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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

MARSZALEK, J.  Návrh mobilní kamerové jednotky, 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita, Fakulta strojní, Katedra 

robototechniky, 2011, 40 s, vedoucí Ing. Mihola M. 

 

Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací jednoduché mobilní kamerové 

jednotky, hlavní kritérium konstrukce je co nejniţší cena jednotky, neboť hrozí nebezpečí 

zničení při vykonávání průzkumné činnosti. V práci je navrţen jednoduchý systém 

diferenciálního řízení, kamerový subsystém a varianty podvozků. Kamerový subsystém má 

dva stupně volnosti, tento pohyb zaručují vodotěsné servomotory firmy MARK STAR. 

Podvozky jsou konstruovány jednoduše, většina součásti jsou normalizované, sériově 

vyráběné. Krytování je vyrobeno z hliníkových plechů, které jsou obrobeny, ohnuty a 

následně svařeny.  

 

ANNOTATION OF THESIS 

 

MARSZALEK, J. Desing of a mobile camera unit, 

   Ostrava: Department of Robotics, Faculty of Mechanical Engineering 

VŠB – Technical University of Ostrava, 2011, 40 p. Thesis, head: Ing. 

Mihola, M. 

 

This thesis describes the design and implementation of a simple mobile camera unit, 

the main design criterion is the lowest unit price, since the risk of damage during a 

reconnaissance exercise. We propose a simple system of differential control, a camera 

subsystem and chassis options. Camera subsystem has two degrees of freedom of movement 

ensures the waterproof servo STAR MARK company. The trucks are designed simply, most 

components are standardized, mass-produced. Enclosure is made of aluminum plates that are 

machined, bent and then welded together. 

 



4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Rád bych touto cestou poděkoval panu Ing. Milanovi Miholovi za odborné konzultace 

a pomoc při zpracovávání bakalářské práce. 

Také bych rád poděkoval mým rodičům a nejbliţším za to, ţe mi umoţnili studovat, a 

celé tři roky mně plně podporovali. 

 

V Horních Tošanovicích 9. 5. 2011     …………………… 



5. 
 

Obsah 

Seznam použitého značení a zkratek       6 

1. Úvod           7 

2. Požadavkový list          8 

3. Přehled stávajících mobilních jednotek      9 

3.1 Revi 550          9 

3.2 Revi 1200          9 

3.3 MMP-5          10 

3.4 MMP-8          10 

4. Jednoduchost konstrukce        11 

4.1 Kola s motorem         11 

4.2 Krytování          12 

9.1 Hliníkové kryty        12 

9.2 Svařování hliníkových plechů      13 

5. Řízení podvozku          14 

5.1 Schéma řídicího systému        14 

5.2 Regulátor otáček         14 

5.3 Přijímač          15 

5.4 Vysílač          16 

5.5 Nacenění řídicího systému       17 

6. Kamerový subsystém         18 

6.1 Kamera          19 

6.2 Servomotor         20 

6.3 Spojovací materiál        21 

6.4 Baterie          22 

6.5 Nacenění kamerového subsystému      22 

7. Varianty podvozku, mobilních kamerových jednotek    23 

7.1 Varianta A         23 

7.1.1 Nacenění varianty A       24 

7.2 Varianta B         25 

7.2.1 Nacenění varianty B       26 

7.3 Varianty C         27 

7.3.1 Nacenění varianty C       28 

8. Hodnotová analýza         29 

9. Konstrukce nejoptimálnější varianty       31 

9.1 Popis zvoleného podvozku       31 

9.2 Popis konstrukce mobilní kamerové jednotky     33 

9.3 Nacenění optimální varianty       34 

10. Kontrola servomotorů         35 

10.1 Kontrolní výpočet modelářského servomotoru    36 

11. Závěr           38 

12. Použitá literatura         39 

13. Přílohy           40 



6. 
 

Seznam použitého značení a zkratek: 
 

MKJ       Mobilní kamerová jednotka 

MIG       Metall Inert Gas 

ČNB       Česká Národní Banka 

MSI   [𝑁 ∙ 𝑚𝑚]   Krouticí moment základní 

MS   [𝑁 ∙ 𝑚]   Krouticí moment servomotoru 

𝜔𝑆   [𝑠𝑒𝑐/60°]   Úhlová rychlost servomotoru   

𝛿   [°]    Počet kroků 

𝑛𝑆   [𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1]   Počet otáček 

𝜔𝑆𝑈    [𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−1]   Úhlová rychlost servomotoru 

𝑡𝑆𝑉    [s]    Doba rozběhu 

𝐼𝑉    [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2]   Vertikální moment setrvačnosti 

𝛼𝑆𝑉    [𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−2]   Vertikální úhlové zrychlení 

𝑀𝑅𝑉    [𝑁 ∙ 𝑚]   Krouticí moment vertikální rotace 

𝑡𝑆𝐻    [s]    Doba rozběhu 

𝐼𝐻    [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2]   Horizontální moment setrvačnosti 

𝛼𝑆𝐻    [𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−2]   Horizontální úhlové zrychlení 

𝑀𝑅𝐻    [𝑁 ∙ 𝑚]   Horizontální kroutící moment 
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1. Úvod 

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem a realizaci mobilní kamerové 

jednotky, dále jen MKR, která můţe být pouţita při průzkumu nebezpečné oblasti, nebo 

oblasti jakékoliv havárie, či katastrofy. Tato jednotka na sobě ponese kameru, která bude 

předávat audio informace operátorovi, který bude v bezpečné vzdálenosti od nebezpečí, tudíţ 

bude MKR ochraňovat jeho zdraví, popřípadě ţivot. 

Celá MKR je konstruována z hlediska na co nejmenší cenu, proto je řešena velice 

jednoduše, sestavena je z mnoha sériově vyráběných částí, které jsou levnější a plně 

dostačující. Tyto součásti jsou uchyceny do rámu podvozku pomoci spojovacího materiálu, 

jako jsou šrouby, matice, pojistné krouţky atd. Podvozky jsou konstruovány tak, aby byly 

lehké a měly dobré vlastnosti v terénu, také musí být schopny překonávat překáţky v různých 

výškových rozmezích. Kvůli tomuto problému jsem řešil všechny kolové podvozky jako 

šestikolové, protoţe mají lepší vlastnosti v terénu, a hlavně lépe překonávají překáţky. Jeden 

podvozek má jako lokomoční ústrojí pásy, ty mají velice dobré vlastnosti v terénu, bohuţel je 

jejich cena vyšší.  

Řízení podvozku bude diferenciálním způsobem, toto je nejjednodušší a hlavně 

nejlevnější způsob řízení, eliminace tlumičů, pérování, atd. A bude ovládáno pomocí 

pětikanálového pákového RC ovládání. 

