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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

SKALICKÝ, J. Konstrukční návrh čtyřkolového mobilního robotu určeného pro pohyb 

ve členitém terénu: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky, 

2019, 128 s. Vedoucí práce: Ing. Milan Mihola, Ph.D. 

 

       Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem čtyřkolového mobilního robotu 

určeného pro pohyb ve členitém terénu ve vnitřním i venkovním prostředí. Začátek práce 

je věnován popisu servisních robotů, možnosti jejich řízení a dostupných technologií. Dále 

se pojednává o konkrétních dostupných robotech, které mají nějakým způsobem přínos 

pro vlastní návrh. Na základě analýzy servisních robotů je vytvořen požadavkový list 

a navrženy varianty řešení. Pro výběr optimální varianty je provedena hodnotová analýza. 

Vybraná varianta je dále podrobněji rozpracována. Na základě výpočtu pro překonání 

nejsložitější překážky jsou navrženy pohony, řemenový převod, zkontrolovány hřídele 

a ložiska. Dále jsou spočteny jízdní vlastnosti překonávání překážek nakloněná plošina a kvádr 

a také, jak velká část robotu bude nad hladinou vodní plochy. V závěru práce se věnuji použitým 

materiálům v konstrukci, volbě těsnění, kol, baterií, senzorů, energetické spotřebě a celkovému 

zapojení. 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

SKALICKÝ, J. Construction Design of The Four-Wheeled Mobile Robot Designed for Moving 

in Indented Terrain: VŠB - Technical University of Ostrava, faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Robotics, 2019, 128 p. Thesis head: Ing. Milan Mihola, Ph.D. 

 

       Thesis is focused on the design of a four-wheeled mobile robot designed for moving in 

indented terrain in indoor and outdoor environment. The beginning of the work is based on the 

description of service robots, possibilities of their control and available technologies. 

Furthermore, the work is about specific available robots, which somehow have a benefit for my 

own design. On the basis of the analysis of service robots, a list of requirements is created and 

solution variants are designed. A value analysis is performed to select the optimal variant. The 

selected variant is further elaborated in more detail. Based on the calculation to overcome the 

most difficult obstacle, drives, belt drive, shafts and bearings are designed. Next, the driving 

properties of overcoming the obstacles of the inclined platform and the block are calculated as 



 

well as how much of the robot will be above the water surface. At the end of the work I deal 

with used materials in construction, choice of sealing, wheels, batteries, sensors, energy 

consumption and overall connection. 
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Seznam použitých značek, zkratek a symbolů 

 

a délka [mm] 

ar zrychlení robotu [m ∙ s-2] 

b délka [mm] 

b% procentuální část délky mezi body dotyku kol [%] 

c délka [mm] 

C0 základní statická únosnost ložiska [N] 

d délka [mm] 

DKV průměr kola [mm] 

e délka [mm] 

f1 koeficient tření [-] 

F1 síla působící na hřídel v místě kola robotu [N] 

F1ř síla v tažné větvi řemene [N] 

f2 koeficient tření [-] 

F2 síla působící na hřídel v místě řemenice [N] 

f3 koeficient tření [-] 

Fd dynamická setrvačná síla [N] 

FG gravitační síla působící na robot [N] 

FR maximální radiální zatížení motoru [N] 

Fvz vztlaková síla [N] 

g gravitační zrychlení [m ∙ s-2] 

GPIO vstupně-výstupní porty pro všeobecné účely 

GPS Global Positioning Systém – globální polohový systém 

GR tíhová síla robotu  [N] 
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GRn normálová složka tíhové síly robotu [N] 

GRt tečná složka tíhové síly robotu [N] 

H délka [mm] 

HW hardware – fyzicky existující technické vybavení počítače 

i převodový poměr [-] 

I2C Inter-Integrated Circuit – počítačová sériová sběrnice 

Ib proudový odběr brzdy [A] 

ICelkmb. celková proudová spotřeba malé baterie [A] 

ICelkvb. celková proudová spotřeba velké baterie [A] 

Ijb jmenovitý proud baterie [A] 

Ijm jmenovitý proud motoru [A] 

Ikamera proudová spotřeba kamery [A] 

Ikontrol. proud odebíraný kontrolérem [A] 

Imalc proud dodávaný do motorů při malé zátěži [A] 

Iměnič proudová spotřeba měniče napětí [A] 

IRaspberry proudová spotřeba Raspberry Pi 3 model B [A] 

Is proudový odběr světla [A] 

Istřc proud dodávaný do motorů při střední zátěži [A] 

Iswitch proudová spotřeba ethernet switche [A] 

Išb špičkový proud velké baterie [A] 

Išc proud dodávaný do motorů při špičkové zátěži [A] 

Išm špičkový proud motoru [A] 

L délka [mm] 

l délka [mm] 

l1 délka hřídele [mm] 
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l2 délka hřídele [mm] 

l3 délka hřídele [mm] 

l4 délka hřídele [mm] 

LED Light-Emitting Diode – světelná dioda 

lo osová vzdálenost [mm] 

m hmotnost [kg] 

MA ohybový moment k bodu A [N ∙ mm] 

Mcelk(volený) moment pro výběr motoru [N ∙ m] 

MCelk. součet momentů předního a zadního kola [N ∙ m] 

Mcelk.(přehozený koeficient) součet momentů předního a zadního kola [N ∙ m] 

MKPL kroutící moment na předním kole [N ∙ m] 

MKZL kroutící moment na zadním kole [N ∙ m] 

Mmax. maximální kroutící moment motoru [N ∙ m] 

MMaxkontinual. maximální moment motoru pro kontinuální pohyb [N ∙ mm] 

Mo1 ohybový moment [N ∙ mm] 

Mo2 ohybový moment [N ∙ mm] 

Mo3 ohybový moment [N ∙ mm] 

Mo4 ohybový moment [N ∙ mm] 

n otáčky [s-1] 

N1 normálová síla [N] 

N2 normálová síla [N] 

N3 normálová síla [N] 

nm počet motorů [-] 

Ød1 průměr hřídele [mm] 

Ød2 průměr hřídele [mm] 
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Ød3 průměr hřídele [mm] 

Ød4 průměr hřídele [mm] 

Ød5 průměr hřídele [mm] 

P výkon [W] 

Ra reakční síla působící na motor [N] 

Rb reakční síla působící na ložisko [N] 

SW software – počítačové programy používané v počítači 

t čas [s] 

T1 třecí síla [N] 

T2 třecí síla [N] 

T3 třecí síla [N] 

tp tloušťka plechu [mm] 

U napětí [V] 

USB Universal Serial Bus – univerzální sériová sběrnice 

v rychlost [km ∙ h-1] 

V1 objem těla robotu bez zkosení a bez kol [m3] 

V2 objem  těla robotu se zkosením a bez kol [m3] 

Vkola objem kola [mm3] 

Vnhl objem robotu nad hladinou [m3] 

Vpč objem ponořené části robotu [m3] 

Vr objem robotu [m3] 

Vr celkový objem těla robotu [m3] 

WC vodní záchod 

Wk1 modul průřezu v krutu [mm3] 

Wk2 modul průřezu v krutu [mm3] 
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Wk3 modul průřezu v krutu [mm3] 

Wk4 modul průřezu v krutu [mm3] 

Wo1 ohybový modul průřezu [mm3] 

Wo2 ohybový modul průřezu [mm3] 

Wo3 ohybový modul průřezu [mm3] 

Wo4 ohybový modul průřezu [mm3] 

x délka [mm] 

xs délka [mm] 

y délka [mm] 

z délka [mm] 

α úhel sklonu plošiny pro překlopení robotu na bok [°] 

π matematická konstanta [-] 

ρk hustota kapaliny [kg ∙ m-3] 

ρr hustota robotu [kg ∙ m-3] 

σ1red. celkové napětí podle guesta [MPa] 

σ2red. celkové napětí podle guesta [MPa] 

σ3red. celkové napětí podle guesta [MPa] 

σ4red. celkové napětí podle guesta [MPa] 

σdov dovolené napětí materiálu [MPa] 

τk1 smykové napětí [MPa] 

τk2 smykové napětí [MPa] 

τk3 smykové napětí [MPa] 

τk4 smykové napětí [MPa] 

ϕ úhel nakloněné plošiny [°] 

ω úhlová rychlost [s-2] 
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Úvod 

 

       Servisní roboty jsou volně programovatelná kinematická zařízení, která vykonávají služby 

částečně nebo plně automaticky. Nepoužívají se k průmyslové výrobě, ale slouží k činnostem 

užitečným pro lidi a technické systémy. Po naprogramování pracují v autonomním režimu nebo 

můžou být ovládány operátorem. [1] 

       Jakkoliv je označení „servisní robot“ definováno normou ISO 8373:2012, tato definice není 

jednoznačná.  

       Používají se nejčastěji v prostředí pro člověka nedostupném či nebezpečném nebo tam, kde 

je vyžadována náročná či monotónní práce. Odvětvími, ve kterých lze servisní roboty nasadit 

jsou zejména zdravotnictví, stavebnictví, lesnictví, zemědělství, městské prostředí, kosmický 

prostor, podmořské hlubiny, vojenství, a podobně. Robotika hraje čím dál důležitější roli, 

a proto jsou také požadavky na komponenty instalované v servisních robotech značně vysoké, 

jinak by nemohly rychle zpracovávat informace a spolehlivě provádět požadované úkoly. 

       Významný posun v uplatnění robotů je v poslední době zaznamenán v lékařství 

a zdravotnických službách, v tzv. robotické chirurgii (chirurgii vedené či asistované počítači). 

Např. operační systém Da Vinci třetí generace, americké společnosti Intuitive Surgical Inc, 

disponuje v současnosti nejmodernějším softwarem na bázi umělé inteligence. Pro pacienta 

tyto moderní robotické systémy znamenají nejvyšší dosažitelnou bezpečnost operace 

a minimální dobu hospitalizace. Zároveň umožňují chirurgům provádět i takové typy 

minimálně invazivních a laparoskopických operací, které při použití standardně zavedených 

postupů často ani nelze uskutečnit. Na vzestupu jsou autonomní dopravní prostředky bez řidiče 

určené pro intralogistiku. Směrodatné jsou zde navigační techniky, díky kterým se mohou 

mobilní roboty samostatně pohybovat v nestrukturovaném prostředí, samy je rozpoznat, 

interpretovat, klasifikovat a bezpečně sledovat dané objekty.  

       Se stárnutím populace bude zvýšená poptávka po servisních robotech v oblastech 

sociálních, humánních a bezpečnostních. Zásobování postižených osob a péče o ně jejich 

osobními roboty je v současné době nejlépe řešena v Japonsku. [2]  

       Jistým omezením profesionálních servisních robotů v České republice je stále jejich 

vysoká pořizovací cena. 
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1.  Přehled současného stavu řešené problematiky 

 

       Servisní roboty jsou sestavené z ohraničených konstrukčně příbuzných skupin a uzlů 

nutných k realizaci funkcí servisních robotů. Zásady metodiky konstruování strojních systémů 

doporučují takovýto technický systém rozdělit na jednotlivé subsystémy, které jsou mezi sebou 

vzájemně provázány. [3] 

 

1.1.  Subsystémy servisních robotů a jejich rozdělení [3] 

• Subsystém výkonové nástavby 

• Subsystém pracovního efektoru 

• Subsystém vnějších senzorů 

• Subsystém vnitřních senzorů 

• Subsystém mobility 

• Subsystém řízení 

• Subsystém energetického zabezpečení 

• Subsystém operátora 

 

       Subsystém výkonné nástavby 

       Je to akční mechanismus s vlastním pracovním prostorem, který umožňuje efektoru plnit 

zadanou servisní úlohu (technologickou, manipulační, pomocnou). [3] 

       Pracovní úlohou akční nástavby robotu mé diplomové práce je monitorování okolí. 

Na robotu může být nainstalován mechanismus, který umožní vysouvání, zasouvání a natáčení 

kamery umístěné na konci této nástavby. Čím více se bude dát kamera vysunout nad robot, tím 

dostane větší rozhled. Robot se bude dát snadněji ovládat například ve vysoké trávě. Na druhou 

stranu je potřeba akční nástavbu spolu s kamerou zatáhnout zpátky do těla robotu nebo ji na něj 

alespoň položit do prostoru mezi kola, aby se při překlopení robotu nepoškodila, pokud by 

se snažil překonat překážku, u které by překlopení mohlo nastat. 
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       Subsystém pracovního efektoru 

       Na subsystém akční nástavby se váže subsystém pracovního efektoru, což bývá 

mechanismus pro vykonávání dané servisní úlohy. Může to být technologická hlavice, 

uchopovací hlavice či speciální hlavice. [3] 

       Pro plnění úkolu robotu diplomové práce není potřeba vytvářet pracovní efektor. 

 

       Subsystém mobility 

       Umožňuje pohyb (lokomoci) robotu v jeho operačním prostoru. Podílí se na zajištění 

stability robotu v jeho pracovní poloze při výkonu servisní úlohy. Na obrázku (Obr. 1) lze vidět 

rozdělení robotů z hlediska lokomočního ústrojí. [1] 

 

Obr. 1 – Rozdělení lokomočního ústrojí robotů [1] 

 

       Subsystém vnitřních senzorů 

       Snímají aktuální stav částí robotu. [3] 

       Pro můj robot budou zvoleny senzory pro měření teploty, neboť tělo robotu bude uzavřeno 

se stupněm krytí IP68. To znamená, že jeho tělo bude sloužit jako ochrana před vniknutím 

prachu a vody. Zahřívající se komponenty budou bez přístupu vzduchu, který nebude moci 
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cirkulovat a ochlazovat je. Bude tedy vhodné na krytování robotu volit takový materiál, který 

dobře vede teplo – není izolant. 

       Pro kontrolu odebíraného proudu budou za baterie zapojeny senzory proudu. 

 

       Subsystém vnějších senzorů 

       Hlavním senzorem robotu bude kamera pro snímání okolí. Z důvodu objemu dat vytvořené 

snímáním kamerou, který bude odesílán operátorovi, je nutné volit vhodnou kombinaci kamery 

a přenosového zařízení, které tento objem dat dokáží zpracovávat v reálném čase. Pro osvětlení 

okolí ve tmě bude sloužit infračervené záření a reflektor. Kamera bude volena už se schopností 

infračerveného přísvitu nebo budou nainstalovány samostatné infračervené lampy. 

       Tělo robotu bude disponovat GPS navigací s vývodem antény ven z těla robotu, aby 

nedocházelo k rušení signálu konstrukcí, kompasem, akcelerometrem a inklinometrem. 

       Je možno nainstalovat i sonary, které umožní robotu se při překročení dosahu pro ovládání 

vrátit zpátky a zároveň se pomocí nich vyhýbat překážkám. 

 

       Subsystém řízení 

       Zde patří HW a SW pro automatické řízení robotu či ovládání operátorem v daném 

operačním prostoru. [3] 

       V robotu bude umístěna řídící jednotka, která bude přijímat signál například pomocí 

rozhraní Wi-Fi od operátora. Její napájení bude zajištěno vyměnitelnou baterií zabudovanou 

do těla robotu. Pro zesílení signálu bude na řídící desku napojena anténa. 

 

       Subsystém energetického zabezpečení 

       Při konstruování robotu je vhodné volit dvě baterie z důvodu kolísání odebíraného proudu. 

Jedna by měla napájet pohony a druhá elektroniku a senzory. 

 

       Subsystém operátora 

       Představuje ucelenou konstrukční jednotku sestavenou ze SW, HW a komunikačních 

prostředků zajišťující interakci operátora s mobilním servisním robotem. Způsob řízení, 

získávání dat ze senzorů může být řešeno drátovým nebo bezdrátovým přenosem. [3] 
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1.2.  Mobilní roboty z hlediska jejich řízení 

       Roboty lze rozdělit do těchto tří kategorií: 

• Auto – roboty tohoto typu se nedokáží otáčet na místě. Jejich náprava či kola se dají 

otočit jen o určitý úhel, což umožní robotu zatáčení o velkém rádiusu. Tento pohyb 

se nazývá Ackermanovo řízení a je používán většinou dnešních automobilů. [4] 

 

• Tank – do této kategorie patří roboti, kteří se dokáží otáčet na místě kolem své osy, 

ale pohybují se pouze vpřed a vzad. Jejich řízení je způsobeno rozdílnými otáčkami 

levého a pravého kola/pásu. Při otáčení na místě se levé a pravé kolo/pás otáčí stejnou 

rychlostí, ale v opačném směru. Takoví roboti se nazývají diferenčně řízení. [4] 

 

• Všesměroví – disponují speciálními koly, které jim umožňují se pohybovat všemi směry 

a otáčet se na místě. Tyto kola jsou na obvodu vybaveny valivými elementy ve tvaru 

válečku nebo soudečku. Kolo se může pohybovat dvěma způsoby. Při sloučení těchto 

způsobů pohybu dostaneme pohyb v libovolném směru. [4] 

a) Kolo rotuje kolem osy náboje a elementy zůstávají v klidu. Pohyb je kolmý 

na osu kola. 

b) Otáčí se element, který je v kontaktu s podložkou a náboj je v klidu. Pohyb je 

ve směru osy kola. 

Rozdělujeme tři typy všesměrových kol: 

a) Univerzální kolo – valivé elementy mají tvar válečku, který je upevněn z obou 

stran. Z konstrukčního hlediska se dá obtížně docílit malé mezery mezi válečky 

a pohyb kola je nerovnoměrný (Obr. 2). [5] 

b) Standfordské kolo – u těchto kol je snaha odstranit nerovnoměrný pohyb 

způsobený konstrukcí valivých elementů. Kolo se podobá univerzálnímu kolu, 

ale valivé elementy mají tvar válečku, aby se docílilo lepšího tvaru obvodové 

kružnice a pohyb byl plynulejší (Obr. 3). [5] 

c) Kolo Illanator – valivé elementy mohou mít tvar soudečku nebo válečku a svírají 

s osou náboje kola úhel o velikosti 45° (Obr. 4). [5] 
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  Obr. 2 – Univerzální kolo [5]    Obr. 3 – Standfordské kolo [5]      Obr. 4 – Kolo Illanator [5] 

 

1.3.  Rozdělení bezdrátových technologií dle typů sítě 

       Pro ovládání robotu v terénu je jedním z klíčových faktorů vzdálenost, na kterou 

ho můžeme ovládat. Jednotlivé bezdrátové technologie mají různý dosah pro svou komunikaci. 

Můžeme je rozdělit na čtyři skupiny (Obr. 5) [6]: 

• WPAN – jedná se o osobní síť, ve které dochází ke komunikaci mezi zařízeními 

bez prostředníka. V této síti se využívá technologie IrDa a Bluetooth. 

• WLAN – je lokální síť. Je možné vytvořit komplexní síť s jednotlivými skupinami, 

které spolu mohou komunikovat skrze distribuční systém. Standardem bezdrátové 

lokální sítě je IEE 802.11 označován také jako Wi-Fi (Wireless Fidelity). Je lehce 

dostupná, neboť je využívána v bezlicenčním frekvenčním pásmu. 

• WMAN – je bezdrátová metropolitní síť, která propojuje bezdrátové lokální sítě. 

Standardem je IEEE 802.16 nazýván jako technologie WiMax distribuující data 

u venkovních sítí. 

• WWAN – označován jako mobilní síť. Využívá sítě GSM, UMTS a CDMA 2000. 

