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Úvodní pojmy a definice 
 
Mechanizace – nahrazování svalové práce prací motorů (umožňuje zvýšení výkonnosti určité 
technologie až na hranici příslušných technologických podmínek) 
 
Automatizace – založena na samočinném řízení a samočinné kontrole průběhu určitého 
úkonu nebo souboru úkonů tvořících výrobní proces (umožňuje vyšší formu výroby než 
mechanizace) 
 
Automat – zařízení, které plní samočinně (bez trvalého řídícího vlivu člověka) jisté funkce 
 
Motivy automatizace 
1. kvalita výroby 

kvalita – soubor parametrů a ukazatelů 
  příklady:  auto – spotřeba pohonných hmot, údržba, poruchovost 
   výrobní stroj – výkonové parametry, spotřeba energií, … 
 

 
Jde o zvyšování kvality výroby a zužování pásma jejího rozptylu 

 
 

2. produktivita výroby 
objem výroby (práce) vztažený na jednoho dělníka 

stupeň automatizace  
10000R

počet robotů
zaměstnanců

ν =  

 
Země Japonsko USA Západní Evropa

Rν  380 160 120 
 
3. flexibilita (pružnost) výroby 

zkracování časových úseků inovace (period obměn) ⇒ NC stroje, průmyslové roboty 
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Vývoj automatizace 
 
Ve strojírenské výrobě se objevují automatizované obráběcí stroje vykonávající různorodé 
operace od počátku 20. století. V roce 
 
1938 – Claude E. Shannon položil základy principu činnosti dnešních počítačů a číslicového 

řízení 
 
1946 – Dr. John W. Mauchly a Dr. J. Presper Eckert dodávají první elektrický digitální 

počítač ENIAC americké armádě. Byla dosažena úroveň elektrického zpracování dat 
 
1949 – 1952 – John Pardons vyvinul systém řízení polohy vřetene obráběcího stroje 

ovládaného PC. Byly využity čtyři podstatné myšlenky: 
• vypočítané body dráhy uloženy na přenosné médium (děrná páska) 
• automatické čtení programu na stroji 
• postupné uvolňování dat z média 
• použití servomotorů pro ovládání pohybů jednotlivých os 

 
1952 – první číslicově řízení obráběcí stroj se třemi osami  
 
1954 – NC systém  
 Od tohoto roku vznikají první konstrukce dnešních průmyslových robotů 
 
1958 – vznik prvního programovacího jazyka APT 
 
1972 – nasazení sériového minipočítače, tím se otevřela cesta k vyšší generaci CNC systémů, 

zvýšená pozornost o automatizaci diskrétních procesů 
 
1984 – CNC systémy s grafickými programovacími prostředky 
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Manipulační zařízení 
 
Poloha objektu v prostoru – dána  a) pozicí (souřadnice x, y, z)  

b) orientací (souřadnice ϕx, ϕy, ϕz)  
 

 
 
Manipulace s objektem – zahrnuje úkony, při kterých se mění poloha objektu v prostoru 
 
Manipulační zařízení – zařízení, které realizuje manipulaci 
 
Rozdělení manipulačních zařízení podle úrovně řízení: 
 
1. teleoperátory – manipulátory s ručním řízením 

Jde o synchronní manipulátor bez automatického řídícího systému, který je ovládaný 
člověkem. Jeho úkolem je multiplikovat sílu, respektive moment a pohybové možnosti 
operátora.  
 

 použití – manipulace s polotovary, medicína, riziková prostředí (stavařství – výškové 
budovy, vojenství, vesmír, havárie) 
 

2. manipulátory s pevným programem  
Jedná se o zařízení, která mají automatický řídící systém, změna programu je však 
podstatným zásahem 
 

 výhody – jednoduchost, spolehlivost, nízká cena 
 použití – podavače  

 
3. manipulátory s pružným programem 

Tato zařízení mají automatický řídící systém, změna programu je rychlá 
 

a. průmyslové roboty (PR) – provádí spektrum činností, které lze měnit na základě 
změny programu 

b. adaptivní průmyslové roboty (APR) – vložený program se automaticky 
upravuje, modifikuje na základě aktuálních informací z čidel 

c. kognitivní roboty (KR) – umělá inteligence v řídícím systému, pomocí které se 
automaticky generuje program činností na základě člověkem vložených algoritmů 
(zatím se v průmyslové praxi moc nevyskytují) 
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Ad 1. Teleoperátor ROBOT 350 Da Vinci 
 

 
 

Schéma pracoviště 

 

 
 

Teleoperátor při operaci 
 

 
 

Rozsah pohybů 

 
 

Pohled operatéra 
 
Robotický operační systém Da Vinci od firmy Hospimet byl 14. dubna 2005 představen 
odborníkům v pražské Nemocnici na Homolce. Robotické operační systémy dokážou 
převádět chirurgovy pohyby na mikroskopický pohyb nástroje přičemž eliminují třes rukou. 
Dokážou vyloučit i potenciálně nebezpečné pohyby. Chirurg je i nadále hlavním aktérem 
zákroku, ale elektronický stroj omezuje přirozené lidské handicapy. Výhodou je i možnost 
operace na dálku. 
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Ad 2 Podavače 
 

 

 
 
o modulární stavba  

o využití standardizovaných komponent 

o přizpůsobitelná koncepce  

o příznivé dodací lhůty a ceny  

o možnost opětného použití součástí 

 
Ad 3 Průmyslové roboty 
 

  
REIS ROBOTICS 

laserové opracování kovu 
FESTO 

modulární portálová koncepce  
 

 
 

Adaptivní robot pro průzkum povrchu planet 

Americký pojízdný robot 
Spirit, který na Marsu 
fotografuje své okolí v 
kráteru Gusev. 
 