Kamera se naklápí pomocí modelářských servomotorů kolem horizontální i vertikální 

osy. Tyto servomotory budou vodotěsné, tudíţ není potřeba ţádného krytování celé kamerové 

hlavy, a toto značně šetří náklady na MKJ. 

Celá bakalářská práce je rozdělena na jednotlivé kapitoly, tyto kapitoly podrobněji 

rozebírají jednotlivé součásti, a vysvětlují jejich funkci, pouţití a vlastnosti. 
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2. Požadavkový list 

Poţadavkový list nám definuje souhrn poţadovaných vlastností, které očekáváme od 

výsledného řešení zadaného problému. Tyto vlastnosti jsou základní stavební prvky celého 

projektu. Od nich se odvíjí následující potřebné data a informace pro zhotovení zadaného 

problému. 

 

- Po konzultaci s vedoucím a na základě zadání bakalářské práce byl definován 

tento požadavkový list. 

 1. Kompaktní rozměry a nízká hmotnost. 

 2. Jednoduchá konstrukce, nízké pořizovací náklady, odolnost (mechanická, vůči 

prachu a kapalinám). 

 3. Moţnost překonávání překáţek (od prahů dveří po schod(y) standardních 

rozměrů), nájezdové rampy. 

 4. Dostatečná výdrţ na baterie (alespoň 2 hodiny). 

 5. Maximální rychlost 10km/hod. 

 

Poznámka: 

Vzhledem k výrazně vyššímu riziku zničení kamerové jednotky při provádění poţadované 

činnosti je kladen důraz na co nejniţší pořizovací náklady. 

 

- Další důleţité poţadavky vyplynou aţ z řešení bakalářské práce, na jejich základě 

bude výsledná MKJ upravována aţ do výsledné varianty. 
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3. Přehled stávajících mobilních jednotek 

3.1  Revi 550: 

Monitorovací sonda firny I.B.O.S. EU 

a.s.  

Moţnost sestavení modelu dle vlastních 

představ, ovládání bohuţel jen pomocí 

kabelu, pouţívá se především pro 

monitorování odpadního systému, 

kanalizace a kanalizačního potrubí. 

 Mechanicky stavitelné rameno pro 

vystředění kamerové hlavy v potrubí 

 vozík má náhon 4X4 a je plněn dusíkem 

 čidlo měření spádovosti potrubí. [5] 

 

Obr. 1 Revi 550 

 

3.2  Revi 1200: 

Monitorovací sonda firmy I.B.O.S. EU 

a.s. 

Nejvyšší verze monitorovací techniky. 

Jedná se o systém zabudovaný ve voze 

určeným pouze pro monitoring. 

270/360 stupňů, 2x20 Watt 

integrované osvětlení, kamera s 

vysokým rozlišením, 10x zoom, 

auto/manual focus, auto/manual iris, 

hlava je vyrobena z duralu a je plněna 

dusíkem zařízení. [5] 

  Obr. 2 revi 1200 
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3.3  MMP-5: 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 4 MMP-5 sada 

 Obr. 3 MMP-5 vnitřek 

- vysoce mobilní MKJ s pohonem všech 4 kol 

- dosah 95m při přímé viditelnosti vysílače 

- rádiově ovládaný, funguje na frekvenci 2,4 GHz 

- vyráběn firmou The Machine Lab, Inc. [6] 

3.4  MMP-8: 

 

  Obr. 5 MMP-8    Obr. 6 MMP-8 sada 

 

- vysoce mobilní MKJ s pohonem všech 6 kol s kříţovým loţiskem zaručující ještě lepší 

mobilitu v terénu 

- dosah 95m při přímé viditelnosti vysílače 

- rádiově ovládaný, funguje na frekvenci 2,4 GHz 

- vyráběn firmou The Machine Lab, Inc. [6] 

  



11. 
 

4. Jednoduchost konstrukce 

V této kapitole budu řešit co nejjednodušeji a nejlevněji konstrukci podvozku, ale 

zároveň tak aby měla dostačující vlastnosti, mobilnost a pohyblivost v terénu. Proto bude 

konstrukce poskládána, z co moţná nejvíce normalizovaných částí, které jsou levnější. 

 4.1  Kolo s motorem: 

Tato sestava se skládá z kola, motoru, a převodovky. Výhodou této sestavy je, ţe za 

malou pořizovací cenu dostaneme plně funkční komplet, který stačí jen namontovat a připojit 

k řízení a napájecímu systému. Nemusíme řešit uloţení převodovky, zajištění motoru proti 

pootočení atd. 

 

 Obr. 8 Motor s převodovkou 

 

 

 Obr. 7 Kolo s motorem 

 

- Převodový poměr 50:1 

- Napájení 12V 

- Odběr 80mA bez zátěţe, 2A při 0ot/min, odběr 400mA při 106ot/min (max. účinnost) 

- Rychlost otáčení 120ot/min 

- Kroutící moment 0.4Nm (pri 106ot/min) 

- Hřídel průměr 6mm, délka 15mm, zploštění 

- Napájecí napětí maximálně 13.8 V 

- Rychlost pohybu ~0.7m/s při 120 ot/min 

- Upevnění čtyřmi šrouby M5, rozteč 40x40mm 

[7] 
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4.2  Krytování: 

Aby se do modelu nedostala voda, prach a jiné nečistoty musí být celá MKJ 

zakrytována, pod pojmem kryt si můţeme představit krabici, která má vrchní a spodní díl, tyto 

díly jsou do sebe vsazeny a tím chrání obsah před neţádoucími vlivy. Krytování by mělo být 

jednoduché, účinné a lehké. Já pouţiju jako materiál krytů hliníkový plech tloušťky 2 mm, dá 

se snadno opracovat, je lehký a má dostatečné mechanické vlastnosti. 

4.2.1  Hliníkové kryty: 

Vrchní i spodní kryt jsou řešeny jako plechy, které jsou k sobě přivařeny, kryty jsou do sebe 

vsunuty a pojištěny spojovacím materiálem jak uvidíme ve variantách A, B, C. Do spodních 

krytů jsou ještě navařena podpůrná ţebra, také z hliníku, které chrání kryt proti zborcení 

dovnitř. 

Spodní kryt - 

Spodní kryt vznikne jako výstřiţek z plechu, 

který je následně ohnut do finální podoby a 

svařen v rozích, svařování probíhá příslušné 

svařovacím přípravku a pak se do něj navaří 

nosná přepáţka, tím vznikne nosná část 

podvozku, otvory kolem motorů jsou utěsněny 

montáţním silikonem 

 Obr. 9 Spodní kryt rozklad 

 

Obr. 10 Spodní kryt 
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Vrchní kryt -  

 

Vrchní kryt vznikne jako výstřiţek hrany, 

které jsou přesazeny, jsou ohnuty a následně 

v rozích svaří,tím vznikne obdélníkový kryt. 

