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Vedoucí práce: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn 

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením odpruženého závěsu kola mobilního 

robotu s integrovaným pohonem. Úvod je věnován rešerši na téma zavěšení kol 

automobilů a odpružení horských kol. Následuje výpočet potřebného výkonu pohonné 

jednotky na základě podmínky rozjezdu robotu do kopce. Výsledky jsou použity pro 

zpracování dvou detailních konstrukčních řešení a pomocí vícekriteriální analýzy je 

vybráno vhodnější řešení. Na závěr je provedena silová analýza, jejíž výsledky jsou 

aplikovány při pevnostních výpočtech kritických uzlů. V příloze práce se nachází 

kompletní výrobní dokumentace vybraného řešení. 

 

ANNOTATION OF BACEHLOR THESIS 

The bachelor thesis is focused on the design of the mobile robots wheel suspension with 

integrated drive unit. Introduction is devoted to research on topics of automotive wheel 

suspension and mountain bike suspension. Next part is concerning about calculation of 

required drive performance based on condition of robot uphill acceleration. The results 

are used for two engineering designs and more suitable solution is chosen by multiple 

criteria analysis. In conclusion, the force analysis is performed and the results are 

applicated to strength calculation of critical nodes. In the annex there is a complete 

manufacturing documentation of the selected solution. 
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Úvod 

Tato bakalářská práce je věnována konstrukčnímu návrhu odpruženého zavěšení kola 

mobilního robotu, pro následování současných trendů je kladen požadavek na integraci 

motoru do náboje kola.Vzhledem k požadované aplikaci je pro odpružení aplikován tlumič 

používaný v horských kolech.  

V úvodní, teoretické části se budu zabývat jednotlivými druhy zavěšení kol u 

automobilů a také současné situace na trhu odpružení pro horská kola. Na základě 

zpracované rešerše poté zvolím vhodný typ zavěšení a tlumení. V praktické části již řeším 

výpočty výkonu pohonné jednotky a samotné konstrukční návrhy s použitím dvou 

odlišných pohonů včetně pevnostních výpočtů a silové analýzy. 

Cílem této práce je tedy navrhnout konstrukční řešení zavěšení kola mobilního robotu, 

což má za následek zjednodušení návrhu celého lokomočního subsystému tím, že je 

vyřešena jeho konstrukční část. 

Jelikož jsem příznivcem elektromobility a zároveň patří horská cyklistika k mým 

velkým koníčkům, uvítal jsem právě takové téma spojující zmíněné oblasti techniky a 

mohl si prohloubit znalosti o této problematice. 
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1 Rešerše 

1.1 Zavěšení kol u automobilů - úvod do problematiky  

Jedná se o pohyblivé spojení kola s rámem vozu. Umožňuje svislý pohyb kola 

vzhledem ke karoserii potřebný pro tlumení nárazů. Dále přenáší svislé síly od váhy 

vozidla, podélné a příčné síly vzniklé jízdou (hnací, brzdné, odstředivé síly). 

1.1.1 Druhy zavěšení  

Volbou vhodného druhu zavěšení můžeme docílit požadovaných vlastností. Pro 

pokrytí požadavků kladených na současné automobily, ať už sportovní, osobní, užitkové či 

nákladní, je potřeba zvolit vždy nejvhodnější typ zavěšení. Z toho důvodu je vyvinuto 

mnoho konstrukcí. V následujících řádcích se budu věnovat těm nejpoužívanějším 

a zároveň vhodným pro mé účely. Základním kritériem je závislost kol na nápravě. 

Závislé zavěšení 

Tzv. tuhá náprava, kde jsou obě kola uloženy na společném nosném prvku a jejich 

vzájemná poloha se nemění. Jedná se o nejstarší způsob, z důvodů velkých neodpružených 

hmot se používá jen v omezených případech (například jako zadní náprava užitkových 

vozů). 

Nezávislé zavěšení 

Je způsob, kdy je každé kolo zavěšeno zvlášť a umožňuje tedy nezávislý pohyb 

protilehlých kol. Mezi přednosti tohoto zavěšení řadíme nízkou neodpruženou hmotnost, 

optimálnější kinematiku nápravy a lepší kopírování terénu. 

1.1.2 Používané systémy závěsů kol 

Přední náprava 

- McPherson 

- Rovnoběžníková 

- Lichoběžníková 

- Víceprvková 

Zadní náprava 

- Kyvadlová úhlová 

- Kliková 
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1.1.3 Lichoběžníková náprava: 

Vychází z rovnoběžníkové nápravy, avšak z důvodu větší kompaktnosti a lepších 

jízdních vlastností se budu zabývat právě lichoběžníkovou nápravou. Nosným prvkem jsou 

dvě nestejně dlouhá příčná ramena, kde spodní rameno přenáší větší zatížení a také je delší.  

 

Obr. 1.1 Kinematické schéma lichoběžníkové nápravy [1] 

Tato náprava je vhodná i jako hnací a také jako řídící. Při svislém pohybu kola dochází 

ke změně několika důležitých parametrů geometrie (odklon kola, sbíhavost a změna 

rozchodu kol), což je u automobilů nežádoucí. Toto negativní chování lze ovlivnit vhodnou 

volbou geometrie zavěšení. Při použití pro mobilního robota se ovšem musím zaměřit na 

odlišné parametry, než u automobilů, které shrnu ve dvou bodech: 

 

Obr. 1.2 Znázornění lichoběžníkové nápravy [1] 

Pozitiva: 

- Vhodnou geometrií lze docílit nízké zástavby 

- Složitost konstrukce je zároveň výhodou, změnou parametrů lze snadno docílit 

požadované kinematiky 

 Negativa: 

- Zástavba je objemná v příčném směru jízdy 

- Poměrně složitá na konstrukci 
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1.1.4 Náprava McPherson: 

Je  odvozena od lichoběžníkové nápravy, kde funkci horního ramena přebírá tlumič. 

Z této úpravy plyne hlavní negativum této nápravy. Tlumič je namáhán příčnými silami od 

jízdy a musí tudíž mít masivnější konstrukci. Pokud je náprava řízená, kolo se otáčí kolem 

obou ložisek tlumiče. Spodní rameno je uchyceno pod osou kola, tvar má obvykle 

trojúhelníkový a je masivnější, než u lichoběžníkové nápravy. Při propružení dochází ke 

změně odklonu, což má za následek gyroskopický efekt, který způsobuje neklid řízení. 

 

Obr. 1.3 Kinematické schéma nápravy McPherson [1] 

Zpravidla se umisťuje do vozidel nižší a nižší střední třídy pro její kompaktní rozměry. 

Díky absenci horní vzpěry zůstává více prostoru pro uložení motoru, či zavazadlového 

prostoru.  

 

Obr. 1.4 Znázornění náparvy McPherson [1] 

Výhody: 

- Malé rozměry 

- Jednoduchá konstrukce 

- Nízká váha (malá neodpružená hmotnost) 

Nevýhody: 

- Tlumič je namáhán i bočními silami, musí tedy být mohutnější 

- Speciální konstrukce tlumiče 
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1.1.5 Víceprvková náprava: 

Jedná se o určitou modifikaci lichoběžníkové nápravy. Jak již název vypovídá, je 

náprava tvořena více rameny. Některá řešení umožňují oddělení podélných a příčných sil 

přenášených do karoserie. Tímto lze snadno korigovat tuhost, potažmo poddajnost 

v jednotlivých směrech a tedy jízdní vlastnosti i pohodlí pro posádku. Tento typ nápravy 

může být hnaný i hnací a také řídící. Často je používán u sportovněji lazených automobilů. 

