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1. ÚVOD DO ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

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

podobě schodišť a dveří. 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. 

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. SHRNUTÍ ANALÝZY SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉ 

PROBLEMATIKY 

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 

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), 
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 spolehlivost, 

 cena. 

 

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 
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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. 

 

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. 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.  

 

 

Obr. 4-1 Logaritmická spirála 

 (zdroj http://geometrie.kma.zcu.cz/work/KS/LogSpir/LogaritmickaSpirala.pdf) 
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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. 4-2. 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. 4-3, 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. 

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. Simulační sestava v prostředí MSC/Adams je znázorněna na Obr. 

4-4. 

 

Obr. 4-2 Průběh logaritmické spirály v polárních souřadnicích (Excel) 

 

Obr. 4-3 Výpočet polárních souřadnic bodů logaritmické spirály pomocí relací              

v CAD systému Pro/Engineer 
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Obr. 4-4 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 přímkový. 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. 4-5. 

 

Obr. 4-5 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. 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. 4-6, 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. 4-6 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. 4-7. 

 

Obr. 4-7 Tvarové kolo s půlkruhovými segmenty v poloze pro jízdu po rovině 
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Obr. 4-8 Parametry logaritmické spirály 

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

4-8. 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. 

Pro zajištění funkce pohybu podvozku po schodech v obou směrech jeho jízdy bylo 

navrţeno kolo se čtyřmi segmenty. Segment má rovinu symetrie a postavení řídicí křivky na 

jeho funkční hraně je znázorněno na Obr. 4-9. 

 

Obr. 4-9 Postavení řídicí křivky v segmentu kola 

 

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. 4-10. 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 
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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. 4-10 Schéma varianty A řešení kola 

Varianta B 

Příkladem dalšího řešení je tvarové kolo se čtyřmi výstupky dle Obr. 4-11, 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. 

 

Obr. 4-11 Schéma varianty B řešení kola 
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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. 

  

Obr. 4-12 Schéma varianty C ve složeném stavu pro jízdu po schodech (vlevo)                         

a v rozloženém stavu pro jízdu po rovině (vpravo) 

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. 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. 

 

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. 4-13 Schéma varianty D na schodu a při jízdě po rovině 
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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 

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. 

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. 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. 

4-14.  

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 

rozměry schodů a pro ně vytvořit segment kola. Kolo s konstantními rozměry segmentů 

vykazuje dobré vlastnosti pro poměrně široký interval rozměrů schodu.  

 

 

Obr. 4-14 Průběh polohy těžiště podvozku ve vertikální a horizontální ose  

 

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. 4-15 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.  
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Obr. 4-15 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. 4-16 Simulační model pro testování vlastností logaritmického kola 

 

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. 4-16, 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. 4-17. 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. 
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Obr. 4-17 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. 4-17 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.  

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. 4-18. 

 

 

 

Obr. 4-18 Srovnání kolísání těžiště podvozku ve vertikálním směru pro kola v konfiguraci pro 

jízdu po schodech a po rovině 
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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. 

 

 

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. 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. 

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. 4-21 je znázorněna získaná vertikální 

sloţka polohy středové LED diody v průběhu jednoho z testů. 

 

 

Obr. 4-19 Testovací podvozek v konfiguraci pro jízdu po rovině 
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Obr. 4-20 Testovací podvozek na schodech polygonu 

 

 

Obr. 4-21 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. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0 5 10 15 20 25 30

P
o

lo
h

a 
b

o
d

u
 v

 r
as

tr
u

 s
n

ím
ku

čas [s]



  

Autoreferát disertační práce  

17 

 

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. 4-22, kde pozice 1 je unášeč 

segmentů, a pozice 2 jsou otočné kruhové segmenty. 

 

Obr. 4-22 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. 4-22), 

− 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, 

− realizace vnitřního mechanismu pro natáčení segmentů a s tím související počet 

pohonů. 
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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. 4-22, 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 

Cílem geometrické analýzy bylo pro zvolený standardní rozměr schodu s výškou 

podstupnice 170 mm a šířkou stupnice 290 mm nalézt polohu středu otáčení kruhových 

segmentů v závislosti na průměru a počtu těchto segmentů kola. K řešení byla vyuţita více 

kriteriální optimalizace v CAD systému Pro/ENGINEER, která pro zvolené rozsahy průměru 

kola vygenerovala všechny moţné kombinace „mrak“ řešení. Pro rychlejší vyhledání 

technicky realizovatelných řešení byl vytvořen program v prostředí MATLAB, kde jsou na 

základě další zvolené cílové funkce vybrána řešení, která nejlépe splňují nastavené 

poţadavky. 
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Obr. 4-23 Výpočtové schéma geometrické analýzy 
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4.2.3 Výsledky geometrické analýzy a syntézy kola pro různé počty segmentů 

 

Tab.  4.2-1 

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.  4.2-1. 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. 4-24. 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 . 

 

 

 

Obr. 4-24 Grafická závislost parametrů 3segmentového kola na jeho průměru 

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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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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Tab.  4.2-2 

Stejně byl hledán rozsah dostupných 

průměrů kola pro čtyři otočné segmenty, 

nalezené hodnoty jsou uvedeny v Tab.  4.2-2. 

