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ANOTACE 

Disertační práce se zabývá problematikou pohybu mobilních servisních robotických 

systémů v budovách, zejména pak pohybem těchto systémů po schodech. Schody a vysoké 

prahy ve vnitřním prostředí budov stejně jako vysoké obrubníky a schodiště ve venkovním 

prostředí jsou pro dnešní robotické systémy jedněmi z nejobtíţnějších překáţek v průběhu 

jejich misí. Práce analyzuje technická řešení pouţitá na stávajících konstrukcích mobilních 

robotických systémů pro překonání těchto překáţek.  

V práci je popsán postup syntézy nových tvarů „kola“ pro pohyb podvozku po schodech 

a dále technická řešení podvozků s těmito koly.  

Následně jsou popsány dosaţené výsledky, provedeno jejich zhodnocení a uvedeny 

náměty k dalšímu řešení. 

 

 

 

 

 

ANNOTATION 

The dissertation thesis focuses on the area of movement of mobile service robots in 

buildings, especially movement on stairs. Stairs and high thresholds in indoor environments 

of buildings together with high kerbs and stairs in outdoor areas are very difficult obstacles 

for present-day mobile robots during their missions. This work analyses the technical 

solutions applied on current constructions of mobile robotic systems designed to negotiate 

these obstacles. 

The main content of the work is a synthesis of new forms of a wheel for movement on 

stairs and also technical solutions of undercarriages with these wheels. 

Finally, the achieved results are described and evaluated and possible further work on 

the subject is mentioned. 
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SEZNAM POUŢITÉHO OZNAČENÍ A ZKRATEK 

 

Značka Význam Jednotka 

a Konstantní parametr logaritmické spirály [mm] 

A012 Dílčí transformační matice [-] 

Ab02 Dílčí transformační matice [-] 

b Konstantní parametr logaritmické spirály [-] 

Bpar Úhel natočení segmentu kola [°] 

Dpar Vzdálenost osy otáčení od středu kola [mm] 

Fobj Cílová funkce optimalizace [mm
2
] 

L Délka oblouku [mm] 

M Matice koeficientů [-] 

m 1. souřadnice polohy středu kruţnice [mm] 

n 2. souřadnice polohy středu kruţnice [mm] 

P Pól logaritmické spirály a dále průsečík kruţnice s přímkou [-] 

p Parametr kruţnice [mm
2
] 

r Poloměr logaritmické spirály [mm] 

R Poloměr křivosti logaritmické spirály [mm] 

R Matice pravých stran [-] 

S Střed kruţnice [-] 

Tb2 Transformační matice [-] 

v Vzdálenost mezi body A a P na kruţnicích segmentů [mm] 

x Poloha bodu v ose x souřadného systému [mm] 

y Poloha bodu v ose x souřadného systému [mm] 

τ 
úhel, který svírá pro daný bod spirály vektor poloměru 

r s tečnou ve stejném bodě 
[°] 

φ Úhel příslušný bodu B spirály [°] 

 

Zkratka Význam 

MR Mobilní Robot 

EOD Explosive Ordnance Disposal 

IEDD Improvised Explosive Device Disposal 

UGV Unmanned ground vehicle 

GCS Ground Coordinate System 

LCS Local Coordinate System 
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1. ÚVOD DO ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Pro stanovení poţadovaných parametrů na mobilní subsystém servisního robotického 

systému pro pohyb v budovách je potřeba analyzovat prostředí, ve kterém se má systém 

pohybovat a dále jasně vymezit okruh servisních činností, které má systém vykonávat. 

Z pohledu servisní mobilní robotiky se v budovách vyskytují dvě zásadní překáţky v podobě 

schodišť a dveří. 

 

1.1  SCHODIŠTĚ –  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A TERMÍNY  

Základní rozměry a doporučení pro navrhování schodišť jsou dány normou ČSN 73 

4130 - Schodiště a šikmé rampy, která platí pro navrhování schodišť a šikmých ramp s funkcí 

komunikace pro pěší, které jsou trvalou součástí stavební části staveb. Sklon běţných 

schodišťových ramen by neměl být větší neţ 35° mimo schodišť do podzemí rodinných 

domů, kde sklon schodiště můţe být nejvíce 41°. 

 

 

 

Obr. 1.1-1 Schodiště 

Podle sklonu schodišťových ramen se schodiště dělí na: 

a) rampové – sklon 10° – 20° s výškou stupně 80 – 130 mm, 

b) mírné – sklon 20° – 25° s výškou stupně 130 – 150 mm, 

c) běţné – sklon 25° – 35° s výškou stupně 150 – 180 mm, 

d) strmé – sklon 35° – 45° s výškou stupně 180 – 200 mm, 

e) ţebříkové – sklon 45° – 58° s výškou 200 – 250 mm. (1)  

Mezipodesta 

Mezipodesta 

Podesta 

Podesta 

Nástupní 

rameno 

Nástupní 

rameno 

Výstupní 

rameno 

Výstupní 

rameno 
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Pokud je sklon ramene menší neţ 10°, jedná se o šikmou rampu. V případě sklonu 

ramene většího neţ 58°, jde dle zavedené terminologie o ţebřík. 

Vzájemný vztah mezi výškou a šířkou stupně schodiště vychází z průměrné délky 

lidského kroku, která činí 630 mm. 

        (1)    (1.1-1) 

V témţe schodišťovém rameni nesmějí schodišťové stupně měnit svoje výšky ani šířky. 

Průřezové rozměry stupňů na výstupní čáře musí být stejné, nemají se měnit ani 

v jednotlivých podlaţích téţe budovy. Rozdílné výšky se vyrovnávají změnou počtu stupňů 

v ramenech. (1) 

 

 

Obr. 1.1-2 Popis stupňů ve schodišťovém rameni 

 

V jednom rameni je maximální povolený počet stupňů 16, u pomocných schodišť, 

schodišť, schodišť v rodinných domcích a schodišť uvnitř bytů 18. (1) 

Průchodná šířka schodišťového ramene má být násobkem 550 mm, coţ je jednak 

minimální šířka potřebná pro průchod dospělého člověka a zároveň šířka únikového pruhu. 

Z toho vyplývá nejmenší moţná průchodná šířka u schodiště (bp):  

 pomocné schodiště 600 mm,  

 vedlejší schodiště 900 mm, 

 hlavní schodiště v rodinném domku 900 mm,  

 ostatní hlavní schodiště 1100 mm. (1) 

Průchodná šířka podest a mezipodest se musí minimálně rovnat průchozí šířce ramen u 

mezipodesty. Podlaţní podesty by měly být o 100 aţ 200 mm hlubší neţ je průchodná šířka 

přilehlých ramen. (1) 
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Obr. 1.1-3 Průchozí šířka podest (1) 

 

Průchodná výška h2 v mm se měří jako kolmá vzdálenost mezi výstupní čarou a 

konstrukcí nad výstupní čarou (podhledem), která se určí podle vzorce: 

      (1.1-2) 

kde α je úhel sklonu schodišťového ramene. (1) 

Průchodná výška nesmí být menší neţ 1900 mm kromě schodišť do podkroví, kde 

1900 mm je hodnotou doporučenou. (1) 

Povrch podest vnitřních schodišť musí být vodorovný beze sklonu v příčném i 

podélném směru. Povrchová úprava podest má být z materiálů stejných mechanických 

vlastností jako povrch stupňů. Povrch stupnice při okraji schodišťového stupně bývá skosen a 

stupnice je na okraji upravena povrchovou úpravou proti skluzu (karborundové pásky u 

kamenných obkladů). (1) 

  

 Parametry schodiště, které významně ovlivňují konstrukci podvozku MR: 

 sklon schodiště 

 výška stupnice 

 šířka stupnice 

 průchodná šířka schodiště 

 rozměr mezipodesty 

 tvar stupně schodiště 

 materiál a povrchová úprava schodiště 

 



  

Disertační práce  

9 

 

1.2  DVEŘE  

Z pohledu člověka jsou odemčené dveře naprosto banální překáţkou. Z pohledu 

mobilního servisního systému se však jedná o překáţku velmi obtíţnou nejen pro autonomní 

mobilní roboty, ale rovněţ pro operátorem řízené odstupné manipulátory. V obou případech 

musí být systémy vybaveny manipulačním subsystémem. Operátorem řízený systém pak musí 

být vybaven kvalitním kamerovým subsystémem doplněným o senzory pro měření 

vzdálenosti, nebo v lepším případě stereovizním subsystémem pro zprostředkování 3D vjemu 

operátorovi z místa zásahu pro úspěšné navedení manipulátoru do potřebných míst a následný 

pohyb klikou dveří pro jejich otevření. Při praktických testech bylo ověřeno, ţe otevření dveří 

pomocí manipulátoru na MR není jednoduché ani při přímé viditelnosti na místo zásahu. Pro 

otevření a následný průjezd dveřmi autonomním MR by bylo zapotřebí velmi sofistikovaného 

senzorického subsystému a enormního výpočetního výkonu řídicího systému tohoto MR pro 

zpracování všech vstupních informací a provedení potřebných manipulačních úloh v reálném 

čase.  

 

Tab.  1.2-1 

Standardní průchozí šířky dveřních zárubní [mm] 

provedení Jednokřídlé Dvoukřídlé 

šířka 600 700 800 900 1250 1450 1650 1850 

výška 1970 

 

Na základě provedené analýzy vyplývá, ţe robotický systém navrţený pro pohyb 

v budovách by měl být schopen projet dveřními zárubněmi s šířkou 800 mm. 

Doporučovaná šířka dveřních zárubní pro interiéry budov je minimálně 800 mm pro 

jednotlivé místnosti. Ve starších bytových domech jsou pak průchozí šířky zárubní na WC a 

do koupelen často 600 mm, ale i do nich je nyní doporučována šířka zárubní minimálně 700 

mm. 
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2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Nejrozšířenějším typem podvozku pro zajištění funkce pohybu po schodech je 

v současnosti pásový podvozek. Je vyuţíván jak u zásahových odstupných manipulátorů, tak i 

u asistenčních systémů „schodolezů“ pro přepravu imobilních pacientů po schodech. U 

zásahových systémů se pak velmi často vyuţívá proměnného bočního profilu pásu pro 

zajištění lepší průchodnosti terénem. Klasické kolové podvozky jsou pro systémy určené pro 

překonávání schodů vyuţívány minimálně. Ostatní typy podvozků jsou spíše doménou 

univerzitních a výzkumných laboratoří a k jejich masovějšímu komerčnímu vyuţití dojde aţ 

po vyčerpání veškerého potenciálu pásových podvozků a jejich moţných modifikací. 

  

2.1  PÁSOVÉ PODVOZKY  

V současné době nejrozšířenější typ lokomočního subsystému operátorem řízených 

mobilních odstupných manipulátorů určených pro jízdu po schodech a pro úlohy do předem 

nedefinovaného prostředí. Tento typ podvozku se často vyuţívá u komerčně dodávaných 

zásahových robotických systémů pro bezpečnostní sloţky. 

Typickým představitelem zásahového odstupného manipulátoru s klasickým pásovým 

podvozkem je systém tEODor (obr. 2.1-1) od německé firmy TELEROB. Jedná se o EOD 

robotický systém, který je pouţíván v řadě bezpečnostních sloţek včetně armády ČR. 

 

 

Obr. 2.1-1 Odstupný manipulátor tEODor 

(zdroj http://www.telerob.de) 
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Obr. 2.1-3 Příslušenství pro systém tEODor (zdroj http://www.telerob.de) 

tEODor - Základní technické parametry 

(zdroj http://www.telerob.de) 

Délka 1300 mm 

Šířka 685 mm 

Výška (přepravní 

poloha manipulátoru) 

1240 mm 

Hmotnost včetně 

baterií a manipulátoru 

375 kg 

Max. rychlost 3 km/hod 

Nosnost 350 kg 

Taţná síla 3000 N 

Sklon terénu 45° 

Dosah vertikální 2860 mm 

Dosah horizontální 1860 mm 

Max. rozevření čelistí 

efektoru 

300 mm 

Uchopovací síla 

efektoru 

600 N 

Datový přenos 433 – 435 MHz  

(80 kanálů) 

Přenos obrazu 2,3 GHz (2 kanály) 

1,3 GHz (5 kanálů) 

Obr. 2.1-2 Nosnosti manipulátoru 

robotického systému tEODor 

(zdroj http://www.telerob.de/ downloads/ 

telerob_roboter_d.pdf) 

 

http://www.telerob.de/downloads/
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Systém tEODor je představitelem velkého odstupného robotického manipulátoru s 

neměnným bočním profilem pásu. Úspěšnost mise můţe být podpořena řadou modulárně 

řešených doplňků.  

U lehčích a menších robotických systémů se často s výhodou pouţívají přídavné 

naklápěcí pásové segmenty pro zlepšení průchodnosti podvozku terénem a pro významný 

nárůst maximální výšky zdolatelné překáţky. Typickými představiteli a průkopníky v této 

oblasti jsou robotické systémy americké firmy iRobot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1-4 2 x iRobot 510 PackBot 

(zdroj http://www.irobot.com) 

iRobot 510 PackBot - Základní 
technické parametry  

(zdroj http://www.irobot.com) 

Délka – základní 

Délka s polohovatelnými 

pásy 

813 mm 

1016 mm 

Šířka – základní 

Šířka s polohovatelnými 

pásy 

407 mm 

521 mm 

Výška (přepravní poloha 

manipulátoru) 

407 mm 

Hmotnost včetně jedné 

baterie 

18,6 kg 

Max. rychlost 9,4 km/hod 

Dojezd na standardní 

baterie 

9,6 km 

Nosnost 20,9 kg 

Dosah vertikální 2210 mm 

Vyloţení manipulátoru 2032 mm 

Manipulátor 8 DoF 

Nosnost manipulátoru při 

plném vyloţení  

4,5 kg                                                

Nosnost manipulátoru 

maximální 

13,6 kg 

Datový přenos 2,4 GHz   

http://www.telerob.de/downloads/
http://www.telerob.de/downloads/
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Systém PackBot je určen pro bezpečnostní sloţky a dodává se se specializovanými 

výbavami pro určené servisní úlohy jako detekce a určení výbušnin, manipulace a 

zneškodnění výbušných systémů (EOD) a detekce a manipulace s nebezpečnými látkami. 

Speciální verze iRobot 210 Negotiator je rovněţ určena pro speciální jednotky pro získání 

taktických informací např. při osvobozování rukojmích. Systém iRobot 310 a 320 SUGV je 

pak určen pro armádní průzkumné jednotky. Je moţné jej transportovat jednou osobou 

v batohu a vyznačuje se vysokou mechanickou odolností 

Nedávnou novinkou firmy iRobot je větší operátorem řízený robotický systém 710 

Warrior, který vychází z osvědčené koncepce robotických systémů. 

 

 

Obr. 2.1-5 Průzkumná verze robotického 

systému iRobot 710 Warrior na překážce 

(zdroj http://www.irobot.com) 

 

 

Přehled misí, pro které jsou robotické systémy iRobot určeny: 

 EOD – zneškodňování výbušných nástraţných systémů, 

 detekce a zneškodňování improvizovaných bomb v autech, 

 odminování cest, 

 podpora misí speciálních jednotek, 

 průzkum oblasti mimořádné události, těţko dostupných a nebezpečných oblastí, 

 manipulace s nebezpečnými předměty, 

 označování cílů, 

 ozbrojené mise.  

 

iRobot 710 Warrior - Základní 
technické parametry  

(zdroj http://www.irobot.com) 

Délka  889 mm 

Šířka  768 mm 

Výška (přepravní poloha) 457 mm 

Hmotnost + baterie 131,1 + 26 kg 

Max. rychlost 12,9 km/h 

Krytí IP67 

Nosnost 68 kg 

Max. výška překáţky 470 mm 

Max sklon schodů 45° 

Dosah datového přenosu 800 m 

http://www.telerob.de/downloads/
http://www.telerob.de/downloads/
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Se zajímavým koncepčním řešením podvozku odstupného manipulátoru přišla firma 

TELEROB u svého menšího systému teleMAX, který je určen pro detekci a zneškodnění 

výbušnin ve stísněných prostorech jako jsou letadla, vlaky atd., kde nebylo moţné nasadit 

systém tEODor. Zajímavostí tohoto podvozku je moţnost připevnit kola v místě hnacích 

řemenic pro pohon pásů a zajistit tak vyšší pojezdovou rychlost podvozku u misí, kde není 

zapotřebí překonávat velké překáţky. Samozřejmostí je široká škála modulárního 

příslušenství stejně jako pro systém tEODor. 

 

 

 

Obr. 2.1-6 2 x robotický systém teleMAX          

firmy TELEROB 

(zdroj http://www.telerob.de) 

 

 

Další modifikace pásových podvozků jsou testovány v univerzitních a výzkumných 

centrech. 

teleMAX - Základní technické parametry 

 (zdroj http://www.telerob.de) 

Délka (přepravní poloha) 800 mm 

Šířka (přepravní poloha) 400 mm 

Výška (přepravní 

poloha) 

750 mm 

Max. rychlost 4 km/h (pásy) 

10 km/h (kola) 

Max. výška překáţky 500 mm 

Sklon terénu 45° 

Dosah vertikální 2400 mm 

Dosah horizontální 1530 mm 

Nosnost manipulátoru 5 kg 

Výdrţ baterií přibliţně 2 hodiny  

Krytí IP65 

Datový přenos 433 – 435 MHz  

(80 kanálů) 

Přenos obrazu 1,3 GHz nebo 2,3 

GHz  

5x analogový       

8x digitální  
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2.2  KOLOVÉ PODVOZKY  

Kolové podvozky se pro překonávání překáţky v podobě schodů nebo vyšších 

obrubníků pouţívají oproti pásovým ve výrazně menší míře. V případě pouţití klasického 

dvounápravového podvozku a za předpokladu běţných kol je nutnou podmínkou pro 

překonání schodiště poloměr kola větší, neţ je výška schodu překonávaného schodiště. 