 

Obr. 1.5 Vliv počtu ramen na kinematiku [1] 

Závěs kola mobilního robotu by měl být malý a jednoduchý, jízdní vlastnosti zde 

nehrají tak zásadní roli, jako u automobilů, tato náprava není tedy zcela vhodná. 

 

Obr. 1.6 Vizualizace víceprvkové nápravy [1] 

Výhody: 

- Možnost optimálního vedení kola 

Nevýhody: 

- Prostorově náročná 

- Složitost konstrukce 
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1.2 Používané tlumiče 

Jako vhodný typ tlumiče pro použití v zadané aplikaci s požadovanými parametry (viz. 

kapitola 2.1) volím tlumič pro horská kola. Pro vhodnou volbu je nutné seznámit se se 

základními parametry. 

1.2.1 Konstrukce tlumiče 

V současné době se používají dva druhy pružení.  

Stlačený vzduch  

klade odpor zasouvání tlumiče. Pohyb je tlumen hydraulickým tlumičem. Nastavení 

závisí na tlaku vzduchu v komoře (cca 10 bar) a míře útlumu. Používá se pro menší zdvihy 

tlumiče (do 60 mm), je relativně lehký, ale nevyniká oslnivou citlivostí.  

Vinutá pružina 

Druhý typ tlumiče využívá místo vzduchu vinutou pružinu. Tlumení je totožné 

s prvním řešením. Nastavení závisí na míře předepnutí pružiny a její tuhosti. Tyto tlumiče 

jsou instalovány na kola s vyššími zdvihy, předností vinuté pružiny je především její 

citlivost 

1.2.2 Kategorie 

Jízdní kolo je v současné době velmi široký pojem, na každou disciplínu již existuje 

konkrétní geometrie s optimálními vlastnostmi, od rychlých závodních, až po sjezdová. 

Odpružení zadního kola je obvyklé u více terénně zaměřených kol. Nyní uvedu 

několik kategorií: 

XC 

Tato kategorie charakterizuje rychlejší kola, určená na delší výlety, či závody, zdvih 

zadního kola se zde pohybuje v rozmezí 80 ÷ 120 mm. Tlumiče pro tuto kategorii jsou 

lehké, s menším zdvihem v rozmezí 30 ÷ 40 mm a jako pružící člen se používá tlak 

vzduchu. 

Enduro / All mountain 

Pro kola zaměřená na zmíněné disciplíny je typický zdvih zadního kola 120 ÷ 160 mm. 

Využití takových kol je převážně v horách pro zdolávání vrcholů a následných sjezdů. 

Tlumiče pro tuto kategorii jsou robustnější, s vyššími zdvihy okolo 40 ÷ 65 mm. Jako 

pružící člen se zde používá většinou vzduch, v případě vyšších zdvihů vinutá pružina. 
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Freeride / Downhill 

Uvedené disciplíny jsou poněkud adrenalinové, jedná se kola postavená pouze na 

sjezdy kopců, většinou po upravených sjezdových tratích, čítající skoky, klopené zatáčky 

apod. Zdvihy takových kol dosahují až 200 mm a používané tlumiče až 90 mm převážně 

s využitím vinuté pružiny pro dosažení extrémní citlivosti. 

1.2.3 Výrobci 

Na poli tlumičů pro horská kola působí množství výrobců. Většina z nich se věnuje 

všem výše zmíněným disciplínám, tedy jejich modelové řady čítají tlumiče od nejmenších 

zdvihů okolo 30 mm až po vysoké zdvihy 200 mm. Mezi největší výrobce patří Fox 

Factory, SR Suntour, Rock Shox, Manitou a další. 

 

Obr. 1.7 Tlumič Fox RP32 od firmy Fox Factory [2] 

1.2.4 Ověření použití 

Doposud jsem vycházel pouze z mé znalosti dané problematiky, musím proto provést 

alespoň základní výpočet pro ověření, zda-li je takový tlumič vhodný pro mou aplikaci. 

Při zatížení jízdního kola 60 kg jezdcem připadá váha na zadní kolo cca v poměru 2:1, 

tedy 40 kg, při přepákování 2,5:1 odpovídá osová síla na tlumiči 980 N.  

Kolo robotu je zatíženo čtvrtinou celkové váhy, tedy 25 kg, viz. kapitola 2.1 a 

přepákováním 3,5:1 dostávám sílu na tlumiči 860 N. Detailní nastavení je realizováno 

změnou tlaku v tlumiči, či předepnutím pružiny. Použití mountainbikového tlumiče je 

z hlediska zatěžující síly v pořádku. 

Váha tlumičů se pohybuje v řádu stovek gramů (250 ÷ 800 g). Při použití čtyř lehčích 

tlumičů vychází váha lehce přes 1 kg, což je pro nosnost 100 kg v pořádku. 
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1.3 Koncepce nápravy 

Jak již bylo zmíněno, nároky kladené na aplikaci odpružené nápravy v mobilním 

robotu jsou odlišné od konvenčních aplikací. Mezi základní požadavky tedy řadíme: 

- Jednoduchá konstrukce za cenu horší kinematiky 

- Upravená konstrukce pro využití standardního tlumiče 

- Vysoký zdvih v poměru k celkovým rozměrům zavěšení 

Náprava McPherson by byla vhodná, ale za předpokladu, že nepotřebuji zmíněné 

přepákování pro získání dostatečné osové síly. To by vyžadovalo volbu nekonvenčního 

tlumiče, což není přínosné. 

Na základě těchto úvah tedy volím jako nejvhodnější kombinaci lichoběžníkové 

nápravy a tlumiče pro horská kola.  

1.4 Koncepce podvozku 

V této kapitole stanovím, jakým způsobem může být SR řízený, kolik náprav, potažmo 

kol může mít, dále typ kol a jejich pohon. Od těchto údajů se bude odvíjet následná 

konstrukce závěsu kola. 

1.4.1 Volba počtu kol 

Robot se má pohybovat ve členitém terénu, zdvih kola je minimálně 100 mm, viz. 

kapitola 2.1. Pro pohyb v terénu s nerovnostmi musí být zajištěna dostatečná stabilita, 

kterou přináší čtyř a vícekolové podvozky. 

1.4.2 Volba způsobu řízení 

Při použití kolového systému se v případě čtyřkolového řešení naskýtají tři možnosti 

řízení 

a) Tank 

b) Auto 

c) Všesměrové 

 

a) Jinými slovy diferenční řízení, kdy se může robot otáčet na místě, kolem 

geometrického středu. Změna orientace SR je realizována opačným smyslem 

otáčení kol na jedné nápravě. Tato koncepce má výhodu v jednodušší konstrukci 

oproti ackermannovu řízení. 
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b) Je zde využíván princip tzv. Ackermannova řízení, změny orientace SR je dosaženo 

natočím řízené nápravy a následným pohybem vpřed či vzad. V případě 

čtyřkolového robotu lze uvažovat obě nápravy řízené, což má za následek zmenšení 

poloměru zatáčení, tedy zlepšení manévrovacích schopností. U třínápravových 

(šestikolových) podvozků bývají zpravidla řiditelné krajní nápravy, tedy 1. a 3. 

