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Anotace bakalářské práce 

TÍŽEK, Adam. Kamerová plošina. Ostrava, 2015. 51 s. Bakalářská práce. VŠB - 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky. Vedoucí práce: 

prof. Dr. Ing. Petr Novák. 

Bakalářská práce je zaměřena na návrh kamerové plošiny se třemi stupni 

volnosti na dálkové ovládání. V první části práce byla zpracována rešerše kamerových 

plošin pro analýzu současného stavu. V další části byly vypracovány 3 varianty řešení, 

ze kterých byla vybrána optimální varianta pomocí hodnotové analýzy. Optimální 

varianta byla zpracována do detailní podoby včetně použitých komponent. Bylo 

vypracováno schéma řídicího obvodu, pomocí kterého je zajištěno ovládání náklonů a 

otáčení kamerové plošiny. Komponenty řídicího obvodu jsou rovněž rozpracovány, 

včetně návrhu potřebného napájení. Na konci práce jsou uvedeny 2 příklady 

zrcadlových fotoaparátů, které je možno na tuto plošinu namontovat. 

 

Annotation of bachelor thesis 

TÍŽEK, Adam. Camera platform. Ostrava, 2015. 51 s. Bachelor thesis. VŠB - Technical 

University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of robotics. 

Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák. 

 This bachelor thesis is focused on designing a camera platform with 3 degrees 

of freedom using a remote control. The first part of this thesis is compiled research of 

camera platforms for the analysis of current status. The following part comprises of 

three variations of a possible solution. Out of these an optimal variation was chosen by 

using a value analysis. The optimal variation has then been designed into its final 

detailed form including used components. An electric control circuit scheme was drawn 

which was designed to manage tilts and revolution of the camera platform by the remote 

control. Components contained in the electric scheme are also presented in detail and 

the necessary power supply to be used is proposed. The end of this thesis displays two 

examples of DSLR cameras, which are suitable to be mounted onto this platform. 
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Seznam použitého značení a zkratek 

Značka Význam Jednotka 

  Kapacita baterie [mAh] 

   Tíhová síla od fotoaparátu [N] 

    Tíhová síla rámu fotoaparátu s příslušenstvím včetně fotoaparátu [N] 

   Tíhová síla od motoru [N] 

    Setrvačná síla od hmotnosti fotoaparátu [N] 

     Setrvačná síla od hmotnosti motoru [N] 

    Setrvačná síla od hmotnosti vývažku [N] 

   Síla ve směru osy y [N] 

   Tíhová síla od vývažku [N] 

L Orientační čas do vybití baterie [hod] 

   Šířka bočnice [mm] 

   Moment vztažený k bodu A [Nmm] 

   Zatěžovací moment [Nmm] 

   Moment motoru [Nmm] 

      Reakční síly [N] 

       Maximální excentricita [mm] 

W Celkový proudový odběr elektroniky [mA, A] 

         Vzdálenost těžiště od osy motoru [mm, m] 

 č Průměr čepu [mm] 

        Vzdálenost sil na nosníku [mm] 

g Gravitační zrychlení [     ] 

   Koeficient bezpečnosti [-] 

   Hmotnost fotoaparátu [kg] 

    Hmotnost rámu fotoaparátu s příslušenstvím včetně fotoaparátu [kg] 
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   Hmotnost motoru [kg] 

   Hmotnost vývažku [kg] 

  Tlak na ložisko [MPa] 

  Obvodové zrychlení [   ] 

  Obvodová rychlost [   ] 

 

 

DSLR  Digital Single-Lens Reflex 

BLDC  Brushless Direct Current 

USB  Universal Serial Bus 

GPS  Global Positioning System 

UART  Universal Asynchronous Receiver/Transmitter 

ABS  Akrylonitrilbutadienstyren 

CMOS  Complementary Metal-Oxide-Semiconductor 
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Úvod 

Kamerová plošina je zařízení, které je schopné natáčet nebo stabilizovat 

umístěný přístroj (kameru, fotoaparát) kolem os jednotlivých motorů. Ovládání se 

provádí pomocí motorů umístěných na kamerové plošině na dálku na základě informací 

senzorického subsystému. Jednou z mnoha možností nastavení je stabilizace, kdy 

motory kompenzují pohyb fotoaparátu tak, aby zůstával stále ve stejné poloze. Tyto 

plošiny mají uplatnění tam, kde je potřeba za pohybu plošiny minimalizovat otřesy pro 

videozáznam nebo v místech, kam se člověk nedostane, aby mohl plošinu ovládat, 

přičemž plošina se může, ale nemusí pohybovat vůči zemi. 

Hlavním cílem bakalářské práce je zkonstruovat kamerovou plošinu se třemi 

stupni volnosti s možností ovládání jednotlivých stupňů volnosti na dálku přes USB 

rozhraní počítače. 

V úvodu je provedena rešerše současných kamerových plošin, které byly 

zkonstruovány. Dále je na základě zadání a volbě dalších parametrů sepsán 

požadavkový list, který definuje vlastnosti, které musí navržené varianty řešení 

splňovat. 

 Hlavní část práce se zabývá návrhem variant, jejichž princip a konstrukce je 

u každé zvlášť popsána, aby bylo možné jejich porovnání. Hodnotová analýza určí 

variantu optimální, která je rozpracována do detailnější úrovně. Pro optimální variantu 

je navrženo blokové schéma řízení náklonů a otáčení plošiny s uvedením všech 

komponent v něm obsažených. 

Na závěr jsou uvedeny příklady fotoaparátů, které je možno na plošinu 

namontovat a patřičně je vyvážit vzhledem k osám pohonů. 
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1 Rešerše kamerových plošin 

Kamerové plošiny jsou navrhovány v mnoha rozličných konstrukcích a 

vzhledech, což je vždy přizpůsobeno konkrétní aplikaci.  