Ukázkou jednoduchého, ale funkčního kolového, diferenčně řízeného systému 

schopného překonávat náročný terén a překáţky v podobě schodů a obrubníků je systém 

ORPHEUS sestrojený na ústavu automatizace a měřící techniky FEKT VUT Brno. Systém je 

určen pro průzkum oblasti mimořádné události a vyhledávání zraněných osob. Operátorem 

řízený mobilní robotický systém o hmotnosti přibliţně 35 kg má průměr kola 410 mm a je 

poháněn dvěma 24 V stejnosměrnými motory a dvojicí 12 V akumulátorů. 

 

Obr. 2.2-1 Mobilní robotický systém ORPHEUS při překonávání schodů 

(zdroj http://www.orpheus-project.cz) 

 

Modifikací kolového podvozku pro překonání překáţky v podobě schodu je koncept 

Space Cat. Modifikace tohoto principu se uplatnily v asistenčních zařízeních pro přepravu 

vozíčkářů po schodech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2-3  Mobilní robot Space Cat 

(zdroj http://asl.epfl.ch/index.html? 

content=member.php& 

SCIPER=102309) 

Obr. 2.2-2 Překonání schodu 

MR Space Cat 

http://asl.epfl.ch/index.html
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2.3  KRÁČEJÍCÍ A HYBRIDNÍ  PODVOZKY 

Kráčející robotické systémy jsou stále spíše doménou univerzitních laboratoří a 

výzkumných center. V tomto segmentu je s vývojem pravděpodobně nejdále výzkumné 

centrum BOSTON DYNAMICS, na kterém vyvinuli a nyní testují robotický systém BigDog, 

určený pro nošení nákladu pro pěší vojenské jednotky v těţkém terénu. Na základě výsledků 

tohoto projektu je nyní vyvíjen robotický systém LS3 podpořený organizací DARPA a 

americkou námořní pěchotou. 

 

 

Obr. 2.3-1 Vizualizace 3D modelu kráčejícího systému BigDog 

(zdroj http://jamesprovost.com/technical-illustration/boston-dynamics-bigdog/) 

 

Pohyby kaţdé nohy zajišťují 4 hydraulické servopohony. Potřebný tlak hydraulického 

oleje zajišťuje čerpadlo, které je poháněno jednoválcovým, vodou chlazeným, spalovacím 

motorem o výkonu 11 kW. Celková hmotnost systému je přibliţně 110 kg při délce 914 mm a 

výšce 762 mm. Systém je schopen vyvinout rychlost 6,4 km/h, stoupat do svahu se sklonem 

35°. Maximální ověřený dosah bez přestávky a doplnění paliva činí 20,6 km. Uţitečná 

nosnost je 155 kg 

V roce 2005 byl testován kráčející šestinohý prototyp lesního těţebního stroje 

(harvestoru) firmy Timberjack. Tato platforma podvozku se však pro komerční účely 

nevyuţívá. 
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Obr. 2.3-2 Prototyp kráčejícího lesního těžebního stroje 

V praxi jsou hybridní podvozky kombinující kráčivý a kolový podvozek vyuţívány u 

speciálních typů bagrů a rypadel určených pro nasazení do velmi těţkého terénu. Výrobcem, 

který takovéto systémy dodává je např. švýcarská společnost MENZI MUCK.  

 

Obr. 2.3-3 Bagr MENZI MUCK A111 s hybridním podvozkem  

(zdroj http://www.menzimuck.com/) 

Stroj MENZI MUCK A111 o hmotnosti 12 tun je poháněn hydraulickými motory. 

Čerpadlo hydraulického oleje pohání čtyřválcový dieselový motor o výkonu 104 kW. 

Za hybridní lze označit všechny typy podvozků s proměnnou kinematickou strukturou 

rámu podvozku. Nejznámější aplikací tohoto typu podvozku je průzkumná mobilní sonda 

Sojourner vyslaná na Mars. Dobrých výsledků s tímto typem podvozků dosáhli na institutu 

robotiky a inteligentních systémů ETH v Zurichu. Prototypy mobilních robotických podvozků 

Shhrimp a Octopus mají vzhledem ke svým rozměrům velmi dobrou průchodnost terénem a 

jsou schopné překonat překáţku v podobě schodu o dvojnásobné výšce, neţ je průměr jejich 

kola. 

Mobilní robotický systém Shrimp má při celkové hmotnosti 5,4 kg nosnost 3 kg. Jeho 

rozměry jsou 639 mm (délka), 429 mm (šířka) a 228 mm (výška). Maximální rychlost je 0,35 

m/s. Při malém neseném zatíţení je schopen překonat vertikální schod o výšce aţ 220 mm. 
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Pohyb je zajištěn šesticí 12 V DC motorů a natáčení je realizováno dvojicí serv. Baterie 

NiMH s napětím 12 V a kapacitou 4200 mAh pak v závislosti na profilu terénu umoţňuje 

výdrţ systému na 1-3 hodiny. 

 

 

 
 

Obr. 2.3-4 Schéma kinematické struktury 

podvozku Shrimp 

(zdroj http://asl.epfl.ch/index.html?content 

=member.php&SCIPER=102309) 

Obr. 2.3-5 Shrimp III 

(zdroj http://www.bluebotics.com/ 

solutions/Shrimp/) 

 

 

Obr. 2.3-6 Překonání schodu podvozkem Shrimp (2) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavostí mobilního robotického systému Octopus je vyuţití speciálního taktilního 

kola k detekci překáţky a stanovení potřebného krouticího momentu pro jednotlivá kola a 

nastavení vhodné konfigurace podvozku. Podvozek má délku 430 mm, šířku 420 mm a výšku 

230 mm při hmotnosti 10 kg. Podvozek má nosnost aţ 5 kg. 

 

Obr. 2.3-7 Mobilní robot Octopus a jeho kinematické schéma (2) 
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Obr. 2.3-8 Postup překonání schodu mobilním robotickým systémem Octopus (2) 

 

 

2.4  PODVOZKY SE SPECIÁLNÍMI A POLYMORFNÍMI KOLY  

Zástupcem podvozku se speciálními koly určeného do náročného terénu a pro 

překonávání schodišť i s velkým úhlem stoupání je operátorem řízený robotický systém 

ASGUARD II vyvinutý na robotickém inovačním centru DFKI v Brémách. Je schopen se 

pohybovat ve vodě i pod vodou. Pro průzkumné mise je vybaven kamerou, infrakamerou, 

laserovým skenerem, GPS a detektorem chemických a biologických látek. 

 

 

Obr. 2.4-1 Mobilní robotický systém Asguard II 

 (zdroj http://robotik.dfki-bremen.de/en/research/robotsystems/asguard-ii.html) 
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Obr. 2.4-2 2 x MR ASGUARD II              

při překonávání překážek 

 (zdroj http://robotik.dfki-

bremen.de/en/research/robotsystems/asgua

rd-ii.html) 

 

Dalším robotickým systémem se speciálními koly určený pro průzkum prostředí a 

získávání taktických informací, který byl vyvinutý pro potřeby speciálních zásahových 

jednotek je Recon Scout XT. Ve verzi XT je tento malý podvozek vybaven speciálně 

tvarovanými koly, které významně zvyšují schopnost jeho pohybu ve venkovním prostředí a 

umoţňují mu překonat vyšší překáţku neţ při pouţití klasických kol. 

 

ASGUARD II - Základní technické 
parametry 

(zdroj http://robotik.dfki-
bremen.de/en/research/robotsystems/ 

asguard-ii.html) 

Délka  850 mm 

Šířka  540 mm 

Výška  420 mm 

Max. rychlost 7,2 km/h 

Celková hmotnost  9,5 kg 

Baterie 10Ah / 30V lithium 

polymerové 

Hmotnost baterií 1,6 kg 

Výdrţ baterií přibliţně 2 hodiny  

Nosnost 5 kg 

Motory 4 x 80 W 24V DC 

Převodovky Planetové 46:1 

Recon Scout XT - Základní technické 
parametry 

(http://www.reconrobotics.com/ 
products/recon-scout_XT.cfm) 

Délka  203 mm 

Šířka  185 mm 

Výška  114 mm 

Max. rychlost 1,65 km/h 
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Další aplikací speciálního kola je mobilní robotický systém Loper pro průzkumné 

aplikace se schopností pohybu v náročném terénu a urbanistickém prostředí, zejména pak pro 

pohyb po schodech, který byl vyvinut na  robotickém centru univerzity v Minnesotě.  

 

Obr. 2.4-3 MR Loper 

 (zdroj http://www.cs.umn.edu/research/airvl/distributed/loper.php) 

 

 

2.5  SHRNUTÍ PROVEDENÉ ANALÝZY  

Existuje velká řada studií i realizovaných zařízení pro pohyb po schodech, jejich 

technické řešení lze shrnout do pěti základních skupin: 

 pásové podvozky (popř. s pomocnými nájezdovými pásy nebo pomocnými 

mechanismy pro usnadnění nájezdu) 

 kolové podvozky s průměrem kola značně převyšujícím velikost schodu pro 

usnadnění nájezdu a vlastního pohybu (popř. s pomocnými mechanismy pro zvednutí 

na schod) 

 speciální kola se dvěma, třemi i více menšími koly umístěnými na konstrukci 

vlastního kola – příkladem je Weinsteinovo kolo a jeho modifikace 

 kráčející podvozky, popř. kombinace kráčející-kolové (hybridní) 

 polymorfní – kola měnící tvar podle podkladu jsou ve fázi výzkumu 

Celková hmotnost  0,52 kg 

Výdrţ baterií přibliţně 1 hodina  

Dosah signálu – vnitřní 

prostředí 

30 m 

Dosah signálu – 

venkovní prostředí 

91 m 
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Výhody a nevýhody jednotlivých skupin jsou v literatuře hojně diskutovány. Mezi 

hlavní nevýhody jinak výborných pásových podvozků je relativně vysoká energetická 

náročnost a problémy se vtahováním předmětů mezi kolo a pás. Kolové podvozky s velkými 

koly při pohybu po schodech značně poskakují, problémem je také nájezd na první a další 

schod, kdy je často pouţíván pomocný mechanismus pro nadzvednutí kola. Weinsteinovo 

kolo je konstrukčně relativně sloţité, pohyb po schodech je značně kolísavý, kráčející 

podvozky jsou konstrukčně značně sloţité a jejich pohyb je také náročný z hlediska řízení. 

Polymorfní kola jsou konstrukčně velmi sloţitá. 

Technickým rozporem je skutečnost, ţe kinematické struktury podvozků a speciální 

tvary kol, které vykazují dobré vlastnosti při překonávání schodů, nejsou příliš vhodné pro 

pohyb po rovině a obráceně. Návrh vhodného technického řešení je ovlivněn zejména těmito 

faktory: 

 servisní úloha 

 způsob řízení (teleoperátorem nebo autonomně), 

 spolehlivost, 

 cena. 
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3. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem předloţené disertační práce je koncepční řešení podvozku mobilního robotického 

systému pro co nejširší škálu servisních úloh ve vnitřním prostředí budov a dále 

urbanistickém venkovním prostředí a nalezení nového tvaru kola pro jízdu po schodech. 
 

3.1  POŽADAVKY NA PODVOZEK MR 

Krom poţadavků obecně platných pro všechny mobilní robotické systémy, je pro 

systémy pohybující se v budovách limitující zejména průjezdná šířka zárubní dveří a dále 

omezený manévrovací prostor, který se v budovách často vyskytuje (průchozí šířka chodeb, 

šířka schodišťových mezipodest atd.). Hlavními poţadavky kladenými na podvozek tedy jsou: 

 maximální šířka podvozku menší neţ 900 mm (průchozí šířka běţných vchodových 

dveří do místností), 

 délka podvozku menší neţ 1100 mm (dle normy nejmenší moţná šířka mezipodesty 

hlavního schodiště v budovách, v rodinných domech a na vedlejších schodištích je 

pak dokonce pouhých 900 mm), 

 schopnost otočení se na místě (případně s co nejmenším moţným poloměrem 

otáčení), 

 zdroj energie pro vnitřní prostředí, tedy bez exhalace zdraví škodlivých zplodin, 

 co nejniţší spotřeba energie všech subsystémů, 

 minimální rychlost při jízdě po rovině alespoň 1 m/s, 

 nosnost minimálně 30 kg, 

 celková hmotnost do 150 kg, 

 provozní doba při typickém profilu mise alespoň 1 hod. 
 

3.2  POŽADAVKY NA TVAR KOLA 

Hlavní kritéria, která byla při výzkumu nového tvaru kola pro pohyb po schodech 

sledována, jsou: 

 nízká energetická náročnost, důleţitá především pro mobilní prostředky napájené 

z baterií, 

 hladký pohyb po schodech bez kolísavého pohybu osy kola ve vertikálním směru,  

 dobré jízdní vlastnosti při pohybu v prostředí s drobnými překáţkami jako je 

stavební suť, větve, měkký travnatý povrch, písčitý povrch apod., bez nebezpečí 

vniku různých těles do kola, coţ je hlavní nevýhoda pásového podvozku a částečně i 

Weinsteinova kola, kdy jsou předměty vklíněny mezi kolo a pás a navíc jsou za 

pohybu vtahovány mezi toto kolo a pás. Nové kolo má mít povrch alespoň po částech 

konvexní (vypouklý), kdy předměty nemají tendenci se v kole zaklínit a znemoţnit 

další pohyb, popř. při pohybu samy vypadnou,  

 univerzálnost kola pro pohyb po schodech i po rovném povrchu, 

 konstrukční a výrobní jednoduchost s malým počtem součástí a jednoduchým 

mechanismem.  
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4. NAVRŢENÉ ŘEŠENÍ 

 

4.1  SYNTÉZA TVARU STYČNÝCH PLOCH KOLA VE TVARU 

LOGARITMICKÉ SPIRÁLY  

Při syntéze tvaru vnější plochy kola, která se má odvalovat po schodech, byly 

analyticky i experimentálně za pomoci virtuálních modelů analyzovány různé tvary ploch a 

jejich vlastnosti. Na základě těchto analýz byla jako nejvhodnější styčná plocha vybrána 

plocha, jejíţ řídicí křivka je logaritmická (také nazývána exponenciální) spirála. 

4.1.1 Analýza vyuţitelnosti tvaru logaritmické spirály 

Logaritmická spirála je křivka, jejíţ poloměr r roste exponenciálně s velikostí úhlu. 

Parametry a body spirály jsou znázorněny na obr. 4.1-1. Polární rovnice logaritmické spirály 

je: 

 . br a e  (4.1-1) 

kde 

r je poloměr - vektor spojující pól spirály P a bod leţící na spirále - B; (r je funkce ( )r ), 

 je úhel příslušný příslušnému bodu B spirály, 

a, b jsou konstantní parametry, 

 je úhel, který svírá pro daný bod spirály vektor poloměru r s tečnou ve stejném bodě.  

 

Důleţitými body spirály jsou pól a počátek. Pól P je bod, ze kterého vychází spirála v 

případě, kdy se parametr a blíţí k nule; v podstatě jde o pomyslný střed spirály. V pólu P se 

protnou všechny vektory poloměru – přímky vedené libovolnými body logaritmické spirály, 

kaţdá svírající v daném bodě B s příslušnou tečnou t stejný tečný úhel . V kartézských 

souřadnicích pro neposunutou křivku je pólem počátek souřadné soustavy [0,0]. Počátek 

spirály je bod, ze kterého se začíná spirála vykreslovat, pro neposunutou spirálu se nachází v 

místě [a, 0]. Důleţitou vlastností logaritmické spirály je konstantní úhel tečny spirály  

v libovolném bodě spirály. Tato vlastnost způsobuje, ţe se při odvalování povrchu s řídicí 

křivkou logaritmické spirály pól P pohybuje po přímce, která svírá s horizontální rovinou 

konstantní úhel.  
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Obr. 4.1-1 Logaritmická spirála 

 (zdroj http://geometrie.kma.zcu.cz/work/KS/LogSpir/LogaritmickaSpirala.pdf) 

 

Rovnice logaritmické spirály můţe být vyjádřena také parametricky: 

 

 
.cos( ) . .cos( )

.sin( ) . .sin( )

b

b

x r a e

y r a e
 (4.1-2) 

 

Pro hodnoty 0b  se bude tvar logaritmické spirály blíţit kruţnici. Pro 0b  platí: 

 

 
.cos( )

.sin( )

x a

y a
 (4.1-3) 

 

tedy rovnici kruţnice s poloměrem a. Růst poloměru r lze vyjádřit jako: 

 

 . . .bdr
a b e b r

d
 (4.1-4) 

 

 

Pro tečný úhel  , který svírají vektor poloměru a tečný vektor pro daný bod ( , )r  platí: 

 

 tan( )
/

r

dr d
 (4.1-5) 

tedy 
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1

arctan
b

 (4.1-6) 

 

Ze vztahu (4.1-6) je také zřejmé, ţe tečný úhel , pod kterým protíná vektor poloměru 

křivku, je v kaţdém bodě dané spirály stejný, protoţe parametr b je konstantní. Z obou výše 

uvedených výrazů vyplývá, ţe samotný tvar křivky (tedy nárůst poloměru r nebo úhel tečného 

vektoru ) závisí pouze na hodnotě b. Hodnota a určuje vzdálenost počátku spirály od jejího 

pólu. Při syntéze tvaru odvalující se plochy je také důleţitá délka křivky, která úzce souvisí 

s délkou nášlapné části schodu a s výškou schodu. Délka křivky od zvoleného bodu B do 

jejího počátku je vţdy konečná a je rovna délce úsečky BQ, kde Q je průsečík osy y a tečny 

ke křivce procházející bodem B. Pro délku křivky platí 

 

 
2 2. . 1 . 1ba e b r b

s
b b

 (4.1-7) 

Další důleţitý vztah pro syntézu řídicí křivky je výpočet poloměru křivosti R  

 
2. 1bR a e b  (4.1-8) 

a eventuálně rovnice evoluty logaritmické spirály (rovnice polohy středů křivosti) 

 
. . .sin( )

. . .cos( )

b
e

b
e

x a b e

y a b e
 (4.1-9) 

coţ je rovnice další logaritmické spirály. Průběh logaritmické spirály byl nejprve vypočten 

pro kontrolu v prostředí programu Excel, koeficienty a = 20,0 mm, b = 0,2. Výsledná křivka 

je uvedena na Obr. 4.1-2. Vlastní těleso logaritmického kola bylo nejprve modelováno v CAD 

systému Pro/Engineer. V prostředí Pro/Engineer byla součást modelována pomocí řídicí 

křivky vytvořené ve skicáři pomocí relací dle Obr. 4.1-3, jako parametry byly zvoleny 

hodnoty koeficientu a (PARAMETER_1) a b (PARAMETER_2). Nejprve byly vypočteny 

polární souřadnice jednotlivých bodů, tyto body byly vykresleny a spojeny pomocí funkce 

Spline.  Takto vytvořená křivka slouţí jako řídicí křivka pro vytvoření tělesa logaritmického 

kola na Obr. 4.1-4. Logaritmická kola byla vytvořena dvě s různými koeficienty b = 0,1, b = 

0,2 a stejným koeficientem a = 20. Vytvořené součásti byly exportovány do prostředí 

simulačního systému MSC/Adams, doplněny tělesem simulujícím nášlapnou část schodu a 

příslušnými kinematickými vazbami. Pro modelování odvalování jednotlivých součástí po 

podloţce byla tělesa logaritmických kol zachycena vazbou typu Planar, kontakt těles 

s podloţkou byl modelován na základě kontaktního modelu Impact a byla zapnuta gravitace. 