 

Obr. 1.8 Ackermannův princip řízení [1] 

c) Pro realizaci tohoto řízení musí být použita speciální všesměrová kola. V současné 

době existuje několik typů, lišících se především tvarem a orientací valivých 

elementů. Tento druh řízení umožňuje posun SR všemi směry a také otáčení kolem 

geometrického středu. Vzhledem ke konstrukci je však toto řešení nevhodné do 

požadovaného prostředí. 

 

Obr. 1.9 Všesměrové kolo firmy Robotsystem [3] 
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1.4.3 Volba typu kola 

Robot se má pohybovat ve členitém terénu (viz. kapitola 2.1), všesměrové kolo tedy 

mohu vyloučit jako první. Další možností je plné kolo s gumovou obručí. Takové řešení by 

bylo přípustné v případě, že by se měl SR pohybovat na zpevněných površích, například 

v budovách. Pro pohyb v nezpevněném terénu s nerovnostmi volím kolo s foukanou 

pneumatikou. Tlakem v pneumatice lze nadále ovlivňovat její vlastnosti, především 

schopnost jízdy v sypkém terénu, např. písku. 

Průměr kola může být různý dle konkrétní aplikace, je však nutné uvažovat světlou 

výšku, která musí být dostatečná i při propružení.  

 

Obr. 1.10 Foukaná pneumatika [4] 
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2 Specifikace zadání úlohy 

2.1 Požadavkový list 

V této kapitole si stanovím požadavky, které musí navržená konstrukce splňovat. Pro 

přehlednost jsou seřazeny v Tab. 2.1 a dále podrobněji rozepsány. 

Tab. 2.1 Požadavkový list 

Maximální hmotnost m 100    

Maximální úhel stoupání α 25 ° 

Zrychlení do kopce as 0,05       

Rychlost do kopce vs 0,75       

Zrychlení na rovině ar 5,5       

Rychlost na rovině vr 1,5       

Napájecí napětí U 24/48   

Zdvih kola h 100    

Maximální šířka robotu b 620    

Terén Polní cesta, tráva 

 

Maximální hmotnost 

Tímto údajem rozumím celkovou hmotnost servisního robotu včetně objektu 

manipulace. 

Maximální úhel stoupání 

Je takový, ve kterém se dokáže robot s maximální hmotností pohybovat s daným 

zrychlením. 

Zrychlení do kopce 

Při tomto zrychlení dokáže překonat robot o maximální hmotnosti požadovaný úhel 

stoupání. 
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Rychlost do kopce 

Této rychlosti musí být schopen robot dosáhnout při maximální hmotnosti na 

příslušném terénu. 

Zrychlení na rovině 

Na rovině a jednoduchém terénu musí dosáhnout robot požadovaného zrychlení při 

maximální hmotnosti. 

Rychlost na rovině 

Maximální rychlost, které robot dosáhne na rovném ploše, při maximální hmotnosti a 

na zadaném terénu. 

Napájecí napětí 

Pohon kola musí být dimenzován na dané napětí, které je omezeno maximálním 

napětím z baterií. 

Zdvih kola 

Na danou hodnotu bude zkonstruován závěs kola. S rostoucím zdvihem roste 

prostupnost terénem, ale zároveň se zvyšují nároky na točivý moment potřebný na pohonu 

pro překonání překážek. 

Maximální šířka robotu 

Parametr ovlivňující průchodnost v budovách (především zárubně dveří). 

Terén 

Vzhledem k odpružení je zřejmé, že se robot nebude pohybovat jen po asfaltových 

plochách. Zdvih kola 100 mm odpovídá odpružení nerovností, jako jsou obrubník, travnaté 

drny apod. 

2.2 Výběr komponent 

Zde si zvolím některé prvky na základě požadavkového listu a provedené rešerše. 

2.2.1 Tlumič 

Zdvih kola bude 100 mm, dle kapitoly 1.2.2 tedy budu volit tlumič se zaměřením XC, 

tedy lehký, sportovní tlumič foukaný vzduchem s hydraulickým tlumením. Pro zadanou 

aplikaci postačuje základní tlumič bez rozsáhlých možností nastavení. Volím cenově 

dostupnou značku SR Suntour a její model RS-UNAIR LO-R. Základní údaje jsou 

uvedeny v tabulce. 
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Tab. 2.2 Základní parametry tlumiče 

Rozteč ok 168    

Zdvih 38    

Hmotnost 240   

Pružení Tlak vzduchu 

Cena 3 999 
Kč vč. 

DPH 

Ročník 2016 

 

2.2.2 Kolo 

Volím kolo s foukanou pneumatikou s jemnějším vzorkem. Z internetového obchodu 

zabývajícím se prodejem součástek pro roboty Superdroidrobots.com [4] volím 10“ kolo 

s objednacím kódem TD-109-010. Podrobná specifikace připojovacích rozměrů je 

k dispozici na výše zmíněném odkazu. V tabulce je vypsán výčet základních parametrů. 

Tab. 2.3 Základní parametry použitého kola 

Průměr kola 250    

Váha 1,1    

Uchycení 4x 7,6     

Středící otvor 38,1    

Vnitřní Ø ráfku 90    

Max. zatížení 136    

Cena 200    
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3 Výpočet podvozku z hlediska překonání svahu 

Pro návrh konstrukčního řešení potřebuji v prvním kroku znát požadavky na pohonnou 

jednotku. Od parametrů zvolené pohonné jednotky se odvíjí konstrukční návrh náboje a 

nakonec zavěšení kola. 

3.1.1 Určení potřebného krouticího momentu 

Vycházím ze stavu, kdy se robot o maximální váze musí rozjet do kopce o zadaném 

stoupání na zadaném povrchu viz. kapitola 2.1. Výpočet je rozdělen do několika částí, 

nejprve zkoumám rozložení hmotnosti mezi jednotlivá kola, na základě normálných a 

tečných reakcích ve styku s terénem určím potřebné krouticí momenty. Dále ošetřím, zda-li 

nedojde k prokluzu a konci vyšetřím jízdní odpory. V této kapitole nesmím opomenout 

jmenovat pana Ing. Milana Miholu, PhD., který mi poskytl jeho disertační práci [5] a jehož 

výpočty zde používám. 

Pro mírné zjednodušení provádím výpočty ve stavu, kdy se robot pohybuje rovnoběžně 

s gradientem svahu, jednotlivá kola na jedné nápravě jsou tedy zatěžována stejnou silou. 

Na základě tohoto předpokladu úlohu omezím na výpočet reakcí jednostopého vozidla 

s poloviční hmotností. 

 

Obr. 3.1 Schéma působení sil podvozku na rampě 
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      (1)  

    
 

 
           

          N  

Složku dynamické síly    spočtu jako součin poloviny hmotnosti    a zrychlení   . 

    
 

 
       (2)  

    
 

 
           

           

Pro styčná místa (1 a 2) pneumatik s povrchem platí podmínka rovnováhy momentů, 

tedy: 

        (3)  

Z této podmínky odvodím vztahy: 

                             (4)  

                             (5)  

Síly     a     jsou normálovou, potažmo tečnou složkou tíhové síly    vztažené ke 

sklonu rampy. 

