
1    Popis řešené problematiky 

           Každý z nás jistě někdy potřeboval či vyhledal lékařskou pomoc. Ať už byl charakter 

úrazu či onemocnění jakýkoliv, určitě se shodneme na tom, že práce lékařů a vůbec veškerého 

zdravotnického personálu je nepostradatelná. Však také nároky na jejich odborné znalosti 

rostou s dobou a jsou čím dál vyšší. Je tedy více než jasné, že se tyto nároky týkají i vybavení, 

pomůcek a veškerého inventáře zdravotnických zařízení. K poskytnutí nejlepší možné péče a 

profesionálních výkonů, musí být lékaři vybaveni pomůckami, které budou do detailu 

splňovat jejich náročné požadavky, speciálně jedná-li se o vybavení chirurgických oddělení a 

operačních sálů. 

 Nepostradatelným vybavením každého operačního sálu je operační stůl, na němž se 

odehrávají všechny úkony, a u kterého musí doktoři trávit i několik hodin při zachraňování 

lidských životů. Je proto nesmírně důležité, aby byla práce s takovýmto stolem pro operatéra 

co nejjednodušší, nejpohodlnější a jeho konstrukční parametry umožňovali snadný přístup 

k operovaným oblastem poraněného. Jednou z nejvýznamnějších částí stolu je jeho zvedací 

mechanismus. Ten musí splňovat řadu technických požadavků: 

a) Musí bez problémů unést váhu operovaného, ale i vlastní váhu operačního stolu 

(přibližně 220 kg). Použitý materiál by tedy měl být co nejlehčí, ale zároveň pevný, 

odolný a musí splňovat hygienické požadavky. 

b)  Důraz je dále kladen na zdvihové vlastnosti stolu, mechanismus zvedání by měl být 

snadno ovladatelný a to bez větší námahy. Nejmenší zdvihová výška stolu by měla 

odpovídat výšce mobilního lehátka, na kterém je pacient transportován na operační sál 

a ze kterého je dále přenesen na samotné zařízení (asi 600 mm). Maximální zdvih je 

limitován individuálními požadavky samotného lékaře tak, aby pro něj i dlouhodobá 

práce nebyla zatěžující a nezpůsobovala např. bolesti zad (asi 1200 mm). Samotný 

zdvih, ale i spouštění, by mělo probíhat co nejplynuleji, z důvodu komfortu pacienta, 

ale také z bezpečnostních důvodů, které nastávají např. při poškození páteře 

zraněného. Na druhou stranu by však pohyb stolu měl být dostatečně rychlý. 

c) Provedení zdvihového mechanismu by mělo být co nejméně komplikované a nezávislé 

na zdrojích elektrické energie. Další podmínkou je malá hlučnost, vzhledem 

k charakteru využití tohoto mechanismu. 

d) Výrobní náklady by měly být co nejnižší. 



         Je tedy patrné, že tyto náročné požadavky na chování a parametry nesplňuje každý typ.  

V současnosti můžeme najít mnoho společností, jak zahraničních či tuzemských, které se 

problematikou výroby operačních stolů zabývají. Pro stručnou orientaci mohu uvést několik 

nejdůležitějších firem, které mají s výrobou, inovací a produkcí operačních stolů mnohaleté 

zkušenosti a pomohou nám se zorientovat v aktuální nabídce operačních stolů. Mezi špičky 

v oboru patří firmy Trumpf, Nimotech, Ramed či Selet. Když se podíváme na jejich nabídku, 

zjistíme, že se v současnosti nejvíce používají operační stoly, které ke zvedání využívají 

hydraulické zařízení, nebo jsou poháněny elektromotorem. Zkusme se tedy podívat na 

jednotlivé konstrukční řešení těchto typů, zvážit všechny jejich výhody a nevýhody a 

zamyslet se nad možností jiného řešení. 

       Operační stoly s hydraulickým zdvihovým mechanismem jsou založeny na 

hydraulickém principu. Hydraulika je technická disciplína zabývající se využitím 

mechanických vlastností tekutin pro technické účely. Teoretické základy poskytuje hydraulice 

mechanika tekutin. Hydraulika využívá jak znalostí z hydrostatiky, tak i z hydromechaniky. 

Vlastní hydraulické zařízení je mechanický stroj, jehož hlavní součásti jsou 2 písty a mezi 

nimi uzavřená kapalina (obvykle se jedná o hydraulický olej). Působí-li síla na jeden píst, 

kapalina přenese sílu k druhému pístu. Princip hydraulického zařízení vychází z Pascalova 

zákona. Síla, působící na první píst, vytváří v kapalině tlak, který se přenáší do všech míst 

kapaliny, tedy i k druhému pístu. Na druhý píst tlačí kapalina stejně velkým tlakem a podle 

velikosti obsahu pístu působí celkovou silou, která může být větší, než byla původní síla na 

první píst. Síla se tak nejen přenese, ale i zvětší.  

 

        Obrázek 1.1: Schéma Pascalova zákona 

   

Hydraulická zařízení tedy disponují nespornými výhodami, jako jsou snadná a přesná 

ovladatelnost, plynulost a malá hlučnost. Vlastní zdvih je povětšinou uskutečňován šlapáním 

lékaře na pedál, viz obr. 1.3 
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Obrázek 1.2:Veterinární hydraulický operační stůl  

 

 

Obrázek 1.3: Ukázka ovládání zdvihového mechanismu 

 

Po drobnějším prozkoumání vyplyne ovšem na povrch několik negativ jako častý servis, 

velké výrobní náklady, váha či riziko vytečení oleje přes těsnění gufera, což je z hlediska 

nároků na sterilnost operačních stolů velkým problémem. Někdy je potřeba dát olejovou 



pumpu mimo samotný stůl, což klade nároky na potřebné místo. Proto celkem osvědčený 

hydraulický princip pro naše potřeby vykazuje několik nemalých závad. 

          Druhým, velmi rozšířeným druhem je operační stůl, jenž je poháněn a ovládán 

elektromotorem což je elektrický, obvykle točivý stroj, měnící elektrickou energii na 

mechanickou práci. V běžném rotačním motoru je umístěn rotor tak, aby magnetické pole 

vytvářené ve vodičích rotoru a magnetické pole statoru vyvíjely krouticí moment přenášený 

na rotor stroje. Tento krouticí moment pak způsobuje kýženou rotaci otáčivé části stroje – 

rotoru, motor se točí a rotační pohyb je transformován na posuvný pohyb, tedy zdvih. 

 

 

 

 

 

 

 

             

     Obrázek 1.4: Ukázka elektromotoru 

 

Výhodami tohoto typu jsou jednoduché a přístupné ovládací prvky, které jsou situovány 

v podobě tlačítek na boku stolu, nebo nožního pedálu na zemi. Stejně jako hydraulický 

operační stůl také stůl s elektromotorem má plynulý, spolehlivý a velmi rychlý průběh 

zdvihání. Některé elektromotory jsou hlučné. Dále jsou závislé na elektrické energii což, 

může být v případě výpadku elektřiny problémem a je potřeba počítat se záložním zdrojem. 

Samotný elektromotor bývá často velmi těžký a jeho instalace tedy vyžaduje uchycení, 

nebývá výjimkou, že některé operační stoly se dokonce zapouští do základů, což vede ke 

zvýšení nároků na potřebné místo nebo neumožňuje instalovat stůl jinde, než v přízemí. To 

vzhledem k manipulaci s pacientem není nejšťastnější řešení.  

         S předchozích příkladů jde vidět, že dva nejpoužívanější typy operačních stolů vykazují 

jisté nedostatky. Po diskusi s některými lékaři, na základě jejich zkušeností a požadavků jsme 
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se začali zabývat myšlenkou, zda li by nešel navrhnout jiný, dosud v praxi nepoužitý typ 

zdvihového mechanismu. Ten by měl spojit výhody obou nejpoužívanějších typů a zároveň 

eliminovat jejich negativa. Po zvážení všech požadavků, s ohledem na co největší možnou 

jednoduchost pohybu a ovládání, eleganci provedení, spolehlivosti a bezpečnosti se nám jako 

nejlepší možné řešení jeví mechanický zdvihový mechanismus.  

         Cílem této práce bude tedy navrhnout varianty možných řešení zvedacího mechanismu 

operačního stolu, který bude pracovat pouze na mechanických principech. Zvedání bude 

uskutečněné dodanou vstupní prací v podobě šlapání lékaře na pedál. Síla bude dále pomocí 

jednotlivých členů mechanismu přenesena ze šlapacího pedálu, redukována na minimum a 

dále transformována tak, aby umožnila samotné zvedání. Autorovým úkolem bude 

optimalizovat rozměry mechanismu tak, aby šlapací síla byla co nejmenší. Dále bude potřeba 

analyzovat jednotlivé variantní řešení z hlediska silových účinků a časových poměrů, při 

průběhu zdvihání. Nepostradatelnou částí a závěrem mé práce bude porovnání obou typů 

zvedacího mechanismu z hlediska účinnosti jakožto i veškerých jiných požadavků, které jsou 

na zařízení tohoto typu kladeny a byly zmíněny výše. 

 

 

Obrázek 1.5: Schéma principu zvedání 



2   Kinematická a silová analýza a syntéza 

mechanismů                                                                                     

2.1 Mechanismus 

       Pojmem mechanismus rozumíme soustavu těles, navzájem spojených pomocí vazeb. 