Simulační sestava v prostředí MSC/Adams je znázorněna na Obr. 4.1-5. 
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Obr. 4.1-2 Průběh logaritmické spirály v polárních souřadnicích (Excel) 

 

 

Obr. 4.1-3 Výpočet polárních souřadnic bodů logaritmické spirály pomocí relací           

v CAD systému Pro/Engineer 
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Obr. 4.1-4 Logaritmické kolo – Pro/Engineer 

 

 

Obr. 4.1-5 Simulace pohybu logaritmického kola v MSC/Adams 

Při pohybu (odvalování) obou těles po podloţce byly nejprve testovány kinematické 

veličiny (poloha, rychlost) středu (pólu) logaritmické spirály. Průběh polohy středu 

logaritmické spirály (pólu) je ukázán na Obr. 4.1-6. Tvar křivky potvrzuje předpoklad, ţe se 

pól pohybuje při odvalování po přímce a velikost směrnice této přímky je přímo velikost 

koeficientu b, tj. 0,1 a 0,2 jak je ukázáno na průběhu souřadnic pólu na Obr. 4.1-7. 
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Obr. 4.1-6 Trajektorie pólu logaritmické spirály při odvalování 

 

 

Obr. 4.1-7 Průběh souřadnic x, y pólu logaritmické spirály při odvalování 

Odpovídající průběh rychlosti ukazuje stálý poměr rychlostí a také fakt, ţe se translační 

rychlost pohybu pólu při odvalování konstantní úhlovou rychlostí zvyšuje, coţ odpovídá 

zvětšujícímu se poloměru křivosti dle vztahu (4.1-8). Tento jev není ţádoucí (ale také není 

příliš na závadu) a můţe být v případě potřeby kompenzován řídicím systémem tak, aby 

pohyb byl s konstantní rychlostí. Na základě kinematických analýz v prostředí MSC/Adams 

byl zcela potvrzen předpoklad, ţe řídicí křivka kontaktní části kola bude logaritmická spirála, 

popř. její část. 
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4.1.2 Principy technického řešení kola s logaritmickou stykovou plochou 

Podstatou technického řešení je tvarové kolo (Poz. 1) dle Obr. 4.1-8, opatřené dvěma a 

více výstupky (Poz. 2), kde styčná plocha výstupku (Poz. 3), odvalující se po stupnici schodu 

(Poz. 4), je ve tvaru logaritmické spirály (Poz. 5). Jedině styčná plocha ve tvaru logaritmické 

spirály zajišťuje, ţe se při jejím odvalovaní po rovině, pohybuje střed kola po přímce (Poz. 6). 

Parametry logaritmické spirály jsou nastaveny tak, aby přímka, po které se střed kola 

pohybuje, odpovídala stoupání běţných schodů. Rozměry kola jsou nastaveny tak, aby 

výstupek kola dosedal vţdy tangenciálně na další schod. Výsledná trajektorie středu kola se 

při pohybu po schodech skládá z přímkové části při odvalování po logaritmické spirále a 

z velmi malé části kruhové trajektorie při odvalování (otáčení) kola kolem vrcholu výstupku. 

Výsledný pohyb je jen velmi mírně houpavý, coţ je příznivé zejména při dopravě osob. 

Jelikoţ se při odvalování po ploše logaritmické spirály mění poloměr otáčení (vzdálenost 

dotykového bodu ke středu kola), je potřeba pro dosaţení rovnoměrného pohybu po schodech 

řídit rychlost otáčení kola tak, aby rychlost pohybu po schodech byla konstantní. Pro zajištění 

hladkého pohybu po schodech je dále vhodné uskutečnit samostatné polohové řízení 

jednotlivých kol vůči schodu, po kterém se kolo pohybuje. Toto polohové řízení je 

uskutečněno pomocí senzorů snímajících tvar schodu (optické, ultrazvukové) a řídicího 

systému mobilního prostředku, který polohově řídí jednotlivá kola na základě jejich polohy 

vůči schodu. 

 

 

Obr. 4.1-8 Tvarové kolo s plochami ve tvaru logaritmické spirály 

 

Pro pohyb po rovině je tvarové kolo (Poz. 1) zakryto dvěma půlkruhovými segmenty 

(Poz. 7), které jsou natočeny do polohy tvořící kruhový obvod kola dle Obr. 4.1-9. 
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Obr. 4.1-9 Tvarové kolo s půlkruhovými segmenty v poloze pro jízdu po rovině 

 

 

Obr. 4.1-10 Parametry logaritmické spirály 

 

Umístění styčné plochy výstupku kola ve tvaru logaritmické spirály je ukázáno na Obr. 

4.1-10. Funkce logaritmické spirály (Poz. 5) je v souřadnicích souřadného systému xy, jehoţ 

počátek je umístěn ve středu tvarového kola, vyjádřena parametrickými rovnicemi v závislosti 

na úhlu  

. .cos( )

. .sin( )

b

b

x a e

y a e  

Parametr b logaritmické spirály definuje sklon přímky, po které se pohybuje počátek 

souřadného systému při odvalování logaritmické spirály po rovné podloţce. Tento parametr je 

přizpůsoben sklonu běţných schodů. Parametr a udává počátek logaritmické spirály na ose x a 

definuje velikost výstupku. Konec výstupku tvarového kola můţe být zaoblen. 
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4.1.3 Princip technického řešení logaritmického kola 

Varianta A 

Příkladem provedení je řešení tvarového kola se třemi výstupky a dvěma půlkruhovými 

segmenty dle Obr. 4.1-11. Dotykové plochy ve tvaru logaritmické spirály jsou umístěny jen 

po jedné straně výstupků. Při pohybu po schodech mají oba půlkruhové segmenty shodnou 

polohu tak, aby byly výstupky odkryty a základna půlkruhových segmentů byla přibliţně ve 

směru stoupání schodů. V tomto případě je poháněno tvarové kolo s výstupky, půlkruhové 

segmenty jsou vůči rámu kola zastaveny. Při jízdě po rovině jsou půlkruhové segmenty 

natočeny tak, aby tvořily kruhový obrys kola, a jsou poháněny. Tvarové kolo s výstupky se 

můţe pohybovat synchronně, popř. být volné. Nevýhodou tohoto provedení je nutnost 

dodrţení stejné orientace kola vůči schodu při jízdě nahoru i dolů, vozidlo vybavené těmito 

koly musí tedy při pohybu dolů ze schodů couvat. 

 

 

Obr. 4.1-11 Schéma varianty A řešení kola 

 

Varianta B 

Příkladem dalšího řešení je tvarové kolo se čtyřmi výstupky dle Obr. 4.1-12, kdy styčná 

plocha ve tvaru logaritmické spirály je umístěna symetricky po obou stranách výstupku. V 

tomto případě je délka logaritmické plochy, po které se kolo odvaluje po stupnici schodu o 

něco kratší a tomu odpovídá kratší přímková část trajektorie středu kola a větší podíl pohybu 

po oblouku při otáčení kola kolem vrcholu výstupku. Trajektorie je ale i tak relativně hladká a 

vhodná pro dopravu osob. Pohyb po rovině je opět zabezpečen dvěma půlkruhovými 

segmenty, které jsou natočeny tak, aby tvořily kruhový obrys kola. Výhodou provedení se 

čtyřmi výstupky se symetricky umístěnými plochami ve tvaru logaritmické spirály je moţnost 

pohybu nahoru a dolů po schodech při libovolném směru otáčení kola, vozidlo s těmito koly 

můţe jet nahoru i dolů po schodech směrem vpřed. 
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Obr. 4.1-12 Schéma varianty B řešení kola 

Varianta C 

Sestava kola je tvořena dvěma a více identickými tvarovými koly, kaţdé se čtyřmi 

výstupky se symetricky umístěnými plochami ve tvaru logaritmické spirály. Jednotlivá 

tvarová kola jsou pro jízdu po schodech natočena do identické polohy tak, ţe výstupky jsou v 

zákrytu dle Obr. 4.1-13. 

 

Obr. 4.1-13 Schéma varianty C ve složeném stavu pro jízdu po schodech 

Pro jízdu po rovině jsou jednotlivá tvarová kola vůči sobě pootočena tak, aby vrcholy 

jednotlivých výstupků byly rovnoměrně rozmístěny po obvodu kola a obvodová křivka kola 

byla co nejhladší – Obr. 4.1-14. Tento způsob je výhodný při pohybu mobilních prostředků v 

těţkém terénu, suti, bahně, na sypkém podkladu a na trávě, avšak stále není vhodný při 

přepravě osob a zařízení citlivých na otřesy. 
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Obr. 4.1-14 Schéma varianty C v rozloženém stavu pro jízdu po rovině 

 

Varianta D 

Čtyř-segmentové logaritmické kolo je ve vrcholech segmentů opatřeno malými 

hnanými koly, které mírně přesahují obrys vlastního segmentu v místě, kde při natočení kola 

do jeho stabilní polohy, dojde ke kontaktu mezi podkladem a těmito malými koly. Pro jízdu 

po rovném podkladu jsou tedy poháněna malá kola a při jízdě po schodech a při překonávání 

jiných překáţe a nerovností podkladu je pootočeno celým kolem. Přesah malých kol vůči 

segmentu je velmi malý, aby došlo k co nejmenšímu narušení tvaru logaritmické spirály na 

hraně segmentu. To má na druhé straně za následek, ţe při jízdě po rovině bude podvozek 

schopen jet pouze po téměř ideálně rovném povrchu a pro překonání sebemenší překáţky 

nebo nerovnosti se bude muset potočit celé kolo o čtvrt otáčky. 

 

Obr. 4.1-15 Schéma varianty D na schodu a při jízdě po rovině 

 

4.1.4 Simulační ověření funkčnosti logaritmického kola 

Byla provedena řada simulací v simulačním systému MSC/Adams na virtuálních 

modelech a následně byly provedeny funkční testy na zmenšeném prototypu. Pro tento účel 

byly navrţeny a vyrobeny testovací schody jako modul zamýšleného testovacího polygonu 
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pro podvozky mobilních robotických systémů. Pro šířku stupnice 110,6 mm a výšku 

podstupnice 63,5 mm tohoto testovacího schodiště byly stanoveny parametry spirály na 

základě výpočtu délky křivky na a = 1,451 a b = 0,9 pro co nejideálnější tvar segmentu kola 

pro toto schodiště. 

Na Obr. 4.1-16 je znázorněno, jak je u čtyř-segmentového provedení kola postavena 

řídící logaritmická křivka v jeho kaţdém segmentu.  

 

Obr. 4.1-16 Postavení řídicí křivky v segmentu kola 

Spodní krajní hrana segmentu byla zaoblena na průměr 4 mm, horní boční plochy 

segmentu byly doplněny v tečném směru na obdélníkový profil. Uvedené úpravy způsobí 

mírné změny v lineárním průběhu polohy středu otáčení kola dle Obr. 4.1-17, tyto odchylky 

ale nejsou na závadu a lze je v případě potřeby kompenzovat řídicím systémem. 

 

Obr. 4.1-17 Průběh polohy středu otáčení upraveného segmentu kola 

Pro ideální pohyb po schodech s libovolnou šířkou stupnice a výškou podstupnice by 

bylo potřeba, aby byla délka jednotlivých segmentů kola proměnná. To by však znamenalo 

tak významnou komplikaci při konstrukčním řešení kola, ţe je výhodnější stanovit nejčastější 
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rozměry schodů a pro ně vytvořit segment kola. Kolo s konstantními rozměry segmentů 

vykazuje dobré vlastnosti pro poměrně široký interval rozměrů schodu.  

Sekvence jednotlivých pohybů je ukázána na Obr. 4.1-18. Při jízdě do schodů se jiţ 

kolo neodvaluje po ideální logaritmické spirále, ale po upravených plochách a tak pohyb ve 

směru y (vertikální) a ve směru x (horizontální) vykazuje mírné zákmity, jak je ukázáno na 

Obr. 4.1-19.  

 

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

Obr. 4.1-18 Sekvence pohybů při překonání schodů 

 

Na základě simulací je provedena také dynamická analýza při pohybu po schodech, 

která slouţí k základnímu dimenzování pohonů a převodů mobilního podvozku a jeho rámu. 

Na Obr. 4.1-20 jsou např. ukázány průběhy momentů předního levého a zadního pravého 

motoru při jízdě do schodů pro danou hmotnost průzkumného robotu 150 kg při úhlové 

rychlosti kola 180°/s. 

 

 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 
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Obr. 4.1-19 Průběh polohy těžiště podvozku ve vertikální a horizontální ose  

 

Obr. 4.1-20 Průběh krouticího momentu pro přední a zadní kolo podvozku při výjezdu schodů 

Na simulačním modelu v prostředí MSC/Adams byl testován jak model s výsuvnými 

segmenty logaritmického kola a s proměnným rozvorem, tak model s pevnými segmenty a 

stálým rozvorem. Tento model prokázal velmi dobré vlastnosti, je konstrukčně značně 

jednodušší a můţe být nastaven na tzv. průměrný schod daný normou ČSN 73 4130 Schodiště 

a šikmé rampy, která platí pro navrhování schodišť a šikmých ramp s funkcí komunikace pro 

pěší, které jsou trvalou součástí stavební části staveb. Za běţný rozměr je povaţována výška 

stupně (podstupnice) 170 mm a šířka stupnice 290 mm.  

 

Obr. 4.1-21 Simulační model pro testování vlastností logaritmického kola 
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Norma ČSN 73 4130 však neplatí pro navrhování schodišť a šikmých ramp tvořících 

součást technologických zařízení a místních komunikací, pohyblivých schodišť, schodišť a 

šikmých ramp při rekonstrukcích nemovitých kulturních památek. Z těchto důvodů bylo 

simulačně testováno chování podvozku s logaritmickými koly nepřizpůsobenými rozměrům 

schodiště. Byly provedeny simulační testy chování podvozku s logaritmickými koly pro 

schodiště se šířkou stupnice o 15 mm větší a menší neţ je mnou stanovená běţná šířka 

stupnice 290 mm. Byl simulován přejezd překáţky znázorněné na Obr. 4.1-21, tedy výjezd do 

schodů, jízda po rovině a jízda ze schodů. Výšky podstupnic byly určeny dle vztahu (1.1-1). 

Grafické výstupy testů jsou uvedeny na Obr. 4.1-22. Simulační testy probíhaly na 

zjednodušeném modelu podvozku se čtyř-segmentovým logaritmickým kolem bez moţnosti 

změny tvaru pro pohyb po rovině, proto je poloha těţiště značně kolísavá ve fázích simulace, 

kdy se podvozek pohyboval po rovině. 

 

Obr. 4.1-22 Poloha těžiště rámu podvozku ve vertikální ose souřadného systému při testech 

Na základě testů je moţno konstatovat, ţe funkčnost kola je výborná i v těchto 

případech, zejména pro fázi výjezdu podvozku do schodů. Z výsledků na Obr. 4.1-22 je 

patrné, ţe při jízdě ze schodů došlo u všech rozměrů schodiště ke sklouznutí kol o jeden 

schod. Toto je způsobeno dojezdem podvozku ke hraně nástupního schodu s nevhodně 

orientovanými segmenty kol, kdy tvarový segment není odvalován po stupnici schodu 

v dostatečné délce. Tomuto jevu nelze u kol bez moţnosti změny tvaru pro pohyb po rovině 

účinně jednoduchým způsobem zabránit.  

Testem bylo prokázáno, ţe při ideální orientaci kola vůči schodům je podvozek s koly 

určenými pro rozměr schodu 290 x 170 mm a pevným rozvorem os schopen bez větších 

problémů překonat rovněţ schodiště s rozměry 305 x 162,5 mm a 275 x 177,5 mm při běţném 

počtu deseti stupňů ve schodišti. Výsledky testů poukázali na potřebu simulovat chování 

podvozku při jiných orientacích kol podvozku vůči schodům neţ je orientace ideální viz. 

pozice 1 na Obr. 4.1-18. Bylo simulačně zjištěno chování podvozku při jízdě po schodech při 

různých hodnotách posunutí kola od hrany nástupního schodu. Výsledky tohoto testu byly 

překvapivě dobré a grafické výsledky jsou prezentovány na Obr. 4.1-23. Při podrobnějším 

rozboru animace výsledků analýzy je moţné pozorovat, ţe zadní hnaná kola před dojezdem 

ke schodům dotlačí přední kola do ideální polohy jiţ po překonání nástupního schodu i při 

počáteční vzdálenosti posunuté o 120 mm od ideální výchozí polohy. 
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Obr. 4.1-23 Časový průběh vertikální složky polohy těžiště podvozku při výjezdu schodů     

pro různé počáteční vzdálenosti od hrany nástupního schodu 

Toto posunutí předních kol, pokud nejsou zapřena o hranu schodu, se však negativně 

projevuje při sjezdu ze schodů. Test chování podvozku při sjezdu schodů byl testován pro 

různé vzdálenosti kola od hrany nástupního schodu, přičemţ poloha „hrana“ na grafickém 

výsledku testu Obr. 4.1-25 odpovídá poloze podvozku na Obr. 4.1-24. Tuto výchozí polohu 

pro test nelze označit za vhodnou a je zřejmé, ţe hned v úvodu simulace při ní dojde k pádu 

na další stupeň schodiště.  