1.1 Létající kamerové plošiny 

U plošin létajících je stěžejní ovládání na dálku. Je zde zvýšený požadavek 

na odlehčení celé konstrukce, což může být vzhledem k okolnosti, že je nutné zdroj 

energie umístit na plošinu, vážná komplikace. Řeší se kompromisem v podobě menší 

kapacity baterie, což znamená nižší hmotnost. Baterie jsou však neustále vyvíjeny, 

kapacita narůstá při zachování původních rozměrů, proto to už není dnes problém. 

1.1.1 Aibot X6 V2 

Jedná se o šesti vrtulový bezpilotní letoun (obr. 1.1) vybavený vyspělými 

prostředky pro různá využití - činnosti člověku nepřístupné. Rám, který slouží jako 

ochrana vrtulí je vyrobený z karbonu pro snížení hmotnosti. Motorová část má totiž 

průměr 1,05 m. Díky výkonným motorům může stoupat rychlostí až 8 m
.
s

-1
 a snadno 

dosáhne maximální rychlosti 50 km
.
h

-1
. Maximální výška, které je tento letoun schopen 

dosáhnout je 3000 m nad hladinou moře. Pod rámem s motory je prostor pro kryt, 

ve kterém je schovaná elektronika spolu s baterií. Lithium-polymerová baterie má 

kapacitu 10 000 mAh, což stačí přibližně na 30 minut letu.  Dole je umístěna plošina 

pro upevnění fotoaparátu různých rozměrů nebo infračervené kamery. Rovněž je možné 

umístit plošinu se zařízením nahoru na rám. Plošina snese až 2 kg dodatečného zatížení.  

 

Obr. 1.1 Aibot X6 V2 od firmy Aibotix [1] 
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1.2 Plošiny Gimbal 

Tento druh plošiny má funkci stabilizátoru objektivu, aby byly minimalizovány 

vibrace vznikající v souvislosti s pohybem, např. chůze. Mohou mít 2 nebo 3 stupně 

volnosti. Mohou být dálkově ovládány nebo pracovat pomocí několika přednastavených 

programů. 

1.2.1 3 - osý Gimbal 32-bit 

 

Obr. 1.2 Tříosý Gimbal se zrcadlovým fotoaparátem [2] 

Jedná se o konstrukci (obr. 1.2), kterou má nést člověk, z čehož plyne požadavek 

na snížení hmotnosti, avšak při zachování rozumné tuhosti a únosnosti. Konstruktéři se 

zde opět nevyhnuli použití karbonu. Plošina má maximální nosnost 3 kg. Počítá se tedy 

s osazením velkého zrcadlového fotoaparátu (značka Nikon, Canon, Panasonic, atd.). 

Jako pohony jsou zde použity bezkartáčové stejnosměrné motory. Mají 

podstatnou výhodu v tom, že krouticí moment se nepřenáší přes hřídel, ale třením 

mezi částmi, které jsou k sobě stáhnuté šrouby.  Dutá hřídel proto může sloužit jako 

prostor pro vedení kabeláže. 

Chování motorů může být dle řízení různé. U ovládání náklonů, kdy se plošina 

snaží co nejlépe zajistit vodorovnou polohu, musí motory reagovat rychle a 

s minimálním zpožděním. U svislého otáčení může i nemusí být požadavek na tlumení 
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rychlého otočení, aby nedošlo k rozmazání obrazu. Pokud je potřeba manuální ovládání, 

je možné použít joystick, který je součástí dodávky. 

Rozměry plošiny jsou 45 x 38 x 22 cm (šířka x výška x hloubka). Cena je 849 $ 

(v přepočtu asi 20 800 Kč při kurzu 24,5 Kč za dolar dne 10. 5. 2015). 

1.2.2 3 - osý Gimbal GoPro FY-G3 

 

Obr. 1.3 Miniaturní tříosý Gimbal [3] 

Jedná se o malou ruční stabilizační plošinu (obr. 1.3) pro kamery menších 

rozměrů. Konstrukce je proto jednoduchá. Disponuje třemi stupni volnosti, které jsou 

poháněny stejným typem motorů jako v kapitole 1.2.1, jen mohou být vzhledem k nižší 

hmotnosti kamery menší. 

Ovládání je řešeno tlačítkem, kterým se přepíná mezi předpřipravenými 

programy chování motorů. 

Programy jsou následující: 

1. udržování vodorovné polohy kamery a pomalá reakce na pohyb ve směru 

(první motor od rukojeti), 

2. motory sledují náklon a podle toho pomalu dobíhají do požadované 

polohy, 

3. všechny motory jsou zamknuté na určitou polohu a sledují ji 

s minimálním časem reakce. 
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Cena je 349 $, v přepočtu asi 8 550 Kč při kurzu 24,5 Kč za dolar dne 

10. 5. 2015. 

1.3 Akademicky řešené kamerové plošiny 

1.3.1 Řešení ovládané plošiny v diplomové práci pana Ing. Zmijky 

 

Obr. 1.4 Diplomová práce pana Ing. Martina Zmijky [4] 

Zajímavé řešení uvádí obr. 1.4, což je plošina se dvěma stupni volnosti řešená 

v diplomové práci Ing. Zmijky. Jedná se o méně častou variantu řešení z pohledu volby 

pohonů.  

Na podstavné desce jsou kyvně uchyceny lineární motory mající na svém konci 

matici, která je také kyvně připevněna ke stabilizované části plošiny. Pod plošinou je 

umístěn akcelerometr měřící informace o náklonu. Zbytek řídicího systému je umístěn 

na podstavné desce, kde využívá prázdný prostor. 