Podobnou analýzu provádí i 
jeho dvojče Opportunity, na 
opačné polokouli Marsu. 
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Ad 3c Kognitivní robot = robot vybaven umělou inteligencí 
Definice:  

Úloha patří do oblasti umělé inteligence, pokud člověk při řešení této úlohy použije to, 
co pokládáme za inteligentní postup. Bohužel slabým místem této "samozřejmé" definice je 
to, že "inteligentní postup" je pojem velice mlhavý a těžko měřitelný. Většinou proto 
posuzujeme inteligentní chování podle projevů nebo schopností řešit různé úlohy. 

V oblasti umělé inteligence existuje 10 úloh, které jsou považovány za jakési měřítko 
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 jednu optimální variantu. 

 
2. schopnost učit se ze zkušenosti  

Předcházející zkušenost ovlivňuje rozhodování systému v budoucnosti. 
 

3. úloha o podobnosti  
Nalézt znaky podobnosti, míru podobnosti.  

 
4. přizpůsobení se, adaptabilita, schopnost učit se  

V případě změny okolních podmínek je systém schopen se adaptovat na nové 
podmínky 

 
5. nepřizpůsobení se  

Schopnosti se dají využít někde jinde, je nutná znalost o okolí. 
 

6. schopnost řídit paralelní procesy 
 

7. schopnost pokračovat i při neúplné informaci  
 

8. schopnost abstrakce  
Zjednodušení problému (irelevantní informace skryty nebo vynechány).  

 
9. schopnost generalizace  

Opak k abstrakci - konstruuje se zobecněná skutečnost. 
 

10. schopnost predikovat, předvídat 

Pokud by nějaký systém uměl řešit všechny tyto úlohy, byl by považován za inteligentní. 
V praxi se však většinou jedná o kombinaci schopností řešit lépe či hůře některé z daných 
úloh. Tato kombinace pak určuje "výslednou inteligenci" systému (toto ovšem platí i o 
inteligenci přirozené).  

Bylo by zajisté možné určitě nalézt ještě nějaké další úlohy, ale pravděpodobně by se 
vždy jednalo o nějakou variantu zmíněných úloh. 
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Rozdělení manipulačních zařízení podle kinematické struktury 
 
1. sériová kinematická struktura 

U této kinematické struktury jsou rotačních a translačních kinematických 
dvojice řazeny sériově. V dnešní době je vyrobeno v tomto konstrukčním provedení 
90 % současných robotů a manipulátorů. 

Nevýhodami této struktury jsou nízká tuhost (statické i dynamické kmitání), 
přesnost polohování v řádu desetin milimetrů, pohyblivost, manévrovatelnost 
v provozu s překážkami, polohová tuhost a přesnost (tuhost, adaptivní řízení). Na 
koncovém členu robota se tedy projeví sumace chyb superponovaných na jednotlivých 
kinematických dvojicích. 
 

2. paralelní kinematická struktura 
Tato struktura má paralelně řazeny jednotlivé členy, konstrukčně je možné 

provést tří (tripod) nebo až šesti (hexapod) vzpěrnou strukturu, přičemž jednotlivé 
vzpěry mohou být (čehož se velmi často využívá), shodného výrobního provedení. 

Důsledkem je, že takto vytvořeného zařízení (robot či manipulátor) má vyšší 
tuhost, přesnost polohovaní (±0,01 mm) a užitečnou hmotnost. Problémy u paralelních 
kinematik jsou: 

 vysoký nárok na řídící systém, ale díky rychlému vývoji počítačové 
techniky a numerického řízení se vše změnilo,  

 možnost vzniku kolizí vzpěr a singulárních poloh. 
 

 
 

 
 

Paralelní kinematická struktura 
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Kinematické struktury konvenčních manipulačních zařízení 
(sériová kinematická struktura) 
 
1. kartézská pohybová struktura (portálový robot) 

 nedochází ke změně orientace objektu 
 pracovním prostorm je hranol 
 používají se jako podavače, obsluha výrobních strojů 

 

  
Kartézská pohybová struktura Portálový manipulátor 

 
2. cylindrická pohybová struktura 

 dochází ke změně orientace objektu  
 k manévrování je zapotřebí velký operační prostor 
 pracovním prostorem je válcový prstenec 
 obsluha vstřikovacích strojů nebo strojů na tlakové lití 
 modifikací je montážní robot SCARA 

 

 
 

Cylindrická pohybová struktura 
 

Robot SCARA 
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3. sférická pohybová struktura 

 dochází ke změně orientace objektu 
 polohování ve sférických souřadnicích 
 pracovním prostorem je kulový vrchlík 
 používá se především pro svařovací linky 

 

 
Sférická pohybová struktura Robot se sférickou pohybovou strukturou 

 
4. angulární pohybová struktura 

 dochází ke změně orientace objektu 
 nejrozšířenější průmyslový robot v současné době, univerzální 
 pracovní prostor je kulový vrchlík 

 

 
 
 
  

 
 

Angulární pohybová struktura Angulární robot firmy ABB 
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Rozdělení manipulačních zařízení podle aplikace 
 
1. univerzální koncepce – využití v určitém rozsahu aplikací 

2. modulární koncepce – sestaven z modulů (pohybových jednotek) 

3. účelová koncepce – přizpůsobeno přímo dané činnosti 

 

Strukturu pohonu manipulátoru i robotu tvoří podle blokového znázornění tyto hlavní 
funkční části:  

1. Motor (elektrický, hydraulický, pneumatický).  
2. Ovládací blok (elektrický, hydraulický, pneumatický, kombinovaný).  
3. Transformační blok (zařízení pro přizpůsobení charakteru pohybu a parametrů pohybu 

mezi výstupem motoru a výstupem pohybové jednotky).  