Tato soustava tvoří mechanické zařízení, které slouží k transformaci pohybu a přenosu sil 

mezi jednotlivými členy mechanismu. Členem mechanismu rozumíme jednotlivá tělesa, která 

nemění svůj tvar a ze kterých mechanismus sestává. Těleso, jež je vůči ostatním v klidu a 

nevykonává žádný pohyb, tvoří rám mechanismu. Dva členy, které se dotýkají a jsou spolu 

pohyblivě spojeny, tvoří kinematickou dvojici [1]. Kinematické dvojice dělíme do tříd, podle 

toho kolik stupňů volnosti odebírají. Člen, jenž mechanismus pohání, se nazývá hnací a je na 

straně pohonu, hnaný člen naopak vykonává funkci, pro niž byl mechanismus navržen. Hnací 

členy také nazýváme jako vstupní, hnané členy označujeme jako výstupní a ostatní členy 

mechanismu jako přenosové. Souřadnicemi mechanismu rozumíme nezávislé souřadnice, 

které jednoznačně určují polohu mechanismu a mohou jimi být například úhly pootočení 

hnacích klik, odlehlosti posouvajících se hnacích členů apod. Pro kinematické řešení a 

výpočty je dobré mechanismus znázornit jako kinematické schéma. Toto schéma zobrazuje 

jen základní vlastnosti mechanismů a zachovává jen rozměry, které jsou pro kinematiku 

podstatné. Mechanismy můžeme třídit z různých hledisek jako např. podle pohyblivosti, 

požadované funkce, počtu členů nebo charakteru pohybu jednotlivých členů. 

   
 

 Obrázek 2.1: Klikový mechanismus a jeho kinematické schéma 



        Z hlediska analýzy a syntézy můžeme mechanismy rozdělit na převodové a vodící. 

Převodové mechanismy slouží k transformaci pohybu a přenosu sil mezi vstupními, 

přenosovými a výstupními členy, vodící mechanismy naopak zaručují, že jednotlivé členy 

budou konat požadovaný pohyb po dané trajektorii. 

       Podle charakteru převodu rozlišujeme mechanismy s konstantním převodem, u nichž je 

závislost 𝑠 = 𝑓 𝜑   lineární a mechanismy s proměnným převodem, u nichž je tato závislost 

nelineární [1].  

 

      Obrázek 2.2: Blokové schéma mechanismu  

 

       V závislosti na charakteru pohybu jednotlivých členů, můžeme mechanismy třídit na 

mechanismy rovinné, sférické a prostorové. Rovinné mechanismy jsou ty, jejichž členy konají 

rovinný pohyb v navzájem rovnoběžných rovinách. Prostorové mechanismy jsou ty, kdy 

alespoň jeden člen koná prostorový pohyb, anebo členy konají rovinné pohyby v navzájem 

různoběžných rovinách. Koná-li alespoň jeden člen sférický pohyb, jde o mechanismus 

sférický. Celá autorova práce se bude zabývat jen mechanismy rovinnými. Mezi rovinné 

kinematické dvojice patří rotační, posuvná, valivá a obecná. 

       Z hlediska počtu členů, které tvoří mechanismus, můžeme mechanismy rozdělit na 

dvoučlenné, trojčlenné (vačkové mechanismy), čtyřčlenné (klikový mechanismus) a 

vícečlenné. 

      V závislosti na pohyblivosti rozlišujeme mechanismy s jedním, obr. 2. 2 a), dvěma 

(diferenciály), nebo více stupni volnosti, obr. 2. 2 b). 

2.2 Stupeň volnosti 

    Stupeň volnosti mechanismu vyjadřuje počet nezávislých pohybů, které mechanismus 

může vykonávat. Mechanismus má tedy tolik stupňů volnosti, kolik nezávislých souřadnic 

potřebujeme k jednoznačnému určení jeho okamžité polohy. Stupeň volnosti tedy vyjadřuje 

schopnost pohyblivosti mechanismu. Tato pohyblivost se snižuje vlivem kinematických 



dvojic, kde dvojice j-té třídy odebírá soustavě j stupňů volnosti. Počet stupňů volnosti 

rovinného mechanismu určuje vztah dle [1]: 

𝑝 = 3 ∙  𝑞 − 1 − 𝑗 ∙ 𝑑𝑗    

2

𝑗=1

 (2.1) 

kde q je celkový počet členů mechanismu včetně rámu, dj je počet kinematických dvojic j-té 

třídy. 

2.3 Statické řešení mechanismů 

       Silové řešení rovinného mechanismu nastává v okamžiku kdy  v=0, v= konst., nebo pro 

zanedbatelně malá zrychlení. Při silovém řešení využíváme metodu uvolňování. Jejím 

principem je uvolnění jednotlivých těles a sestavením jejich pohybových rovnic. Uvolnění 

tělesa spočívá v odstranění jeho vazeb a nahrazením této vazby tzv. vazbovými účinky (síly a 

momenty, která daná vazba přenáší).  Dále sestavíme rovnice rovnováhy jednotlivých 

uvolněných těles. Zde zahrnujeme kromě vnějších právě vazbové síly.  

2.4 Dynamické řešení mechanismů 

    Dynamickým řešením rozumíme nalezení vztahu mezi silami a momenty, působícími na 

mechanismus, a pohybem mechanismu, který tyto síly způsobí [2]. 

  Metoda redukce spočívá v zavedení nové, náhradní úlohy- pohybu fiktivního tělesa, 

které představuje pohyb soustavy těles. Při redukci na posouvající člen se toto fiktivní těleso 

redukované hmotnosti mred , na nějž působí redukovaná síla Fred, musí pohybovat po stejné 

dráze x, musí mít stejnou rychlost v a zrychlení a, jako zvolené skutečné těleso mechanismu. 

Kinetická energie fiktivního tělesa Ek je dále shodná s kinetickou energií jednotlivých členů 

mechanismu. Dále platí, že výkon P redukované síly Fred musí bát stejný jako výkon 

jednotlivých, skutečných členů mechanismu. Pohybová rovnice mechanismu má potom tvar:  

 

𝑚𝑟𝑒𝑑 ∙ 𝑎 +
1

2
∙
𝑑𝑚𝑟𝑒𝑑

𝑑𝑥
∙ 𝑣2 = 𝐹𝑟𝑒𝑑  

(2.2) 

 



2.5 Kinematické vyšetřování mechanismů 

 Kinematické vyšetřování mechanismů, tj. metody určení polohy, rychlosti a zrychlení 

těles a význačných bodů členu mechanismu. Mezi nejjednodušší metody vyšetřování 

rovinných mechanismů patří trigonometrická metoda. Mezi její nevýhody můžeme však 

zmínit špatnou aplikaci v prostoru a dále náročnost na schopnosti řešitele. 

 Kinematická schémata rovinných mechanismů jsou tvořena geometrickými obrazci, 

jejichž strany a vrcholy jsou tvořeny spojnicemi rotačních dvojic, osami posuvných dvojic 

atd. Složky polohových vektorů či úhly, určující polohu hnacích či hnaných těles, představují 

v těchto obrazcích délky stran či vrcholové úhly. Pro mechanismus, který je zakreslen v 

obecné poloze, pak tedy můžeme pomocí vět a pouček rovinné trigonometrie získat výchozí 

vztahy, které charakterizují okamžitou polohu členu mechanismu a jejich první a druhou 

derivací tak určit rychlost v, resp. zrychlení a. Obecně tedy pro souřadnice řešeného členu 

mechanismu platí dle [1]: 

𝑥 = 𝑥 𝑥,𝜑 , 𝑦 = 𝑦 𝑥,𝜑                (2.3) 

pro rychlosti dále můžeme zapsat vzorce: 

𝑣𝑥 = 𝑥 , 𝑣𝑦 = 𝑦  (2.4) 

a konečně pro zrychlení platí vztahy: 

𝑎𝑥 = 𝑣 𝑥 = 𝑥 , 𝑎𝑦 = 𝑣 𝑦 = 𝑦  (2.5) 

 Na základě zadání autor navrhl dvě variantní řešení mechanismu pro zvedání 

operačního stolu. Tyto varianty budou dále podrobně popsány a bude osvětlen jejich princip. 

 Následně bude provedena kinematická a silová analýza obou navržených mechanismů.  

Pomocí metody uvolnění jednotlivých členů mechanismu a poznatků ze statiky jednotlivých 

členů mechanismu provedeme rozbor silových působení na jednotlivé členy a stanovíme 

potřebnou šlapací sílu potřebnou ke zvednutí desky stolu. Dalším úkolem bude stanovit 

zdvihové vlastnosti, které se odehrávají při sešlápnutí pedálu  

  Dále autor pomocí citlivostní analýzy a metody optimalizace navrhne jednotlivé 

rozměry členů, aby zmíněna síla byla redukována na minimum a zároveň bylo dosaženo co 

možná nejvyššího zdvihu. 



3   Variantní řešení č. I 

3.1 Návrh a popis 

 Na obrázku 3. 1 je zobrazeno kinematické schéma prvního variantního řešení. Jsou zde 

také vyznačeny směry pohybů jednotlivých členů a jejich popis. 

 

 

 

  Obrázek 3.1: 1- rám(vedení); 2- klika; 3- ojnice; 4- soukolí; 5- soukolí;6- erektivní řetěz; 7- deska     

  stolu  

 

 

  Tato varianta se skládá z kliky 2, jenž bude sloužit jako pedál, a ojnice 3. Poloha kliky 

2 je definována úhlem   a poloha ojnice úhlem . Ojnice 3 je připojena k velkému kolu 4v, 

které je součástí soukolí 4. Polohu spojovacího bodu ojnice 3 a velkého kola 4v definuje úhel 

α. Na společnou hřídel s tímto kolem je dále nasazeno menší ozubené kolo 4m. Toto je 

v záběru s větším kolem 5v které je součástí soukolí 5. Menší ozubené kolo 5m soukolí 5 

pohání erektivní řetěz firmy SERAPID 6, který je na svém konci spojen s deskou operačního 

stolu 7. Dráha stolu je určena vedením 1. 



 Díky síle, která je dodávána šlapáním se klika 2 natáčí a pomocí kloubové vazby 

umožňuje ojnici 3 pohybovat se vpřed a roztáčet první soukolí 4. Ozubené kolo 4m je v záběru 

s ozubeným kolem 5v, což má za následek změnu směru otáčení. Menší ozubené kolo 5m 

pohání erektivní řetěz 6 směrem vzhůru. Ten je připevněn k samotné desce stolu 7 a dochází 

tak k jejímu zvedání.   