Na základě těchto vztahů určím normálové reakce    ,    .: 
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 (6)  

    
                                       

         
  

             

    
                 

     
 

                         

     
 (7)  

    
                                        

         
  

             

Již z těchto výpočtů je patrné, že zadní kola jsou zatížena přibližně dvojnásobnou silou 

a tedy i nároky na pohon budou dle očekávání vyšší. Základem pro určení krouticích 

momentů vyvinutých pohonnými jednotkami je vztah popisující rovnost sil ve směru 

pohybu robotu: 

                 (8)  

Dále vycházím z reakce    , jíž velikost znám a provedu výpočet tečné reakce    
  

ošetřené koeficientem bezpečnosti proti prokluzu   , potažmo krouticího momentu 

potřebného pro dosažení velikosti obvodové síly totožné  s tečnou reakcí    
 . Součinitel 

tření mezi pneumatikou a povrchem je        [6], což odpovídá dvojici pneumatika – 

dlažba s menšími kostkami. Hodnota pro dvojici pneumatika – travnatý terén se bohužel 

v dostupných literaturách neudává a proto volím podobný terén. Koeficient bezpečnosti 

proti prokluzu pneumatiky je        . 

   
           (9)  
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 (10)  

         
     

 
  

             

 

Následuje výpočet krouticího momentu přenášeného na zadní kolo.  

Základem výpočtu je vztah (8) s nahrazením tečné síly     již spočtenou tečnou silou 

   
  ošetřenou koeficientem bezpečnosti. 

              
        (11)  

                  
  (12)  

                          

             

Krouticí moment přenášený na zadní kolo určím ze vzorce: 

        
  

 
 (13)  
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Jelikož již znám velikost přenášeného krouticího momentu na podložku, můžu 

zkontrolovat trakci mezi pneumatikou a podložkou: 

          (14)  

                 

             

Trakce je na dostatečné úrovni, k prokluzu nedojde. 

Poslední částí výpočtu je zanesení odporů proti jízdě do potřebných krouticích 

momentů na výstupu z pohonné jednotky. Odpory vzniklé dynamikou jízdy, jako je odpor 

proti zrychlení či aerodynamický odpor, můžu vzhledem k maximální dosažitelné rychlosti 

zanedbat.  

Pro výpočet musím znát součinitel valivého odporu. Volím hodnotu pro povrch polní 

cesty         [1]. Tato hodnota je závislá na tlaku v pneumatice, platí zde nepřímá 

úměra, tedy s klesajícím tlakem roste tento koeficient. 

Pro přední kolo: 

              
  

 
 (15)  

                  
    

 
  

               

Celkový krouticí moment potřebný pro pohon předního kola je: 

                (16)  

               



Fakulta strojní  Katedra robotiky 

32 

              

Pro zadní kolo: 

              
  

 
 (17)  

                  
    

 
  

               

Celkový krouticí moment potřebný pro pohon zadního kola je: 

                (18)  
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4 Konstrukční návrh varianty A  

První řešení je konstruováno na základě volby pohonné jednotky firmy Maxon Motor 

[7] čítající kompaktní motor a převodovku. Výhodou těchto pohonů jsou jejich malé 

rozměry, napájecí napětí souhlasné s napětím vystupujícím z baterií, nízká váha a další. 

Následně zakomponuji tuto pohonnou jednotku do zkonstruovaného náboje kola, který je 

uchycen na jednotlivá ramena zavěšení. 

 

Obr. 4.1 Vizualizace 3D modelu varianty A 

4.1 Výpočet pohonné jednotky 

Na základě výpočtů v kapitole 3 volím z katalogu výrobce motor řady EC Flat 

z důvodu jeho kompaktních rozměrů potřebných pro umístění v náboji kola a planetovou 

převodovku řady GP vhodnou v kombinaci se zmíněnou řadou motorů. 

 

Obr. 4.2 Motor EC 90 Flat [7] 
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Motor – základní přehled 

Tab. 4.1 Základní parametry motoru EC 90 Flat 

typ  EC 90 Flat         

Otáčky motoru    3120     

Nominální krouticí moment        0,56    

Špičkový krouticí moment        7,48    

Nominální proud   4,76   

Napájecí napětí   36   

Hmotnost    0,60    

Účinnost    86   

Objednací kód  429272 

Cena  5245    

 

Převodovka – základní přehled 

Tab. 4.2 Základní parametry převodovky GP52C 

typ  GP 52 C         

Převodový poměr    26:1   

Nominální výstupní krouticí moment        15    

Špičkový výstupní  krouticí moment        22,5    

Účinnost    83   

Hmotnost    0,62    

Objednací kód 223087 

Cena  8447    
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Obr. 4.3 Převodovka GP52C [7] 

Ověření vhodnosti této kombinace 

Nyní ověřím, zda-li navržená kombinace vyhovuje zadání 

                    (19)  

                     

                

Z rovnice (19) je patrné, že nominální krouticí moment vystupující z motoru není 

dostatečný pro pohyb robotu v zadaném stoupání, bude tedy docházet k přetěžování 

motoru. Z Tab. 4.1 je však očividné, že motor lze přetížit více jak 13x. V tomto případě 

jsem limitován převodovkou, která je schopna zprostředkovat maximální výstupní krouticí 

moment               . Což je hodnota dostatečná pro vyjetí již zmíněného sklonu. 

Následuje výpočet na ověření dosažené rychlosti: 

   
  

  
 

    

  
 (20)  
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 (21)  

     
    

    

 
    

  
  

                 

Dosažená maximální rychlost splňuje požadavek. 

Poslední výpočet pro ověření spočívá v kontrole zrychlení dosažitelného na rovině. 

Vycházím z druhého Newtonova zákona o síle      . Sílu F získám z krouticího 

momentu přivedeného na kolo. Každé kolo nese pouze čtvrtinu váhy, nerovnoměrné 

rozložení váhy na jednotlivé nápravy vlivem dynamických účinků vzhledem k povaze 

úlohy zanedbám. 

   
 
 

 

 

      
  

 
 

 

 (22)  

   

    
    

 

   

 

  

              

Tato podmínka je také splněna, zvolená kombinace motoru a převodovky je 

správná. 

4.2 Konstrukce náboje 

V této kapitole se zabývám konstrukčním návrhem náboje, který zachycuje a přenáší 

síly vzniklé jízdou od pneumatiky do zavěšení, dále přenáší krouticí moment z pohonné 

jednotky na kolo a zároveň je na něj kladen důležitý požadavek na minimalizaci 

zástavbových rozměrů. Jelikož nemá zvolený motor, ani převodovka dostatečné krytí proti 

prachu a vodě, je nutné navrhnout náboj tak, aby bylo zamezeno kontaktu těchto 

nežádoucích jevů s pohonnou jednotkou. 
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Obr. 4.4 3D pohled na částečný řez nábojem 

4.2.1 Statická část náboje 

Na Obr. 4.5 je zobrazena vizualizace této části. Stěžejním prvkem je domek, pozice 

č.3, který zprostředkovává oporu všem ostatním prvkům. Do vnitřní části se nasune 

převodovka (2) a z čelní části se zajistí čtyřmi šrouby. Na vnější průměr domku jsou 

nasunuta jednořadá kuličková ložiska (5) firmy SKF [8] rozepřena distančním kroužkem. 

Axiálně jsou zajištěna z jedné strany osazením na domku, z druhé strany axiální pojistkou 

(6), která je uchycena na tytéž šrouby, jako převodovka. Domek je taktéž osazen dvojicí 

ramen (4). Ta slouží pro spojení náboje s jednotlivými rameny zavěšení. Jelikož nemá 

motor ani převodovka dostatečné krytí proti venkovním vlivům, je pohonná jednotka 

opatřena plechovým krytem navrženým tak, aby umožňoval prostup tepla. 