 

Obr. 4.1-24 Výchozí poloha („hrana“) pro test sjezdu ze schodů 

 

Obr. 4.1-25 Vertikální složka polohy těžiště podvozku při sjezdu                                              

ze schodů  – všechna hnaná kola 
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U všech simulovaných posunutí výchozí polohy kola podvozku od hrany schodů došlo 

v průběhu simulace k pádu o jeden schodišťový stupeň. Toto je způsobeno odtlačováním 

přední nápravy, která není ve směru pohybu zapřena o hranu schodu zadními hnanými koly. 

Byla provedena další simulace se stejnými parametry a výchozími polohami, ale bez pohonu 

zadních kol podvozku. Kromě výchozí polohy kola přímo na hraně schodu jiţ v průběhu 

simulace k pádu ze schodu pro ţádnou z analyzovaných hodnot posunutí nedošlo. Nejlepších 

parametrů bylo dosaţeno pro počáteční hodnoty 100 a 150 mm od hrany schodu. V tomto 

případě dochází na začátku simulace k drobným prokluzům předních hnaných kol, proto opět 

nelze stanovit přesnou ideální počáteční vzdálenost kola od hrany schodu, která je závislá na 

více parametrech (výška a šířka schodu, materiál schodiště aj.) a pro kaţdé schodiště a okolní 

podmínky bude jedinečná. Při simulaci bylo zjištěno, ţe při jízdě podvozku ze schodů není 

ţádoucí, aby byly pohony předních a zadních kol buzeny stejnou akční veličinou. 

 

 

Obr. 4.1-26 Vertikální složka polohy těžiště podvozku při sjezdu                                              

ze schodů  – hnaná přední kola 

 

Při simulacích bylo ověřeno, ţe kolo se čtyřmi segmenty není vhodné pro jízdu po 

rovině, která je provázena značným kolísáním těţiště podvozku ve vertikální ose souřadného 

systému, jak je zřejmé z Obr. 4.1-22. Toto se projevuje značnými rázy a vysokými silovými 

reakcemi, které působí na podvozek a jeho kola. Je tedy nutné zajistit, aby kola mohla změnit 

svůj tvar pro pohyb po rovině a po schodech.  

Pro jízdu po rovině bylo simulačně ověřeno, ţe pro technické řešení dle varianty C je 

dosaţeno jiţ při pootočení jednoho čtyř-segmentového prvku vůči prvku hlavnímu o 45° 

významného sníţení velikosti zákmitu polohy těţiště ve vertikálním směru. Výsledky této 

simulace jsou znázorněny na Obr. 4.1-27. 
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Obr. 4.1-27 Srovnání kolísání těžiště podvozku ve vertikálním směru pro kola v konfiguraci 

pro jízdu po schodech a po rovině 

 

Simulací bylo prokázáno, ţe velikost zákmitu ve vertikálním směru, který pro 

konfiguraci kola pro jízdu po schodech činí při jízdě po rovině zhruba 70 mm, se pootočením 

prvku kola o 45° vůči hlavnímu zmenší na velikost zhruba 20 mm. Pochopitelně dojde 

k dvojnásobnému zvýšení frekvence zákmitů polohy těţiště. Dále dojde k významnému 

sníţení potřebného krouticího momentu pro vyvození pohybu podvozku po rovině 

s poţadovanými parametry zrychlení a rychlosti, jak je znázorněno na Obr. 4.1-28. 
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Obr. 4.1-28 Srovnání průběhů krouticích momentů při jízdě po rovině pro kola                        

v konfiguraci pro jízdu po schodech a po rovině 

 

Na virtuálních modelech bylo dále simulováno chování podvozku ve fázi překonání 

výstupního stupně schodiště a následného pokračování pohybu po rovině podesty, která je 

společně s fází nájezdu podvozku na klesající rameno schodiště nejkritičtější. V těchto fázích 

hrozí podvozku kolize mezi rámem podvozku a hranou posledního respektive prvního stupně 

schodiště. Simulace byla provedena pro dvě hodnoty rozvoru podvozku 672,3 mm a 1008,5 

mm. Hodnoty rozvoru byly stanoveny pro schodiště s šířkou stupnice 290 mm a výškou 

podstupnice 170 mm a jde o dvojnásobek a trojnásobek vzdálenosti dvou následujících hran 

schodišťových stupňů. Podvozek s kratším rozvorem nemá s výjezdem ze schodiště na rovinu 

výraznější problém a pod podélnou spojnicí os předních a zadních kol je dostatek prostoru pro 

konstrukci rámu podvozku. Podvozek s delším rozvorem jiţ byl velmi blízko kolize s hranou 

schodu. Simulovaný rám podvozku přitom zasahuje pouze 50 mm pod podélnou spojnici os 

předních a zadních kol podvozku. Pro výšku podstupnice 180 mm jiţ rám podvozku s hranou 

schodu kolidoval a rám podvozku by musel být řešen tvarově jinak. Tento aspekt je nutné brát 

v potaz při finálním návrhu podvozku.   
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Obr. 4.1-29 Překonání posledního schodu podvozkem 

Dochází rovněţ k jevům, jako je sklouznutí kola na hraně schodu. Pokud dojde ke 

sklouznutí oběma předními, popř. zadními koly (ani rozvor není přizpůsoben), zaoblená hrana 

segmentu kola sklouzne k patě schodu a při dalším otáčení kola se ihned logaritmická plocha 

dalšího segmentu poloţí na nášlapnou plochu schodu a pohyb normálně pokračuje (zde je 

nutno uváţit ráz při sklouznutí a jeho dopad na dimenzování podvozku, resp. nadstavby 

mobilního robotu).  

Simulačně bylo rovněţ ověřeno chování podvozku při šikmém nájezdu na hranu 

nástupního schodu schodiště. Úhel, při kterém se podvozek ještě dokáţe samovolně srovnat 

po najetí na hranu schodu je závislý na koeficientu tření mezi podkladem a kolem podvozku. 

Při výjezdu schodů je podvozek schopen srovnat poměrně velký úhel šikmého nájezdu, 

nicméně by se mělo dbát na to, aby k této situaci docházelo jen ve zcela výjimečných 

situacích. V tomto případě dochází k naklonění podvozku, kdy je levé kolo o schod výše neţ 

kolo pravé. S uvedenou situací je nutno počítat při konstrukci mobilního robotu a analyzovat 

stabilitu robotu při takovém naklonění a případně upravit polohu těţiště ke zvýšení stability, 

aby nedocházelo k převrácení podvozku. Při jízdě ze schodů je k této nepříznivé situaci 

podvozek mnohem citlivější a dochází pak k pádu podvozku ze stupně schodu, a pokud se 

podvozek srovná, tak pouze velmi pozvolna. Pro úspěšné sjetí schodů je potřeba zajistit, aby 

podvozek najel kolmo nebo pouze s minimální odchylkou k hraně schodu. 

 

4.1.5 Experimentální ověření funkčnosti logaritmického kola 

Varianta logaritmických kol s konstantní polohou segmentů byla experimentálně 

ověřena na RC modelu čtyřkolového terénního vozidla s označením TL-01 se všemi hnanými 

koly. Podvozek byl vybrán s ohledem na nízkou pořizovací cenu a s poţadavkem na co 

nejniţší rychlost. Ukázalo se však, ţe modely v přijatelné cenové relaci jsou dostupné pouze 

v rychlých provedeních. Modelářské podvozky pro truck-trial, které by splňovaly poţadavky 

na rychlost pohybu, byly cenou mimo naše moţnosti. Zvolený RC model s rozměry 370 x 300 

x 150 mm se však pro potřeby testování logaritmického kola skutečně ukázal jako příliš 

rychlý a řízení motoru v oblasti nízkých otáček se ukázalo jako problematické, proto byla pro 

podvozek navrţena a realizována Ing. Petrem Husákem přídavná převodovka s převodovým 

poměrem 44:1. RC model byl upraven pro potřebu řízení testovacího podvozku pomocí PC. 

Potřebnou elektroniku realizoval Ing. Ján Babjak a řídicí aplikaci vytvořil Ing. Tomáš Kot. 

Pro rozvor daný zakoupeným RC modelem 255 mm pak byly stanoveny vhodné rozměry 

schodů testovacího schodiště s výškou stupně 63,5 mm a šířkou stupnice 110,6 mm. To bylo 

následně navrţeno a realizováno jako modul zamýšleného testovacího polygonu pro mobilní 

robotické systémy. 
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Pro vlastní testování byl podvozek opatřen jednoduchým plastovým drţákem s otvory 

pro umístění LED diod. Pohyb podvozku byl natočen kamerou a pořízený záznam byl 

analyzován. Snahou bylo stanovit průběh a rozsah kolísání poloh LED diod na testovacím 

podvozku v průběhu jeho pohybu po schodišti. Výstupem je grafická závislost polohy zvolené 

LED diody na podvozku v průběhu testu. Na Obr. 4.1-32 je znázorněna získaná vertikální 

sloţka polohy středové LED diody v průběhu jednoho z testů. 

 

 

Obr. 4.1-30 Testovací podvozek v konfiguraci pro jízdu po rovině 

 

 

Obr. 4.1-31 Testovací podvozek na schodech polygonu 
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Obr. 4.1-32 Grafický výstup reálného testu podvozku 

 

Testy na zmenšeném prototypu podvozku s logaritmickými koly byla ověřena funkčnost 

těchto kol. Prototyp byl zhotoven na základě varianty C technického řešení kola, která byla 

pro potřeby těchto testů shledána jako nejsnáze realizovatelná. Předpoklady o chování 

podvozku získané na základě simulací virtuálního modelu byly praktickými testy ověřeny a 

potvrzeny. Nebylo moţné dosáhnout naprosté shody výsledků, protoţe mezi reálným 

podvozkem a virtuálním modelem jsou nezanedbatelné rozdíly. Největší je v odpruţení 

reálného podvozku. To, ţe je reálný podvozek řízen ackermannovým způsobem nemělo na 

výsledky významnější dopad, protoţe všechny testy byly prováděny pro přímý směr jízdy.  

Nejvýznamnějším poznatkem z testů na reálném podvozku bylo ověření, ţe pro jízdu po 

rovině jsou čtyř-segmentová kola v konfiguraci pro jízdu po schodech opravdu nepouţitelná i 

u takto lehkých podvozků. Původně dodané tlumiče byly při tomto jízdním reţimu téměř 

okamţitě zničeny a i pořízené odolnější, snáší tento reţim na hranici svých moţností. Jízda po 

rovině s koly v konfiguraci pro jízdu po schodech proto byla s prototypovým podvozkem 

zakázána. 
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4.2  SYNTÉZA TVARU STYČNÝCH PLOCH KOLA S  OTOČNÝMI 

KRUHOVÝMI SEGMENTY  

Realizace kola pro pohyb po schodech s výstupky ve tvaru logaritmické spirály sice 

vede k relativně lineárnímu pohybu při jízdě po standardních schodech, ale je nevhodná pro 

dopravu osob, popř. zařízení citlivých na otřesy. Z tohoto důvodu je variantně zkoumána 

moţnost realizace kola, sloţeného z kruhových segmentů, které se vhodně natočí, popř. 

současně vysunou vzhledem k centrální části kola tak, aby obdobně jako segmenty se 

spirálovými plochami zapadaly kruhové segmenty do jednotlivých schodů a odvalovaly se 

vhodně po nášlapné ploše. Základní princip je uveden na Obr. 4.2-1, kde pozice 1 je unášeč 

segmentů, a pozice 2 jsou otočné kruhové segmenty. 

 

 

Obr. 4.2-1 Princip kola s otočnými kruhovými segmenty 

Cílem je nalezení takové kinematické struktury kola, aby kruhový segment dosedal 

tangenciálně na nášlapnou plochu schodu při otáčení kola kolem vrcholu předchozího 

segmentu. Rozměry jednotlivých segmentů, střed otáčení jednotlivých segmentů a úhel jejich 

natočení musí být takový, aby se délka oblouku, po které se kruhový segment (Poz. 2) 

odvaluje, rovnala délce nášlapné plochy průměrného schodu. Úhlem natočení otočných 

segmentů je moţno přizpůsobit kolo výšce schodů. Toto technické řešení kola přináší výhody 

jak při pohybu po rovné podloţce, kdy kolo má téměř ideální kruhový tvar, narušený pouze 

případnými přechody mezi segmenty, tak při pohybu po schodech, kdy vhodná volba 

segmentů přináší jen velmi málo komíhavý pohyb. Velikost vyklopení, popř. délku vysunutí 

je moţno navíc řídit vhodným řídicím algoritmem na základě změření rozměrů schodu 

senzory. Problematika syntézy takového kola přináší základní otázky: 

− tvar otočných segmentů (poloha osy otáčení segmentu) – symetrický, asymetrický 

(Obr. 4.2-1), 

− počet otočných segmentů, 

− vhodná vzdálenost osy otáčení segmentu od středu kola, 

− rozsah průměrů kola pro dané počty segmentů, 

− optimální průměr kola pro nejmenší amplitudu komíhání při pohybu po schodech, 
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− realizace vnitřního mechanismu pro natáčení segmentů a s tím související počet 

pohonů. 

 

4.2.1 Tvar (symetrie) otočných segmentů 

Diskuze o symetrii otočných segmentů má základní dopad na chování celého podvozku. 

Pokud segmenty nejsou vyklápěny symetricky na obě strany – viz Obr. 4.2-1, musí se kolo 

odvalovat při pohybu do schodů jedním směrem a při pohybu ze schodů opačným, podvozek 

by musel tedy při pohybu ze schodů couvat. Tento jev lze v některých zjednodušených 

aplikacích připustit, obecně ale není ţádoucí. Negativní dopad symetrie kruhových segmentů 

spočívá ve větším rozsahu rotace (symetrické natočení do obou stran), které můţe vést ke 

sloţitějšímu vnitřnímu mechanismu natáčení kruhových segmentů. Základní přístup tedy bude 

vytvoření symetrických kruhových segmentů, kdy osa otáčení segmentu leţí na ose symetrie 

segmentu. 

 

4.2.2 Geometrická analýza 

Ideální počet otočných kruhových segmentů vyplyne z geometrické analýzy vzájemné 

polohy natočených segmentů vůči standardnímu schodu. Jako standard schodu je brána výška 

schodu (výška podstupnice) 170 mm a nášlapná délka (šířka stupnice) 290 mm. Jelikoţ 

ideální počet segmentů není v této chvíli znám, je pro odvození pouţita kinematická struktura 

kola se třemi kruhovými segmenty. Cílem analýzy geometrických poměrů je výpočet 

vzdálenosti v, která musí odpovídat výšce schodu 170 mm a výpočet délky odvalovací křivky 

L, která musí odpovídat nášlapné délce schodu 290 mm pro proměnné parametry tvaru 

segmentu – vzdálenost Dpar osy otáčení segmentu od středu kola a úhel natočení segmentu 

Bpar. Počet segmentů je dán proměnnou s . Řídicí kruţnice segmentu je definována body A, 

B, a C kaţdého segmentu. Nejprve je stanovena transformační matice pro přepočet polohy 

bodů A2, B2, a C2 segmentu při otáčení segmentu 2 kolem počátku lokálního souřadného 

systému LCS2 do souřadnic referenčního souřadného systému GCS. Transformační matice 

2bT je nalezena jako součin dvou dílčích transformačních matic 
02bA (posunutí o vzdálenost 

Dpar od středu otáčení segmentu a natočení dané počtem segmentů) a 
012A (natočení 

segmentu o úhel Bpar). Lokální souřadné systémy jsou umístěny a orientovány podle 

Denavit-Hartenbergova principu (na Obr. 4.2-2 znázorněn pouze LCS2) a na základě stejného 

principu jsou stanoveny také transformační matice. Tabulka Denavit-Hartenbergových 

parametrů: 

 

Tab.  4.2-1 

i i
 

id  
ia  

i
 

0 
.(3 4)

2

s

s
 0 Dpar 0 

1 

 

Bpar 

 

0 0 0 
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y

GCS
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S1

A1

C1
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x1

y1

LCS1

S3

A3

C3

B3

x3

y3

LCS3

S2

A2

C2

B2

x2

y2

LCS2

v

L

Bpar Dpar

 

Obr. 4.2-2 Výpočtové schéma geometrické analýzy 

Transformační matice 
02bA  mezi základním souřadným systémem GCS a lokálním 

souřadným systémem LCS02 je pak ve tvaru 

02

.(3 4) .(3 4) .(3 4)
cos sin 0 .cos

2 2 2

.(3 4) .(3 4) .(3 4)
sin cos 0 .sin

2 2 2

0 0 1 0

0 0 0 1

b

s s s
Dpar

s s s

s s s
Dpar

s s s
A

            

(4.2-1) 

Analogicky transformační matice 
012A pro rotaci kolem osy z o úhel Bpar 

012

cos( ) sin( ) 0 0

sin( ) cos( ) 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

Bpar Bpar

Bpar Bpar
A

                

(4.2-2) 

Výsledná transformační matice 2bT pro transformaci souřadnic z lokálního souřadného 

systému segmentu 2 do referenčního souřadného systému GCS bude ve tvaru 

2 02 012.b bT A A
                  

(4.2-3) 
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Obdobně transformační matice 
03bA   pro přepočet souřadnic bodů A3, B3, C3 segmentu 

3 je ve tvaru 

02

3 3 3
cos sin 0 .cos

2 2 2

3 3 3
sin cos 0 .sin

2 2 2

0 0 1 0

0 0 0 1

b

Dpar

DparA

              

(4.2-4)

 

Poloha osy otáčení segmentu 3 je pro všechny varianty zvolena na ose y referenčního 

souřadného systému GCS. Transformační matice 
013A je stejná jako transformační matice 

012A . Stejně tak je výsledná transformační matice pro přepočet souřadnic z lokálního 

souřadného systému segmentu 3 do referenčního souřadného systému GCS ve tvaru 

3 03 013.b bT A A
                   (4.2-5) 

Souřadnice bodů 
22 22 22, ,A B C segmentu 2, vyjádřené v lokálním souřadném systému 

LCS2 (stejné pro všechny segmenty – jsou v lokálním souřadném systému) jsou dány vztahy 

