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Seznam použitého značení 

Značka    Význam            Jednotka 

C0     statická únosnost ložiska    [N] 

C    dynamická únosnost ložiska    [N] 

D    průměr objímky příruby    [mm] 

Droztec    roztečný průměr příruby    [N] 

Fa    axiální síla      [N] 

Fh     hnací síla      [N] 

Fe    ekvivalentní zatížení     [N] 

F0    osová síla ve šroubu     [N] 

Fr    radiální síla      [N] 

G    gravitační tíha      [N] 

HM    hydromotor     ¨ [N] 

HV    hydraulický válec     [N] 

Jc    celkový moment setrvačnosti    [kg.m
2
] 

Jk    moment setrvačnosti kola    [kg.m
2
] 

Jm    moment setrvačnosti motoru    [kg.m
2
] 

Lh    trvanlivost ložiska      [h] 

Mk    kroutící moment     [Nm] 

Mt    třecí moment      [Nm] 

Mth    třecí moment pod hlavou šroubu   [Nm] 

Mtz    třecí moment v závitu     [Nm] 

Mu    utahovací moment     [Nm] 
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N    svěrná síla      [N] 

Of    odpor valením      [N] 

Os    odpor stoupáním     [N] 

Oz    odpor zrychlením     [N] 

R    poloměr kola      [mm] 

Rm    mez pevnosti      [MPa] 

Re.    mez kluzu      [MPa] 

W    šířka       [mm] 

X0    koeficient ložiska     [-] 

Y0    koeficient ložiska     [-] 

bpmin    minimální průchodná šířka schodiště  [mm] 

dh    průměr hřídele     [mm] 

f    koeficient tření     [-] 

fz    tření v závitu      [-] 

g    tíhové zrychlení     [m/s
2
] 

l    délka náboje      [mm] 

k    koeficient bezpečnosti    [-] 

m    hmotnost      [kg] 

nk    otáčky kola      [ot/s] 

t    čas       [s] 

v    rychlost      [m/s] 

vx    rychlost ve směru x     [m/s] 

vy    rychlost ve směru y     [m/s] 

p    tlak       [MPa] 
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pd    dovolený tlak      [MPa] 

ph    stoupání závitu     [mm] 

α    úhel náklonu plošiny     [°] 

𝜺𝒌    úhlové zrychlení     [s
-2

] 

𝝎𝒌    úhlová rychlost     [s
-1

] 

V    rotační součinitel     [-] 
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1. Úvod 

Kolo jako takové je vynález starý několik tisíc let, který člověk vynalezl za účelem 

usnadnění práce a námahy. Umožnilo překonat velice pracné zdolávání smykového tření, 

které bylo zaměněno za valivé. Je součástí mnoha pozemních pohyblivých mechanických 

prostředků nebo jako součást strojů, převodů a pohonů. 

Kola, jakožto prostředek, který zabezpečuje kontakt s povrchem podložky a realizuje 

energetický přenos potřebný pro pohyb, jsou statisticky nejčastěji použita u konstrukcí 

podvozků servisních robotů. Rozdílnost kolových podvozků servisních robotů spočívá 

zejména v konstrukci kolového podvozku od jednokolových po vícekolové koncepce, 

jejichž výhodou je univerzálnost použití v různých situacích a podmínkách.[7] 

Práce je zaměřena na realizaci podvozku se všesměrovými koly, který otestuje jejich 

vlastnosti, klady a zápory a který nastíní případná další vylepšení či nové koncepce 

vycházející z realizovaného podvozku. 
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2. Analýza současného stavu 

Předmětem analýzy jsou koncepce podvozků servisních robotů se zaměřením na 

použití všesměrových kol. V úvodu jsou uvedeny příklady podvozků s běžnými koly, které 

se svými jízdními vlastnostmi blíží podvozkům se všesměrovými koly. Velká část analýzy 

je věnována problematice všesměrových kol počínaje jejich vznikem, popisem funkce a 

rozdílem mezi běžnými a všesměrovými koly, možnostmi pohybu a způsobem jejich řízení 

pro vybrané užité aplikace. Poslední část analýzy je věnována studii kombinovaného 

podvozku s použitím všesměrových kol, která předcházela této diplomové práci a stala se 

výchozím bodem pro její zadání, tedy realizace samotného podvozku se všesměrovými 

koly a testování jeho vlastností. 

2.1 Servisní roboty s běžnými koly 

2.1.1 Dr. Robot Jaguar 4x4 Mobile platform 

Servisní robot je určený k monitoringu vnitřního i vnějšího prostředí. Je vhodný do 

prostorů, kde je větší světlá výška. Disponuje výbornou manipulační dispozicí. Každé 

z jeho kol je osazeno pohonem o výkonu 80W pro maximální rychlost 15 km/h jeho 

robustního, ale relativně lehkého podvozku (méně než 20 kg).[8] 

Robot je schopný překonat převýšení - schod o maximální výšce 110 mm. Konstrukce 

podvozku je zakrytována tak, aby odolala i náročnějším klimatickým podmínkám. Robot je 

řízen pomocí bezdrátového propojení o frekvenci 802,11Ghz. V jeho těle je integrováno 

několik senzorů, včetně GPS modulu, akcelerometru a gyroskopu.[8] 

obr. 1 Dr. Robot Jaguar 4x4 Mobile platform[8] 
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Základní technické parametry 

Výška 255 mm 

Šířka 530 mm 

Délka 570 mm 

Světlá výška 88 mm 

Hmotnost až 20 kg 

Rychlost až 15 km/h 

Cena 7614 $ 

tab. 1 Technické parametry robotu Dr. Robot Jaguar[8] 

2.1.2 Inspectorbots Mega Bot Wireless 4WD Robot Platform (Kit) 

Mezi servisní roboty, které by svými rozměry odpovídaly zadání, patří robot Mega 

Bot. Je opět určen do venkovního i vnitřního prostředí. Jedná se o velice silnou a robustní 

platformu, která může být dovybavena různými senzory, kamerami pro sledování a 

nástavbami i pro vojenské použití.[9] 

obr. 2 InspectorbotsMega Bot Wireless 4WD Robot Platform (Kit)[9] 

Síla stroje je natolik velká, že ve vleku utáhne i auto o maximální hmotnosti 900 kg. 

Každé z jeho kol má samostatný pohon, což zaručuje perfektní ovladatelnost a možnost 

otáčení s nulovým poloměrem. Jeho cena je vzhledem k velikosti a použitelnosti 

příznivá.[9] 

Základní technické parametry 

Výška 355 mm 

Šířka 660 mm 

Délka 787 mm 

Světlá výška 114 mm 

Hmotnost až 100 kg 

Rychlost až 12 km/h 

Cena 6 500$ 

tab. 2 Technické parametry robotu Mega Bot[9] 
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2.2 Servisní roboty s všesměrovými koly 

2.2.1 Popis konstrukce všesměrového kola 

Obyčejné kolo, jak ho známe například z aut, má disk a na něm umístěný ráfek 

s pneumatikou a může se odvalovat buď dopředu, nebo dozadu. Všesměrová kola poskytla 

další možnosti pohybu konstrukcí, kdy je kolo opatřeno přírubou otočnou kolem své osy a 

dvěma disky na ni souose připojenými. Počet valivých těles, která nahradila pneumatiku, je 

přímo úměrný rovnoměrnému umístění po obvodu kola mezi disky. Příslušné osy valivých 

těles jsou umístěny buďto kolmo na osu disku (kola typu Stanford), nebo diagonálně (kola 

typu Mecanum, Illanator). Valivá tělesa jsou upevněna mezi disky tak, aby bylo umožněno 

jejich volné otáčení kolem vlastní osy (obvykle v bronzovém pouzdře).[10,11] 

obr. 3 Kola typu Mecanum a Stanford[10] 

Následující tabulka tab. 3 uvádí příklad velikostí, hmotností, dovoleného zatížení a 

tření pro kola typu Mecanum vyráběné firmou AndyMark. 

Technické parametry všesměrových kol Mecanum - AndyMark 

Rozměry [“] 6 HD 8 HD 10 

Hmotnost [kg] 0,9 1,6 6,35 

Maximální statické zatížení [kg] 90 226 145 

Koeficient tření ( vpřed/vzad) 0,7 0,7 0,7 

Koeficient tření (do boku) 0,6 0,6 0,6 

tab. 3 Vybrané technické parametry Mecanum kol firmy Andymark[10] 

Po aktualizaci nabídky Mecanum kol firmy Andymark o modely HD rapidně vzrostla 

jejich statická nosnost. Dřívější modely dovolovaly sotva čtvrtinové zatížení, což je značně 

poznat v rozdílu mezi 8“ a 10“ koly, kdy 10“ model je stále starší konstrukce.  
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2.2.2 Historie všesměrového kola 

Obecné všesměrové kolo bylo schváleno patentovým úřadem v USA v roce 1974 pod 

zápisem „Omnidirectional wheelUS 3789947 A“ a je dílem Jense Blumricha. Zajímavostí 

je, že kolo vynalezl jako zaměstnanec vlády USA a nabyvatelem se stala NASA, která 

potřebovala lunární podvozek s bočním pohybem.[11] 

Kolo typu Illon, Illanator, či Mecanum je dílem švédského konstruktéra Bengta Illona, 

který na řešení přišel během práce ve firmě Mecanum AB v roce 1973. Tento patent 

odkoupilo US NAVY (válečné loďstvo), které potřebovalo transportní systém pro přepravu 

předmětů v okolí lodí. [12] 

Nápad dále rozvinula firma Airtrax, která patent dále odkoupila a vyvinula 

vysokozdvižný vozík na podvozku s koly typu Mecanum, který je v nynější době ve 

výrobním programu firmy a je popsán v kap. 2.2.7.  

2.2.3 Srovnání vlastností všesměrových a smykem řízených podvozků 

Pro srovnání smykem řízené vozidla využívají podobné metody pro otáčení podvozku. 

Během pohybu vpřed je pohyb bezproblémový, ale otáčení na místě může udělat značné 

škody na měkkém nebo křehkém povrchu. Tření proti zemi je u takových podvozků 

obrovské a otáčení tak vyžaduje vysoký točivý moment motorů k jeho překonání. U 

konstrukce podvozku s kolem typu Mecanum je umožněno otáčení s třením minimálním a 

malým pozemním momentem. 

obr. 4 Příklad podvozku řízeného smykem (robot Hardy)[13] 
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2.2.4 Řízení a kinematické rovnice všesměrového podvozku 

Všesměrový podvozek (s koly typu Mecanum) by měl mít pravidelný půdorys, ideálně 

o čtvercové základně pro snadnější řízení pohonů. Každé kolo musí být opatřeno 

samostatným pohonem s možností reversace a vlastní řídící jednotkou. 

Algoritmy k řízení podvozku s koly typu Mecanum jsou mnohem složitější než řízení 

klasického podvozku s Ackermannovým či diferenciálním řízením. To je dáno konstrukční 

složitostí a zásadními rozdíly mezi klasickým kolem a kolem typu Mecanum. Inverzní 

kinematické rovnice jsou používány pro stanovení požadovaných otáček a směru otáčení 

motorů ke splnění požadovaného pohybu podvozku. V opačném případě použitím 

kinematických rovnic lze zjistit skutečnou trajektorii a skutečné otáčky a směr motorů. 

Inverzní a klasické kinematické rovnice pro kola typu Mecanum odvodili vědci 

Viboonchaicheep, Shimada&Kosaka (2003). Při použití tohoto podvozku je nejvýhodnější 

umístit kola na platformu symetricky tak, jak je vyobrazeno řešení na obr. 5. 

obr. 5 Nejvýhodnější uspořádání kol u podvozku s koly Mecanum 

Základní kinematická rovnice pro pohyb podvozku je odvozena z úhlových rychlostí 

jednotlivých motorů (ω1 - ω4), poloměru kola R, šířky (W) a délky (L), rychlostí pohybů 

v x směru (vx) a y směru (vy) a úhlové rychlosti kolem osy, kolmé vzhledem k podvozku 

(Ω). 
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2.2.5 Možnosti pohybů všesměrového podvozku 

Princip pohybů a směry otáčení podvozku, které jsou možné, jsou znázorněny na obr. 

6. Základní pohyby jsou stejné jako u podvozků s běžnými koly, tj. vpřed a vzad. Použitím 

všesměrových kol se manévrovatelnost podvozku zlepší možností přidání pohybu po 

diagonále, pohybu do boku a tzv. „krabího“ pohybu (otáčení na místě při pohonu pouze 

jedné nápravy podvozku) zobrazeného v levém dolním rohu.  

obr. 6 Schéma možných pohybů všesměrového podvozku [23] 
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2.2.6 Aplikace všesměrového podvozku pro invalidní vozík 

První invalidní vozík vybavený koly typu Mecanum byl představen na výstavě již v 

80. letech a díky nim získal úplnou svobodu pohybu.  

Jedním z příkladů je invalidní vozík výzkumu Intech na obr. 7. Je vybaven LCD 

panelem a díky navádění schopen projet úzkými a klikatými prostory. Současné generace 

invalidních vozíků nejsou schopny spolehlivě vyhnout překážkám a samy rozhodnout, 

kudy vede nejvhodnější cesta k zadané destinaci.  

Robotický vozík si nevolí cestu sám, ale má sloužit coby asistent a podpora uživatele 

v krizových situacích a hledat jejich řešení. 

Může být poháněn dopředu, dozadu, do stran a diagonálně, a také se může otočit 

v klidu na místě či otočit při pohybu, to vše lze ovládat z jednoduchého joysticku. Tyto 

konstrukce jsou ale stále ve vývoji univerzit a laboratoří.[13] 

obr. 7 Intech invalidní vozík[13] 
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2.2.7 Aplikace všesměrového podvozku u vysokozdvižného vozíku 

Sklady, stísněné prostory a obtížná manipulace s materiálem mezi regály jsou stálý 

problém u vozíků s použitím běžných kol s převážně jednou natáčecí nápravou. Proto i zde 

nachází všesměrový podvozek své využití. Jako zástupce dostupný běžně na trhu je 

produktem firmy Airtrax ATX – 3000. Je možno se pohybovat čtyřmi různými režimy 

(plížení, pomalá jízda, normální a rychlý pohyb). Díky velkému průměru kol dokáže 

překonat i překážku nebo zdolat podlahové díry v hale. V přímém směru je schopen 

vyvinout rychlost 12 km/h a v bočním 4,5 km/h. [14] 

Hlavní přednost spočívá v možnosti pohybu do boku, neboť přepraví i dlouhé 

předměty úzkými dveřmi a stísněné prostory. 

obr. 8 Airtrax ATX – 3000 [14] 
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2.2.8 Další aplikace všesměrového podvozku 

Všesměrová kola najdou využití tam, kde je možno použít jejich hlavní přednosti 

v pohyblivosti a při robustních konstrukcích i nosnosti. Proto se kromě vysokozdvižných 

vozíků používají pro mobilní nůžkové zdviže, transportní podvozky, těžká břemena v hale, 

podvozky opatřené robotickým manipulačním ramenem a jiné. 

 

obr. 9 Použití všesměrového podvozku u mobilní nůžkové zdviže [14] 

obr. 10 Všesměrový podvozek KUKA s robotickým ramenem [15] 

 

 

 



Konstrukční řešení a realizace podvozku se všesměrovými koly 

23 

 

2.3 Studie kombinovaného podvozku se všesměrovými koly 

Studie se zabývá koncepčním návrhem kombinovaného podvozku mobilního 

robotického systému, který je určen pro pohyb v budovách, tzn., že měl by být schopen 

překonávat překážky typu schodů, dveří a jiných obdob těchto překážek. 