 

Hlavním prvkem pohonu je motor. Podle druhu energie přiváděné na vstup motoru se rozlišují 
pohony:  

•  elektrické 

•  tekutinové 

•  kominované 
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Pracovní (výstupní) hlavice 
 
Dnešní situace v konstrukci úchopných hlavic 

V současnosti se konstrukce úchopných hlavic řídí hlavně podle jejího praktického 
využití a nasazení do průmyslu. 

Dnešní trend se ubírá směrem, který klade na konstrukci hlavic vysoké nároky 
z hlediska úspěšného opakovaného uchopení objektu. Další snahou je minimalizovat 
hmotnost a rozměry hlavice, přitom nesmí být narušena její správná funkčnost. Snižovat 
hmotnost hlavice se úspěšně daří využitím kompozitních materiálů. Jelikož mají velice 
příznivý poměr pevnosti ku hmotnosti. Výsledný efekt se projeví na celkové dynamice 
manipulátoru nebo robotu a navíc získávám možnost manipulovat s hmotnějšími objekty. Při 
využití konvenčních materiálů se tak ochuzuji o užitečnou hmotnost. Nespornými výhodami 
kompozitních materiálů jsou jejich materiálové vlastnosti: vysoká únavová pevnost, pevnost 
v tahu, odolnost proti korozi, nízká hustota a teplotní nevodivost. 

Spojením všech uvedených vlastností vznikají konstrukce hlavic, které umožňují 
kontinuální vstup automatizační techniky do těžších a nejtěžších prostředí.  

Oblast využití hlavic je dnes velice široká. Není to už pouze v průmyslové oblasti či 
vojenství, ale i v lékařství. Vyžaduje se tedy jemný a přesný kontakt s manipulovaným 
objektem. 

 
Rozmanitost uchopovaných objektů 

Široká oblast využití hlavic přestavuje velkou rozmanitost uchopovaných objektů. 
Rozmanitost navíc nespočívá pouze ve tvaru objektu, ale i v jeho rozměrech, hmotnosti, 
fyzikálních vlastnostech apod. To ovšem vyžaduje rozsáhlou oblast řešení hlavic 
průmyslových robotů a manipulátorů. Přitom je využíváno nejen prstů, palce a dlaně, ale 
používají se i různé podtlakové přísavky, přetlakové prvky, magnety, pružiny a další řešené 
komponenty na dalších fyzikálních vlastnostech.  
 
Definice: 

Výstupní hlavice je část manipulátoru nebo robotu, která uzavírá polohovací a 
orientační kinematický řetězec – představuje jeho výstupní část (orgán). Hlavice je tedy 
ústrojí manipulátoru nebo robotu, které přímo přichází do styku s objekty manipulace nebo 
technologického procesu.  
 
Rozdělení výstupních hlavic průmyslových robotů a manipulátorů 

Činnost manipulátoru nebo robotu spočívá v nastavování diskrétních poloh výstupní 
hlavice nebo ve spojitém pohybu pracovní hlavice po obecně definované prostorové 
trajektorii, přičemž se zpravidla řídí i orientace pracovní hlavice. 
 
A. Úchopné hlavice  

Základní  funkcí úchopných hlavic je poskytnout sevření objektu a bezpečně vykonat 
manipulaci. Úchopná hlavice má několik variant a závisí na mnoha požadavcích, které mohou 
vzájemně působit na provedení požadovaných úloh. Úchopné hlavice mohou mít také 
navrženy různé akční členy. 

 
Z obr. 1 je patrný jeden příklad  konstrukčního řešení hydraulicky ovládané úchopné 

hlavice s jednoduchým pákovým převodem je na obrázku. Hlavice je opatřena přídavným 
natáčením kolem podélné osy. Úchopnou sílu na čelistech vyvozuje píst "7" přes pružné 
spojení pružinami "5", "6". Důvodem je zaručení bezpečného držení objektu i při poklesu 
tlaku od hydrogenerátoru. Na vstupu ovládacího motoru musí být umístěn hydraulický zámek. 
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Rozvírání čelistí zajišťuje píst "4". Úchopná hlavice je spojena s čepem "1", uloženým na 
kuželíkových ložiskách. Natáčení hlavice je odvozeno od dvojčinného přímočarého 
hydromotoru s ozubenou pístnicí přes pastorek "2". Rozsah natáčení je seřiditelný narážkami. 
Čelisti "8" i stykové plochy "9" jsou výměnné a umožňují přizpůsobení hlavice rozměrům a 
tvaru daného objektu. 

 

 
 
 

 
Obr. 1 Úchopná hlavice 



VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ  
 

AUTOMATIZACE VÝROBNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 

15 

B. Technologické hlavice, kontrolní a měřící 
Nejvýznamnější součást technologické hlavice je příslušný nástroj nebo soustava 

nástrojů, u kontrolní nebo měřící hlavice jde dále o čidla pro sledování veličin.  

 
C. Kombinované 

Kombinované hlavice zpravidla zajišťují v rámci jedné konstrukce dvě a více 
technologických operací.  

Na obr. 3 je například hlavice umožňuje manipulaci s tlakovými výlisky s paralelní 

realizací technologické operace odstřižení vtoku. Úchopná část je opatřena čtyřmi 
podtlakovými ejektorovými komorami "1", technologickou část tvoří pneumaticky ovládané 
nůžky "2", zakončené břity "3".  