 Schopnosti zvedacího erektivního řetězu od firmy SERAPID  jsou využívány v mnoha 

prostředích. Využívá se např. ke zvedání orchestrů a sborů, jevištních pódií a scén, zdvihacích 

výtahů, plošin atd. Je zřejmé, že spektrum využití a možnosti těchto řetězů je velmi široké.  

 Erektivní řetěz je založen výhradně na mechanických vlastnostech. Díky pohánění, ke 

kterému dochází vlivem otáčení ozubeného kola, se řetěz transformuje ze své počáteční, 

horizontální, úložné polohy v zásobníku do polohy vertikální, určené k vlastnímu zvedání 

břemene dle obrázku 3. 2.  

 

                                     Obrázek 3.2: Schéma erektivního řetězu od firmy SERAPID  

 

 Články tohoto řetězu jsou speciálně uzpůsobeny k požadované činnosti. Mají tvar bloků 

čtvercového průřezu, zaručujícího že těžiště je totožné se středem geometrie. Řetěz je 

většinou poháněn dvojicí ozubených kol na společné hřídeli. Ukázku tvaru článků erektivního 



řetězu můžeme vidět na obrázku 3. 3. Vertikální vodící plochy zásobníku řídí a optimalizuje 

přiklápění a uchycení článku řetězu během stavění jednotlivých bloků článku do vertikální 

polohy. Zdvihový systém funguje jen při zatížení řetězu. Zastavení zvedání v určité poloze je 

podmíněno existencí brzd. Erektivní řetěz můžeme zatížit jak na tah, tak na tlak. To je 

obzvláště výhodné, pokud je systém vystaven vnějšímu dynamickému zatížení, dále je 

zajištěné spolehlivé spouštění břemene. Další výhodou je, že pokud systém během provozu 

zatížíme excentrickým, proměnným zatížením, nebude to mít vliv na jeho stabilitu.   

 

 

Obrázek 3.3: Geometrie článku erektivního řetězu 

 

 Firma SERAPID vyrábí a dodává několik verzí erektivního řetězu, v závislosti na 

rozměrech. Pro náš návrh je nejvíce vyhovující model LinkLift 30, jehož technická data jsou 

uvedena v následující tabulce a rozměry patrné z obr 3. 4. 

 



LinkLift 30 

max. statické zatížení [kN] 20 

max. dynamické zatížení [kN] 10 

max. zdvih [m] 1.9 

rychlost zvedání [mm/s] 200 

účinnost při zvedání [%] 80 

poloměr záběrového ozubeného kola [mm] 30 

váha řetězu [kg/m] 15 

váha poháněcí skříně [kg] 8 

 

Tabulka 3.1: Technická data modelu LinkLift 30 

 

 

Obrázek 3.4: Rozměry modelu LinkLift 30 

 

 Výhodou použití erektivního řetězu LinkLift 30 je jeho velká nosnost a rychlost, 

spolehlivost a dobré vlastnosti, které při zatížení vykazuje. 

 Mezi nevýhody tohoto zařízení může patřit velká tíha řetězu, vysoké tření a pasivní 

odpory. Dále firma SERAPID nabízí jen omezený počet modelů v závislosti na rozměrech 

(jejich model nejmenší model Linklift 30 je pro naše účely zbytečně velký). Proto bychom pro 



náš návrh využili plastový prototyp, viz kapitola 3. 4., který by rozměrově lépe vyhovoval a 

zároveň snížil tření. 

3.2 Výpočet síly potřebné ke šlapání 

Uvolnění erektivního řetězu: 

  Na obrázku 3. 5 můžeme vidět síly působící na řetěz 6 po jeho uvolnění. Řetěz 6 koná 

posuvný pohyb. Síla Fd zastupuje tíhu, kterou na řetěz 6 působí zatížená deska operačního 

stolu 7. Síla Fř vyjadřuje váhu vlastního řetězu a Fok. je síla (uvažujeme doprostřed), kterou na 

řetěz působí malé ozubené kolo 5m. 

 

Obrázek 3.5: Schéma uvolnění erektivního řetězu 6 

 

𝐹𝑑 = 𝑚𝑑 ∙ 𝑔                                             (3.1) 

 𝐹ř𝑒𝑡 . = 𝑚ř𝑒𝑡 . ∙ 𝑔 (3.2) 

 𝐹𝑦 = 0 (3.3) 

𝐹𝑑 +  𝐹ř𝑒𝑡 . − 𝐹𝑜𝑘 . = 0 (3.4) 

𝐹𝑜𝑘 . = 𝐹𝑑 +  𝐹ř𝑒𝑡 . (3.5) 

Uvolnění soukolí 5: 



Působení sil po uvolnění ozubených kol 5m a 5v je patrno z obr. 3. 6.  Síla Fok. vzniká 

interakcí kola 5m s erektivním řetězem 6. Je stejné velikosti jako v předchozím případě, ale 

má opačný směr. Síla Ft je tečná síla, která vzniká vlivem zabírání velkého ozubeného kola 5v 

s ozubeným kolem 4m. Celé soukolí koná rotační pohyb, takže sestavíme rovnici rovnováhy 

tak, aby součet všech momentů k ose otáčení byl roven nule.  

  
Obrázek 3.6: Schéma uvolnění soukolí 5 

 

 𝑀𝑇 = 0 
(3.6) 

Ft ∙ r5v − Fok . ∙ r5m = 0 (3.7) 

𝐹𝑡 =
𝐹𝑜𝑘 . ∙ 𝑟5𝑚

𝑟5𝑣
 (3.8) 

 

Uvolnění soukolí 4: 

 Uvolnění soukolí 4 je zobrazeno na obr. 3. 7. 

 

Obrázek 3.7: Schéma uvolnění soukolí 4 

  Síla Ft je tečná síla, která má stejnou hodnotu, ale opačný směr než příklad viz výše. 

Síla Foj představuje sílu, kterou na kolo 4v působí v místě dotyku ojnice 3. Tato síla se rozloží 

do dvou složek, Fojy a Fojx, viz obr. 3. 8. I toto soukolí koná rotační pohyb, takže součet všech 

momentů k ose otáčení musí být roven nule. 



               

                                                        Obrázek 3.8: Rozložení síly Foj 

 

𝐹𝑜𝑗𝑥 = 𝐹𝑜𝑗 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛽 (3.9) 

𝐹𝑜𝑗𝑦 = 𝐹𝑜𝑗 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛽 (3.10) 

 𝑀𝑇 = 0 (3.11) 

𝐹𝑜𝑗𝑥 ∙ 𝑟4𝑣 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝐹𝑡 ∙ 𝑟4𝑚 − 𝐹𝑜𝑗𝑦 ∙ 𝑟4𝑣 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 0 (3.12) 

𝐹𝑜𝑗 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛽 ∙ 𝑟4𝑣 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝐹𝑡 ∙ 𝑟4𝑚 − 𝐹𝑜𝑗 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛽 ∙ 𝑟4𝑣 ∙ 𝑐𝑜𝑠α= 0 (3.13) 

𝐹𝑜𝑗 ∙ 𝑟4𝑣 ∙  𝑐𝑜𝑠𝛽 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝑠𝑖𝑛𝛽 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝐹𝑡 ∙ 𝑟4𝑚  (3.14) 

𝐹𝑜𝑗 =
𝐹𝑡 ∙ 𝑟4𝑚

𝑟4𝑣 ∙  𝑐𝑜𝑠𝛽 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝑠𝑖𝑛𝛽 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 
 (3.15) 

  

 

Uvolnění kliky 3 a ojnice 2: 

 Uvolnění je zobrazeno na obr. 3. 9. Síla Foj  je stejná síla v místě dotyku s kolem 4v 

s ojnicí 3. Ojnice patří do skupiny zvané nezatížený binární člen neboli prut. Tento přenáší 

pouze sílu ve směru osy prutu. Síla Foj  se rozloží do dvou složek. Tečnou FojT, a na ni kolmou 

FojN. Síla Fš je šlapací síla, vznikající tlakem nohy na kliku 2. I zde budeme psát rovnice 

rovnováhy, a to k bodu T, který označuje kloubovou vazbu. Je patrné, že složka síly Foj 

v tečném směru žádný moment nevytváří a proto nebude do výpočtu zahrnuta.  



 

Obrázek 3.9: Uvolnění kliky 2 a ojnice 3 

 

𝐹𝑜𝑗𝑇 = 𝐹𝑜𝑗 ∙ cos(𝛽 + 𝛾) (3.16) 

𝐹𝑜𝑗𝑁 = 𝐹𝑜𝑗 ∙ sin(𝛽 + 𝛾) (3.17) 

 𝑀𝑇 = 0 (3.18) 

𝐹𝑜𝑗𝑁 ∙ 𝑙𝑘 − 𝐹š ∙
𝑙𝑘
2

= 0 (3.19) 

𝐹𝑜𝑗 ∙ sin 𝛽 + 𝛾 ∙ 𝑙𝑘 − 𝐹š ∙
𝑙𝑘
2

= 0 (3.20) 

𝐹š = 2 ∙ 𝐹𝑜𝑗 ∙ sin 𝛽 + 𝛾  (3.21) 

 Takže výsledný vztah závislosti šlapací síly Fš  na jednotlivých rozměrech dostaneme 

dosazením vzorců (3.15),(3.8) a (3.5) do vzorce (3.21): 

𝐹š = 2 ∙  
 
 𝐹𝑑 +  𝐹ř𝑒𝑡 . ∙ r5m

r5v
 ∙ 𝑟4𝑚

r4v ∙  cosβ ∙ sinα − sinβ ∙ cosα 
 ∙ sin 𝛽 + 𝛾  (3.22) 

3.2.1 Citlivostní grafy 

 Abychom si mohli lépe představit, jak rozměry jednotlivých členů mechanismu 

ovlivňují velikost šlapací síly, využijeme citlivostních grafů. Právě tyto zobrazují průběh 

velikosti šlapací síly v závislosti na jednotlivých rozměrech členů mechanismu a pomocí nich 

tak můžeme rozměry navrhnout tak, abychom sílu zredukovali na minimum. Následující 



citlivostní grafy jsou zobrazeny pro rozměry: 𝑚𝑑 = 205𝑘𝑔,𝑚ř𝑒𝑡 = 15𝑘𝑔, 𝑙1 = 500𝑚𝑚, 𝑙2 =

0𝑚𝑚, 𝑙𝑘 = 400𝑚𝑚, 𝑙𝑜 = 250𝑚𝑚, 𝑟4𝑣 = 160𝑚𝑚, 𝑟4𝑚 = 60𝑚𝑚, 𝑟5𝑣 = 80𝑚𝑚, 𝑟5𝑚 =

30𝑚𝑚. 