Úvodní analýza je v první řadě věnována průzkumu prostředí, ve kterém by se měl 

robot pohybovat (interiér budovy) a rozborem a popisem překážek, od kterých se návrh 

odvíjí, tzn. jeho celková délka, šířka a jiné dispozice. V druhé řadě je věnována rozboru 

podvozků, které jsou určeny pro tyto průzkumy. Důraz je kladen na podvozky kolového 

typu a jejich variace vyvinuté na katedře Robototechniky, na kterých je vyvíjena koncepce 

návrhu kombinovaného podvozku. 

Analýza má za úkol seznámit s danou problematikou a výchozími body pro samotný 

návrh.  

Koncept zadání práce je stanoven na základě požadavků dále řešit možnosti kombinace 

podvozků s běžnými a speciálními koly. Vstupní informace pro návrh vychází ze 

závěru disertační práce Ing. Václava Kryse, Ph.D.[2] a námětu pro další řešení. 

Výsledkem studie je návrh kombinovaného podvozku, jehož koncepce by měla dále 

řešit problematiku podvozků s užitím speciálních tvarových nebo polymorfních kol. 
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2.3.1 Analýza prostředí 

V analýze prostředí jsou uvedena prostředí (vnitřní – z důvodu prioritního určení) a 

jejich nástrahy a hlavní překážky, které bude muset překonat podvozek servisního robotu. 

Schody 

Jednou z hlavních překážek, na kterou naráží servisní robot při pohybu v budovách, 

jsou schody. Ty podléhají normalizaci ČSN 73 4130, která zahrnuje šikmé rampy a 

schodiště a jiné komunikace pro pěší, které bývají nedílnou součástí staveb. Maximální 

povolený sklon schodiště běžného je 35°, pro schodiště např. do sklepních prostor platí 

maximální sklon 41°. Budeme tedy pracovat s běžným schodištěm tvaru odpovídající obr. 

11.[2] 

obr. 11 Schéma schodiště [2] 

Pro běžné schodiště je výška jednoho stupně schodu 150 – 170 mm a šířka stupnice 

290 mm. Tento normalizovaný rozměr jedné stupnice schodiště se nesmí měnit a měl by 

být stejný pro všechny stupně. Případné rozdílné výšky schodiště se vyrovnávají změnou 

počtu těchto stupňů, nikoliv změnou rozměrů stupňů jednotlivých. Výška a šířka jednoho 

stupně je jeden ze vstupních údajů pro návrh podvozku servisního robotu, který schody 

bude překonávat.[2] 
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Doplňkové informace ke schodišti: 

V jednom rameni je povoleno maximálně 16 stupňů u běžných, u ostatních schodišť 

v rodinných domcích a pomocných je povoleno maximálně 18 stupňů.  

Minimální průchodná šířka bpmin u běžného hlavního schodiště je 1100 mm.   Z toho 

vyplývá, že šířka podesty by měla být minimálně o 100 až 200 mm hlubší, než je 

minimální průchod. Rovněž tento údaj je důležitý pro návrh podvozku z hlediska jeho 

délky a rozvoru, aby se stroj byl vůbec schopen se na podestě vytočit. Obr. 12 uvádí popis 

terminologie užívané u schodišť, na obr. 13 je vyznačený průchod schodiště s podestou.[2] 

obr. 12 Popis stupňů ve schodišti [16] 

obr. 13 Průchodná šířka bp[16] 
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Dveře a průchody 

Při pohybu mobilního robotu (dále MR) vzniká kromě schodů další problém, kterým 

jsou dveře a průchody. Při současném stavu robotiky je pořád stále náročné pro operátora, 

řídícího MR na dálku, proniknout v případně ohroženém prostředí (oheň, voda, kouř, ale i 

za normálních podmínek) skrz zamčené či jen zavřené dveře. Důležitý parametr v oblasti 

těchto překážek je jejich šířka (průchozí šířka dveřní zárubně). Výška pro normalizované 

průchody a dveře v budovách je 1970 mm. U šířky to jsou míry 600, 700, 800 a 900 mm 

pro dveře jednokřídlé a 1250, 1450, 1650 a 1850 mm pro dveře dvoukřídlé.[2] 

Pro interiéry budov je nejmenší povolená šířka běžných průchodů 800 - 900 mm, což 

je výchozí údaj pro maximální možnou šířku podvozku MR. 

2.3.2 Podvozky se speciálními koly 

Kapitola 2.3.2 pojednává o podvozcích se speciálními koly vyvinutými v rámci 

výzkumu na katedře Robototechniky VŠB – TU Ostrava, které slouží jako opora studie.  

Za speciální kolo určené do interiéru budov považujeme kolo schopné překonávat 

překážky v budovách přizpůsobivějším způsobem než klasické kolo. V rámci disertační 

práce Ing. Václava Kryse, Ph.D.[2] bylo vytvořeno logaritmické kolo, které využívá pro 

hladší průběh stoupání a klesání podvozku po schodech styčnou plochu ve tvaru 

logaritmické spirály. Kolo má 4 výstupky a právě jeho tvar a rozměry styčných ploch 

v logaritmickou spirálu (přizpůsobené rozměrům běžných schodů) zajišťuje pohyb těžiště 

podvozku po přímce a nezpůsobuje kolísavý pohyb, který je vytvářen při použití 

obyčejných kol či kol Weinsteinových. Rozměry kola jsou optimalizovány tak, aby každý 

výstupek kola při otáčení „došlapoval“ tangenciálně na plochu dalšího schodu. Výsledný 

pohyb je mírně houpavý daný zakončením jednotlivých výstupků, které způsobují 

doplňující pohyb po kružnici. Tento pohyb je příznivý pro dopravu raněných a tělesně 

postižených. [2] 

Při odvalování kola vzniká pohyb při proměnném poloměru otáčení (vzdálenost 

dotykového bodu a středu kola se v průběhu odvalování mění). Z tohoto důvodu je třeba 

řídit otáčky tak, aby byl zajištěn rovnoměrný pohyb a konstantní rychlost. 
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obr. 14 Logaritmické kolo se 4 výstupky při pohybu po schodech [2] 

Kolo uzpůsobené jízdu po rovině je opatřeno několika stejnými segmenty umístěnými 

na sobě, které se v případě změny pracovního režimu (zem) vůči sobě natočí. Toto 

uspořádání je vhodné i pro venkovní použití, ovšem není vhodné pro přepravu zraněných 

osob z důvodu kolísavého pohybu těžiště ve vertikální složce.[2] 

obr. 15 Logaritmické kolo se 4 výstupky v rozloženém stavu [2] 

Podvozek s logaritmickými koly  konstantních parametrů je schopen překonávat pouze 

schody běžných rozměrů, nehodí se tedy z důvodu velice složité konstrukce k použití 

proměnných rozměrů logaritmického kola, které by toto omezení odstranilo. Na obr. 16 je 

znázorněna sekvence pohybů po jízdě do schodů. Z důvodu zakončení výstupků není sice 

výsledný logaritmický pohyb hladký, ale i tak je vyhovující. [2] 

 



Konstrukční řešení a realizace podvozku se všesměrovými koly 

28 

 

obr. 16 Sekvence pohybů při překonávání schodů [2] 

Na základě koncepce logaritmického kola v rámci disertační práce Ing. Václava Kryse, 

Ph.D.[2] byly provedeny simulační analýzy v prostředí MS ADAMS, v nichž figuruje 

podvozek s navrženou hmotností 150 kg a úhlovou rychlostí otáčení kola 180°/s. Test byl 

prováděn na běžném schodišti dle normy ČSN EN 73 4130 o výšce stupně 170 mm a šířce 

290 mm. Z výsledků analýz je zjevné, že funkčnost kola je výborná při výjezdu do schodů, 

při opačném směru ze schodů záleží více na počáteční poloze a natočení kola. [2] 

Při pohybu do schodů nejsou problémy s pádem MR a při tomto pohybu mohou být 

zapojeny pohony jak přední tak i zadní nápravy. To ale není možné při pohybu ze schodů, 

kdy dochází k odtlačování přední nápravy nápravou zadní tím, že přední náprava není 

zapřena o hranu schodu. Při výchozí poloze ze schodů v pozici – hrana hrozí nebezpečí 

sklouznutí a pádu celého MR ze schodů. [2] 

obr. 17 Výchozí poloha pro sjezd schodů – hrana [2] 
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Výchozí pozice na obr. 17 není tedy vhodná. Nejlepších parametrů bylo dosáhnuto při 

posunutí přední nápravy při sjezdu o 100 a 150 mm od hrany schodu. Tato hodnota je 

stanovena experimentálně a závisí na skutečných podmínkách sjezdu – materiál schodiště, 

kola, ideální rozměry schodu aj. [2] 

Hodnoty rozvoru byly stanoveny jako dvojnásobek (672,3 mm) a trojnásobek 

(1008,5mm) vzdálenosti dvou po sobě jdoucích hran schodiště.  Je to důležitý bod pro 

návrh koncepčního řešení podvozku. Podvozek s kratším rozvorem nemá problém s kolizí 

rám-schody, ale s delším rozvorem už může nastat komplikace. Pro další návrh podvozku 

je nutné tyto dvě přesně stanovené hodnoty brát v úvahu. [2] 

2.3.3 Shrnutí analýz prostředí a podvozků 

Shrnutím analýz se stanoví požadavky na další postupy práce na projektu, které se dále 

upřesní v požadavkovém listu. 

Výsledky analýzy prostředí 

 maximální možná šířka podvozku by měla být menší než je 900 mm, aby bylo 

možné projet běžnými jednokřídlými dveřmi 

 maximální délka podvozku menší než 1100 mm 

 schopnost podvozku otočit se na místě – z důvodu zajištění kolmé polohy vůči 

schodům a manévrovatelnosti v interiérech a stísněných prostorech 

 zdroj elektrické energie – pro práci v interiérech 

Výsledky analýzy podvozků 

 schopnost dosáhnout alespoň minimální rychlost po rovině alespoň 1m/s 

 celková hmotnost MR kolem 150 kg 

 nosnost alespoň 30 kg 

 průměrná doba funkčnosti MR alespoň 1h 

 nízká energetická náročnost 

 dodržení hodnot rozvoru podvozku buď 672,3 mm, nebo 1008,5 mm 

 použití nízkovoltážních pohonů (24 V – 48 V) 
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2.3.4 Další požadavky návrhu kombinovaného podvozku 

Jako podklad pro zadání práce slouží podvozek s logaritmickými koly. Ten, jak již 

bylo zmíněno, způsobuje zákmity těžiště ve vertikální složce při pohybu na rovině.  

Nabízí se tedy možnost rozpracovat řešení, které by využívalo stávající podvozek 

s logaritmickými koly doplněnými o výsuvná běžná kola. Nutno podotknout, že výsuv kol 

by měl být nezávislý pro přední a zadní nápravu.  

Průměr klasického kola se bude odvíjet od požadavku rychlosti po rovině alespoň 

1 m/s. Může být využito kola klasického nebo všesměrového. 

Měla by být dodržena hodnota hmotnosti, rozvoru a maximální délky a šířky. 

Z důvodu práce v budovách je žádoucí použití diferenčně řízeného podvozku.  

Řešení by mělo směřovat k co možná nejmenší energetické náročnosti – z důvodu co 

největší výdrže baterie a tím i doby provozu. 

2.3.5 Výsledné řešení koncepce kombinovaného podvozku 

Na základě shrnutí požadavků na kombinovaný podvozek bylo navrženo řešení, které 

bude kombinovat použití logaritmických kol a všesměrových kol určených pro jízdu na 

rovném povrchu. Na základě vypracovaných variant kombinovaného podvozku vedla cesta 

koncepce přes rozdělené nápravy integrovaného podvozku se všesměrovými koly. 

Pohon logaritmických kol by byl zajišťován hydraulikou. Ta se bude skládat ze 4 

rotačních hydromotorů, 2 hydraulických válců, jedné společné nádrže a vhodně zvoleného 

hydrogenerátoru, který bude zajišťovat rozvod pracovní kapaliny a požadovaný tlak. Na 

obr. 18je zobrazeno možné uspořádání hydraulických pohonů pro pohon logaritmických 

kol a zdvih přední a zadní nápravy podvozku se všesměrovými koly. 

obr. 18 Návrh uspořádání hydropohonů 
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 Otázkou zůstává, jak tyto komponenty zapojit pomocí rozvaděčů, aby fungovaly 

podle následujícího algoritmu. Bude potřeba kontaktovat odborníka na hydrauliku ke 

konzultaci vhodného zapojení. 

 po příjezdu ke schodům jsou vysunuty oba válce, na nichž je upevněn podvozek 

se všesměrovými koly 

 po nastavení požadované vzdálenosti hrany schodu a logaritmického kola se zasune 

HV1 a logaritmická kola se dotknou hrany schodu 

 poté se rozběhnou HM1 a HM2 zároveň s pohony na zadní nápravě podvozku 

se všesměrovými koly, nebo může dojít pouze k „vysunutí“ podvozku motory HM1 

a HM2 

 po dosažení výchozí pozice i zadními logaritmickými koly se všechny pohony 

zastaví a dojde k zasunutí válce V2 

 rozběhnou se pohony HM1 – HM4 a dojde k výjezdu po schodech 

 po výjezdu se pohony HM1 – HM4 zastaví a dojde k vysunutí válce V1, potažení 

podvozku přední nápravou běžných kol zároveň tlačených pohony HM3 a HM4 

 v konečné fázi se zastaví pohony HM3 a HM4, vysune se válec V2 a podvozek 

bude připraven pro použití na jízdu po rovném povrchu 

Výsun jednotlivých variant je zamýšlen pomocí dvou hydraulických válců a lineárního 

vedení tak, jak je vyobrazeno na obr. 19. Obě rozdělené nápravy byly umístěny do 

vnitřního prostoru vnějšího rámu za použití rozvoru 1008,5 mm. 

obr. 19 Koncepce kombinovaného podvozku 
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obr. 20 Konfigurace jízdy po rovině 

Při nájezdu do schodů dojde k nastavení výchozí polohy a zvednutí přední vnitřní 

nápravy dle obr.21.  

obr. 21 Nastavení výchozí polohy 

Po nastavení výchozí polohy se uvedou do pohybu hydromotory přední nápravy 

logaritmických kol a dojde k vystoupání přední nápravy o 3 stupně schodiště. 

obr. 22 Výjezd přední nápravy 
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Po výjezdu přední nápravy je potřeba do výchozí polohy nastavit zadní nápravu 

s logaritmickými koly. Zde nastal problém s nedostatečným zdvihem hydraulického válce, 

který dříve nebyl ověřen. Po výměně za delší válec (současný zdvih válce je 240 mm) by 

se měla zadní náprava dostat do takové pozice, aby celý podvozek zvládl výjezd, ale také 

sjezd do schodu.  

obr. 23 výjezd podvozku do schodů 

V navrženém podvozku vzniká oproti předchozím variantám mnohem více místa na 

uložení potřebných komponentů. Je zamýšleno toto uložení: baterie do spodního patra a do 

horního hydraulická nádrž (na obrázku růžově). Záleží na celkovém počtu baterií, odběr 

instalovaných elektromotorů Harmonic drive AG činí 4 x 20 A. Bude tedy potřeba použít 

minimálně 2 baterie s výdrží alespoň 100 Ah a zahrnout spotřebu energie navrženého 

hydrogenerátoru. 

obr. 24 Půdorys podvozku 
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Rám podvozku je tvořen  jednoduchou „sendwichovou“ svařovací konstrukcí 

kombinující trubky, plechy a normalizované profily. Pro všesměrová kola jsou v rámu 

podvozku vyrobeny drážky, které slouží pro jejich uschování během jízdy po schodech. 

obr. 25 Konstrukce kombinovaného podvozku 

2.4 Zhodnocení analýzy podvozků 

Ve vstupní analýze byla popsána problematika podvozků s běžnými všesměrovými 

koly a jejich kombinacemi s koly speciálními. U podvozků s běžnými koly byli vybráni 

takoví zástupci servisních robotů, kteří se svými jízdními vlastnostmi blíží všesměrovým 

podvozkům. Dále byla uvedena problematika všesměrových kol včetně popisu samotných 

kol a historie jejich vzniku. Bylo zde nastíněno, jakým způsobem je možno tyto podvozky 

řídit a jaké jízdní režimy jsou tyto podvozky schopné vykonávat. Jejich praktické využití je 

v současné době nejrozšířenější u vysokozdvižných vozíků a u studií invalidního vozíku 

pro tělesně postižené. 