Plošina tedy obsahuje 3 lineární motory, což umožňuje náklony horní plošiny.  
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Nevýhoda tohoto řešení spočívá v řídicí části. Na rozdíl od řešení s rotačními 

motory umístěnými v kloubech, kdy se sleduje natočení výstupní části motoru, je zde 

nutnost sledovat pohyb matice po pohybovém šroubu, který je závislý na počtu otáček 

šroubu. 

1.3.2 Řešení ovládané plošiny v bakalářské práci pana Bc. Mejzlíka 

Uvedené řešení (obr. 1.5) je konstrukčně velmi jednoduché, a díky tomu lehké, 

protože disponuje pouze 2 stupni volnosti. Rozložení hmoty je vhodně rozmístěna 

kolem osy. Konstrukce obsahuje dva krokové motory. 

Problém by určitě nastal při sestavování plošiny, konkrétně montáž rámu 

fotoaparátu do vidlice. Při demontáži by nastal stejný problém, proto při praktické 

realizaci tohoto projektu by bylo nutné dořešit konstrukční část. 

 

Obr. 1.5 Kamerová plošina zpracovaná panem Bc. Janem Mejzlíkem [5] 
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2 Návrh variant 

Návrh variant spočívá ve volbě různých druhů pohonů a přizpůsobování konstrukce 

kamerové plošiny jejich parametrům. Všechny varianty využívají sériové řazení 

jednotlivých pohyblivých částí. Pohony se tedy navzájem neovlivňují a řízení je 

jednodušší. 

2.1 Požadavkový list 

Tab. 2.1 Požadavkový list 

Umístění: 
 Na stožáru o výšce 5 m 

 Stožár je pevně připevněn k zemi 

Pohony:  Elektrické 

Nosnost:  1,5 kg 

Hmotnost:  Nízká 

Počet stupňů volnosti:  3 rotace 

Provedení:  Minimální vůle 

Měření: 

 Náklon (akcelerometr) 

 Rotace (kompas) 

 Pozice plošiny (GPS) 

Řízení: 

 Dálkové ovládání fotoaparátu 

 Ovládání kamerové plošiny 
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2.2 Varianta A 

Varianta používá 2 druhy pohonů: 

1. Krokový motor pro otáčení kolem svislé osy 

2. Modelářská serva pro náklony kolem obou zbývajících os 

Výhody: 

 Nízká hmotnost 

 Nízká pořizovací cena pohonů 

Nevýhody: 

 Složitá výroba 

 Nižší tuhost 

 Komplikovaný přenos krouticího momentu ze serva na osu otáčení 

 Velké množství vyráběných dílů 

  

Obr. 2.1 Varianta A 
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2.3 Varianta B 

 

Obr. 2.2 Varianta B 

Varianta používá 2 druhy pohonů: 

1. Krokový motor pro otáčení kolem svislé osy, který je ukrytý uvnitř příruby 

2. Bezkartáčové (BLDC) motory 

Výhody: 

 Konstrukce má větší tuhost než varianta A 

 BLDC motory umožňují přesné nastavování polohy 

Nevýhody: 

 Rozměry (výška) 

 Vysoká pořizovací cena BLDC motorů 

 Velké množství vyráběných dílů 
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2.4 Varianta C 

 

Obr. 2.3 Varianta C 

Tato varianta používá 3 stejné pohony, a sice bezkartáčové stejnosměrné 

motory, čímž se zjednodušuje konstrukce i řízení. Patrná je zde i míra vyvážení všech 

pohonů, kdy každá osa motoru je přibližně v těžišti fotoaparátu. 

Výhody: 

 Vyváženost konstrukce - zmenšení nároků na pohony 

 Nižší hmotnost vzhledem k absenci ložiskového domku 

 Všechny motory jsou stejné - usnadnění řízení 

Nevýhody: 

 Cena tohoto typu motoru je vyšší než u motorů použitých v předchozích 

variantách 

  



21 

3 Hodnotová analýza 

Byly navrženy 3 varianty, ze kterých je nutné vybrat variantu optimální. K tomuto 

účelu využiji metodu porovnání v trojúhelníku párů. 

Hodnoty kritérií: 

Tab. 3.1 Hodnoty kritérií 

 

 

Kritéria hodnocení: 

 Na základě navržených variant byla vybrána následující kritéria, která se 

navzájem budou porovnávat. 

Tab. 3.3 Zvolená kritéria pro hodnocení 

Označení 

kritéria 
Kritérium Popis kritéria 

K1 Hmotnost Celková hmotnost konstrukce 

K2 Rozměry Velikost zařízení (výška x šířka x hloubka [mm]) 

K3 Konstrukce Orientační množství vyráběných dílů 

K4 Cena pohonů Orientační pořizovací cena všech pohonů 

 

Vyhodnocená kritéria: 

Tab. 3.4 Konkrétní hodnoty jednotlivých kritérií 

Označení 

kritéria 
Varianta A Varianta B Varianta C 

K1 810 g 1305 g 908 g 

K2 200 x 190 x 143 230 x 195 x 133 183 x 199 x 146 

K3 15 7 5 

K4 1 432,- 1 644,- 2 145,- 

 

Vysoká úroveň 6 

Dobrá úroveň 5 

Průměrná úroveň 4 

Nízká úroveň 3 

Nevyhovující úroveň 2 

Nepříznivý stav 1 

Tab. 3.2 Významnost kritérií 

Nejvyšší 2 

Nejnižší 1 
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Hmotnosti a rozměry byly zjištěny při modelování jednotlivých variant 

v programu Creo 2.0. 