 

 Obr. 11 Rozložený vrchní kryt 

 

    Obr. 12 Vrchní kryt 

 

4.2.2  Svařování hliníkových plechů: 

Ke svaření krytů z hliníku je pouţita metoda svařování MIG, jedná se o dobrou a 

levnou metodu, která vytváří velice dobrý a kvalitní svar. 

MIG: 

Zkratka MIG pochází z anglického Metall Inert Gas a označuje poloautomatické 

svařování kovů v ochranné atmosféře inertního plynu. Inertní plyn má pouze ochrannou 

funkci spočívající v zamezení přístupu vzduchu k roztavenému kovu. Ţádných chemických 

reakcí ve svarové lázni se inertní plyn neúčastní a je tedy k chemickým procesům zde 

probíhajícím netečný neboli inertní. Inertní plyny se pouţívají zejména při svařování lehkých 

kovů. Jako inertní plyny se v současné době nejčastěji pouţívají následující plyny a směsi 

plynů: 

a) Argon 

b) Argon + Helium        [8] 
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5. Řízení podvozku 

Řízení celého podvozku je řešeno diferenčním způsobem. To znamená, ţe se kola 

nenatáčí, ale jsou pevně uchycena v rámu. V praxi se můţeme s tímto druhem řízení setkat 

například u řízení pásů pásových vozidel, například tanků. Výhodou tohoto způsobu řízení je 

moţnost otočit se o 360⁰ na místě kolem svislé osy, to ale za podmínky, ţe těţiště podvozku 

je uprostřed a podvozek je osově souměrný. Rychlost otáčení podvozku je dána rozdílnými 

otáčkami kol jedné a druhé strany podvozku, tyto rozdíle otáčky zajišťují regulátory otáček. 

Regulátor je vţdy společný pro všechna kola na dané straně viz obr. 14, regulátory otáček 

jsou spojeny k přijímači, který obsahuje ovládací program a je ovládán dálkovým pákovým 

ovládáním, přijímač i regulátory jsou napájeny baterií, která pohání elektromotory. [1] 

5.1  Schéma řídícího systému: 

 

Obr. 14 Schéma řídicího systému 

5.2  Regulátor otáček: 

Jak uţ bylo uvedeno v úvodu kapitoly, regulátory otáček nám ovládají otáčky kol, 

tudíţ ovládají rychlo podvozku a jeho otáčení. Podle způsobu ovládání se rozdělují na 

jednosměrné (pro letadla, závodní auta a lodě) a obousměrné (auta, lodě), které mají i 

zpátečku (zpětný chod). Kromě toho mají zabudovány i jiné funkce, Především to bývá obvod 



15. 
 

BEC (Battery Eliminator Circuit), neboli stabilizátor napájení. Ten zajišťuje, ţe kromě 

motoru jsou i přijímač a další serva napájeny společně z pohonného akumulátoru a odpadá tak 

nutnost pouţívat pro ně zvláštní akumulátory, a to se projeví u hmotnosti podvozku. 

Regulátory bývají dále vybaveny brzdou (Brake), která u modelů aut nahrazuje obvyklé 

mechanické brzdy. Dalším důleţitým obvodem je obvod hlídající napětí pohonného 

akumulátoru (PCO – Power Cut-Off)– při poklesu pod určitou (u některých typů 

nastavitelnou) hodnotu se odpojuje napájení motoru, přičemţ napájení přijímače zůstává 

zachováno. Kromě výše uvedených bývají regulátory vybaveny celou řadou ochranných 

obvodů, kterými se brání např. proti proudovému nebo tepelnému přetíţení. [9], [10], [11] 

- Pro náš případ byl zvolen: 

Fusion Car Podium FNBR 17~36T sport 6~7čl BEC se zpátečkou 

 

Mikroprocesorem řízený regulátor otáček pro 

stejnosměrné motory určený pro RC modely aut. 

Výkonný a spolehlivý regulátor Car Podium 

FNBR 17~36T s jednoduchou obsluhou je určen 

pro motory s 17 aţ 36 závity, je vybaven 

atiblokačním systémem ABS a je jiţ z výroby 

opatřen konektory. [12] 

 

- parametry viz příloha 1 

 Obr. 15 Regulátor otáček 

5.3  Přijímač: 

Přijímač přijímá prostřednictvím antény signál vyzařovaný vysílačem a přemění je na 

digitální impulsy slouţící pro ovládání jednotlivých servomotorů, elektronického regulátoru 

otáček atd. Přijímač se skládá ze tří základních částí:  

a) vysokofrekvenční, která obsahuje krystal párovaný s krystalem vysílače  

b) mezifrekvenční části, která filtruje uţitečný signál 

c) nízkofrekvenční, která vytváří řídící signál pro jednotlivá serva  
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Mezifrekvenční část můţe být jedna, potom je to přijímač s jednoduchým směšováním 

(Single Conversion); nebo můţe být zdvojena - a potom je to tzv. přijímač s dvojím 

směšováním (Dual Conversion). Dvojí směšování přináší lepší oddělení uţitečného signálu od 

„okolí“, coţ sniţuje moţnost rušení signálem vysílače pracujícím na blízkém kmitočtu. 

Důleţité je, ţe přijímače s jednoduchým a dvojím směšováním pouţívají různé krystaly. 

Pokud je zaměníte, nebudou přijímače pracovat. Stejně tak je třeba si uvědomit, ţe ono dvojí 

směšování se týká jen „vnitřností“ přijímače a nikoliv vysílače. V praxi tak můţete mít jeden 

vysílač s jedním krystalem, ale několik přijímačů s jednoduchým a dvojím směšování, to vše 

na jednom kanále, jen se správným krystalem v přijímači. [9], [10], [11] 

- Pro náš případ byl zvolen: 

Přijímač s AR500 

DX5e je miniaturní 5-kanálový přijímač AR500. I přes 

hmotnost pouhých 7 gramů má přijímač plný dosah a je 

určen pro vyuţití do všech modelů bez omezení. 

Patentovaný systém DuaLink™ (pat pend) technologie 

vysílá a přijímá signál na dvou frekvencích současně. 