    
     Obrázek 3.10: Graf závislosti šlapací síly na poloměru kola 5v 

 

 Z obr. 3. 10 je vidět, že při zvětšování průměru velkého kola soukolí 5 dochází 

k redukci šlapací síly.    

      

           Obrázek 3.11: Graf závislosti šlapací síly na úhlu α 

 



 Obrázek 3. 11 znázorňuje průběh šlapací síly v závislosti na úhlu α. Můžeme vidět 

minimální hodnotu šlapací síly při asi 10 ° a maximální při 20°. 

               

       Obrázek 3.12: Graf závislosti šlapací síly na úhlu γ 

 

 Graf na obr. 3. 12 vykresluje závislost šlapací síly na úhlu γ. Při jeho zvyšování roste i 

potřebná šlapací síla. 

3.3 Výpočet zdvihové závislosti 

 V této části se autor bude zabývat zákonitostmi, které platí mezi sešlápnutím pedálu a 

výslednému zdvihu. 

Stanovení natočení soukolí 4: 

 Ke stanovení natočení velkého kola 4v je potřeba určit vztah mezi úhlem sešlápnutí 

pedálu γ a zbytkem rozměrů, zobrazených na obr. 3. 13. Je patrné, že vzdálenosti l1 a l2 jsou 

konstantní. Vyjádřením těchto vzdáleností tak dostaneme soustavu dvou, nelineárně závislých 

rovnic, které numericky vyřešíme a získáme tak neznámé β a α.   



 

Obrázek 3.13: Kinematické schéma natočení soukolí 4 

 

𝑙1 = 𝑙𝑘 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛾 + 𝑙𝑜 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛽 + 𝑟4𝑣 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 (3.23) 

𝑙2 = 𝑙𝑘 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛾 − 𝑙𝑜 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝛽 − 𝑟4𝑣 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 (3.24) 

 Obvodovou vzdálenost při natočení malého ozubeného kola 4m určíme jako: 

𝑠4𝑚 = 𝛼 ∙ 𝑟4𝑚  (3.25) 

Stanovení natočení soukolí 5: 

 Schéma natočení je zobrazeno na obr. 3. 14. Jelikož známe obvodovou vzdálenost s4m 

malého kola, známe i vzdálenost s5v velkého kola 5v, protože je její hodnota stejná. Z této 

obvodové vzdálenosti, můžeme určit úhel natočení α1 tohoto soukolí a posléze i obvodovou 

vzdálenost s5m malého kola 5m. 

 

Obrázek 3.14: Kinematické schéma natočení soukolí 5 

 

𝑠5𝑣 = 𝑠4𝑚  (3.26) 

𝛼1 =
𝑠5𝑣

𝑟5𝑣
 (3.27) 



𝑠5𝑚 = α1 ∙ 𝑟5𝑚  (3.28) 

Stanovení erektivního řetězu 6 a desky stolu 7: 

 Známe- li obvodovou vzdálenost s5m, kterou vykoná při natočení soukolí 5, můžeme 

snadno určit posuv s6 erektivního řetězu, totožný s posuvem s7 desky stolu: 

𝑠7 = 𝑠6 = 𝑠5𝑚  (3.29) 

 Výsledný vztah pro zdvihovou závislost tedy dostaneme, jestliže do vzorce (3.30) 

dosadíme vzorce (3.28) až (3.25). 

𝑠7 =
𝛼 ∙ 𝑟4𝑚

r5v
∙ 𝑟5𝑚  (3.30) 

 Tabulka 3. 2 viz níže, zobrazuje hodnoty šlapací síly a polohy zdvihu desky 

operačního stolu. Za předpokladu že operatér bude začínat sešlapovat kliku 2 z počáteční 

polohy γ=30° do konečné γ=10°, bude výsledný posuv roven rozdílu polohy desky s7 v těchto 

polohách. Pro parametry: 𝑚𝑑 = 205𝑘𝑔,𝑚ř𝑒𝑡 = 15𝑘𝑔, 𝑙1 = 500𝑚𝑚, 𝑙2 = 0𝑚𝑚, 𝑙𝑘 =

400𝑚𝑚, 𝑙𝑜 = 250𝑚𝑚, 𝑟4𝑣 = 160𝑚𝑚, 𝑟4𝑚 = 60𝑚𝑚, 𝑟5𝑣6 = 80𝑚𝑚, 𝑟5𝑚 = 30𝑚𝑚 , tedy 

bude výsledný zdvih: 

𝑠7 = 60,513 − 48,366 = 11,787𝑚𝑚 (3.31) 

 

𝜸 [°] 𝑭š [𝑵] 𝒔𝟕 [𝒎𝒎] 

30 453,266 48,366 

25 420,334 51,897 

20 386,518 55,165 

15 338,592 58,115 

10 239,639 60,513 

 

Tabulka 3.2: Velikost šlapací síly a posuvu při změně úhlu γ 

3.3.1 Citlivostní grafy 

 Abychom lépe porozuměli zdvihové závislosti na jednotlivých rozměrech, využijeme 

citlivostních grafů. Tyto zobrazují průběh hodnot výsledného zdvihu na jednotlivých 

rozměrech členů mechanismu a pomocí nich tak můžeme rozměry navrhnout tak, abychom 

hodnotu zdvihu maximalizovali. Následující citlivostní grafy jsou zobrazeny pro rozměry: 



𝑚𝑑 = 205𝑘𝑔,𝑚ř𝑒𝑡 = 15𝑘𝑔, 𝑙1 = 500𝑚𝑚, 𝑙2 = 0𝑚𝑚, 𝑙𝑘 = 400𝑚𝑚, 𝑙𝑜 = 250𝑚𝑚, 𝑟4𝑣 =

160𝑚𝑚, 𝑟4𝑚 = 60𝑚𝑚, 𝑟5𝑣 = 80𝑚𝑚, 𝑟5𝑚 = 30𝑚𝑚. 

  

            Obrázek 3.15: Graf závislosti zdvihu na délce kliky 2 

 Na obrázku 3. 15 je zobrazen výsledný zdvih desky operačního stolu 7, v závislosti na 

délce kliky 2. Je vidět že s rostoucí délkou kliky 2 roste i výsledný zdvih, až do hodnoty délky 

kliky lk=440mm. 

      

            Obrázek 3.16: Graf závislosti zdvihu na poloměru r5v 

 



 Z obrázku 3. 16 je patrné, že s rostoucím poloměrem r5v výsledný zdvih klesá. Tato 

křivka má pro srovnání stejný průběh jako je tomu na obr. 3. 10., kde je zobrazena závislost 

šlapací síly na poloměru r5v. 

          

       Obrázek 3.17: Graf závislosti posuvu na poloměru členu č. 5 

 Na obrázku 3. 17 zobrazena závislost výsledného zdvihu na vzdálenosti l1. Čím je tato 

vzdálenost větší, tím je zdvih menší. 

3.4 Konstrukční řešení 

Prototyp řetězu:  

 Jak jsem již uvedl v kapitole 3. 1., pro náš mechanismus nebude firmou Serapid 

nabízený model Linklift 30 vyhovující. Při své 80% účinnosti dochází k velkým ztrátám díky 

tření, což by vedlo k navýšení potřebné šlapací síly. Také jeho velká hmotnost, viz tabulka 3. 

1, má na velikost síly negativní vliv. Proto by bylo vhodné navrhnout prototyp erektivního 

řetězu, jenž by byl zhotoven z plastu a snížil by tak faktory, které negativně ovlivňují hodnotu 

potřebné šlapací síly.  

 Plasty, známé také pod názvem plastické hmoty označují řadu syntetických nebo 

polysyntetických polymerních materiálů. Jejich název je odvozen z faktu, že jsou tvarovatelné 

a dají se vytvarovat do libovolných tvarů, filmů nebo vláken. Mezi jejich výhody patří dobrá 

tvrdost, nízká hustota, chemická odolnost, jednotnost složení a struktury a dobrá 

zpracovatelnost energeticky málo náročnými technologiemi.   



Spojení ojnice s členem č. 4:  

Ojnice tvoří spojovací článek mezi křižákem, popř. pístem a klikovým čepem [3]. 

Skládá se z dříku, oka ojnice a z ojniční klikové hlavy. Ojniční hlavy mohou být otevřené 

nebo zavřené. Pro náš případ použijeme zavřenou ojniční hlavu, jež je obvykle lehčí, tužší a 

její výroba je levnější. Dále se používá v případech, kdy je možno nasadit čep ze strany. 

Spojení ojnice s kolem bude realizováno tak, že kolo bude konstruováno jako tzv. rohatka, do 

níž bude zapadat otočný čep západky spojený s ojnicí. Člen č. 4 tedy bude mimo jiné plnit 

funkci zdrže. Zdrže se používají u zdvihacích strojů k zadržení břemen tehdy, když přestane 

působit hnací síla. Pokud bude působit síla vzniklá šlapáním, bude ojnice se západkou 

přitlačována k rohatce a bude docházet k otáčení. V okamžiku kdy operatér sešlápne kliku do 

spodní polohy, která je určena rozměry šlapacího mechanismu, se ojnice se západkou vrátí do 

své původní polohy a klika tak bude připravena k dalšímu sešlápnutí. To bude umožněno díky 

pružině, která bude umístěna mezi klikou a ojnicí. Možné provedení spojení rohatky se 

západkou a ojnicí a klikou je zobrazen na obr. č. 3. 18. Aby mezitím nedocházelo 

k opětovnému sesuvu břemene směrem dolů, musíme použít brzdného zařízení. 

