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Multimediální texty - modelování a analýza servisních robot budou
poskytovat pot ebné informace pro tvorbu modelu p i navrhování nových
konstrukcí. Jedná se o konstrukce mobilních servisních robot pro plikace
ve vnit ním i venkovním prost edí. Z hlediska použitého lokomo ního
ústrojí (podvozku) se jedná o roboty krá ející, kolové, pásové, s plazivým
pohybem, létající a plavající (pohybující se pod vodou). U robot s
kolovým podvozkem to budou modely využívající klasická kola,
všesm rová kola, Weinsteinová kola apod. Z konstruk ního hlediska
p jde o využití soudobých poznatk p i ešení nap . kinematiky rámu
podvozku, uspo ádání kol hnacích a voln oto ných, požadavky na
krytování, t snost konstrukce proti vnikání vlhkosti, design apod. Z
hlediska tvorby 3D modelu bude využíván systém Pro/ENGINEER
WILDFIRE. Na vytvo ených modelech lze realizovat adu optimalizací.
Pro analýzu 3D modelu bude využíván systém MSC/ADAMS. V tomto
systému budou provád ny analýzy pohybu jednotlivých model p i
zdolávání polygonu. Polygon bude reprezentovat 3D model. Z
provedených analýz lze získat hodnoty silových a momentových ú ink
p sobících nap . na podvozek p i zdolávání p ekážek apod. Tyto poznatky
umožní následn posoudit vhodnost navrhované konstrukce pro danou
aplikaci ješt ve fázi návrhu. Vytvo ením multimediálních text vznikne
vhodný studijní materiál pro výuku odborných p edm t nejen pro
poslucha e se zam ením na robotiku, ale také pro širokou odbornou
ve ejnost.
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Multimediální texty - modelování a analýza servisních robot jsou
umíst né na vysokoškolských sítích v podob html stránek. Texty jsou
ur ené poslucha m oboru "Robotika" a "Výrobní systémy s
pr myslovými roboty" na VŠB-TU, Fakult strojní. Krom toho jsou texty
vhodným studijním materiálem také pro poslucha e jiných obor ve
kterých se zabývají modelováním v systému Pro/ENGINEER nebo pracují
se systémem MSC/ADAMS. Texty prezentují celou adu 3D model
mobilních servisních robot reprezentující trendy sou asných konstrukcí.
Dále je zde prezentován postup využití navrženého 3D modelu v systému
Pro/ENGINEER v systému MSC/ADAMS. Mezi prezentovanými 3D
modely jsou také konstrukce už vyrobených servisních robot na kated e
robototechniky. Krom toho jsou zde prezentovány také matematické
modely podvozk (zejména kolových), postupy pro návrh pohon ,
vyšet ování stability a pracovních prostor u mobilních robot s
manipula ní nástavbou a podobn . Dále budou ve výuce a p i
prezentacích p edvád ny vytvo ené video záznamy z oblasti modelování,
provád ných analýz a z inností vyrobených servisních robot .
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http://www.robot.vsb.cz/elekskripta/servisni_roboty/index.htm
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