Tato nadstandardní funkce zajišťuje prakticky 

neprůstřelné radiové spojení ve všech letových 

reţimech. Přijímač AR500 pouţívá inteligentní 

SmartSafe™ fail-safe systém. [12] 

 Obr. 16 AR500   - parametry viz příloha 2 

5.4  Vysílač: 

Je zařízení, které vaši vůli vyjádřenou pohyby ovladačů (knyplů, volantu, přepínačů) 

přemění na vysokofrekvenční signál, jenţ prostřednictvím antény vyzařuje do okolí. Tento 

signál můţe být Amplitudově Modulovaný (AM), to znamená, ţe vysílané vlnění má 

proměnlivou amplitudu, neboli výšku vlny. S amplitudovou modulací dnes pracují jiţ jen 

levné dvoukanálové RC soupravy, pouţívané převáţně pro auta a lodě. Frekvenční Modulace 

(FM, nebo také PPM) pracuje naopak s vlnami o stále stejné amplitudě a informace je 

přenášena jako „zhuštění“ nebo „zředění“ vln. Předností FM modulace je především větší 

odolnost proti rušení cizími signály a atmosférickými vlivy. Pokud porovnáte kvalitu 

poslechu rozhlasového vysílání na středních vlnách (AM modulace) a stereofonního vysílání 
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v pásmu VKV (FM modulace), získáte hrubou představu, o čem mluvíme, bez studia nudných 

technických detailů. Konečně třetím způsobem modulace je PCM – Pulsní Kódová Modulace. 

Ve skutečnosti jde také o FM přenos, ale přenášen je signál ve zvláštním digitálním kódu (tzv. 

samoopravném), který umoţňuje mikroprocesoru v přijímači kontrolovat jeho správnost. 

Důleţité je, ţe vysílač pracuje na určité frekvenci, na niţ musí být naladěn i přijímač. Tato 

frekvence není libovolná; pro modeláře jsou povolena určitá frekvenční pásma. [9], [10] 

- Pro náš případ byl zvolen: 

Vysílač Spektrum DX5e 

 nastavení pomocí digitálních trimů 

 propojení dvou vysílačů kabelem 

učitel/ţák, DX5e lze propojit se všemi Spektrum a 

JR vysílači 

 revers 

 dvojí velikost výchylek 

 delta mix pro samokřídla 

Vysílač DX5e je kompatibilní se všemi 

aktuálními přijímači Spektrum a JR DSM. [12] 

 

- parametry viz příloha 3 

  Obr. 17 DX5e 

5.5  Nacenění řídícího systému: 

N Název Počet ks Cena 

1 Regulátor otáček Fusion 2 860,- 

2 

RC souprava Spektrum DX5e 

DSM2 + přijímač AR500 

 

1 2 000,- 

Celková cena řídícího subsystému 3 720,- 

Tab. 1 Nacenění řídicího systému 
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6. Kamerový subsystém 

Aby byla cena celé kamerové hlavy co nejmenší tak byly pouţity vodotěsné 

servomotory a outdoorová voděodolná a vodotěsná kamera. Na první servomotor je přilepen 

montáţní plech, v tomto plechu je přidělán druhý servomotor spojovacím materiálem a 

k němu je pomocí speciálního spojovacího dílu přidělána sama IP kamera. Kamerový 

subsystém bude obsahovat jednu baterii, která bude napájet kameru, oba servomotory budou 

napájeny z hlavní baterie kol, bude pouţit jednoduchý měnič napětí. 

 

Obr. 18 Kamerová hlava 

 

K přilepení všech dílu je použito lepidlo: 

Loctite Hysol 9492 A&B: 

Dvousloţkové epoxidové lepidlo, které odolává vysokým teplotám. Je to nízkoviskózní verze 

produktu Hysol 9491, která zachovává vysokou úroveň jeho vlastností. Je to lepidlo určené 

pro běţné lepení, kterým lze lepit a opravovat širokou škálu různých materiálů. Plně 

vytvrzené spoje slepené produktem Hysol 9492 poskytují vynikající teplotní odolnost, velmi 

dobré mechanické i elektrické vlastnosti a odolnost vůči rázům. [13] 
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6.1  Kamera: 

Pro získávání audiovizuálních informací bude pouţita kamera Bezdrátová kamera K-05, 

venkovní 

 

 Obr. 19 K-05 sada     Obr. 20 K-05 přijímač 

 

Bezdrátová kamera, barevná, pro venkovní pouţití s nočním přísvitem do 20 m, 

dokáţe přenést barevný obraz a zvuk z bezdrátové kamery ve vysoké kvalitě na vzdálenost ( v 

závislosti na podmínkách ) aţ 300 m. Se směrovou anténou na přijímači aţ okolo 1 Km. 

Kamera je určená plně pro venkovní pouţití. 

 

Tento přenos nachází uplatnění vzhledem ke své nenáročné instalaci zejména při 

přenosu signálu z bezdrátové kamery do míst, kam není moţné natáhnout kabel, na přijímací 

straně je moţno signál zpracovat třeba i běţnou televizí se vstupem Audio/Video 

Napájení kamery:    7 - 13,8 V  

Spotřeba kamery:    75 mA (cca.200 mA ve tmě - IR přísvit) !! 

Barevný CMOS sensor 1/3" 

Rozlišení kamery:    380 TV řádků, Pal: 628(H), 582(V) 

Minimální osvětlení:    0 LUX 

Vysílací výkon:     max. 10mW 

Elektronická závěrka:     1/160 - 1/6000 

Úhel záběru:      cca. 55 st.  

Rozměry kamery:     56x43,5x73 mm  

Váha:       235g 

            [14] 

- zbytek parametrů viz příloha 4 
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6.2  Servomotor: 

Obr. 21 DS 1210 Obyčejné standardní servomotor s neobyčejnými 

parametry. Servomotor je uloţen v trojdílné, vodotěsné 

krabičce se středním kovovým dílem. Pouţitá 

převodovka typu MG z se širokými ocel-titanovými 

převodovými koly v antivibračním provedení a velkým 

modulem ozubení. To zajišťuje velkou odolnost 

servomotoru při provozu proti vůlím a vibracím. 

Výstupní hřídel je uloţen ve dvojitém kuličkovém 

loţisku. Převodovka je poháněna vysoce výkonným, 

lehkým DC motorem. Napájení 4,8-6V. [3], [15] 

Tab. 2 parametry servomotoru 

Pásmo necitlivosti: 0.002ms (standartně) 

Řídící pulzy: Kladné 

Pracovní frekvence: 120 Hz 

Napájecí napětí min-max:  3.0 ~6.0 V 

Napájecí napětí provozní: 4.8 ~6.0 V DC 

Provozní teplota: -10 to + 60° C 

Rychlost (4.8V): 0,15 sec/60° bez zátěţe 

Rychlost (6.0V): 0.12 sec/60° bez zátěţe 

Tah kg/cm (4.8V):  8,05 kg/cm 

Tah kg/cm (6.0V):  10,00 kg/cm 

Moţnost 360°otáčení:  NE 

Typ motoru:  DC Motor 

Potenciometr: Přímý náhon 

Typ řídící elektroniky: FET 

Kuličková loţiska: 2BB 

Převodovka:  Ocel-Titan 

Rozměry: 40x20x40 mm 

Hmotnost: 56 g 
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6.3  Spojovací materiál: 

Ke spojení části kamerové hlavy jsou pouţity tyto spojovací součásti: 

a) Šroub M4 x 6 ISO 4762 

b) Podloţka 4 ČSN 02 1740 

c) Šroub M1,6 x 4 ISO 4766        [2] 

 

d) Nosný plech 

 

Nosný plech je zhotoven z hliníkového plechu tloušťky 3 

mm, je v něm zhotovena díra pro usazení servomotoru DS 

1210 a vyvrtány 4 díry se závity pro upnutí šroubu. 