22 22 22

.cos .cos

0
.sin .sin

0

0 01

1 1

r Dpar r Dpar
r Dpars s

r rA B C
s s

(4.2-6)

 

kde r je poloměr kola. Pro výpočet vzdálenosti v a délky oblouku L bude pro různé počty 

segmentů pouţit vţdy segment 2 a 3, jak je znázorněno na Obr. 4.2-2.  Pak pro homogenní 

souřadnice bodů segmentu 2 a 3 v referenčním souřadném systému GCS platí 

2 2 22 2 2 22 2 2 22. . .b b bA A B B C CT T T
              

(4.2-7)
 

3 3 33 3 3 33 3 3 33. . .b b bA A B B C CT T T
              

(4.2-8)
 

Body 
2 2 2, ,A B C  jsou dále pouţity k nalezení středu 

2S  oblouku segmentu 2. Prostorové 

homogenní souřadnice byly pouţity pouze pro transformaci souřadnic bodů jednotlivých 

segmentů, dále výpočet probíhá pouze v rovině x, y referenčního souřadného systému GCS, 

tedy ve 2D. Dosazením souřadnic bodů 2 2 2, ,A B C  do rovnice kruţnice vznikne soustava tří 

lineárních rovnic 

2 2

2 2 2 2

2 2

2 2 2 2

2 2

2 2 2 2

2 . 2 . 0

2 . 2 . 0

2 . 2 . 0

A A A A

B B B B

C C C C

x y m x n y p

x y m x n y p

x y m x n y p                 

(4.2-9)

 

kde 2 2,A Ax y  a analogicky další jsou souřadnice bodů 2 2 2, ,A B C , ,m n jsou souřadnice středu 

kruţnice a pro parametr p platí 
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2 2 2p m n r                  (4.2-10) 

Soustava rovnic je řešena maticově, matice koeficientů M a matice pravých stran R

soustavy jsou ve tvaru 

2 2

2 2
2 2

2 2

2 2 2 2

2 2
2 2

2 2

2 2 1

2 2 1

2 2 1

A A
A A

B B B B

C C
B B

x yx y

x y x y

x y x y

M R

                       

(4.2-11) 

a řešení soustavy rovnic (4.3-9) je ve tvaru 

1.

m

n

p

M R

                             

(4.2-12)

 

Při řešení není nutno zkoumat singularitu matice koeficientů, protoţe řešení je dáno 

reálnými rozměry segmentů. K dispozici je tedy rovnice kruţnice, dané segmentem 2 ve tvaru 

2 2 2 2 0x y mx ny p                 (4.2-13) 

Dále je definována rovnice přímky mezi právě nalezeným středem 2 ,S m n  kruţnice 

segmentu 2 a bodem 
3A  třetího segmentu v maticovém tvaru 

3 3

1

det 1 0

1A A

x y

m n

x y
                 

(4.2-14)

 

a jeho řešením dostaneme tuto rovnici přímky ve tvaru 

3 3 3 3 0A A A Ax n y y m x my nx
              

(4.2-15)

 Nyní je potřeba nalézt průsečík P  kruţnice segmentu 2 a této přímky. Dostáváme 

soustavu rovnic 

2 2

3 3 3 3

2 2 0

0A A A A

x y mx ny p

x n y y m x my nx
              

(4.2-16)

 
Řešení je provedeno analyticky, z druhé rovnice je vyjádřena proměnná y  

3 3 3

3

. A A A

A

x n y my nx
y

m x
               

(4.2-17)

 

a dosazena do rovnice první. Výsledkem je kvadratická rovnice 

2 0ax bx c                  (4.2-18)

 kde jednotlivé koeficienty jsou 

2 2

3 3

2

3

A A

A

n y m x
a

m x
                

(4.2-19)
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2

3 3 3 3 3 3

2

3

2 2 2A A A A A A

A

n y my nx m m x n n y m x
b

m x
          

(4.2-20)

 

2 2

3 3 3 3 3 3

2

3

2A A A A A A

A

my nx n my nx m x p m x
c

m x
           

(4.2-21)

 

Řešení této kvadratické rovnice má dva kořeny (odpovídá průsečíku přímky a kruţnice), 

z nichţ platné řešení je to s menší hodnotou y. Známy jsou souřadnice průsečíku ,P PP x y

a je moţno vypočítat vzdálenost v  

2 2

3 3P A P Av x x y y
               

(4.2-22)
 

Pro výpočet délky oblouku jsou nejprve definovány vektory mezi středem kruţnice 
2S  

a body P  a 
2A  

2

2 2 2

2

P A

S P S A

P A

x m x m
p p

y n y n
              

(4.2-23)

 

nalezen úhel mezi těmito vektory 

2 2 2

2 2 2

.
cos

.

S P S A

S P S A

p p
a

p p
                

(4.2-24)

 

Délka oblouku L  mezi těmito vektory je pak dána 

.L r                   (4.2-25) 

K dispozici je tedy výpočet výšky v  (výška schodu) a délky L  (nášlapná délka) jako 

funkce dvou spojitě proměnných parametrů Dpar (excentricita středu otáčení segmentu) a 

Bpar (úhel natočení segmentu) pro různé počty segmentů s . Problém je ale opačný - nalezení 

inverzní funkce, tedy nalezení parametrů Dpar a Bpar pro standardní výšku schodu 170 mm 

a nášlapnou délku 290 mm pro různé počty segmentů. Pokus vytvářet postupně inverzní 

funkce jednotlivých vztahů zpětně vedl k příliš rozsáhlým a nakonec neřešitelným výrazům. 

Jako prvotní řešení byla pouţita metoda víceparametrické optimalizace, která je dostupná 

v referenčním CAD systému Pro/Engineer. Jako proměnné parametry byly zvoleny proměnné 

Dpar a Bpar , geometricky byla zkonstruována přímka 
2 3S A  a nalezen průsečík P  a 

vypočteny výstupní veličiny v  a L , které byly zavedeny jako prvky sestavy. Metoda sama 

nepočítá přímo řešení, ale pouze generuje všechny moţné kombinace pro zvolený rozsah 

vstupních proměnných min max,Dpar Dpar Dpar  a min max,Bpar Bpar Bpar s definovaným 

počtem kombinací a pro všechny kombinace vstupních proměnných regeneruje sestavu kola a 

počítá výstupní proměnné. Takto je k dispozici rozsáhlá sestava kombinací vstupních 

proměnných a výstupních hodnot a CAD systém Pro/Engineer nabízí pouze redukci počtu 

prvků tabulky dat tak, ţe vybere pouze kombinace vstupních dat, pro která jsou např. hodnoty 

160,170v a současně 280,300L . Takto je moţno omezit prvotní rozsah parametrů 

Dpar a Bpar a postupně zuţovat jejich rozsah, dokud není dosaţena ţádaná výstupní hodnota 

veličin v  a L s danou přesností. Pouţití je poměrně zdlouhavé, jeden výpočet pro 512 

kombinací dat trvá přibliţně 50 sekund, a proto byla tato metoda pouţita pouze jako 
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referenční ke kontrole počtu řešení a nalezení výchozích hodnot řešení. Pro vlastní řešení byl 

vytvořen program v prostředí Matlab, který pracuje na obdobném principu, ale aktivně 

vyhledává řešení na základě heuristické optimalizační metody. Jako kritérium optimalizace 

(cílová funkce) byla pouţita funkce 

2 2
170 290objF v L

                
(4.2-26)

 

Pouţití součtu kvadratických funkcionálů nově vytvořených pomocných funkcí, které 

dosahují pro ţádané hodnoty 170v mm a 290L mm minima je v tomto případě výhodné, 

protoţe při nalezení minima funkce objF
 je současně nalezeno i minimum pomocných funkcí 

170v  a 290L . Program generuje obdobně jako CAD systém Pro/Engineer tzv. „mrak“ 

všech kombinací vstupních proměnných v daném rozsahu a s daným krokem, na základě 

vztahů (4.2-1) aţ (4.2-25) počítá výstupní proměnné a hledá minimum cílové funkce. Pro toto 

minimum vypíše odpovídající kombinaci vstupních parametrů Dpar a Bpar pro zvolený 

počet segmentů. Výpis programu je uveden v příloze na str. 90. 

 

4.2.3 Výsledky geometrické analýzy a syntézy kola pro různé počty segmentů 

 

Tab.  4.2-2 

Nejprve byly zvoleny jako výchozí tři 

segmenty kola a pro různé průměry kola byla vţdy 

nalezena hodnota parametrů Dpar a Bpar . 

Nalezené hodnoty jsou uvedeny v Tab.  4.2-2. Pro 

hodnoty průměrů 302 mm aţ 305 mm (šedivě 

pomalované) bylo nalezeno řešení pro standardní 

schod, tyto průměry kola ale nejsou pouţitelné, 

protoţe osa otáčení segmentu je příliš blízko obvodu 

kola. Pro hodnoty menší neţ 302 mm a větší neţ 339 

mm nebylo nalezeno pro ţádnou kombinaci 

vstupních hodnot řešení. Graficky jsou nalezené 

hodnoty zobrazeny na Obr. 4.2-3. Pro zjednodušení 

konstrukčního návrhu jsou vypočtená data proloţena 

regresní křivkou, která umoţňuje zohlednit další 

poţadavky na konstrukci natáčecího mechanismu 

segmentů – např. nastavit úhel natočení segmentů na 

60° a z toho pomocí regresní funkce vypočítat 

poţadovaný průměr kola a excentricitu osy otáčení 

Dpar . 

 

D=2r[mm] Dpar [mm] Bpar [°] 

302 157,89 37,00 

303 152,65 38,55 

304 148,07 39,88 

305 143,49 41,29 

310 125,86 47,97 

315 113,28 54,41 

320 103,98 60,64 

325 96,93 66,66 

330 91,55 72,43 

335 87,35 78,03 

336 86,64 79,08 

337 85,95 80,17 

338 85,29 81,25 

339 85,00 81,83 
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Obr. 4.2-3 Grafická závislost parametrů 3segmentového kola na jeho průměru 

Tab.  4.2-3 

Stejně byl hledán rozsah dostupných 

průměrů kola pro čtyři otočné segmenty, 

nalezené hodnoty jsou uvedeny v Tab.  4.2-3. 

Opět je z konstrukčních důvodů vyřazena 

hodnota 407 mm. Pro hodnoty menší neţ 407 

mm a větší neţ 550 mm nebylo nalezeno pro 

ţádnou kombinaci vstupních hodnot řešení. 

Graficky jsou nalezené hodnoty zobrazeny na 

Obr. 4.2-4. Nalezené regresní vztahy opět slouţí 

jako podpora pro nalezení vhodné kominace 

průměru kola a parametrů Dpar a Bpar . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dpar = 3E-05D4 - 0.046D3 + 22.773D2 - 5015.7D + 414946
R² = 1

Bpar = -0.005D2 + 4.4368D - 844.87
R² = 1
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[deg]
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[mm]

Průměr kola D [mm]

Výpočet parametrů Dpar a Bpar pro různé průměry 3-segment. kola
a pro standardní výšku schodu v=170 mm a délku L=290 mm

Dpar

Bpar

D=2r[mm] Dpar [mm] Bpar [°] 

407 198,92 36,17 

410 186,60 38,83 

420 156,60 47,46 

430 137,46 55,66 

440 124,57 63,48 

450 115,56 70,87 

460 109,16 77,89 

470 104,59 84,53 

480 101,37 90,82 

490 99,18 96,72 

500 97,73 102,34 

510 96,95 107,58 

520 96,64 112,58 

530 96,72 117,30 

540 97,14 121,76 

550 97,85 125,98 
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Obr. 4.2-4 Grafická závislost parametrů 4segmentového kola na jeho průměru 

Pro dva segmenty nebylo pro variantu otočných segmentů nalezeno řešení, všechna 

řešení vedla k neţádoucímu překryvu segmentů, jak je ukázáno na Obr. 4.2-5. Jediné řešení 

bylo nalezeno při jiném kinematickém řešení pohybu segmentů pomocí paralelogramu. Toto 

řešení nebylo z důvodů konstrukční sloţitosti dále zkoumáno. 
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Obr. 4.2-5 Dvou-segmentové kolo v rozloženém stavu 

y = 1E-06x4 - 0,0019x3 + 1,4582x2 - 489,15x + 61694
R² = 0,9992

y = -0,0017x2 + 2,2826x - 605,59
R² = 1
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4.2.4 Simulační ověření chování segmentových kol při pohybu po schodech 

Pro simulační ověření chování kola při pohybu po schodech byl vyuţit simulační 

systém MSC Adams, ve kterém je modelován kontakt jednotlivých kol se standardními 

schody. Segmentová kola se třemi i čtyřmi segmenty byla současně odvalována po schodech a 

byla vyhodnocována trajektorie středu jednotlivých kol a její odchylka od ideálního 

přímkového pohybu. Uspořádání simulačního experimentu je ukázáno na Obr. 4.2-6. Průběh 

trajektorie kola se čtyřmi segmenty a průměru d=550 mm při pohybu po schodech je ukázán 

na Obr. 4.2-7. Pro srovnání je vykreslena přímková regresní křivka. Průběh trajektorie 

ukazuje jisté komíhání při pohybu po schodech, toto komíhání je ale relativně malé jak 

ukazuje Obr. 4.2-8 a pohybuje se kolem 15 mm ve směru osy y. Na základě koeficientu 

korelace s proloţenou regresní přímkou byla také jednotlivá kola porovnána a výsledky jsou 

ukázány na Obr. 4.2-9. Výsledky simulací ukazují, ţe nejlepší výsledky má kolo se čtyřmi 

výklopnými segmenty s průměrem kola d=440 mm. Vyhovují také kola se třemi segmenty, 

nejlepší výsledky má kolo s průměrem d=310 mm. Tyto rozdíly ale nejsou velké a nijak 

neomezují pouţití jiného průměru kol. Jak uţ bylo uvedeno výše, kola se dvěma segmenty 

nevyhovují danému zadání. 

 

 

Obr. 4.2-6 Simulační model pro ověření funkce různých průměrů kol 
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Obr. 4.2-7 Odchylka středu kola od lineárního pohybu 

 

Obr. 4.2-8 Porovnání odchylek jednotlivých průměrů kol 

y = -0,59882x + 1 167,31952
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Obr. 4.2-9 Velikost odchylky středu kola od přímky v závislosti na jeho průměru 

Pro podrobnější propracování technického řešení kola s otočnými kruhovými segmenty 

bylo zvoleno kolo se čtyřmi segmenty s vnějším průměrem 430 mm ve sloţeném stavu. Na 

základě návrhového 3D modelu bylo navrţeno rozmístění základních kloubů mechanismu pro 

zajištění poţadovaného rozsahu pohybů segmentů kola v obou směrech tak, aby navrţené 

kolo dokázalo vyjet i sjet schody v jednom směru pohybu, jako je tomu u čtyř-segmentového 

logaritmického kola. Po nalezení vyhovující konfigurace mechanismu kola, bylo takto 

navrţené kolo (Obr. 4.2-10) podrobeno základním kinematickým a dynamickým analýzám 

v simulačním prostředí ADAMS.  

 

 

Obr. 4.2-10 Konfigurace kola s kruhovými segmenty 
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Obr. 4.2-11 Axonometrický pohled na základní návrh kola s kruhovými segmenty 

V konfiguraci pro jízdu po schodech kolo prokázalo dle očekávání velice dobré 

vlastnosti jak je zřejmé z Obr. 4.2-12. Zejména průběh vertikální sloţky polohy těţiště je 

méně kolísavý, neţ tomu je u kola s logaritmickou spirálou. 

 

 

 

Obr. 4.2-12 Vertikální a horizontální složka polohy těžiště při jízdě do schodů 
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Uspořádání vnitřního mechanismu kola má za následek rozdílné hodnoty reakcí 

v čepech pákového mechanismu, uloţení jednotlivých segmentů a velikosti krouticího 

momentu, který je potřebný pro udrţení unašeče v poţadované poloze. 

 

Obr. 4.2-13 Hlavní komponenty kola s kruhovými segmenty 

Simulace – jízda po rovině 

Při jízdě po rovině působí na unašeč mechanismu kola výrazně větší krouticí moment 

neţ je moment potřebný pro uvedení kola do pohybu a jeho pokračování. Z   

Obr. 4.2-14 je patrné, ţe moment působící na unašeč má navíc míjivý charakter průběhu 

v čase s velmi rychlou změnou maxima výchylky.  

  

Obr. 4.2-14 Krouticí momenty pohonů kola a unašeče při jízdě po rovině 

Zákmity u krouticího momentu pohonu kola o velikosti přibliţně 22 Nm jsou 

způsobeny výpočtem kontaktní síly v okamţiku přechodu kontaktu mezi segmenty kola a 

podkladem. Koncové hrany segmentů jsou zaobleny, takţe dochází k chvilkovému porušení 

Segment kola 

Táhlo 

Rám 

Unašeč 
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ideálního kruhového profilu kola. Kontakt následného segmentu s podkladem je tak provázen 

značným nárůstem kontaktní síly, která se projeví zákmitem krouticího momentu. Jedná se o 

chybu výpočtového modelu a v reálu se tak velký zákmit momentu neprojeví. Rovněţ jeho 

velikost mezi těmito zákmity nebude nulová, jak by se na základě simulace mohlo zdát, 

protoţe jsou v simulačním modelu zanedbány tření a valivé odpory segmentů kol. 

Na následujících grafech jsou znázorněny průběhy reakcí v čepech otočného segmentu 

při jízdě po rovině.  

