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Seznam použitého značení 

A Zjednodušující konstanta sdružující vstupní veličiny [kg] 

B Zjednodušující konstanta sdružující vstupní veličiny [kg.m] 

C Zjednodušující konstanta sdružující vstupní veličiny [kg.m] 

D Zjednodušující konstanta sdružující vstupní veličiny [N] 

E Zjednodušující konstanta sdružující vstupní veličiny [m] 

IM 
Moment setrvačnosti motoru včetně rotujících částí redukovaných na hřídel 
elektromotoru pojezdu jeřábové kočky 

[kg.m2] 

I3 Moment setrvačnosti pojezdového kola kočky [kg.m2] 

I4S Moment setrvačnosti břemene k těžišti břemene [kg.m2] 

M Záběrový moment elektromotoru pojezdu jeřábové kočky [N.m] 

Mkrit Kritická hodnota záběrového momentu elektromotoru [N.m] 

T1 Časová konstanta [s] 

T2 Časová konstanta [s] 

   g Tíhové zrychlení [m.s-2] 

i Převodový poměr mezi elektromotorem a pojezdovými koly kočky [-] 

l Délka odvinutého lana (délka lanového závěsu) [m] 

m Hmotnost břemene [kg] 

m2 Hmotnost jeřábové kočky [kg] 

m4 Hmotnost zavěšeného břemene [kg] 

p1,2 Kořeny kvadratické rovnice [-] 

r Poloměr pojezdových kol jeřábové kočky [m] 

rS Vzdálenost mezi jeřábovým hákem a těžištěm břemene [m] 

rS1 Vzdálenost mezi jeřábovým hákem a těžištěm břemene č. 2 s krátkým závěsem [m] 

rS2 Vzdálenost mezi jeřábovým hákem a těžištěm břemene č. 2 s delším závěsem [m] 

t Čas [s] 

x Zobecněná souřadnice - vychýlení jeřábové kočky [m] 

ẍ Okamžité zrychlení jeřábové kočky [m.s-2] 
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α Úhel sklonu drážkovaného lanového bubnu [deg] 

βL Náběhový úhel lana na drážkovaný lanový buben (levá strana) [deg] 

βP Náběhový úhel lana na drážkovaný lanový buben (pravá strana) [deg] 

φ Úhel vychýlení lanového závěsu (jeřábového háku) [deg] 

ϕ&  Okamžitá rychlost konce lana (jeřábové kladnice) [m.s-1] 

ϕ&&  Okamžité zrychlení konce lana (jeřábové kladnice) [m.s-2] 

φdov Úhel dovoleného vychýlení lanového závěsu (jeřábové kladnice) [deg] 

φmax Úhel maximálního vychýlení lanového závěsu (jeřábového kladnice) [deg] 

ψ Úhel vychýlení těžiště břemene [deg] 

ψ&  Okamžitá rychlost těžiště břemene  [m.s-1] 

ψ&&  Okamžité zrychlení těžiště břemene [m.s-2] 

ψdov Úhel dovoleného vychýlení těžiště břemene [deg] 

ψmax Úhel maximálního vychýlení těžiště břemene [deg] 
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1 ÚVOD 

Manipulace s materiálem je každodenní součástí života člověka. Zasahuje do většiny 

lidských činností a přesto, že je téměř všudypřítomná, často nebývá ani vnímána. Je 

považována jaksi za samozřejmou. V souvislosti s neustále zrychlujícím se tempem životního 

stylu rostou taktéž nároky na přepravní prostředky a manipulaci s materiálem. Mostové 

jeřáby, které v uplynulých letech zaznamenaly obrovský rozmach zejména díky rozvoji 

elektroniky, jsou vystavovány požadavkům dlouhé životnosti, provozní spolehlivosti a 

zároveň vysoké efektivnosti.  