 

Obrázek 3.18: Model spojení kola, západky, ojnice a kliky 

 

Brzdy:  



 Úkolem brzd je: 

a) zastavovat posuvný nebo točivý pohyb, popř. bezpečně držet zastavené břemeno. 

Takové brzdy se nazývají stavěcí. 

b) spouštět břemeno žádanou rychlostí a nakonec klesající břemeno zastavit. Takové 

brzdy se jmenují spouštěcí. 

  Společným znakem všech brzd je změna pohybové energie všech postupných a 

rotujících hmot v tepelnou energii. Proto se silně využívané brzdy kontrolují na oteplení [4]. 

Podle konstrukce můžeme brzdy rozdělit na čelisťové, pásové a osové (kuželové nebo 

lamelové). 

  Čelisťové brzdy jsou často používané při konstrukci jeřábů, jejich účinnost však není 

příliš vysoká. Pásové brzdy jsou sice podstatně účinnější než brzdy čelisťové, avšak jsou 

většinou výhodné pro jeden směr točení. Další nevýhodou je, že hřídel brzdového kotouče je 

namáhán ohybem. Jsou výhodné k používání jako brzdy spouštěcí, méně jako brzdy stavěcí. 

Pro náš mechanismus se jako nejlepší řešení jeví použití lamelových brzd. 

  Jedná se o samočinné brzdy, neboť břemeno si samo reguluje brzdění. Brzdící moment 

je vyvozen osovým tlakem na plochu lamel. Zdrojem osové síly je tlak pružin, tíha břemena 

nebo lidská síla přes pákový převod. Používají se u všech mechanismů zdvihacích strojů. 

Ukázka lamelové brzdy je uvedena na obr. 3. 19.  

 

Obrázek 3.19: Lamelová brzda 

 

Vedení: 



 Erektivní řetěz se při pohybu vzhůru může různě vzpříčit, stejně jako deska operačního 

stolu, která je k němu upevněna. Abychom tedy zabránili těmto negativním vlivům a jasně 

definovali dráhu zdvihu, bylo by dobré navrhnout vedení.  

 Pro naše potřeby by bylo dobré využít střižného provedení, které se již mnohokrát 

ověřilo v praxi a je často využíváno.  Toto vedení je například využito u operačního stolu ve 

veterinární ordinaci, jenž je zobrazen na obr. 1. 2 v kapitole č. 1. 

 

 

 

 

4   Variantní řešení č. II 

4.1 Návrh a popis 

 Schéma druhého variantního řešení je patrné z obrázku 4. 1. Podobně jako u první 

varianty, i zde jsou popsány jednotlivé členy mechanismu a je vyznačen směry jejich pohybů. 

 

 



 

Obrázek 4.1: 1- rám(vedení); 2- klika; 3- ojnice; 4- soukolí; 5-  vložené ozubené kolo; 6- soukolí; 7- 

pevná kladka; 8- volná kladka; 9- tyč; 10- deska stolu 

 

 

 Stejně jako u prvního modelu viz kapitola 3. 1, i zde se mechanismus skládá z kliky 2, 

jejíž poloha je definovaná úhlem   a ojnice 3, jíž definuje úhel β. Ojnice 3 je připevněna k 

velkému kolu 4v. Poloha upevňovacího bodu je dána úhlem α. Na společné hřídeli s velkým 

kolem 4v je nasazeno menší ozubené kolo 4m, které je v záběru s vloženým ozubeným kolem 

5. Vložené kolo roztáčí další ozubené kolo 6v, jenž tvoří spolu s menším kolem 6m soukolí 6. 

Kolo 6m slouží jako buben, na kterém je namotáno lanko, které vede přes pevnou kladku 7. 

Přes tuto kladku 7 je dále lanko navinuto a pokračuje k volné kladce 8. Na volné kladce je 

nainstalovaná tyč 9, která je svým koncem spojena s deskou operačního stolu 10. I zde je 

trajektorie pohybu dána vedením 1. 

 Pomocí šlapání operatéra na kliku 2 se tato natáčí a díky kloubové vazbě umožňuje 

ojnici 3 pohybovat se vpřed a roztáčet první soukolí 4. Vložené ozubené kolo 5 mění směr 

otáčení, jinak však nemá žádný převodový účinek. Vložené ozubené kolo roztáčí soukolí 6. 

Vlivem otáčení ve vyznačeném směru dochází k navíjení lanka přes pevnou kladku 7. Díky 

tomu dochází k navíjení volné kladky 8 a tedy k jejímu zdvihání. Spolu s volnou kladkou 8 se 

zdvihá i pevná tyč 9 a tedy celá platforma vlastního operačního stolu 10. 

 Mezi výhody této varianty můžeme zahrnout menší tření díky použití volných kladek. 

4.2 Výpočet síly potřebné ke šlapání 

Uvolnění tyče: 

 Uvolnění tyče je zobrazeno na obr. 4. 2. Síla Fd zastupuje zatížení tyče 9 vlivem 

vlastní tíhy desky stolu 10. Ftyče je zatížení vlastní vahou tyče 9. Síla  S1 vyjadřuje vliv volné 

kladky 8 v místě připojení kladky s tyčí 9. Sestavíme rovnici rovnováhy a určíme tak sílu S1. 



 

Obrázek 4.2: Uvolnění tyče 9 

 

𝐹𝑑 = 𝑚𝑑 ∙ 𝑔 (4.1) 

 𝐹𝑡𝑦č𝑒 = 𝑚𝑡𝑦č𝑒 ∙ 𝑔 (4.2) 

 𝐹𝑦 = 0 (4.3) 

𝐹𝑑 + 𝐹𝑡𝑦č𝑒 − 𝑆1 = 0 (4.4) 

𝑆1 = 𝐹𝑑 + 𝐹𝑡𝑦č𝑒  (4.5) 

Uvolnění volné kladky 8: 

 Síly působící na těleso po uvolnění jsou zobrazeny na obr. 4. 3. Síla S1 má stejnou 

velikost, viz výše a zde zastupuje vliv tyče na volnou kladku. Fk1 je tíha vlastní kladky. Síla S2 

se přenáší v laně, které vede k pevné kladce. S3 je síla která se nachází v lanku vedoucímu 

k vetknutí. Volná kladka koná obecný rovinný pohyb. Součet všech momentů k ose rotace 

musí být roven nule stejně jako suma všech sil působících ve vertikálním směru. 



 

Obrázek 4.3: Uvolnění volné kladky 8 

 

 𝑀𝑇 = 0 (4.6) 

𝑆3 ∙ 𝑟8 − 𝑆2 ∙ 𝑟8 = 0 (4.7) 

𝑆3 = 𝑆2 (4.8) 

 𝐹𝑦 = 0 (4.9) 

𝑆3 + 𝑆2 − 𝑆1 − Fk1 = 0 (4.10) 

2 ∙ 𝑆3 − 𝑆1 − Fk1 = 0 (4.11) 

𝑆3 =
𝑆1 + Fk1

2
 (4.12) 

Uvolnění pevné kladky 7:  

 Na obr. 4. 4 je zobrazeno uvolnění pevné kladky 7. Síla S3 je stejná jako viz výše, i zde 

se přenáší do lanka, ale má opačný směr. Síla S4 se taktéž přenáší do lana. Pevná kladka 7 

koná rotační pohyb, a proto suma všech momentů od působících sil ose rotace musí být rovna 

nule. 



 

Obrázek 4.4: Schéma uvolnění pevné kladky 7 

 

 𝑀𝑇 = 0 (4.13) 

𝑆3 ∙ 𝑟7 − 𝑆4 ∙ 𝑟7 = 0 (4.14) 

𝑆4 = 𝑆3 (4.15) 

Uvolnění soukolí 6: 

 Obr. 4. 5 zobrazuje uvolnění bubnu 6m a velkého ozubeného kola 6v . Síla S4 zastupuje 

sílu, která se přenáší do lanka, které je navinuto na bubnu 6m od tuhé kladky 7. Síla Ft1 je 

tečná síla, která vzniká v místě dotyku záběru ozubeného kola 6v s vloženým ozubeným 

kolem 5. Toto soukolí vykonává rotační pohyb, proto i zde můžeme zapsat rovnováhu všech 

momentů k ose otáčení. 

 

Obrázek 4.5: Schéma uvolnění soukolí 6 

 

 𝑀𝑇 = 0 (4.16) 



𝐹t1 ∙ 𝑟6v − 𝑆4 ∙ 𝑟6m = 0 (4.17) 

𝐹t1 =
𝑆4 ∙ 𝑟6m

𝑟6v
 (4.18) 

Uvolnění vloženého ozubeného kola 5: 

 Na obr. 4. 6 je zobrazeno uvolnění vloženého ozubeného kola. Na toto kolo působí 

dvě síly. Ft1 je tečná síla vzniklá vlivem záběru ozubeného 6v. Ft2 je tečná síla která vzniká 

v místě dotyku s dalším ozubeným kolem 4m. I zde musí platit, že všechny momenty k ose 

rotace musí být rovny nule.  