 

Obr. 4.2-15 Reakce v čepu mezi otočným segmentem a nosným rámem kola při jízdě po rovině 

 

Obr. 4.2-16 Reakce v čepu mezi otočným segmentem a táhlem při jízdě po rovině 

Vnitřní mechanismus kola zajišťuje, aby se segment kola mohl z nulové polohy 

(konfigurace pro jízdu po rovině) natočit o ± 55,6° tedy do ideálního tvaru pro vyjetí 

schodiště s šířkou stupnice 290 mm a výškou podstupnice 170 mm. Pro natočení segmentů 

kola do konfigurace pro jízdu po schodech ve „Směru 1“ se musí unašeč pootočit o úhel 60,3°   

v příslušném směru. Pro dosaţení stejné konfigurace pro „Směr 2“ se musí unašeč pootočit o 

úhel 53,5° v opačném směru. Postup změny tvaru kola bude podrobně diskutován dále. 
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Simulace – výjezd schodů ve Směru 1 

Při výjezdu kola do schodů ve Směru 1 dle Obr. 4.2-10 je při jeho úhlové rychlosti 

180°/s a zatíţení kola 400 N zapotřebí vyvinout krouticí momenty, jejichţ průběhy jsou 

znázorněny na Obr. 4.2-17 

 

Obr. 4.2-17 Krouticí momenty pohonů kola pro výjezd schodů ve Směru 1 

Na časových průbězích reakcí v čepech otočných segmentů jsou patrné krátkodobé 

vysoké špičky aţ 7500 N (pro lepší čitelnost grafu jsou pro vertikální osu nastaveny limitní 

hodnoty na ± 2000N, respektive ± 1500 N), které jsou způsobeny teoretickou numerickou 

hodnotou kontaktní síly mezi podkladem a segmentem, která ve skutečnosti tak vysokých 

hodnot dosahovat nebude. 

 

Obr. 4.2-18 Reakce v čepu mezi otočným segmentem a nosným rámem                                              

kola při jízdě do schodů ve směru 1 
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Obr. 4.2-19 Reakce v čepu mezi otočným segmentem a táhlem                                                                      

kola při jízdě do schodů ve směru 1 

 

Simulace – výjezd schodů ve Směru 2 

Při výjezdu kola do schodů ve Směru 2 dle Obr. 4.2-10 je při jeho úhlové rychlosti 

180°/s a zatíţení kola 400 N zapotřebí vyvinout krouticí momenty, jejichţ průběhy jsou 

znázorněny na Obr. 4.2-20 

 

Obr. 4.2-20 Krouticí momenty pohonů kola pro výjezd schodů ve Směru 2 

Při simulaci za stejných podmínek pro Směr 2 výjezdu do schodů se u reakcí na čepech 

otočných segmentů tak velké výpočtové špičky neprojevily v takovém rozsahu.  
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Obr. 4.2-21 Reakce v čepu mezi otočným segmentem a nosným rámem                                              

kola při jízdě do schodů ve směru 2 

 

Obr. 4.2-22 Reakce v čepu mezi otočným segmentem a táhlem                                                                      

kola při jízdě do schodů ve směru 2 

 

Z provedených simulací vyplývá, ţe pohon pro kolo by měl být schopen vyvinout 

krouticí moment o velikosti minimálně 100 Nm při minimálně 30 otáčkách za minutu, které 

zajistí rychlost podvozku 0,68 m/s. 

Čepy pro uchycení otočného segmentu k nosnému rámu kola by měly být společně 

s čepy pro spojení segmentu s táhly dimenzovány na zatěţující sílu o velikosti minimálně 

1500 N, která má střídavý průběh v čase a s dostatečnou bezpečností pro případy 

nerovnoměrného zatíţení podvozku nebo pro případ nenadálého najetí na překáţku 

(senzorický a řídicí subsystém by však měl zajistit naprostou minimalizaci pravděpodobnosti 

tohoto jevu). 
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4.3  KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VYBRANÝCH  VARIANT KOL 

Z popsaných principiálních řešení kola s logaritmickou křivkou byly podrobně 

rozpracovány varianty C a D. Pro varianty A a B směřovalo řešení ke značně komplikovaným 

mechanismům, proto dále nejsou uvedeny. Dále bylo rozpracováno kolo se čtyřmi kruhovými 

segmenty. 

 

4.3.1 Logaritmické kolo – varianta C 

Rozpracování varianty C vedlo k jednoduchému smykem řízenému podvozku 

znázorněnému na Obr. 4.3-1.  

 

 

Obr. 4.3-1 Koncept podvozku s tvarovými koly dle varianty C 

 

Hlavními částmi podvozku jsou svařovaný hliníkový rám (Poz. 1), pohony Harmonic 

Drive AG (Poz. 2), kola (Poz. 3), akumulátory (Poz. 4), mechanismus pro aretování segmentu 

kola (Poz. 5) a mechanismus pro posun dráţkované spojky (Poz. 6).  Pro lepší názornost jsou 

tyto pozice zobrazeny na pohledu ze spodní strany podvozku na Obr. 4.3-2 
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Obr. 4.3-2 Pohled ze spodní strany podvozku s koly dle varianty C 

Podvozek se po rovině pohybuje s koly v konfiguraci, kdy jsou segmenty kola vzájemně 

pootočeny o 45° jak je znázorněno na obrázku Obr. 4.3-3. V okamţiku, kdy se podvozek 

přiblíţí ke schodům a je zajištěn jeho kolmý nájezd k hraně nástupního stupně schodiště dojde 

ke změně tvaru kol bliţších schodišti do konfigurace pro jízdu po schodech. Kola na straně 

podvozku, která je vzdálenější od schodiště, kola zůstanou v konfiguraci pro jízdu po rovině. 

Po změně tvaru kol bliţších schodišti dojde prostřednictvím zbylých kol k jejich dotlačení na 

hranu nástupního schodu. Podvozek začne najíţdět přizpůsobenými koly na schody. Kdyţ 

jsou přední kola na nástupním stupni schodiště, dojde k zastavení pohybu a změně tvaru 

zadních kol do konfigurace pro jízdu po schodech. Pro realizaci této změny tvaru kol bude 

zapotřebí velmi přesné informace o poloze kola vůči rámu podvozku a dále informace o 

vzdálenosti podvozku od hrany nástupního schodu, která bude zásadní zejména pro sjezd 

podvozku ze schodů. 

 

Obr. 4.3-3 Bokorys podvozku s koly v konfiguraci pro jízdu po rovině 
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Obr. 4.3-4 Bokorys podvozku s koly v konfiguraci pro jízdu po schodech 

 

Mechanismus kola je zaloţen na vloţených hřídelích, z nichţ vnitřní (Poz. 1) je trvale 

připojena k pohonu a vnější (Poz. 2) se k pohonu připojuje prostřednictvím posuvné spojky 

(Poz. 5). S vnitřní hřídelí je trvale spojen vnější segment (Poz. 3) kola.  

V konfiguraci pro jízdu po rovině (Obr. 4.3-5) je posuvná spojka zasunuta po dráţkách 

vnitřní hřídele do vnitřního dráţkování vnější hřídele a tím je zajištěno spojení obou hřídelí a 

je na ně přiveden krouticí moment od pohonu kola. Solenoid mechanismu pro posun posuvné 

spojky (Poz. 7) je bez napětí a posuvná spojka je v příslušné poloze drţena tlačnou pruţinou 

(Poz. 8), která působí na táhlo (Poz. 6). Solenoid mechanismu pro aretaci (Poz. 9) vnitřního 

segmentu kola (Poz. 4) je rovněţ bez napětí a aretační čep (Poz. 11) je v zasunuté poloze 

drţen rovněţ tlačnou pruţinou (Poz. 10).  

 

 

 

Obr. 4.3-5 Řez kola – konfigurace pro jízdu po rovině 
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Změnu tvaru kola z konfigurace pro jízdu po rovině do konfigurace pro jízdu po 

schodech probíhá v pěti krocích. Nejprve je nutné, aby kola na společné ose byla orientována 

tak, aby obě stála na vrcholech vnitřních segmentů a mohlo dojít k aretaci tohoto segmentu 

vůči rámu podvozku prostřednictvím aretačního čepu (Poz. 11), který se vysune po aktivaci 

solenoidu aretačního mechanismu (Poz. 9).  

 

 

Obr. 4.3-6 Řez kola – aretace vnitřního segmentu kola 

 

Aretační čep tak zapadne do jednoho ze čtyř otvorů na vnitřním segmentu kola (Obr. 

4.3-6). Tvarovým výstupkem na vnitřním segmentu je zajištěno, ţe se aretační čep nemůţe 

vysunout mimo aretační otvor a vyhodnocením jeho polohy je moţno jednoznačně určit, zda 

k aretaci došlo. Vyhodnocení polohy aretačního čepu by bylo moţné provést např. indukčním 

snímačem, pokud by to nebylo moţné stanovit na základě jiných parametrů nebo signálů 

solenoidu. 

Následuje aktivace solenoidu (Poz. 7) pro posun posuvné spojky (Poz. 5), která je 

opatřena vnitřním i vnějším dráţkováním. Vysunutím posuvné spojky (Obr. 4.3-7) dojde 

k rozpojení vnější hřídele (Poz. 2) od pohonu a zároveň je prostřednictvím vnitřního segmentu 

(Poz. 4) kola fixována jeho poloha aretačním čepem (Poz. 11) vůči rámu podvozku. 



  

Disertační práce  

68 

 

 

Obr. 4.3-7 Řez kola – rozpojení vnější hřídele 

K pohonu je v této fázi připojen k pohonu prostřednictvím vnitřní hřídele (Poz. 1) pouze 

vnější segment kola (Poz. 3) a vnitřní segment (Poz. 4) je pevně spojen aretačním čepem 

(Poz. 11) s rámem podvozku. Pootočením pohonu a tím i vnějšího segmentu kola o ideálně 

45° dojde k vzájemnému natočení segmentů do zákrytu (Obr. 4.3-8). 

 

Obr. 4.3-8 Řez kola – pootočení vnějšího segmentu do zákrytu 

Vnější evolventní dráţkování na posuvné spojce je nejjemnější moţné normalizované 

dráţkování pro daný roztečný průměr dle normy DIN 5480 se základními parametry 54,8 – 

0,8 x 66, coţ znamená, ţe je po obvodu rozmístěno 66 dráţek. Pootočení hřídele potaţmo 
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vnějšího segmentu je tedy moţné s krokem 360° / 66 = 5,45°. Tento fakt způsobí, ţe 

nejbliţšího moţného přiblíţení k poţadovaným 45° bude dosaţeno pootočením segmentu o 8 

dráţek, tedy o 43,6°. Normalizované dráţkování, které by umoţnilo pootočení o přesně 45° se 

nepodařilo nalézt a pouţití jiného typu dráţkování by způsobilo významný nárůst potřebného 

vnějšího průměru posuvné spojky a tím i celého vnitřního mechanismu kola. 

Další fází sekvence změny tvaru kola je zasunutí posuvné spojky mezi vnitřní a vnější 

hřídel. K tomu dojde deaktivací (přerušení napájení) solenoidu, kdy tlačná pruţina posune 

táhlem posuvnou spojku do poţadované polohy. K tomu je zapotřebí přesného natočení 

vnitřní hřídele tak, aby došlo k přesnému najetí do dráţek vnějšího dráţkování posuvné 

spojky a vnitřního dráţkování vnější hřídele. Následně dojde stejným způsobem k zasunutí 

aretačního čepu a uvolnění kola od rámu podvozku (Obr. 4.3-9).  

 

Obr. 4.3-9 Řez kola – kolo v konfiguraci pro jízdu po schodech 

Jako značný problém se ukázalo nalezení vhodného pohonu pro navrţený podvozek, 

který by byl schopen vyvinout poţadovaný krouticí moment při přijatelné rychlosti a navíc 

s napájením stejnosměrným proudem s napětím 24 V, které je moţno zajistit akumulátory. 

Nakonec byl zvolen pohon CHA-32A-50-D firmy Harmonic Drive AG s maximálním 

chvilkovým přetíţením aţ 216 Nm a 75 Nm nominálního krouticího momentu při 96 otáčkách 

za minutu při 48 VDC. Pohon je moţno rovněţ provozovat při 24 VDC při zhruba 

polovičních maximálních rychlostech, které jsou však dostačující. Problémem tohoto motoru 

je jeho proudový odběr 63 A při rozběhu a 23 A nominálně. Kapacita pouţitých akumulátorů 

je 96 Ah. Hmotnost pohonu činí 6,6 kg. Tyto pohony nejsou ve standardní nabídce firmy 

Harmonic Drive AG a jsou uvedeny ve speciálním katalogu pro vojenské aplikace. Informace 

o ceně se nepodařilo přes české zastoupení firmy získat. 

Pro lineární pohyby mechanismu posuvné spojky a aretačního mechanismu je vyuţito 

solenoidu firmy KUHNKE HL 618-24 20% ED, který se vyznačuje hmotností 0,49 kg, 

napájením 24 V a silovou charakteristikou s průběhem znázorněnou na Obr. 4.3-10. Pokud by 

se při praktických testech ukázalo, ţe síla solenoidu není dostatečná pro zajištění správné 

funkce zmíněných mechanismů, bylo by moţné je nahradit silnějšími lineárními pohony, coţ 
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by vedlo k dalšímu zvednutí hmotnosti podvozku a dalším nárokům na řídicí systém 

podvozku. 

 

Obr. 4.3-10 Silová charakteristika solenoidu HL 618 

 

Zhodnocení navrţeného řešení podvozku 

Navrţené řešení podvozku vychází z pouţití standardních konstrukčních materiálů. 

Tento fakt má za následek příliš vysokou hmotnost navrţeného podvozku, která činí 177 kg a 

významně tak překračuje maximální poţadovanou hmotnost podvozku 150 kg i bez 

krytování, řídicího a senzorického subsystému.  

Rám je svařen z hliníkových figur a jeho návrh lze povaţovat za hrubý a pro finální 

řešení by jej bylo nutné konzultovat se svařovacím technologem. Dále by bylo vhodné provést 

jeho tvarovou a rozměrovou optimalizaci na základě pevnostních analýz a sníţit tak jeho 

hmotnost, která činí 22,7 kg. 

Navrţené komponenty kola jsou vzhledem k pouţitému evolventnímu dráţkování pro 

přenos značných krouticích momentů (aţ 216 Nm) navrţeny z dobře obrobitelné konstrukční 

oceli s minimální mezí pevnosti 500 MPa s ohledem na poţadavek co nejkompaktnějších 

rozměrů vloţených hřídelí. V prezentovaném řešení jsou z tohoto materiálu navrţeny i 

tvarové segmenty kol. To má za následek jejich značnou hmotnost i přes maximální snahu o 

jejich odlehčení. Hmotnost vnějšího tvarového segmentu je 6,6 kg a vnitřního pak 7,5 kg. 

Sestava kola pak váţí 20,2 kg. Je tedy zjevné, ţe při pouţití jiného materiálu s menší hustotou 

by bylo moţné dosáhnout významného sníţení hmotnosti této sestavy. Zvolený materiál musí 

být dobře obrobitelný a houţevnatý. Na malé kontaktní ploše v okolí vrcholu segmentu 

působí chvilkově značné kontaktní síly o velikosti aţ 2000 N. Je pak moţné řešení, kdy by byl 

tvarový segment vyroben z lehčího materiálu a připevněn k přírubě, která by byla pomocí 

dráţkování spojena s hnací hřídelí. 

Další významnou zátěţí na podvozku jsou gelové akumulátory, jejichţ hmotnost činí 42 

kg. Nalezení vhodných energetických zdrojů s lepšími hmotnostními parametry a s kapacitou 

minimálně okolo 100 Ah v dostupné cenové relaci nebude snadné. 

Pro dosaţení poţadované hmotnosti 150 kg by bylo zapotřebí, aby navrţený podvozek 

v této fázi rozpracovanosti váţil maximálně mezi 120 aţ 125 kg. 
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Podvozek se s příslušným pohonem při 30 otáčkách za minutu pohybuje při jízdě po 

rovině s rychlostí, která kolísá mezi 0,7 a 0,82 m/s. 

Největší nevýhodou tohoto řešení je jeho kolísaní při jízdě po rovině, které by 

způsobovalo značné rázy. Vzhledem k tomu, ţe podvozek není odpruţen, pouţitá elektronika 

a senzory by musely vykazovat zvýšenou odolnost vůči rázům a vibracím. Velmi nepříjemné 

by byly tyto vibrace zejména pro operátora, musely by být softwarově filtrovány. 

Pouţití relativně komplikovaného mechanismu pro změnu tvaru kola nepovaţuji u 

robotického systému pro monitorovací aplikace za vhodné. Koncepčně lepším řešením pro 

tento typ aplikací je koncepce robotického systému ASGUARD II (viz. kapitola 2.4 na str. 

19) a jeho případné modifikace, který je rovněţ schopen překonat poţadované překáţky a 

jako celek je robustnější. 

 

4.3.2 Logaritmické kolo – varianta D  

Výsledek rozpracování koncepčního řešení ve variantě D kola s logaritmickou křivkou 

je znázorněno na Obr. 4.3-11.  

 

Obr. 4.3-11 Kolo navržené na základě varianty D 

V kaţdém z vrcholů „kola“ je umístěno malé poháněné kolečko, které zajišťuje pohyb 

kola po rovině. Dojde k natočení kola do naznačené stabilní polohy a poháněná kolečka jsou 

umístěna tak, ţe jsou v kontaktu s rovným podkladem, jak je znázorněno na Obr. 4.3-12. Při 

příjezdu k hraně nástupního stupně schodiště se pak začne otáčet celé kolo. Při potřebě 

překonat menší překáţku nebo nerovnost terénu dojde k pootočení celého kola o čtvrt otáčky. 



  

Disertační práce  

72 

 

 

Obr. 4.3-12 Čelní pohled na kolo při potlačeném vnějším tvarovém segmentu 

Kolečka jsou poháněna ozubenými řemeny. Řemenový převod byl volen s ohledem na 

rozměrové omezení velikosti tvarového segmentu a s poţadavkem na standardně dodávaný 

ozubený řemen. Byl zvolen řemen 5M Power Grip GT2 firmy GATES s délkou 500 mm. 

Osová vzdálenost řemenic je 169,5 mm a převodový poměr řemenového převodu je 1:1,52. 

Vzhledem k pevné osové vzdálenosti řemenic je napnutí řemenů realizováno napínacími 

kladkami. Krouticí moment je na řemenici přiveden přes dráţkování na letmo uloţeném 

dutém hřídeli, kde je společně s řemenicí uloţeno ozubené kolo s čelním přímým ozubením a 

to je poháněno centrálním ozubeným kolem uloţeným na centrálním hřídeli. Převodový 

poměr ozubeného soukolí je téměř 1:1 (32:31). Centrální ozubené kolo je navrţeno 

s modulem 2, 31 zuby a roztečný průměr tedy činí 62 mm. Hlavní parametry kola soukolí jsou 

modul 2, 32 zubů a roztečný průměr 64 mm. Osová vzdálenost kol soukolí je 63 mm.  