Jedním z hlavních požadavků, jež jsou kladeny na mostové jeřáby, je rychlý rozjezd a 

dojezd jeřábu, o vysokých rychlostech pojezdu jeřábu ani nemluvě. A právě rychlý rozjezd 

jeřábu, resp. vysoká hodnota zrychlení pohonu jeřábu je faktorem, který sice pozitivně ovlivní 

dopravní výkon jeřábu, na druhou stranu však často negativně ovlivňuje životnost lanového 

systému jeřábové kočky, jak bude podrobně vysvětleno v následující kapitole. Tímto 

způsobem tedy nelze dosáhnout vysoké efektivnosti jeřábu. 

Je-li tedy v praxi požadováno, aby mostový jeřáb pracoval co nejefektivněji, je zapotřebí 

vhodným způsobem synchronizovat rozjezd mostového jeřábu s životností lanového systému. 

A právě jednomu z možných způsobů zvýšení efektivnosti provozování mostového jeřábu, 

konkrétně rozjezdu mostového jeřábu s ohledem na kývání břemene, je věnována tato 

disertační práce. 

 
 

1.1 Definice problému 

Při výkyvu břemene, ve svislé rovině, zavěšeném na jeřábovém háku dochází k mírnému 

vychýlení břemene ve svislém směru a tím k nárůstu mechanické, potenciální energie 

břemene, která je nejvyšší v krajních polohách, stejně jako zrychlení břemene. Při šikmé 

poloze zdvihového lana dochází ke vzniku vodorovné silové složky urychlující břemeno ve 

směru pojezdu. V případě brzdění a tím pádem opačného výkyvu dochází ke zpožďování 

břemene. Rovněž dochází k přitížení, resp. odlehčení příslušné strany pojížděcího zařízení, 

jak je uvedeno v [1].  

Výkyv břemene nabývá největších hodnot při rozjezdu kočky, poněvadž kočka dosahuje 

vyšších pojezdových rychlostí než samotný mostový jeřáb. Rozjezd je komplikovanější než 
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brzdění, poněvadž hnací síla není hned zpočátku konstantní, což rovněž nepříznivě ovlivňuje 

kývání břemene. 

Kývání břemene je u běžných a procesních jeřábů nepříznivé zejména z důvodu náběhu 

lana na drážkovaný lanový buben. Při nadměrném výkyvu může dojít k nežádoucímu a 

nepříznivému smýkání lana vůči okraji lanové drážky či otírání se o sousední závit lana. 

   
Zdroj: Autor dle [1], [2] 

Obr. 1.1 Problematika náběhu lana na drážkovaný buben dvou různých provedení 
 

Zdvihové ocelové lano, které je navíjeno, resp. odvíjeno z drážkovaného lanového bubnu 

o úhlu sklonu drážek α [deg], resp. lano, které je vedeno přes kladky pod určitým úhlem 

náběhu (βL [deg] nebo βP [deg]), se bude zkrucovat odvalováním dolů po boku žlábku v 

drážce na lanovém bubnu či v kladce, viz obr. 1.1. Touto nežádoucí činností se mění stoupání 

vinutí zdvihového lana, což vede k nepříznivému únavovému zatěžování a nevhodnému 

navíjení, čímž se snižuje únosnost lana. V krajním případě může dojít až k poruchám 

konstrukce lana [2].  

Z těchto důvodů je kladen požadavek na co možná nejnižší náběhové úhly. Dle [2] by 

náběhové úhly v lanových systémech neměly nabývat hodnot větších než 4 deg, resp. 2 deg u 

lan netočivých. Navíjí-li se lano na buben ve více vrstvách, což je typické pro jeřáby s 

vysokou hodnotou výšky zdvihu, je požadováno, aby náběhový úhel u přírub nepřesáhl 

hodnotu 0,5 deg a nedocházelo tak k nahromadění lana. 

