje aplikaèního softwaru. 
Vynikající vlastností Arduina je jeho možnost pøí-
mého spojení napøíklad se signalizaèními nástroji 
a servopohony bez nutnosti vkládat konstrukènì 
složitìjší silové èásti.

Projekt Arduino vznikl v roce 2005 v Itálii s cílem 
rozvíjet výuku aplikaèního programování a vývoje 
na školách a získává si globálnì velkou oblibu 
také v prùmyslové oblasti. Arduino je postaveno 
na otevøené desce, která je vestavìna do zaøízení 
s možností následného softwarového pøizpùsobe-
ní. Autodesk reagoval na popularitu projektu ve 
svých cloudových projektech výraznou podporou 
Arduina ve vývojovém a simulaèním prostøední 
Autodesk Circuits, který je aktuálnì pøesunut pod 
nástroj Autodesk Tinkercad Circuits.

Ve vývoji našeho robota je využito Arduina, 
které ovládá na svých pøímých výstupech jed-
notlivé pohyby robota pomocí pulzního øízení na 
signální lince jednotlivých servopohonù. Pohyb 
jednotlivých serv je možné øídit manuálnì po-
mocí potenciometrù, nebo jej lze automatizovat 
na základì softwarových modifikací. Otevøenost 
Arduina dává v realizaci technických projektù 
celou øadu dalších možností. V øízení je využito 
serv s digitálním snímáním trajektorie pohybu, 
která jsou optimalizována na pøíslušné mecha-
nické zatížení s využitím dynamické simulace 
v Autodesk Inventoru. 

Závìrem bychom rádi podìkovali tøídì 3E za 
jejich pracovní nasazení a pøipravená konstrukèní 
øešení robotù a Filipovi Šípkovi za finalizaci jed-
noho z robotù a jeho vizualizaci. 
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@Vývojové prostředí Autodesk Tinkercad Circuits s příklady součástí

Jako řídicí počítač robotického systému byl zvolen mikropočítač Arduino UNO.