 

Obrázek 4.6: Uvolnění vloženého ozubeného kola 5 

 𝑀𝑇 = 0 (4.19) 

𝐹t1 ∙ 𝑟5 − 𝐹t2 ∙ 𝑟5 = 0 (4.20) 

𝐹t2 = 𝐹t1 (4.21) 

Uvolnění soukolí 4: 

 Uvolnění soukolí 4 je identické jako v kapitole 3. 2. Můžeme tedy psát rovnice:  

𝐹𝑜𝑗𝑥 = 𝐹𝑜𝑗 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛽 (4.21) 

𝐹𝑜𝑗𝑦 = 𝐹𝑜𝑗 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛽 (4.22) 

 𝑀𝑇 = 0 (4.23) 

𝐹𝑜𝑗𝑥 ∙ 𝑟4𝑣 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝐹𝑡2 ∙ 𝑟4𝑚 − 𝐹𝑜𝑗𝑦 ∙ 𝑟4𝑣 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 0 (4.24) 

𝐹𝑜𝑗 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛽 ∙ 𝑟4𝑣 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝐹𝑡2 ∙ 𝑟4𝑚 − 𝐹𝑜𝑗 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛽 ∙ 𝑟4𝑣 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛽 = 0 (4.25) 

𝐹𝑜𝑗 ∙ 𝑟4𝑣 ∙  𝑐𝑜𝑠𝛽 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝑠𝑖𝑛𝛽 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝐹𝑡2 ∙ 𝑟4𝑚  (4.26) 

𝐹𝑜𝑗 =
𝐹𝑡2 ∙ 𝑟4𝑚

𝑟4𝑣 ∙  𝑐𝑜𝑠𝛽 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝑠𝑖𝑛𝛽 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 
 (4.27) 



Uvolnění kliky 2 a ojnice 3: 

 I zde má klika a ojnice stejné rozměry jako v kapitole 3. 2. Můžeme opsat spát 

identické rovnice: 

𝐹𝑜𝑗𝑇 = 𝐹𝑜𝑗 ∙ 𝑐os(𝛽 + 𝛾) (4.28) 

𝐹𝑜𝑗𝑁 = 𝐹𝑜𝑗 ∙ sin(𝛽 + 𝛾) (4.29) 

 𝑀𝑇 = 0 (4.30) 

𝐹š ∙
𝑙𝑘
2
− 𝐹𝑜𝑗𝑁 ∙ 𝑙𝑘 = 0 (4.31) 

𝐹š ∙
𝑙𝑘
2
− 𝐹𝑜𝑗 ∙ sin 𝛽 + 𝛾 ∙ 𝑙𝑘 = 0 (4.32) 

𝐹š = 2 ∙ 𝐹𝑜𝑗 ∙ sin 𝛽 + 𝛾  (4.33) 

 Takže výsledný vztah závislosti šlapací síly Fš  na jednotlivých rozměrech dostaneme, 

dosadíme- li do vzorce (4.33) vzorce (4.27),(4.21),(4.18),(4.14),(4.12) a (4.5): 

𝐹š = 2 ∙

 

 
 
 
 𝐹𝑑 + 𝐹𝑡𝑦č𝑒 + Fk1 ∙ 𝑟6m

2 ∙ 𝑟6v
 ∙ 𝑟4𝑚

𝑟4𝑣 ∙  𝑐𝑜𝑠𝛽 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝑠𝑖𝑛𝛽 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 

 

 
 
∙ sin 𝛽 + 𝛾  (4.34) 

 Můžeme si všimnout, že šlapací síla je pro druhý mechanismus poloviční, než tomu 

bylo u prvního mechanismu. 

4.2.1 Citlivostní grafy 

  Stejně jako v kapitole 3. 2 využijeme citlivostních grafů, viz níže, abychom zjistili 

závislost mezi šlapací silou a některými vybranými rozměry. Je zřejmé, že tyto grafy mají 

stejný průběh, jako tomu bylo ve zmíněné kapitole. Následující citlivostní grafy jsou 

zobrazeny pro rozměry: 𝑚𝑑 = 220𝑘𝑔,𝑚𝑡𝑦č𝑒 = 2𝑘𝑔,𝑚𝑘1 = 0,5𝑘𝑔, 𝑙1 = 500𝑚𝑚, 𝑙2 =

0𝑚𝑚, 𝑙𝑘 = 400𝑚𝑚, 𝑙𝑜 = 250𝑚𝑚, 𝑟4𝑣 = 160𝑚𝑚, 𝑟4𝑚 = 60𝑚𝑚, 𝑟6𝑣 = 80𝑚𝑚, 𝑟6𝑚 = 30𝑚𝑚 



 

Obrázek 4.7: Graf závislosti šlapací síly na poloměru č. 7 

 Na obr. 4. 7 je vidět, že při zvětšování průměru velkého kola soukolí 6 dochází 

k redukci šlapací síly. Průběh je totožný jako na obr. 3. 10. ale maximální šlapací síla má 

poloviční hodnotu.  

 

Obrázek 4.8: Graf závislosti šlapací síly na úhlu α 

 

Obrázek 4. 8 znázorňuje průběh šlapací síly v závislosti na úhlu α. Můžeme vidět 

minimální hodnotu šlapací síly při asi 10 ° a maximální při 20°. 



     

    Obrázek 4.9: Graf závislosti šlapací síly na úhlu γ 

Graf na obr. 4. 9 vykresluje závislost šlapací síly na úhlu γ. Při jeho zvyšování roste i 

potřebná šlapací síla. 

4.3 Výpočet zdvihové závislosti 

 Stanovení natočení soukolí 4: 

 Jelikož je toto schéma stejné jako na obr. 3. 11 můžeme napsat stejné rovnice, jako 

jsou uvedeny v kapitole 3. 3: 

𝑙1 = 𝑙𝑘 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛾 + 𝑙𝑜 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛽 + 𝑟4𝑣 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 (4.35) 

𝑙2 = 𝑙𝑘 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛾 − 𝑙𝑜 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝛽 − 𝑟4𝑣 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 (4.36) 

 Nyní když známe úhel natočení soukolí 4, který jsme opět numericky vypočetli, 

můžeme určit obvodovou dráhu, které vykoná malé ozubené kolo 4m při svém natočení jako: 

𝑠4𝑚 = 𝛼 ∙ 𝑟4𝑚  (4.37) 

Stanovení natočení členu č. 6: 

 Schéma natočení vloženého ozubeného kola je zobrazeno na obr. 4. 10. Pokud známe 

obvodovou dráhu kola 4m, musí vložené kolo vykonat stejnou vzdálenost a můžeme tedy 

napsat vztah: 



 

Obrázek 4.10:Schéma natočení vloženého ozubeného kola 

𝑠5 = 𝑠4𝑚  (4.38) 

Stanovení natočení soukolí 6: 

 Schéma natočení je totožné jako na obr. 3. 12 v kapitole č. 3. 3. Jelikož známe 

obvodovou dráhu vloženého kola 5, známe i velikost dráhy, kterou vykoná velké ozubené 

kolo 6v, protože je tato hodnota stejná. Z tohoto posuvu můžeme určit úhel natočení α1 tohoto 

soukolí a posléze i velikost obvodové dráhy malého kola 6m jako: 

𝑠6𝑣 = 𝑠5 (4.39) 

𝛼1 =
𝑠6𝑣

𝑟6𝑣
 (4.40) 

𝑠6𝑚 = α1 ∙ 𝑟6𝑚  (4.41) 

Stanovení obvodové dráhy pevné kladky 7: 

 Jelikož je na bubnu 6m navinuto lanko, které je dále navinuto na pevnou kladku 7, 

bude posuv, který buben 6m  vykoná totožný s posuvem pevné kladky 7. Můžeme tedy napsat: 

𝑠7 = 𝑠6𝑚  (4.42) 

Stanovení obvodové dráhy volné kladky 8: 

 Délka, o kterou se navine lanko na pevnou kladku 7, bude totožná s navinutí u volné 

kladky 8. Protože samotná volná kladka 8 koná obecný rovinný pohyb, nebude posuv tyče 9 

totožný. Z obrázku č. 4. 11 můžeme snadno vyčíst, že rychlost v lanku, které vede od pevné 

kladky 7 je dvakrát větší než rychlost středu volné klady 8. To samé platí i pro vzdálenosti 

posuvu a my tedy můžeme napsat rovnici: 

𝑠8 =
𝑠7

2
 (4.43) 



   

Obrázek 4.11:Schéma rychlostí u volné kladky 8 

 

 

 

Stanovení posuvu tyče 9 a desky stolu 10: 

 Vlivem posuvu volné kladky 8, dojde k posuvu k ní připevněné tuhé tyče 9 a samotné 

desky stolu 10. Protože je tato vzdálenost totožná, můžeme napsat: 

𝑠10 = 𝑠9 = 𝑠8 (4.44) 

 Výsledný vztah pro posuv desky tedy dostaneme, když do rovnice (4.44) dosadíme 

rovnice (4.43) až (4.37): 

𝑠10 =

𝛼 ∙ 𝑟4𝑚
r6v

∙ 𝑟6𝑚

2
 

(4.45) 

 Stejně jako šlapací síla, je i posuv poloviční oproti hodnotám posuvu u prvního 

mechanismu.  