Na základě koncepční studie kombinovaného podvozku se všesměrovými koly bylo 

formulováno zadání diplomové práce nejprve pro řešení a realizaci testovacího podvozku 

se všesměrovými koly a testování vlastností jízdních režimů a jejich následné řešení 

vylepšením variant podvozku v DP. Testování jízdních režimů všesměrového podvozku je 

důležité pro získání informací o stabilitě podvozku na různém povrchu, přesnosti řízení a 

dodržení požadované přesnosti opisované trajektorie. Rovněž by mělo přinést informace o 

energetické spotřebě jednotlivých režimů jízdy. 
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3. Požadavkový list 

3.1 Obecné požadavky 

 oblast použití: vnitřní prostředí 

 použití: testování funkcí všesměrového podvozku 

 podvozek: čtyřkolový  

 kola: typ Mecanum (Illanator)  

 typ pohonu: elektromotor  

 hmotnost: do 60 kg  

 rozměry: max. šířka pod 800 mm (průjezd dveřmi)  

 napájení: 24V  

 výdrž baterií: alespoň 1h  

 další: možnost připojení modulů ( nadstavby, GPS, kamery)  

3.2 Požadavky na jízdní režim podvozku: 

 rychlost podvozku až 2 m/s  

 výška přejížděné překážky alespoň 30 mm  

 zdolávání terénu o úhlu alespoň 5°  

 čtyřkvadrantové rychlostní řízení každého kola samostatně (4 pohony)  
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4. Varianty řešení testovacího podvozku 

Pro testování jízdních režimů všesměrového podvozku byly navrženy tři varianty pro 

jeho realizaci. Všechny varianty byly navrženy pod podmínkou největší možné šířky a 

délky podvozku, která činní 800 mm a jejich rozvor je shodně navržen na 580 mm. Liší 

se provedením konstrukce, zvláště způsobem pohonu jednotlivých všesměrových kol a 

světlou výškou. 

V podvozcích jsou shodně použita předem zakoupená všesměrová kola typu Mecanum 

o velikosti 8“ HD firmy AndyMark. 

Technické parametry všesměrového kola 8“HD 

Rozměry [“] 8 HD 

Hmotnost [kg] 1,6 

Maximální statické zatížení [kg] 226 

Koeficient tření ( vpřed/vzad) 0,7 

Koeficient tření (do boku) 0,6 

tab. 4 Technické parametry kola 8“HD [10] 

obr. 26 Zakoupený set všesměrových kol [10] 
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4.1 1. varianta – s převodem pomocí synchronního řemene 

1. varianta řešení byla navržena s použitím profilů firmy Haberkorn Ulmer pro rám. Za 

pohonné jednotky byly zvoleny motory s převodovkou firmy Dunkermotoren. V této 

variantě řešení bylo zvoleno uložení pohonných jednotek ve střední části podvozku a 

pohon samotných kol je realizován řemenovým převodem. Řemeny byly navrženy pomocí 

programu Designflex, který je schopen na základě vstupních údajů nabídnout vhodný 

výběr synchronního řemenu a spočítat napínací síly a jednotlivé distance při napínání 

řemenu. 

obr. 27 Celkový pohled na 1. variantu testovacího podvozku 

Na obr. 27je řešení 1. varianty podvozku. Jeho výhodou je poměrně jednoduchý rám a 

uložení veškerých potřebných komponentů uvnitř zakrytovaného rámu. Nevýhodou je 

poměrně malá světlá výška (cca 30 mm nad zemí), která znesnadňuje možnost přejetí 

jakékoliv překážky či výjezd do šikmé plošiny (cca 5°). 
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Pohonné jednotky firmy Dunkermotoren byly navrženy na základě předběžných 

výpočtů provedených v MathCadu. 

U této varianty byl použit kartáčový DC motor GR 63Sx55 spolu s 

planetovou převodovkou PLG 63. 

obr. 28 GR 63Sx55 [18] 

Technické parametry motoru GR 63Sx55 

Výkon 130 W 

Napětí 24 V DC 

Nominální krouticí moment 0,32 N·m 

Startovací krouticí moment 3,4 N·m 

Otáčky bez zátěže 3550 min-1 

Jmenovitý proud 5,8 A 

Rozběhový proud 53,3 A 

Proud naprázdno 0,56 A 

Hmotnost 1,7 kg 

tab. 5 Technické parametry motoru DC motor GR 63Sx55 [18] 

obr. 29 Převodovka PLG 63 [18] 

Technické parametry převodovky PLG 63 

Převodový poměr 16 

Účinnost 0,9 

Počet stupňů 2 

Jmenovitá zátěž 15N·m 

Axiální zatížení 800 N 

Radiální zatížení 800 N 

Hmotnost 0,7 kg 

tab. 6 Technické parametry převodovky PLG 63 [18] 
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obr. 30 Půdorys s uspořádáním pohonných jednotek 

obr. 31 Bokorys s napínáním řemenu 

Na obr. 31 je nastíněn návrh napínání řemene. Dle výpočtu pro obě délky řemene (na 

obr. 30je zřetelná jejich rozdílná délka rozteče 140 a 240 mm) vyšla shodná napínací síla. 

Napínání by bylo realizováno posuvem v podélných drážkách. Toto řešení není 

konstrukčně úplně vyhovující, stejně jako použití těžkých a předimenzovaných pohonů, tak 

i samotné použití řemenového převodu. 
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4.2 2. Varianta – s pohonem v ose kola 

Jako hlavní problém 1. varianty testovacího podvozku se ukázalo nesnadné použití 

řemenového převodu a jeho napínání. Taktéž použité pohony nebyly zcela vhodné. 

Z těchto důvodů byla navržena 2. varianta, která řeší problém nízké světlé výšky a 

odstraňuje řemenový převod. 

obr. 32 Celkový pohled na 2. variantu testovacího podvozku 

Stejně jako u 1. varianty je opět použito pro rám spojovacích profilů firmy Haberkorn 

Ulmer. Je použita kombinace krytování pomocí plechů a plexiskla. Další možností je 

použití výztuží a zakrytování celého podvozku funkční tkaninou. Ve středu podvozku jsou 

umístěny řídící moduly ESCON pro rychlostní řízení motorů a další elektronika pro 

komunikaci s PC. Dále je zde umístěn akumulátor a bezpečnostní STOP tlačítko. 

obr. 33 Možné výztuže při použití funkční tkaniny 



Konstrukční řešení a realizace podvozku se všesměrovými koly 

41 

 

Vzhledem k uložení pohonů v ose kola byly pohony firmy Dunkermotoren 

nevyhovující. Nabídka firmy Maxon umožnila umístit pohon do osy kola za použití motoru 

RE 35 Ø35 mm, GraphiteBrushes, 90 Watt a planetové převodovky GP 42 C Ø42 mm, 

3 - 15 Nm, CeramicVersion.  

obr. 34 Uspořádání pohonu 

Motor s převodovkou je uchycen pomocí ohýbaného držáku na profil rámu. Na 

převodovku je upevněna spojka OLDHAM, která ji chrání před přetížením. Dále následuje 

hřídel, která je uložena ve dvou ložiscích a jako poslední příruba, která je pomocí šroubů 

upevněna na kole. 

obr. 35 Spojka OLDHAM [19] 
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Použitá spojka OLDHAM má dvě funkce. Tou první chrání převodovku před 

přetížením a druhou dokáže vykrýt drobné montážní nepřesnosti, jakou je axiální posunutí, 

radiální a úhlovou nesouosost. Svými malými rozměry se hodí do zástavby podvozku a 

použitý typ OX33G dokáže ochránit konkrétní použitou převodovku před náhle vzniklým 

vysokým kroutícím momentem. 

Pro uchycení kola byla navržena spojovací příruba, která řeší rozdíly mezi palcovými 

rozměry kola a metrickými rozměry ostatních součástí. Pro rychlou montáž a demontáž 

kola je volen svěrný spoj s proříznutým nábojem, jehož návrhový výpočet je uveden ve 

výpočtové příloze práce. Navrhovaným materiálem příruby je ocel. 

obr. 36 Spojovací příruba 

Mezi zbývající vyráběné komponenty patří ložiskový domek, hřídel a distanční 

kroužek. Krom ložiskového domku, pro který je navrženým materiálem hliník, jsou ostatní 

komponenty z oceli. 

obr. 37 Rozměry 2. Varianty testovacího podvozku 
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4.3 3. Varianta – s pohonem v ose kola 

Při otočení rámu 2. varianty o 180° vznikne možnost další koncepce podvozku. Vše, až 

na provedení krytování a světlou výšku podvozku, zůstává zachováno. Výhodou je 

snadnější provedení krytování za cenu ztráty 7 mm na světlé výšce podvozku a snížení 

celkové výšky o 87 mm. 

obr. 38 celkový pohled na 3. Testovací variantu podvozku 

Pro krytování podvozku bylo zvoleno opláštění 0,5 mm plechem se 4 výztužemi 

umístěnými v přední a zadní části podvozku. Střední deska s elektronikou je modulární a 

její návrh je shodný s předchozí variantou. 

obr. 39 Odkrytovaný podvozek 

obr. 40 Rozměry 3. Varianty testovacího podvozku 
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4.4 Výběr varianty testovacího podvozku 

Uvedené varianty byly navrženy za účelem nalezení řešení pro konstrukci a realizaci 

zkušebního podvozku se všesměrovými koly. 1. varianta navrženého testovacího podvozku 

je příliš komplikovaná kvůli použití řemenového převodu a má nízkou světlou výšku, která 

by se mohla projevit při přejezdu prahu a podobných překážek. 

2. varianta odstranila dva hlavní problémy 1. varianty a realizace podvozku směřovala 

jejím směrem. Její alternativou a dalším rozpracováním vznikla dodatečně 3. varianta, kde 

jednoduchým otočením rámu vznikla nižší varianta za cenu ztráty světlé výšky pouze o 7 

mm. 

V další části práce jsou detailněji popsány komponenty řídící elektroniky a výběr 

akumulátoru. 
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5. Návrh testovacího podvozku 

Pro návrh testovacího podvozku bylo nejprve zapotřebí určit, jak moc výkonné pohony 

budou potřeba. Dle požadavkového listu byla stanovena maximální rychlost podvozku na 2 

m/s a jeho hmotnost na 60 kg, což byly výchozí hodnoty dimenzování pohonů. 

5.1 Dimenzování pohonů 

Při návrhu pohonů pro testovací podvozek bylo vycházeno z teorie návrhu pro 

automobil. Ta vychází z jízdních odporů. Jsou to síly, které působí proti pohybu vozidla. 

Některé působí vždy proti pohybu vozidla (odpor valivý). Při zrychlování musí vozidlo 

překonávat odpor zrychlení (dynamickou sílu) a při jízdě do svahu odpor stoupání. Návrh 

je zjednodušen a je v něm uvažováno s běžnými koly, určité zohlednění použití 

všesměrových kol je v koeficientu tření mezi podložkou a kolem.  

obr. 41 Jízdní odpory vozidla [20] 
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Odpor valením 

Odpor valením vzniká deformací pneumatiky a podložky. Je-li podložka tuhá, s její 

deformací neuvažujeme. 

Odpor valením je dán vztahem: 

𝑂𝑓 = 𝐺 ∙ cos 𝛼 ∙ 𝑓 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ cos(𝛼) ∙ 𝑓[N] (2) 

Kde G [N] je tíha vozidla, m [kg] jeho hmotnost a α [°] úhel, který svírá rovina 

podložky s vodorovnou základnou. Součinitel tření je f [-] a tíhové zrychlení g[m/s
2
]. 

Součinitel tření f závisí na povrchu podložky. Následující tabulka tab. 7 uvádí příklady 

tření pro různé povrchy. 

Povrch f Povrch f 

Asfalt 0,01 – 0,02 Náledí 0,01 – 0,025 

Beton 0,015 – 0,025 Travnatý terén 0,081 – 0,015 

Dlažba 0,02 – 0,03 Bahnitá půda 0,20 – 0,30 

tab. 7 Součinitele tření pro různé povrchy 

Odpor stoupáním 

Odpor stoupáním je dán složkou síly tíhy vozidla rovnoběžnou s podložkou, po které 

se vozidlo pohybuje. Je dán vztahem: 

𝑂𝑠 = 𝐺 ∙ sin(α) = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ sin(α)[N] (3) 

Kde G [N] je tíha daného vozidla, m [ kg] je jeho hmotnost a α [°] úhel stoupání či 

klesání, které vozidlo překonává a g [m/s
2
] tíhové zrychlení. 

Odpor zrychlením 

Odpor zrychlením se projevuje v situaci, kdy je provedena změna rovnoměrného 

pohybu v pohyb rovnoměrně zrychlený či zpomalený. Při výpočtu nejprve určíme úhlovou 

rychlost kola 𝝎𝒌 a úhlové zrychlení kola 𝜺𝒌: 

𝜔𝑘 =
𝑣

𝑅𝑘
[s

-1
] (4) 𝜀𝑘 =

𝜔𝑘

𝑡
[s

-2
] (5) 

Kde v [m/s] je zadaná rychlost, Rk [m]je poloměr kola a t [s] je čas zrychlení 

(zpomalení). 
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Na výpočet otáček kola nk můžeme vyjít z poloměru kola Rk [m]a zadané rychlosti v [m/s]: 

𝑛𝑘 =  
𝑣

2∙𝜋∙𝑅𝑘
 ∙ 60[ot/min] (6) 

Převodový poměr iurčíme z otáček motoru nm [ot/min]a otáček kola nk [ot/min]: 

𝑖 =  
𝑛𝑚

𝑛𝑘
  [-] (7) 

Setrvačné účinky motoru Jm [kg.m
2
] redukujeme na hnané kolo: 

𝐽𝑚𝑘 = 𝐽𝑚 ∙ 𝑖
2 [kg.m

2
] 

Výsledné setrvačné účinky zjednodušíme na úvahu soustavy motor – převodovka – 

kolo. Přičemž právě použití všesměrových kol můžeme zohlednit právě v zahrnutí jejich 

setrvačných účinků. Celkový moment setrvačnosti Jc je tedy součtem redukovaného 

momentu setrvačnosti Jmk [kg.m
2
], momentem setrvačnosti kola Jk [kg.m

2
] a momentem 

setrvačnosti převodovky Jp [kg.m
2
]. 