 

Obr. 4.5 Statická část náboje 
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4.2.2 Rotační část 

Je realizována jako dvoudílná miska nasunutá na ložiska. Hlavní výhodou dělené 

konstrukce je jednodušší výroba součástí, než v případě jednodílné misky. Na pozici 2 se 

nachází základní část misky, která je nasunuta na ložiska, jež jsou rozepřena distančním 

kroužkem. Axiální síly jsou zachyceny pojistným kroužkem (1) opatřeným vnějším 

závitem. Kroužek se našroubuje do misky a následně pojistí proti pootočení červíkem. 

Krouticí moment z hřídele převodovky je přenášen přes unašeč (3). S miskou je spojen 

čtyřmi šrouby se zápustnou hlavou tak, aby byla vytvořena rovná plocha sloužící jako 

opora kola. To je uchyceno pomocí čtyř šroubů zašroubovaných do misky. Dále je 

středěno osazením na unašeči. 

 

Obr. 4.6 Rotační část náboje 

4.2.3 Sestavený náboj 

Náboj musí být zkonstruován tak, aby bylo zamezeno kontaktu vlhkosti, případně 

prachu s převodovkou. Toho je dosaženo úzkou štěrbinou na konci náboje a dále čtyřmi 

těšněními v ložiscích, jak lze vidět na Obr. 4.7. Celková hmotnost náboje včetně pohonné 

jednotky a kola činí dle softwaru PTC Creo 3.0            
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Obr. 4.7 Řez sestaveným nábojem - detail 

4.3 Konstrukce zavěšení 

Horní i spodní rameno jsou konstruovány jako sestava trubek s plechovými výpalky na 

koncích sloužící pro uchycení k osám. Pro zajištění ramena v ose díry uchycení slouží 

dvojce šroubů s osazením a velkou hlavou, dutý s vnitřním závitem, potažmo plný 

s vnějším závitem zašroubované jeden do druhého. Na vnějším povrchu této dvojce se 

otáčí kluzné ložisko firmy Igus [10]. Hmotnost ramen činí dle softwaru PTC Creo 3.0 

         . Celková hmotnost zavěšení včetně náboje, kola a pohonné jednotky tedy 

činí            

 

Obr. 4.8 Detail sestavení ramena a uchycení náboje 

Při konstruování obou ramen jsem se řídil převážně jednoduchostí výroby a nízkou 

cenou. I proto uvažuji koncovky táhel (na Obr. 4.9 zeleně) jako výpalek z plechu 

s vyvrtanými dírami. Jistě by se daly tyto součástky obrobit na frézce, čímž bych dosáhl 

vhodnějšího tvaru, nicméně by tato technologie negativně ovlivnila cenu součástky. Také 

plech přenášející zatížení od tlumiče na jednotlivá táhla uvažuji jako výpalky z plechu. 

Tlumič je možno uložit do tří pozic a tím ovlivnit poměr přepákování, čímž se změní 

hodnota maximálního zdvihu a také síla vyvinutá na tlumič. Pro různé aplikace a povrchy 

je tedy možnost různého nastavení zavěšení. 
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Obr. 4.9 Pohled na zavěšení varianty A 

4.4 Cenová specifikace nakupovaných komponent 

Jedná o specifikaci nakupovaných komponent, nejsou zde zahrnuty náklady na výrobu 

součástí, které výslednou cenu navýší odhadem v řádu desetitisíců. 

Tab. 4.3 Cenová specifikace nakupovaných komponent 

Motor 5163 Kč 

Převodovka 8340 Kč 

Ložiska 2657 Kč 

Kolo 200 Kč 

Tlumič 3999 Kč 

Kluzná pouzdra* 120 Kč 

Spojovací materiál Do 100 Kč 

Součet 20 579 Kč 

* viz kapitola 7.2.2 
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5 Konstrukční návrh varianty B 

Jako výchozí prvek volím pohonnou jednotku firmy HarmonicDrive AG [9]. Největší 

přednost tohoto pohonu spočívá v kompletním řešení motoru a harmonické převodovky 

v jednom celku, odpadá tedy několik potencionálních rizik. Další výhodou je jednodušší 

konstrukce náboje, jelikož má tato pohonná jednotka již integrována ložiska a také stupeň 

krytí IP65. Vzhledem k rozměrům a výkonu je dosaženo vysoké únosnosti použitím 

ložiska se zkříženými válečky. Nevýhoda tohoto řešení spočívá ve vyšší ceně za pohonnou 

jednotku, protipólem je však absence nakupovaných ložisek a jednodušší výroby.  

 

Obr. 5.1 Vizualizace 3D modelu varianty B 

5.1 Dimenzování pohonné jednotky 

Z produktového katalogu firmy volím základní variantu CHA. Nabízí se řešení využít 

novinku na trhu se zvýšeným výkonem oproti staršímu řešení CHA s označením 

CanisDrive, zde ovšem narážím na problém potřebného napětí          .  

Hlavním aspektem ovlivňujícím výběr konkrétního modelu je vnější průměr. Ten musí 

být menší, než je otvor v ráfku kola, viz. kap 2.2.2, aby byla splněna podmínka 

integrovaného pohonu. Této podmínce vyhovuje pouze nejmenší varianta pohonu, viz. 

Obr. 5.3. Avšak i tato varianta je výkonově dostačující, viz. následující výpočty. 
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Obr. 5.2 Pohonná jednotka HD-CHA [9] Obr. 5.3 Rozměry pohonné jednotky HD-CHA [9] 

 

Tab. 5.1 Základní parametry pohonu HarmonicDrive CHA-14A 

typ  CHA-14A-E  

Nominální krouticí moment        6,9    

Špičkový krouticí moment        18    

Výstupní otáčky   170     

Nominální proud  3,8   

Napájecí napětí  48   

Hmotnost    2,2    

Převodový poměr   50   

Objednací kód  CHA-14A-50-E-C1024-K 

Cena  46 940    

 

Z tabulky parametrů je patrné, že pro dosažení krouticího momentu              

potřebného pro rozjezd robotu do kopce dochází k přetěžování pohonné jednotky. 

Kombinace podmínek (jako jsou maximální váha, travnatý terén, daný sklon apod.) 

navozující tento kritický stav se však bude vyskytovat výjimečně a krátkodobě. 
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Je samozřejmé, že využívání motoru na jeho krajní hranici bude přispívat ke zkrácení 

životnosti, nicméně za cenu lepšího využití výkonu pohonu, jak špičkového, tak i 

nominálního a vhodnějším rozměrům volím právě tento model. 

     
    

  

 
  

  
 (23)  

     
    

    

 
    

  
  

               

Dosažená maximální rychlost je dostačující, s dostatečnou rezervou nad zadáním. 

   
 
 

 

 

      
  

 
 

 

 (24)  

   

  
    

 

   

 

  

              

Zrychlení na rovině je také nad požadovanou hranicí, zvolená pohonná jednotka je 

tedy dostačující pro dané zadání. 