 

Obr. 2 Kontrolní a měřící hlavice 

 

 
Obr. 3 Kombinovaná úchopná hlavice 

 



VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ  
 

AUTOMATIZACE VÝROBNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 

16 

Popsaný typ kombinované pracovní hlavice se projeví v dané aplikaci na jedné straně 
ve zkrácení pracovního cyklu, neboť se překrývá čas pro manipulaci při vyjímání výlisku ze 
stroje s časem pro oddělení vtoku. Druhým efektem je zjednodušení struktury pracoviště, u 
kterého je odstřihovací stanice nahrazena integrací technologické části do pracovní hlavice. 
Významná je i skutečnost, že odpadá nutnost řešení zakládání výlisku do odstřihovací stanice 
a jeho vyjímání. 

 
D. Speciální hlavice 

Speciální pracovní hlavice jsou určeny pro činnosti, které nejsou zastoupeny u 
předcházejících kategorií. Může jít o činnosti, které by ohrožovaly zdraví člověka 
(manipulace s radioaktivními látkami či doplňování paliva letadel viz obr. 4) . 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 4 Doplňování paliva do letounu F – 22A speciální hlavicí během letu  
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Rozdělení úchopných hlavic 
Účelové  
 Jsou to hlavice navrženy pro konkrétní případy. Dispozice úchopných elementů 
nemůže být aktivně měněna. Úchopné elementy se v tomto případě musí měnit pokaždé, když 
je změněn původní uchopovaný předmět. Jsou však velmi levné a hospodárné ke své funkci.  
 

 

 
 
 
 

Vnitřní účelová úchopná hlavice 

Vnější účelová úchopná hlavice 
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Vícerozsahové 
 Hlavice navržené pro případy, kdy uchopované předměty jsou tvarově stejné a mění 
svoje rozměry pouze v malé míře. 

 
Univerzální 
 Popsáno viz dále. 
 
Univerzální hlavice 
Tyto hlavice se počtem stupňů volnosti (s.v.) přibližují lidské ruce. Typický kinematický 
model univerzálních hlavic je zobrazen na 7.  

 
Obr. 6 Vícerozsahová úchopná hlavice 

 
Obr. 7 Kinematické schéma u typické univerzální hlavice 
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Na obrázku je znázorněno kinematické schéma prstu se 4-s.v., ale častěji se využívá 

schématu pouze se 3-s.v. Nejčastěji se odstraňuje poslední článek prstu, jelikož to podstatně 
nenaruší uchopovací funkci prstu a výrazně zjednoduší jeho konstrukci (z hlediska 
zabudování pohonů). Obvykle se využívá tří nebo čtyř prstů, ale obyčejně pro dostatečnou 
funkci úchopné hlavice postačí prsty tři. Čím více se zvětšuje číslo stupňů volnosti, tím je 
více konstrukčních problémů.  Jedním z nich je vhodná instalace pohonné jednotky do útrob 
ruky či do manipulátoru nebo robota. Některé univerzální hlavice mají poháněcí jednotku 
integrovanou přímo v kloubech jednotlivých článků prstů. Realizace je často prováděna 
miniaturním elektromotorem vybaveným převodovkou na redukci otáček. Přímý pohon je 
velmi účinný směr konstrukce univerzálních úchopných hlavic.  Také je možnost nasadit 
pohon lankový, což umožní poháněcí jednotce být vhodně umístěn mimo kloub. 
 

 
Používá se mechanismus lanko - kladka. Na obr. 8 je ruka se čtyřmi prsty, detail 
samostatného prstu je na obr. 9. Jednotlivá lanka představující vlastně šlachy a svaly lidské 
ruky jsou vybaveny tenzometrickým snímačem pro zjištění napětí v lanku. 
 

 
Obr. 8 Manipulátor Utah vybavený lankovým pohonem MIT hlavice 

 
Obr. 9 Detail mechanismu prstu lanko - kladka  
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Rozdělení hlavic průmyslových robotů a manipulátorů dle úchopných prvků 
Funkce úchopných prvků může být přímo ovládána řídícím systémem z pravidla 

vybaveným zpětnou vazbou, ty je tedy možno nazvat aktivními úchopnými prvky. Naproti 
tomu pak nazveme pasivní úchopný prvek takový, který umožňuje uchopení objektu při 
manipulaci, ale úchopnou sílu nemůže řídící systém přímo ovládat. Poté je možné rozdělit 
úchopné prvky dle principu uchopení a manipulace s objekty, včetně možnosti ovládání 
úchopné síly: 

 
 
Speciální  

Využití principu splynutí vlastního úchopného prvku s jeho pohonem. Tento princip 
vede k výraznému zjednodušení viz obr. 6.  

 
Příklad pasivní koncepce 
Koncepce "1" - dva odpružené úchopné prvky (čelisti)  
Koncepce "2" - jeden pevný, jeden odpružený prvek (čelist)  
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Charakteristické parametry manipulátorů a průmyslových robotů 
 

 Hmotnost [kg] 

 Maximální zatížení výstupní hlavice 

Konstrukce průmyslových robotů a manipulátorů jsou vystaveny působení těchto sil:  

• tíhové síly dané hmotností vlastní konstrukce a hmotností zátěže,  
• dynamické síly vznikající při rozběhu a brzdění pohybových jednotek,  
• vnější síly vznikající při realizaci technologických operací a při spolupráci s 

jiným zařízením. 

Sledování jejich velikostí souvisí jednak s problematikou dimenzování pohonů a 
jednak má význam pro konstrukci vlastních kinematických struktur. Vztah působících 
sil vzhledem ke konstrukci kinematické struktury se posuzuje odolností konstrukce 
proti deformaci, tzv. tuhostí. Rozlišují se dva druhy deformací - posunutí a natočení, a 
odpovídající parametry tuhosti jsou určeny těmito vztahy: 

p
Fc
y

= - tuhost v posunutí N
m

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

  

n
Mc
ϕ

= - tuhost v natočení Nm
rad
⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

 
F- síla [N],  
y- posunutí dané deformací vyvolané silou F, 
M- moment [Nm], 
ϕ- úhel natočení daný příslušnými deformacemi [rad]. 