Stanovení orientační ceny pohonů: 

1. Varianta A 

Tab. 3.5 Cena pohonů u varianty A 

Typ pohonu Cena (včetně DPH) Použití 

Servo [6] 609,- Náklon 

Servo [6] 609,- Náklon 

Krokový motor 
1)

 [7] 214,- Rotace kolem svislé osy 

Celkem 1 432,-  

 

2. Varianta B 

Tab. 3.6 Cena pohonů u varianty B 

Typ pohonu Cena (včetně DPH) Použití 

BLDC motor [8] 715,- 2) Náklon 

BLDC motor [8] 715,- 2) Náklon 

Krokový motor 
1)

 [7] 214,- Rotace kolem svislé osy 

Celkem 1 644,-  

 

3. Varianta C 

Tab. 3.7 Cena pohonů u varianty C 

Typ pohonu Cena (včetně DPH) Použití 

BLDC motor [8] 715,- 2) Náklon 

BLDC motor [8] 715,- 2) Náklon 

BLDC motor [8] 715,- 2) Rotace kolem svislé osy 

Celkem 2 145,-  

 

1)
 SX16-0402N 

2)
 přepočteno 10. 5. 2015 při kurzu 24,5 Kč za dolar 
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Hodnocení kritérií: 

Tab. 3.8 Bodové hodnocení variant řešení 

Označení 

kritéria 
Varianta A Varianta B Varianta C 

K1 5 3 5 

K2 4 3 5 

K3 2 5 6 

K4 6 5 4 

 

Určení významnosti: 

Tab. 3.9 Metoda porovnání v trojúhelníku párů 

Porovnávané páry kritérií Počet voleb v Pořadí 

K1 K1 K1 
0,5 3 

K2 K3 K4 

 

K2 K2 
2 1 

K3 K4 

 
K3 2 1 

K4 1,5 2 

 

Závislost váhy významnosti q na počtu voleb v: 

 Tato závislost je lineární, proto platí vztah: 

          (3.1) 

 Pro vykreslení přímky je třeba vyjádřit směrnici k a hodnotu posunutí přímky b. 

 Dosazením nejnižší hodnoty v = 0,5 a přiřazením nejnižší hodnoty významnosti 

q = 1 do vztahu (3.1) získáme: 

            (3.2) 

 Dosazením nejvyšší hodnoty v = 3 a přiřazením nejvyšší hodnoty významnosti q 

= 2 do vztahu (3.1) získáme: 

          (3.3)  
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 Vztahy (3.2) a (3.3) tvoří soustavu dvou lineárních rovnic o dvou neznámých: 

            

          

 Řešení této soustavy je: 

  
 

 
     

 

 
 

 Výsledná lineární funkce pro výpočet váhy významnosti je: 

q = 
 

 
 
.
 v + 

 

 
 (3.4) 

 

 

Obr. 3.1 Graf závislosti významnosti na počtu voleb 

Váha významností pro jednotlivá kritéria: 

 Nyní je možno ze vztahu (3.4) spočítat váhu významnosti jednotlivých kritérií:  

Tab. 3.10 Váha významností jednotlivých kritérií 

Označení 

kritéria 
Váha významnosti 

K1 1 

K2 2 

K3 2 

K4 1,67 

1 

1,1 

1,2 

1,3 

1,4 

1,5 

1,6 

1,7 

1,8 

1,9 

2 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 

V
áh

a 
vý

zn
am

n
o

st
i q

 

Počet voleb v 

Závislost váhy významnosti q na počtu voleb v 
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Vyhodnocení variant řešení: 

 Nyní výpočtem zjistím celkovou hodnotu váženého indexu pro každou variantu 

a následně je porovnávám. 

Tab. 3.11 Vážený index varianty A 

Označení 

kritéria 

Varianta A 

Bodové hodnocení Váha významnosti Vážený index 

K1 5 1 5 

K2 4 2 8 

K3 2 2 4 

K4 6 1,67 10,02 

Celkový vážený index 27,02 

 

Tab. 3.12 Vážený index varianty B 

Označení 

kritéria 

Varianta B 

Bodové hodnocení Váha významnosti Vážený index 

K1 3 1 3 

K2 3 2 6 

K3 5 2 10 

K4 5 1,67 8,35 

Celkový vážený index 27,35 

 

Tab. 3.13 Vážený index varianty C 

Označení 

kritéria 

Varianta C 

Bodové hodnocení Váha významnosti Vážený index 

K1 5 1 5 

K2 5 2 10 

K3 6 2 12 

K4 4 1,67 6,68 

Celkový vážený index 33,68 

 

 Porovnáním vážených indexů vyplývá, že varianta C je optimální. 
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4 Optimální varianta 

 

Obr. 4.1 Optimální varianta 

Použité pohony: 

 3x BLDC motor [8] 

Rozsahy natáčení motorů: 

1) -145° / +145° 

2) -20° / +20° 

3) -45° / +30° 

Kladná hodnota rozsahu je ve směru šipky na obr. 4.1. Uvedené rozsahy byly 

odhadnuty s osazeným fotoaparátem Canon EOS 600S. S jinými fotoaparáty se rozsahy 

mohou lišit. Rozsah 2) je určen pouze ke kompenzaci náklonu stožáru, přičemž se 

nepředpokládá náklon vyšší než 20°. 