Z hlediska dosahu je nejlepší ze všech čtyř bezdrátových sítí. Do sítí GSM spadá GPRS 

a EDGE, do sítě UMTS patří HSDPA a HSUPA a do sítě CDMA 2000 lze zařadit 

CDMA2000 1xEV-DO a CDMA2000 1xRTT. 
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Obr. 5 – Rozdělení bezdrátových technologií dle typů sítě [6] 

 

1.4.  Technologie pro řízení servisních robotů 

       K ovládání robotu operátorem se dá použít několik typů technologií. 

• IrDa technologie – je to komunikační rozhraní, které umožňuje komunikovat s jiným 

zařízením, které se nachází v jeho dosahu, prostřednictvím infračervených paprsků. 

IrDA vysílá a přijímá modulované infračervené světlo (zařízení) o vlnové délce 875 nm. 

Vysílačem jsou infračervené LED diody (nebo infračervené laserové diody). 

Přijímačem jsou fotodiody. Tato technologie vznikla v roce 1993 a byla mimo jiné 

používána u mobilních telefonů. Přenosové rychlosti používané pro IrDA 1.0 jsou 

od 2400 do 115200 kbit/s. [7] [8] 

• VF technologie – využívá se v rozhlasovém vysílání s AM nebo FM modulací. Dosah 

je na velikou vzdálenost, ale dosahuje nízkých přenosových rychlostí. Systém s AM 

modulací dosahuje rychlosti okolo 2400 bit/s. Pro přenos obrazu v reálném čase 

pro průzkumný robot je tato technologie z hlediska dosahu výborná, ale pro přenos dat 

nedostačující. [3] 

• Bluetooth technologie – je to bezdrátová komunikační technologie definována 

standardem IEEE 802.15.1. Má definovány výkonové úrovně 2,5 mW, 10 mW, 

100 mW. Pokud není signálu nijak bráněno prostředím, jeho dosah je do vzdálenosti 

cca 10-100 m. Například Bluetooth v3 má přenosovou rychlost 721 kbit/s. [6] [7] 

• ZigBee technologie – je to bezdrátová komunikační technologie založená na standardu 

IEEE 802.15.4 určená pro nízkovýkonové zařízení podobně jako Bluetooth. Dosah 
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ve volném prostoru je do 75 m a uvnitř budov cca do 50 m. Funguje v bezlicenčních 

pásmech 868 MHz, 902-928 MHz a 2,4 GHz. Přenosové rychlosti jsou 20, 40 

a 250 kbit/s. [9] 

• Wi-Fi technologie – je bezdrátová technologie určená k náhradě kabelového ethernetu 

v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz a 5 GHz založenou na protokolu 802.11. Na základě 

použitého protokolu se odvíjí přenosová rychlost (Obr. 6). [10] 

 

Obr. 6 – Přenosová rychlost Wi-Fi [10] 

 

       Jako vysílač se používá router, který disponuje dvěma a více anténami z důvodu 

zlepšení rychlosti a stability připojení. Zisk antén se udává v jednotkách dBi. Ten určuje 

jejich dosah. Signál se šíří v jakýchsi kuželech. Čím vyšší dBi anténa má, tím je více 

směrová a má větší dosah. U nízkých dBi dokáže anténa pokrýt širší prostor, ale má 

naopak menší dosah (Obr. 7). [10] 
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Obr. 7 – Vizualizace signálu WiFi antény s různým ziskem [10] 

 

       Signál Wi-Fi se šíří špatně ve vodě. Proto je vhodné se vyhnout konstrukčnímu 

řešení, kdy přijímač je při pohybu robotu ve vodě ponořen. [10] 

       Při použití technologie Wi-Fi jsem navíc omezen úrovní vysílaného signálu 

z antény. Ten nesmí přesáhnout určitou maximální hodnotu. Ta je stanovena Českým 

telekomunikačním úřadem (ČTÚ) v tzv. Generální licenci č. GL-12/R/2000. Neměla 

by být překročena hodnota +17dBm. [11] 

• Komunikace RS-232, RS-422 a RS-485 – jsou rozhraní pro digitální přenos dat. Robot 

může být ovládán i pomocí kabelu. To však zhoršuje jeho dosah pohybu, který je závislý 

na délce kabelu, který mu může bránit v překonávání některých překážek. Rychlost 

přenosu je závislá na vzdálenosti mezi zařízeními. U těchto rozhraní je možný současný 

příjem i odesílání dat, pokud pracují v duplexním režimu. Základní rozdíly mezi 

rozhraními RS-232, RS-422 a RS-485 lze vyčíst z tabulky (Obr.8). [12] 
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Obr. 8 – Základní rozdíly mezi rozhraními RS-232, RS-422 a RS-485 [12] 

 

1.5.  Pohybové ústroji kolových mobilních robotů 

       Při porovnání s konstrukčně blízkým typem robotu s pásovým mobilním robotem je kolový 

rychlejší, ale je méně vhodný do obtížnějších terénů. Nabízí se při konstrukci robotu diplomové 

práce navrhnout možnost nasazování pásů na kola dle potřeby a udělat modifikaci kolo – pás. 

       Roboty založené na kolovém principu se skládají z rámu podvozku, náprav, kol, karosérie 

a napájecího zdroje. 

       Rám podvozku je hlavní nosná část celého systému. 

       Náprava zajišťuje funkci lokomoce robotu. Dělí se na hnací nápravu, která je napojená 

přímo na pohon a na hnanou nápravu, která není napojená na pohon a její pohyb je způsoben 

odvalováním se po zemi. Nápravy mohou být řízené a neřízené. Pro řízení nápravy, který určuje 

směr pohybu robotu je do konstrukce začleněn další pohon. Pohyb neřízené nápravy je opět 

způsoben energií hnací a řízené nápravy. 

       Součástí nápravy jsou kola, která mohou být hnací, hnaná, řízená a neřízená. Mezi kolem 

a podložkou dochází ke styku, který je definován koeficientem tření. Vysoký koeficient 

umožňuje robotu například překonávat vyšší sklon nakloněné plošiny. Naopak u nízkého 

koeficientu tření může mezi kolem a podložkou docházet k prokluzu. 

       Karosérie zajišťuje ochranu vnitřních komponent robotu před vnějšími vlivy. Pokud 

je robot utěsněn vůči vniknutí vody, není možné, aby vzduch cirkuloval tělem robotu a odváděl 

teplo. V takovém případě může karosérie fungovat jako teplosměnná plocha, díky které bude 

teplo odváděno ven z těla robotu stejně jako v mém případě návrhu. 

       Do pohybového ústrojí lze zařadit i zdroj napájení pro pohony, který bývá oddělen od řídící 

elektroniky, senzorů a podobně. [3] 
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       Mobilní roboty se dále dělí z hlediska počtu kol na [3]: 

• jednokolový jednonápravový 

• dvojkolový jedno nebo dvojnápravový 

• trojkolový dvojnápravový 

• čtyřkolový dvojnápravový 

• šesti a více kolový troj a více nápravový 

 

1.6.  Požadavky na robot – stupně krytí (IP) 

       Překážka, se kterou se robot může dostat do styku je i vodní plocha. Robot musí být 

izolován od vnějšího prostředí a utěsněn, aby elektronika uvnitř robotu zůstala nepoškozena. 

Zároveň musí být v robotu dostatečně velká vzduchová kapsa, která robot bude nadnášet 

při překonávání překážky. 

       Stupeň krytí IP (Obr. 9, 10) je konstrukční opatření, které je součástí elektronického 

předmětu. Udává odolnost zařízení proti vniknutí cizího tělesa, prachu, vody, plynů apod. 

Norma, která specifikuje stupně krytí elektrického zařízení je ČSN EN 60 529. 

       První číslice udává ochranu před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů. 

Druhá číslice označuje stupeň krytí před vniknutím vody. Přídavná písmena A, B, C, D 

a doplňková písmena H, M, S, W se také používají, ale obojí jsou nepovinná. [13] 

 

Obr. 9 – Ochrana před vniknutím pevných těles [13] 
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Obr. 10 – Ochrany proti vniknutí vody [13] 

 

       Pro konstrukci mého robotu, kdy předpokládám, že bude plavat na hladině bude nejspíš 

zvolen stupeň krytí IP67 nebo IP68. 

 

1.7.  Požadavky na robot – průjezdnost 

       Pro pohyb ve vnitřním prostředí je žádoucí, aby byl robot schopen dostat se z jedné 

místnosti do druhé. Musí být tedy schopen projet zárubněmi dveří, které místnosti oddělují. 

Předpokladem je, že dveře spojující místnosti bude možno otevřít dokořán, a zároveň bude 

v místnosti dostatek prostoru, aby se po projetí robotem daly dveře i zavřít. Doporučuje se totiž, 

aby směr otevírání dveří byl směrem z chodby do obytné místnosti. Výjimku tvoří dveře 

na záchod, malé koupelny a do jiných stísněných prostor. Zde by se dveře měly otevírat vždy 

ven. Důvodem je nebezpečí zablokování dveří v případě, že uvnitř zkolabuje člověk. Přes ležící 

osobu na podlaze dveře nepůjdou otevřít a nelze se tak k ní rychle dostat a poskytnout pomoc. 

       Šířka robotu se bude blížit maximálnímu možnému rozměru pro projetí dveřmi, aby 

ve venkovním prostředí dokázal překonat co největší překážky. Průjezd robotem by neměl být 

na těsno. Měla by být nějaká rezerva z obou stran, aby bylo snazší najetí robotu mezi zárubně 

dveří. 

       Pro obytné budovy se dveře vyrábí v šířkách 70 cm, 80 cm, 90 cm. U starších budov 

se u WC či koupelny můžeme setkat s dveřmi šířky 60 cm (ty však již neodpovídají dnešním 

normám novostaveb). Doporučované rozměry pro konstrukci dveří. [14] 

• Vstupní do rodinného domu: minimální 80 cm, doporučovaná 90 cm. 

• Vnitřní dveře do místností a vstupní do bytů: 80 cm. 
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• Dveře do WC, koupelny, šatny: 70 cm (dříve 60 cm) 

 

1.8...MIL-STD testy 

       Tvůrcem těchto testů je americká armáda. Slouží k určení odolnosti technického zařízení 

v různých podmínkách, které mohou nastat v praxi. Je několik druhů armádních testů a několik 

verzí zkoušek označovaných jako MIL-STD. MIL-STD-810 je univerzální armádní standard. 

Příkladem zkušebních metod těchto testů jsou [15] [16]: 

• Test vůči pádu – používá se ke stanovení odolnosti materiálu vůči pádu. 

• Test vůči foukanému dešti – zjišťuje se účinnost ochranných krytů, pouzder a těsnění 

vůči vniknutí vody do materiálu a schopnost splnit jeho požadavky na výkon. Zkoumá 

se každé fyzické poškození materiálu způsobené deštěm. 

• Vibrační test – definuje většinu vibrací, které mohou nastat během životního cyklu 

a ověřuje, že materiál vibracím odolá. 

• Test vlhkosti – slouží k určení odolnosti vůči účinkům teplé vlhké atmosféry, 

kondenzaci vody a zkoumá změny vlastností materiálu. 

• Test při nízkých teplotách – používá se k získání údajů, které pomáhají vyhodnocovat 

vliv nízkých teplot na materiál. 

• Test při vysokých teplotách – používá se k získání údajů, které pomáhají vyhodnocovat 

vliv vysoké teploty na materiál. 

• Zkouška odolnosti proti písku a prachu – prachová zkouška se provádí za účelem 

vyhodnocení schopnosti materiálu odolávat účinkům prachu. Ten se nesmí dostat 

do otvorů, trhlin, ložisek, spojů apod. Vyhodnocují se také účinnosti filtrů. Zkouška 

proti písku se provádí s cílem zhodnotit schopnost materiálu odolávat vůči foukání 

písku. Nesmí dojít ke snížení výkonu, účinnosti, spolehlivosti a udržovatelnosti 

způsobené otěrem (erozí). 

• Test výšky – využívá se k vyhodnocení vlivu tlaku na materiál na vysokých místech. 

Testuje se také při provozu v přetlakových nebo beztlakových prostorech letadla, 

vystavených rychlé dekompresi. 

• Teplotní šokový test – zjišťuje, zda materiál může odolat náhlým změnám teploty. 
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2.  Nabídka mobilních robotů na trhu 

 

       Na trhu se dá sehnat mnoho mobilních robotů pro monitorování okolí ať už pro vojenské 

účely či pouze pro zábavu. Nesplňují však kritéria robustnosti, odolnosti, schopnosti 

překonávání daných překážek, dosahu a podobně. Je nutné se proto zaměřit na schopnost, 

kterou daný robot umí nejlépe, modifikovat ji a poté použít spojením se schopnostmi ostatních 

výrobků za účelem vytvoření vlastního robotu. 

 

2.1.  Přehled mobilních robotů dle výrobců 

2.1.1.  Laboratory of telepresence and robotics 

 

Obr. 11 – Orpheus-AC [17] 

 

 

Obr. 12 – Morpheus [18] 



37 

       Byla založena v roce 2009 na Vysoké škole technologické v Brně s cílem přenést vědecké 

výsledky výzkumu z oblasti robotiky do praxe. Navrhují mobilní roboty pro speciální účely 

a aplikace do těžkého terénu, dekontaminovaného prostředí či pro aplikace do vody. 

       K ovládání robotů využívají mobilní robotický systém CASSANDRA (Obr. 13) 

od společnosti Microsoft.NET, který funguje na principu předávání informací mezi ostatními 

roboty umožňující částečně autonomní provoz, nebo je může operátor ovládat z řídící stanice 

pomocí rozšířené reality. Ta umožňuje řídit roboty mnohem intuitivněji a umožňuje operátorovi 

soustředit se na samotnou misi. Řídicí stanice může být použita jako samočinně nositelný 

systém. Roboty jsou testovány řadou vojenských testů MIL-STD pro environmentální 

parametry, EMC, vibrace a rázy, kontaminaci / dekontaminaci atd. [17] 

 

Obr. 13 – Robotický systém CASSANDRA [17] 

 

       Jejich robot Orpheus (Obr. 11) může mít různé typy vybavení. Od něho se odvíjí nasazení 

daného robotu do terénu. [17] 

• Orpheus-X – určený pro vyhledávání obětí 

• Orpheus-HOPE – určen pro měření kontaminace vody 

• Orpheus-AC – robustní verze pro měření parametrů prostředí 

• Orpheus-AM – funguje jako lékařský průzkumný robot 

• Orpheus-EXP – speciální robot pro kontaminované oblasti s malou viditelností 

 

       Dalším z jejich robotů je Morpheus (Obr.12). Je to platforma s podobným výkonem 

pohonu jako série Orpheus-X/AC s výrazně nižší cenou a spoustou volného prostoru ve střední 
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části robotu. Využívá pohonu zabudovaným v kolech tzv. elektrokola. Díky tomu je v těle 

robotu více prostoru pro jiné komponenty. [18] 

Rozměry 850 mm x 600 mm x 420 mm 

Hmotnost 45 kg 

Nosnost 25 kg 

Maximální rychlost 3,5 km/h 

Vybavení Kamera se světlem 

Rameno se senzory 

Senzory Pro detekci chemikálií, beta a gama záření, 

INS, GPS 

Tab. 1 – Parametry Orpheus-AC [17] 

 

2.1.2.  Techu 

 

Obr. 14 – I-spy tank [19] 

 

       E-shop Techu nabízí malý průzkumný robot s kamerou jménem I-spy tank (Obr. 14). Lze 

jej snadno ovládat přes Wi-Fi s využitím chytré aplikace pro Android a iOS. Díky zabudované 

kameře s živým přenosem lze pomocí tabletu či mobilu v ruce sledovat dění před robotem 

až po dobu 80 minut v dosahu 30 m. Disponuje omezenou schopností pohybovat kamerou. 

       Tento robot využívá čtyř kol, které jsou spojené po dvou pásem. Stačí mu tedy 2 pohony 

a v záběru jsou všechna čtyři kola. Přestože pás je vhodnější pro překonávání složitějších 

terénů, dle zadání práce, budou volena samostatná kola přesahující samotné tělo robotu. 

Při návrhu vlastního robotu je možno využít podobné koncepce spojení kol. Nic nebrání tomu, 
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aby spojení pásem bylo uvnitř v těle robotu. Docílí se tím pohonu všech čtyř kol pouze dvěma 

motory a robot bude navenek působit jako čtyřkolový. 

       Pro zlepšení schopnosti překonávat terén lze použít i modifikaci spojení kolo – pás, kde pás 

bude možno nasadit na kola za účelem zdolání obtížnějšího terénu. Bude lehce vyměnitelný 

a nebude nutné jej použít pro funkční pohyb. [19] 

Rozměry 235 mm x 190 mm x 120 mm 

Video Živý přenos 

Přenos zvuku Ano 

Kompatibilita Android, iOS 

Konektivita Wifi 

Dosah Až 30 m 

Pohyb Levý / pravý pás, posun vpřed / zpět. 

Naklápění kamery nahoru / dolů. 

Baterie 80 min, 6x AA baterie 

Cena Kč 2.990 

Tab. 2 – Parametry I-spy tank [19] 

 

2.1.3.  PIAP 

 

Obr. 15 – TRM [20] 

 

       Tato společnost je výrobcem mobilních robotů pro aplikace proti teroristům. Aktuálně 

nabízí 9 robotů určených pro transport, manipulaci s těžkými objekty, průzkum, pyrotechnické 

operace, detekci chemikálií, záchranné operace a podobně. Zajímavým robotem pro návrh 

variant mé diplomové práce je robot s názvem TRM (Obr.15). 
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       Ten je určen k průzkumu v obtížně přístupných místech. Může být hozen do budovy a řízen 

dálkově, aby bylo možné provést inspekci z bezpečného místa. Konstrukce robotu je navržena 

tak, aby odolala nárazům způsobeným pádem až z 9 metrů. [20] 

Odolnost vůči pádu z výšky Až 9 m 

Hmotnost 1,5 kg 

Maximální rychlost 3,3 km/h 

Dosah v budovách 30 – 100 m 

Dosah v otevřených prostorách 100 – 350 m 

Doba provozu 1 h 

Vybavení Kamera, mikrofon, Bílé i infračervené světlo 

Možný počet robotů ovládaných z jednoho 

kontrolního panelu 

3 

Schopnost převážet a aktivovat oslepující 

granát 

Ano 

Tab. 3 – Parametry TRM [20] 

 

2.1.4.  Aion Robotics 

 

Obr. 16 – Model M UGV [21] 

 

       Na trhu jsou k dostání vodotěsné mobilní platformy, které nabízí mimo jiné i tato 

společnost. Jedním z produktů, které nabízejí je robustní robot s názvem Model M UGV 

(Obr. 16) určený pro komerční účely, zemědělství a výzkum, ke kterému není třeba mít FFA 

licenci a nevztahuje se na něj omezení pro vzdušný prostor. 