Konstrukční řešení snížení úhlu náběhu může být realizováno: 

- zmenšením délky bubnu, popř. zvětšením průměru bubnu, 

- zvýšením osové vzdálenosti mezi bubny a kladkami, 

- přesným řízením rozběhu jeřábu ⇒  omezením kývání břemene. 
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2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

2.1 Systémy potlačující kývání břemene dostupné na evropském trhu 

V současné době je na evropském trhu známo několik způsobů (principů), které více či 

méně úspěšně potlačují kývání břemene, přičemž je možné tyto principy shrnout do dvou 

základních skupin: 

• Mechanická stabilizace břemene: 

o mechanické modifikace jeřábu se speciálním uspořádáním nosných lan [8], 

o stabilizace břemene mechanickým tubusem [8]. 

• Elektronická stabilizace břemene: 

o aktivní stabilizace břemene proti kývání iCM [9], 

o systém ASLC [10], 

o systém Anti-Sway (Sensorless) [11], 

o zařízení pro potlačení kývání břemene společnosti AISE [12], [13], 

o systémy omezující kývání břemene portálových jeřábů [3], [4], [5]. 

 

2.2 Matematický popis kývání břemene 

Naprostá většina výše zmíněných systémů je založena na teorii (matematickém popisu) 

kývání břemene, které se více či méně přesně přibližují reálné situaci, resp. břemenu 

kmitajícím na zavěšeném laně (či háku) reálné jeřábové kočky.  

Jelikož v naprosté většině případů nelze matematicky popsat skutečnou situaci, je hledán 

jakýsi kompromis mezi dostatečně přesným přiblížením se realitě a zároveň co možná 

největší jednoduchosti systému. A právě v této části lze nalézt poměrně velké rozdíly v 

přístupu k popisu fyzikálního jevu nazývaného kývání břemene. 

V současné době jsou známy tyto matematické popisy: 

 Břemeno jako matematické kyvadlo - břemeno, v tomto případě hmotný bod o 

hmotnosti m [kg] zavěšený na nehmotném laně délky l [m] konající rovinný 

kývavý pohyb v gravitačním silovém poli, je v odborné literatuře nazýváno 

matematickým kyvadlem. 
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 Systém se dvěma stupni volnosti - pro účely vytvoření vazby mezi pohybem 

kočky a pohybem břemene je zavedení dalšího stupně volnosti - a to translačního 

pohybu kočky. 

Nicméně, tento matematický popis není příliš vhodný pro praktické použití a to s ohledem 

na veličiny vstupující do výpočtu – zejména hnací sílu elektromotoru, která nebývá uváděna v 

katalogových listech výrobců elektromotorů, a tudíž by bylo nutné tuto sílu vypočíst. 

Dále, bude-li břemeno, resp. těžiště břemene, v určité vzdálenosti od jeřábového háku, 

nemůže nás tato skutečnost nepřivést k otázce, zdali nebude zavěšené břemeno při rozjezdu 

jeřábu kmitat „nezávisle“ na jeřábovém háku.  

Jinými slovy, je velice pravděpodobné, že břemeno v krajní poloze „překmitne“ jeřábový 

hák, resp. konec lana. Tím by byla velmi narušena exaktnost ostatních matematických popisů, 

které předpokládají stejný výkmit jeřábového háku a břemene. 

A konečně poslední otázkou je vliv tvaru břemene na jeho výkyv. Bude vychýlení dvou 

tvarově odlišných břemen, byť stejné hmotnosti, zavěšených na jeřábovém háku stejné? 

Z výše uvedených úvah je zřejmé, že pro účely co největšího přiblížení se skutečnému 

stavu je nutno přijmout matematický popis pohybu kočky s břemenem, který by zmíněné 

úvahy zohlednil. 

 

3 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

S ohledem na popis současného stavu a výše zmíněné poznatky a doporučení jsou 

specifikovány následující cíle disertační práce: 

• zpřesnění matematického popisu pohybu kočky s břemenem tak, aby byla 

zohledněna jak vzdálenost těžiště břemene od jeřábového háku, tak samotný tvar 

uvažovaného břemene ⇒  přijetí dalšího stupně volnosti, 

• sestavení a následně vyřešení získaných pohybových rovnic, analýza získaných 

výsledků, 

• stanovení průměrného zrychlení pro rozjezd jeřábu, resp. kočky tak, aby nedošlo k 

překročení normou dovoleného úhlu vychýlení lana, 

• stavba měřicího pracoviště, 

• provedení měření a verifikace zvolené teorie popisující kmitání břemene. 
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4 ZPŘESNĚNÍ MATEMATICKÉHO POPISU 

Jak uvádí Ing. Leo Víta v [13], účinnost potlačování kývání břemene je závislá kromě již 

zmíněné délky odvinutého lana mj. na vzdálenosti těžiště břemene od jeřábového háku.  