Základní rozměry (bez fotoaparátu): 

Výška x šířka x hloubka = 243 x 221 x 157 [mm] 

Hmotnost: 1 194 g (bez baterie) 

  1 544 g (včetně baterie) 
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4.1 Konstrukce 

 
Obr. 4.2 Pevná část s motorem 

Na obr. 4.2 je znázorněna sestava pevné části. Pomocí příruby je celá konstrukce 

kamerové plošiny uchycena do připraveného stožáru, kde se pomocí šroubu zajistí 

proti aretaci. Použití redukční podložky je nutné kvůli shodujícím se rozměrům roztečné 

kružnice šroubů na motoru a montážnímu průměru příruby. Držák na baterii je vyroben 

ohýbáním z plechu o tloušťce 2 mm. Gumová podložka slouží pouze ke kompenzaci 

výrobního poloměru ohybu plechu, aby se baterie mohla spolehlivě opřít o stěnu 

držáku. Baterie je připevněna k držáku dvěma oboustrannými suchými zipy [9], které 

jsou provlečeny držákem připravenými otvory odpovídající šířky (v modelu vyobrazeno 

pouze orientačně). 

Navazující částí je rám ve tvaru L (obr. 4.3), který se přišroubuje k motoru. 

Tento rám je vyztužen dvěma žebry (přestože průhyb je minimální díky nízké 

zatěžovací síle), které pasují do drážek L-rámu, kde jsou přilepeny lepidlem na hliník 

Loctite 3455 [10]. Lepením se zde vyhýbám obtížnému zhotovování otvorů do tenkého 

plechu. V přední části rámu je prostor pro čep, který slouží v kombinaci s držákem 

baterie jako doraz. Protože je čep přišroubován pomocí rýhované matice, je možné jej 

v případě potřeby odstranit a zvětšit tím rozsah otáčení. Poté je však nutné hlídat 

kabely, aby nedošlo k jejich zamotání a následnému poškození. Na konci držáku baterie 
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je očko, do kterého je možné odmontovaný čep umístit, aby nedošlo k jeho ztrátě. 

Na druhém konci L-rámu je přišroubován druhý motor pro pohon následující část. 

 

Obr. 4.3 Montáž L-rámu 

 

Obr. 4.4 Montáž U-rámu 
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Na druhý motor navazuje rám ve tvaru U (obr. 4.4), který je připevněn k motoru 

pomocí šroubových spojů. Na konci rámu je kluzné ložisko od firmy Hennlich [11] 

pro poslední část konstrukce. 

 

Obr. 4.5 Montáž rámu fotoaparátu 

Rám je nastavitelný v určitých mezích ve všech 3 osách kvůli optimálnímu 

nastavení polohy těžiště fotoaparátu vůči všem osám pohonů.  

Příruba je vyrobena z oceli kvůli nastavování vertikální polohy fotoaparátu 

(častá manipulace se šrouby). Kromě toho slouží i jako vývažek motoru, který je 

na druhé straně rámu. V případě výroby z hliníkové slitiny by hrozilo častým 

utahováním a povolováním šroubů poškození či zničení závitů a příruba by ztratila svoji 

funkci. Na druhé straně rámu, kde je motor, je utahování vyřešeno podobným způsobem 

s tím rozdílem, že šrouby jsou zašroubovány v otvorech motoru. 

Fotoaparát je připevněn k rámu pomocí držáku, který je univerzální díky 

jednotnému závitu W¼‘‘, který je přítomen na většině fotoaparátů, které se dnes 

vyrábějí. 

Šrouby, se kterými není třeba často manipulovat (šrouby, které neslouží 

k nastavení polohy fotoaparátu a doraz), jsou zajištěny proti uvolnění lepidlem na závity 

Loctite 222 [12]. 
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4.2 Komponenty 

4.2.1 Stožár 

Pro účely bakalářské práce byl vybrán stožár od firmy Clark Masts, dodávající 

různé druhy stožárů.  

Skládá se ze dvou částí (obr. 4.6): 

 Stojan se třemi nohami, kde každá je 

nastavitelná pro kompenzaci náklonu 

stožáru a zlepšení stability (obr. 4.6) 

 Stožár s pneumatickou pumpou pro pohon 

zdvihu  

Parametry: 

Tab. 4.1 Základní parametry stožáru QT6-6/HP 

Maximální výška 6,1 m 

Transportní výška 1,5 m 

Pohon Ruční, pneumatický 

Počet segmentů 6 

Maximální zatížení 4,5 kg 

Nátěr Žlutý 

 

4.2.2 Pohon 

V konstrukci jsou použity 3 stejné pohony (obr. 4.7), což zjednodušuje jejich 

řízení, protože jsou zapojeny všechny do jednoho kontroléru. Jedná se o bezkartáčový 

motor, který se používá v těchto aplikacích. Je odolný vůči prachu a vlhkosti, protože 

má kompletně uzavřený kryt. Výhoda těchto motorů oproti běžným spočívá v jejich 

velmi hladkém chodu při otáčení, což se všeobecně projevuje jejich vyšší cenou.   

Dimenzování pohonů je uvedeno v kapitole 8. 

Obr. 4.6 Stožár QT6-6/HP [13] 
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Parametry: 

Tab. 4.2 Parametry motoru 

Hmotnost 155 g 

Průměr x šířka 49 x 29 mm 

Maximální moment 0,39 Nm 

 

 

4.2.3 Držák fotoaparátu 

Připevnění fotoaparátu 

k rámu je řešeno pomocí tohoto 

držáku (obr. 4.8). Je běžně 

dostupný a univerzální, takže je 

možné kamerovou plošinu osadit 

několika fotoaparáty od různých 

výrobců, které budou svými 

rozměry vhodné do prostorů 

plošiny. Zabezpečení proti otáčení je 

řešeno pogumovaným povrchem držáku. Fotoaparát je možné polohovat v rozmezí 20 

mm díky drážce v držáku, čímž lze nastavit polohu těžiště vzhledem k ose motoru. 