 Tabulka 4. 1 viz níže, zobrazuje hodnoty šlapací síly a polohy zdvihu desky 

operačního stolu. Za předpokladu že operatér bude začínat sešlapovat kliku 2 z počáteční 

polohy γ=30° do konečné γ=10°, bude výsledný posuv roven rozdílu polohy desky s7 v těchto 

polohách. Pro parametry: 𝑚𝑑 = 220𝑘𝑔,𝑚𝑡𝑦č𝑒 = 2𝑘𝑔,𝑚𝑘1 = 0,5𝑘𝑔, 𝑙1 = 500𝑚𝑚, 𝑙2 =

0𝑚𝑚, 𝑙𝑘 = 400𝑚𝑚, 𝑙𝑜 = 250𝑚𝑚, 𝑟4𝑣 = 160𝑚𝑚, 𝑟4𝑚 = 60𝑚𝑚, 𝑟6𝑣 = 80𝑚𝑚, 𝑟6𝑚 = 30𝑚𝑚 

𝑠10 = 30,256 − 24,183 = 6,073𝑚𝑚 (4.46) 

 



𝜸 [°] 𝑭š [𝑵] 𝒔𝟏𝟎 [𝒎𝒎] 

30 229,723 24,183 

25 213,033 25,949 

20 195,894 27,582 

15 171,605 29,057 

10 121,449 30,256 

 

Tabulka 4.1: Velikost šlapací síly a posuvu při změně úhlu γ 

 

4.3.1 Citlivostní grafy 

 Na obrázcích, viz níže, jsou zobrazeny citlivostní grafy, znázorňující závislost posuvu 

desky na vybraných rozměrech: 𝑚𝑑 = 220𝑘𝑔,𝑚𝑡𝑦č𝑒 = 2𝑘𝑔,𝑚𝑘1 = 0,5𝑘𝑔, 𝑙1 =

500𝑚𝑚, 𝑙2 = 0𝑚𝑚, 𝑙𝑘 = 400𝑚𝑚, 𝑙𝑜 = 250𝑚𝑚, 𝑟4𝑣 = 160𝑚𝑚, 𝑟4𝑚 = 60𝑚𝑚, 𝑟6𝑣 =

80𝑚𝑚, 𝑟6𝑚 = 30𝑚 . I zde lze snadno rozpoznat, že tyto grafy mají stejný průběh závislosti, 

jako tomu bylo u citlivostních grafů v kapitole 3. 3. 

 

Obrázek 4.12: Graf závislosti posuvu na délce kliky 2 

 

 Na obrázku 4. 12, je zobrazen výsledný zdvih desky operačního stolu 10, v závislosti 

na délce kliky 2. Je vidět že s rostoucí délkou kliky 2 roste i výsledný zdvih. 



 

          Obrázek 4.13: Graf závislosti posuvu na poloměru členu č. 7 

 

Z obrázku 4. 13 je patrné, že s rostoucím poloměrem r6v výsledný zdvih klesá.  

 

     Obrázek 4.14: Graf závislosti posuvu na poloměru členu č. 5 

 

Na obrázku 4. 14 je zobrazena závislost výsledného zdvihu na vzdálenosti l1. Čím je tato 

vzdálenost větší, tím je zdvih menší. 

4.4 Konstrukční řešení 

Spojení ojnice s členem č. 4:  

 Viz kapitola 3. 4. 

Brzdy a zdrže:  



 Viz kapitola 3. 4. 

Vedení: 

Viz kapitola 3. 4. 

Lanka : 

 K propojení soustavy kladek s bubnem se používají lanka. Ty můžeme rozdělit na 

konopná a polyamidová a na lanka ocelová. Lanka konopná se pro svoji ohebnost využívají 

k vázání čistě obrobených břemen na hák jeřábu, dále u některých ručních zdvihadel. Mezi 

jejich nevýhody můžeme zahrnout, že se musejí často prohlížet a včas vyřazovat, neboť 

časem ztrácejí vlivem vlhkosti svoji pevnost. Z tohoto důvodu a z důvodu ohledu na větší 

bezpečnost použijeme lanka ocelová.  

 Jednou z nevýhod využití lanek, je skutečnost, že při prudkém zastavení dochází 

k rozkmitání soustavy (jak tomu bývá např. u kabiny výtahu). S touto skutečností je tedy 

nutno při navrhování počítat.  

Kladky: 

 Pro náš návrh byla použita soustava kladek s převodem 𝑖𝑘 = 2, zobrazena na obrázku 

č. 4. 15. U kladkostrojového převodu rozumíme převodem poměr velikosti tíhy břemena Q 

k ideální tažné síle S, dle vzorce:  

𝑖𝑘 =
𝑄

𝑆
 (4.47) 

 Účinnost tohoto lanového převodu jsme schopni určit ze vzorce, viz níže, kde 𝜇1 

představuje účinnost pro valivé uložení z [4]: 

𝜇 = 𝜇1 ∙
1 + 𝜇1

2
 (4.48) 

𝜇 = 0,99 ∙
1 + 0,99

2
= 0,985 = 98,5% (4.49) 

 Variantní řešení, které používá kladek je tedy mnohem účinnější, než tomu bylo u 

první varianty, kde účinnost erektivního řetězu byla jen 80 %. 



 

Obrázek 4.15: Ukázka jednoduchého provedení lanového převodu pro ik=2 

5   Optimalizace 

 Jak již bylo uvedeno, optimalizace je metoda, která hledá minimum či maximum pro 

určitou funkci prostřednictvím ladících parametrů. Ladícími parametry jsou v tomto případě 

myšleny námi vybrané parametry mechanismu. Pomocí optimalizace zdvihové závislosti na 

těchto ladících parametrech dosáhneme optimálního dimenzování vybraných parametrů.  

Optimalizace může být buď bez omezení, kdy žádný z ladících parametrů nepodléhá žádné 

podmínce nebo s omezením, kdy jsou jednotlivé parametry podrobeny vazbám neboli 

omezením. V návrhu řešení našich mechanismů se vyskytují určité konstrukční podmínky, 

kterým jsou parametry vystaveny (např. průměr žádného kola nemůže být větší než 600mm, 

což je nejnižší poloha desky operačního stolu). Proto tedy využijeme optimalizaci 

s omezením.  

 Označíme- li vektor 𝑧 ladících parametrů jako 𝑧 ∈ 𝑅𝑛 , cílovou funkci  𝑓:𝑅𝑛 → 𝑅 a 𝑐 

jako vektor omezení, kterému musí ladící parametry podléhat, můžeme optimalizaci 

s omezením matematicky napsat dle [5] ve tvaru 

 min 𝑓 𝑧   

𝑧 ∈ 𝑅𝑛  𝑠 𝑝𝑜𝑑𝑚í𝑛𝑘𝑜𝑢 } 𝑐 𝑧 ≤0,
𝑐𝑒𝑞  𝑧 =0,

 (5.1) 

kde 𝑐𝑒𝑞 značí podmínky rovnosti a  𝑐 podmínky nerovnosti. Když definujeme 𝛺 jako 

pravděpodobnou množinu ladících vektorů z, které vyhovují omezením, platí: 

𝛺 =  𝑧|𝑐𝑒𝑞 𝑧 = 0, 𝑐 𝑧 ≤ 0  (5.2) 

Nyní můžeme rovnici (5.1) napsat ve zjednodušeném tvaru: 

 min 𝑓 𝑧   
𝑧 ∈ 𝛺

 
(5.3) 



 Abychom docílili co největší hodnoty zdvihu s, musíme ji napsat cílovou funkci ve 

tvaru: 

𝑠 =
1

𝑠
 (5.4) 

 Samotnou optimalizaci budeme provádět v  prostředí programovacího jazyka Matlab. 

Ten nám sám o sobě nabízí nepřeberné možnosti metod, řešení a nastavení průběhu 

optimalizace. Pro minimalizaci cílové funkce se nejčastěji používá funkce fmincon. Tato 

funkce, založená na gradientech, je navržena pro řešení spojitých cílových funkcí. Funkce 

fmincon používá jeden ze tří základních algoritmů- active set, trust region reflective a interior 

point. 

 Active set: 

 Tento algoritmus používá tzv. sekvenční kvadratickou metodu (SQP), která převede 

existující podmínky rovnosti 𝑐𝑒𝑞 do kvadratické formy a řeší je pro každý krok iterace. Tato 

metoda se však pro optimalizaci s omezením ukázala nevhodná. 

Trust region reflective: 

 Pomocí metody tzv. nezbytných časových gradientů (PCG), se pro každou iteraci 

provádí přibližné řešení rozsáhlých lineárních systémů. I když se tento algoritmus používá při 

optimalizaci s omezením, v našem případě konvergovala neuspokojivě a nebyla použita.  

Interior point: 

 Po vyzkoušení všech algoritmů se algoritmus interior point, využívající tzv. prvotní 

duální metody (PDM), jevil jako nejlepší volba. Jeho konvergence probíhala rychle a 

nedostávala se do smyček, jak tomu bylo u dvou výše zmíněných algoritmů. Proto byla 

optimalizace provedena pomocí tohoto algoritmu. 

5.1 Optimalizace variantního řešení č. I  

 Optimalizaci provedeme za předpokladu, že operatér bude sešlapovat kliku 2 v rozmezí 

γ=30-10° . Dále z rovnic (3.23) a (3.24) určíme prvotní nástřel hodnot pro úhly 𝛼 = 114° a 

𝛽 = 29°.  

Cílová funkce: 

 Cílovou funkci, kterou budeme chtít maximalizovat, definujeme ze vztahu (3.30) jako: 



𝑠 =
𝛼 ∙ 𝑟4𝑚

r5v
∙ 𝑟5𝑚  (5.5) 

Ladící parametry: 

 Pro toto variantní řešení budeme optimalizovat následující parametry, které jsme si 

definovali jako vektor ladících parametrů z: 

𝑧 =  𝑙𝑘 , 𝑙𝑜 , 𝑙1𝑙2, 𝑟4𝑣 , 𝑟4𝑚 , 𝑟5𝑣  (5.6) 

 

Parametr 𝑟5𝑚  nemůžeme optimalizovat, neboť je jeho rozměr podmíněn typem erektivního 

řetězu.   