       Je vyrobený z hliníku CNC a vysoce odolných polymerních komponentů s modulární horní 

plošinou. Výrobce uvádí, že speciální pneumatiky poskytují důležitou ochranu pro citlivou 

elektroniku. 
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       Plošina robotu však znemožňuje pohyb robotu či jeho návrat do původního stavu 

při překlopení. [21] 

Rozměry robotu 611,2 mm x 566,2 mm x 253 mm  

Hmotnost 13 kg 

Rozměry kol 9,6" x 5,5" 

Voděodolný Ano 

Doba provozu 10 h 

Použité motory 24 V – 75 V bezkartáčové servo motory 

s vysokým momentem 

Ochrana proti přetížení Elektrické, tepelné, momentové 

Cena $ 5.999 

Tab. 4 – Parametry Model M UGV [21] 

 

2.1.5.  Inspectorbots 

 

Obr. 17 – Multi Spectral P/T Minibot [22] 

 

       Prodávají robustní, levné, víceúčelové robotické platformy s živými video přenosy. Mohou 

být použity pro bezdrátové sledování objektů nebo záchranářské operace. Jedním z jejich 

nabízených robotů je Multi Spectral P/T Minibot (Obr. 17). 

       U tohoto modelu je zajímavě řešena koncepce kamery. Kamera může být v návrhu 

mé diplomové práce umístěna vpředu, podobně jako na obrázku mezi koly tak, aby byla uvnitř 
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obrysu těla robotu a při převrácení nedošlo ke kolizi se zemí/překážkou. Kameře 

je tak umožněno se natáčet a snímat prostor nad či pod robotem. 

       Výrobce udává, že robot může být použit při kontrole podvozku nákladních automobilů, 

vyhledávání bomb a kontraband, prohledávání stadionu při absenci ohýbání zad člověka 

za účelem pátrání pod sedadly nebo také při inspekcích potrubí. Připevněná kamera disponuje 

infračervenými, ultrafialovými LEDkami a LEDkami s viditelným světlem. [22] 

Počet motorů 4 

Rozměry 14” L x 14“ W x 4,75” H 

Použitý materiál Hliník 

Světlá výška robotu 1,5 ” 

Maximální zatížení 7 lbs 

Maximální naklopení 30° 

Možnost překlopení Ano 

Dosah 250 Ft. 

Hmotnost  9 lbs 

Poloměr otáčení Nulový 

Maximální rychlost 1,66 m/s 

Doba provozu 1 h 

Cena $ 4.990 

Tab. 5 – Parametry Super Mega Bot [22] 

 

2.1.6.  Red Shirt Robotics 

 

Obr. 18 – Redshirt T1 UGV [23] 
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       Redshirt T1 UGV (Obr. 18) je dálkově ovládaný, bezpilotní elektrický robot, který může 

být nasazen v bojových rolích a drsných prostředích. Poskytuje bezpečné a flexibilní řešení 

pro bojovníky a záchranáře, kteří potřebují operovat v prostředí, které by jinak mohlo být lidem 

nebezpečné. T1 je robustní, odolný a snadno opravitelný. T1 se dodává ve třech konfiguracích. 

U tohoto robotu je využito Ackermanova řízení. [23] 

Doba provozu 4 – 8 h 

Dosah 50 mil (záleží na terénu) 

Maximální rychlost 10 mph 

Hmotnost (v závislosti na konfiguraci) 500 – 700 lbs 

Zatížení 300 lbs 

Tažná síla 1000 lbs 

Počet motorů 2 

Velikost kol 22" x 10" 

Kamera 6 MPx 

Baterie 50 Ah, 24 V 

Stupeň krytí IP65 

Cena $ 59.000 

Tab. 6 – Parametry Redshirt T1 UGV [23] 

 

2.1.7.  IntRoSys 

 

Obr. 19 – Introbot [24] 

 

       Vyvinuli Introbot (Obr. 19) určený pro monitorovací mise. Můžete být nasazen v rámci 

obrany, vnitřní bezpečnosti nebo civilní ochrany. Umožňuje sledovat množství vypouštěných 

toxických látek a jeho uplatnění je i při pátracích či záchranných misích. 

       Tento robot je zajímavý z hlediska konstrukčního řešení. Je rozdělen na dvě části spojené 

kloubem, který mu umožňuje lépe překonávat překážky. Osa tohoto kloubu je orientovaná 
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k přední a zadní části robotu. Také disponuje koly, které jsou schopny se natáčet. Ty mu 

umožňují vykonávat speciální pohyby. Robot se může otáčet na místě kolem své osy, 

pohybovat se do boku a také jezdit po přímce se svým tělem šikmo natočeným vzhledem 

k trajektorii pohybu. [24] 

Hmotnost 200 kg 

Rozměry 1,5 m x 0,9 m x 1,1 m 

Doba provozu 4 h 

Dosah 1 500 m 

Maximální rychlost 9 km/h 

Subsystémy Vzdálený dohled, lokalizace pomocí GPS, 

průzkum terénu, 2D mapování, plánování 

trasy, diagnóza 

Způsob ovládání Dálkové ovládání (RF), tablet 

Vybavení PTZ kamera, navigační rada, stereoskopická 

kamera, laserový scanner (LIDAR), GPS 

(DGPS-RTK), vnitřní měřící systém, systém 

inerciálního měření 

Tab. 7 – Parametry Introbot [24] 

 

2.1.8.  Wheelbot 

 

Obr. 20 – Wheelbot [25] 

 

       Jedná se o podomácku vyrobený robot (Obr. 20). Disponuje kloubem, který mu ulehčuje 

překonávání terénu. Na rozdíl od Introbotu společnosti IntRoSys, uvedené v předchozí části 

diplomové práce, je robot sice také rozdělen na dvě části spojené kloubem, ale osa kloubu 
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je orientována směrem k jeho pravému a levému boku. Disponuje dvěma pohony. Každý pohon 

pohání dvě kola, která jsou spojena řetězovým převodem. [25] 

Hmotnost 9 kg 

Rozměry 480 mm x 480 mm x 200 mm 

Rychlost 15 km/h 

Tab. 8 – Parametry Wheelbot [25] 

 

2.1.9.  Boston Dynamics 

 

Obr. 21 – SandFlea [26] 

 

       Je jednou ze známých společností vyrábějící roboty. Jedním z jejich výrobků je SandFlea 

(Obr. 21). 

       Tento robot, odolný vůči nárazům, může skočit až 10 m do vzduchu, což mu umožňuje 

překonat velmi vysoké překážky. Odolnost vůči nárazům je také jeden z parametrů 

při konstrukci robotu diplomové práce. [26] 

Hmotnost 5 kg 

Rozměry 13″ L x 18″ W x 6″ H 

Výška skoku Až 10 m 

Počet skoků na jedno nabití 25 

Doba provozu 2 h 

Rychlost 3,4 mph 

Tab. 9 – Parametry SandFlea [26] 
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2.2.  Roboty z hlediska koncepce kamery 

       Existují různé způsoby, jak na robot uchytit kameru. Další příklady robotů se zajímavě 

řešenou koncepcí kamery jsou uvedeny v této kapitole. 

 

2.2.1.  SDR Tactical Robots 

                         

           Obr. 22 – MLT "Jack Russell" [27]       Obr. 23 – LT2 / LT2-F "Bloodhound" [27] 

 

       Produkty, které nabízejí a jsou zajímavé z hlediska konstrukčního řešení kamery 

čtyřkolového mobilního robotu mé diplomové práce, jsou dva pásové roboty, které mají kameru 

umístěnou vpředu mezi pásy. 

       V jedné variantě je kamera schovaná přímo v těle robotu a její výhled ven je řešen sklem. 

Lze si všimnout, že naklápění kamery je možné, a to tak, že naklopíme celý robot pomocí 

plechů umístěných po stranách robotu. Tento robot nese název MLT "Jack Russell" (Obr. 22). 

       U druhého modelu je kamera umístěna také mezi pásy. Navíc je jí umožněno se naklápět 

díky kloubu. Robot je pojmenován LT2 / LT2-F "Bloodhound" (Obr. 23). [27] 

 

2.2.2.  ECA Group 

 

Obr. 24 – Cobra MK2 I UGV [28] 
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       Nabízejí mobilní platformu s názvem Cobra MK2 I UGV (Obr. 24), která může fungovat 

buď samostatně se zabudovanou mini kamerou nebo na ni lze připevnit kameru větší, která 

je schopna se otáčet či naklápět. Je vybavena denním a nočním přísvitem zejména 

pro průzkumné operace. [28] 

 

 

3.  Požadavkový list 

 

       Dle konstrukčních řešení robotů na trhu a zadání diplomové práce byl vytvořen 

požadavkový list (Tab. 10). 

Odolnost vůči vodě a prachu IP68 

Odolnost vůči nárazům  

Počet poháněných kol 4 

Počet akumulátorů pro motory 1 

Počet akumulátorů pro kameru, senzory a další 

komponenty 

1 

Max. šířka robotu Méně než 700 mm 

Dotykové body kol se zemí blízké rozměru 

čtverce z důvodu snazšího zatáčení 

 

Typ zatáčení Diferenční 

Řešení při překlopení robotu na bok či na záda Použití záběru kol pro navrácení do 

původního stavu za pomoci využití 

okolního prostředí 

Snadno vyměnitelné akumulátory  

Schopnost pohybu po hladině nebo pod ní do 

hloubky 

0,5 m 

Senzory Kamera s infračerveným přísvitem, senzor 

teploty, senzor proudu, senzor napětí, 

akcelerometr, kompas, sonary, GPS, 

inklinometr 

Čelní světla  

Minimální rychlost 2,5 km/h 
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Minimální sklon nakloněné plošiny 

s betonovým povrchem, kterou robot dokáže 

překonat 

25°  

Schopnost překlopení robotu o 180° za 

pomocí svislé stěny 

 

Materiál rámu Ocel 

Materiál krytování  Hliník 

Schopnost překonávat typy terénu Schody směrem dolů, beton, travnatý terén, 

náledí, bahnitý terén 

Odolný vůči počasí Proti mrazu, dešti, větru 

Doba provozu 1 h 

Napětí akumulátorů pro motory 24 V 

Napětí akumulátorů pro komponenty mimo 

motory 

12 V 

Vyměnitelná kola  

Vyměnitelné elementy na kolech sloužící pro 

záběr do vody 

 

Maximální hmotnost 110 kg 

Při překročení vzdálenosti pro ovládání robotu 

schopnost automatického návratu zpět do zóny 

dosahu 

 

Min. rozlišení kamery 720p (HD) 

Schopnost naklopení kamery -10° - +75° 

Schopnost natočení kamery -135° - +135° 

Tab. 10 – Požadavkový list 
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4.  Návrh variant řešení 

 

       Předběžný návrh výkonových jednotek byl založen na nejsložitějším typu překážky (Obr. 

25), kterou bude robot schopen překonat. Jedná se o vyjetí na kolmou stěnu a následné 

překlopení. Přesný výpočet bude uveden u vybrané varianty. 

 

Obr. 25 – Kolmá stěna 

 

       Předběžné parametry pro výpočet sil a momentů: 

• Průměr kola DKV:  508 mm 

• a:   275 mm 

• b:   275 mm 

• L:   550 mm 

• xs:   254 mm 

• H:   254 mm 

• m:   110 kg 

• g:   9,81 m ∙ s-2 

• GR/2:   539,55 N 

• f2:   0,825 

• v:   4,5 km ∙ h-1 

• Mcelk(volený).:  135 N ∙ m 
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Vypočtené hodnoty pro kolmou stěnu: 

Veličina Vypočtená hodnota Veličina Vypočtená hodnota 

N2 355 N T2 293 N 

N3 293 N T3 185 N 

f3 0,63 MKZL 74 N ∙ m 

MKPL 47 N ∙ m MCelk. 121 N ∙ m 

n 47 min-1 P 664 W 

Tab. 11 – Výsledné hodnoty předběžného návrhu 

 

       Robot je navrhován tak, aby dokázal projet zárubněmi dveří. Maximální rozměr je podle 

požadavkového listu definován do 700 mm. Celková šířka i délka koncepcí robotu se tedy bude 

muset přizpůsobit tomuto parametru. Zároveň bude mezi robotem a zárubněmi vůle, která 

umožní robotu pohodlně projet. Šířka koncepcí robotu je včetně elementů pro záběr do vody 

přibližně 651 mm. Z toho vyplývá, že vůle na obou stranách robotu činí 24,5 mm (Obr. 26). 

 

Obr. 26 – Zárubně dveří 
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4.1.  Varianta A 

 

Obr. 27 – Pohled na koncepci varianty A bez krytů a kol 

 

 

Obr. 28 – Rozmístění komponent varianty A 
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1 – Motory 

2 – Držáky motorů 

3 – Ložisková pouzdra 

4 – Driver 

5 – Baterie 24 V 

6 – Baterie 12 V 

7 – Switch 

8 – Řídící jednotka 

9 – Senzory  

10 – Měnič napětí 

11 – Kamera 

12 – Denní světla 

13 – Wi-Fi antény 

14 – GPS anténa 

15 – Elementy pro záběr 

do vody 

16 – Řemenice 

17 – Roll-ringy 

18 – Řemeny 

 

       Na obrázku (Obr. 27) je vidět pohled na robot varianty A bez vnějších hliníkových krytů 

a kol. Na obrázku (Obr. 28) je ukázáno rozmístění jednotlivých částí robotu varianty A.

       Těsnění proti vodě mezi ložiskovým pouzdrem a hliníkovým krytem je řešeno podobně 

jako u ostatních variant pomocí O – kroužku umístěném na víčku ložiskového pouzdra tak, aby 

šrouby zůstaly uvnitř tohoto kroužku. 

       U této varianty jsou použity dva motory, které jsou umístěny v zadní části robotu, uchyceny 

na ocelových držácích. Předpokladem pro montáž je, že držák motoru, ložiskové pouzdro, 

motor a hřídel budou do konstrukce vloženy jako celek. Následně bude přišroubován držák 

motoru ke svařovanému rámu, přišroubováno ložiskové pouzdro (ve kterém jsou vytvořeny 

drážky pro snadnější montáž) do nýtovacích matic uchycených ve svislých ocelových 

čtvercových profilech a připojeno kolo svěrným spojením. 

       Při montáži bude instalován řemenový převod. Za účelem napínání řemene je použito dvou 

Roll-Ringů a také dvou drážek, které jsou umístěny u předních kol. U zadních kol jsou také dvě 

drážky, které však slouží pouze ke kompenzaci dotykových bodů kol se zemí. 

       Baterie pro napájení motorů a světel je umístěna ve středu konstrukce tak, aby se celková 

poloha těžiště robotu blížila ke středu. U obou baterií byla snaha zařídit jejich snadnou 

vyměnitelnost. Proto je k nim přístup přes horní kryt robotu. Následně stačí odšroubovat šrouby 

držící plechy, které přidržují baterie. Šrouby se nacházejí u stěn baterií blíže ke krytu. 

       Pro komunikaci mezi řídící jednotkou, drivery a kamerou je použit ethernet switch 

nacházející se v zadní části robotu, který zvyšuje počet slotů pro zapojení, neboť řídící jednotka 

disponuje pouze jedním. 
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       Řídící jednotka spolu se senzory se nachází v přední části robotu blízko krycího rámku. 

Pro redukci napětí 12 V dodávaného baterií je použit měnič napětí. Ten redukuje napětí na 5 V, 

ze kterých je napájena řídící jednotka a kamera. 

       Pro získávání vizuálních údajů z okolí je použita kamera, která je schopna naklápění 

i otáčení. Ta je umístěna v přední části robotu tak, aby její malá část přesahovala rám 

konstrukce, a tím získala větší rozhled. Pro její zakrytí je použita plastová či skleněná kopule. 

       Obě antény pro Wi-Fi signál jsou umístěny v přední části robotu na horním krytu. Jsou 

umístěny nad osou předních kol, aby nedošlo k jejich zničení při překlopení robotu a byl kolem 

nich co největší prostor. Jsou umístěny v přední části proto, aby jejich propojení s kamerou 

a řídící jednotkou kabeláží bylo co nejkratší. 

       Třetí anténa slouží k zachytávání GPS signálu. Její umístění je mezi anténami pro Wi-Fi. 

       Pro pohyb ve vodě jsou na výpletu kola přidělány odnímatelné elementy sloužící k záběru 

do vody způsobeného otáčením kol. 

       I přesto, že kamera disponuje infračerveným přísvitem, požadavkem bylo do konstrukce 

umístit i denní světla, které jsou umístěny v přední části robotu, kryty průhledným plastem 

či sklem. 

 

4.2.  Varianta B 

 

Obr. 29 – Pohled na koncepci varianty B bez krytů a kol 
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Obr. 30 – Rozmístění komponent varianty B 

 

1 – Motory 

2 – Držáky motoru 

3 – Ložisková pouzdra 

4 – Driver 

5 – Baterie 24 V 

6 – Baterie 12 V 

7 – Switch 

8 – Řídící jednotka 

9 – Senzory  

10 – Měnič napětí 

11 – Kamera 

12 – Denní světla 

13 – Wi-Fi antény 

14 – GPS anténa 

15 – Elementy pro záběr 

do vody 

16 – Řemenice 

17 – Roll-ringy 

18 – Řemeny

 

       Na obrázku (Obr. 29) je zobrazen pohled na robot varianty B bez vnějších hliníkových 

krytů a kol. Na obrázku (Obr. 30) je ukázáno rozmístění jednotlivých částí robotu varianty B.

       Tato varianta se liší od varianty A v umístění dvou motorů, které se tentokrát nacházejí 

v přední části konstrukce. Bylo tedy zapotřebí zmenšit svařovanou konstrukci držící kameru, 

řídící jednotku, malou baterii, měnič napětí a senzory. Ta nyní zastává pouze funkci držáku 
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kamery. Mezi motory je dostatečný prostor k uchycení této kamery k plechu. Nevýhodou 

je malá vzdálenost motorů od kamery. Vměstnání kamery do přední části robotu trochu 

napomáhá skleněná či plastová kopule, která umožňuje mít kameru částečně mimo tělo robotu. 

Montáž motorů bude podobná jako u varianty A, kde budou do konstrukce vloženy jako 

konstrukční uzel. Těsnění mezi ložiskovým pouzdrem a hliníkovým krytem je řešeno opět 

pomocí O – kroužků jako u varianty A. 

       U této varianty je opět použit řemenový převod, avšak drážky pro jeho napínání jsou oproti 

variantě A umístěny vzadu. Drážky pro kompenzaci dotykových kol se zemí vpředu. Jako 

hlavní napínací prvek řemene je použit Roll-Ring. 

       Umístění hmotné velké baterie o napětí 24 V je situováno tak, aby kompenzovala hmotnost 

motorů umístěných vpředu a poloha těžiště celého robotu zůstala v jeho středu. 

       Cílem bylo řídící jednotku spolu se senzory umístit dál od zahřívajících se motorů aby 

nebyly tolik ovlivněny. Z toho důvodu jsou umístěny v zadní části robotu v jeho dolní části. 

       Stejně jako ve variantě A je použit driver pro řízení obou motorů umístěn v centru robotu 

spolu s malou 12 V baterií. Také denní světla, ethernet switch, měnič napětí, řídící jednotka, 

elementy pro záběr do vody a kamera jsou použity stejné. Změnou je umístění antén od řídící 

jednotky, kamery a GPS. Všechny antény jsou umístěny nad osou kol, aby byl kolem nich 

co největší prostor. Anténa od kamery je stále umístěna vpředu, zatímco antény od řídící 

jednotky a GPS jsou umístěny vzadu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

4.3.  Varianta C 

 

Obr. 31 – Pohled na koncepci varianty C bez krytů a kol 

 

 

Obr. 32 – Rozmístění komponent varianty C 
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1 – Motory 

2 – Držáky motoru 

3 – Ložisková pouzdra 

4 – Driver 

5 – Baterie 24 V 

6 – Baterie 12 V 

7 – Switch 

8 – Řídící jednotka 

9 – Senzory  

10 – Měnič napětí 

11 – Kamera 

12 – Denní světla 

13 – Wi-Fi antény 

14 – GPS anténa 

15 – Elementy pro záběr 

do vody 

16 – Řetězky 

17 – Roll-ringy 

18 – Řetězy 

 

       Na obrázku (Obr. 31) je zobrazen pohled na robot varianty C bez vnějších hliníkových 

krytů a kol. Na obrázku (Obr. 32) je vidět rozmístění jednotlivých částí robotu varianty C.