Dalším možným řešením upevnění fotoaparátu 

k plošině by bylo použití horní části stativové hlavy, která 

by umožňovala nejpohodlnější a nejrychlejší upevnění 

pomocí rychloupínacího systému (např. na obr. 4.9). 

Nevýhodou těchto hlav je však jejich výška, která by 

zvětšovala rozměr celé kamerové plošiny. Na trhu nebyl 

nalezen samostatný rychloupínací systém bez kloubu, který 

je důvodem zvětšení rozměrů. 

 

Obr. 4.7 Motor GB-5015 [14] 

Obr. 4.8 Držák fotoaparátu [15] 

Obr. 4.9 Stativová hlava 

Manfrotto [16] 

http://static4.fotoskoda.cz/images/products/51087/2013-28-03-15-34-59-800-600-0-1034494.jpg
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4.2.4 Kluzné ložisko 

Pro vedení rámu fotoaparátu je použito jedno kluzné ložisko od firmy Hennlich 

(rozměr GFM-0506-05). 

Vlastnosti: 

 bezúdržbovost 

 samomaznost 

 tlumení vibrací 

 odolnost proti prachu a nečistotám 

 

5 Řídicí a senzorická výbava 

5.1 Kontrolér se senzorem náklonu 

Pro řízení otáčení vybraných bezkartáčových motorů se používá kontrolér 

Simple BGC (obr. 5.1). Propojen je s ovládacím počítačem pomocí USB rozhraní. 

Pomocí kontroléru je realizováno ovládání akčních členů. Chování akčních 

členů lze programovat pomocí otevřeného vývojového prostředí, které poskytuje 

výrobce. 

Senzor pro měření náklonů (obr. 5.2) je dodáván spolu s kontrolérem. Skládá se 

z tří-osého akcelerometru a tří-osého gyroskopu. Slouží pro zjišťování informace 

Obr. 4.10 Kluzné ložisko od firmy Hennlich [11] 

Obr. 5.2 Senzor náklonu [17] Obr. 5.1 Kontrolér Simple BGC [17] 
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o náklonu a jeho úhlové rychlosti. Proto musí být umístěn pod rámem, který je na konci 

kinematického řetězce kamerové plošiny, tj. pod rámem fotoaparátu. 

Výrobce dodává kontrolér i senzory v zakrytovaném provedení (obr. 5.3). Avšak 

vzhledem k tomu, že je zadán požadavek na připojení dodatečných senzorů (GPS, 

kompas) ke kontroléru, je navržena krabička vlastní výroby, který ukrývá všechny 

dodatečné senzory. 

Cena sestavy na obr. 5.3 je v přepočtu asi 3 675 Kč při kurzu 24,5 Kč za dolar 

dne 10. 5. 2015. 

 

Obr. 5.3 Mikrokontrolér a senzor s krytováním [18] 

5.2 GPS senzor 

GPS senzor (obr. 5.4) slouží ke zjišťování polohy fotografování. Nemá 

na stabilizaci fotoaparátu žádný vliv, je určen pouze pro informaci operátorovi. Senzor 

je připojen pomocí UART sběrnice ke kontroléru. Vzhledem k tomu, že je krabička 

se senzory a kontrolérem umístěna pod konstrukcí z hliníkové slitiny, je nutné, aby byla 

k GPS senzoru připojena externí anténa (obr. 5.5) pro příjem signálu ze satelitu, což 

tento senzor umožňuje. 

Anténa je k senzoru připojena pomocí redukce konektoru „u.FL“ na konektor 

„SMA“ (obr. 5.6), který používá většina dostupných antén. 

Tab. 5.1 Základní parametry GPS senzoru 

Parametr Hodnota 

Napájecí napětí 3 - 5,5 V 

Maximální odběr 25 mA 

Cena 1 159 Kč 
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5.3 Kompas s kompenzací 

Kompas (obr. 5.7) slouží k monitorování natočení kamerové plošiny kolem osy 

stožáru. Opět neslouží ke stabilizaci, nýbrž jen k informaci o natočení. 

Spolu s kompasem je na plošném spoji osazen tří-osý akcelerometr a tří-osý 

gyroskop. Ty jsou využity ke kompenzaci náklonu kompasu, který vzniká při náklonu 

stožáru.  

Při praktické realizaci by bylo nutné ověřit, zda umístění kompasu na konstrukci 

neovlivňuje jeho chování (konstrukce z hliníkové slitiny). 

Tab. 5.2 Základní parametry kompasu 

Parametr Hodnota 

Napájecí napětí 3,3 - 5 V 

Maximální proud 35 mA 

Cena 1 157 Kč 

Obr. 5.5 Anténa [20] Obr. 5.4 Adafruit GPS senzor [19] 

Obr. 5.7 Kompas CMPS11 [22] Obr. 5.6 Propojovací redukce [21] 
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5.4 Blokové schéma zapojení 

 
Obr. 5.8 Blokové schéma zapojení 

5.5 Krytování elektroniky 

 

 

Obr. 5.9 Krabička Obr. 5.10 Krabička - pohled zespod 
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V krabičce je umístěn kontrolér s kompasem a GPS senzorem. Krabička je 

vyrobena ze dvou polovin, a to 3D tiskem z ABS plastu. Má 3 vstupy pro motory 

osazené na kamerové plošině a 1 vstup pro baterii umístěnou na držáku (obr. 5.10), 

1 vstup pro senzor náklonu (umístěn mimo krabičku) a 1 vstup pro datový kabel 

vedoucí od řídicího počítače umístěného na zemi (obr. 5.9). 