𝐽𝑐 = 𝐽𝑚𝑘 + 𝐽𝑘 + 𝐽𝑝 [kg.m
2
] (8) 

Odpor zrychlením je tedy dán vztahem: 

𝑂𝑧 =
1

𝑅𝑘
∙ 𝜀𝑘 ∙ 𝐽𝑐 [N]  (9) 

Určení potřebné hnací síly, krouticího momentu a výkonu 

Potřebná hnací síla Fh vychází ze součtu jednotlivých jízdních odporů. Je zřejmé, že 

při výpočtu rovnoměrného pohybu není zahrnut odpor zrychlením Oz [N]: 

𝐹 = 𝑂𝑓 + 𝑂𝑠 + 𝑂𝑧[N] (10) 

Potřebný krouticí moment Mk je dán součinem hnací síly Fh [N] a poloměru kola 

Rk[m]:     𝑀𝑘 = 𝐹 ∙ 𝑅𝑘[N.m] (11) 

Potřebný výkon P je dán součinem hnací síly Fh[N] a rychlostiv [m/s]: 

𝑃 = 𝐹 ∙ 𝑣 [W]  (12) 

           [20] 
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Jízdní režimy 

Návrh vychází ze 4 jízdních režimů: 

 rozjezd z klidu do nakloněné roviny 

 rovnoměrný pohyb po nakloněné rovině 

 rozjezd po rovině 

 rovnoměrný pohyb po rovině 

A Rozjezd z klidu do nakloněné roviny 

Vstupní veličina výpočtu Hodnota veličiny 

Předpokládaná hmotnost na kolo m 15[kg] 

Koeficient tření f 0,25 

Požadovaná rychlost v 1 [m/s] 

Požadovaný čas zrychlení t 2,5 [s] 

Úhel stoupání α 20 [°] 

Gravitační zrychlení g 9,81 [m/s
2
] 

Poloměr kola Rk 0,1 [m] 

Nominální otáčky motorunm 7000 [ot/min] 

Setrvačný moment kolaJk 1,05.10
-2

 [kg.m
2
] 

Setrvačný moment motoruJm 7,5.10
-5

 [kg.m
2
] 

Setrvačný moment převodovkyJp 0,5.10
-5

 [kg.m
2
] 

tab. 8 Vstupní veličiny výpočtu pro situaci A 

Do vztahů (10),(11),(12) pro výpočty jednotlivých jízdních odporů dosadíme vstupní 

veličiny a dostaneme potřebné výkonové veličiny: 

Výpočet potřebné hnací síly na jedno kolo 

𝑭𝒉 = 𝑶𝒇 + 𝑶𝒔 + 𝑶𝒛 = 𝟎,𝟑𝟏+ 𝟑𝟒,𝟓+ 𝟓𝟎,𝟑 + 𝟏𝟔,𝟓 = 𝟏𝟎𝟏,𝟕𝑵 

Výpočet potřebného krouticího momentu na jedno kolo 

𝑀𝑘 = 𝐹 ∙ 𝑅𝑘 = 101,7 ∙ 0,1 = 10,1𝑁𝑚 

Výpočet potřebného výkonu na jedno kolo 

𝑷 = 𝑭𝒉 ∙ 𝒗 = 𝟏𝟎𝟏,𝟕 ∙ 𝟏 = 𝟏𝟎𝟏,𝟕𝑾 
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B Rovnoměrný pohyb po nakloněné rovině 

Vstupní veličina výpočtu Hodnota veličiny 

Předpokládaná hmotnost na kolo m 15 [kg] 

Koeficient tření f 0,25 

Požadovaná rychlost v 1 [m/s] 

Úhel stoupání α 20 [°] 

Gravitační zrychlení g 9,81 [m/s
2
] 

Poloměr kola Rk 0,1 [m] 

tab. 9 Vstupní veličiny výpočtu pro situaci B 

Dále dosazujeme do vztahů (10),(11),(12) pro výpočty jednotlivých jízdních odporů: 

Výpočet potřebné hnací síly na jedno kolo 

𝑭𝒉 = 𝑶𝒇 + 𝑶𝒔 = 𝟎,𝟑𝟏+ 𝟑𝟒,𝟓+ 𝟓𝟎,𝟑 = 𝟖𝟓,𝟐𝑵 

Výpočet potřebného krouticího momentu na jedno kolo 

𝑀𝑘 = 𝐹 ∙ 𝑅𝑘 = 85,2 ∙ 0,1 = 8,5𝑁𝑚 

Výpočet potřebného výkonu na jedno kolo 

𝑷 = 𝑭𝒉 ∙ 𝒗 = 𝟖𝟓,𝟐 ∙ 𝟏 = 𝟖𝟓,𝟐𝑾 

C Rozjezd po rovině 

Vstupní veličina výpočtu Hodnota veličiny 

Předpokládaná hmotnost na kolo m 15 [kg] 

Koeficient tření f 0,25 

Požadovaná rychlost v 2 [m/s] 

Požadovaný čas zrychlení t 2,5 [s] 

Gravitační zrychlení g 9,81 [m/s
2
] 

Poloměr kola Rk 0,1 [m] 

Nominální otáčky motoru nm 7000 [ot/min] 

Setrvačný moment kola Jk 1,05.10
-2

 [kg.m
2
] 

Setrvačný moment motoruJm 7,5.10
-5

 [kg.m
2
] 

Setrvačný moment převodovky Jp 0,5.10
-5

 [kg.m
2
] 

tab. 10 Vstupní veličiny výpočtu pro situaci C 

Dále dosazujeme do vztahů (10),(11),(12) pro výpočty jednotlivých jízdních odporů: 

Výpočet potřebné hnací síly na jedno kolo 

𝑭𝒉 = 𝑶𝒇 + 𝑶𝒛 = 𝟏,𝟐+ 𝟑𝟔,𝟕+ 𝟖,𝟗 = 𝟒𝟔,𝟗𝑵 

Výpočet potřebného krouticího momentu na jedno kolo 

𝑀𝑘 = 𝐹 ∙ 𝑅𝑘 = 46,9 ∙ 0,1 = 4,69𝑁𝑚 

Výpočet potřebného výkonu na jedno kolo 

𝑷 = 𝑭𝒉 ∙ 𝒗 = 𝟒𝟔,𝟗 ∙ 𝟐 = 𝟗𝟑,𝟖𝑾 
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D Rovnoměrný pohyb po rovině 

Vstupní veličina výpočtu Hodnota veličiny 

Předpokládaná hmotnost na kolo m 15 [kg] 

Koeficient tření f 0,25 

Požadovaná rychlost v 2 [m/s] 

Gravitační zrychlení g 9,81 [m/s
2
] 

Poloměr kola Rk 0,1 [m] 

tab. 11 Vstupní veličiny výpočtu pro situaci D 

Dále dosazujeme do vztahů (10),(11),(12) pro výpočty jednotlivých jízdních odporů: 

Výpočet potřebné hnací síly na jedno kolo 

𝑭𝒉 = 𝑶𝒇 + 𝑶𝒔 = 𝟏,𝟐+ 𝟑𝟔,𝟕+ 𝟎 = 𝟑𝟖𝑵 

Výpočet potřebného krouticího momentu na jedno kolo 

𝑀𝑘 = 𝐹 ∙ 𝑅𝑘 = 38 ∙ 0,1 = 3,8𝑁𝑚 

Výpočet potřebného výkonu na jedno kolo 

𝑷 = 𝑭𝒉 ∙ 𝒗 = 𝟑𝟖 ∙ 𝟐 = 𝟕𝟔𝑾 

 

Požadované parametry k volbě pohonů 

Následující tabulka uvádí přehled požadovaných parametrů k volbě pohonu, červeně 

jsou označeny výchozí hodnoty. Detailní výpočet je uveden v Mathcad souboru v příloze 

výpočtů. 

 

Požadované parametry 

Hnací síla Fh 

[N] 

Krouticí 

moment Mk 

[N.m] 

Výkon P [W] 
Otáčky kola 

nk[ot/min] 

Režim A 101,7 10,1 101,7 95,4 

Režim B 85,2 8,5 85,2 95,4 

Režim C 46,9 4,6 93,8 191 

Režim D 38 3,8 76 191 

tab. 12 Požadované parametry k volbě pohonů 
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5.2 Volba pohonu 

Při volbě pohonů se musely zohlednit jejich rozměrové dispozice, aby vyhověly 

požadovaným výkonovým parametrům. Spolu s návrhovým výpočtem a následnou 

konzultací se zástupcem firmy Maxon byly vybrány následující pohony pro testovací 

podvozek. 

Volba motoru 

Za pohonnou jednotku byl vybrán kartáčový motor řady RE 35 Ø35 mm, Graphite 

Brushes, 90 Watt, který vzhledem ke své velikosti a hmotnosti disponuje potřebným 

výkonem. 

Technické parametry motoru RE 35 Ø35 mm, GraphiteBrushes, 90 Watt 

Výkon 90 W 

Napětí 24 V DC 

Otáčky bez zátěže 7550 min-1 

Jmenovitý proud 3,62 A 

Rozběhový proud 41,4 A 

Proud naprázdno 0,169 A 

Hmotnost 340 g 

tab. 13  Technické parametry motoru RE 35 [17] 

Volba převodovky 

Za převodovku byla zvolena kvalitní planetová dvoustupňová převodovka GP 42 C 

(ceramic version), která by vyhověla požadovaným otáčkám nk a kroutícímu momentu Mk 

na kole. 

tab. 14 Technické parametry převodovky GP 42 C [17] 

 

 

 

 

Technické parametry převodovky GP 42 C Ø42 mm, 3 - 15 Nm, CeramicVersion 

redukce 36 : 1 

Maximální moment (špička) 11,5 Nm 

Maximální moment 7,5 Nm 

Hmotnost 360 g 
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Další komponenty pohonné jednotky 

Mezi další důležité součásti pohonu patří řídící jednotka. Vzhledem k potřebě pouze 

rychlostního řízení byla zvolena jednotka Maxon motor 4-Quadranten PWM-

Servocontroller ESCON 50/5.  

obr. 42 PWM-Servocontroller ESCON 50/5 [17] 

 

 

Ta bude přijímat signály z enkodéru MR ENC Typ L, 500Imp 3K LD, který zajišťuje 

vysoké rozlišení a pro rezonanční důvody je umístěn přímo na průchozí hřídeli motoru. 

obr. 43 Enkóder MR ENC Typ L [17] 

Technické parametry enkóderu MR ENC Typ L, 500Imp 3K LD 

Počet snímaných impulsů na otáčku 500 

Napětí 5.2 V DC 

Maximální otáčky 24000 min-1 

Počet kanálů 3 

Operační teplota -25 – 85°C 

tab. 15  Technické parametry enkóderu MR, 500Imp [17] 
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5.3 Návrh převodu 

Při návrhu převodu bylo nutno navrhnout a zkontrolovat komponenty, které jsou při 

jízdě nejvíce dynamicky a staticky zatěžovány. Jde o spojovací hřídel, kuličková ložiska a 

spojovací přírubu, jejíž výpočet a návod na něj je pro rozsáhlost uveden v příloze práce. 

Návrh spojovací hřídele 

Hřídel byla navržena  pomocí programu Autodesk Inventor Professional 2014. 

obr. 44 Vstupní zadání rozměrů hřídele 

obr. 45 Vygenerovaná hřídel se souřadným systémem 
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Lze předpokládat, že radiální zatížení na hřídel bude čítat hmotnost podvozku a užitné 

zatížení. Po započítání určité rezervy byla tato hodnota nadefinována na 250 N (při 

uvažování hmotnosti podvozku 60 kg a užitného zatížení 40 kg rovnoměrně rozloženého 

mezi 4 kola). Hodnota špičkového kroutícího momentu vychází z dimenzování pohonů a 

činí 10 Nm. Dále je hřídel při určitých jízdních režimech zatěžována axiální silou, jejíž 

hodnota byla stanovena na 150 N. Jako poslední byla nadefinována reakční radiální síla, 

kterou působí podložka na poháněné kolo, jejíž hodnota je rovna uvažované radiální síle od 

hmotnosti podvozku (250N) a vlivem posunutí od pomyslného středu hřídele její účinky 

působí ohybovým momentem na hřídel, který je třeba určit. Pro hřídel byl navrhnut běžný 

konstrukční materiál 11 500. 

obr. 46 Definování zatížení na hřídel 

Při výpočtu byl zjišťován ohybový moment a reakce působící v podpěrách, které jsou 

důležitou hodnotou pro návrh ložisek. Dále je navrhovaný průměr hřídele zkontrolován 

výpočtem. 

 

 

 



Konstrukční řešení a realizace podvozku se všesměrovými koly 

55 

 

obr. 47 Hodnoty reakcí v podpěrách 

Hodnoty reakcí v podpěrách byly spočteny na hodnoty 445 N v radiálním směru a 

150 N v axiálním směru. 

obr. 48 Hodnota ohybového momentu 

Hodnota maximálního ohybového momentu na hřídel činí 6, 55 Nm. 
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obr. 49 Ideální průměr hřídele 

Hodnota ideálního průměru hřídele činí 13 mm, tedy hodnota nejmenšího 

navrženého průměru hřídele 15 mm vyhovuje kontrole. 

Návrh ložisek 

Pro testovací podvozek bylo počítáno s použitím běžných radiálních kuličkových 

ložisek. Pro jejich dimenzování je nutno znát radiální a axiální zatížení, které vyplynulo 

z výpočtu hřídele. Radiální zatížení je 445 N a axiální 150 N. 

Výpočet vychází ze základního výpočtu trvanlivosti ložiska. Nejprve je určeno 

ekvivalentní statické zatížení ložiska F0: 

𝐹0 = 𝑋0 ∙ 𝐹𝑟 + 𝑌0 ∙ 𝐹𝑎 [N]  (13) 

Kde Fr je radiální a Fa:je axiální síla, hodnoty součinitele X0a Y0 vychází z úvahy 

následujícího vzorce:   
𝐹𝑎

𝑉∙𝐹𝑟
≤> 𝑒[-]       (14) 

Kde V je rotační součinitel (pro kuličková ložiska je roven 1). Je- li hodnota >e, 

hodnoty součinitele X0= 0, 6 aY0 = 0, 5. Je-li hodnota ≤e, tak se uvažuje F0 = Fr. 
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Základní statická bezpečnost k vychází z poměru základní statické únosnosti ložiska 

Co a ekvivalentního statického zatížení ložiska F0:  

𝑘 =
𝐶𝑜

𝐹𝑜
[N]   (15) 

Dále je u ložiska určováno ekvivalentní dynamické zatížení Fe: 

𝐹𝑒 = 𝑉 ∙ 𝑋 ∙ 𝐹𝑟 + 𝑌 ∙ 𝐹𝑎 [N] (16) 

Kde V je rotační součinitel (pro kuličková ložiska je roven 1), a hodnoty součinitele 

X= 1 a Y = 0. 

Posledním výpočtem je základní trvanlivost ložiska v hodinách Lh: 

𝐿 =
106

3600 ∙𝑛
∙  

𝐶

𝐹𝑒
 

3

[h]   (17) 

Kde n[s
-1

] je počet otáček a C je základní dynamická únosnost ložiska. 

 

Pro výpočet bylo zvoleno jednořadé kuličkové radiální ložisko DPI 6003 s C0=3250 N 

a C= 6000 N. Po dosazení do vztahů (13 - 17) je zkontrolováno vybrané ložisko. 

𝐹𝑎

𝑉∙𝐹𝑟
=

150

1∙445
= 0,33 ≤ 𝑒 , tedy uvažujeme F0 = Fr. 