 

Omezení: 

 Protože chceme docílit nejen co největšího zdvihu, ale také co nejmenší potřebné síly, 

kterou musí operatér při sešlápnutí kliky využít, bude nejdůležitější omezení vycházet ze 

šlapací síly 𝐹š definované vztahem (3.22). Ta by měla být vzhledem k ergonomickým 

potřebám menší, než 350 N a musí vždy nabývat kladné hodnoty. Z konstrukčního hlediska 

jsou omezeny průměry všech kol, které musí být menší než 600 mm, což je požadovaná 

výchozí poloha desky operačního stolu. Dále musíme zavést omezení pro úhel 𝛽, který by měl 

být ve všech polohách sešlápnutí kliky 2 větší než 0°. Výsledný vektor omezení, můžeme tedy 

definovat v podobě: 

𝑐 = [𝐹š < 350, 𝑟4𝑣 < 600, 𝑟4𝑚 < 600, 𝑟5𝑣 < 600,− 𝛽 < 0 ] (5.7) 

 Nejlepších výsledků pro zdvih jsme získali až po několikadenním ladění prvotních 

nástřelů a nastavení samotné optimalizace. Výsledky optimalizace hodnot prvotního nástřelu 

pro 𝑙𝑘 = 706 𝑚𝑚, 𝑙𝑜 = 256𝑚𝑚, 𝑙1 = 800𝑚𝑚, 𝑙2 = 30𝑚𝑚, 𝑟4𝑣 = 240𝑚𝑚, 𝑟4𝑚 =

71𝑚𝑚, 𝑟5𝑣 = 73𝑚𝑚, 𝑟5𝑚 = 30𝑚𝑚 zobrazuje tabulka 5. 1. 

Výsledné parametry mechanismu č. I [mm]: 

𝒍𝒌 𝒍𝒐 𝒍𝟏 𝒍𝟐 𝒓𝟒𝒗  𝒓𝟒𝒎 𝒓𝟓𝒗 𝒓𝟓𝒎 

748 305 789 57 260 79 89 30 

Výsledný zdvih s [mm]: 𝑭š při 𝜸 = 𝟑𝟎° [N]: 𝑭š při 𝜸 = 𝟏𝟎° [N]: 

19,74 349,5 348,9 

 

Tabulka 5.1: Výsledky optimalizace 



 

Algoritmus optimalizace napsaný v programovacím jazyku MATLAB je přiložen v 7. 1. 

Schéma tohoto variantního řešení narýsované v měřítku je zobrazeno na obr. 5. 1. 

 

Obrázek 5.1: Zobrazení řešení v měřítku 1:10 

 

5.2 Optimalizace variantního řešení č. II 

 Optimalizaci provedeme za předpokladu, že operatér bude sešlapovat kliku 2 v rozmezí 

γ=30-10° . Dále z rovnic (3.23) a (3.24) určíme prvotní nástřel hodnot pro úhly 𝛼 = 114° a 

𝛽 = 29°.  

Cílová funkce: 

 Cílovou funkci, kterou budeme chtít maximalizovat, definujeme ze vztahu (4.30) jako: 

𝑠 =

𝛼 ∙ 𝑟4𝑚
r6v

∙ 𝑟6𝑚

2
 

(5.8) 

Ladící parametry: 

 Pro toto variantní řešení budeme optimalizovat následující parametry, které jsme si 

definovali jako vektor ladících parametrů z: 



𝑧 =  𝑙𝑘 , 𝑙𝑜 , 𝑙1𝑙2, 𝑟4𝑣 , 𝑟4𝑚 , 𝑟6𝑣 , 𝑟6𝑚   (5.9) 

Jak vidíme ze vzorců (4.34) a (4.45), zdvih ani šlapací síla na rozměrech kladek vůbec 

nezávisí, proto si jejich parametry můžeme zvolit jako 𝑟7 = 80𝑚𝑚 a 𝑟8 = 60𝑚𝑚. Stejně tak 

průměr vloženého kola nemá na sílu ani na zdvih vliv a volíme jej jako𝑟7 = 70𝑚𝑚. 

Omezení: 

 Protože chceme docílit nejen co největšího zdvihu, ale také co nejmenší potřebné síly, 

kterou musí operatér při sešlápnutí kliky využít, bude nejdůležitější omezení vycházet ze 

šlapací síly 𝐹š definované vztahem (4.34). Ta by měla být vzhledem k ergonomickým 

potřebám menší, než 350 N a musí vždy nabývat kladné hodnoty. Z konstrukčního hlediska 

jsou omezeny průměry všech kol, které musí být menší než 600 mm, což je požadovaná 

výchozí poloha desky operačního stolu. Dále musíme zavést omezení pro úhel 𝛽, který by měl 

být ve všech polohách sešlápnutí kliky 2 větší než 0°. Výsledný vektor omezení, můžeme tedy 

definovat v podobě: 

𝑐 = [𝐹š < 350, 𝑟4𝑣 < 600, 𝑟4𝑚 < 600, 𝑟6𝑣 < 600, 𝑟6𝑚 < 600,− 𝛽 < 0 ] (5.10) 

 Nejlepších výsledků pro zdvih jsme získali až po několikadenním ladění prvotních 

nástřelů a nastavení samotné optimalizace. Výsledky optimalizace hodnot prvotního nástřelu 

pro 𝑙𝑘 = 706 𝑚𝑚, 𝑙𝑜 = 256𝑚𝑚, 𝑙1 = 800𝑚𝑚, 𝑙2 = 20𝑚𝑚, 𝑟4𝑣 = 240𝑚𝑚, 𝑟4𝑚 =

71𝑚𝑚, 𝑟6𝑣 = 73𝑚𝑚, 𝑟6𝑚 = 51𝑚𝑚 zobrazuje tabulka 5. 2. 

 

Výsledné parametry mechanismu č. II [mm]: 

𝒍𝒌 𝒍𝒐 𝒍𝟏 𝒍𝟐 𝒓𝟒𝒗  𝒓𝟒𝒎 𝒓𝟔𝒗 𝒓𝟔𝒎 

741 294 768 20 260 71 72 51 

Výsledný zdvih s [mm]: 𝑭š při 𝜸 = 𝟑𝟎° [N]: 𝑭š při 𝜸 = 𝟏𝟎° [N]: 

19,4 349,9 349,7 

 

Tabulka 5.2: Výsledky optimalizace 

 

Algoritmus optimalizace napsaný v programovacím jazyku MATLAB je přiložen v 7. 2. 

Schéma tohoto variantního řešení narýsované v měřítku je zobrazeno na obr. 5. 2. 



 

Obrázek 5.2: Zobrazení řešení v měřítku 1:10 

6   Zhodnocení dosažených výsledků 

 Na začátku této práce se autor zabýval průzkumem trhu s operačními stoly a popsal 

výhody a nevýhody nejčastěji používaných modelů. Teoreticky byla popsána problematika 

mechanismů a jejich kinematická analýza a syntéza. Byly navrženy dvě variantní řešení 

zvedacího mechanismu operačního stolu, který jsou založeny pouze na mechanických 

principech. Každý z návrhů byl podroben kinematické analýze a syntéze a byl detailně popsán 

(kapitoly 3. 1 a 4. 1). Dále byly stanoveny vztahy pro silové poměry, které platí při šlapání 

operatéra na pedál (viz kapitola 3. 2 a 4. 2) a vztahy pro zdvih, ke kterému díky šlapání 

dochází (viz kapitole 3. 3 a 4. 3). V neposlední řadě se autor zabýval úskalími konstrukčních 

řešení pro jednotlivé varianty, upozornil na problémy, které by při provozu mohly nastat a 

nastínil možná řešení (kapitoly 3. 4 a 4. 4). V kapitole 5 byla teoreticky rozepsána 

problematika optimalizace s omezením a popsány tři základní algoritmy, které se při 

minimalizaci, resp. maximalizaci používají. Pro své nejlepší vlastnosti, malou časovou 

náročnost a dobrou konvergenci byl vybrán algoritmus interior point, pomocí kterého byly 

optimalizovány vybrané parametry jednotlivých členů mechanismů a maximalizován zdvih. 

Dále byly stanoveny omezující podmínky, které jsou určeny konstrukcí konkrétního 

mechanismu a požadavky na minimální potřebnou šlapací sílu. 



6.1 Variantní řešení č. I 

 Schéma tohoto variantního řešení je zobrazeno na obr. 3. 1. Redukci šlapací síly 

umožňuje převodování díky použití soustavy ozubených kol. Nosným prvkem tohoto návrhu 

je použití tzv. erektivního řetězu.  

 Výhody i nevýhody tohoto řešení jsou spjaty právě s použitím tohoto řetězu. Ten se 

sice osvědčil při zvedání plošin a jevišť a díky své spolehlivosti si našel své místo praxi, ale 

jeho použití pro naše potřeby by vyžadovalo jeho výrazné zmenšení a volbu jiného materiálu. 

To by samozřejmě vedlo k výraznému zvýšení pořizovací ceny zařízení. Navíc je účinnost 

tohoto zařízení na hranici únosnosti (viz tabulka 3. 1).   

  Výsledky optimalizace pro tuto variantu jsou uvedeny v tabulce 5. 1. Hodnota zdvihu 

je ovšem natolik neuspokojivá, že jeho použití pro chirurgickou praxi je vyloučeno.  

6.2 Variantní řešení č. II 

 Schéma tohoto variantního řešení je zobrazeno na obr. 4. 1. I zde je redukce šlapací 

síly dosaženo zpřevodováním pomocí soustavy ozubených kol. Místo erektivního řetězu zde 

byla použita soustava kladek. 

 Výhodami tohoto variantního řešení je rozptýlení zatížení díky použitému lanovému 

převodu. Dochází tak k výraznému zmenšení potřebné šlapací síly, než tomu bylo u varianty 

I. Také účinnost kladek je mnohem vyšší, než tomu bylo u erektivního řetězu (vzorec 4. 49 

v kapitole 4. 4). 

 Nevýhodami může být použití ocelových lanek, které se mohou při zastavení zdvihání 

rozkmitat. 

 Výsledky optimalizace pro tuto variantu jsou uvedeny v tabulce 5. 2. Hodnoty zdvihu 

stejně jako hodnoty šlapací síly jsou srovnatelné s prvním mechanismem a tudíž nevyhovující.  

 Tato varianta se ukázala jako lepší, z hlediska účinnosti a nenáročnosti na konstrukční 

úpravy. I přesto by autor upustil od použití v chirurgické praxi a uvažoval spíše nad použitím 

pro veterinární ordinace, kde je nosnost stolu výrazně menší a tudíž by mechanismus 

vykazoval lepší vlastnosti zdvihu a zároveň splňoval kritéria pro šlapací sílu. 

 