Dále, bude-li břemeno, resp. těžiště břemene, v určité vzdálenosti od jeřábového háku, 

nemůže nás tato skutečnost nepřivést k otázce, zdali nebude zavěšené břemeno při rozjezdu 

jeřábu vychylováno „nezávisle“ na jeřábovém háku.  

Jinými slovy, je velice pravděpodobné, že břemeno v krajní poloze „překmitne“ jeřábový 

hák, resp. konec lana. Tím by byla velmi narušena exaktnost ostatních matematických popisů, 

které předpokládají stejný výkmit jeřábového háku a břemene. 

A konečně poslední otázkou je vliv tvaru břemene na jeho výkyv. Bude vychýlení dvou 

tvarově odlišných břemen, byť stejné hmotnosti, zavěšených na jeřábovém háku stejné? 

Z výše uvedených úvah je zřejmé, že pro účely co největšího přiblížení se skutečnému 

stavu je nutno přijmout matematický popis pohybu kočky s břemenem, který by zmíněné 

úvahy zohlednil. 

 

4.1 Nový matematický popis pohybu kočky s břemenem 

Na základě uvedených úvah v kap. 4 je přijat zcela nový matematický popis pohybu 

kočky s břemenem.  

Je zaveden další stupeň volnosti, tj. předpoklad, že břemeno zavěšené na konci lana, o 

němž je předpokládáno, že je tuhé a nehmotné, bude mít vyšší hodnotu vychýlení než 

samotné lano (viz obr. 4.1). Celkem tak bude mít uvažovaná soustava tři stupně volnosti a to 

translační pohyb kladkostroje x [m], rotační pohyb (kmitání) lana včetně závěsu φ [deg] a 

rotační pohyb (kmitání) břemene ψ [deg]. Všechny tři pohyby předpokládají, že jsou pohyby 

rovinnými. 

Dále je zřejmé, že zavěsíme-li na jeřábový hák např. kontejner, jeho výkyv bude jiný, než 

kdybychom na onen hák zavěsili např. dlouhou ocelovou tyč. Jinými slovy, je vhodné 

uvažovat břemeno nikoli jako hmotný bod, nýbrž jako skutečné reálné břemeno jednak s 

vlastní hmotností, jednak s vlastními rozměry. Tvar břemene bude zohledněn prostřednictvím 
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hmotového momentu setrvačnosti I4S [kg.m2] a vzdálenosti těžiště břemene od jeřábového 

háku rS [m]. Hmotnost zavěšeného břemene je m4 [kg]. 

 

Zdroj: Autor dle [6] 

Obr. 4.1 Schéma rozjíždějící se jeřábové kočky se zavěšeným břemenem 

 

S ohledem na téma disertační práce a také praktické využití bude dále uvažován záběrový 

moment elektromotoru M [N.m], moment setrvačnosti motoru včetně rotujících částí převodu 

redukovaných na hřídel elektromotoru IM [kg.m2], dále poloměr pojezdových kol r [m] a 

jejich moment setrvačnosti I3 [kg.m2] a samozřejmě délka odvinutého lana l [m]. Převod mezi 

poháněcím elektromotorem a poháněnými pojezdovými koly kočky je i [-], hmotnost jeřábové 

kočky je m2 [kg]. 
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Zdroj: Autor 

Obr. 4.2 3D model jeřábové kočky se zavěšeným břemenem a výčtem veličin vstupujících  
do výpočtu nového matematického popisu pohybu kočky s břemenem 

 

Na obr. 4.2 jsou zmíněné veličiny vstupující do výpočtu demonstrovány na 3D modelu 

jeřábové kočky se zavěšeným břemenem válcového tvaru. 