Statická bezpečnost ložiska   𝑘 =
𝐶𝑜

𝐹𝑜
=

3250

445
= 7,3[-] 

Dynamické zatížení Fe 𝐹𝑒 = 𝑉 ∙ 𝑋 ∙ 𝐹𝑟 + 𝑌 ∙ 𝐹𝑎 = 1 ∙ 1 ∙ 445 + 0 ∙ 150 = 445[N] 

Základní trvanlivost Lh 𝐿 =
106

3600 ∙𝑛
∙  

𝐶

𝐹𝑒
 

3

=
106

3600 ∙3,2
∙  

6000

445
 

3

= 2 ∙ 105[h] 

Vybrané ložisko vyhovuje návrhu.       [1] 

obr. 50 Ložisko DPI 6003 [21] 
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5.4 Návrh akumulátoru 

Pro napájení pohonů je potřeba zvolit akumulátor s napětím 24 V. Nejprve bylo 

určeno, jaký maximální proud budou pohony odebírat. Na základě stanovené doby provozu 

na 1 hodinu se dopočte celková kapacita akumulátorů. Při návrhu akumulátorů je nutno 

počítat s faktem, že pohony nebudou maximální proud odebírat stále. Pro výpočet byla 

proudová vytíženost pohonů navržena na 30 %. 

Komponent 
Počet 

kusů 
Napětí [V] Spotřeba proudu [A] 

Maxon RE 35 Ø35 mm 4 24 3,62 

MR ENC Typ L, 500Imp 3K LD 4 5 0,02 

Servocontroller ESCON 50/5 4 24 0,07 

Celková spotřeba 14,84 

Potřebná kapacita pro akumulátor Přibližně 4,5 Ah 

tab. 16   Návrh akumulátoru pro pohonnou soustavu 

Výběr akumulátoru 

Vzhledem k nízké hmotnosti a velké kapacitě byla zvolena Li–Pol baterie Hyperion 

Generation 3 Lithium Polymer Pack, která svou kapacitou 5000 mAh vyhovuje návrhu. 

Technické parametry baterie Hyperion Generation 3 Lithium Polymer Pack – 5000mAh 

Napětí 25,9 V 

Kapacita 5000 mAh 

Rozměry 142x46x72,5 mm 

Hmotnost 864 g 

Konektor HP/PG (Hyperion, PolyQuest) 

tab. 17   Technické parametry navržené baterie [22] 

obr. 51 Navržená baterie [22] 
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5.5 Řídící elektronika 

Řídící jednotky motorů Escon jsou dále napojeny na systém programovatelných 

modulů i7024, Adam 4050 a 4550. Tyto moduly se nachází spolu s ostatními komponenty 

na desce, která je umístěna na podvozku. Komunikace mezi operátorem a podvozkem 

probíhá pomocí bezdrátové komunikace 2,4 GHz (jako klasické wi–fi), kterou umožňuje 

Adam 4550. Ten vysílá signály dalšímu Adamu 4550, který je přes sériovou linku RS232 

napojen do řídícího počítače. Z toho je možno podvozek ovládat buď řídící aplikací, nebo 

přes gamepad.  

Stručné schéma řídící elektroniky je na obr. 52. 

obr. 52 Schéma řídící elektroniky 

Na schématu řídící elektroniky je vyobrazeno propojení jednotlivých komponentů. 

Důležitý je způsob řízení rychlostí a směrů otáčení jednotlivých pohonů, který je 

vykonáván změnou napětí na jednotlivých pohonech v rozmezí -10 + 10 V (hodnota 

veličiny je rychlost a znaménko je požadovaný směr otáčení) a jejich převod přes 

integrovaný D/A převodník v modulu i7024. Moduly mezi sebou komunikují pomocí 

sériové linky RS 485 a protože toto rozhraní není kompatibilní s PC, je zde zařazen navíc 

zmíněný modul Adam 4550, který komunikuje s PC bezdrátově. 
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Na řídící elektronice jsou naprogramovány dva režimy: ENABLE a STOP režim.   

Pomocí vstupu ENABLE se jednotky Escon uvádí do chodu. Pokud je tento režim 

neaktivní, je motor uvolněn a podvozkem lze ručně pohybovat.  

Pomocí vstupu STOP se pohyb zastavuje. Pokud je tento režim aktivní, jednotka Escon 

drží nulovou rychlost a motor je zastaven a podvozkem ručně pohybovat nelze. 

Oba popisované vstupy jsou binární, mají tedy dva možné stavy (vypnuto/zapnuto), 

což umožňuje 4 situace: 

 ENABLE 0, STOP 0 – Escon je deaktivován, pohon nenapájí a lze jím ručně otáčet. 

 ENABLE 0, STOP 1 – Viz předchozí nastavení 

 ENABLE 1, STOP 0 – Escon je aktivován a otáčí se dle zadávání hodnot -10 až 

+10 V. Při 0 V by měl mít ideálně nulovou rychlost a držet polohu, ale díky nepřesnostem 

v převádění hodnot převodníkem je to obtížně proveditelné a motor se jakoby stále malou 

rychlostí otáčí 

 ENABLE 1, STOP 1 – Escon je aktivován a motor udržuje nulovou rychlost bez 

ohledu na hodnotu zadávání. Nulová rychlost je držena přesně a motor stojí, je zablokován 

a nelze ho přetlačit bez hrubé síly 

Celá soustava je napájena navrženým akumulátorem vylepšeným o monitoring stálého 

napětí 24 V, které v případě poklesu napětí přeruší přívod elektrické energie. 

Autorem zapojení elektroniky je Ing. Ján Bábjak, Ph.D a řídící aplikaci navrhl Ing. 

Tomáš Kot, Ph.D. 
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6. Montáž testovacího podvozku 

obr. 53 Realizovaný testovací podvozek 

Montáž podvozku popisuje jednotlivé etapy postupu při realizaci testovacího 

podvozku vyobrazeného na obr. 53. 

6.1 Montáž všesměrových kol 

Pro testovací podvozek byla zakoupena 8“HD všesměrová kola typu Mecanum firmy 

AndyMark. Kola byla převzata v rozloženém stavu a montáž byla provedena dle návodu 

firmy AndyMark umístěném na webu. 

 

 

obr. 54 Komponenty k montáži všesměrových kol [10]

 

obr. 55 Montáž všesměrových kol 
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Při montáži došlo pouze k nesrovnalostem se spojovacími palcovými šrouby, 

kdy zásilka obsahovala součástky chybných rozměrů. Ty byly nahrazeny šrouby 

metrickými o vhodnějších rozměrech. 

6.2 Montáž příruby 

Na všesměrové kolo je přimontována příruba s proříznutým nábojem. Příruba je 

speciálně navržena tak, aby odpovídal palcový připojovací rozměr kola metrickému 

připojovacímu rozměru příruby. Příruba s kolem se 

přímo namontuje na hřídel a svěrný spoj značně 

usnadňuje montáž a demontáž kola. Utahovací šroub je 

velikost M6 s vnitřním šestihranem a k utahování je 

předepsán utahovací moment 3,6 Nm, který zajistí 

bezpečný přenos krouticího momentu a v případě 

překročení špičkového momentu by mělo dojít 

k prokluzu spojení. 

obr. 56 Upevnění spojovací příruby na všesměrové kolo 

6.3 Montáž ložiskového domku 

Při výrobě ložiskového domku bylo předepsáno přechodné uložení na hřídeli a 

v ložiskovém domku s vůlí. Nejprve se na hřídel natlačila ložiska (jemným poklepem po 

vnitřním kroužku) a poté se hřídel vsunula do ložiskového domku, doplnil distanční 

kroužek a celá sestava se zajistila pojistným kroužkem do díry.  Protože ložiskové domky 

jsou vyrobeny z hliníku, musela 

být vnitřní plocha potřena grafitem. 

I přesto některé ložiskové domky 

vlivem nepřesné výroby nebylo 

možno na připravenou podsestavu 

nasunout a bylo je nutno do díry 

naklepat. Ložiskový domek je 

k rámu přišroubován dvěma 

šrouby. 

obr. 57 Smontovaný ložiskový domek připevněný na rámu 
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6.4 Montáž rámu 

Na konstrukci rámu byly použity normalizované profily firmy ITEM ( Haberkorn 

Ulmer). Jednotlivé profily jsou spojeny úhelníky určenými ke spojení pouze těchto 

normalizovaných profilů. Profily byly použity pro snadnou montáž rámu a díky drážkám 

v profilech a použití speciálních matic je možno za pomocí metrických šroubů M8 

(velikost profilů řady 8) snadno uchytit další komponenty a krytování na rám. 

Z původního rámu byla odstraněna střední příčka pro odlehčení podvozku. Místo 

uvažovaného polykarbonátu či plexiskla na podlahu a horní kryt podvozku se pro testovací 

podvozek realizovala snazší a levnější varianta v podobě měkčeného plastu vyztuženého 

jednoduchými podpěrami. 

 

obr. 58 Původní koncepce rámu a vylehčení konstrukce podlahy 

6.5 Montáž pohonu 

Pohonná soustava měla být původně uchycena 

ohýbaným držákem z plechu T4, který kvůli výrobní 

nepřesnosti a nedodržení pravého úhlu ohybu se ukázal 

jako nevyhovující. Proto byl původně navržený díl 

upraven do následující podoby. Materiálem úchytu je 

ocel. 

 

obr. 59 Upravení úchytu pohonu 
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V úchytu je otvor pro nasunutí převodovky s tolerancí H6, která pohon ustaví 

v požadované poloze a poté se upevní 4 šrouby velikosti M4. Celý úchyt je potom 

namontován na rám pomocí dvou šroubů M8 v podélných drážkách, kterými se upřesní 

poloha. 

obr. 60 Montáž úchytu pohonu k rámu 

K vycentrování celé pohonné soustavy (úchyt pohonu, OLDHAM spojka, hřídel a 

ložiskový domek) byl využit možný radiální posuv ložiskového domku vzhledem k ose 

hřídele nebo úchytu pohonu. Jako ukazatel souososti daných komponentů byla využita 

OLDHAM spojka. Utahovací moment spojky je dle katalogu výrobce 2,43 Nm. 

obr. 61 Vycentrování pohonné soustavy 
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6.6 Umístění kol a desky s řídící elektronikou 

Na připravený rám s pohony se namontují kola pomocí imbusového klíče a 

předepsaného utahovacího momentu3,6 Nm. 

obr. 62 Montáž kol k rámu 

V další fázi se na podvozek umístí deska s předem zapojenou elektronikou a po 

upevnění se doplní zapojení pohonů.  

obr. 63 Deska s řídící elektronikou 

Řídící moduly ADAM 4050, 4550 a i7040 jsou umístěny na DIN lištu a ta je 

přišroubována k desce. Box s akumulátorem a řídící jednotky pohonů ESCON 50/5 jsou 

uchyceny pomocí stahovacích pásků.  
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6.7 Alternativní způsob provedení testovacího podvozku 

obr. 64 Alternativní možnost montáže podvozku 

Alternativní způsob je cesta 3. varianty testovacího podvozku. Spočívá v otočení 

celého rámu o 180° hlavně díky předem připravenému modulárnímu zapojení řídící 

elektroniky zvlášť na desku, která se až po zapojení vnitřního okruhu (vyjma pohonů) 

montuje na rám podvozku. Oproti aktuální verzi podvozku vznikne podvozek se snazší a 

levnější formou krytování, než které bylo navrženo v původní variantě. Cenou za snazší 

provedení krytování je nižší světlá výška (cca 38 mm). Je potřeba ověřit, zdali je při 

pohybu uvnitř budovy tento omezující parametr zásadní. 

obr. 65 Alternativní možnost postupu montáže podvozku 
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6.8 Zhodnocení montáže 

Při montáži bylo postupováno způsobem, kdy byl nejprve smontován rám konstrukce 

z profilů Haberkorn Ulmer. Jejich použití umožnilo jednoduše zhotovit nosný skelet 

podvozku jen za použití nástrčného klíče. Po vyrobení komponent určených k pohonné 

soustavě se započalo s jejich montáží. Jako nevyhovující se ukázalo použití ohýbaného 

držáku pohonu i přes důsledné předpisy pro jeho výrobu na výkrese. Nepřesná výroba 

způsobila výraznou montážní nepřesnost a díl musel být upraven na podobu popsanou 

v části montáže pohonu. Další výrobní nepřesnost se projevila při montáži ložiskových 

domků. Na hřídel se měla silou natlačit ložiska a do díry v ložiskovém domku volně 

zasunout. Až po namazání ložisek a díry grafitem a mazivem se je podařilo ustavit do 

požadované polohy.  

Po uchycení ložiskového domku a pohonné jednotky s jejím držákem na rám se na 

hřídel z ložiskového domku a na hřídel z převodovky nasunula OLDHAM spojka. Díky 

vlastnostem této spojky byly obě spojované součásti (pohonná jednotka a ložiskový 

domek) vycentrovány do osy s minimální excentricitou. Vycentrování spojky nebylo 

snadné a řešení přináší jedna z koncepcí vylepšení testovacího podvozku. 

Když byla na testovacím podvozku hotova mechanická část, byla zvlášť smontována 

deska s řídící elektronikou a ta se poté na podvozek přišroubovala a připojily se 4 pohonné 

jednotky Maxon. 

Realizací 2., respektive 3. testovací varianty podvozku vznikla možnost ho lehce 

přestavět na tu či onu variantu.  
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7. Ekonomické zhodnocení testovacího podvozku 

Do ekonomického zhodnocení testovacího podvozku je zahrnut nákup komponentů 

týkající se rámu (Haberkorn Ulmer), dále pohonné moduly Maxon s řídícími jednotkami, 

všesměrová kola AndyMark a spojky OLDHAM. Rovněž je nutné započítat náklady na 

výrobu komponentů pohonné soustavy (hřídele, ložiskové domky, úchyty pohonů, příruby 

a distanční kroužky). 

Nakupované díly 

Komponent 
Počet 

kusů 
Použití Cena celkem 

MaxonKombinace 

323890 RE 35; GB; 90W; KL; 2WE 

260552 GP 42 C, 7.5Nm, 2 St, KL, i=36 

228452 MR ENC Typ L, 500Imp 3K LD 

4 
Motor, převodovka, 

enkóder 
39 199 Kč 

řídicí jednotka ESCON 50/5 4 
Ŕídící jednotka 

pohonu 
17 961Kč 

Všesměrová kola AndyMark set Kola 14 679 Kč 

Spojka Oldham D-33 4 Spojka 3 620 Kč 

Hliníkové profily ITEM a jejich 

příslušenství 
set Rám podvozku 10 872 Kč 

Ložiska 6003 DPI 8 Ložiska 580Kč 

Spojovací materiál - Šrouby, segery… 420 Kč 

Vyráběné díly 

Komponent 
Počet 

kusů 
Použití Cena celkem 

Držák pohonu 4 Úchyt pohonu 2 200 Kč 

Hřídel 4 Přenos Mk 4960 Kč 

Ložiskový domek 4 Úchyt ložisek 5800 Kč 

Příruba 4 Úchyt kola 6040 Kč 

Distanční kroužek 4 Vymezení vůle 480 Kč 

Celková suma 106 811 Kč 

tab. 18  Ekonomické zhodnocení 
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8. Testy podvozku 

Testy podvozku měly za úkol zjistit přesnost, jaké je schopen dosáhnout při různých 

režimech jízd. Ve spolupráci s Ing. Tomášem Kotem, Ph.D., který je autorem řídící 

aplikace podvozku, bylo navrženo 6 testovacích režimů: 

 jízda dopředu a dozadu 

 jízda do boku a zpět 

 jízda opisující trajektorii tvaru čtverce 

 jízda opisující trajektorii tvaru kruhu 

 jízda opisující trajektorii tvaru čtverce postaveného na hranu 

 jízda opisující trajektorii kruhové výseče (otočení o určitý úhel a návrat zpět) 

8.1 Postup měření 

Každý z jízdních režimů byl měřen v několika cyklech. Testy začínaly s jedním 

cyklem, poté bylo pokračováno s dvěma cykly a nakonec byl cyklus proveden pětkrát. Pro 

zaměřování přesnosti dodržení požadované trajektorie byl použit křížový laser Stanley. 

obr. 66 Křížový laser Stanley [24] 
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Na testovacím podvozku bylo nutno zhotovit měřící body. Nejprve byl odměřen střed 

podvozku (290 mm) a umístěny 2 měřící tyčinky (v přední a zadní části podvozku). Pro 

zajištění kolmosti tyčinek a nulové rotace podvozku kolem své vertikální osy byl použit 

laser (tyčinky se ve správné poloze osvítí laserem dle obr. 67). 

obr. 67 Ustavení výchozí polohy měření 

Podle měřících tyčinek na podvozku se na podlaze nalepily značky, od kterých se 

aplikovalo měření odchylek.  Zvolený souřadný systém prezentuje obr. 68. 

obr. 68 Souřadný systém měření 
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Měření probíhalo vždy po odjetí požadovaného cyklu/ů. Zjišťovala se x-ová a y-ová 

odchylka měřící tyčinky od měřícího bodu vzhledem k zvolenému souřadnému systému. 

obr. 69 Znázornění odchylek 

Odchylky byly odměřovány buď posuvným měřítkem, nebo metrem v závislosti na 

velikosti odchylky.  

obr. 70 Odměřování odchylek 
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8.2 Výsledky měření 

Výsledky měření prezentují soupis naměřených hodnot v jednotlivých měřeních po 

cyklech a jejich grafické vyhodnocení. 