       Varianta C je identická z hlediska použitých komponent a jejich rozmístění jako varianta 

A. Výjimkou je zvolený typ převodu – řetězový. Od toho se odvíjí osová vzdálenost kol, která 

je jiná než u variant s řemenovým převodem a činí 546 mm. Na místo řemenic byly použity 

řetězová kola. V průběhu tvoření variant byl proveden předběžný výpočet řetězového převodu 

v programu Excel, jehož výsledek lze vizuálně poznat na obrázcích. Na základě tohoto výpočtu 

byla navržena osová vzdálenost kol, určen typ řetězu 16 B, který byl odečten z diagramu 

dle strojnických tabulek podle jmenovitého výkonu, průměr řetězových kol s 19 zuby, 

62 článků řetězu o délce 1,5748 m a další. Výpočet byl pouze předběžný a pokud by se tato 

varianta dále řešila, některé výsledky by se lišily, například zvolený typ řetězu a velikost 

řetězového kola. 

       Pro napínání řetězů byly použity dva Roll-Ringy pro řetězy, které byly vybrány z katalogu 

výrobce. Bylo bráno v potaz, aby nasazený řetěz přitlačoval Roll-Ring v jeho pracovním 

rozsahu. 
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4.4.  Varianta D 

 

Obr. 33 – Pohled na koncepci varianty D bez krytů a kol 

 

 

Obr. 34 – Rozmístění komponent varianty D 
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1 – Motory 

2 – Držáky motoru 

3 – Ložisková pouzdra 

4 – Driver 

5 – Baterie 24 V 

6 – Baterie 12 V 

7 – Switch 

8 – Řídící jednotka 

9 – Senzory  

10 – Měnič napětí 

11 – Kamera 

12 – Denní světla 

13 – Wi-Fi antény 

14 – GPS anténa 

15 – Elementy pro záběr 

do vody 

16 – Řetězky 

17 – Roll-ringy 

18 – Řetězy 

 

       Na obrázku (Obr. 33) je znázorněna varianta D bez vnějších hliníkových krytů a kol. 

Obrázek (Obr. 34) ukazuje rozmístění jednotlivých částí robotu této varianty, která je identická 

s variantou B z hlediska použitých komponent a jejich rozmístění. Liší se zvoleným typem 

převodu – řetězovým, který je zde použit obdobně jako u varianty C. 

       Jedná se o variantu, kde dochází ke kombinaci těchto dvou variant. 

 

4.5.  Varianta E 

 

Obr. 35 – Pohled na koncepci varianty E bez krytů a kol 
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Obr. 36 – Rozmístění komponent varianty E 

 

1 – Motory 

2 – Držáky motoru 

3 – Ložisková pouzdra 

4 – Drivery 

5 – Baterie 24 V 

6 – Baterie 12 V 

7 – Switch 

8 – Řídící jednotka 

9 – Senzory  

10 – Měnič napětí 

11 – Kamera 

12 – Denní světla 

13 – Wi-Fi antény 

14 – GPS anténa 

15 – Elementy pro záběr 

do vody 

 

       U této varianty (Obr. 35, 36) jsou pro pohon robotu použity čtyři motory. Jsou upevněny 

na ocelových držácích motoru, které jsou posunuty kousek dále od stěny z důvodu dostupnosti 

pro uchycení ložiskových pouzder a také z důvodu menších radiálních sil působících na motor. 

Při posunutí blíže ke stěně by se zkrátilo rameno mezi ložiskem a uchycením motoru a vznikla 

by jakási páka. Síla je vyvozována hmotností robotu působící na kolo. Předpokladem 

pro montáž je, že držák motoru, ložiskové pouzdro, motor a hřídel budou do konstrukce vloženy 

jako celek. Následně bude přišroubován držák motoru ke svařovanému rámu, přišroubováno 
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ložiskové pouzdro (ve kterém jsou vytvořeny drážky pro snadnější montáž) do nýtovacích 

matic uchycených ve svislých ocelových čtvercových profilech a připojeno kolo svěrným 

spojením. 

       V konstrukci musí být zařazeny dva drivery pro řízení motoru, neboť jeden dokáže řídit 

pouze dva motory. 

       Baterie pro napájení motorů a světel je umístěna ve středu konstrukce tak, aby se celková 

poloha těžiště robotu blížila ke středu. Lze si všimnout, že baterie je otočená o 90°. To bylo 

možné po odstranění obou typů převodů. 

       Baterie pro řídící jednotku a senzory je také umístěna v zadní části blízko u komponent, 

které bude napájet, aby bylo ušetřeno na kabeláži. 

       Pro komunikaci mezi řídící jednotkou, drivery a kamerou je použit ethernet switch, který 

zvyšuje počet slotů pro zapojení, neboť řídící jednotka disponuje pouze jedním. 

       Řídící jednotka, switch a senzory se nachází v zadní části robotu. Opět je použit měnič 

napětí z 12 V na 5 V. 

       Jedna anténa pro Wi-Fi signál je umístěna v přední části robotu na horním krytu. 

Je umístěna nad osou předních kol, aby nedošlo k jejímu zničení při překlopení robotu a byl 

kolem ní co největší prostor. Je umístěna v přední části proto, aby její propojení s kamerou 

kabeláží bylo co nejkratší. 

       Druhá anténa pro Wi-Fi signál je v zadní části robotu blízko řídící jednotky také umístěna 

nad osou tentokrát zadních kol. Ta je propojena s řídící jednotkou. 

       Třetí anténa slouží k zachytávání GPS signálu. Její umístění je v blízkosti sekce 

pro senzory. 

 

 

5.  Výběr optimální varianty 

 

5.1.  Hodnotová analýza 

Varianta A – použití řemene, zadní hnací náprava 

Varianta B – použití řemene, přední hnací náprava 
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Varianta C – použití řetězu, zadní hnací náprava 

Varianta D – použití řetězu, přední hnací náprava 

Varianta E – použití čtyř motorů, přední i zadní nápravy hnací 

 

Váha kritéria [v] 

Kritérium Body 

K1 – Hmotnost 25 

K2 – Kapacita baterií 10 

K3 – Složitost konstrukce (včetně rozmístění 

a přístupu k elektronice a bateriím) 

20 

K4 – Cena 10 

K5 – Plynulost chodu a záběru 9 

K6 – Údržba 7 

K7 – Hlučnost 7 

K8 – Poloha těžiště 7 

K9 – Tepelné ovlivnění komponent 5 

Součet bodů 100 

Tab. 12 – Váha kritéria 

 

Hodnota významnosti [h] 

Vysoká úroveň (81 – 100) 

Dobrá úroveň (64 – 80) 

Průměrná úroveň (41 – 60) 

Nízká úroveň (21 – 40) 

Nevyhovující úroveň (1 – 20) 

Tab. 13 – Hodnota významnosti 
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Kritérium A B C D E 

K1 90 90 72 72 79 

K2 95 95 95 95 50 

K3 85 84 85 84 95 

K4 90 90 85 85 45 

K5 85 85 75 75 70 

K6 85 85 65 65 95 

K7 85 85 75 75 90 

K8 85 91 87 90 97 

K9 100 65 100 65 45 

Tab. 14 – Bodovací tabulka 

       Vzorec pro výběr varianty: 

𝒙 =  𝒉 ∗
𝒗

𝟏𝟎𝟎
 

Kritérium [x] A B C D E 

K1 22,5 22,5 18 18 19,75 

K2 9,5 9,5 9,5 9,5 5 

K3 17 16,8 17 16,8 19 

K4 9 9 8,5 8,5 4,5 

K5 7,65 7,65 6,75 6,75 6,3 

K6 5,95 5,95 4,55 4,55 6,65 

K7 5,95 5,95 5,25 5,25 6,3 

K8 5,95 6,37 6,09 6,3 6,79 

K9 5 3,25 5 3,25 2,25 

Σx 88,5 86,97 80,64 78,9 76,54 

Tab. 15 – Výběr varianty 



64 

       Z výše uvedené hodnotové analýzy dle tabulky 15 "Výběr varianty" je nejlepší variantou 

varianta A. V řádku sumy bylo dosaženo nejvyšší hodnoty 88,5 z maxima 100 bodů. Další 

varianta, která se blíží svým počtem dosažených bodů vítězné variantě je varianta B. 

       Zásadním rozdílem mezi variantami A a B je v umístění pohonů, z čehož vyplývá jiné 

rozmístění komponent v konstrukci. Rozdílné kritéria jsou K3 – Složitost konstrukce (včetně 

rozmístění a přístupu k elektronice a bateriím), K8 – Poloha těžiště a K9 – Tepelné ovlivnění 

komponent. 

       Model bude doplněn o spojovací materiál. Bude navržena optimální konstrukce 

svařovaného rámu, přesněji specifikovány motory a řídící jednotka. Budou zvoleny senzory 

a vytvořeno blokové schéma jejich zapojení. Následně bude sečtena hmotnost všech 

komponent a provedeny výpočty. Na základě výsledných hodnot bude konstrukce 

optimalizována. 

 

5.2.  Posouzení variant dle kritérií hodnotové analýzy 

       K1 – Hmotnost 

       U přidělování bodů za hmotnost koncepčních řešení byla použita metoda interpolace 

(Tab. 16). Z ní je zřejmé, že umístění pohonů hmotnost téměř nijak nemění. Zásadní význam 

má zvolený typ převodu a počet motorů. U čtyř motorů je navíc do konstrukce potřeba zařadit 

druhý driver pro jejich řízení. 

       Z hlediska hmotnosti varianta se čtyřmi motory není vhodná pro překonávání překážky 

typu nakloněná plošina. O určitém náklonu plošiny budou při pohybu v záběru pouze dvě kola 

a pohyb budou vykonávat pouze dva motory. Zbylé dva motory budou mít s podložkou kontakt 

minimální a budou přidávat pouze hmotnost. To nastane v případě, kdy se normálová síla 

působící na přední kola ve směru jízdy bude blížit nule. Bude znázorněno u vybrané varianty 

u výpočtu pohybu po nakloněné plošině. 

Varianta A 90,1 kg 

Varianta B 90,1 kg 

Varianta C 98,5 kg 

Varianta D 98,5 kg 

Varianta E 93,8 kg 

Tab. 16 – Hmotnost variant 
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       K2 – Kapacita baterií (doba provozu) 

       Malá baterie o napětí 12 V pro řídící jednotku, senzory a podobně je u všech variant stejná. 

Spotřeba velké baterie o napětí 24 V pro motory a světla se bude lišit u varianty se čtyřmi 

motory. Zde bude spotřeba výrazně vyšší i s přihlédnutím na to, že po nakloněné plošině budou 

napájeny všechny čtyři motory, i když dva poháněny být nemusí. Pokud na motorech zvolíme 

také brzdu, pro pohyb musí být dodávaná energie do všech čtyř pro neustále odbrzdění. Zvolené 

motory mají totiž pojistku proti výpadku proudu, kdy se motory samy zabrzdí. Je možné použít 

i motory bez brzdy. 

       Pro úmyslné přetěžování motoru, aby robot dokázal vyjet náročnější překážky, bude 

potřeba dodávat i vyšší špičkový proud, který baterie musí být schopna dodat. To se odvíjí 

od počtu použitých motorů. V případě, že by to neuměla, musely by být pro pohony použity 

baterie dvě. 

 

       K3 – Složitost konstrukce (včetně rozmístění a přístupu k elektronice a bateriím) 

       Nejjednodušší variantou je varianta se čtyřmi motory. Složitější jsou varianty, kde je navíc 

použit řemenový či řetězový převod. Oba mají svoje výhody a nevýhody. 

       Řemenový převod má velmi tichý chod, pružný záběr (tlumí kmitání, chvění), umožňuje 

provoz při vysokých obvodových rychlostech, má nízké náklady na provoz, není nutné mazání, 

nevyžaduje přesnou výrobu a montáž (lze jednoduše měnit vzdálenosti os). Naopak mezi 

nevýhody patří jeho nutné předepnutí, z čehož vyplývá přídavné namáhaní ložisek a hřídelů, 

nestálý převodový poměr (dochází k prokluzu), opotřebení a vytahování řemenů (potřeba 

zařadit dodatečných napínacích kladek), nízká tuhost převodu, špatná odolnost vůči vysokým 

teplotám, vlhkosti, prachu a nečistotám. [29] 

       Řetězový převod umožňuje stálý převodový poměr (nedochází k prokluzu), není citlivý 

na vnější prostředí (prach, vlhkost, teplotu), méně zatěžuje ložiska a hřídele, snadná montáž 

a demontáž, vysoká mechanická účinnost, velká trvanlivost. Mezi nevýhody patří hlučnost, 

netlumení rázů, nerovnoměrný chod, nutná je přesná osová vzdálenost řemenic, 

opotřebováváním dochází k prodlužování řetězu, nutnost mazání, vyšší cena. [29] 

       Nepatrnou roli v navržených variantách hraje i umístění malé baterie, senzorů, řídící 

jednotky a podobně. Umístění je v přívětivější poloze k obsluze u varianty A a C, tedy blízko 

krytovacího rámku, na rozdíl od ostatních variant, kde je poloha komponent u dna těla robotu. 
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       K4 – Cena 

       V konstrukci je jednou z nejdražších položek pohon. To se odrazí v celkové ceně varianty. 

Nejdražší variantou je tedy varianta se čtyřmi motory. 

       Ostatní varianty jsou si cenou velmi podobné. Avšak cena za řetězový převod bývá o něco 

vyšší. 

 

       K5 – Plynulost chodu a záběru 

       U mého mobilního průzkumného robotu není kladen důraz na přesnost polohy. Pro zvýšení 

životnosti je žádoucí, aby se robot nepohyboval trhaným pohybem. Proto je dobrou variantou 

použití řemenového převodu, který umožňuje plynulý chod a záběr. U varianty se čtyřmi 

motory je pohyb robotu závislý na dobrém naprogramování a synchronizaci otáček motoru. 

 

       K6 – Údržba 

       Údržba je zapotřebí primárně u řetězového převodu a také řemenového převodu. 

U řetězového převodu je potřeba mazání a napínání řetězu. U řemenového převodu není třeba 

mazat, ale napínání řemene je stále potřeba. 

 

       K7 – Hlučnost 

       Samotné motory neprodukují příliš hluku. Proto je předpokládaný tichý chod, i když jsou 

v konstrukci zařazeny motory čtyři. Hlučnost na podobné úrovni budou mít i koncepce 

s řemenovým převodem. Nejvíce hluku bude produkovat řetězový převod. 

 

       K8 – Poloha těžiště 

       U všech variant je snaha mít těžiště uprostřed robotu. Body jsou přidělovány podle toho, 

jak je těžiště vzdáleno od středu robotu v jednotlivých osách. Souřadnice polohy těžiště 

koncepčních variant jsou měřeny od středu robotu (Tab. 17). 
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x [mm] 

 

y [mm] 

 

z [mm] 

Varianta A -17,1 1,1 -10,5 

Varianta B 9 0 -8,5 

Varianta C -14,5 1 -9,6 

Varianta D 9,5 0 -7,7 

Varianta E -5,6 -0,3 -11,3 

Tab. 17 – Poloha těžiště 

 

       Poloha těžiště v dolní části je výhodná proto, aby se robot nepřeklopil při překonávání 

nakloněné plošiny, a zároveň mu to usnadnilo překlopení zpátky, pokud by byl v pozici 

spodním plechem vzhůru. U nakloněné plošiny však k překlopení nedojde, protože dříve dojde 

k prokluzu. Tato situace by však mohla nastat v případě, že dojde k výrazné změně rychlosti 

při zaseknutí o nějaký výčnělek z povrchu při prokluzu. Nevhodná poloha těžiště by mohla 

způsobit, že zvolený motor svým maximálním kroutícím momentem neumožní robotu překážku 

překonat. 

 

       K9 – Tepelné ovlivnění komponent 

       U varianty B a D jsou pohony umístěny blízko kamery na rozdíl od varianty A a C, kde jsou 

pohony i elektronika umístěny na opačné straně, což je nejpříznivější stav. Nejvíce tepla bude 

vznikat v okolí motorů. Jediným možným způsobem, jak se může vnitřek robotu chladit, je díky 

hliníkovému krytu, který umožní odvod tepla z těla robotu ven díky teplosměnné ploše. 