 Prostorové uspořádání, vnější rozměry [mm, m] 

 Řídící systém 

1. Způsob řízení polohy výstupní hlavice („bod po bodu“, souvislé řízení) 

2. Odměřovací systém 

3. Způsob řízení sledu úkonů pracovního cyklu (typ paměti, kapacita paměti) 

 Manipulační možnosti 

1. Počet stupňů volnosti 

2. Druh dílčích pohybů 

3. Souřadnicový systém 

4. Dráhy přímočarých pohybů a úhly natočení 

5. Přesnost polohování výstupní hlavice 

6. Rychlost pohybů 

 Druh pohonu 

 Bezpečnostní prvky 
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Příklad prezentace robota od firmy ABB: 
 
Provedení IRB 7600-500 
Nosnost    500 kg 
Hmotnost přídavného zařízení 550 kg 
Kroutící moment v zápěstí   3010 Nm 
                          nebo 500 kg na   360 mm 
Dosah     2.30 m 
 
Instalovaný motorový výkon   86.6kW 
Stupeň ochrany    IP 66/ 67 
Přesnost polohování   ± 0,1 mm 
 

 
 

Robot IRB 7600-500 
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Pracovní rozsah 
 

 
 

Pracovní rosah robota firmy ABB IRB 7600-500 
 

Doplňující aplikační periferie 

 

500

2550mm 

31
50

m
m

 

 Montážní otvory pro  
přídavné zařízení:  
max 50kg na 3. ose 
max 550 kg na 1.ose 

Otočná jednotka (Swivel) 
Rychlovýměna nástroje 

Přesná základová deska robota 

Normalizovaná 
příruba 

Externí kabely pro  
aplikace:SW nebo 
MH 

Integrovaná  
SMB karta pro 7. osu  
včetně kabeláže 
pro servokleště 

Kolejový pojezd 
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Příklady použitých bezpečnostních prvků, které se dělí na  
 

 Aktivní  

 Pasivní   

Prvky aktivní bezpečnosti 

 
 

Prvky pasivní bezpečnosti 

 
 

Elektronická 
stabilizace  
dráhy 

Vlastní 
optimalizace

Kolize detekce 

Systém aktivních brzd 

Integrovaná diagnostika 
- servisní informace

Převod čelným ozubením
pro větší zátěž  Odolná ocelová 

konstrukce 

Identifikace
zátěže 

Nastavitelné mech. dorazy a 
dvouokruhové limitní spínače 

 

Optimální konstrukce  
dolního ramene 

Kompaktní rameno 
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Struktura automatizovaných pracovišť 
 
Automatizované pracoviště   

 dáno pracovními prvky a jejich vzájemnými vazbami 
 účelem je pracovat co nejdéle bez účasti pracovníka 

 
Základní prvky struktury 
 
1. technologický prostředek (T) 

 umožňuje realizaci technologické operace (automatický provoz) 
 určuje parametry pro ostatní prvky 

a. s pevným programem – nastaven na určitý pracovní cyklus 
b. s pružným programem – možnost rychle a pružně měnit průběh činnosti (NC) 
 

2. vstupní a výstupní prostředek – zásobník (Z) 
 slouží k organizovanému shromáždění určitých objektů – polotovary, díly 

(rozpracované polotovary, hotové výrobky), nástroje 
a. pasivní – nemá vlastní pohon, závislý na činnosti jiného zařízení 

 paleta – deska, ve které jsou organizovaným způsobem uloženy polotovary 
o účelová – přizpůsobena vkládání objektů (vytvarovaná lůžka) – přesně 

definuje pozici i orientaci objektu, jednodušší manipulace, ale vyšší 
cena 

 
o univerzální – ukládání určitého sortimentu – europalety, složitější 

manipulace, ale levnější  

 
 

 gravitační zásobník (skluzy) – soustava vodících ploch, odkud jsou objekty 
odebírány nebo přemisťovány působením gravitační síly 
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b. aktivní – řízeným způsobem spolupracují s ostatními prostředky 
automatizovaného pracoviště, mají vlastní pohon, zjednodušení manipulátoru, 
pohyb o definovanou rozteč 
 vertikální řetězový zásobník 

 

 
 

 horizontální řetězový zásobník 
 

 
 
 
Prvky zajišťující vzájemné vazby (M) 
 
1. manipulátor (průmyslový robot) – změna polohy objektu na menší vzdálenost (v rámci 

jednoho pracoviště) 
 
2. transportní prostředek (dopravník) – umožňuje změnu polohy objektů na větší vzdálenost 

(mezi pracovišti)  
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Elementární struktura automatizovaného pracoviště 
 

 
 
S (Zx Mx T My Zy) 
Realizace jednotlivých funkcí pracoviště konstrukčně oddělenými prostředky, tzn. je oddělený 
vstup a výstup, samostatně je zajišťována manipulace mezi vstupem a technologickým 
prostředkem a mezi technologickým prostředkem a výstupem. 
 

 
 
Vznikají integrované struktury.  
 