Jízda vpřed a vzad 

1. měření - jízda vpřed a vzad 

Počet cyklů Souřadnice odchylek [mm] 

x1 y1 x2 y2 

0 (Výchozí poloha) 0 0 0 800 

1 16 17 3 817 

2 21 17 2 822 

5 3 12 -10 814 

tab. 19  Jízda vpřed a vzad 

obr. 71 Graf – 1. Měření – prezentace výsledků 

Výchozí poloha, v grafu označena modrou linkou spojující měřící body umístěné 

v přední a zadní části podvozku, znázorňuje začátek každého cyklu. Další linky znázorňují 

polohu podvozku po různém počtu jízdních cyklů a odchýlení od výchozí polohy. U grafů 

z ostatních režimů je vyobrazení poloh analogické. 
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Jízda do boku a zpět 

2. měření - jízda do boku tam a zpět 

Počet cyklů Souřadnice odchylek [mm] 

x1 y1 x2 y2 

0 (výchozí poloha) 0 0 0 800 

1 10 -2 -13 802 

2 15 14 -27 816 

5 14 60 -66 863 

tab. 20  Jízda do boku a zpět 

obr. 72 Graf – 2. Měření – prezentace výsledků 

Při jízdě do boční polohy se podvozek stále více oproti výchozí poloze vytáčel proti 

směru hodinových ručiček. Po 5. cyklu se již odchylky od výchozí polohy projevily velmi 

výrazně, což znázorňuje fialová linka. 
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Jízda opisující trajektorii tvaru čtverce 

3. měření - jízda opisující trajektorii tvaru čtverce 

Počet cyklů Souřadnice odchylek [mm] 

x1 y1 x2 y2 

0 (výchozí poloha) 0 0 0 800 

1 18 2 -15 802 

2 0 0 -53 803 

5 11 44 -104 838 

tab. 21   Jízda opisující trajektorii tvaru čtverce 

obr. 73 Graf – 3. měření – prezentace výsledků 

Při jízdě opisující trajektorii čtverce je opět znatelná odchylka po větším počtu cyklu, 

zejména při 5 cyklech označených v grafu fialovou linkou. 
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Jízda opisující trajektorii tvaru kruhu 

4. měření - Jízda opisující trajektorii tvaru kruhu 

Počet cyklů Souřadnice odchylek [mm] 

x1 y1 x2 y2 

0 (výchozí poloha) 0 0 0 800 

1 0 36 -30 840 

2 15 97 -32 901 

5 -64 185 -132 985 

tab. 22 Jízda opisující trajektorii tvaru kruhu 

obr. 74 Graf – 4. Měření – prezentace výsledků 

Při vykonávání stále složitějších obrazců je odchylka od výchozí polohy dosti výrazná. 

Podvozek se zároveň natáčí a posunuje stále stejným záporným směrem vzhledem ke 

zvolenému souřadnému systému. 
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Jízda opisující trajektorii tvaru čtverce postaveného na hranu 

5. měření - jízda opisující trajektorii tvaru čtverce postaveného na hranu 

Počet cyklů Souřadnice odchylek [mm] 

x1 y1 x2 y2 

0 (Výchozí poloha) 0 0 0 800 

1 0 -22 -13 783 

2 52 122 -34 922 

5 -385 280 -310 1090 

tab. 23 Jízda opisující trajektorii tvaru čtverce postaveného na hranu 

obr. 75 Graf – 5. Měření – prezentace výsledků 

Při 5. měření, podvozek opisuje trajektorii čtverce postaveného na hraně, se odchylky 

projevují nejvíce opět při provedení 5 cyklů.  
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Jízda opisující trajektorii kruhové výseče (otočení o určitý úhel a zpět) 

tab. 24 Jízda opisující trajektorii kruhové výseče 

obr. 76 Graf – 6. Měření – prezentace výsledků 

V 6. měření se podvozek cyklicky vytáčel na místě o určitý úhel (cca o 85°), a poté se 

vracel zpět do výchozí polohy. Největší odchýlení od výchozí polohy je vidět po 5 cyklech 

(označeno fialovou linkou). 
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8.3 Měření výdrže akumulátoru 

Při testovacích jízdách byl podvozek napájen z jedné baterie Li–Pol Hyperion 

Generation 3 Lithium Polymer Pack o výdrži 5000 mAh a nominálním napětí 25, 9 V. 

Úkolem měření bylo zjistit, jaká je energetická náročnost jednotlivých jízdních režimů. 

Hodnoty odebíraných proudů byly naměřeny digitálním multimetrem, ovšem vlivem PWM 

(pulzní šířková modulace) se rozkmitávaly a musela být určena průměrná hodnota odběru.  

Měření výdrže akumulátoru – naměřené hodnoty odběru proudu 

Jízdní režim Napájené součásti podvozku Hodnoty proudu [A] 

Stojící podvozek Pouze elektronika 0,4 

Jízda rovně Elektronika + pohony 0,9 

Otáčení na místě Elektronika + pohony 1,1 

Jízda do boku Elektronika + pohony 1,4 

Jízda po diagonále Elektronika + pohony 1,2 

tab. 25   Hodnoty odběrů proudu jednotlivých jízdních režimů 

Experimentálně byl stanoven procentuální podíl využití jednotlivých jízdních režimů 

při testovací jízdě: 

 10% - odběr při stojícím podvozku, kdy je napájena pouze elektronika 

 30% - odběr při jízdě vpřed (vzad), kdy je napájena elektronika a pohony 

 25% - odběr při otáčení na místě, kdy je napájena elektronika a pohony 

 25% - odběr při jízdě do boku, kdy je napájena elektronika a pohony 

 10% - odběr při jízdě po diagonále, kdy je napájena elektronika a pohony 

 

Celkový odběr proudu je po procentuálním zhodnocení jednotlivých jízdních režimů 

přibližně 1,1 A. Při kapacitě akumulátoru 5 Ah by měl být podvozek teoreticky schopný 

jezdit po dobu necelých 5 hodin za předpokladu stejných jízdních laboratorních podmínek 

a stejného povrchu (linoleum). 
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8.4 Zhodnocení měření 

Různé jízdní situace pro testovací všesměrový podvozek byly navrženy pro zkoušky 

dodržení opisování požadované trajektorie při různém počtu jejich cyklů. Podvozek je 

řízen způsobem, kdy je zadána rychlost a po určitý čas, který je rovněž zadán, je 

vyhodnocena dráha. Tudíž při testech byla experimentálně určena dráha čili velikost strany 

čtverce (600 mm), průměr kruhu (800 mm) a úhel natočení (85°).  Při každém měření byl 

podvozek ustaven do výchozí polohy a byl/y proveden/y daný/é cyklus/ly. Principem 

měření bylo zjistit, jak moc se podvozek po provedení cyklu/ů odchyluje od výchozí 

polohy, ve které by ideálně měl skončit.  

Vlivem zadávání rychlosti a času se již odchyluje dopočítávaná dráha, vlivem 

setrvačných hmot a náhlé změny směru a rychlosti otáčení jednotlivých pohonů dochází 

k nepřesnostem a odchýlení od požadované trajektorie. Má to rovněž souvislost 

s nepřesným zadáváním hodnot rychlostí, které musí projít přes D/A převodník (hodnoty 

rychlostí jsou řízeny změnou napětí v rozmezí -10 - +10 V a dále převáděny na analogové 

hodnoty jednotek Escon). Rovněž jednotlivé pohony nejsou řízeny synchronně, což je opět 

nežádoucí. Při těchto změnách působí i další fyzikální faktory, mezi které patří tření mezi 

podložkou a koly, které není ideální (na válečky se nabalují nečistoty a prach),a dochází 

k nežádoucímu prokluzování kol. Posledním pozorovatelným vlivem je výrobní nepřesnost 

válečků (vulkanizace gumy na těleso válečku není všude bez vad). Kontaktní podložkou 

bylo linoleum, což také hraje roli při prokluzu kol a bylo by vhodné provést další 

srovnávací testy na jiném povrchu, např. na koberci, dlažbě či na suchém asfaltu. 

Během testů jízdních režimů byla měřena jejich energetická náročnost digitálním 

multimetrem. Měřením byla určena spotřeba proudu pro určité jízdní režimy a odběr 

naprázdno (jen při napájení elektroniky) při stojícím podvozku. Energeticky nejnáročnější 

je režim, kdy se podvozek pohybuje do bočního směru, tedy překonává největší třecí odpor 

kol a pohony se otáčejí proti sobě. Proudový odběr pro tento režim byl naměřen na 1,4 A.  

Hodnoty proudů byly během měření zkreslené vlivem PWM a musely být 

zprůměrovány.  Experimentální procentuální zhodnocení podílů jednotlivých jízdních 

režimů udává spotřebu proudu na 1,1 A, což by vystačilo při kapacitě akumulátoru 5 Ah na 

necelých 5 hodin provozu za nezměněných podmínek jízdy. 

Během testovacích jízd se v laboratorních podmínkách neobjevily očekávané vibrace 

při použití všesměrových kol typu Mecanum. 
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8.5 Parametry testovacího podvozku 

Testovací podvozek byl primárně realizován pro získání informací o chování a řízení 

podvozku, možného způsobu jízd a energetické náročnosti jednotlivých jízdních režimů. 

Po vhodném zakrytování a doplnění senzorického subsystému se realizovaný podvozek 

může testovat ve venkovním prostředí za předpokladu vhodného povrchu (dlažba, asfalt). 

Podvozek je možno po zmíněných úpravách použit k monitoringu vnitřního či vnějšího 

prostředí, či ho použít jako základnu pro manipulační nadstavbu. 

Základní technické parametry 

Základní technické parametry testovacího všesměrového podvozku 

Výška 315 mm 

Šířka 750 mm 

Délka 800 mm 

Světlá výška 45 mm 

Hmotnost 45 kg 

Rychlost 1m/s* 

Výkon pohonů 4 x 90 W 

Napájecí napětí  24 V 

Kapacita akumulátoru 5 Ah 

Předpokládaná výdrž akumulátoru Cca 5 hodin** 

tab. 26   Základní technické parametry testovacího všesměrového podvozku 

*Maximální rychlost je omezena současným způsobem řízení pohonů 

**Předpokládaná výdrž je určena experimentem procentuálního rozložení jízdních režimů 

Provozní parametry 

 splňuje šířkou 750 mm průjezd zárubní dveří o rozměrech 800 mm 

 další užitné zatížení podvozku bylo určeno na 30 kg 

Řídící parametry 

 bezdrátové řízení podvozku přes 2,4 GHz pomocí gamepadu či PC aplikace 

Další parametry (možnosti) 

 možnost jednoduché změny konfigurace podvozku otočením rámu 

 možnost připojení senzorického systému, kamery a dalších komponentů 

 možnost umístění manipulační nadstavby 
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9. Další koncepce všesměrového podvozku 

Testovací podvozek byl navržen za účelem testů jeho vlastností a schopností jízdy. 

Další koncepce mají za úkol ukázat další cesty řešení všesměrového podvozku a zlepšit 

jízdní a manévrovací vlastnosti testovacího podvozku. 

U koncepcí je použito shodných pohonných jednotek, shodné řídící elektroniky a 

shodného rozvoru 580 mm a shodné délky 800 mm, jako u testovacího podvozku. 

9.1 Koncepce A - s odpružením a  kyvnými polonápravami 

Odpružení jednotlivých kol přináší možnost zlepšení jízdních vlastností všesměrového 

podvozku ve vnitřním a venkovním prostředí. To ovšem neznamená, že je podvozek určen 

do terénu. Odpružení pomáhá při přejezdu skokových překážek, které ve vnitřním prostředí 

mohou představovat práh či schod a ve vnějším třeba hrana chodníku. Primární použití ve 

vnitřním prostředí přináší další překážky, např. při pohybu v průmyslové hale, kde může 

být v podlaze umístěn snížený odtok odpadů či různě nakloněné plošiny.  

Pro zdolávání kombinace těchto překážek byla navržena koncepce všesměrového 

podvozku s kyvnými polonápravami, u které byla inspirace čerpána z nákladních vozů 

TATRA.  

obr. 77 Možné polohy polonáprav během jízdy 



Konstrukční řešení a realizace podvozku se všesměrovými koly 

82 

 

Podvozek má jednoduchý nosníkový rám, na který jsou zavěšeny jednotlivé 

polonápravy pomocí trojúhelníkového závěsu. Na odpružení podvozku jsou použity 

olejové tlumiče s pružinou. Výkyv polonáprav je umožněn v rozmezí +/- 10°.   

obr. 78 Polonáprava 

V polonápravách jsou umístěny pohony s ložisky a OLDHAM spojkou. Pohon (motor 

a převodovka) je přišroubován na kruhovou přírubu. Na hřídel převodovky je dále 

namontována spojka OLDHAM a hřídel s ložisky. Takto připravená podsestava se vloží do 

boxu, kde je pro přírubu motoru připravena drážka, která zabrání posunu v axiálním směru 

a proti pootočení je zabezpečena šroubem, který se zašroubuje při konečné fázi montáže 

zvenčí. Pro snadnou montáž je box polonápravy složen ze dvou kusů. 

obr. 79 Detail uchycení příruby pohonu 
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Pro řízení podvozku a napájení je použita stejná sestava komponentů jako u 

testovacího podvozku. Pro prodloužení výdrže podvozku a možné větší energetické 

spotřebě jsou na podvozku umístěny 2 akumulátory. 

obr. 80 Umístění elektroniky a akumulátorů 

Podvozek je možno s plnou funkcí všesměrových kol použít jen v omezené míře. Při 

nejhorší možné konfiguraci polonáprav uvedené na obr. 79 by bylo řízení obtížné a taky 

by se muselo otestovat, zdali je podvozek schopen jízdy do bočního směru a otáčení na 

místě s takovým náklonem polonáprav. V případě pohybu po nakloněné plošině, rovné 

podlaze či po povrchu nakloněného do „V“ jak je vyobrazeno na obr. 80, by již měl 

podvozek vykonávat jízdní režimy typické pro všesměrová kola. 

obr. 81 Základní rozměry koncepce s polonápravami 
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9.2 Koncepce B - s odpružením a řemenovým převodem 

Koncepce podvozku opět využívá odpružených náprav, ale odlišného provedení nežli 

koncepce s kyvnými polonápravami.  

obr. 82 Koncepce B 

Základem je rám složený z profilů firmy Haberkorn Ulmer. Místa mezi jednotlivými 

příčkami jsou vyplněny výplněmi, které nesou akumulátory a potřebnou elektroniku. 