Výhodné je tělo robotu zhotovit velké, aby tato teplosměnná plocha byla co největší. Velikost 

těla a množství vzduchu uvnitř pomůže robotu také při plavání. Nejhorší případ tepelného 

ovlivnění je v konstrukci se čtyřmi motory. Nejen že bude více zdrojů produkujících teplo, 

ale motory jsou umístěny v blízkosti kamery i řídící jednotky, senzorů a podobně. 
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6.  Rozpracování vybrané varianty A 

 

 

Obr. 37 – Vybraná varianta A – pohled zepředu 

 

 

Obr. 38 – Vybraná varianta A – pohled zezadu 
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Obr. 39 – Rozmístění senzorů vybrané varianty A 

 

1 – Motory 

2 – Držáky motoru 

3 – Ložisková pouzdra 

4 – Driver 

5 – Baterie 24 V 

6 – Baterie 12 V 

7 – Switch 

8 – Řídící jednotka 

9 – Sonary 

10 – Měnič napětí 

11 – Kamera 

12 – Denní světla 

13 – Wi-Fi antény 

14 – GPS anténa 

15 – Elementy pro záběr 

do vody 

16 – Řemenice 

17 – Roll-ringy 

18 – Řemeny 

19 – Kompas 

20 – Akcelerometr 

21 – Inklinometr 

22 – GPS 

23 – Wi-Fi přijímač 

24 – Teplotní čidla 

25 – Senzor napětí a 

proudu 

 

       V následující tabulce (Tab. 18) jsou porovnány dosažené hodnoty vybrané varianty A 

s požadavkovým listem. 
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Specifikace dle požadavkového listu Požadované hodnoty Dosažené hodnoty 

Odolnost vůči vodě a prachu IP68 IP68 

Odolnost vůči nárazům   

Počet poháněných kol 4 4 

Počet akumulátorů pro motory 1 1 

Počet akumulátorů pro kameru, 

senzory a další komponenty 

1 1 

Max. šířka robotu (maximální rozměry 

délka x šířka x výška) 

Méně než 700 mm 1 052 mm x 651 mm x 

508 mm 

Dotykové body kol se zemí blízké 

rozměru čtverce z důvodu snazšího 

zatáčení 

 544 mm x 590 mm 

Typ zatáčení Diferenční Diferenční 

Řešení při překlopení robotu na bok či 

na záda 

Použití záběru kol pro 

navrácení do původního 

stavu za pomoci využití 

okolního prostředí 

Použití záběru kol pro 

navrácení do původního 

stavu za pomoci využití 

okolního prostředí 

Snadno vyměnitelné akumulátory   

Schopnost pohybu po hladině nebo pod 

ní do hloubky 

0,5 m Plave (64,16 % robotu 

ponořeno) 

Senzory Kamera 

s infračerveným 

přísvitem, senzory 

teploty, senzory proudu, 

senzory napětí, 

akcelerometr, kompas, 

sonary, GPS, 

inklinometr 

1x Kamera 

s infračerveným 

přísvitem, 2x senzory 

teploty, 1x 3 CH senzor 

proudu a napětí, 

1x akcelerometr, 

1x kompas, 4x sonary, 

1x GPS, 1x inklinometr 

Čelní světla   

Minimální rychlost 2,5 km/h 2,68 km/h (pro 

kontinuální pohyb) 

Minimální sklon nakloněné plošiny 

s betonovým povrchem, kterou robot 

dokáže překonat 

25° 35,8° (pro kontinuální 

pohyb při minimálním 

koeficientu tření 
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f1,2 = 0,748 mezi koly 

a plošinou) 

Schopnost překlopení robotu o 180° za 

pomocí svislé stěny 

  

Materiál rámu Ocel Ocel (pozinkováno) 

Materiál krytování  Hliník Hliník 

Schopnost překonávat typy terénu Schody směrem dolů, 

beton, travnatý terén, 

náledí, bahnitý terén 

Schody směrem dolů, 

beton, travnatý terén, 

náledí, bahnitý terén 

Odolný vůči počasí Proti mrazu, dešti, větru Proti mrazu, dešti, větru 

Doba provozu 1 h 1 h a 59 min 

Napětí akumulátorů pro motory 24 V 24 V 

Napětí akumulátorů pro komponenty 

mimo motory 

12 V 12 V 

Vyměnitelná kola   

Vyměnitelné elementy na kolech 

sloužící pro záběr do vody 

  

Maximální hmotnost 110 kg 92,5 kg 

Při překročení vzdálenosti pro ovládání 

robotu schopnost automatického 

návratu zpět do zóny dosahu 

  

Min. rozlišení kamery 720p (HD) 720p (HD) 

Schopnost naklopení kamery -10° - +75° -20° - + 90° 

Schopnost natočení kamery -135° - +135° -170° - +170° 

Tab. 18 – Dosažené parametry robotu varianty A 

 

6.1.  Překážka typu kolmá stěna 

       Poté, co byl model z velké části dokončen, byla odečtena celková hmotnost robotu 

z programu, ve kterém byl robot modelován z Crea Parametric 4. Byly zjištěny přesné rozměry 

a poloha těžiště. Na základě toho byl přepočítán předběžný návrh výkonových jednotek 

a spočítány síly, které na robot působí. Návrh výkonových jednotek byl založen 

na nejsložitějším typu překážky, kterou bude robot schopen překonat. Jedná se o vyjetí 

na kolmou stěnu a následné překlopení. 
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       Koeficient tření f2 mezi zemí a kolem a koeficient tření f3 mezi stěnou a kolem mohou být 

různé. Pokud by byly hodnoty koeficientů nízké, robot by překážku nedokázal vyjet, protože 

by kola prokluzovala. U výpočtu reakcí je počítáno se zvoleným koeficientem f2 = 0,544. 

Proměnnou se stává koeficient f3. Následně bude vytvořena tabulka, která definuje, jaké 

povrchy robot dokáže zvládnout vyjet. 

       U výpočtu je předpoklad, že při výjezdu na stěnu v bodě 1 působící síly N1 a T1 budou 

rovny nule. Robot se tedy bude dotýkat pouze v bodech 2 a 3. 

 

Obr. 25 – Kolmá stěna 

 

       Parametry pro výpočet sil a momentů: 

• Průměr kola Dkv:  508 mm 

• a:   296,8 mm 

• b:   247,2 mm 

• L:   544 mm 

• xs:   254 mm 

• H:   254 mm 

• m:   92,5 kg 

• g:   9,81 m ∙ s-2 

• f2:   0,544 
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       Celková tíhová síla robotu je dána: 

𝑮𝑹 = 𝑚 ∙ 𝑔 = 92,5 ∙ 9,81 = 𝟗𝟎𝟕, 𝟒 𝑵 

 

       Jelikož je počítáno s jednou polovinou robotu, celková hmotnost bude poloviční a tíhová 

síla také. 

𝑮𝑹

𝟐
=

907,4

2
= 𝟒𝟓𝟑, 𝟕 𝑵 

 

       Následující výpočty jsou počítány k bodu 2: 

𝑁3 − 𝑇1 − 𝑇2 = 0 

𝑇3 + 𝑁1 + 𝑁2 −
𝐺𝑅

2
= 0 

−𝑁3 ∙ 𝐻 − 𝑇3 ∙ (𝐿 + 𝑥𝑠) − 𝑁1 ∙ 𝐿 +
𝐺𝑅

2
∙ 𝑏 = 0 

𝑇1 = 0 

𝑁1 = 0 

𝑇2 = 𝑁2 ∗ 𝑓2 

𝑇3 = 𝑁3 ∗ 𝑓3 

𝑀𝐾𝑍𝐿 = 𝑇2 ∙
𝐷𝐾𝑉

2
 

𝑀𝐾𝑃𝐿 = 𝑇3 ∙
𝐷𝐾𝑉

2
 

 

𝑇3 =

𝐺𝑅

2
∙ 𝑏 − 𝑁3 ∙ 𝐻

𝐿 + 𝑥𝑠
 

𝑻𝟑 =

𝐺𝑅

2
∙ 𝑏

𝐿 + 𝑥𝑠
=

907,4

2
∙ 0,2472

0,544 + 0,254
= 𝟏𝟒𝟎, 𝟓𝟓 𝑵 

𝑵𝟑 =
𝑇3

𝑓3
=

140,55

0,544
= 𝟐𝟓𝟖, 𝟑𝟔 𝑵 

𝑻𝟐 = 𝑁3 = 𝟐𝟓𝟖, 𝟑𝟔 𝑵 
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𝑵𝟐 =
𝐺𝑅

2
− 𝑇3 =

907,4

2
− 258,36 = 𝟑𝟏𝟑, 𝟏𝟔 𝑵 

𝑴𝑲𝑷𝑳 = 𝑇3 ∙
𝐷𝐾𝑉

2
= 140,55 ∙

0,508

2
= 𝟑𝟓, 𝟕 𝑵 ∙ 𝒎 

𝒇𝟐 =
𝑇2

𝑁2
=

258,36

313,16
= 𝟎, 𝟖𝟐𝟓 

 

       Při zvoleném koeficientu tření f3 na stěně je na zemi potřebný koeficient tření minimálně 

f2 = 0,825. Pokud použijeme tento výsledek, zjistíme celkový minimální potřebný kroutící 

moment, který musí motor dodat. 

𝑴𝑲𝒁𝑳 = 𝑇2 ∙
𝐷𝐾𝑉

2
= 258,36 ∙

0,508

2
= 𝟔𝟓, 𝟔𝟐 𝑵 ∙ 𝒎 

𝑴𝑪𝒆𝒍𝒌. = 𝑀𝐾𝑃𝐿 + 𝑀𝐾𝑍𝐿 = 35,7 + 65,62 = 𝟏𝟎𝟏, 𝟑𝟐 𝑵 ∙ 𝒎 

 

       Pro ověření je výpočet proveden také k bodu 3. Zde je potřeba zvolit koeficient f2 

a proměnnou se stává koeficient f3. Koeficient pro výpočet volím f2 = 0,825, aby bylo 

dosaženo stejného výsledku. 

𝑁3 − 𝑇1 − 𝑇2 = 0 

𝑇3 + 𝑁1 + 𝑁2 −
𝐺𝑅

2
= 0 

−𝑇1 ∙ 𝐻−𝑇2 ∙ 𝐻 + 𝑁1 ∙ 𝑥𝑠 + 𝑁2 ∙ (𝐿 + 𝑥𝑠) −
𝐺𝑅

2
∙ (𝑎 + 𝑥𝑠) = 0 

𝑇1 = 0 

𝑁1 = 0 

𝑇2 = 𝑁2 ∗ 𝑓2 

𝑇3 = 𝑁3 ∗ 𝑓3 

𝑀𝐾𝑍𝐿 = 𝑇2 ∙
𝐷𝐾𝑉

2
 

𝑀𝐾𝑃𝐿 = 𝑇3 ∙
𝐷𝐾𝑉

2
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𝑁2 =
𝑇2 ∙ 𝐻 +

𝐺𝑅

2
∙ (𝑎 + 𝑥𝑠)

(𝐿 + 𝑥𝑠)
 

𝑵𝟐 =

𝐺𝑅

2
∙ (𝑎 + 𝑥𝑠)

(𝐿 + 𝑥𝑠)
=

907,4

2
∙ (0,2968 + 0,254)

(0,544 + 0,254)
= 𝟑𝟏𝟑, 𝟏𝟔 𝑵 

𝑻𝟐 = 𝑁2 ∙ 𝑓2 = 313,16 ∙ 0,825 = 𝟐𝟓𝟖, 𝟑𝟔 𝑵 

𝑵𝟑 = 𝑇2 = 𝟐𝟓𝟖, 𝟑𝟔 𝑵 

𝑻𝟑 =
𝐺𝑅

2
− 𝑁2 =

907,4

2
− 313,16 = 𝟏𝟒𝟎, 𝟓𝟓 𝑵 

𝑴𝑲𝒁𝑳 = 𝑇2 ∙
𝐷𝐾𝑉

2
= 258,36 ∙

0,508

2
= 𝟔𝟓, 𝟔𝟐 𝑵 ∙ 𝒎 

𝒇𝟑 =
𝑇3

𝑁3
=

140,55

258,36
= 𝟎, 𝟓𝟒𝟒 

 

       Při zvoleném koeficientu tření f2 na zemi je na stěně potřebný koeficient tření minimálně 

f3 = 0,544. Pokud použijeme tento výsledek, zjistíme celkový minimální potřebný kroutící 

moment, který musí motor dodat. 

𝑴𝑲𝑷𝑳 = 𝑇3 ∙
𝐷𝐾𝑉

2
= 140,55 ∙

0,508

2
= 𝟑𝟓, 𝟕 𝑵 ∙ 𝒎 

𝑴𝑪𝒆𝒍𝒌. = 𝑀𝐾𝑍𝐿 + 𝑀𝐾𝑃𝐿 = 65,62 + 35,7 = 𝟏𝟎𝟏, 𝟑𝟐 𝑵 ∙ 𝒎 

 

       Pro další ověření výsledku lze výpočet provést i metodou poměrovou. 

       Celková vzdálenost mezi body dotyku je: 

𝑥𝑠 + 𝑎 + 𝑏 = 0,254 + 0,2968 + 0,2472 = 𝟎, 𝟕𝟗𝟖 𝒎 (= 100%) 

𝟏% =
0,798

100
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟕𝟗𝟖 𝒎 

 

       Za použití trojčlenky je vzdálenost b procentuální částí délky mezi body dotyku: 

𝒃(%) =
𝑏

1%
=

0,2472

0,00798
= 𝟑𝟎, 𝟗𝟕𝟕𝟒𝟒 % 

 

 



76 

       Celková normálová síla N2 působící na bod 2 bude tedy: 

𝑵𝟐 =

𝐺𝑅

2
∙ (100 − 𝑏(%))

100
=

907,4

2
∙ (100 − 30,97744)

100
= 𝟑𝟏𝟑, 𝟏𝟔 𝑵 

 

       Při zvoleném koeficientu f2 = 0,825: 

𝑻𝟑 =
𝐺𝑅

2
− 𝑁2 =

907,4

2
− 313,16 = 𝟏𝟒𝟎, 𝟓𝟓 𝑵 

𝑻𝟐 = 𝑁2 ∙ 𝑓2 = 140,55 ∙ 0,825 = 𝟐𝟓𝟖, 𝟑𝟔 𝑵 

𝑵𝟑 = 𝑇2 = 𝟐𝟓𝟖, 𝟑𝟔 𝑵 

𝒇𝟑 =
𝑇3

𝑁3
=

140,55

258,36
= 𝟎, 𝟓𝟒𝟒 

 

       Při použití Excelu a dosazování hodnot při stejném koeficientu u obou bodů f2,3 = 0,67 

bude minimální celkový potřebný moment Mcelk. = 89 𝑁 ∙ 𝑚. 

       Pokud koeficienty f2,3 přehodíme, to znamená, že na zemi zvolíme koeficient tření 

f2 = 0,544 a na stěně vyjde koeficient tření f3 = 0,825, výsledný celkový moment bude jiný 

Mcelk.(přehozený koeficient) = 78,97 𝑁 ∙ 𝑚. 

       Z porovnání vyplývá, že když je koeficient na zemi větší než na stěně, je potřeba větší 

celkový moment. 

𝑴𝑪𝒆𝒍𝒌. = 𝟏𝟎𝟏, 𝟑𝟐 𝑵 ∙ 𝒎 > 𝑴𝑪𝒆𝒍𝒌.(𝒑ř𝒆𝒉𝒐𝒛𝒆𝒏ý 𝒌𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕) = 𝟕𝟖, 𝟗𝟕 𝑵 ∙ 𝒎 

 

       V následující tabulce (Tab. 19), která znázorňuje statické a dynamické součinitele 

smykového tření mezi dvěma povrchy, bude jedním z nich vždy pryž, ze které je vyrobena část 

kola, která je v kontaktu s povrchem. Na základě dostatečné hodnoty koeficientu tření dokáže 

robot zdolávat překážky typu například kolmá stěna nebo nakloněná plošina. 

       Statický součinitel smykového tření znamená, že pohyb začíná z klidu, u dynamického 

součinitele je to za pohybu. [30] [31] 
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Kontakt 2 materiálů Statický souč. tření Dynamický souč. tření 

Pryž na náledí 0,1 – 0,2  

Pryž na betonu (suchý) 0,7 – 0,8 0,6 – 0,85 

Pryž na betonu (mokrý)  0,45 – 0,75 

Pryž na asfaltu (suchý)  0,5 – 0,8 

Pryž na asfaltu (mokrý)  0,25 – 0,75 

Pryž na dlažbě (malé kostky) 0,6 – 0,7  

Pryž na dlažbě (velké kostky) 0,6  

Pryž na mokrém asfaltu 0,2 – 0,5  

Pryž na suchém asfaltu 0,55  

Tab. 19 – Součinitelé smykového tření [31] [32] 

 

6.2.  Volba motoru 

                

 Obr. 40 – Motor DS095 [32]               Obr. 41 – Momentová charakteristika motoru [32] 

 

       Byly zvoleny dva motory (Obr. 40, 41) od dodavatele www.spinea.com s objednacím 

kódem DS-095-073-11B0A4-AJ-00. V modelu jsou použity modely s brzdou. Je možno použít 

i variantu bez brzdy, kterou dodavatel také nabízí. 

       Motory nabízejí ve variantách s převodovým poměrem 95:1 nebo 73:1. Pro můj případ 

byly zvoleny motory s převodovkou s převodovým poměrem 73:1 z důvodu větší rychlosti 

robotu při splnění požadavku schopnosti překonávat překážky. Pro zvýšení maximálního 

kroutícího motoru lze použít motory s vyšším převodovým poměrem. 
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       Po e-mailové komunikaci s dodavatelem a dotazu, jaký má motor zpětný moment, mi bylo 

sděleno, že zpětný moment jejich převodovky TS 095 je roven 22 N ∙ m. Předpokládám, 

že v motoru se zabudovanou převodovkou s převodovým poměrem 73:1 bude zpětný moment 

podobný. Ten může částečně sloužit jako brzda, pokud by se v konstrukci použily motory 

bez brzdy. Na dotaz, jaký má proudový odběr brzda motoru, bylo odpovězeno 0,48 A. Tato 

hodnota bude použita u výpočtu energetické spotřeby. Cena motoru se pohybuje od € 2.500 – 

€ 3.000. 

       Při kontinuálním pohybu podle momentové charakteristiky při maximálních otáčkách 

na výstupu n = 28 ot/min a průměru kola Dkv = 0,508 m můžeme určit, jak rychle se robot bude 

pohybovat. 

𝝎 = 2 ∙ 𝜋 ∙
𝑛

60
= 2 ∙ 𝜋 ∙

28

60
= 𝟐, 𝟗𝟑 𝒔−𝟐 

𝒗 =
𝐷𝑘𝑣

2
∙ 𝜔 =

0,508

2
∙ 2,93 = 𝟎, 𝟕𝟒𝟒 𝒎/𝒔 = 𝟐, 𝟔𝟖 𝒌𝒎/𝒉 

 

       Výsledná maximální rychlost robotu pro kontinuální pohyb je v = 2,68 km/h. Z uvedených 

hodnot jde také určit, že kolo robotu se otočí o 46,7 % z jedné otáčky kola za 1 sekundu. 

Pro zvýšení rychlosti však není možno vyměnit kola robotu za kola o větším průměru, neboť 

by se musela zvýšit i osová vzdálenost mezi koly. Výměna za kola menší je možná. 

Převodový poměr 73 

Jmenovitý výstupní moment 70 N ∙ m 

Akcelerační/brzdící výstupní moment 170 N ∙ m 

Jmenovité otáčky 2 000 ot./min 

Maximální otáčky 4 500 ot./min 

Jmenovité radiální zatížení 3,5 kN 

Maximální axiální síla 11,1 kN 

Napětí 24 V, 320 V, 560 V  

Jmenovitý proud 27 A 

Špičkový proud 106,1 A 

Hmotnost 5,8 kg 

Tab. 20 – Parametry motoru [32] 
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6.3.  Driver motoru 

 

Obr. 42 – Ilustrační obrázek zapojení driveru [33] 

 

 

Obr. 43 – Porty driveru pro zapojení [33] 

 

       Pro řízení motorů byla zvolena řídící jednotka TGZ-D-48-50/100 od výrobce 

www.tgdrives.cz, která dokáže řídit oba motory současně. Dle specifikací si lze všimnout, 

že špičkový proud, který řídící jednotka motoru dokáže každému motoru dodat je pouze 100 A. 

Ve specifikacích motorů je uvedený špičkový proud 106,1 A. Motory však budou závisle 

na proudu, který dodá řídící jednotka motoru, což trochu ovlivní jejich maximální kroutící 

moment. 

       Řídící jednotka Raspberry Pi 3 model B, která ovládá celý robot, disponuje jedním ethernet 

portem. Do konstrukce je proto zařazen switch, který zvyšuje jejich počet. Do něj bude zapojen 

zvolený driver. 
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Operační napětí 24 V DC ± 10 % 

Napájení 6 – 48 V DC 

Instalovaný výkon 2x 2400 W 

Jmenovitý výstupní proud – 1 osa 50 A 

Celkový výstupní proud – 2 osy 100 A 

Maximální výstupní proud (max. 5 s) 2x 100 A 

Ztráty při jmenovitém zatížení 50 W 

Hmotnost 2,3 kg 

Tab. 21 – Parametry TGZ-D-48-50/100 [33] 

 

       Při vybírání motoru a driveru musí být zaručena kompatibilita pro řízení. Při vybírání 

motoru spolu s brzdou byl při definování objednacího kódu definován i typ konektoru, který 

umožňuje ovládat i brzdu. Pro provoz robotu není potřeba mít zpětnou vazbu o poloze 

od motorů. Bylo provedeno i celkové blokové schéma zapojení, které bude uvedené v další 

části práce. 