 
Vyšší úroveň struktury automatizovaného pracoviště 
 
1. Využití společného manipulačního prostředku pro dvě a více technologických pracovišť  
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2. Automatická realizace dvou nebo více navazujících technologických operacích 
 

 
 

 

  
 
3. Paralelní realizace několika stejných nebo nezávislých technologických operací 
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4. Automatická realizace technologických procesů s navazujícími operacemi 
 

 
 

 

 

 
 
Transportní prostředky – automatické transportní vozíky 
 
1. s mechanickým vedením 

a) liniové 
b) kruhové 

 
2. s indukčním vedením 

Vodič v podlaze vytváří elektromagnetické pole, které je zaznamenáno snímačem na 
vozíku. Nejsou položeny koleje, ale nevýhodou je, že při změně výroby musíme 
vykopat vodič a položit jinak.  
 

3. s optickým vedením 
Vedení tvoří na podlaze nalepená dráha z reflexní barvy, vozík je řízen snímačem, 
který snímá intenzitu světla ⇒ vysoká náročnost na čistotu (používá se 
v nemocnicích). 
 

4. s laserovým řízením 
Na vozíku je umístěn rotující zdroj laserových paprsků, které se odráží od stěn, a tím 
udávají okamžitou polohu 
 

5. s využitím GPS  
Možno použít pouze ve volném prostoru (traktory na poli) 
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Druhy automatizovaných výrobních systémů 
 

1. pro třískové obrábění 
2. pro tváření 
3. pro svařování 
4. pro povrchové úpravy 
5. pro montáž 
6. pro řízení kvality 
7. pro manipulaci s materiálem 

 
 

Vývoj automatizace jednotlivých technologií 
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Automatizovaná pracoviště pro třískové obrábění 
 
Základní vlastnosti automatizovaného pracoviště: 

 obráběcí stroj – NC nebo CNC 
 automatická výměna nástrojů 
 automatická manipulace s objekty 

 
Technologie obrábění: 

 rotační objekty přírubového charakteru 
 rotační objekty hřídelového charakteru 
 obrábění nerotačních objektů (skříňové objekty) 

 
 
Charakteristické struktury pracovišť třískového obrábění 
 
1. S ((Zx) (M) (T) (Zy)) 

 

 
 

2. S ((Zx) (M T) (Zy)) 
Struktura s odděleným vstupním a výstupním zásobníkem, součástí stroje je integrovaný 
manipulátor 
 

3. S ((Zx Zy) (Mx My) (T)) 
Struktura s integrovaným vstupním a výstupním zásobníkem, samostatným strojem a 
samostatným manipulátorem. Obrobky jsou manipulátorem ukládány na uvolněné pozice 
polotovarů. 
 

 
 

4. S ((Zx Zy) (M T)) 
Struktura s integrovaným vstupním a výstupním zásobníkem, součástí stroje je 
integrovaný manipulátor 
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5. S ((Zx M T Zy)) 
Struktura s integrací všech funkčních prostředků v rámci konstrukce stroje 

 

 
 
 
Etapy vývoje automatizace obsluhy obráběcích strojů 
 

 

1. Stroj a manipulátor jsou oddělené 
 

2. Manipulátor je přimontován na stroj („ruka“) 

 

 

3. Integrovaný manipulátor na stroji   
 
Pozn.: Pokud obráběcí stroj pracuje s paletami je vybaven křížovým stolem. 
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Automatizovaná pracoviště pro tváření 
 
Technologie tváření: 
1. Objemové tváření 
2. Plošné tváření 

a) Zpracování polotovaru ve svitcích 
b) Zpracování kusových polotovarů  
 

 
Charakteristické struktury pracovišť pro tváření 
 
1. Dvouramenný manipulátor současně odebírá polotovar ze vstupního zásobníku a výlisek 

z pracovního prostoru stroje  
 

 
 
2. Automatizace technologie tváření v několika navazujících operacích 
 

 
 
3. Automatizace tváření v několika navazujících operacích (manipulátory realizují zároveň i 

přechod objektů mezi jednotlivými stroji) 
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4. Tváření rozložené do několika navazujících operací (jednotlivé stroje uspořádány v lince) 
 

 
 
 
Vývoj koncepcí (platí i pro obsluhu obráběcích strojů) 
 
1. oddělený stroj a oddělený manipulátor 
2. integrace manipulátoru do konstrukce stroje 
 

  
 
 
Technologie dělení plechů 
 
1. Konvenční technologie 

a) Vysekávání 
- technologie se používá u materiálů do tloušťky 10 mm, frekvence zdvihů až 
1000 1/min, bez teplotního ovlivnění povrchové vrstvy 

 
b) Vypalování plynovým hořákem 

 
2. Nekonvenční technologie 

a) Dělení laserem (vypalování) 
- technologie s vysokou přesností, používá se u materiálů s tloušťkou menší než 10 
mm, nevýhodou je povrchový ohřev materiálu (teplotní ovlivnění povrchové vrstvy) 

 
b) Dělení vodním paprskem 

- technologie s vysokou přesností, používá se u jakýchkoli materiálů (pryž, polystyren) 
do vysokých tlouštěk – až 100 mm 
- nástrojem je tryska, která je umístěna na výstupu pohybového systému robotu, ze 
které proudí vodní paprsek o průměru 0,1 – 0,3 mm a o tlaku 150 – 450 MPa 

 
c) Plazmové dělení 
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Konvenční technologie – vysekávání 
 

 
Automatizované pracoviště pro vysekávání 

 

 
Vysekávací stroj firmy Trumf 

 

  
Nástroj  
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Nekonvenční technologie  
 

 
Automatizované pracoviště nekonvenčních technologií dělení plechů 

 

Stroj pro laserové dělení 
 

Stroj pro plazmové dělení 
 

 

 
Stroj pro dělení vodním paprskem 
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Ohraňovací lisy 
 
Pro současný stav vývoje automatizace plošného tváření je charakteristická dispozice 
ohýbacího stroje, který přímo spolupracuje s průmyslovým robotem. Robot přidržuje objekt 
v průběhu jednotlivých operací a přemísťuje ho mezi jednotlivými nástroji. Je o velmi 
využívanou technologii v automobilovém průmyslu, která konkuruje odlitkům.  
 