Pohon jednotlivých kol je zajišťován 4 pohony, které jsou zavěšeny v dolní části 

podvozku, jejichž kroutící moment je na kola přenášen pomocí synchronního řemene o 

rozteči 140 mm. Řemen je napínán pomocí posuvu ložiskového domku v podélné drážce 

profilu nápravy. Jeho výpočet je přiložen ve výpočtové příloze práce. 

obr. 83 Napínání řemene 
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Odpružení nápravy je opět realizováno pomocí olejového tlumiče s pružinou. Zavěšení 

náprav je oproti koncepci B pootočeno o 90°a umožňuje vychýlení náprav o 15°.   

 

obr. 84 Koncepce B – dolní poloha 

9.3 Koncepce C – s proměnnou šířkou podvozku 

Testovací podvozek je konstruován pro průjezd zárubněmi dveří o šířce 800 mm a jeho 

šířka 750 mm nedovoluje průjezd užším rozměrem dveří. Koncepce C řeší možnost projetí 

dveřmi o rozměrech 600 mm pomocí proměnné šířky podvozku.  

obr. 85 Koncepce C 
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Základní předpokladem pro koncepci C za použití stávajících pohonů  je změnit jejich 

polohu (původní umístění v ose kola je vzhledem k rozměru pohonu nežádoucí pro 

použití). Z toho důvodu byly pohony umístěny kolmo k ose kol a přenos kroutícího 

momentu je přenášen přes miniaturní kuželovou převodovku firmy Raveo, typ ATEK  - L 

s převodem 1:1.  Tato převodovka je vzhledem k rozměrům (45x45x45 mm) a hmotností 

400 g vhodná do zástavby podvozku. Její výběr byl proveden pomocí programu firmy, kde 

byly jako vstupní údaj zadány požadované otáčky a požadovaný výstupní kroutící moment. 

obr. 86 Kuželová převodovka Raveo ATEK – L [25] 

Mezi převodovkou a výstupní hřídelí kola je opět vložena spojka OLDHAM pro 

vyrovnání montážních a výrobních nepřesností. 

obr. 87 Pohonná soustava koncepce C 
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Pohonná soustava je uložena ve dvou shodných modulech podvozku. Ty se za pomocí 

vodících tyčí v kuličkovém vedení a lineárního pohonu od sebe roztahují a přibližují 

v rozmezí 150 mm.  

obr. 88 Změna šířky podvozku  - koncepce C 

Původní návrh, při kterém se jednotlivé moduly od sebe roztahovaly pomocí 

mechanismu obdobného paralelogramu, se ukázal být nepraktický z důvodu ztráty smyslu 

při dané konstrukci rámu. Podvozek by stejně neprojel užší zárubní dveří než je 800 mm. 

Rovněž by opět docházelo k příčení jednotlivých modulů, což bude problém i samotné 

koncepce C. Pro další rozvinutí nápadu změny šířky se bude muset volit zcela jiný rám, 

který bude tvarově složitější a dovolí lepší integrování mechanismu mezi jednotlivé 

moduly. 
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9.4 Koncepce D– úprava úchytu pohonu testovacího podvozku 

U původního návrhu testovacího podvozku (2. varianta), je pohon uchycen pomocí 

ohýbaného plechu do úhlu 90°.  I přes velké snahy na přesnost výroby se nepodařilo docílit 

požadované přesnosti montáže. Proto musel být díl upraven do podoby, kterou ukazuje 

obr. 59v kapitole 6.5(montáž pohonu). Pro vyvarování se podobným úpravám součástí 

během montáže bylo navrhnuto následující řešení. 

obr. 89 Uchycení pohonu – koncepce D 

Pohon je uchycen pomocí vlastní příruby 4 šrouby. Pro příliš velké rozměry 

OLDHAM spojky nemohla být tato příruba přišroubována na ložiskový domek, ale nejprve 

na speciální spojovací přírubu, která mimo nosné funkce slouží jako kryt spojení mezi 

hřídelí převodovky a výstupní hřídelí kola. Ložiskový domek byl upraven o silnější stěny 

v místě úchytu šroubů na rám podvozku. K částečnému odtlumení vibrací slouží pryžová 

podložka.  Celá pohonná soustava je smontována v následujícím pořadí: 

 1 – montáž ložiskového domku s hřídelí a komponenty 

 2  - montáž příruby pohonu k převodovce 

 3 – nasunutí spojky OLDHAM na hřídel převodovky a její upevnění 

 4 – montáž spojovací příruby k přírubě pohonu a podsestavě hřídele 

 5 – montážním otvorem se utáhne druhý segment spojky 
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obr. 90 Komponenty pohonu s montážním pořadím 

Toto konstrukční vylepšení umožňuje rychlejší, přesnější a snadnější montáž pohonů. 

V případě přesné výroby spojovací příruby a příruby pohonu bude zaručena souosost 

komponentů mnohem přesvědčivěji než u původně ohýbaného úchytu pohonu a za cenu ne 

přílišného navýšení nákladů na výrobu. 

 

obr. 91 Koncepce D 
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9.5 Zhodnocení koncepcí 

Koncepce A využívá kyvných polonáprav podobného principu jako nákladní vozy 

TATRA. Ty využívají oproti koncepci spalovací centrální motor a rozvod na jednotlivá 

kola je pomocí mezinápravových diferenciálů. Pro potřeby podvozku se všesměrovými 

koly je potřeba samostatných pohonů pro každé kolo a nabízelo se řešení je umístit přímo 

do polonápravy. Ta je složena z boxu o dvou kusech, ve které je kromě pohonů umístěna 

spojka OLDHAM a hnací hřídel kola s potřebnými komponenty. Jednotlivé polonápravy 

jsou jedním kyvným úchytem upevněny k centrálnímu nosníku a na druhý je upevněný 

olejový tlumič s pružinou k rámu trojúhelníkovým závěsem. Polonápravy mají nezávislý 

samostatný výkyv +/-10°. Ve středové části podvozku je umístěna řídící elektronika a 

akumulátory.   

 použití kyvných polonáprav zvyšuje mobilitu podvozku 

 polonápravy patrně omezí plnou funkčnost všesměrových kol 

 složitější výroba a montáž boxu polonápravy 

 

Koncepce B je další alternativou podvozku s odpružením, ale odlišným způsobem. 

Základem je jednoduchý pravidelný rám smontovaný z profilů Haberkorn Ulmer, na němž 

je v horní části umístěna řídící elektronika a akumulátory, v dolní části jsou zavěšeny 

jednotlivé nápravy (oproti koncepci A je výkyv otočen o 90°) s rozsahem pohybu +/-15°. 

Na konci profilu nápravy je umístěn ložiskový domek, ve kterém je hřídel pohánějící kolo. 

To je poháněno pomocí synchronního řemene pohony umístěnými rovněž v dolní části 

podvozku. Napínání řemene je umožněno posuvem ložiskového domku v drážce profilu 

nápravy.  

 použitý systém odpružení nemá zásadnější vliv na funkčnost všesměrových kol 

 komplikace přináší použití řemenového převodu a jeho napínání 

 spodní část podvozku bude obtížnější zakrytovat (pohyblivé nápravy) 

 

 



Konstrukční řešení a realizace podvozku se všesměrovými koly 

91 

 

Koncepce C řeší možnost proměnné šířky podvozku. Pro vhodné použití musela být 

upravena poloha pohonů místo umístění v ose kola do kolmé polohy za pomocí kuželové 

spojky s převodem 1:1. Tím vznikl prostor pro roztahování podvozku o 150 mm. Podvozek 

je složen ze dvou modulů, které mají shodné rozměry a jsou složeny z profilů Haberkorn 

Ulmer. Moduly jsou mezi sebou spojeny trubkovým vedením a jejich pohyb je zajištěn 

myšleným lineárním pohonem. 

 koncepce umožní průjezd dveřmi o šířce 600 mm 

 po roztažení je zajištěna větší stabilita podvozku 

 obtížné zabránění příčení jednotlivých modulů 

 současná konstrukce rámu nedovolí přílišné zlepšení koncepce 

 

Koncepce D vychází z 2. varianty testovacího podvozku. Po vzniklých problémech s 

ohýbaným úchytem pohonu a jeho nutnou následnou úpravou bylo navrženo jiné uchycení. 

Pohon je uchycen na samostatné přírubě, která je přes spojovací mezikus připojena přímo 

k ložiskovému domku. Uvnitř spojovací příruby je uschována spojka OLDHAM, jejíž 

utáhnutí je realizováno přes montážní otvor. Vibrace jsou utlumeny pryžovou podložkou 

umístěnou na stykové ploše ložiskového domku s rámem podvozku. 

 koncepce přináší montážní usnadnění realizované testovací varianty 

 nejreálnější a nejekonomičtější řešení jak vylepšit testovací podvozek 

 potřeba ověření klopného momentu 

 

 

Závěr 

Po zhodnocení jednotlivých variant je v případě ekonomické stránky nejjednodušší 

upravit testovací podvozek do podoby koncepce D, která vyřeší řadu vzniklých problémů 

během montáže. Z dalších koncepcí, spíše teoretických, by se mohla převzít některá řešení, 

která se týkají odpružení podvozku nebo je využít na jiných podvozcích servisních robotů. 
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10. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo provést konstrukční návrh a realizaci podvozku se 

všesměrovými koly. V úvodu práce byla provedena analýza, která se okrajově týká 

servisních robotů s běžnými koly a do detailu rozebírá problematiku všesměrových kol 

s ukázkami současně nejrozšířenějších aplikací. Analýza také obsahuje samostatnou 

kapitolu o studii kombinovaného podvozku se všesměrovými koly, na kterou diplomová 

práce navazuje. 

Na základě požadavkového listu byly pro realizaci testovacího podvozku navrženy 3 

varianty. 1. z nich je odlišná použitím řemenového převodu pro pohon kol a návrhem 

pohonů od firmy Dunkermotoren.  

Ve 2. variantě použitím pohonů od firmy Maxon bylo umožněno umístit pohony do 

osy kola. Konstrukce rámu této varianty dala vzniknout poslednímu 3. návrhu testovacího 

podvozku. Princip spočívá v tom, že rám lze otáčet o 180° a jednoduše podvozek přestavět.  

Po zhodnocení jednotlivých variant se realizace testovacího podvozku uskutečnila 

provedením 2. a 3. varianty testovacího podvozku. 

Pro zvolenou variantu testovacího podvozku byly v další části práce postupně 

dimenzovány zvolené pohonné jednotky, hřídele, spojovací příruby a použitá ložiska. 

Pohony byly navrženy na základě 4 jízdních režimů, kdy nejnepříznivější podmínky 

nastávají při rozjezdu do nakloněné plošiny o úhlu 20° pro kroutící moment a pro rychlost 

při rozjezdu po rovině.Návrhy součástí byly uskutečněny za pomocí ručních výpočtů či 

softwaru MathCad a analýz v Creu. Po výpočtu teoretického odběru elektronických 

komponentů týkajících se pohonů byl navržen vhodný akumulátor. Mezi další elektronické 

komponenty patří řídící jednotky motorů Escon a moduly ADAM 4550, 4050 a i7024, 

jejichž zapojení bylo navrženo po konzultaci s Ing. Janem Bábjakem, Ph.D.  

Další část práce popisuje montáž a cenovou kalkulaci vyráběných a nakupovaných 

komponentů. Následuje kapitola, která popisuje princip testování podvozku se 

zhodnocením jeho průběhu. 

Na základě provedených testů byly navrženy koncepce podvozku se všesměrovými 

koly pro zlepšení funkcí testovacího a rozvinutí dalších nápadů. 
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Práce obsahuje výkresovou dokumentaci, výstupy z výpočetního softwaru řemenů 

DesignFlex, funkční návrhový výpočet svěrného spojení v Mathcadu a jeho napojení na 

systém Creo. 

Zhodnocení dosažených výsledků 

 Testovací podvozek byl primárně realizován pro získání informací o chování a 

řízení podvozku, možného způsobu jízd a energetické náročnosti jednotlivých jízdních 

režimů o následujících parametrech: 

Základní technické parametry testovacího všesměrového podvozku 

Výška 315 mm 

Šířka 750 mm 

Délka 800 mm 

Světlá výška 45 mm 

Hmotnost 45 kg 

Rychlost 1m/s 

Výkon pohonů 4 x 90 W 

Napájecí napětí  24 V 

Kapacita akumulátoru 5 Ah 

tab. 27   Parametry testovacího podvozku 

  Principem měření bylo navržení různých jízdních situací pro testovací všesměrový 

podvozek a následné zkoušky dodržení opisování požadované trajektorie při různém počtu 

cyklů jízdních situací. 

 Během měření byla zjišťována energetická náročnost jednotlivých jízdních situací. 

Energeticky nejnáročnější je režim, kdy se podvozek pohybuje do bočního směru, tedy 

překonává největší třecí odpor kol. Proudový odběr pro tento režim byl naměřen na 1,4 A.  

 Procentuální zhodnocení podílů jednotlivých jízdních situací udává spotřebu 

proudu na 1,1 A, což by vystačilo necelých 5 hodin jízdy za nezměněných podmínek jízdy. 

 Vyhodnocením měření byly zjištěny hlavní faktory ovlivňující chování a jízdu 

všesměrového podvozku a tím byla desynchronizace pohonů, nepřesné zadávání rychlostí, 

tření, setrvačnost a výrobní vady kol.  

 Při současném systému řízení nelze dosáhnout vyšší rychlosti podvozku. 

 



Konstrukční řešení a realizace podvozku se všesměrovými koly 

94 

 

 Pro řešení neduhů testovacího podvozku byly navrženy 4 další koncepce podvozku. 

Po zhodnocení jednotlivých variant je v případě ekonomické stránky nejjednodušší upravit 

testovací podvozek do podoby koncepce D, která vyřeší řadu vzniklých problémů během 

montáže. 

 Pro připojení kol k hřídeli je používána příruba se svěrným spojením s proříznutým 

nábojem, která vyrovnává rozdíl mezi palcovými a metrickými rozměry. Pro její návrh 

bylo použito spojení výpočtu v MathCadu a závislého 3D modelu v Creu 2.0. Výpočet byl 

zobecněn pro tento druh spojení a návod na jeho používání je uveden v příloze práce. 

 Při ekonomickém zhodnocení testovacího podvozku je zahrnut nákup komponentů 

týkající se rámu, pohonů a všesměrových kol AndyMark. Jsou započítány náklady na 

výrobu dalších komponentů pohonné soustavy. 

 Cena výroby testovacího podvozku je aktuálně cca 107 000 Kč. 

 

Další možnosti a náměty 

 

 Díky příbuznosti 2., respektive 3. testovací varianty podvozku, vznikla možnost 

jednoduché přestavby na požadovanou verzi. 

 Možnost připojení senzorického systému, kamery a dalších komponentů. 

 Možnost umístění manipulační nadstavby (užitečné zatížení 30 kg). 