 

Obr. 44 – Konektor pro zapojení [32] 

 

6.4.  Výpočet řemenového převodu 

       K výpočtu byla použita nástavba programu Excel s názvem „MITCalc“. 

       Vstupní údaje byly doplněny na základě předběžného výpočtu pro překonání nejsložitější 

překážky typu kolmá stěna robotem, kde maximální kroutící moment motoru činí 

Mmax. = 135 N∙m. Maximální výstupní otáčky motoru jsou pak odečteny z grafu momentové 

charakteristiky motoru, kde pro zvolený kroutící moment vycházejí n = 47 ot./min. 

       Vybraný motor obsahuje převodovku s převodovým poměrem i = 73. 
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Obr. 45 – Momentová charakteristika zvoleného motoru [32] 

 

𝑷 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑀𝑚𝑎𝑥. ∙ 𝑛

60
=

2 ∙ 𝜋 ∙ 135 ∙ 47

60
≐ 𝟎, 𝟔𝟕 𝒌𝑾 

 

 

Obr. 46 – 1.0 – Způsob zatížení, pracovní parametry 

 

       Celková osová vzdálenost robotu je modelována podle výpočtu a je rovna 544 mm. Model 

disponuje drážky, díky kterým lze řemen při montáži předepnout a mírně osovou vzdálenost 

měnit. Zároveň jsou v konstrukci použity napínací Roll-Ringy. Výsledná délka řemene tedy 

může být o něco větší. Je tedy použita možnost dvojího napínání. 
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Obr. 47 – 2.0 – Automatický návrh 

 

       Šířka řemene je definována s požadavkem na její nejmenší hodnotu s podmínkou, 

aby se řemen nepřetrhnul a odolal předepnutí řemene. Maximální obvodová síla řemene bývá 

udávána výrobcem. 



83 

 

Obr. 48 – 3.0 – Návrh a výpočet 

 

       Důležitou hodnotou dle výpočtu je síla v tažné větvi řemene F1ř = 2 055 N, která nesmí být 

větší než maximální obvodová síla řemene. 

       Pro osovou přestavitelnost jsou v modelu dvě drážky o délce l = 6 mm, tedy 3 mm na 

každou stranu od vypočtené osové vzdálenosti lo = 544 mm. 

       Drážky jsou umístěny rovněž u zadních kol. Délka drážek činí l = 4 mm. Neslouží však 

k napínání řemene, ale aby bylo zaručeno, že robot se bude dotýkat rovného povrchu všemi 

koly, neboť rovina je dána právě třemi body. Drážka slouží ke kompenzaci dotykových bodů 

zadních kol s povrchem. 
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Obr. 49 – 4.0 – Výsledky, koeficienty 

 

      Řemen byl vybrán s označením „Item #1600-8MGT-20, 8M Power Grip® GT® 2 

Neoprene Belt“ od výrobce Megadyne Group. [34] 
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Obr. 50 – 5.0 – Základní rozměry řemene a řemenice 

 

6.5.  Napínání řemene 

  

            Obr. 51 – Roll-Ring [35]                         Obr. 52 – Roll-Ring (provoz) [35] 

 

       V konstrukci je použito dvojího napínání. Jednak pomocí drážek o délce l = 6 mm a také 

pomocí Roll-Ringů od společnosti www.roll-ring.com. Nabízejí Roll-Ringy pro řetězové 

převody, které jdou přímo vybrat z jejich katalogu. Ty jsou použity u některých variant řešení. 

Roll-Ringy pro řemenové převody dělají na zakázku. Pro konstrukci budou potřeba dva kusy. 

       Volba Roll-Ringu je volena z důvodu elegantního moderního řešení a absence potřebného 

dotahování šroubu pro dopnutí během provozu. 

       Dalším způsobem, jakým lze napínání řemene dosáhnout je použití napínací kladky, která 

by na řemen tlačila seshora nebo zespod. 
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6.6.  Návrh hřídelů 

6.6.1.  Výpočet hřídelů 

       Pro kontrolu hřídele bude počítáno s maximálním kroutícím momentem, který dokáže 

vyvinout vybraný motor. Nebude brán v potaz výpočet maximálního momentu, který motor 

bude muset dodat pro výjezd nejsložitější překážky, neboť kolo robotu se může v terénu někde 

zaseknout. Maximální kroutící moment motoru je specifikován výrobcem na hodnotu 

𝑀𝑚𝑎𝑥. =  170 𝑁 ∙ 𝑚. Výpočet bude proveden pro nejkritičtější místa na hřídeli hnací. 

       Na obrázku (Obr. 53) je znázorněn průběh ohybového momentu a rozměry hnací hřídele 

pro výpočet kritických míst. 

       Na obrázku (Obr. 54) je znázorněno propojení hnací hřídele na hřídel hnanou. Pokud by 

se robot pohyboval na všech čtyřech kolech, moment Mmax. by se rozložil do ostatních momentů 

znázorněných zeleně. Pro kontrolu hřídele budu předpokládat maximální moment v průběhu 

celé hřídele, to znamená, že momenty 𝑀2 = 𝑀4 = 𝑀5 = 0 𝑁 ∙ 𝑚. To nastane například 

v případě, kdy se robot bude pohybovat pouze na zadních kolech. 

 

Obr. 53 – Hřídel hnací 
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Obr. 54 – Rozložení momentů 

 

       Některé parametry pro výpočet jsou vypočteny v předchozí kapitole „Výpočet ložisek“: 

Mmax: 170 N∙m 

F1:  453,5 N 

F2:  2 570 N 

Ra:  2203 N 

Rb:  -78,48 N 

σdov.: 175 ÷ 205 MPa 

pro materiál 12 060 

Ød1: 22 mm 

Ød2: 25 mm 

Ød3: 24,4 mm 

Ød4: 35 mm 

Ød5: 25 mm 

l1:  25 mm 

l2:  40 mm 

l3:  6 mm 

l4:  50,5 mm 

 

       Výpočet kombinovaného namáhání je proveden metodou podle Guesta. 

       Bod 1: 

𝑾𝒌𝟏 =
𝜋 ∙ 𝑑1

3

16
=

𝜋 ∙ 223

16
= 𝟐 𝟎𝟗𝟏 𝒎𝒎𝟑 

𝝉𝒌𝟏 =
𝑀𝑚𝑎𝑥.

𝑊𝑘1
=

170 ∙ 1 000

2 091
= 𝟖𝟏, 𝟑 𝑴𝑷𝒂 

𝑾𝒐𝟏 =
𝜋 ∙ 𝑑1

3

32
=

𝜋 ∙ 223

32
= 𝟏 𝟎𝟒𝟓 𝒎𝒎𝟑 

𝑴𝒐𝟏 = 𝐹2 ∙ 𝑙1 = 453,5 ∙ 25 = 𝟏𝟏 𝟑𝟑𝟖 𝐍 ∙ 𝐦𝐦 
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𝝈𝒐𝟏 =
𝑀𝑜1

𝑊𝑜1
=

11 338

1 045
= 𝟏𝟎, 𝟖𝟓 𝑴𝑷𝒂 

𝝈𝟏𝒓𝒆𝒅. = √𝜎𝑜1
2 + 4 ∙ 𝜏𝑘1

2 = √10,852 + 4 ∙ 81,312 = 𝟏𝟔𝟐, 𝟗𝟖 𝑴𝑷𝒂 

𝜎𝑑𝑜𝑣. =  175 𝑀𝑃𝑎 ÷ 205  𝑀𝑃𝑎 > 𝜎1𝑟𝑒𝑑. = 162,98 𝑀𝑃𝑎 

Vyhovuje! 

 

       Bod 2: 

𝑾𝒌𝟐 =
𝜋 ∙ 𝑑2

3

16
=

𝜋 ∙ 253

16
= 𝟑 𝟎𝟔𝟖 𝒎𝒎𝟑 

𝝉𝒌𝟐 =
𝑀𝑚𝑎𝑥.

𝑊𝑘2
=

170 ∙ 1 000

3 068
= 𝟓𝟓, 𝟒𝟏 𝑴𝑷𝒂 

𝑾𝒐𝟐 =
𝜋 ∙ 𝑑2

3

32
=

𝜋 ∙ 253

32
= 𝟏 𝟓𝟑𝟒 𝒎𝒎𝟑 

𝑴𝒐𝟐 = 𝐹2 ∙ (𝑙1 + 𝑙2) = 453,5 ∙ (25 + 40) = 𝟐𝟗 𝟒𝟕𝟖 𝐍 ∙ 𝐦𝐦 

𝝈𝒐𝟐 =
𝑀𝑜2

𝑊𝑜2
=

29 478 

1 534
= 𝟏𝟗, 𝟐𝟐 𝑴𝑷𝒂 

𝝈𝟐𝒓𝒆𝒅. = √𝜎𝑜2
2 + 4 ∙ 𝜏𝑘2

2 = √19,222 + 4 ∙ 55,412 = 𝟏𝟏𝟐, 𝟒𝟖 𝑴𝑷𝒂 

𝜎𝑑𝑜𝑣. =  175 𝑀𝑃𝑎 ÷ 205  𝑀𝑃𝑎 > 𝜎2𝑟𝑒𝑑. = 112,48 𝑀𝑃𝑎 

Vyhovuje! 

 

       Bod 3: 

𝑾𝒌𝟑 =
𝜋 ∙ 𝑑3

3

16
=

𝜋 ∙ 24,43

16
= 𝟐 𝟖𝟓𝟐 𝒎𝒎𝟑 

𝝉𝒌𝟑 =
𝑀𝑚𝑎𝑥.

𝑊𝑘3
=

170 ∙ 1 000

2 852
= 𝟓𝟗, 𝟔𝟏 𝑴𝑷𝒂 

𝑾𝒐𝟑 =
𝜋 ∙ 𝑑3

3

32
=

𝜋 ∙ 24,43

32
= 𝟏 𝟒𝟐𝟔 𝒎𝒎𝟑 

𝑴𝒐𝟑 = 𝐹2 ∙ (𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3) = 453,5 ∙ (25 + 40 + 6) = 𝟑𝟐 𝟏𝟗𝟗 𝐍 ∙ 𝐦𝐦 
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𝝈𝒐𝟑 =
𝑀𝑜3

𝑊𝑜3
=

32 199 

1 426
= 𝟐𝟐, 𝟓𝟖 𝑴𝑷𝒂 

𝝈𝟑𝒓𝒆𝒅. = √𝜎𝑜3
2 + 4 ∙ 𝜏𝑘3

2 = √22,582 + 4 ∙ 59,612 = 𝟏𝟐𝟏, 𝟑𝟒 𝑴𝑷𝒂 

𝜎𝑑𝑜𝑣. =  175 𝑀𝑃𝑎 ÷ 205  𝑀𝑃𝑎 > 𝜎3𝑟𝑒𝑑. = 121,34 𝑀𝑃𝑎 

Vyhovuje! 

 

       Bod 4: 

𝑾𝒌𝟒 =
𝜋

16
∙

𝑑4
4 − 𝑑5

4

𝑑4
=

𝜋

16
∙

354 − 254

35
= 𝟔 𝟐𝟐𝟕 𝒎𝒎𝟑 

𝝉𝒌𝟒 =
𝑀𝑚𝑎𝑥.

𝑊𝑘4
=

170 ∙ 1000

6 227
= 𝟐𝟕, 𝟑 𝑴𝑷𝒂 

𝑾𝒐𝟒 =
𝜋

32
∙

𝑑4
4 − 𝑑5

4

𝑑4
=

𝜋

32
∙

354 − 254

35
= 𝟑 𝟏𝟏𝟒 𝒎𝒎𝟑 

𝑴𝒐𝟒 = 𝐹2 ∙ (𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3 + 𝑙4) = 453,5 ∙ (25 + 40 + 6 + 50,5) = 𝟓𝟓 𝟏𝟎𝟎 𝑵 ∙ 𝐦𝐦 

𝝈𝒐𝟒 =
𝑀𝑜4

𝑊𝑜4
=

55 100 

3 114
= 𝟏𝟕, 𝟕 𝑴𝑷𝒂 

𝝈𝟒𝒓𝒆𝒅. = √𝜎𝑜4
2 + 4 ∙ 𝜏𝑘4

2 = √17,72 + 4 ∙ 27,32 = 𝟓𝟕, 𝟒 𝑴𝑷𝒂 

𝜎𝑑𝑜𝑣. =  175 𝑀𝑃𝑎 ÷ 205  𝑀𝑃𝑎 > 𝜎4𝑟𝑒𝑑. = 57,4 𝑀𝑃𝑎 

Vyhovuje! 

 

       Při výpočtu bylo zjištěno, že bude výhodnější o něco zvětšit nejmenší průměr na hřídeli 

z 20 mm na aktuálních 22 mm. Díky této úpravě je možné volit levnější materiál pro výrobu 

hřídele. 
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6.6.2.  Konstrukční uzel zadní hřídele 

 

Obr. 55 – Konstrukční uzel zadní hřídele 

 

1 – Držák motoru 

2 – Motor DS095 

3 – Hřídel hnací 

4 – Řemenice 

5 – RCK 16 35x60 

6 – Ložiskové pouzdro 

7 – Ložisko 6005-2Z 

8 – Pojistný kroužek 

9 – OmniLip 60 – 25x47  

10 – Víčko 

11 – O – kroužek 

12 – RCK 60 20x47 

13 – Náboj kola 

14 – Svařenec elementu 
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6.6.3.  Konstrukční uzel přední hřídele 

 

Obr. 56 – Konstrukční uzel přední hřídele 

 

1 – Svařenec držáku ložiska 

2 – Ložisko 6005-2Z 

3 – Pojistný kroužek 

4 – Hřídel hnaná 

5 – Řemenice 

6 – RCK 16 35x60 

7 – Ložiskové pouzdro 

8 – Ložisko 6005-2Z 

9 – Pojistný kroužek 

10 – OmniLip 60 – 25x47 

11 – Víčko 

12 – O – kroužek 

13 – RCK 60 20x47 

14 – Náboj kola 

15 – Svařenec elementu
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6.7.  Výpočet ložisek 

       V návrhu robotu byl použit stejný typ ložisek od firmy www.skf.com, kterých bylo použito 

celkem 6. Rozdíl mezi reakcemi na ložiskách na předních a zadních hřídelích je minimální, 

neboť jediný rozdíl v délce ramen u předních hřídelů je u hodnoty a = 25 mm, což je pouze 

o 2 mm delší než u zadních. Proto budou ložiska počítány pouze na hřídelích zadních. 

       Při návrhu je počítáno s horší variantou, kdy je robot pouze na zadních či předních kolech, 

když se snaží překonávat typ překážky kolmá stěna. Síly působící na kola od hmotnosti robotu 

budou tedy dvojnásobné. 

       Na hřídel působí síla F2, což je síla působící na kola od hmotnosti robotu a síla F1, která 

je způsobená předepnutím řemenového převodu. 

 

Obr. 57 – Výpočet ložisek 

 

       Parametry pro výpočet ložisek umístěných na hřídelích napojených na motor: 

m:  92,5 kg 

g:  9,81 mm 

F2:  453,5 N 

F1:  2 578 N 

a:  23 mm 

b:  56,5 mm 

c:  65 mm 

 

       Výpočet je proveden k bodu A: 

𝐹1 + 𝐹2 − 𝑅𝑎 − 𝑅𝑏 = 0 

𝑀𝐴 = 𝐹1 ∙ 𝑎 − 𝑅𝑏 ∙ (𝑎 + 𝑏) + 𝐹2 ∙ (𝑎 + 𝑏 + 𝑐) = 0 

𝑅𝑏 =
𝐹1 ∙ 𝑎 + 𝐹2 ∙ (𝑎 + 𝑏 + 𝑐)

(𝑎 + 𝑏)
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𝑹𝒃 =
2 578 ∙ 0,023 + 453,5 ∙ (0,023 + 0,0565 + 0,065)

(0,023 + 0,0565)
= 𝟏 𝟓𝟕𝟎, 𝟏 𝑵 

𝑹𝒂 = 𝐹1 + 𝐹2 − 𝑅𝑏 = 2 578 + 453,5 − 1 570,1 = 𝟏 𝟒𝟔𝟏, 𝟒 𝑵 

 

       Může však nastat i teoretická situace, kdy robot bude na dvou předních či zadních kolech 

zavěšen. Případ tomu blízký může nastat při překonávání překážky typu schod. V takovém 

případě síla F2 bude působit v opačném směru, což o něco zhorší výsledný výpočet. 

 

Obr. 58 – Výpočet ložisek – opačné působení síly F2 

 

𝐹1 − 𝐹2 − 𝑅𝑎 − 𝑅𝑏 = 0 

𝑀𝐴 = 𝐹1 ∙ 𝑎 − 𝑅𝑏 ∙ (𝑎 + 𝑏) − 𝐹2 ∙ (𝑎 + 𝑏 + 𝑐) = 0 

𝑅𝑏 =
𝐹1 ∙ 𝑎 − 𝐹2 ∙ (𝑎 + 𝑏 + 𝑐)

(𝑎 + 𝑏)
 

𝑹𝒃 =
2 578 ∙ 0,023 − 453,5 ∙ (0,023 + 0,0565 + 0,065)

(0,023 + 0,0565)
= −𝟕𝟖, 𝟒𝟖 𝑵 

𝑹𝒂 = 𝐹1 − 𝐹2 − 𝑅𝑏 = 2 578 − 453,5 − 1 570,1 = 𝟐 𝟐𝟎𝟑 𝑵 

 

       Síla Ra bude zároveň radiální sílou působící na motor. Dle specifikací motoru výrobce 

je maximální radiální zatížení motoru FR = 3 500 N. Proto vyhoví i tato teoretická méně 

příznivá varianta. 

𝐹𝑅 > 𝑅𝑎 

3 500 𝑁 > 2 203 𝑁 

Vyhovuje! 
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       Volba ložisek: 

 

Obr. 59 – Zvolená ložiska [36] 

 

 

Obr. 60 – Parametry ložisek [36] 

 

       Kontrola ložisek: 

𝐶0 = 6 550 𝑁 > 𝑅𝑎 = 2 203 𝑁 

Vyhovuje! 
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6.8.  Překážka typu nakloněná plošina 

 

Obr. 61 – Nakloněná plošina 

 

       Parametry pro výpočet sil a momentů: 

Průměr kola Dkv:  508 mm 

a:   296,8 mm 

b:   247,2 mm 

c:   243,6 mm 

L:   544 mm 

m:   92,5 kg 

g:   9,81 m ∙ s-2 

ar:   0,2 m ∙ s-2
 

ϕ:   35,8° 

f1:   0,748 

f2:   0,748 

 

       Opět je počítáno pouze s jednou polovinou robotu, celková hmotnost bude poloviční 

a tíhová síla také. 

𝑮𝑹 =
𝑚 ∙ 𝑔

2
=

92,5 ∙ 9,81

2
= 𝟒𝟓𝟑, 𝟕 𝑵 
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       Tato tíhová složka je rozložena do osy x a y podle náklonu plošiny, který je mou 

proměnnou a pro výpočet použiji hodnotu 35,8°. 