5.2 Konstrukce náboje 

Konstrukční řešení náboje varianty B je výrazně jednodušší, podstatnou úlohu zde 

sehrál fakt, že pohonná jednotka má dostatečný stupeň krytí a tudíž není potřeba vyrábět 

oplechování. Jak lze vidět na Obr. 5.4, náboj tvoří pouze 4 vyráběné součásti. Rotační části 

jsou vůči sobě středěny osazením. Tato dvojce je také vystředěna na rotoru. Statická část je 

také centrována vůči statoru i vzájemně pro dosažení přesnější polohy celého uložení. 

Jedna ze statických částí je vyráběna jako plechový výpalek s ohyby pro snížení ceny 

výroby. 
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Obr. 5.4 3D pohled na částečný řez nábojem 

Pro svou jednoduchost nyní nebudu rozdělovat náboj na statickou a rotační část. 

Středící kroužek s pozicí 1 sloužící pro vycentrování kola jsou spolu s unašečem (2) 

uchyceny do připravených děr na rotoru pomocí 12ti šroubů M3 s pevností 12.9. Kolo je 

s nábojem spojeno pomocí čtyř šroubů M6, které jsou zašroubovány v ocelových 

nýtovacích maticích (3). Pozice 4 a 5 jsou věnovány spojení náboje s rameny. 

S převodovkou jsou spojeny 8 šrouby M3 s pevností 12.9. Celková hmotnost náboje včetně 

pohonné jednotky a kola činí dle softwaru PTC Creo 3.0            

 

Obr. 5.5 Detailní pohled na řez nábojem 
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5.3 Konstrukce zavěšení 

I ve variantě B je závěs řešen jako svařenec trubek, zde o dvou průměrech 12 a 15 mm 

volených podle velikosti zatížení.  Součást přenášející zatížení od tlumiče do trubek 

spodního ramena je také vyráběna jako plechový výpalek s ohyby. Konce ramen, ať už u 

šasi robotu, nebo u náboje kola, jsou opatřeny nalisovanými kluznými pouzdry od firmy 

Igus [10]. Spodní rameno je konstruováno s ohledem na průjezdný profil, aby se zamezilo 

styku podvozku s terénem. Tlumič je možno uložit do tří pozic a tím ovlivnit poměr 

přepákování, čímž se změní jednak hodnota maximálního zdvihu a také síla vyvinutá na 

tlumič. Pro různé aplikace a povrchy je tedy možnost různého nastavení zavěšení. 

Hmotnost ramen včetně tlumiče činí dle softwaru PTC Creo 3.0           . Celková 

hmotnost zavěšení včetně kola tedy je            

 

Obr. 5.6 3D pohled na zavěšení 

5.4 Vizualizace čtyřkolového podvozku 

V této kapitole je znázorněno využití navrženého závěsu pro čtyřkolový lokomoční 

subsystém. Zásadním kritériem při návrhu lokomočního subsystému pro pohyb ve členitém 

terénu je jeho světlá výška. Jelikož je podvozek uvažován jako diferenčně řízený, všechna 

čtyři kola musí být rozmístěna tak, aby jejich styčné body s povrchem tvořily čtvercový 

půdorys. Rozvor náprav je tedy 620 mm. Na Obr. 5.7 je uveden rozchod kol 614 mm, avšak 

při propružení dochází ke změně rozchodu, tudíž musí být zvolena vyšší hodnota rozvoru. 
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Z Obr. 5.7 je také patrné, že spodní ramena jsou uchycena na společnou osu. Toto 

řešení je výhodné především z hlediska geometrie závěsu, kde je snaha volit spodní 

rameno co nejdelší pro omezení změny rozchodu kol. Maximální zdvih činí 103 mm. 

 

Obr. 5.7 Průjezdný profil  

5.5 Cenová specifikace nakupovaných komponent 

Vyráběné součásti, jež nejsou zahrnuty do specifikace, zvýší konečnou cenu odhadem 

v řádu tisíců korun. Nejdražší položkou je pohonná jednotka. 

Tab. 5.2 Cenová specifikace nakupovaných komponent 

Pohonná jednotka 46 630 Kč 

Kolo 200 Kč 

Tlumič 3999 Kč 

Kluzná pouzdra* 120 Kč 

Spojovací materiál Do 100 Kč 

Součet 51 049 Kč 

* viz kapitola 7.2.2 
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6 Vícekriteriální analýza 

V této kapitole provádím analýzu dvou navržených řešení. Cílem je rozhodnout, která 

ze dvou konstrukcí je vhodnější a tu následně vypracovat do finálního řešení. Nejprve si 

definuji kritéria, podle kterých budu konstrukce posuzovat. 

Tab. 6.1 Definice kritérií 

K1 Hmotnost Cílem je minimalizovat hmotnost neodpružených částí 

K2 Výkon Zde sleduji především kroutící moment a max. otáčky 

K3 Cena Cenový odhad varianty 

K4 
Jednoduchost 

konstrukce 
Minimální počet dílů, jednoduchá výroba, montáž 

K5 Zdvih Zdvih kola vychází z požadavkového listu, min. 100 mm 

K6 Rozměry Vhodnými zástavbovými rozměry se šetří místo v šasi robotu 

6.1 Bodové hodnocení 

Zde přidělím bodům význam a rozdělím počet bodů jednotlivým kritériím dle váhy. 

Tab. 6.2 Bodovací tabulka 

 

Tab. 6.3 Rozdělení váhy dle kritérií 

 

Velmi vyhovující 6 

Vyhovující 5 

Vhodné 4 

Nízká úroveň 3 

Nevyhovující úroveň 2 

Nepříznivý stav 1 

 

Kritérium Body 

K1 hmotnost 30 

K2 výkon 25 

K3 cena 15 

K4 jednoduchost konstrukce 15 

K5 zdvih 10 

K6 rozměry 5 

Součet bodů 100 
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Pro názornost uvedu postup výpočtu, jakým je docíleno výsledku. 

Výpočet kritéria K1 pro variantu B vypadá takto: 

                       

                       

  
   

   
 

  
    

   
 

        

 

Tab. 6.4 Bodování variant 

 

Tab. 6.5 Výsledky 

Kritérium A B 

K1 4 6 

K2 3 4 

K3 5 3 

K4 2 3 

K5 3 4 

K6 4 4 

Σ 20 25 
 

Kritérium A B 

K1 1,2 1,8 

K2 0,75 1 

K3 0,75 0,45 

K4 0,3 0,45 

K5 0,3 0,4 

K6 0,2 0,2 

Σ 3,5 4,3 
 

 

Z tabulky Tab. 6.5 je patrné, že varianta B vychází jako optimálnější. Toho je 

docíleno především nižší hmotností a podstatně jednodušší konstrukcí.  
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7 Analýza konstrukce, pevnostní výpočty 

Konstrukční návrh je potřeba zkontrolovat z pevnostního hlediska, zda-li nejsou 

v klíčových uzlech překročeny limitní hodnoty napětí. Mezi prvky nutné ke kontrole jsem 

zařadil šroubová spojení na náboji, svarové spoje na spodním ramenu, uložení spodního 

ramene v náboji, čep na tlumiči,  kluzná pouzdra a ložisko v pohonné jednotce. 

7.1 Šroubová spojení 

Všechny spojované části mají tendenci se vůči sobě pootočit a tedy střihnout šroubová 

spojení. Předpětí šroubů musí být tedy takové, aby třecí vazba mezi šroubem a spojovanou 

částí byla větší, než vnější síla působící na spojovanou část. Napětí ve spojovaných částech 

je vyvoláno jednak vlastní vahou robotu    a také krouticím momentem     od motoru. 