 

 

 Obr. 22 Nosný plech 

e) Spojovací díl 

 

Drţák je přilepen ke kameře 

pomocí jiţ dříve uvedeného 

lepidla, na něj je nasazen 

spojovací díl, který je zajištěn 

šroubem M1,6 x 4. 

 

 

  Obr. 23 Upevnění kamery 
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6.4  Baterie: 

Výdrţ baterii byla spočtena pomocí kalkulátoru  

 

Obr. 24 Kalkulátor výdrže baterie 

Do prvního řádku vloţíme teoretickou kapacitu baterie, druhý řádek je punkerovo 

číslo to je pevně daná konstanta pro vybíjení, např. pro Li-Pol baterie je Punkerovo číslo 

rovno 1,1, ve třetím řádku zadáme spotřebu spotřebiče a zmáčkneme tlačítko „calculate“ 

dopíši se nám další 4 řádky a to aktuální kapacita a čas, za jak dlouho se baterie vybije celá, 

z 80% a z 20%. [16] 

Baterie pro kameru: 

Pro kameru je volena baterie G2 GOLD RAY Li-Pol 1100mAh/11.1 36C 

Jmenovitá kapacita (mAh):   1100 

Typická kapacita (mAh):   1000-1100 

Jmenovité napětí (V):    11,1 

Max. vybíjecí proud:    36C/39A 

Max. nabíjecí proud:    6c/6,6A 

Rozměry (mm):    66 x 33 x 22 

Hmotnost (g):     101      [17] 

 

6.5  Nacenění kamerového subsystému: 

N Název Počet ks Cena 

1 Bezdrátová kamera K - 05 1 2 794,- 

2 Servomotor DS 1210 2 829,- 

3 Baterie kamera 1 469,- 

4 Nosný plech 1 150,- 

5 Spojovací materiál - 90,- 

Celková cena kamerového subsystému 5 161,- 

Tab. 3 Nacenění kamerového subsystému 
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7. Varianty podvozků, mobilních kamerových jednotek 

V této kapitole vás seznámím s variantami, které jsem navrhl, tyto varianty budou 

popsány a naceněny, abychom měli představu o ceně podvozku a hlavně celé kamerové 

jednotky, neboť na cenu celé sestavy se zaměřuje důleţitá poznámka zadání. 

7.1 Varianta A: 

V této variantě byl navrhnut jednoduchý, šestikolový podvozek, kaţdé kolo má vlastní 

motor a převodovku, tyto hnací jednotky jsou přichyceny pomocí spojovacího materiálu a 

jsou uloţeny v  jednoduchém ohýbaném a svařovaném spodním rámu, který slouţí i jako 

spodní krytování. Celý podvozek je uzavřen vrchním krytem, v němţ je namontován 

kamerový subsystém celé jednotky, anténa přijímače a také utěsněný otvor pro kabeláţ 

kamery a servomotorů, uvnitř podvozku jsou uloţeny baterie a je zde také řídicí systém pro 

ovládání jednotky, mezery mezi motory kol a spodním rámem jsou utěsněny silikonem. 

 

Obr. 25 Varianta A axonometrický pohled 

Základní vlastnosti: 

Hmotnost 2,52 kg 

Maximální rychlost 2,45 km/hod 

Výdrţ baterií 2,75 hod 

Dosah 300 (přímé viditelnosti) 

Rozměry / světlá výška 365x270x235 mm / 25 mm 

Tab. 4 Základní vlastnosti varianta A 



24. 
 

 

Obr 26 Varianta A pohled dovnitř 

VÝHODY: 

- jednoduchá, lehká, levná 

NEVÝHODY: 

- vysoké vibrace 

- velikost překonané překáţky 57±1 mm 

 

7.1.1 Nacenění varianty A: 

Nacenění podvozku – 

N Název Počet ks Cena 

1 Kolo GM37W115 6 980,- 

2 Spodní rám, kryt 1 800,- 

3 Vrchní kryt 1 550,- 

4 Výztuţe 4 100,- 

5 
HARDCASE Li-Pol 

2600mAh/7.4V 2S2P 25C car  
1 799,- 

6 Spojovací materiál - 100,- 

Celková cena kamerového subsystému 8 529,- 

Tab. 5 Nacenění podvozku varianty A 

Nacenění varianty A – 

N Název Cena 

1 Celková cena kamerového subsystému 5 161,- 

2 Celková cena řídícího subsystému 3 720,- 

3 Celková cena podvozku 8 529,- 

Cena mobilní kamerové jednotky 17 410,- 

Tab. 6 Nacenění varianty A 

http://www.rcguru.cz/3eb2065-hardcase-li-pol-2600mah-7-4v-2s2p-25c-car-tamiya-konektor-d3820
http://www.rcguru.cz/3eb2065-hardcase-li-pol-2600mah-7-4v-2s2p-25c-car-tamiya-konektor-d3820
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7.2 Varianta B: 

V této variantě byl navrhnut šestikolový podvozek, který se skládá ze dvou částí, tyto 

části jsou spojeny kříţovým loţiskem, to umoţňuje naklápění jednotlivých částí. Dále je 

kříţové loţisko duté, tudíţ umoţňuje vedení kabelů. Tato konstrukce způsobuje lepší 

dostupnost v terénu a větší překonanou překáţku. Pohon opět zajišťují kola s motory a 

s převodovkami, které jsou opět upevněny ve spodních krytech. U této varianty bylo důleţité 

pozastavit se nad rozloţení části uvnitř modelu, aby byla jednotka dobře vyváţená. Mezery 

kolem motorů jsou utěsněny silikonem. Kamerový subsystém je uloţen ve vrchním krytu. 

