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Já - Pavel Hrstka

- Jsem pro každou špatnost

- Jsem student 4. ročníku SPŠ-

Kutná Hora - Automatizace

- Dlouhodobě se věnuji letecké 

modelařině



Jak probíhalo tvoření? - HW
- Začal jsem vytvořením 3D modelu všech důležitých částí v cad sw OnShape. Nejdůležitější byl “Skladník” 

resp. zakladač do regálu. Na modelu jsem si otestoval, že vše sedí a je realizovatelné.

- Následoval 3D tisk velkého množství součástek.

- Pro tisk krabiček jsem použil materiál PLA a pro zbytek součástek PETG. PETG je relativně pevný a odolný 

vůči mechanickému namáhání. Narozdíl od PLA není vhodný pro tisk detailů.

- Vytištění součástek je celkem časově náročná činnost. Celkový čas tisku odhaduji na 500 hodin a 

spotřeba cca 4.5 Kg filamentu.

- Díky 3d modelu nesedělo/nepovedlo se minimální množství součástek.

- Další na řadě byla výroba regálu. Zde jsem použil kombi profil 20x20 z eloxovaného hliníku. Pro vysokou 

přesnost jsem požádal zámečníka o nařezání všech částí regálu na speciální pile.

- Všechny osy se pohybují po hlazených tyčích a poháněny jsou buď trapézovým šroubem 8x8 nebo 

ozubeným řemenem šíře 6mm.

- Pro napínání řemene osy, která zajíždí do regálu jsem na konec hlazených tyčí dal pružiny, které napnutí 

samy vymezí.



Jak probíhalo tvoření? - SW

- Sklad obsahuje 2 počítače.

- První je Arduino Mega, který ovládá pohyby a senzory.

- Druhý je Rasberry PI 4, který se stará o uživatelské rozhraní, databázi a říká Arduino kam se 

má co hýbat

- Na pravé straně je vidět snímek kódu, který je v Rasberry Pi. Stále se nejedná o finální verzi, ale již 

dostává tvar.

- Kód pro Arduino je také obsáhlý. Přes 550 řádků.

- Pro interface jsem použil zjednodušenou knihovnu GuiZero (zjednodušený Python)



3D model



- Zde jsou vidět skryté hrany díry pro šrouby



- europaleta v měřítku 1:10 s logem skladu na boku





Aby se při pohybu zakladače paleta nehýbala, 
tak jsem na nakladač přidal brusný papír.





Ještě mě čeká

- dokončit interface pro uživatele

- databáze

- vytvořit dokumentaci

- finální ladění



Inovační nápad vytvořený v rámci projektu „Příprava mladých
Středočeského kraje na budoucí povolání“, reg. č.

CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009706.