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. 4-25. Nalezené regresní vztahy opět slouţí 

jako podpora pro nalezení vhodné kominace 

průměru kola a parametrů Dpar a Bpar . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4-25 Grafická závislost parametrů 4segmentového kola na jeho průměru 

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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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 



  

Autoreferát disertační práce  

21 

 

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. 4-26. 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. 4-26 Simulační model pro ověření funkce různých průměrů kol 

 

 

Obr. 4-27 Velikost odchylky středu kola od přímky v závislosti na jeho průměru 
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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. 5-5) podrobeno základním kinematickým a dynamickým analýzám 

v simulačním prostředí ADAMS.  

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

vlastnosti jak je zřejmé z Obr. 4-28. Zejména průběh vertikální sloţky polohy těţiště je méně 

kolísavý, neţ tomu je u kola s logaritmickou spirálou. 

 

 

 

Obr. 4-28 Vertikální a horizontální složka polohy těžiště při jízdě do schodů 

 

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. 
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Obr. 4-29 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. 4-30 je patrné, ţe moment působící na unašeč má navíc míjivý charakter průběhu 

v čase s velmi rychlou změnou maxima výchylky.  

  

Obr. 4-30 Krouticí momenty pohonů kola a unašeče při jízdě po rovině 

Čepy a kluzná pouzdra byla dimenzována na základě získaných reakcí v čepech 

mechanismu kola při simulacích různých jízdních reţimů. Ukázka průběhu reakce v čepu 

v průběhu simulace je znázorněna na Obr. 4-31. Čepy pro uchycení otočného segmentu 

k nosnému rámu kola jsou 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). 

Segment kola 

Táhlo 

Rám 

Unašeč 
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Obr. 4-31 Reakce v čepu mezi otočným segmentem a nosným rámem kola 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. 

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. 

 

 

4.3  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. 

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 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. 4-22 na str. 17) 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. 4-10 

na str. 10) a B (Obr. 4-11 na str. 10) 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 znázorněné 

na Obr. 5-1. 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. 
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Obr. 5-1 Koncept podvozku s tvarovými koly dle varianty C 

 

 

Obr. 5-2 Řez kola – konfigurace pro jízdu po rovině 

 

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. Dalšími problematickými aspekty tohoto řešení jsou zejména sloţitá 

montáţ, velký počet komponentů vnitřního mechanismu kola a potřeba krytování a mazání 

ozubených soukolí mechanismu.  
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Obr. 5-3 Kolo navržené na základě varianty D 

 

Obr. 5-4 Řez tvarovým kolem s potlačeným vnějším segmentem kola 

Dále bylo detailně konstrukčně rozpracováno kolo se čtyřmi kruhovými otočnými 

segmenty. 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 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 
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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. 

 

 

Obr. 5-5 Konfigurace kola s kruhovými segmenty 

 

Obr. 5-6 Podvozek v konfiguraci pro jízdu po rovině 

 

Obr. 5-7 Podvozek v konfiguraci pro jízdu po schodech v naznačeném směru 

Směr 1 Směr 2 
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Na základě analýzy rozpracovaných konstrukčních řešení tvarových kol bylo navrţeno 

hrubé 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. 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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PŘÍLOHY 

 

I.  ABSTRACT 

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. 

Two solutions for new shapes of wheels for movement on stairs were designed. The 

wheel shapes are also subjects of patent applications PV 2010 – 176 „Wheel for movement on 

stairs“ a PV 2010 – 177 „Wheel for movement on terrain and stairs “. On the basis of these 

wheel designs, preliminary versions of technical solutions of the wheels were proposed and 

the selected variants were then elaborated into detail to verify their viability. Finally, the 

acquired pieces of knowledge were used to create a conceptual structural design of an 

undercarriage that best meets the given requirements and conditions for realization of an 

undercarriage of a mobile robotic system for movement in buildings. 

 

 

 

 

 

 

  



  

Autoreferát disertační práce  

34 

 

II.  ŽIVOTOPIS  

 

Narozen:  12. 9. 1979 v Ostravě, okres Ostrava 

Národnost:  Česká 

Funkce, pracoviště: Odborný asistent a tajemník na katedře 

robototechniky Fakulty strojní, VŠB – TU 

Ostrava 
 

Kvalifikace:  

1991-1998 Víceleté gymnázium Olgy Havlové, Ostrava – Poruba - Maturita 

1998-2003 Studium na VŠB-TU Ostrava, fakultě strojní, katedře robototechniky, obor 

"Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory". Obhajoba 

diplomové práce „Konstrukční návrh robotizovaného razícího zařízení“ a 

získání titulu inţenýr. 
 

Průběh praxe:  

2005-2006 Vědecko-výzkumný pracovník na CPIT při VŠB-TU Ostrava 

2007-dosud  Odborný asistent na katedře robototechniky fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava 

 

 

III.  CURRICULUM VITAE 

 

Born: 12. 9. 1979 in Ostrava 

Nationality: Czech 

Position: Lecturer and Registrar on Department of Robotics, 

Faculty of Mechanical Engineering, VŠB-TU 

Ostrava  

 

Education:  

1991-1998 Grammar school Olgy Havlové, Ostrava – Poruba 

1998-2003 VŠB-TU Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of 

Robotics 

 

Professional Experience: 

2005-2006 Research Fellow on CPIT by VŠB-TU Ostrava 

2007-dosud  Lecturer on Department of Robotics, Faculty of Mechanical Engineering, 

VŠB-TU Ostrava 

 