 

Obr. 27 Varianta B pootočení  Obr. 28 Varianta B axonometrický pohled 

Základní vlastnosti: 

Hmotnost 3,04 kg 

Maximální rychlost 2,45 km/hod 

Výdrţ baterií 2,75 hod 

Dosah 300 (přímé viditelnosti) 

Rozměry / světlá výška 365x270x235 mm / 25 mm 

Tab. 7 Základní vlastnosti varianta B 

 

Obr. 29 Varianta B pohled dovnitř 
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VÝHODY: 

- nízké vibrace 

- jednoduchá konstrukce 

NEVÝHODY: 

- vyšší cena 

- velikost překonané překáţky 80±1mm 

 

7.2.1 Nacenění varianty B: 

Nacenění podvozku – 

N Název Počet ks Cena 

1 Kolo GM37W115 6 980,- 

2 Spodní rám, kryt 2 480,- 

3 Vrchní kryt 2 390,- 

4 Výztuţe 4 100,- 

5 
HARDCASE Li-Pol 

2600mAh/7.4V 2S2P 25C car  
1 799,- 

6 Spojovací materiál - 200,- 

7 Kříţové loţisko RU 42 1 450,- 

Celková cena kamerového subsystému 9 469,- 

Tab. 8 Nacenění podvozku varianty B 

Nacenění varianty B – 

N Název Cena 

1 Celková cena kamerového subsystému 5 161,- 

2 Celková cena řídícího subsystému 3 720,- 

3 Celková cena podvozku 9 469,- 

Cena mobilní kamerové jednotky 18 350,- 

Tab. 9 Nacenění varianty B 

  

http://www.rcguru.cz/3eb2065-hardcase-li-pol-2600mah-7-4v-2s2p-25c-car-tamiya-konektor-d3820
http://www.rcguru.cz/3eb2065-hardcase-li-pol-2600mah-7-4v-2s2p-25c-car-tamiya-konektor-d3820
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7.3 varianta C: 

V této variantě byl navrhnut jednoduchý páskový podvozek, tento podvozek se skládá 

ze dvou pásů, kaţdý pás je poháněn hnanými koly, dále obsahuje vodící kola. Toto všechno je 

ukotveno ve spodním krytu. Uvnitř toho krytu je umístěn řídicí systém, abychom zajistili 

krytování jednotky je zde vrchní kryt ve kterém je uloţen kamerový subsystém u této varianty 

bylo důleţité pozastavit se nad výběrem vhodných pásů. Tato varianta má velice dobré 

vlastnosti v terénu, neboť pásy mají nejlepší přilnavost, problémem je malá světlá výška. 

 

Obr. 30 Varianta C axonometrický pohled   Obr. 31 Vedení pásů 

Základní vlastnosti: 

Hmotnost 3,44 kg 

Maximální rychlost 3,35 km/hod 

Výdrţ baterií 2,75 hod 

Dosah 300 (přímé viditelnosti) 

Rozměry / světlá výška 280x330x245 mm / 11,5 mm 

Tab. 10 Základní vlastnosti varianta C 

 

Obr. 32 Varianta C pohled dovnitř 
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VÝHODY: 

- dobrá dosaţitelnost v terénu 

NEVÝHODY: 

- drahý podvozek 

- malá světlá výška 

- vysoká hmotnost 

 

7.3.1 Nacenění varianty C: 

Nacenění podvozku – 

N Název Počet ks Cena 

1 Kolo GM37W115 4 980,- 

2 Pás TRK-02 2 1 804,- 

3 Spodní kryt 1 550,- 

4 Vrchní kryt 1 480,- 

5    Výztuţe 2 100,- 

6 
HARDCASE Li-Pol 

2600mAh/7.4V 2S2P 25C car 
1 799,- 

7 Spojovací materiál - 150,- 

Celková cena kamerového subsystému 9 707,- 

Tab. 11 Nacenění podvozku varianty C 

Nacenění varianty C – 

N Název Cena 

1 Celková cena kamerového subsystému 5 161,- 

2 Celková cena řídícího subsystému 3 720,- 

3 Celková cena podvozku 9 707,- 

Cena mobilní kamerové jednotky 18 588,- 

Tab. 12 Nacenění varianty C 

 

Pro všechny varianty byla pro napájení podvozku zvolena baterie: 

HARDCASE Li-Pol 2600mAh/7.4V 2S2P 25C car 

         [18] 

 

  

http://www.rcguru.cz/3eb2065-hardcase-li-pol-2600mah-7-4v-2s2p-25c-car-tamiya-konektor-d3820


29. 
 

8. Hodnotová analýza 
 

Volba kriterií: 

- byla zvolena následující kriteria: 

Označení 

kritéria 
Kritérium Charakteristika kritéria 

K1 cena cena konstrukce 

K2 jednoduchost jednoduchost konstrukce, výrobní náročnost 

K3 hmotnost předpokládaná hmotnost konstrukce 

K4 dostupnost průchodnost terénem 

K5 vyváţenost vyváţenost konstrukce  

Tab. 13 Volba kritérií 

Zhodnocení výsledných kritérií: 

Kritérium Varianta A Varianta B Varianta C 

K1 cena nízká střední střední 

K2 jednoduchost jednoduchá středně sloţitá sloţitá 

K3 hmotnost 2,52 kg 3,04 kg 3,44 kg 

K4 dostupnost středně dobrá dobrá dobrá 

K5 vyváţenost dobrá dobrá výborná 

Tab. 14 Zhodnocení 

Rozsah hodnot bodování: 

Hodnoty kritérií Bodové hodnocení 

Vysoká úroveň 5 

Dobrá úroveň 4 

Průměrná úroveň 3 

Nízká úroveň 2 

Nepříznivý stav 1 

Tab. 15 Bodování 

Faktor významnosti: 

Pro váhu významnosti „q“ byla zvolena lineární závislost: 

 𝑞 = 0,25 ∙ 𝑣 + 0,75       [8.1] 
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Porovnávaní párů významností 
Počet 

voleb 
Pořadí  

Váha 

významnosti 

K1 K1 K1 K1  4 1. 1,75 

K2 K3 K4 K5  

 
K2 K2 K2 2,5 2. 1,375 

K3 K4 K5  

 
K3 K3 2 3. 1,25 

K4 K5  

K4 0,5 4. 0,875 

K5 0 5. 0,75 

Tab. 16 Porovnání významností 

Bodové hodnocení jednotlivých variant: 

Kriterium Varanta A Varianta B Varianta C 

K1 5 4 4 

K2 5 4 3 

K3 5 4 3 

K4 2 4 4 

K5 3 3 5 

Tab. 17 Bodové hodnocení 

Zhodnocení variant: 

 Varianta A Varianta B Varianta C 

Kriterium 
Váha 

významnosti 
Hodnocení 

Index 

kritéria 
Hodnocení 

Index 

kritéria 
Hodnocení 

Index 

kritéria 

K1 1,75 5 8,75 4 7 4 7 

K2 1,375 5 6,785 4 5,5 3 4,125 

K3 1,25 5 6,25 4 5 3 3,75 

K4 0,875 2 1,75 4 3,5 4 3,5 

K5 0,75 3 2,25 3 2,25 5 3,75 

Suma výsledných indexů: 25,785  23,25  22,125 

Tab. 18 Zhodnocení variant 

Zhodnocení: 

- dle sumy výsledných indexů jednotlivých variant mi vyšla jako nejvhodnější řešení 

varianta A 

- Varianta bohuţel nesplňuje třetí bod poţadavkového listu, proto volím jako 

nejoptimálnější variantu mobilní MKJ s kupovaným podvozkem: 

 

Dagu Wild Thumper 6WD All-Terrain Chassis 
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9. Konstrukce nejoptimálnější varianty 
 

9.1 Popis zvoleného podvozku: 

Jako nejoptimálnější řešení volím koupi hotového podvozku od firmy POLOLU 

CORPORATION, jedná se o americkou firmu zabývající se robotikou a energetikou. 