𝑮𝑹𝒏 = 𝐺𝑅 ∙ cos ∅ = 453,7 ∙ cos 35,8° = 𝟑𝟔𝟖 𝑵 

𝑮𝑹𝒕 = 𝐺𝑅 ∙ sin ∅ = 453,7 ∙ sin 35,8° = 𝟐𝟔𝟓, 𝟒 𝑵 

 

       Síla Fd je dynamická setrvačná síla, která působí proti zrychlení robotu. 

𝑭𝒅 =
1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑎𝑘 =

1

2
∙ 92,5 ∙ 0,2 = 𝟗, 𝟐𝟓 𝑵 

 

       Reakce jsou počítány na základě podmínky rovnováhy sil. K dotyku s nájezdovou rampou 

dochází v bodech označených 1 a 2. 

       Při výpočtu mohu dospět k závěru, že zvolený úhel plošiny při zvolených koeficientech 

tření je příliš velký. Robot ji nedokáže vyjet a bude prokluzovat. 

       Může také nastat situace, kdy se robot při výjezdu překlopí dozadu. To nastane v případě, 

že některá z reakčních sil bude záporná. Pokud se tato síla bude blížit nule, vím, že úhel 

nakloněné plošiny použitý při výpočtu je maximální. 

       Musím brát také v úvahu schopnost robotu překonávat překážku podle zvolených pohonů. 

Ve specifikacích zvolených pohonů se lze dočíst, že pro dlouhodobý kontinuální pohyb 

je maximální moment Mcelk. = 70 N∙m a maximální otáčky n = 28 ot./min. Pokud se tedy budu 

chtít dlouhodobě pohybovat po nakloněné plošině, její sklon bude muset být menší. Výpočet 

bude tedy znázorněn pro tyto parametry a u ostatních případů budou uvedeny pouze výsledky. 

Opět je pro výpočet použit Excel a proměnné, které lze měnit, jsou úhel ϕ, koeficienty tření f1 

a f2. U výpočtu jsou zanedbány odpory jako jsou valivý odpor a odpor proti vzduchu. 

 

       Výpočet proveden k bodu 1: 

𝑁1 ∙ (𝑎 + 𝑏) − 𝐺𝑅𝑡 ∙ 𝑐 − 𝐺𝑅𝑛 ∙ 𝑎 − 𝐹𝑑 ∙ 𝑐 = 0 

𝑁1 =
𝐺𝑅𝑡 ∙ 𝑐 + 𝐺𝑅𝑛 ∙ 𝑎 + 𝐹𝑑 ∙ 𝑐

(𝑎 + 𝑏)
 

𝑵𝟏 =
265,4 ∙ 0,2436 + 368 ∙ 0,2968 + 9,25 ∙ 0,2436

(0,2968 + 0,2472)
= 𝟑𝟐𝟑, 𝟕𝟔 𝑵 

𝑻𝟏 = 𝑁1 ∙ 𝑓1 = 323,76 ∙ 0,748 = 𝟐𝟒𝟐, 𝟏𝟕 𝑵 
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       Výpočet proveden k bodu 2: 

−𝑁2 ∙ (𝑎 + 𝑏) − 𝐺𝑅𝑡 ∙ 𝑐 + 𝐺𝑅𝑛 ∙ 𝑏 − 𝐹𝑑 ∙ 𝑐 = 0 

𝑁2 =
−𝐺𝑅𝑡 ∙ 𝑐 + 𝐺𝑅𝑛 ∙ 𝑏 − 𝐹𝑑 ∙ 𝑐

(𝑎 + 𝑏)
 

𝑵𝟐 =
−265,4 ∙ 0,2436 + 368 ∙ 0,2472 − 9,25 ∙ 0,2436

(0,2968 + 0,2472)
= 𝟒𝟒, 𝟐𝟑 𝑵 

𝑻𝟐 = 𝑁2 ∙ 𝑓2 = 44,23 ∙ 0,748 = 𝟑𝟑, 𝟎𝟖 𝑵 

 

       Celkový moment pro kontinuální pohyb poté dostanu sečtením momentů předního 

a zadního kola. 

𝑴𝑲𝒁𝑳 = 𝑇1 ∙
𝐷𝐾𝑉

2
= 242,17 ∙

0,508

2
= 𝟔𝟏, 𝟓𝟏 𝑵 ∙ 𝒎 

𝑴𝑲𝑷𝑳 = 𝑇2 ∙
𝐷𝐾𝑉

2
= 33,08 ∙

0,508

2
= 𝟖, 𝟒 𝑵 ∙ 𝒎 

𝑴𝑪𝒆𝒍𝒌. = 𝑀𝐾𝑍𝐿 + 𝑀𝐾𝑃𝐿 = 61,51 + 8,4 = 𝟔𝟗, 𝟗𝟏 𝑵 ∙ 𝒎 

 

       Podmínka maximálního kroutícího momentu motoru: 

𝑀𝑀𝑎𝑥𝑘𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑙. ≥ 𝑀𝐶𝑒𝑙𝑘 

70 𝑁 ∙ 𝑚 ≥ 69,91 𝑁 ∙ 𝑚 

Podmínka splněna! 

 

       Podmínka proti prokluzu při použití koeficientu f1,2 = 0,748: 

𝑇1 + 𝑇2 ≥ 𝐺𝑅𝑡 + 𝐹𝑑 

242,17 + 33,08 ≥ 265,4 + 9,25 

275,26 𝑁 ≥ 274,65 𝑁 

Podmínka splněna! 

 

       Při použití vyššího koeficientu tření dokáže robot při kroutícím momentu motoru 

𝑀𝑀𝑎𝑥𝑘𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑙. =  70 𝑁 ∙ 𝑚 spolehlivěji překonat sklon plošiny o úhlu 35,8°. 
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       Podmínka proti překlopení: 

𝑁1 ≥ 0 ∧ 𝑁2 ≥ 0 

323,76 𝑁 ≥ 0 𝑁 ∧ 44,23 𝑁 ≥ 0 𝑁 

Podmínka splněna! 

 

       Pro jízdu po rovině stačí překonat síly Grt + Fd, tedy 9,25 N. 

       U výpočtu reakcí při maximálním náklonu plošiny, kdy se robot nepřeklopí je potřeba volit 

vysoký koeficient tření f1 u kontaktu zadního kola s plošinou, který zabrání proklouznutí. 

Výsledná reakce N2 = 0 vychází při úhlu náklonu plošiny ϕ = 44,6°. 

𝑁1 =
𝐺𝑅𝑡 ∙ 𝑐 + 𝐺𝑅𝑛 ∙ 𝑎 + 𝐹𝑑 ∙ 𝑐

(𝑎 + 𝑏)
 

𝑵𝟏 =
318,6 ∙ 0,2436 + 323,1 ∙ 0,2968 + 9,25 ∙ 0,2436

(0,2968 + 0,2472)
= 𝟑𝟐𝟑, 𝟎𝟓 𝑵 

𝑁2 =
−𝐺𝑅𝑡 ∙ 𝑐 + 𝐺𝑅𝑛 ∙ 𝑏 − 𝐹𝑑 ∙ 𝑐

(𝑎 + 𝑏)
 

𝑵𝟐 =
−318,6 ∙ 0,2436 + 323,1 ∙ 0,2472 − 9,25 ∙ 0,2436

(0,2968 + 0,2472)
= 𝟎 𝑵 

 

6.9.  Kontrola proti překlopení na bok 

       Pokud budu předpokládat, že robot (Obr. 62) na sobě nebude vozit žádná břemena a díky 

tomu se neposune těžiště, maximální úhel, při kterém dojde k převážení, mohu spočítat 

následovně: 
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Obr. 62 – Překlopení na bok 

 

       Parametry pro výpočet: 

• a:  295 mm 

• b:  254 mm 

• c:  243,6 mm 

• b – c:  10,4 mm 

 

       Podmínka proti převážení na bok: 

𝑎 ∙ cos 𝛼 + (𝑏 − 𝑐) ∙ sin 𝛼 − 𝑏 ∙ sin 𝛼 > 0 

sin 𝛼

cos 𝛼
>

𝑎

𝑐
 

𝜶 > arctg
𝑎

𝑐
> arctg

0,295

0,2436
> 𝟓𝟎, 𝟒𝟓° 

 

       Sklon plošiny nesmí být větší než 50,45°. 
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6.10.  Překážka typu kvádr 

 

Obr. 63 – Překážka typu kvádr 

 

       Vzdálenost podvozku od země vyjma šroubů držící hliníkový krytovací plech a zanedbání 

deformace pneumatiky je 127 mm. Délka těla mezi koly při pohledu na robot z boku 

je dle obrázku (Obr. 63) 104 mm. Z toho vyplývá, že maximální výška překážky o tvaru kvádru 

o šířce menší než 104 mm musí být menší než 127 mm, aby nedošlo ke kontaktu těla robotu 

s překážkou. Pokud by překážka byla širší než 104 mm, její výška by také mohla být větší 

a robot by ji dokázal překonat. Mít kola robotu blízko u sebe je výhoda pro zdolávání vyšších 

a užších překážek. 

 

6.11.  Vztlaková síla působící na robot 

       Pro zjištění, zda se robot udrží na hladině a dokáže plavat byl proveden zjednodušený 

výpočet, který vychází z odhadu objemu celého robotu a jeho hmotnosti. 

       K výpočtu byly použity vnější rozměry kvádru těla robotu se zkosením a přibližný odhad 

objemu kol se vzduchem z Crea. 

       Výpočtem zjistím, jak velká bude ponořená část těla robotu. Robot bude plavat, když tíhová 

síla a vztlaková síla působící na ponořenou část robotu budou v rovnováze. 

       Z konstrukčního hlediska je výhodné, aby v robotu byl dostatek prázdného prostoru 

a utvořila se vzduchová kapsa, která umožní robotu se udržet na hladině. 
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       Parametry pro výpočet: 

Délka těla robotu a: 891 mm 

Šířka těla robotu b: 504 mm 

Výška těla robotu c: 254 mm 

1. strana zkosení d: 100 mm 

2. strana zkosení e: 50 mm 

m:  92,5 

g:  9,81 m ∙ s-2 

ρk.:  1 000 kg/m3
 

Vkola: 3 213 607 mm3 

 

       Výpočet vztlakové síly: 

𝐹𝐺 = 𝐹𝑣𝑧 

𝑉𝑟 ∙ 𝜌𝑟 ∙ 𝑔 = 𝑉𝑝č ∙ 𝜌𝑘 ∙ 𝑔 

𝑉𝑝č = 𝑉𝑟 ∙
𝜌𝑟

𝜌𝑘
 

𝑉𝑟 = 𝑉1 − 𝑉2 + 4 ∙ 𝑉𝑘𝑜𝑙𝑎 

𝑽𝟏 = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐 = 0,891 ∙ 0,504 ∙ 0,254 = 𝟎, 𝟏𝟏𝟒𝟎𝟔𝟐𝟐𝟓𝟔 𝒎𝟑 

𝑽𝟐 = (
𝑑 ∙ 𝑒

2
) ∙ 𝑏 = (

0,1 ∙ 0,05

2
) ∙ 0,504 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟐𝟔 𝒎𝟑 

𝑽𝒓 = 0,112802253 − 0,00126 + 4 ∙ 0,003213607 = 𝟎, 𝟏𝟐𝟓𝟔𝟓𝟔𝟔𝟖𝟒 𝒎𝟑 

𝝆𝒓 =
𝑚

𝑉𝑟
=

92,5

0,124396684
= 𝟕𝟑𝟔, 𝟏 𝒌𝒈/𝒎𝟑 

𝑽𝒑č = 𝑉𝑟 ∙
𝜌𝑟

𝜌𝑘
= 0,124396684 ∙

736,1 

1000
= 𝟎, 𝟎𝟗𝟐𝟓 𝒎𝟑 

𝑽𝒏𝒉𝒍 = 𝑉𝑟 − 𝑉𝑝č = 0,125656684 −  0,0925 = 𝟎, 𝟎𝟑𝟑𝟏𝟓𝟔𝟔𝟖𝟒 𝒎𝟑 

𝑭𝑮 = 𝑚 ∙ 𝑔 = 92,5 ∙ 9,81 = 𝟗𝟎𝟕 𝑵 

𝑭𝒗𝒛 = 𝑉𝑝č ∙ 𝜌𝑘 ∙ 𝑔 = 0,0925 ∙ 1000 ∙ 9,81 = 𝟗𝟎𝟕 𝑵 

 

       Ponořená část robotu bude 0,0925 m3. Nad hladinou tedy zůstane zbývajících 

0,033156684 m3, což je 35,84 % z jeho celkového objemu. To by mělo robotu stačit 

k pohodlnému manévrování na hladině díky otáčení kol, na kterých jsou elementy pro záběr 
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do vody. Kolo přesahuje rám robotu a elementy se vyskytují i nad tělem robotu. Z toho vyplývá, 

že elementů pro záběr do vody bude část neponořených. 

 

6.12.  Použité materiály pro konstrukci robotu 

       Zvoleným materiálem hřídele je ocel 12 060. Dle strojnických tabulek 

je σdov. = 175 MPa ÷ 205 MPa. [37] Hřídel bude povrchově upravena technologií „ARCOR“. 

Jedná se o nitridaci v solné lázni s následnou oxidací. Cílem je zlepšit odolnost proti opotřebení, 

zadření, otěru a korozi. 

       Touto úpravou lze docílit zlepšení některých vlastností [38]: 

• vysoké mechanické vlastnosti 

• dobré třecí vlastnosti 

• vysoká protikorozní odolnost 

• funkčnost drsnosti povrchu 

• získání efektního vzhledu povrchu 

• nulové vodíkové křehnutí 

• vyváženost úpravy na součástkách složených tvarů 

• reprodukovatelnost a soudržnost 

 

       Rám robotu je modelován z ocelových čtvercových profilů 20x20x2-S235JRH (Obr. 64, 

65) od dodavatele TRIMOT s.r.o., které jsou spolu svařeny. Hotový rám bude pozinkován 

z důvodu koroze. Pro uchycení hliníkových krytů jsou do profilů vyvrtány otvory, do kterých 

jsou umístěny nýtovací matice. 

 

Obr. 64 – Rozměry čtvercových profilů [39] 
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Obr. 65 – Parametry čtvercových ocelových profilů [39] 

 

       Pro krytování robotu byly použity hliníkové plechy o tloušťce tp = 2 mm z internetového 

obchodu www.e-klempir.cz. [40] 

 

6.13.  Těsnění 

           

                   Obr. 66 – OmniLipTM [41]                          Obr. 67 – O – kroužek 

 

       Pro utěsnění hřídelů byla použita těsnění OmniLipTM 60 – 25x47 – 03 M1 (Obr. 66), která 

mohou být použita pro hřídele, jejichž otáčky jsou do 10 m/s. Dovolený tlak je do 0,7 MPa. 

Doplňkový údaj 03 říká, že zvolená těsnění jsou vhodná pro utěsnění proti vodě. [41] 

       Těsnícím prvkem pro utěsnění v místě styku ložiskového pouzdra a hliníkového krytu je O-

kroužek (Obr. 67). Byly použity dva typy pro hnanou a hnací hřídel. Jedním je O-kroužek 
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66,4 x 1,78 NBR70 a druhým je O-kroužek 71 x 1,5 NBR70. Pro mou aplikaci byl použit běžný 

materiál NBR. 

       O-kroužek umístěný v drážce změní svůj tvar z kruhového průřezu na eliptický a stlačený 

kroužek utěsní spáru mezi kontaktními plochami a dnem drážky. Průměr průřezu O-kroužku 

musí být vždy větší než hloubka drážky. [42] 

       Vyrábí se několik typů O-kroužků [42]: 

• NBR – Nitrilová pryž (olejovzdorná pryž, pro normalizovanou těsnicí techniku) 

• VMQ/MVQ – Silikonová pryž (pro extrémní mínusové i plusové teploty) 

• FPM/FKM – Fluorové pryže (odolné provozním teplotám do +200°C) 

• CR – Chloroprenové pryže (vysoká odolnost proti stárnutí, ozonu, kyselinám a alkáliím) 

• EPDM – Etylénpropylénový kaučuk (pro brzdové kapaliny na glykolové bázi) 

 

       K utěsnění v místě mezi svařovaným rámem a krytovacím rámkem bylo použito 

obdélníkové gumové těsnění, které je možno vyrobit na zakázku od výrobce www.aditeg.cz. 

[43] 

       K utěsnění nerozebíratelných spojů je použit víceúčelový tmel Loctite 270 (Obr. 68). 

Je použit k utěsňování závitových spojů, kontaktu ocelového rámu a hliníkového plechu, a také 

kontaktu hliníkového plechu a průhledných plastových krytů čelních světel a kamery. [44] 

 

Obr. 68 – Loctite 270 [44] 

 

 

 



105 

6.14.  Volba kol 

 

Obr. 69 – Kola [45] 

 

       Jsou zvoleny čtyři kola (Obr. 69) o průměru 𝐷𝑘𝑣 = 0,508 𝑚 = 20". Kola jsou volena 

z internetového obchodu www.aliexpress.com a náboj kola bude vyráběný. Ráfek kol disponuje 

32 otvory pro výplet. Výplet utvoří několik pomyslných ploch, na které budou umístěny 

elementy pro záběr do vody. Ty budou připevněny na samotný výplet. Kolo je k hřídeli 

připojeno svěrným spojením a je možná jeho výměna. 

       Existuje norma (Obr. 70), která uvádí značení rozměrů kol. Na jejím základě lze měnit 

náhradní pláště kol s duší. 

 

Obr. 70 – Norma rozměrů kol [46] 
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6.15.  Velká baterie 24 V 

 

Obr. 71 – Velká baterie 24 V [47] 

 

Nominální napětí 25,6 V 

Kapacita 80 Ah 

Články baterie LiFePO4 3,2 V 80 Ah 

Kontinuální vybíjecí proud 200 A 

Špičkový vybíjecí proud 400 A 

Hmotnost 21,4 kg 

Životní cyklus 2 000x (IEC Standard)  

Tab. 22 – Parametry velké baterie 24 V [47] 

 

       Byla zvolena jedna baterie (Obr. 71) pro napájení obou pohonů s driverem a světel. 

Celková spotřeba energie se odvíjí od způsobu zatěžování robotu během provozu. 

       Robot bude zatěžován během svého provozu 2 % na plný výkon, 50 % na střední výkon 

a 48 % na malý výkon. Dle vybraného motoru, jehož jmenovitý proud Ijm = 27 A a špičkový 

proud Išm = 106,1, byla zvolena baterie o jmenovitém napětí U = 24 V, proudu Ijb = 200 A 

a špičkovém proudu Išb = 400 A. Maximální odebíraný špičkový proud bude však 202,08 A, 

neboť zvolený kontrolér dokáže dodávat právě 100 A pro každý motor, spolu se 2,08 A 

odebíranými kontrolérem. 

       Doba provozu robotu byla stanovena dle požadavkového listu na 1 hodinu. 