 
 

Ohraňovací lis 
 
 

 
 

Nástroj ohraňovacího lisu 
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Návrh technologického pracoviště pro technologii tváření 
 

 

 
 

 

Rozbor pracovního prostoru robota pro obsluhu lisů 
 
 
 

 
 

Návrh jednotlivých technologických pracovišť 
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Automatizovaná pracoviště pro svařování 
 
Technologie svařování 
 
Technologie svařování patří mezi první technologie, u kterých byla uplatněna automatizace 
prostřednictvím průmyslových robotů. Mezi nejrozšířenější způsoby svařování s využitím 
průmyslových robotů patří: 
 

 svařování obloukové 
 svařování bodové (odporové) 

 
 
Prostředky automatizovaného svařovacího pracoviště 
 
1. Průmyslový robot (jeden nebo více) – pro realizaci prostorových svárů se využívá robot 

s angulární kinematickou strukturou, který má pět až šest stupňů volnosti 
 
2. Polohovací manipulátor – používají se číslicově řízené manipulátory nebo jednodušší 

manipulátory umožňující nastavení několika diskrétních poloh 
 
 
Technologie 
 
1. Svařovací robot R a polohovací manipulátor M 

Svařování na obecné prostorové dráze probíhá řízenou koordinací pohybů svařovací 
hlavice, kterou nese robot a svařované podsestavy, která je umístěna na polohovacím 
manipulátoru. 
 

2. Stabilní svařovací automat T a polohovací robot R  
V tomto případě je svařovací hlavice součástí automatu a průmyslový robot v úchopné 
hlavici drží svařovaný objekt, který polohově nastavuje proti svařovací hlavici. Použití 
v případě malé hmotnosti svařence, tj. menší než hmotnost svařovací hlavice, tzn. 
Vystačí se s robotem o menší nosnosti, který je levnější. 

 
 
 

 
 

Svařovací robot a polohovací manipulátor Stabilní svařovací automat a polohovací robot 
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Charakteristické struktury pracovišť obloukového svařování 
 
1. Svařovací robot a dvojnásobný polohovací manipulátor 

 

 

 
 
2. Stabilní průmyslový robot a dvojice translačně přestavitelných polohovacích manipulátorů 
 

 
 
 
 

Linka pro svařování kol nákladních aut 
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3. Svařovací robot umístěný na transportním modulu a dvěma stabilními polohovacími 
manipulátory 

  

 

 
Svařování dvojitého dna lodí 

 
 
 

 
 

 
 

Detail svařovacích kleští a 
svařovacího transformátoru 

Pracoviště bodového svařování  
 
 
Charakteristické struktury pracovišť bodového svařování 
 
1. Svařovací transformátor je umístěn mimo konstrukci robotu (zavěšen nad pracovištěm) 
2. Svařovací transformátor je umístěn na ramenu robota odděleně od svařovacích kleští 
3. Svařovací transformátor je integrovanou součástí bodovacích kleští 
4. Svařovací transformátor je oddělený od dvojice elektrod, které nejsou uspořádány v rámci 

kleští 
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1.  

 

2.  

 
 

3.  

 

4. 
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Automatizovaná pracoviště pro povrchové úpravy 
 
Technologie 
1. Namáčení objektu do technologických van 
2. Stříkání objektu 
 
 
Charakteristické struktury pracovišť pro namáčení objektu do technologických van 
 
1. Sériově řazené technologické dispozice (lázně ve vanách), mezi kterými jsou objekty 

přenášeny 
 

 
  
2. Uspořádání v několika liniových větvích, příčně propojeno transportními prostředky 
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Technologie stříkání objektu 
 
Stříkací trysku nese řízený manipulátor nebo robot. Objekt je umístěn ve stabilní pracovní 
poloze nebo je nastavován pomocným polohovacím manipulátorem. 
 
 
Charakteristické struktury pracovišť pro stříkání objektu  
 
1. Objekty jsou umístěny na závěsech dopravníku, nanesení povlaku probíhá buď při 

zastaveném pohybu nebo při nepřerušovaném pohybu dopravníku 
 

 
 
2. Objekty jsou podlahovým dopravníkem přemisťovány do pracovního prostoru 
 

 
 
3. Automatické nanášení povlaku stříkáním pomocí dvou nebo více robotů 
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Pohled na linku Detail robota pro povrchové úpravy 
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Automatizovaná pracoviště pro montáž 
 
V některých odvětvích (elektronika, automobilový průmysl) tvoří pracnost a náklady na 
montáž až 40 % z celkové pracnosti a z celkových nákladů. 
 