5.6 Umístění elektroniky 

 

 

Krabička je umístěna na L-rámu (obr. 5.11), kde nezatěžuje motory, které 

obstarávají náklony kamerové plošiny. Je přišroubována 4 šrouby. 

Umístění senzoru náklonu (obr. 5.12) je předurčeno nutností měření náklonů, 

proto je umístěn pod posledním členem kinematického řetězce, tj. pod rámem 

fotoaparátu, kde je přišroubován 2 šrouby.  

  

Obr. 5.11 Umístění krabičky Obr. 5.12 Umístění senzoru náklonu 
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6 Návrh napájecího zdroje 

Pro napájení řídicí části byla zvolena 

baterie s technologií Li-Po, které dosahují 

vysokých kapacit při zachování kompaktních 

rozměrů. Zvolená baterie (obr. 6.1) má pevné 

tělo z plastu pro její ochranu před vnějšími 

vlivy. Připojení je zajištěno pomocí 4 mm 

oboustranných konektorů. 

Tab. 6.1 Základní parametry zvolené baterie 

Počet článků 3 

Napětí: 11,1 V 

Hmotnost (orientační): 350 g 

Kapacita: 4 500 mAh 

Rozměry: 139 x 47 x 25 mm 

6.1 Dimenzování baterie 

Výpočet výdrže baterie spočívá v součtu všech proudových odběrů komponent, 

které jsou vyznačeny v blokovém schématu (obr. 5.8) a v následném porovnání této 

hodnoty s kapacitou zvolené baterie. 

Tab. 6.2 Seznam spotřeb jednotlivých komponent 

Komponenta Spotřeba [A] 

Kontrolér 0,1 

Senzor náklonu 0,0038 

GPS senzor 0,02 

Kompas 0,035 

3 x BLDC motor 4,5 / 0,45* 

Suma spotřeb W 0,61 

* Uvažuji při 10 % stálé zátěže motorů (použito při výpočtu) 

Obr. 6.1 Baterie Li-Po [23] 

http://cdn6.bigcommerce.com/s-e8znq54/products/351/images/864/79837__39483.1418859493.1280.1280.jpg?c=2


38 

  
 

 
 (6.1)  

 kde: 

 W = 610 mA (tab. 6.2) 

 C = 4 500 mA (tab. 6.1) 

L = 
4 500

610
           

Orientační výdrž baterie je tedy 7,4 hodin, což je dostatečně dlouhá doba 

pro práci s kamerovou plošinou. 

7 Vedení kabeláže 

 

Obr. 7.1 Vedení kabeláže od motorů 

Kabely od motoru jsou vedeny dle obr. 7.1. Jsou využity duté středy motorů 

pro optimální vedení kabelů. Vedení je naznačeno pouze orientačně, v praxi by byly 

pevně připnuty k pevným částem konstrukce, aby nebyl umožněn jejich nežádoucí 

pohyb. U vedení kabelu od motoru pro otáčení kolem osy stožáru je kabel provlečen 

skrz otvor v přírubě, který je k této funkci určen. 

Obr. 7.2 Vedení kabeláže od baterie a senzoru 

náklonu 
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 Kabel od baterie a senzoru náklonu jsou orientačně vyobrazeny na obr. 7.2, 

zvlášť kabel od baterie by v praxi musel být delší, aby při otáčení plošiny nebránil 

pohybu. 

8 Kontrolní výpočty 

8.1 Kontrola motoru pro náklon rámu fotoaparátu 

 

Obr. 8.1 Schéma pro první motor 

Motor je zatěžován momentem (obr. 8.1), který vzniká případnou odchylkou 

mezi těžištěm fotoaparátu a osou pohonu. Odchylka je teoreticky nulová, ale pro praxi 

byla zvolena maximální možná excentricita 10 mm. 

Minimální koeficient bezpečnosti pro motory je 1,5. 

                       (8.1)  

 kde: 

           (nosnost kamerové plošiny) (tab. 2.1) 
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 (8.2)  

 kde: 

            (tab. 4.2) 

                

   
   

      
                    

8.2 Kontrola motoru pro kompenzaci náklonu stožáru 

Obr. 8.2 Schéma pro druhý motor 

Motor je namáhán momenty od motoru počítaného v předešlém kroku, 

od excentricity fotoaparátu a ocelového vývažku. Na obr. 8.2 je znázorněna 

nejnepříznivější situace pro motor. Maximální možná excentricita fotoaparátu je 5 mm. 
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                        (8.3)  

                              (8.4)  

                            (8.5)  

  

kde: 

              

           

           (tab. 2.1) 

             

             (tab. 4.2) 

            

                

                                              

   
  

  
 (8.6)  

 kde: 

            (tab. 4.2) 

               

   
   

     
                   

8.3 Kontrola motoru pro otáčení kolem osy stožáru 

Motor je namáhán momenty (obr. 8.3), které jsou způsobeny setrvačnými silami 

na jednotlivých ramenech. Tyto síly vznikají při rozběhu motoru. Hodnota maximální 

rychlosti otáčení a doby rozběhu byla zvolena. 
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Obr. 8.3 Schéma pro pohon pro otáčení kolem osy stožáru 

  
 

  
 (8.7)  

 kde: 

   
 

 
      

           

  

 
 

   
          

                 (8.8)  

               
       

       
       

   (8.9)  

 kde: 

             

           (tab. 2.1) 
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             (tab. 4.2) 

              

               

             

             

             

                                                           

                   

   
  

  
 (8.10)  

 kde: 

            (tab. 4.2) 

            

   
   

  
                    

8.4 Kontrola ložiska na otlačení 

 

Obr. 8.4 Schéma namáhaného nosníku 
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Kluzné ložisko je namáháno dle schématu nosníku na obr. 8.4 částmi posledního 

stupně volnosti kamerové plošiny. 