       Proud odebíraný kontrolérem: 

𝑰𝒌𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍. =
𝑃

𝑈
=

50

24
= 𝟐, 𝟎𝟖 𝑨 

       Kde P je výkon kontroléru a U napětí baterie. 
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       Proud dodávaný do motorů při špičkové zátěži: 

𝑰š𝒄 = 𝑛𝑚 ∙ 𝐼š𝑚 = 2 ∙ 100 = 𝟐𝟎𝟎 𝑨 

 

       Proud dodávaný do motorů při střední zátěži: 

𝑰𝒔𝒕ř𝒄 = 𝑛𝑚 ∗ 𝐼𝑗𝑚 = 2 ∗ 27 = 𝟓𝟒 𝑨 

 

       Proud dodávaný do motorů při malé 20% zátěži: 

𝑰𝒎𝒂𝒍𝒄 = 0,2 ∙ 𝐼𝑗𝑚 = 0,2 ∙ 54 = 𝟏𝟎, 𝟖 𝑨 

 

       Do celkové energetické spotřeby jsou zahrnuta i čelní světla, která jsou použita dvě, a brzdy 

na motorech. Jedno světlo má proudový odběr Is = 0,4 A a jedna brzda Ib = 0,48 A. U výpočtu 

je předpokládáno neustálé svícení světly a odbrzdění motorů. 

𝐼𝐶𝑒𝑙𝑘𝑣𝑏. = 𝐼𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙. + 0,02 ∙ 𝐼š𝑐 + 0,5 ∙ 𝐼𝑠𝑡ř𝑐 + 0,48 ∙ 𝐼𝑚𝑎𝑙𝑐 + 2 ∙ 𝐼𝑠 + 2 ∙ 𝐼𝑏 

𝑰𝑪𝒆𝒍𝒌𝒗𝒃. = 2,08 + 0,02 ∙ 200 + 0,5 ∙ 54 + 0,48 ∙ 10,8 + 2 ∙ 0,4 + 2 ∙ 0,48 = 𝟒𝟎, 𝟎𝟐 𝑨 

 

       Celková kapacita velké baterie je 80 Ah. Celková doba provozu robotu podle způsobu 

zatížení bude vyšší. 

𝒕 =
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑘é 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒

𝐼𝐶𝑒𝑙𝑘𝑣𝑏.
=

80

40,02
= 1,999 = 𝟏 𝒉 𝒂 𝟓𝟗 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕 

 

6.16.  Řídící jednotka 

 

Obr. 72 – Raspberry Pi 3 model B [48] 
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Napájecí napětí 5 V 

Proud 300 mA 

Proud při max. zatížení 1,34 A 

Redukce napětí pro další zařízení 3,3 V a 5 V 

Nízkoúrovňové periferie 17 x GPIO 

Procesor (CPU) 1.2 GHz 64-bit quad-core ARM Cortex-A53 

Paměť (SDRAM) 1 Gb 

Integrovaná síť 10/100 Mbit/s Ethernet + Wi-Fi 802.11n 

a Bluetooth 4.1 

USB porty 4 

I2C rozhraní Ano 

Tab. 23 – Parametry Raspberry Pi 3 model B [48] 

 

       Na základě hodnocení, testů a recenzí Christophera Barnatta, který týdně nahrává videa 

o novinkách výpočetní techniky na trhu na YouTube s názvem ExplainingComputers, byla 

zvolena tato řídící jednotka (Obr. 72) z důvodu dobré optimalizace a poměru cena - výkon. 

Výhodou je I2C rozhraní pro možné připojení senzorů. 

       Jedním z jeho videí je ukázka průzkumného pásového robotu s využitím základové desky 

Raspberry Pi Zero s kamerou přímo od RaspberryPi (Obr. 73, 74). 

                               

        Obr. 73 – Zapojení pásového robotu [49]          Obr. 74 – RaspberryPiCameraBoard [49] 
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6.17.  Wi-Fi přijímač pro řídící jednotku 

 

Obr. 75 – Wi-Fi přijímač [50] 

 

       Byl zvolen přijímač se šroubovacím konektorem (Obr. 75) pro připojení antény Delock 

(Obr. 79). Ten bude zapojen do jednoho z USB slotů Raspberry Pi 3 model B. 

 

6.18.  Kamera 

 

Obr. 76 – Kamera DCS‑5030L [51] 

 

Napájecí napětí 5 V 

Proud 1,5 A 

Připojení  Wi-Fi 

Konektivita 802.11n/g/b bezdrátová 

10/100 Ethernet port 

Rozlišení videa 1 280 x 720 

Zorný úhel 94,36° 

Otáčení hlavy vodorovně -170° - +170° (Celkem 340°) 

Ovládání hlavy horizontálně -20° - +90° (Celkem 110°) 

Hmotnost 0,293 kg 

Tab. 24 – Parametry kamery DCS-5030L [51] 
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       Kamera (Obr. 76) bude napájena 5 V přes měnič napětí. Bude odstraněna její anténa 

a nahrazena jinou anténou, která bude umístěna mimo tělo robotu, aby tělo robotu nebránilo 

signálu. Úprava může být provedena podle podobného návodu, kde je měněna anténa 

u podobné kamery stejného výrobce. Pro názornost jsou níže uvedeny ilustrační obrázky 

(Obr. 77, 78). 

           

Obr. 77 – Odstranění antény – 1 [52]                 Obr. 78 – Odstranění antény – 2 [52] 

 

       Bude nahrazena anténou od výrobce Delock (Obr. 79). Stejná anténa bude použita 

i pro ovládání řídící jednotky Raspberry Pi 3 model B. Pro zvýšení těsnosti můžou být antény 

případně zatmeleny. Robot se však dokáže udržet na hladině a antény nebudou ponořeny. 

 

Obr. 79 – Anténa Delock [53] 

 

Frekvenční rozsah 2 400 – 2 500 MHz / 5 150 – 5 875 MHz 

Zisk antény 1,4 dBi @ 2 400 – 2 500 MHz 

3,0 dBi @ 5 150 – 5 875 MHz 

Impedance 50 Ω 

Polarizace lineární, vertikální 

Stupeň krytí IP67 

Tab. 25 – Parametry antény Delock [53] 
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6.19.  Sonary 

   

Obr. 80 – Sonary [54] 

 

Rozlišení 1 cm 

Čtecí frekvence 40 Hz 

Konektivita I2C Ano 

Napětí 3 V – 5,5 V 

Proud 3,4 mA 

Stupeň krytí IP67/IP68 

Maximální dosah 765 cm 

Tab. 26 – Parametry sonarů [54] 

 

       Sonary (Obr. 80) jsou v robotu umístěny celkem čtyři. Zvoleno je kompaktní řešení. Dva 

jsou vpředu a dva vzadu. Mohou sloužit k detekci překážek například tehdy, když se robot 

dostane mimo signál dosahu za pomoci ostatních senzorů jako jsou GPS, kompas, akcelerometr 

a inklinometr. Výrobce nabízí i řešení se stupněm krytí IP68. Sonary jsou napojeny na I2C. 

 

6.20.  Kompas 

                

            Obr. 81 – Kompas [55]                    Obr. 82 – Parametry kompasu [55] 

 

       Kompas (Obr. 81, 82) je vybrán z internetového obchodu www.snailshop.cz a je napojen 

na I2C. 
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6.21.  GPS 

 

Obr. 83 – GPS [56] 

 

Satelity 66 pořizovacích kanálů 

22 sledovacích kanálů 

Napětí 4,5 V – 5,5 V 

Proud 100 mA 

Přesnost polohy < 2,5M CEP 

Přesnost rychlosti < 1 m/s 

Přesnost pořizování - 148 dBm 

Sledovací přesnost -165 dBm 

Přenosová rychlost 4 800 – 115 200 bps 

9 600 bps základní 

Tab. 27 – Parametry GPS [56] 

 

       GPS (Obr. 83) bude zapojeno do jednoho z USB portů Raspberry Pi 3 model B. Samotný 

GPS modul bude k plechu připevněn stahovacím páskem. Z modulu bude vyvedena anténa 

(Obr. 84) ven z těla robotu, aby tělo robotu nebránilo signálu. Pro lepší zatěsnění je možno 

použít tmel. Robot se dokáže udržet na hladině a anténa nebude ponořená. 

 

Obr. 84 – GPS anténa [57] 
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GPS frekvence 1 575,42 Mhz/1602 MHz 

Zisk 2 dBic 

Impedance 50 Ω 

Napětí 2,2 V – 5 V 

Proud 5 mA – 15 mA 

Stupeň krytí IP65 – IP67 

Tab. 28 – Parametry GPS antény [57] 

 

6.22.  Akcelerometr 

           

  Obr. 85 – Akcelerometr [58]                          Obr. 86 – Parametry akcelerometru [58] 

 

       Akcelerometr (Obr. 85, 86) je vybrán z internetového obchodu www.snailshop.cz bude 

napojen na I2C. Připevněn bude šroubem spolu s distanční trubičkou k plechu. 

 

6.23.  Inklinometr 

 

Obr. 87 – Inklinometr [59] 
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Napájecí napětí 5 V 

Proud Max. 500 mA 

Připojení  USB 

Počet os 2 

Rozsah +-90° 

Přesnost 0,5° 

Rozlišení 14 bit 

Přesnost při 25° 0,15° 

Tab. 29 – Parametry inklinometru [59] 

 

       Inklinometr (Obr. 87) bude zapojen do jednoho z portů řídící jednotky Raspberry Pi 3 

model B. Stačí mít v konstrukci zařazen jeden na ležato, neboť dokáže snímat naklopení 

ve dvou osách. Umožní robotu zjišťovat sklon terénu. 

 

6.24.  Teplotní čidla 

                       

    Obr. 88 – Teplotní čidlo LM75A [60]      Obr. 89 – Parametry teplotního čidla LM75A [60] 

 

       V konstrukci jsou zařazeny dvě teplotní čidla (Obr. 88, 89), která jsou napojena na I2C. 

Jedno je umístěno v zadní části robotu u motorů a druhé v části přední u kamery. Obě budou 

zaznamenávat aktuální stav teploty v obou částech těla robotu a zjišťovat, jestli se vnitřek 

robotu stačí ochlazovat teplosměnnou plochou hliníkového krytu. Pokud by byl kryt velmi 

špinavý, například od bláta, účinnost ochlazování by se snížila. 
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6.25.  Senzor napětí a proudu 

               

Obr. 90 – Senzor napětí a proudu [61]          Obr. 91 – Parametry senzoru napětí a proudu [61] 

 

       Senzor napětí a proudu INA3221 (Obr. 90, 91) je tříkanálový senzor proudu a napětí 

s rozhraním I2C nebo SMBUS. Na obrázku (Obr. 92) je ilustrační zapojení senzoru s řídící 

deskou Arduino UNO. Podobně bude zapojen i v mém případě. Senzor bude kontrolovat 

proudový odběr baterie a její napěťový stav. 

 

Obr. 92 – Zapojení senzoru napětí a proudu INA3221 [61] 

 

6.26.  Měnič napětí 

       

             Obr. 93 – Měnič napětí [62]                Obr. 94 – Parametry měniče napětí [62] 
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       Měnič napětí (Obr. 93, 94) bude redukovat napětí malé baterie z 12 V na 5 V. Výstupní 

proud bude napájet Raspberry Pi 3 model B a kameru. Celkový maximální odebíraný proud 

je menší než 3 A, který je měnič schopen dodat. 

 

6.27.  Ethernet switch 

 

Obr. 95 – Ethernet switch [63] 

 

       Ethernet switch (Obr. 95) disponuje pěti porty. Bude napájen malou 12 V baterií a bude 

do něj zapojený driver, kamera a Raspberry Pi 3 model B. 

 

6.28.  Relé 

 

       Obr. 96 – Relé ME-1-3BSM [64]                      Obr. 97 – Parametry relé ME-1-3BSM [64] 



117 

       Relé ME-1-3BSM (Obr. 96, 97) bude napojeno na GPIO piny Raspberry Pi 3 model B 

a bude spínat kontakt mezi světly robotu a velkou baterií. Proudový odběr obou světel je 0,8 A 

a napětí 24 V. 

 

6.29.  Malá baterie 12 V 

 

Obr. 98 – Malá baterie 12 V [65] 

 

Jmenovité napětí 12 V 

Nominální kapacita 8,8 Ah 

Přepěťová ochrana proti přepólování 12,6 V 

Nominální proud 5 A 

Špičkový proud 12 A 

Životnost 500 krát 

Hmotnost 0,56 kg 

Tab. 30 – Parametry malé baterie 12 V [65] 

 

       Zvolená baterie (Obr. 98) bude napájet řídící jednotku Raspberrypi 3 model B, kameru, 

sonary, kompas, GPS, akcelerometr, inklinometr, teplotní čidla, senzor napětí a proudu, Wi-Fi 

přijímač a switch. Na snížení výdrže baterie se podepíše i použitý měnič napětí a relé, které 

jsou taky použity v obvodu. 

       Celkový odběr proudu je počítán při maximálním zatížení, kde prvky zapojené 

do Raspberry Pi budou odebírat proud na základě maximálního odběru proudu této řídící 

jednotky specifikované výrobcem, aby bylo zaručeno, že systém bude fungovat po celou dobu 

jeho provozu. Proud, který dokáže obecně dodat USB port, je uvažován v tabulce (Tab. 31), 



118 

a to 500 mA. Ve skutečnosti bude proud výrazně nižší. Celková spotřeba by se musela otestovat 

až při reálném zapojení. 

       Doba provozu robotu byla stanovena dle požadavkového listu na 1 hodinu. 

Komponenty Proud [mA] Komponenty Proud [mA] 

Raspberry Pi 3 model B 1 340 Kamera + anténa 1 500 

Sonar 3,4 Kompas 20 

GPS + anténa 500 Akcelerometr 2 

Inklinometr 500 Teplotní čidlo 0,28 

Wi-Fi přijímač + anténa 500 Senzor napětí a proudu 0,35 

Měnič napětí (dle účinnosti) 32 Switch 275 

Relé 66,7   

Tab. 31 – Proudová spotřeba 

 

       Raspberry Pi 3 model B a kamera budou napájeny přes měnič napětí, který redukuje napětí 

malé baterie z 12 V na 5 V. 

       Do Raspberry Pi 3 model B budou zapojeny 4 sonary, GPS, inklinometr, Wi-Fi přijímač, 

relé, kompas, akcelerometr, 2 teplotní čidla, senzor napětí a proudu. Celková spotřeba těchto 

komponent nesmí přesáhnout 1 340 mA. Bude proto počítáno s touto hodnotou. 

𝑰𝑪𝒆𝒍𝒌𝒎𝒃. = 𝐼𝑅𝑎𝑠𝑝𝑏𝑒𝑟𝑟𝑦 + 𝐼𝑘𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎 + 𝐼𝑚ě𝑛𝑖č + 𝐼𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐ℎ 

𝑰𝑪𝒆𝒍𝒌𝒎𝒃. = 1 340 + 1 500 + 32 + 275 = 𝟑 𝟏𝟒𝟕 𝒎𝑨 

 

       Celková kapacita malé baterie je 8 800 mAh a celková výsledná spotřeba tuto hodnotu 

nepřesáhne ani za více než hodinu. Zároveň trvalý výbojový proud baterie je menší než 

5 000 mA. Celková maximální spotřeba nepřekročí tuto hodnotu. 

𝒕 =
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑙é 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒

𝐼𝐶𝑒𝑙𝑘𝑚𝑏.
=

8 800

3 147
= 2,8 = 𝟐 𝒉 𝒂 𝟒𝟖 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕 

       Celková doba provozu robotu je však závislá na době provozu z velké baterie, a to 1 h 

a 59 min. 
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6.30.  Blokové schéma zapojení 

 

Obr. 99 – Blokové schéma zapojení 

 

       V obvodu (Obr. 99) jsou použity dvě baterie. Baterie o napětí 24 V je určena pro motory, 

drivery a čelní světla. Malá 12 V baterie napájí ostatní komponenty. Je použito měniče napětí, 

který redukuje napětí malé baterie z 12 V na 5 V. 

       Většina senzorů je napojená na I2C, ostatní jsou napojeny přes USB do Raspberry Pi 3 

model B. 

       Relé bude ovládáno GPIO piny řídící jednotky. Bude spínat kontakt a ovládat vypnutí 

či zapnutí čelních světel. 

       Motory a jejich brzdy jsou řízeny driverem, který využívá ethernet port. Z důvodu zvýšení 

ethernet portů je použit switch. 

       Robot bude ovládán pomocí Wi-Fi signálu generovaného routerem. Další možností, jak 

by mohl být robot ovládán, je za pomoci využití mobilní sítě a následného vytvoření hotspotu 
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na robotu. V takovém případě však není zaručeno, že bude poskytovatelem dostatečně pokryta 

operační oblast signálem. 

 

6.31.  Router 

 

Obr. 100 – Router DIR‑842 [66] 

 

       Jelikož kamera je použita od výrobce D-Link, je vhodné použít router od stejného výrobce. 

Byl zvolen router s označením DIR‑842 (Obr. 100). 

 

Rozhraní IEEE 802.11 ac/n/g/b/a wireless  

10/100/1000 Gigabit Ethernet WAN port 

4x 10/100/1000 Gigabit Ethernet Lan ports 

Počet antén 4 

Operační frekvence 2 400 – 2 483,5 MHz/5 150 – 5 725 MHz 

Tab. 32 – Parametry routeru DIR‑842 [66] 
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7.  Závěr 

 

       Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem čtyřkolového mobilního robotu 

určeného pro pohyb ve členitém terénu ve vnitřním i venkovním prostředí. Začátek práce 

je věnován popisu servisních robotů, možnosti jejich řízení a dostupných technologií. Dále 

se pojednává o konkrétních dostupných robotech, které mají nějakým způsobem přínos 

pro vlastní návrh. 

       Na základě analýzy servisních robotů byl vytvořen požadavkový list a navrženo pět variant 

řešení. Pro výběr optimální varianty byla provedena hodnotová analýza. Z této analýzy 

vyplynulo, že pro podrobnější zpracování je vhodná varianta A. Výsledné parametry finální 

verze této varianty byly porovnány v tabulce (Tab. 18) s požadavkovým listem. 

       Nejprve na základě výpočtu pro překonání nejsložitější překážky (překlopení robotu 

o kolmou stěnu) byly navrženy pohony, driver, řemenový převod, zkontrolovány hřídele 

a ložiska. 

       Při kombinaci zvolených motorů a kol byla spočtena maximální rychlost robotu 

pro kontinuální pohyb, která dosahuje 2,68 km/h. 

       Následně byly spočteny parametry robotu pro překonávání překážky typu nakloněná 

plošina, kterou robot dokáže zdolat o jejím maximálním sklonu 35,8° a koeficientu tření 

f1,2 = 0,748 při maximálním kroutícím momentu motoru pro kontinuální pohyb, který činí 

70 N ∙ m. Byl také spočten případ, kdy se robot překlopí vzad a popsáno, kdy robot proklouzne. 

       Další část výpočtu se věnuje překlopení robotu na bok, kdy maximální sklon překážky 

je do 50,45° a schopnosti zdolávat překážku typu kvádr, která nesmí být vyšší než 127 mm, 

pokud je její šířka menší než 104 mm. 

       Z důvodu ověření, zda se robot ponoří pod vodu nebo zůstane plavat byl proveden 

zjednodušený výpočet vztlakové síly působící na robot. Z výpočtu vyplynulo, že neponořená 

část robotu činí 35,84% z celkového objemu robotu. 

       Zbytek práce byl zaměřen na volbu materiálů, těsnění, kol, baterií, řídící jednotky 

a senzorů. Byla spočtena celková spotřeba velké 24 V i malé 12 V baterie. Na základě tohoto 

výpočtu byla stanovena celková doba provozu robotu, která se odvíjí od spotřeby baterie, která 

bude dříve vyčerpána a činí 1 h a 59 min. 

       V závěru práce bylo navrženo blokové schéma zapojení 
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