 
 

Automatizované pracoviště pro montáž kol při konečné montáži automobilů  
 

 
 

Poloautomatizované montážní pracoviště 

 
 

Automatizované pracoviště 
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Automatizovaná pracoviště pro řízení kvality 
 
 
Součástí struktury výrobního systému jsou i prostředky pro řízení kvality. V případě 
automatických  výrobních systémů jde o kontrolní a měřící prostředky s automatickou 
činností a s možností uplatnění automatizovaných manipulačních vazeb. Postavení prostředků 
pro řízení kvality je ve struktuře systému podobné jako prostředků pro realizaci 
technologických operací.  
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Projekt výrobního systému 
 
 
Projekt výrobního systému vychází ze zpracování těchto dílčích částí: 
 
1. Technologická dispozice 

- obsahuje jednoznačné určení technologického postupu se specifikací 
jednotlivých technologických operací a jejich časové návaznosti 

- technologický proces je definován souborem elementárních 
technologických operací, při kterých dochází ke změně počátečního stavu 
objektu na konečný stav objektu a časovou souvislostí jednotlivých 
operací 

- stav objektu lze vyjádřit trojicí souborů parametrů: 
a. stav fyzikálních vlastností – tvar, rozměry, drsnost povrchu, 

tvrdost, … 
b. stav chemických vlastností – tepelné zpracování 
c. stav v prostoru a čase – manipulace s objektem 

- základní varianty časových souvislostí jednotlivých operací 
a. technologický proces je tvořen sériovou vazbou 

elementárních operací – počátek každé následující operace 
je časově situován za ukončení předcházející (výroba závitu 
v díře) 

b. technologický proces je tvořen paralelní vazbou 
elementárních operací – současně realizováno několik 
operací v rámci jednoho objektu (současné obrábění 
z několika stran) 

c. technologický proces je tvořen sérioparalelní vazbou 
elementárních operací 

 
2. Časová dispozice 

- určuje časové rozsahy průběhu jednotlivých operací a celého procesu a 
umožňuje stanovení výrobní propustnosti jednotlivých částí struktury 
výrobního systému 

- propustnost pracoviště – poměr      p = n/t 
- je podkladem pro určení odpovídajícího výrobního výkonu 
- v daném časovém intervalu t je na určitém elementárním pracovišti 

zpracováno n objektů 
 
3. Koncepční dispozice 

- charakterizuje uvažované funkční typy technických prostředků pro 
realizaci jednotlivých operací 

- stanovení charakteru hlavních funkčních prostředků 
a. univerzální – účelové  
b. ruční – automatické 
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4. Prostorová dispozice 

- definuje prostorové rozmístění technických prostředků struktury 
výrobního systému (T, Mx, My, Zx, Zy) 

 
5. Technická dispozice 

- obsahuje specifikaci jednotlivých technických prostředků struktury 
výrobního systému podle dostupných vyráběných typů, popřípadě 
charakteristiku účelových prvků a zařízení 

- hodnocení technických parametrů jednotlivých prostředků struktury 
- příklady poměrových charakteristik pro porovnávání jednotlivých 

zařízení: 
a. poměrná hmotnost – poměr nosnosti manipulátoru nebo 

robotu a celkové hmotnosti konstrukce 
b. poměrná energetická náročnost – poměr provozního příkonu 

a nosnosti manipulátoru 
c. poměrný provozní prostor – poměr pracovního a provozního 

prostoru 
d. poměrná operační rychlost – poměr maximální pracovní 

rychlosti k jmenovité nosnosti 
- důležitým ukazatelem je i poměr podílu standardních – typových a 

účelově navržených realizačních prostředků 
 

6. Provozní dispozice 
- obsahuje soubor podmínek a předpisů nezbytných pro zajištění provozu 

uvažovaného výrobního systému 
- tvorba matematicko-logických modelů, které umožňují určit všechny 

situace vyhovující daným podmínkám (příklad) 
- analýza spolehlivosti automatického systému  

 
7. Ekonomická dispozice 

- shrnuje základní výkonové parametry výrobního systému, pořizovací a 
provozní náklady 
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Systematické řešení projektu je většinou založeno na návrhu několika alternativních řešení, 
která se porovnávají podle definovaných hledisek – kritérií. Rozhodovací analýza umožňuje 
komplexní hodnocení vlastností (kvantifikovatelných i nekvantifikovatelných) jednotlivých 
alternativ. Postup výběru optimální varianty lze rozdělit do těchto hlavních kroků: 

1. vymezení problémů a stanovení cílů 
2. rozbor informací a podkladů 
3. stanovení alternativ 
4. stanovení kritérií 
5. zjištění užitečnosti alternativ 
6. zjištění rizik alternativ 
7. určení optimální varianty 

 
Jako hlavní cíle rozhodovací strategie lze uvést: 

1. určení alternativy s maximální užitečností 
2. určení alternativy s minimálním rizikem 
3. určení alternativy s maximální převahou užitnosti nad rizikem 

 
 
Základem každého souboru kritérií mohou být tato kritéria obecných vlastností: 

1. okrajové vlastnosti systému 
- možnost opakovaného využití 
- otevřenost struktury systému (umožňuje rozšíření, doplnění struktury 

s ohledem na zvýšení výkonu výroby nebo na možnost variantní výroby) 
 

2. výrobně technická kritéria 
- např. počet uspořených pracovníků, zlepšení bezpečnosti a hygieny práce  
 

3. ekonomická kritéria 
- např. pořizovací náklady, provozní náklady apod. 
 

4. prostorová kritéria 
- např. velikost zastavěné plochy, velikost zastavěného prostoru, členitost 

plochy nebo prostoru, přístupnost funkčních částí systému apod. 
 

5. časová kritéria 
- např. realizovatelnost v daném čase, časové využití technologických a 

manipulačních prostředků apod. 
 
Na kritéria, podle kterých hodnotíme užitnost jednotlivých variant, se kladou tyto požadavky: 

1. úplnost – soubor kritérií se považuje za úplný, jestliže znalost jejich hodnot dostatečně 
zobrazuje stupeň splnění cílů řešeného problému 

 
2. operacionalita – každé kritérium musí mít jasný a jednoznačný smysl a musí být plně 

srozumitelné 
 

3. měřitelnost – každé kritérium musí umožňovat zjišťování důsledků volby variant 
vzhledem k tomuto kritériu 

 
4. neredundance – soubor kritérií musí být zvolen tak, aby každý aspekt vcházel do 

hodnocení pouze jednou 