Vnitřní tvarový segment kola je přišroubován přes spojovací přírubu přímo na výstupní 

přírubu pohonu CHA-32A-50-D. Centrální hřídel je vyveden průchozím otvorem pohonné 

jednotky pro připojení k další pohonné jednotce, která by zajistila pohon pro zajištění 

potřebné úhlové rychlosti koleček ve vrcholech tvarových segmentů. 

 

Obr. 4.3-13 Řez tvarovým kolem s potlačeným vnějším segmentem kola 
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Právě s ohledem na potřebu dalšího výkonného pohonu s poměrně vysokými 

výstupními otáčkami (pro poţadovanou rychlost 1 m/s by výstupní otáčky pohonu musely být 

398 ot./min) byly další práce na této variantě řešení zastaveny. Další čtyři vysokootáčkové 

pohony by znamenaly příliš velký nárůst hmotnosti podvozku. Proto nejsou v prezentovaných 

obrázcích tvarové segmenty kola odlehčeny a nebyl pro tuto variantu navrţen rám podvozku. 

 

 

Obr. 4.3-14 Řez kolem – kolmý pohled 

 

Dalším problematickým aspektem navrţeného řešení je značně komplikovaná montáţ. 

Kolo není moţné odmontovat od pohonu bez jeho téměř kompletní demontáţe, coţ by 

způsobovalo velké komplikace a časové nároky na údrţbu. Dále je to moţné vtahování 

nečistot z koleček na ozubený řemen a následně do ozubeného soukolí, které by bylo vhodné 

zakrytovat, coţ by vedlo k dalšímu rozšíření kola. Při pouţití běţných konstrukčních 

materiálů na ozubení a řemenice by rovněţ hmotnost takto řešeného kola byla značná (12,5 kg 

bez pohonů). Dalším zásadním omezením je malý přesah koleček přes obrys tvarových 

segmentů kola a tudíţ moţnost pohybu v reţimu jízdy po rovině pouze po ideálně rovných 

plochách. 

Problematické z pohledu ţivotnosti a spolehlivosti by rovněţ byly rázy přenášené do os 

koleček ve vrcholech segmentů při otáčení celého kola při překonávání překáţek (např. prahy) 

při pohybu podvozku po rovině. 

 

4.3.3 Kolo se čtyřmi otočnými kruhovými segmenty  

Rozpracování konceptu kola se čtyřmi kruhovými segmenty vedlo k podvozku pro 

mobilní robotický systém znázorněný na Obr. 4.3-15 v konfiguraci pro jízdu po rovině a na 

Obr. 4.3-16 v konfiguraci pro jízdu po schodech. 
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Obr. 4.3-15 Podvozek v konfiguraci pro jízdu po rovině 

 

Obr. 4.3-16 Podvozek v konfiguraci pro jízdu po schodech v naznačeném směru 

 

Jak je patrné z rychlého řezu modelem na Obr. 4.3-17, vnitřní mechanismus kola je 

shodný s mechanismem kola s logaritmickou spirálou varianty C a jeho funkce byla podrobně 

popsána v kapitole 4.3.1 na str. 64. Zde je na vnitřní hřídel pevně spojenou s pohonem 

nasazen unašeč táhel natáčejících segmenty kola a k vnější duté hřídeli je upevněn nosný rám 

kola, ve kterém jsou umístěny čepy pro rotaci segmentů. 
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Obr. 4.3-17 Řez kolem - částečný 

Z půdorysu a pohledu ze spodu podvozku (Obr. 4.3-18) je zřejmé rozmístění jeho 

dalších komponentů. Nejmarkantnější změnou oproti podvozku pro kolo s logaritmickou 

spirálou varianty C je přidání jednotek pro zdvih podvozku. Tyto jednotky umoţňují změnu 

konfigurace kol tím, ţe kola na ose měnící konfiguraci nadzvedne do polohy, kdy nejsou 

v kontaktu s podkladem. Bez nadzvednutí by byla změna konfigurace kola velmi energeticky 

náročná a mechanismus kola by byl vystaven příliš velkým silovým účinkům. 

  

Obr. 4.3-18 Půdorys (vlevo) a pohled ze spodu na podvozek 

Vnitřní mechanismus kola by měl zajistit, aby se segment kola mohl z nulové polohy 

(konfigurace pro jízdu po rovině) natočit o ± 55,6° tedy do ideálního tvaru pro vyjetí 

schodiště s šířkou stupnice 290 mm a výškou podstupnice 170 mm. Pro natočení segmentů 

Unašeč 

Vnitřní hřídel 

Posuvná spojka 

Vnější hřídel Segment kola 

Nosný rám 
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kola do konfigurace pro jízdu po schodech ve „Směru 1“ se musí unašeč pootočit o úhel 60,3°   

v příslušném směru. Pro dosaţení stejné konfigurace pro „Směr 2“ se musí unašeč pootočit o 

úhel 53,5° v opačném směru. Normalizované evolventní dráţkování dle normy DIN 5480 

se základními parametry 54,8 – 0,8 x 66 však umoţňuje natočení unašeče s krokem 5,45°. Při 

pouţití tohoto dráţkování je tedy moţné dosáhnout natočení unašeče o 60° namísto 60,3°       

v jednom směru a o 54,5° namísto 53,5° ve směru druhém. To způsobí natočení segmentu o 

55,4° v jednom směru a o 56,6° ve směru druhém na rozdíl od poţadované hodnoty 55,6° 

v obou směrech. Bude tedy nutné kola montovat v levém a pravém provedení, aby na 

společné ose byly kola se stejným úhlem pootočení segmentů pro daný směr jízdy po 

schodech.  

Při poţadavku o přesné dodrţení poţadované hodnoty natočení segmentu kola by bylo 

nutné navrhnout atypické dráţkování, které by však mělo za následek, vzhledem k velkému 

přenášenému krouticímu momentu, nárůst rozměrů vnitřního mechanismu kola, který je 

značně omezen. Hledání jiného principiálního řešení rozpojování přenosu krouticího 

momentu mezi vnitřní a vnější hřídelí vzhledem k rozměrovým, hmotnostním a energetickým 

omezením nebylo úspěšné. 

Postup a jednotlivé fáze změny konfigurace kola je znázorněn na následujících 

obrázcích. Podvozek přijede po rovině ke schodišti. Zastaví ve stanovené vzdálenosti od 

hrany nástupního stupně schodiště (Obr. 4.3-19). 

 

Obr. 4.3-19 Změna tvaru kola – příjezd ke schodišti 

Mechanismus pro zdvih podvozku na straně bliţší schodišti se vysune a nadzvedne 

podvozek, čímţ odlehčí kola, která budou měnit svou konfiguraci (Obr. 4.3-20). Stabilita 

podvozku je zajištěna třemi kontaktními body s podkladem. Kontaktními body jsou kolečko 

zdvihacího mechanismu a dvojice brzděných kol podvozku. 

 

Obr. 4.3-20 Změna tvaru kola – zdvih kol 

Po odlehčení kol dojde ke změně tvaru kola (Obr. 4.3-21) pro příslušný směr pohybu po 

schodech. Při změně tvaru kola proběhne procedura vnitřního mechanismu kola stejným 



  

Disertační práce  

77 

 

způsobem, jak bylo popsáno v kapitole 4.3.1, pouze úhel natočení vnitřní hřídele činí 60° 

respektive 54,5° podle příslušného směru.  

 

Obr. 4.3-21 Změna tvaru kola – natočení segmentů kola 

Po rozvinutí tvaru kola pro jízdu po schodech dojde k pootočení celého kola vůči rámu 

podvozku o zhruba 4,5° tak, aby po spuštění podvozku na schod bylo natočeno do optimální 

polohy. Před spuštěním podvozku nejprve dojde k jeho natlačení do určené vzdálenosti 

od  hrany nástupního schodu (Obr. 4.3-22). Podvozek se dotlačí pootočením kol, které 

prozatím nemění svou konfiguraci. Na obrázcích Obr. 4.3-22 a Obr. 4.3-23 je zanedbáno 

pootočení kol, které nemění tvar při dotlačení podvozku k hraně nástupního schodu. 

 

Obr. 4.3-22 Změna tvaru kola – pootočení kola a dotlačení podvozku ke schodišti 

Zasunutím kolečka výsuvného mechanismu dojde ke spuštění podvozku v ideální 

poloze pro odvalování segmentů kol po nástupním stupni schodiště a následně i dalších. 

 

Obr. 4.3-23 Změna tvaru kola – spuštění podvozku na schod 

Při vyjetí předních kol na druhý schodišťový stupeň dojde k přiblíţení zadních kol k hraně 

nástupního schodu. Podvozek zastaví a zadní zdvihová jednotka nadzvedne zadní osu 
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podvozku a dojde ke změně konfigurace zadních kol a jejich natočení do stejné orientace jako 

u kol na přední ose. 

Zdvihová jednotka se skládá s lineárního elektrického pohonu LA36 firmy LINAK se 

zdvihem 200 mm a dvojice vodících tyčí pro zachycení reakcí působících mimo pohybovou 

osu pohonu. 

 

Zhodnocení navrţeného řešení podvozku 

Koncepční řešení podvozku vychází z řešení popsaného v kapitole 4.3.1. Tedy 

neodpruţený a smykem řízený podvozek. Pro zajištění změny tvaru kola bylo nutné podvozek 

doplnit o jednotky zdvihu, které umoţní odlehčení kol měnících tvar. Provedení kol se čtyřmi 

otočnými kruhovými segmenty se ve srovnání s koly s logaritmickou spirálou ukázalo jako 

méně hmotné, takţe i přes přidání lineárních jednotek pro zdvih podvozku se jeho celková 

hmotnost změnila na 172 kg. Rozměrová optimalizace na základě pevnostních analýz a 

pouţití jiných konstrukčních materiálů skýtá moţnosti k dalšímu sníţení hmotnosti 

navrţeného podvozku i samotného kola. 

Navrţené kolo je výrobně i montáţně sloţitější, ale to, ţe umoţňuje kruhovou tvarovou 

konfiguraci a tudíţ hladký pohyb po rovině tuto nevýhodu smazává. 

Podvozek se s příslušným pohonem při 30 otáčkách za minutu pohybuje při jízdě po 

rovině s rychlostí 0,68 m/s. 

Poměrně velkým problémem bude finální určení konstrukčního materiálu a výrobní 

technologie otočného kruhového segmentu, který je tvarově značně sloţitý a silově 

zatěţovaný. Jeho styčná plocha dále musí zajistit dostatečnou adhezi s podkladem a neměla 

by zanechávat na podkladu stopy při otáčení podvozku. V ideálním případě by měl ještě 

zajistit alespoň minimální tlumení rázů přenášených do podvozku při jeho jízdě. 

Slabým místem předloţeného řešení je pouţití normalizovaného evolventního 

dráţkování na posuvné spojce vnitřního mechanismu kola, které umoţňuje pootočení unašeče 

s pevným krokem 5,45°. Nalezení principu rozpojení vnitřní a vnější hřídele, který by 

umoţňoval spojité, a libovolné natočení unašeče vůči nosnému rámu kola, a tím by umoţnilo 

schopnost kola se ideálně přizpůsobit svým tvarem schodům v poměrně širokém intervalu 

hodnot šířek stupnice a s nimi svázanými výškami podstupnice různých schodišť.  

Další nevýhodou tohoto řešení je jeho omezené pouţití pro překonání jiného typu 

překáţky, neţ je schod nebo obrubník. Vnitřní mechanismus kola je citlivý na rázy, které by 

na něj působily při jízdě např. po hrubé stavební suti nebo kamení. 

 

 

4.4  KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ PODVOZKU PRO MOBILNÍ ROBOT 

Je moţné předpokládat, ţe v drtivé většině servisních úloh v budovách bude převáţnou 

část doby zásahu podvozek vykonávat svůj pohyb po rovině, příp. po rovině s různými 

překáţkami a pohyb po schodech bude z celkového času mise robotického systému zabírat 

výrazně méně času. Je logické, ţe je ţádoucí čas strávený robotickým systémem na schodech 

a s ním související úkony (změna konfigurace kol atd.) minimalizovat a dostat systém v co 

nejkratším čase do místa zásahu. Proto je zřejmé, ţe pro servisní úlohy, kdy je potřeba po 
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rovině převáţet na vibrace citlivé senzory nebo nebezpečné látky bude nutné, aby byl 

podvozek osazen klasickými koly nebo pásy. 

Dalším předpokladem pro úspěšné nasazení robotického systému je jeho spolehlivost a 

odolnost vůči hrubému zacházení v případech mimořádných událostí, coţ znamená poţadavek 

na co nejjednodušší technické řešení. V tomto ohledu je překonání pásových smykem 

řízených podvozků velmi obtíţné. 

Řešení se nabízí v podvozku kombinující podvozek s klasickými koly a s výsuvnými 

tvarovými koly. Významnou výhodou by u této koncepce podvozků bylo vyuţití pohonů 

integrovaných v kolech. Tyto pohonné jednotky v kolech se jiţ v robotice vyuţívají, avšak 

stále nejsou dostupné jako standardně dodávaný komponent výrobního sortimentu firem 

zabývajících se pohony. Pro dosud realizované aplikace byly tyto pohony vyrobeny přímo pro 

ně na základě spolupráce vývojového týmu robotického systému a konkrétní firmy, jako např. 

pohon pro robot CUTLASS firmy REMOTEC vyvinutý ve spolupráci s firmou Harmic Drive 

AG. EOD robotický systém CUTLASS byl představen v roce 2006.  

 
 

Obr. 4.4-1 EOD robotický systém CUTLASS firmy REMOTEC a řez jeho pohonnou jednotkou 

(zdroj: Harmonic Drive AG -  Precision Mechatronics for Military Applications) 

 

Vzhledem k současnému zájmu o vývoj hybridních automobilů se v tomto segmentu 

pohonů v poslední době vývoj významně urychlil a je jen otázkou času, kdy se tyto pohony 

v provedení, výkonových řadách a rozměrech vhodných pro servisní robotiku stanou 

standardní nabídkou firem jako je např. Harmonic Drive AG. Pouţití těchto pohonů by vedlo 

k významné úspoře zástavbového prostoru v podvozku. 

Pouţití pohonů integrovaných do kola by mohlo vést ke koncepčnímu řešení podvozku, 

kdy pro pohyb po rovině by se vyuţívalo klasických kol a pro pohyb do schodů by se 

pouţívalo tvarové kolo umístěné na lineární zdvihové jednotce. Řešení vychází z vyuţití 

obousměrného tvarového kola s logaritmickou spirálou. Průměr klasického kola podvozku je 

pak volen na základě poţadavku rychlosti 1 m/s při 60 otáčkách pohonu za minutu. Lineární 

zdvih tvarových kol by musel být minimálně 175 mm a pro zajištění co nejplynulejšího 

nájezdu podvozku na schodiště by musel být nezávislý pro jeho přední a zadní osu. Základní 

rozměrová rozvaha takového koncepčního řešení je zobrazena na Obr. 4.4-2 aţ Obr. 4.4-4. 

Pro pohyb po rovině můţe být vyuţito klasického kola nebo kola všesměrového. 
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Vzhledem k omezeným prostorům v budovách by šířka podvozku neměla přesáhnout 

900 mm a jeho délka by měla být co moţná nejmenší. Vzhledem k poţadavku na vysokou 

manévrovatelnost v omezeném prostoru budov je při pouţití klasických kol nutné pouţít 

smykového řízení.  

Další moţností je nezávislé natáčení všech čtyř klasických kol, které jsou současně 

hnané, v rozsahu alespoň ± 90°, to by však jiţ znamenalo minimálně 14 aktivních pohonů na 

podvozku a výrazně menší průměr kol pro jízdu po rovině. Toto uspořádání podvozku nebo 

pouţití vhodných všesměrových kol by v kombinaci s výkonným řídicím a senzorickým 

subsystémem zajistilo významné zlepšení manévrovacích schopností podvozku v omezených 

prostorech budov a rychlejší zajištění optimální polohy podvozku vůči hraně nástupního 

stupně schodiště. 

 

 

Obr. 4.4-2 Půdorys koncepce podvozku 

 

 

 

Obr. 4.4-3 Bokorys koncepce podvozku – konfigurace pro jízdu po rovině 
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Obr. 4.4-4 Bokorys koncepce podvozku – konfigurace pro jízdu po schodech 

 

Maximální průměr pro zástavbu pohonu do tvarového kola je 230 mm. Tento pohon by 

měl být schopen vyvinout nominální krouticí moment 100 Nm a chvilkově snést přetíţení 

mezi 175 a 200 Nm při minimálních 30 otáčkách za minutu. 

 

 

4.5  NASAZENÍ MOBILNÍCH SERVISNÍCH ROBOTICKÝCH SYSTÉMŮ  

V současné době jsou pouţívány pro vykonávání servisních úloh operátorem řízené 

mobilní robotické systémy za účelem eliminace přítomnosti člověka z oblasti se zvýšeným 

rizikem pro zdraví člověka. V drtivé většině úloh je nasazován jeden robotický systém. Pro 

zdárné a rychlé provedení mise je tedy ţádoucí, aby byl takový robotický systém co 

nejuniverzálnější a mohl vést celou řadu modulárního příslušenství. Typickým představitelem 

je robotický systém tEODor firmy TELEROB nebo Packbot firmy iRobot, které jsou 

v současné době nejrozšířenější pouţívané systémy. 

Je moţné předpokládat, ţe s postupným zvyšováním autonomních funkcí robotických 

systémů bude docházet k vývoji úzce specializovaných systémů pro určité typy činností a pro 

řešení komplexní servisní úlohy bude zasahovat vhodně sestavená skupina robotů, coţ povede 

u úloh označovaných jako „rescue“ (vyhledávání zraněných po mimořádné události) a tvorby 

3D map neznámých prostředí k jejich výraznému urychlení a zefektivnění.  
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5. ZHODNOCENÍ DOSAŢENÝCH VÝSLEDKŮ 

V analytické části práce byly nejprve popsány dvě hlavní překáţky robotických systémů 

při pohybu v budovách, a sice schodiště a dveře, jejich základní parametry a rozměry dané 

příslušnými normami. Dále byly popsány nejčastěji pouţívané koncepce podvozků pro 

mobilní robotické systémy. V současné době je nejpouţívanějším typem podvozku pro 

náročný terén a široké spektrum servisních úloh pásový podvozek a jeho modifikace. 