V kritickém místě se tyto složky sčítají (na schématu vyznačeny červeně) a tvoří špičku 

napětí, kterou je potřeba zkontrolovat, viz Obr. 7.1. Pro výpočty používám nádstavbu 

Microsoft Excel program MITCalc [11]. 

  

Obr. 7.1 Schéma namáhání šroubů v náboji Obr. 7.2 Zobrazení kontrolovaných šroubů 

 

Kontrola šroubů M6 č.1 

Tato čtveřice šroubů spojuje kolo s unašečem. Do předvrtaných děr v unašeči jsou 

zanýtovány ocelové nýtovací matice přenášející zatížení od jízdy. Úlohou těchto šroubů je 

přenášet krouticí moment z motoru. Zatížení od vlastní váhy je přenášeno středícím 

kroužkem. Pro tuto úlohu je tedy dle Obr. 7.1 síla       , počet šroubů       , síle 

    se věnuji v následujících řádcích: 

3 

 

4 

1 2 3 4 
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   (25)  

     
  
    

 

 
 

 
      

              

Kde        je špičkový krouticí moment vystupující z motoru,           je 

roztečný průměr šroubů, tedy. Koeficient nerovnoměrnosti utažení šroubů  

     . 

Vstupní parametry do programu MITCalc volím takto: 

Tab. 7.1 Vstupní parametry výpočtu pro šroub 1 

Max. radiální síla 129   

Počet sevřených částí 2  

Tloušťka 1. části 2    

Tloušťka 2. části 1,5    

Materiály spojovaných částí 10025     

Průběh zatížení Střídavé souměrné  

Typ šroubu M6x1 8.8         

 

Výsledky: 

 

Obr. 7.3 Tabulka výsledků pro šroub č.1  
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Výsledky hodnotím jako dostačující, bezpečnost 9,14 je v pořádku. Z výpočtu můžu 

určit také potřebný utahovací moment, který odpovídá            , pro vysokou 

bezpečnost zaokrouhluji na           . 

Kontrola šroubů M3 č.2 

Tyto šrouby jsou zatíženy jak krutem od pohonu    , tak vlastní vahou robotu   . 

Počet šroubů        . 

     
      

 

 

 
 

  
   (26)  

     
  

     

 

 
 

  
      

            

    

   

 
  

  
 (27)  

    

        

 
    

  
  

            

           (28)  

               

            

Kde        je špičkový krouticí moment vystupující z motoru,   je roztečný průměr 

šroubů, tedy        . Koeficient nerovnoměrnosti utažení šroubů  

     , n je proměnná zohledňující dynamickou sílu při propružení viz. kapitola 7.2. 

Špičkové zatížení šroubů tedy dosahuje hodnoty           . Vstupní data do programu 

MITCalc:  
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Tab. 7.2 Vstupní parametry výpočtu pro šroub 2 

Max. radiální síla 122,1   

Počet sevřených částí 2  

Tloušťka 1. části 2    

Tloušťka 2. části 1,5    

Materiály spojovaných částí 10025     

Průběh zatížení Střídavé souměrné  

Typ šroubu Závrtný šroub  

Typ šroubu M3x0,5 12.9         

 

Výsledky: 

 

Obr. 7.4 Tabulka výsledků pro šroub č.2  

Tento výpočet je pouze ověřující, jelikož typ šroubu je dán výrobcem pohonné 

jednotky, počet šroubů samozřejmě také. Utahovací moment je předepsán           

Kontrola šroubů M3 č.3 

Zátěžný stav je totožný se šrouby č.2, materiál i počet šroubů je předepsán výrobcem. 

Jelikož je pohonná jednotka předepsána pouze v bezpečných mezích, i tyto šrouby jsou 

navrženy s rezervou. 

 Kontrola šroubů M3 č.4 

Tyto šrouby zachytávají pouze krouticí moment     vzniklý jako reakci na vyvíjený 

krouticí moment pohonné jednotky. Tíhovou sílu    přenáší lícování na osazení mezi 

spojovanými součástmi. Jelikož je počet šroubů vyšší, než na pozici č.3 a zároveň jsou 

rozmístěny na větším průměru, volím šrouby o standardní pevnosti 8.8, následně je 

zkontroluji v SW MITCalc.   
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   (29)  

     
  

     

 

 
 

  
      

            

Tab. 7.3 Vstupní parametry výpočtu pro šroub 4 

Max. radiální síla 27,2   

Počet sevřených částí 2  

Tloušťka 1. části 2    

Tloušťka 2. části 3    

Materiály spojovaných částí 10025     

Průběh zatížení Střídavé souměrné  

Typ šroubu Šroub s maticí  

Typ šroubu M3x0,5 8.8         

 

Výsledky: 

 

Obr. 7.5 Tabulka výsledků pro šroub č.4  

Zvolený standartní šroub vyhovuje. 
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7.2 Kontrola spodního ramene 

Pro následující výpočty jsem provedl analýzu mechanismu v systému PTC Creo 3.0. 

Vytvoření analýzy 

Pro úlohu, kdy je systém zatěžován pouze silou působící v rovině symetrie závěsu, 

tedy kolmo na osu kola a nepůsobí tedy žádné klopné momenty vzniklé jízdou, můžu 

analýzu zjednodušit. Toto zjednodušení se týká vazeb, pro složitější simulaci by bylo 

vhodné použít vazby typu bearing, avšak pro tuto úlohu dostačuje vazba typu pin 

vyšetřující napětí na ose připojení. V případě, že se na jedné ose vyskytuje více 

kontaktních míst (ložisek), díky symetrii závěsu kola stačí podělit výslednou sílu počtem 

kontaktů.  

Jelikož je vymodelován jen závěs kola, nikoli celý podvozek robotu, nelze v tomto 

případě použít gravitaci a spolehnout se na vlastní váhu těles. Tento fakt je ošetřen silou, 

působící v kontaktu kola s povrchem o velikosti čtvrtiny hmotnosti robotu a směrem 

opačným oproti působení gravitace.  

Druhá síla aplikovaná na vyšetřovaný systém zohledňuje dynamický jev, jehož 

výsledkem je propružení tlumiče k jeho maximu. Hodnota tato síly byla určena 

experimentálně na základě výsledků zpracovaných analýz. Její hodnota činí             

Na tlumič je aplikována pružina o tuhosti totožné s běžně dostupnými pružinami 

používanými pro mountainbikové tlumiče o tuhosti             . Pro omezení 

kmitavého pohybu je na tlumič zároveň aplikováno tlumení. Následně je vytvořeno několik 

výstupů sledující reakce v inkriminovaných místech pro vyšetření kritických napěťových 

stavů. 

 

Obr. 7.6 Vizualizace přípravy pro analýzu v systému PTC Creo 3.0 
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Výstupem této analýzy je hodnota a směr napětí v předem určených místech, jakými 

jsou uložení obou ramen v šasi robotu a také v náboji kola, uložení tlumiče ve spodním 

ramenu. Všechny síly jsou rovněž rozloženy na dvě navzájem kolmé složky pro určení sil 

pro výpočet svarů.  

7.2.1 Návrh svarového spoje 

Horní a spodní rameno je sestaveno jako svařenec. Jelikož se jedná o poměrně složitou 

konstrukci s prostorovými spoji (svary), je velmi obtížné stanovit přesné napětí ve 

spojovaných místech vzhledem k mým současným znalostem. Pro takové stanovení by 

bylo zapotřebí využít služeb některého z MKP programů. Proto zde uvedu zjednodušený 

výpočet, který má spíše informativní charakter. 