                          (8.11)  

                                             

      

(8.12)  

Ze vztahu 8.12 vyjádříme RB a dosadíme za síly součin hmotnosti a gravitačního 

zrychlení: 

   
                             

       
 (8.13)  

 kde: 

             

             (tab. 4.2) 

              

         

          

           

            

                

   
                                          

             
        

Ze vztahu 8.11 vyjádříme RA: 

                    (8.14)  

 kde: 

             

             (tab. 4.2) 
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Obr. 8.5 Schéma ložiska 

  
 

 
 

  

     
 (8.15)  

 kde: 

            

          

          

  
    

   
                  

9 Vhodné fotoaparáty 

Konstrukční návrh kamerové plošiny probíhal se zjednodušeným modelem 

fotoaparátu Canon EOS 600D (obr. 9.1), který byl vybrán kvůli pozitivním ohlasům a 

přiměřené ceně v době vypracovávání této práce. 

Dalším důvodem výběru byla možnost dálkového ovládání pomocí programového 

vybavení od výrobce, což je možné u celé rodiny fotoaparátů EOS. Je tedy možné 

osadit, kterýkoli fotoaparát o šířce těla menší než 135 mm. 
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Obr. 9.1 Canon EOS 600D [24] 

Fotoaparát je dodáván od výrobce se základním objektivem, který je samozřejmě 

možné nahradit kterýmkoli jiným typu EF nebo EF-S s podmínkou maximální délky 

objektivu 110 mm, aby bylo možné celkově těžiště fotoaparátu umístit do osy motoru. 

Tab. 9.1 Základní parametry fotoaparátu Canon se základním objektivem 

Snímač CMOS 

Maximální rozlišení fotografie 18 Mpx 

Maximální rozlišení videozáznamu 1920 x 1080 

Hmotnost těla 570 g 

Rozměry těla (Š × V × H)  133,1 x 99,5 x 79,7 mm 

Orientační cena 10 990 Kč 

Pro ukázku fotoaparátu od jiného výrobce byl vybrán Nikon D5200 (obr. 9.2), 

který je konkurencí výše uvedeného fotoaparátu v této cenové relaci. 

 

Obr. 9.2 Nikon D5200 [25] 
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Tab. 9.2 Základní parametry fotoaparátu Nikon se základním objektivem 

Snímač CMOS 

Maximální rozlišení fotografie 24,1 Mpx 

Maximální rozlišení videozáznamu 1920 x 1080 

Hmotnost těla 555 g 

Rozměry těla (Š × V × H)  129 x 98 x 78 mm 

Orientační cena 11 990 Kč 

 

Tento fotoaparát je rozměrově menší než zmiňovaný fotoaparát Canon, takže 

s upevněním na plošinu by nebyl problém. 

 Oba fotoaparáty disponují možností živého náhledu přes počítač. Ovšem 

nevýhodou obou zmíněných fotoaparátů je nemožnost dálkového ovládání objektivu, 

což znamená, že operátor není schopen přibližovat nebo oddalovat náhled na dálku. 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout polohovatelnou kamerovou plošinu se 

třemi stupni volnosti na dálkové ovládání realizované přes počítač umístěný u operátora 

na zemi.  

První část práce se zabývá rešerší současných řešení kamerových plošin 

dostupných na trhu a ostatních kamerových plošin řešených v akademických pracích.  

 Druhá část práce se zabývá návrhem možných variant řešení, ze kterých je 

následně vybrána optimální varianta, která je dále rozpracována. 

 Optimální varianta byla vypracována s ohledem na bezproblémové sestavení 

konstrukce a montáž do připraveného stožáru. Konstrukce má malé rozměry a spolu se 

stožárem s transportní výškou 1,5 m je zajištěna snadná přeprava. Dále bylo navrženo 

blokové schéma řídicího obvodu, včetně výběru kontroléru a všech požadovaných 

senzorů, které mají za úkol poskytovat informace pro řídicí systém, na základě něhož se 

provádí akční zásah pomocí motorů. Dálkové ovládání probíhá pomocí USB rozhraní. 

 Pro napájení celé řídicí, senzorické a akční soustavy byla navržena baterie, která 

zajišťuje dostatečně dlouhou dobu provozu pro práci s kamerovou plošinou. 

V počáteční fázi vypracovávání práce bylo umístění baterie uvažováno dole na zemi 

spolu s počítačem, ale další dlouhý kabel vedoucí od kamerové plošiny by mohl působit 

neergonomicky. Proto byla baterie přesunuta do neotáčející se části kamerové plošiny. 

 Vedení kabeláže je rovněž orientačně namodelováno pro hrubou představu. Je 

využit dutý střed motorů, čímž je zaručena maximální bezpečnost vedení kabelu. 

Problém by mohl nastat u kabelu vedeného od baterie. Baterie se totiž s horní částí 

kamerové plošiny neotáčí, tudíž kabel musí být dostatečně dlouhý, aby otáčení nebránil. 

Tím by ale mohlo dojít k zamotání kabelu kolem aretačního šroubu, který má v tomto 

pohledu nepraktické provedení. 

Při praktické realizaci práce by bylo třeba dořešit vedení kabelů od baterie, či 

baterii ještě umístit na otáčející se část a to formou vývažku vzhledem k motoru na L-

rámu. Dále vzhledem k prováděné stabilizaci zjistit, zda by byl nutný dodatečný senzor 

náklonu, který je dodáván spolu s kontrolérem, pokud by stabilizace prováděná 

na základě pouze jednoho senzoru byla nepřesná. 
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