Dagu Wild Thumper 6WD All-Terrain Chassis: 

Jedná se o robustní šestikolový podvozek, díky nezávislému zavěšení kol umoţňuje 

výjimečnou trakci na nerovném terénu a dobré překonávání překáţek. Rám celého podvozku 

je zhotoven z 2mm hliníkového plechu, tento plech je děrován otvory o průměru 4mm, 

vzdálenosti středů otvorů jsou 10mm a to v ose x i y. To umoţňuje jednoduchou montáţ 

potřebných přídavných zařízení. Podvozek je dodáván v rozloţeném stavu, ale montáţ je 

velice jednoduchá a zabere pouze pár minut. 

 

Obr. 33 Dagu Wild Thumper 

Tento podvozek se vyrábí ve dvou provedeních: 

a) s převodovkou 34:1 

b) s převodovkou 75:1  
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Protoţe se muţe MKJ pohybovat v horším terénu volím převodovku 75:1, její rychlost je sice 

niţší, ale vyniká dostatečně velkým blokovacím momentem. [19] 

Specifikace podvozku: 

Hmotnost 2,7 kg 

Maximální rychlost 3 km/hod 

Výdrţ baterií 2,75 hod 

Dosah 300 (přímé viditelnosti) 

Rozměry / světlá výška 420x300x130 mm / 60 mm 

Nosnost 5kg 

Maximální otáčky motoru při 7,2V 160 ot/min 

Blokování točivým momentem při 7,2V 11 kg/cm 

Tab. 19 specifikace podvozku Dagu Wild Thumper 

9.2 Popis konstrukce mobilní kamerové jednotky: 

Celá mobilní kamerová jednotka byla vytvořena v programu Pro/ENGINEER Wildfire 5.0. 

Vnitřek MKJ – 

 

Obr. 34 Vnitřek MKJ 
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Celá MKJ – 

 

Obr 35 Mobilní kamerová jednotka 

Z důvodů nezávislému uloţení kol jsou přidány neoprenové manţety, které zabraňují 

vnikáni nečistot a vody do jednotky. Tyto manţety jsou navléknuty na kyvná pouzdra, ve 

kterých jsou uloţeny motory kol. Ke krytování MKJ jsou manţety přilepeny lepidlem, které 

bylo uvedeno v kapitole č. 6 „ Kamerový subsystém“ na straně 19. 

Montáž jednotky – 

a) Do rámu kupovaného podvozku přiděláme montáţní sloupky, které jsou uchyceny 

pomocí normalizovaných matic. 

b) Upevníme řídící systémem a baterie, řídicí systém zapojíme. 

c) Do vrchního rámu připevníme kamerový subsystém, těsnění a anténu, které následně 

zapojíme. 

d) Sundáme disky kol. 

e) Nasadíme spodní a vrchní kryt, které opět upneme pomocí spojovacího materiálu. 

f) Na motory, které jsou nyní bez disku, připevníme neoprenové manţety a přilepíme ke 

krytování. 

g) Přiděláme zpět disky kol. 
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9.3 Nacenění mobilní kamerové jednotky: 

Cena podvozku: 

Cena podvozku je:      349 US$ 

Platný kurz ČNB ke dni 9. 5. 2011 je:   17 152,- 

349 ∙ 17,152 = 5986,048 ≜ 5 987, −     [9.1] 

 

Nacenění celého podvozku – 

N Název Počet ks Cena 

1 
Dagu Wild Thumper 6WD All-

Terrain Chassis 
1 5 987,- 

2 Spodní kryt 1 500,- 

3 Vrchní kryt 1 300,- 

5    Neoprenové manţety 6 30,- 

6 
HARDCASE Li-Pol 

2600mAh/7.4V 2S2P 25C car 
1 799,- 

7 Spojovací materiál - 200,- 

Celková cena kamerového subsystému 7 966,- 

Tab. 20 Nacenění podvozku Dagu 

Nacenění mobilní kamerové jednotky: 

N Název Cena 

1 Celková cena kamerového subsystému 5 161,- 

2 Celková cena řídícího subsystému 3 720,- 

3 Celková cena podvozku 7 966,- 

Cena mobilní kamerové jednotky 16 847,- 

Tab. 21 Nacenění mobilní kamerové jednotky 
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10. Kontrola servomotorů 

Při změně rychlosti naklápění servomotoru se projeví dynamické účinky na celou 

sestavu kamerové hlavy, proto musí být tento servomotor zkontrolován, aby bylo zjištěno, 

mají-li servomotory dostatečný tah (krouticí moment).  

Pomocí programu Pro/Engineer jsem zjistil důleţité momenty setrvačnosti příslušných 

funkčních celků kamerové hlavy. Problém nastal při samotné kontrole, parametry 

servomotorů jsou uvedeny v jednotkách, které se pouţívají v RC modelářství, proto musely 

být přepočteny na základní jednotky. Kontrola servomotorů byla provedena pro napětí 4,8V. 

Přepočet jednotek – 

- Přepočet krouticího momentu: 

𝑀𝑆𝐼 = 1 𝑘𝑔 ∙ 𝑐𝑚 = 98,0665 𝑁 ∙ 𝑚𝑚      [10.1] 

𝑀𝑆 = 8,05 ∙ 𝑀𝑆𝐼 

𝑀𝑆 = 8,05 ∙ 98,0665 

𝑀𝑆 = 789,44 𝑁 ∙ 𝑚𝑚 = 0,79 𝑁 ∙ 𝑚      [10.2] 

- Přepočet úhlové rychlosti: 

𝜔𝑆 = 0,15  𝑠𝑒𝑐/60°         [10.3] 

Počet kroků za minutu – 

𝛿 =
60 ∙ 60

𝜔𝑆
 

𝛿 =
60 ∙ 60

0,15
 

𝛿 = 24000 °          [10.4] 

Počet otáček: 

𝑛𝑆 =
𝛿

360
 

𝑛𝑆 =
24000

360
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𝑛𝑆 = 66,667 𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1        [10.5] 