 

Obr. 7.7 Znázornění analýzy pro vyšetření napětí v místě svaru 

Již v úvodu kapitoly jsem zmiňoval zjednodušení vazeb, na Obr. 7.7 je toto 

zjednodušení zřetelné. Provedená analýza vyšetřuje síly na ose, nikoli v kontaktních 

místech vyznačených červeně. Znázorněné složky zatěžující síly jsou reakcí na akční sílu 

tlumiče. Spodní rameno je tedy zatěžováno na ohyb a v části od šasi po tlumič na tah.  

Zatížení jednoho svaru je tedy poloviční. Přesné hodnoty zatěžujících sil jednoho svaru 

jsou vypsány v tabulce: 

Tab. 7.4 Síly působící na jeden svar 

   326,5   

   501   
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Pro zjednodušení prostorového svaru úlohu převádím do 2D a řeším jako připojení 

tenkostěnné trubky k rovné desce. Výpočet viz Obr. 7.8 

 

Obr. 7.8 Výpočet svaru [11] 

 Z výpočtu je patrné, že uvažovaný koutový svar s tloušťkou       . V reálném 

případě lze uvažovat plochu svaru větší, než v této zjednodušené 2D úloze a proto lze 

odhadovat takové spojení jako dostatečné. 

7.2.2 Návrh kluzného pouzdra 

Pro ne příliš velký počet kluzných pouzder volím jeden druh pouzdra navrhnutý na 

nejzatíženější kontakt. Přesnou hodnotu zjistím z analýzy, viz Obr. 7.9, který je nutno 

podělit čtyřmi  (viz. kapitola 7.2). Síla zatěžující jedno ložisko je tedy               

 

Obr. 7.9 Maximální radiální síla působící na kluzné pouzdro 
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Pro kompletní vstupy výpočtu je potřeba znát hodnotu radiálního zatížení ložiska 

pouze při působení vlastní váhy robotu, tedy ustáleného stavu robotu na rovině, který 

uvažuji jako výchozí. Jako vstup analýzy volím zatěžující sílu          jako čtvrtinu 

celkové tíhové síly. Výsledkem je radiální síla           . Výpočet dle webu firmy Igus: 

 

Obr. 7.10 Vstupní data výpočtu [10] 

Další vstupní parametry volím takto: 

Tab. 7.5 Vstupní parametry pro výpočet kluzného pouzdra 

Pohyb hřídele kyvný  

Rozsah pohybu 21 ° 

Frekvence kyvu 60       

Čas kývání za hodinu 30     

Materiál hřídele a uložení ocel  

Dovolená vůle 0,25    

 

 

Obr. 7.11 Výsledek výpočtu [10] 
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Dle dosažených výsledků volím cenově přijatelné ložisko s velmi dobrou trvanlivostí 

vzhledem k zadání s označením P210. 

7.2.3 Kontrola uložení osy 

Kritickým místem osy je uložení v plechovém profilu. Zatížení daného místa je 

zjištěno opět z analýzy, Zatížení osy je         . 

 

Obr. 7.12 Rozměry zatěžované osy 

Síla     se rozkládá na dvě plochy o obsahu: 

      (30)  

        

          

Měrný tlak na plochu je tedy 

  
 

   
    (31)  

  
   

    
      

                 

Kde    je dovolený měrný tlak [11] 



Fakulta strojní  Katedra robotiky 

59 

7.2.4 Kontrola čepu tlumiče 

Čep je zatížen na ohyb a smyk. Kontrola bude provedena v SW MITCalc. 

 

Obr. 7.13 Schéma zatížení čepu 

Velikost síly    je zjištěna z analýzy v SW PTC Creo 3.0. Přesná hodnota je          

           . 

 

Obr. 7.14 Výsledky kontroly čepu 

Navržený čep vyhověl. Jako nejnamáhanější místo se jeví uložení čepu ve vidlici, kde 

je dosaženo poměrně vysokého napětí. Této maximální hodnoty však bude v provozu 

dosahováno jen minimálně a špičkově. 

7.3 Kontrola ložiska v pohonné jednotce 

Pohonná jednotka firmy HarmonicDrive CHA-A vyniká velmi dobrou únosností 

výstupní příruby vzhledem k aplikaci a rozměrům. Tohoto jevu je docíleno použitím 

ložiska se zkříženými válečky. Přesné hodnoty dovolených sil působící na ložisko zjistím 

v datasheetu dané převodovky použité v pohonné jednotce [9]. 
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Obr. 7.15 Schéma zatížení ložiska [9] 

Tab. 7.6 Základní parametry ložiska [9] 

offset R 14    

Dovolený dynamický klopný moment M 73    

Dovolené axiální zatížení    2880   

Dovolení radiální zatížení    1450   

         (32)  

            

          

        (33)  
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Z výpočtů je patrné, že ložisko je pro tuto aplikaci vhodné a dostatečně 

naddimenzované. Jelikož se jedná o součást nakupovaného celku, jeho případná porucha 

by měla za následek výměnu celého pohonu, což by se negativně projevilo na výsledné 

ceně opravy. 
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8 Závěr 

Tato bakalářská práce uvádí dvě konstrukční varianty odpruženého závěsu kola 

mobilního robotu s integrovaných pohonem s uvažovanou vahou robota 100 kg. Takto 

navržený závěs kola může být aplikován například na servisní roboty určené pro úlohy 

v členitém terénu.  

Konstrukce zahrnuje pohonnou jednotku, náboj přenášející krouticí moment na kolo, 

uložení náboje, ramena zavěšení a tlumič. Stěžejní částí je již zmíněná pohonná jednotka, 

od níž se odvíjí výkonnost celého systému a rozměry konstrukce. Její volba je závislá na 

požadavcích kladených na servisního robota, především schopnost zdolat nakloněnou 

rovinu, v přírodě kopec. Z výpočtů zjišťuji, že je pro zadanou aplikaci potřeba krouticí 

výkon minimálně 17,6 Nm pro jedno kolo. Na základě těchto informací volím první 

pohonnou jednotku od firmy Maxon Motor čítající samostatný motor a převodovku, jako 

druhou variantu volím jednotku firmy HarmonicDrive obsahující motor a integrovanou 

harmonickou převodovku v jednom celku. Další nakupované komponenty, jako je kolo či 

tlumič, jsou v obou variantách totožné. Součástí každého řešení je cenová specifikace 

nakupovaných komponent. Vybraná varianta je dále zpracována na úroveň silové analýzy 

v software PTC Creo 3.0 a kontrolních výpočtů vybraných uzlů. Součástí práce je také 

kompletní výrobní dokumentace vybraného řešení. 

Pro kompletní pevnostní analýzu mechanismu by zde musely být aplikovány znalosti 

některého z MKP programů, což by mohlo být předmětem dalšího studia a případně 

diplomové práce. Další otázka, která zůstává nezodpovězena, se týká řízení motorů a tedy 

celá softwarová část lokomočního subsystému. 
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Přílohy 

Příloha A: CD médium  

Příloha B: Výkresová dokumentace v rozsahu: 

BP_01 

BP_0101 

BP_010101 

BP_010102 

BP_010103 

BP_010104 

BP_010105 

BP_0102 

BP_0103 

 

 