Předností tohoto typu podvozku je jeho relativně jednoduchá konstrukce, robustnost a 

odolnost. Lze očekávat, ţe v oblasti operátorem řízených robotických systémů bude tato 

koncepce podvozku i nadále dominovat. 

Na základě provedených analýz nejčastějších překáţek ve vnitřním prostředí budov a 

rešerše stávajících koncepcí mobilních servisních robotických systémů byly stanoveny 

základní poţadavky na podvozek mobilního robotického systému:  

 maximální šířka podvozku menší neţ 900 mm (průchozí šířka běţných vchodových 

dveří do místností), 

 délka podvozku menší neţ 1100 mm (dle normy nejmenší moţná šířka mezipodesty 

hlavního schodiště v budovách, v rodinných domech a na vedlejších schodištích je 

pak dokonce pouhých 900 mm), 

 schopnost otočení se na místě (případně s co nejmenším moţným poloměrem 

otáčení), 

 zdroj energie pro vnitřní prostředí, tedy bez exhalace zdraví škodlivých zplodin, 

 co nejniţší spotřeba energie všech subsystémů, 

 minimální rychlost při jízdě po rovině alespoň 1 m/s, 

 nosnost minimálně 30 kg, 

 celková hmotnost do 150 kg, 

 provozní doba při typickém profilu mise alespoň 1 hod. 

 

Dále byly stanoveny základní poţadavky na vlastní nové „kolo“: 

 nízká energetická náročnost, 

 hladký pohyb po schodech bez kolísavého pohybu osy kola ve vertikálním směru,  

 dobré jízdní vlastnosti při pohybu v prostředí s drobnými překáţkami jako je 

stavební suť, větve, měkký travnatý povrch, písčitý povrch apod., bez nebezpečí 

vniku různých těles do kola, 

 univerzálnost kola pro pohyb po schodech i po rovném povrchu, 

 konstrukční a výrobní jednoduchost s malým počtem součástí a jednoduchým 

mechanismem. 

 

Dále je v práci popsána syntéza tvaru kola s logaritmickou spirálou, provedené simulace 

a praktické testy pro ověření očekávaných vlastností podvozku s těmito koly a následně 

navrţeny varianty technického řešení tohoto kola pro zajištění jeho poţadovaných funkcí. Jiţ 

ve fázi simulačních testů se ukázalo u tohoto typu kola jako velmi obtíţné splnit poţadavek 
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na dobré jízdní vlastnosti podvozku při jeho pohybu po rovině. Bylo tedy hledáno další 

moţné řešení kola, které by při jízdě po rovině vykazovalo lepší vlastnosti. Bylo zřejmé, ţe 

dobrých výsledků při jízdě po rovině bude dosaţeno pouze s kolem, které bude mít v tomto 

jízdním reţimu ideálně kruhový tvar a schopnost se tvarem přizpůsobit pro jízdu po schodech. 

Bylo navrţeno koncepční řešení kola (Obr. 4.2-1 na str. 46) se třemi otočnými segmenty, 

které vykazuje při simulacích velmi dobré vlastnosti jak při jízdě po schodech, tak i při jízdě 

po rovině. Jeho nevýhodou však je, ţe po schodech můţe jezdit pouze v jednom směru. Bylo 

tedy dále hledáno uspořádání kola tak, aby splnilo poţadavek jízdy po schodech v obou 

směrech. Pomocí optimalizačních nástrojů CAD systému Pro/ENGINEER a následně 

programu vytvořeného v prostředí MATLAB byly nalezeny kombinace hlavních 

rozměrových parametrů segmentového kola, které zajistí poţadované vlastnosti při jízdě po 

schodech v závislosti na vnějším průměru kola v konfiguraci pro jízdu po rovině. Ukázalo se, 

ţe větších průměrů kol je moţné dosáhnout u kol 4segmentových. 

Pro ověření navrţených koncepčních řešení tvarového kola s logaritmickou spirálou 

bylo přistoupeno k jejich detailnímu konstrukčnímu propracování. Na variantách A (Obr. 

4.1-11 na str. 32) a B (Obr. 4.1-12 na str. 33) byly konstrukční práce záhy zastaveny, protoţe 

se nepodařilo nalézt principálně jednoduché konstrukční řešení pro zajištění poţadovaných 

funkcí.  

Konstrukční řešení navrţené varianty C vedlo k návrhu koncepce podvozku podrobně 

popsané v kapitole 4.3.1 na str. 64. Hlavním nedostatkem tohoto řešení je značně kolísavý 

pohyb podvozku při jeho jízdě po rovině a z toho plynoucí omezení pro servisní úlohy, kde by 

mohl být podvozek vyuţit. Navrţený podvozek má rovněţ vyšší hmotnost, konkrétně 177 kg, 

neţ byla stanovená poţadovaná hodnota 150 kg, nicméně v konstrukčním řešení jsou 

moţnosti jeho hmotnostní optimalizace, takţe přiblíţení se poţadované hodnotě je reálné. Při 

30 otáčkách pohonu za minutu se podvozek po rovině v příslušné konfiguraci pohybuje 

s rychlostí, která kolísá mezi 0,7 aţ 0,82 m/s. Vzhledem k pouţitému normalizovanému 

evolventnímu dráţkování s 66 dráţkami je moţné vzájemné pootočení tvarových segmentů 

kola s krokem 5,45° takţe nelze dosáhnout vzájemného pootočení segmentů o poţadovaných 

45°. Nejbliţší moţné přiblíţení tomuto úhlu je s daným krokem úhel 43,6° při pootočení o 8 

dráţek. 

Konstrukční řešení na základě varianty D logaritmického tvarového kola bylo poměrně 

detailně rozpracováno, nicméně koncepce se ukázala jako nevhodná, protoţe by pro kaţdé 

kolo musely být v podvozku dva výkonné pohony. Pohon pro kolečka ve vrcholech tvarových 

segmentů by musel mít pro zajištění poţadavku na rychlost podvozku 1 m/s výstupní otáčky 

téměř 400 ot./min. Konstrukční řešení je podrobně popsáno v kapitole 4.3.2 na str. 71. 

Dalšími problematickými aspekty tohoto řešení jsou zejména sloţitá montáţ, velký počet 

komponentů vnitřního mechanismu kola a potřeba krytování a mazání ozubených soukolí 

mechanismu.  

Dále bylo detailně konstrukčně rozpracováno kolo se čtyřmi kruhovými otočnými 

segmenty. Řešení je detailně popsáno v kapitole 4.3.3 na str. 73. Kolo vykazuje velmi dobré 

vlastnosti při jízdě po rovině i po schodech, problematická je však jeho jízda po 

nedefinovatelných překáţkách jako je hrubá suť nebo kameny, kdy by docházelo 

k nadměrnému zatěţování vnitřního mechanismu kola rázy. S navrţeným pohonem při jeho 

30 otáčkách za minutu je podvozek schopen na rovině vyvinout rychlost 0,68 m/s. Podvozek 

je pro usnadnění změny konfigurace kol vybaven zdvihovými jednotkami. Celková hmotnost 

navrţeného podvozku bez krytování, řídicího a senzorického subsystému činí 172 kg. 

Hmotnostní optimalizace tohoto řešení podvozku bude obtíţnější neţ v případě varianty C 

s tvarovými logaritmickými koly. Sníţení celkové hmotnosti podvozku tak, aby celý systém 
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váţil 150 kg, bude obtíţné. Dalším významným omezením pro koncepci tohoto kola je, ţe se 

nepodařilo nalézt principálně jednoduchý způsob mechanismu pro rozpojení vzájemného 

spojení vnitřní a duté vnější hřídele, které by umoţnilo spojité nastavení poţadovaného úhlu 

natočení unašeče vůči nosnému rámu kola a tím lepšího přizpůsobení kol schodům 

v závislosti na rozměrech překonávaných schodů. Pouţité nejjemnější normalizované 

dráţkování pro daný průměr a poţadovanou únosnost umoţňuje vzájemné pootočení unašeče 

vůči rámu kola s krokem 5,45°. Tento krok neumoţňuje ideální nastavení pootočení segmentů 

pro jízdu po schodech pro stanovený běţný rozměr schodu s výškou podstupnice 170 mm a 

šířkou stupnice 290 mm. Podvozek schod vyjede, ale ne s ideálně moţným hladkým pohybem 

těţiště podvozku. 

Na základě analýzy rozpracovaných konstrukčních řešení tvarových kol bylo navrţeno 

koncepční řešení podvozku pro mobilní robotický systém, ve kterém se kombinují dobré 

vlastnosti předloţených řešení a naopak potlačují ty problematické. Pro pohyb podvozku po 

rovině je vyuţito klasického kola, kdy je moţno vyuţít buď řízení smykem (jednodušší, lehčí, 

kola s větším průměrem ale energeticky náročnější provoz podvozku) anebo nezávislé 

natáčení všech kol, která jsou zároveň i hnaná (lepší manévrovací schopnosti, ale sloţitější 

konstrukce s více pohony a menší průměr kol). Moţnou alternativou je i vyuţití vhodně 

dimenzovaných všesměrových kol. Pro jízdu po schodech je pak vyuţito tvarového segmentu 

kola s logaritmickou spirálou. Je tedy eliminován vnitřní mechanismus tvarového kola 

popsaný v kapitole 4.3.1 na str. 64. Podvozek musí být vybaven zdvihovými jednotkami 

tvarových kol se zdvihem minimálně 175 mm. Tyto jednotky musí být nezávislé pro přední a 

zadní dvojici kol a zajišťují plynulý nájezd podvozku na schodiště a správnou orientaci 

tvarového kola vůči schodům. Toto koncepční řešení vzhledem k poţadovaným maximálním 

rozměrům podvozku předpokládá pouţití pohonů integrovaných do jednotlivých kol. Tyto 

pohonné jednotky pouţitelné pro servisní robotiku prozatím nejsou standardními komponenty 

v nabídce firem, které se zabývají elektromotory a pohony a pro popsané stávající aplikace 

byly vyvíjeny na zakázku. 

 

 

 

Byla navrţena dvě principiální řešení nových tvarů kol pro pohyb podvozků po 

schodech, které jsou předmětem podaných patentových přihlášek PV 2010 – 176 „Kolo pro 

jízdu po schodech“ a PV 2010 – 177 „Kolo pro jízdu v terénu a po schodech“. Na jejich 

základě byly navrţeny předběţné varianty technického řešení kol. Vybrané varianty byly 

následně detailně konstrukčně rozpracovány pro ověření jejich realizovatelnosti. Na základě 

získaných poznatků bylo navrţeno koncepční řešení podvozku, které nejlépe splňuje 

specifikované poţadavky na podvozek mobilního robotického systému pro pohyb v budovách 

a předpoklady pro jeho realizaci. 
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5.1  NÁMĚTY K  DALŠÍMU ŘEŠENÍ  

1. Vývoj kompaktní pohonné jednotky integrované do kola dle specifikovaných 

rozměrových a výkonových parametrů.  

2. Konstrukční rozpracování koncepce podvozku popsané v kapitole 4.4 na str. 78  

3. Pevnostní analýza a hmotnostní optimalizace segmentu tvarového kola. 

4. Návrh řešení pro zajištění dostatečné adheze mezi podkladem a tvarovým segmentem 

kola, technologie výroby a způsob připevnění k tvarovému segmentu. 

5. Hmotností a tvarová optimalizace rámu podvozku s ohledem na technologii svařování. 

6. Nalezení řešení mechanismu pro rozpojení vnější z vloţených hřídelí od pohonu 

s moţností jejich vzájemného pootočení o libovolný poţadovaný úhel popsaného 

v kapitole 4.3.1 na str. 64.  
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8. PŘÍLOHY 

8.1  VÝPIS PROGRAMU  

pocet_seg=4 

Dpar_min=180 

Dpar_max=210 

Bpar_min_deg=20 

Bpar_max_deg=40 

prumer=407 

poz_vyska=170 

poz_delka=290 

pocet_kroku=512 

 

Dpar=Dpar_min; 

Dpar_step=(Dpar_max-Dpar_min)/pocet_kroku; 

Bpar=Bpar_min_deg*pi/180; 

Bpar_step=(Bpar_max_deg-Bpar_min_deg)*pi/(180*pocet_kroku); 

r=prumer/2; 

cil_pamet=[100000;Dpar;Bpar;0;0]; 

while Dpar<Dpar_max 

    while Bpar<Bpar_max_deg*pi/180 

         

        A22=[r*cos(pi/pocet_seg)-Dpar;-r*sin(pi/pocet_seg); 0; 1]; 

        B22=[r-Dpar; 0;   0;   1]; 

        C22=[r*cos(pi/pocet_seg)-Dpar;r*sin(pi/pocet_seg); 0; 1]; 

 

        Ab02=[cos(pi*(3*pocet_seg-4)/(2*pocet_seg)) -sin(pi*(3*pocet_seg-4)/(2*pocet_seg)) 0 

Dpar*cos(pi*(3*pocet_seg-4)/(2*pocet_seg)); ... 

             sin(pi*(3*pocet_seg-4)/(2*pocet_seg))  cos(pi*(3*pocet_seg-4)/(2*pocet_seg)) 0 

Dpar*sin(pi*(3*pocet_seg-4)/(2*pocet_seg)); ... 

             0                  0     1     0; ... 

             0                  0     0     1]; 

 

        A012=[cos(Bpar)  -sin(Bpar)  0       0; ... 

             sin(Bpar)  cos(Bpar)   0       0; ... 

             0              0       1       0; ... 

             0              0       0       1]; 

 

        Tb12 = Ab02 * A012; 

 

        A2=Tb12*A22; 

        B2=Tb12*B22; 

        C2=Tb12*C22; 

 

        A33=[r*cos(pi/pocet_seg)-Dpar;-r*sin(pi/pocet_seg); 0; 1]; 

        B33=[r-Dpar; 0;   0;   1]; 

        C33=[r*cos(pi/pocet_seg)-Dpar;r*sin(pi/pocet_seg); 0; 1]; 

 

        Ab03=[cos(3*pi/2) -sin(3*pi/2) 0 Dpar*cos(3*pi/2); ... 
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             sin(3*pi/2)  cos(3*pi/2) 0 Dpar*sin(3*pi/2); ... 

             0                  0     1     0; ... 

             0                  0     0     1]; 

 

        A013=[cos(Bpar)  -sin(Bpar)  0       0; ... 

             sin(Bpar)  cos(Bpar)   0       0; ... 

             0              0       1       0; ... 

             0              0       0       1]; 

 

        Tb13 = Ab03 * A013; 

 

        A3=Tb13*A33; 

        B3=Tb13*B33; 

        C3=Tb13*C33; 

 

        M=[-2*A2(1) -2*A2(2)    1; 

           -2*B2(1) -2*B2(2)    1; 

           -2*C2(1) -2*C2(2)    1]; 

 

        v=[-(A2(1)^2+A2(2)^2); 

            -(B2(1)^2+B2(2)^2); 

            -(C2(1)^2+C2(2)^2)]; 

 

        % Q má sloţky m,n,p kruţnice dané body A2, B2, C2 šedivého segmentu 

         

        Q=M\v; 

         

        % řešení kvadratické rovnice - průsečík přímky a kruţnice - koef 

        % a,b,c, dva kořeny rovnice, výběr průsečíku PR 

 

        a=((Q(2)-A3(2))^2+(Q(1)-A3(1))^2)/(Q(1)-A3(1))^2; 

 

        b=(2*(Q(2)-A3(2))*(Q(1)*A3(2)-Q(2)*A3(1))-2*Q(1)*(Q(1)-A3(1))^2-2*Q(2)*(Q(2)-

A3(2))*(Q(1)-A3(1)))/(Q(1)-A3(1))^2; 

 

        c=((Q(1)*A3(2)-Q(2)*A3(1))^2-2*Q(2)*(Q(1)*A3(2)-Q(2)*A3(1))*(Q(1)-

A3(1))+Q(3)*(Q(1)-A3(1))^2)/(Q(1)-A3(1))^2; 

 

        D=b^2-4*a*c; 

 

        Px1=(-b+sqrt(D))/(2*a); 

        Px2=(-b-sqrt(D))/(2*a); 

 

        Py1=(Px1*(Q(2)-A3(2))+(Q(1)*A3(2)-Q(2)*A3(1)))/(Q(1)-A3(1)); 

        Py2=(Px2*(Q(2)-A3(2))+(Q(1)*A3(2)-Q(2)*A3(1)))/(Q(1)-A3(1)); 

         

        if Py2>Py1 

            PR=[Px1;Py1]; 

        else 

            PR=[Px2;Py2]; 
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        end 

         

        %Vzdálenost bodu A3 červené kruţnice a průsečíku PR - výška schodu 

       

        vyska=sqrt((PR(1)-A3(1))^2+(PR(2)-A3(2))^2); 

                 

        % Vektor s2p od středu S2 do P a vektor s2a2 od st5edu S2 do A2 a úhel mezi 

        % těmito vektory 

 

        s2pr=[PR(1)-Q(1);PR(2)-Q(2)]; 

        s2a2=[A2(1)-Q(1);A2(2)-Q(2)]; 

        delta=acos((s2pr'*s2a2)/(norm(s2pr)*norm(s2a2))); 

         

        % Délka oblouku mezi bodem A2 šedé kruţnice a průsečíkem P - nášlapná délka 

 

        delka=delta*r; 

         

        cil=(delka-poz_delka)^2+(vyska-poz_vyska)^2; 

         

        if cil<cil_pamet(1) 

        cil_pamet=[cil;Dpar;Bpar*180/pi;vyska;delka]; 

        end     

        Bpar=Bpar+Bpar_step; 

   end 

   Dpar=Dpar+Dpar_step; 

   Bpar=Bpar_min_deg*pi/180; 

end 

par=cil_pamet 
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8.2  TECHNICKÉ PARAMETRY POHONU CHA-32A-50-D 
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8.3  TECHNICKÉ PARAMETRY SOLENOIDU HL 618-24 20% ED 

 