 Po doplnění senzorického subsystému a následného vhodného krytování se 

realizovaný podvozek může pohybovat ve venkovním prostředí za předpokladu vhodného 

suchého povrchu (dlažba, asfalt). 

 Další koncepce podvozku ukazují nová či vylepšená řešení realizovaného 

podvozku. Některá použitá technická řešení je třeba dále rozvinout a konkretizovat a dají 

se použít i u podvozků jiných konstrukcí. Koncepce D je současně nejvýhodnější a 

nejsnazší úpravou realizovaného podvozku.  
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12. Přílohy 

Výpočtová dokumentace 

Příloha [A] Návod k výpočtu svěrného spojení 

Příloha [B] Design Flex - návrh řemenových převodů 

 Řemenový převod koncepce B 

Příloha [C] Pevnostní analýza spojovací příruby koncepce D 

Příloha [D] Pevnostní analýza příruby kola 

Textová dokumentace 

Příloha [E] Katalogové listy 

 Katalogový list kombinace pohonu Maxon 438960 

 Katalogový list OLDHAM spojky 

Výkresová dokumentace 

Sestavný výkres testovacího podvozku  DIPGAL0018 - 01 

Výrobní výkres úchytu pohonu   DIPGAL0018 – 01 – 01 

Výrobní výkres příruby    DIPGAL0018 – 01 – 02 

Výrobní výkres ložiskového domku   DIPGAL0018 – 01 – 03 

Výrobní výkres hřídele    DIPGAL0018 – 01 – 04 

Výrobní výkres distančního kroužku   DIPGAL0018 – 01 – 05 
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Přiložené CD 

 Dimenzování pohonů Maxon v programu MathCad 

 Kontrola pohonů Maxonv programu MathCad 

 Dimenzování pohonů Dunkermotoren v programu MathCad 

 Kontrola pohonů Dunkermotorenv programu MathCad 

 Výpočet svěrného spojení v programu MathCad a napojení na Creo 2.0 

 Výkresová dokumentace v programu AutoCAD 

 Diplomová práce.docx 

 3D modely testovací varianty a koncepcí podvozků 

 Fotodokumentace a videa z testů a realizace podvozku
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Přílohy 

Výpočtová dokumentace 

Příloha [A] Návod k výpočtu svěrného spojení 

1. Úvod 

Uvedený návod slouží k popisu funkčního výpočtu svěrného spojení s proříznutým 

nábojem v Mathcadu. Po správném nadefinování jednotlivých parametrů je součást 

vygenerována v Creu 2.0. Návod slouží jako průvodce výpočtu s vysvětlením jeho 

jednotlivých částí. Modelová situace popisuje návrh svěrného spojení realizovaného u 

testovacího podvozku. 

obr. A-1. příruba se svěrným spojením upevněná na kole 
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2. Vstupní zadání výpočtu 

obr. A-2. Schématické zobrazení spojení se silovým rozborem [6] 

Mezi vstupní parametr patří přenášený krouticí moment Mk a volený koeficient 

bezpečnosti k (podmínka proti prokluzu).  

Výpočet je ověřen pro zadávání Mk v rozmezí 1 – 25 Nm. Koeficient bezpečnosti k je 

volen v rozmezí 1,5 – 2 . Musí platit podmínka, že třecí moment Mt musí být menší, než je 

přenášený krouticí moment Mk což je automaticky programem zkontrolováno. 

 

obr. A-3. Vstup zadání výpočtu 
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3. Výpočet svěrné síly N 

Výpočet uvažuje, s ohledem na aplikaci se zjednodušeným výpočtem, kdy je 

uvažováno, že hřídel a náboj se spolu dotýkají ve dvou přímkách. Z podmínky proti 

prokluzu je dále počítána svěrná síla N a síla Fo. 

obr. A-4. Výpočet síly N a Fo 

V této části výpočtu je třeba zadat hodnotu 

návrhového průměru hřídele dh a vnějšího průměru 

D. Program automaticky vypočte tloušťku stěny 

náboje. Poslední hodnotu, kterou je třeba zadat, je 

koeficient tření f. Pro vysvětlení to je koeficient 

tření mezi materiály, konkrétně mezi hřídelí a 

nábojem. Při použití shodných materiálů ocel – ocel je tento koeficient f = 0,15. Jeho 

hodnotu nalezneme v běžných strojnických tabulkách. Hodnoty a a b jsou vygenerovány 

automaticky pro výpočet, tak pro model v Creu. 

obr. A-5. Označení průměrů 
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Výpočet nezahrnuje po tuto část výpočtu pružnou deformaci objímky. Pro překonání 

pružné deformace potřebujeme určit další sílu, jejíž hodnota nelze spolehlivě určit. Proto si 

můžeme pomoci konstrukční úpravou objímky naříznutím či vhodným uložením. Při 

uložení s přesahem se značně zmenšuje potřebná síla Fo, ovšem za předpokladu 

znesnadnění montáže spoje. 

4. Výpočet délky náboje 

Výpočet délky náboje l vychází z podmínky měrného tlaku p, který v objímce vzniká. 

Je třeba zvolit dle použitého materiálu hodnotu dovoleného tlaku a návrhovou délku l. 

 Náboj z oceli, oceli na odlitky pd = 50 – 90 MPa 

obr. A-6. Výpočet délky náboje 
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5. Kontrola a návrh spojovacího šroubu 

Pro přenášený kroutící moment Mk je třeba navrhnout a zkontrolovat šroub, který bude 

zatížen silou Fo a zároveň bude překonávat odpor objímky. Pro tento druh svěrného 

spojení neexistuje přesná metodika jak určit předpětí spojení. Po experimentálním 

zjišťování obdobných konstrukcí spojek Rotex, Oldham a Huco s náboji z oceli se ukázalo, 

že hodnota Fo se vynásobí koeficientem 1,4.  

obr. A-7. Vstup zadání návrhu spojovacího šroubu 

Návrh šroubu potom vychází z meze pevnosti Rm či meze kluzu Re. V hodnotě ks 

volíme statickou bezpečnost šroubu, obvykle 1,5. Výpočet uvažuje s jedním šroubem ve 

spojení. 

Dále je vypočítaný minimální průměr šroubu d3min, který je nutno porovnat s nejbližším 

vhodným tabulkovým rozměrem d3.Až pro tabulkový rozměr je provedena pevnostní 

kontrola šroubu. 

obr. A-8. Výpočet minimálního průměru spojovacího šroubu 
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Pevnostní kontrola se skládá z výpočtu tahového napětí v ose šroubu a napětí v krutu. 

Z nich si program určí pomocí Guestovy hypotézy redukované napětí ve šroubu. 

Posledním uživatelským zadáním v této části je doplnění informace o hodnotách stoupání 

závitu šroubu ph, hodnotu průměru šroubu d2 a hodnotu tření v závitu fz. Jsou to hodnoty 

běžně dostupné ve strojnických tabulkách. 

U jednotlivých výpočtů napětí je třeba sledovat „ověření“. Pokud je výsledek „OK“, 

tak vyhovuje stanovené podmínce dovoleného napětí.  V opačném případě je třeba použít 

větší průměr šroubu. Po zadání dalších vstupních údajů (obr. A-7.) u pevnostní kontroly je 

třeba na jejím konci zkontrolovat výsledek bezpečnosti šroubu kš. 

obr. A-9. Zadání dalších vstupních údajů pro výpočet spojovacího šroubu 

6. Výpočet utahovacího momentu spojovacího šroubu 

Utahovací moment se skládá ze dvou složek, a to z třecího momentu v závitu šroubu 

Mtz a třecího momentu, který vzniká pod hlavou šroubu Mth. Program vyžaduje zadání 

hodnoty fh (tření pod hlavou šroubu, které je v případě ocel – ocel 0,15), dále maximální 

dhlmax a minimální dhlmin průměr hlavy šroubu. Je třeba nadefinovat také vůli pro hlavu 

šroubu (je počítáno se šroubem s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem). Po správném 

zadání se vypočítá výsledný utahovací moment Mu. Po zadání velkého průměru šroubu dsv 

si program dokáže podle podmínky „ověření“ zkontrolovat tloušťku stěny náboje. 

V případě hodnoty „NG“ je třeba zmenšit hodnotu návrhového průměru D na samém 

začátku programu. 
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obr. A-10. Výpočet utahovacího momentu 

Bylo řečeno, že v první části spoje není šroub zašroubován, ale jen vložen. Druhou 

část se závitem kontroluje následující výpočet na výšku matice. Je třeba zadat hodnoty 

průměru spojovacího šroubu d1 a hodnotu dovoleného napětí pro otlačení závitu. Po 

provedení výpočtu program vyzývá k zadání k zaokrouhlení hodnoty směrem nahoru. 

obr. A-11. Kontrola výšky matice (délky závitu v přírubě) 



Konstrukční řešení a realizace podvozku se všesměrovými koly - Přílohy 

 

7. Kontrola a návrh šroubů příruby 

V návrhu je uvažováno s přírubou, která je připevněna pomocí šroubů rovnoměrně 

rozmístěných po obvodu na roztečném průměru.  

obr. A-12. Rozmístění upevňovacích otvorů 

Do výpočtu je třeba zadat návrhovou hodnotu roztečného průměru Droztec , hodnotu 

velkého průměru šroubu dso (program si dopočítá vůli), počet šroubů i a mez kluzu Re. 

Šrouby jsou kontrolovány na smykové napětí a otlačení. Při výpočtu otlačení je třeba 

nadefinovat hodnotu dovoleného tlaku pdobd dle materiálu a tloušťku přípojné desky 

příruby ss. 

obr. A-13. Vstupní údaje kontroly přípojných šroubů příruby 
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8. Rekapitulace výsledků výpočtu a jejich export do Crea 

Pro přehlednost je na konci výpočtu uveden přehled důležitých hodnot, které byly 

v jeho průběhu spočteny. Rovněž jsou zde uvedeny veškeré geometrické rozměry, na 

jejichž základě je generována příruba v Creu. 

obr. A-14. Rekapitulace výsledků na konci výpočtu 

K výpočtu je přiložen soubor v Creu. Jednoduchým způsobem je provedeno 

vygenerování příruby kliknutím na „inteligentní feature zmena_rozmeru“ a zadat „edit 

definition“, poté v okně analýzy stačí jen potvrdit zelenou. Poté proběhne sama první 

regenerace a po kliknutí na tlačítko „regenerate“ se příruba vygeneruje dle nastaveného 

výpočtu v Mathcadu.  

obr. A-15. Postup generování příruby v Creu 
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Generování je řízeno velkou řadou rozměrových relací. Je třeba uvážlivě volit rozměry 

v Mathcadu (obzvláště roztečný průměr připojovacích šroubů Droztec). V uvedeném rozsahu 

krouticího momentu 1 - 25 Nm je ověřena funkčnost výpočtu a modelu. 

Jako opora výpočtu byly použity zdroje [1] a [6]. 
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Příloha [B] Návrh řemenových převodů 

Příloha B obsahuje výstupy návrhů řemenových převodů z programu Design Flex od 

firmy Gates. 

1. Návrh řemenového převodu koncepce B 

obr. B-1. návrh řemenového převodu koncepce B 
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Příloha [C] Pevnostní analýza spojovací příruby koncepce D 

1. Zadání 

Proveďte pevnostní kontrolu spojovací příruby koncepce D. Vzhledem ke způsobu 

zavěšení pohonné jednotky, analyzujte místa vzniku největší koncentrace napětí a průhyb 

součásti. 

2. Specifikace analyzované součásti 

Analyzovaná součást slouží k připojení pohonné jednotky k ložiskovému domku. Pro 

použití je vhodná ocel, aby bylo dosaženo dostatečné tuhosti součásti a byl minimalizován 

průhyb. Součást je zatěžována vlastní hmotností, přírubou převodovky a celou váhou 

pohonné jednotky.  

obr. C-1. Spojovací příruba 

3. Podmínky analýzy 

Součást je na straně, která je připevněna k ložiskovému domku, přichycena vazbou 

„constraint“ neumožňující posuv ani rotaci v žádném směru. Dále je nadefinováno zatížení 

vlastní hmotností (uvažování gravitace) a tíhou pohonné jednotky. Pro uvažování rázů je 

tato tíha, která činí cca 1 kg, byla znásobena na 5 kg. 
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Na součásti jsou připraveny plošné regiony pro uvažování dalšího zatížení od 

spojovacích šroubů. Je patrné, že po zahrnutí tohoto zatížení do analýzy bude největší 

koncentrace napětí v těchto místech. Pro analýzu ohybu součásti postačí původní nastavení 

analýzy. 

obr. C-2. Definice zatížení a uchycení součásti 

4. Výsledky analýzy 

obr. C-3. Deformace součásti 
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Po provedené analýze je největší ohyb ve směru gravitace „magnitude“ neboli ve 

směru „y“ a činí 0,0013 mm. Maximální napětí dle Von – Mises vzniká v místě 

montážního otvoru a je 5,14 MPa. Obě tyto hodnoty jsou pro použití příruby v zobrazeném 

konstrukčním provedení přijatelné. Měřítko analyzovaných deformací je 10 %. 

Při požadavku zvětšení montážního otvoru na vizuální kontrolu souososti spojky 

Oldham vzniká další posun součásti ve směru „z“ na straně zeslabené stěny příruby. 

Maximální napětí je opět v místě montážního otvoru a činí 17,9 MPa, posun v „y“ je 0,012 

mm a posuv v „z“ je 0,005 mm. Analýza proběhla za stejných vstupních podmínek. 

Měřítko analyzovaných deformací je 10 %. 

obr. C-4. Deformace součásti – zvětšení montážního otvoru 

Při použití většího montážního otvoru jsou hodnoty napětí a posunu přijatelné. Pro 

montáž pohonné soustavy bude úprava spojovací příruby dalším usnadněním. 
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Příloha [D] Pevnostní analýza příruby kola 

1. Zadání 

Proveďte analýzu ocelové příruby kola. Analyzujte kritická místa vzniku napětí. 

2. Specifikace součásti 

Analyzovaná součást slouží k připojení všesměrového kola k hnací hřídeli. Součást je 

zatěžována krouticím momentem Mk a předepjatou silou ve šroubu Foc.  

obr. D-1. Analyzovaná příruba 

3. Podmínky analýzy 

Součást je uchycena vazbou „constraint“ neumožňující posuv ani rotaci v žádném 

směru. Dále je nadefinováno zatížení kroutícím momentem Mk= 10 Nm a nasimulováno 

zatížení po utáhnutí spojovacího šroubu silou Foc = 2280 N. Předepjatá síla ve šroubu 

vychází z výpočtu svěrného spojení v Mathcadu. Pro úspěšné analyzování součásti bylo 

nutno ji rozdělit na dvě poloviny a analyzovat ji jako „assembly“, v případě „partu“ byla 

analýza vždy neúspěšná. K přírubě je kontaktem připojená také hřídel motoru. 
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obr. D-2. Definice zatížení a uchycení součásti 

4. Výsledky analýzy 

obr. D-3. Deformace součásti 
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Největší koncentrace napětí vzniká v místě hrany hlavy šroubu a činí 82 MPa. 

Nastavením „measure“ na šroubové spojení je možno analyzovat osovou sílu Fo=1621 N 

ve šroubu, která je srovnatelná s výpočtem v Mathcadu (1592 N). 
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Textová dokumentace 

Příloha [C] Katalogové listy 

obr. C-5. Katalogový list převodovky GP 42 
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obr. C-6. Katalogový list motoru RE 35 
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obr. C-7. Katalogový list enkóderu MR, typ L 
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obr. C-8. Katalogový list spojky OLDHAM 