Úhlová rychlost: 

𝜔𝑆𝑈 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑆

60
 

𝜔𝑆𝑈 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 66,667

60
 

𝜔𝑆𝑈 = 6,98 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−1        [10.6] 

10.1  Kontrolní výpočet modelářského servomotoru: 

Kontrola servomotoru vertikální osy: 

Doba rozběhu servomotoru byla zvolena na – 

𝑡𝑆𝑉 = 0,1 𝑠          [10.7] 

Moment setrvačnosti byl zjištěn v programu pro/Engineer – 

𝐼𝑉 = 1,0657 ∙ 10−3 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2        [10.8] 

Výpočet úhlového zrychlení – 

𝜔𝑆𝑈 = 𝛼𝑆𝑉 ∙ 𝑡𝑆𝑉 =>  𝛼𝑆𝑉 =
𝜔𝑆𝑈

𝑡𝑆𝑉
      [10.9] 

𝛼𝑆𝑉 =
6,98

0,1
 

𝛼𝑆𝑉 = 69,8 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−2        [10.10] 

Krouticí moment pro vertikální rotaci – 

𝑀𝑅𝑉 = 𝐼𝑉 ∙ 𝛼𝑆𝑉  

𝑀𝑅𝑉 = 1,0657 ∙ 10−3 ∙ 69,8 

𝑀𝑅𝑉 = 0,0744 𝑁 ∙ 𝑚        [10.11] 

𝑀𝑅𝑉 < 𝑀𝑆   => VYHOVUJE    [10.12] 

  



37. 
 

Kontrola servomotoru horizontální osy: 

Doba rozběhu servomotoru byla zvolena na – 

𝑡𝑆𝐻 = 0,1 𝑠          [10.13] 

Moment setrvačnosti byl zjištěn v programu pro/Engineer – 

𝐼𝐻 = 1,2034 ∙ 10−4 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2       [10.14] 

Výpočet úhlového zrychlení – 

𝜔𝑆𝑈 = 𝛼𝑆𝐻 ∙ 𝑡𝑆𝐻 =>  𝛼𝑆𝐻 =
𝜔𝑆𝑈

𝑡𝑆𝐻
      [10.15] 

𝛼𝑆𝐻 =
6,98

0,1
 

𝛼𝑆𝐻 = 69,8 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−2        [10.16] 

Krouticí moment pro vertikální rotaci – 

𝑀𝑅𝐻 = 𝐼𝐻 ∙ 𝛼𝑆𝐻  

𝑀𝑅𝐻 = 1,2034 ∙ 10−4 ∙ 69,8 

𝑀𝑅𝑉 = 0,0084 𝑁 ∙ 𝑚        [10.17] 

𝑀𝑅𝑉 < 𝑀𝑆   => VYHOVUJE    [10.18] 

 

Na výsledcích vidíme, ţe jsou servomotory zbytečně předimenzovány. Firma ale 

bohuţel vyrábí vodotěsné servomotory pouze s těmito parametry a menší bohuţel nemají 

zařazeny ve výrobním sortimentu. Proto budou pouţity zvolené servomotory. 
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11. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout jednoduchou mobilní kamerovou jednotku 

pro průzkum místa havárie, hlavní podmínkou konstrukce byla nízká cena, pravděpodobnost 

zničení mobilní kamerové jednotky při průzkumu je velmi vysoká. Po provedení rešerše 

stávajícího trhu byly vymodelovány tři varianty řešení a na základě hodnotové analýzy byla 

vybrána nejoptimálnější varianta. Ta ovšem nesplňovala třetí bod poţadavkového listu, proto 

byla zvolena čtvrtá varianta. 

Základem čtvrté varianty byl hotový podvozek dodávaný firmou POLOLU 

CORPORATION, jedná se o podvozek, který je schopen vyjet i normalizované schodiště, to 

umoţňuje uloţení šestice motoru v kyvných pouzdrech. Motory jsou spojeny pruţinou do tří 

páru. Jeden pár je tvořen dvojcí protilehlých motorů, to zaručuje výborné pruţení při 

překonávání překáţek, rám podvozku je zhotoven z 2mm hliníkového plechu, který je 

děrován otvory o průměru 4mm. Děrování je plošné z roztečí středů děr vţdy 10mm v obou 

osách roviny plechu. Toto děrování usnadňuje upínání jednotlivých části vnitřního vybavení 

jednotky. Na tento podvozek bylo zhotoveno krytování, které je vyrobeno z 2mm hliníkového 

plechu, to je rozděleno do dvou krytů. Jedná se o spodní a vrchní kryt, vrchní kryt je také 

nosným ráme kamerového subsystému a antény, oba kryty jsou přimontovány ke 

kupovanému podvozku pomocí normalizovaných šroubů a matic. Po sloţení krytování jsou na 

motory navléknuty neoprenové manţety, ke krytování jsou připevněny pomocí 

dvousloţkového lepidla Loctite Hysol, toto zabraňuje vnikání nečistot a kapaliny dovnitř 

jednotky, a tudíţ chrání vnitřní systémy jednotky před zkratem, nebo zanesením. 

Kamerový systém má vysokou pohyblivost a dostatečnou tuhost. To zaručují 

servomotory, které mají ocelové převody. Zvolená kamera má také přisvícení coţ umoţňuje 

pořizování informaci i ve stinných místech, popřípadě ve tmě. Výhodou této kamery je také 

přijímač, který stačí zapojit do jakéhokoliv televizoru a elektrické sítě a můţe okamţitě 

přijímat audiovizuální informace z mobilní jednotky. Celá kamerová hlavy byla řešena co 

nejjednodušeji a hlavně nejlevněji. 

Řídicí systém podvozku je řešen diferenčně, to umoţňuje pouţít pro řízení jednoduché 

modelářské komponenty. Jejich cena je mnohem niţší, neţ u sloţitých, řídících systému. 

Výhodou je, ţe přijímač je schopen ovládat jak regulátory otáček, tak pouţité servomotory, to 

vše pomocí jednoho pákového ovládání. 
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13. Přílohy 

 

1. Regulátor otáček – parametry 

2. Přijímač – parametry 

3. Vysílač – parametry 

4. Bezdrátová kamera K-05 – parametry 

 

5. Sestavný výkres mobilní kamerové jednotky - (MKJ-MAW009-S01) 

6. Sestavný výkres kamerové hlavy – (KH-MAW009-S02) 

7. Výrobní výkres drţáku vertikálního servomotoru – (SM-MAW009-D01) 

 

8. CD-ROM (BP-MAW009) 

- BP v elektronické podobě 

- Modely variant v Pro/Engineeru 

- Model optimální varianty v Pro/Engineeru 

- Přilohy 

 