 

4.2 Sestavení pohybových rovnic 

S ohledem na poměrnou složitost soustavy byly pohybové rovnice odvozeny 

prostřednictvím Lagrangeovské formulace mechaniky, konkrétně Lagrangeových rovnic II. 

druhu. 

Z obr. 4.1 je zřejmé, že se jedná o systém se třemi stupni volnosti ⇒  trivariantní systém, 

zkráceně systém se 3 DOFs. Z toho dále vyplývá, že k úplnému popisu dynamického chování 

systému bude zapotřebí tří nezávislých pohybových rovnic, poněvadž máme tři zobecněné 

souřadnice a to x [m], φ [deg] a ψ [deg]. 

Jedná o konzervativní (potenciální) silové pole, resp. konzervativní systém, je tedy nutno 

uvažovat potenciální energii. Jako hladina nulové potenciální energie by zvolena kolejnice, po 

které jeřábová kočka pojíždí. 
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Pohybová rovnice pro zobecněnou souřadnici x: 
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Pohybová rovnice pro zobecněnou souřadnici φ: 
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Pohybová rovnice pro zobecněnou souřadnici ψ: 
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4.3 Vyřešení pohybových rovnic 

Již ze samotných pohybových rovnic je zřejmé, že se jedná o velmi složitou soustavu 

rovnic. A je-li cílem nalezení konečného řešení v uzavřeném tvaru, je situace ještě 

komplikovanější. 

Autorem této práce byla tato soustava řešena nejprve prostřednictvím Laplaceovy 

transformace, ta se však z důvodu silné nelinearity přítomné ve všech třech pohybových 

rovnicích ukázala jako nevhodná. 

Dalším krokem bylo hledání řešení ve tvaru mocninných řad, prostřednictvím kterých by 

bylo možno řešit pohybové rovnice bez ohledu na nelinearitu, poněvadž jak je všeobecně 

známo, pomocí řad lze rozepsat i goniometrické funkce. Nicméně, pro řešení inženýrských 

úloh je doporučováno používat poněkud vyšší koeficient, což opět z důvodu několika součinů, 

navíc ve vyšší mocnině, nevedlo ke zdárnému řešení, byť byl k tomuto účelu použit 

sofistikovaný matematický software. 

Poslední možností se tedy zdálo aproximované řešení, které bylo shodou okolností na 

samotném počátku považováno za nevhodné. Toto řešení nakonec vedlo ke zdárnému konci. 
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Vyřešená pohybová rovnice pro zobecněnou souřadnici x: 
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Vyřešená pohybová rovnice pro zobecněnou souřadnici φ: 
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Vyřešená pohybová rovnice pro zobecněnou souřadnici ψ: 
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4.4 Aproximované řešení v prostředí MS Excel 

Na základě vyřešených pohybových rovnic bylo v prostředí programu MS Excel [1] 

vytvořeno aproximované řešení (viz obr. 4.3), ve kterém je možno zadávat hodnoty 

jednotlivých veličin vstupujících do výpočtu a samozřejmě čas t [s], přičemž program ihned 

vykresluje teoretické průběhy hledaných neznámých v závislosti na čase t [s], konkrétně )(tx , 

)(tx&& , ( )tϕ , ( )tϕ&& , ( )tψ  a ( )tψ&& , slovy ujetou vzdálenost a zrychlení jeřábové kočky, dále 

vychýlení a úhlové zrychlení konce lana (resp. jeřábového háku) a konečně vychýlení a 

úhlové zrychlení těžiště břemene. 

Do žlutě vybarvených buněk je možné zadávat hodnoty vstupních veličin, tj. veličin 

uvedených na obr. 4.2, kap. 4.1. Kromě těchto veličin je zadáván také časový interval, resp. 

jeho horní hranice – tj. hodnota v [s], do které bude program vykreslovat časové průběhy 

hledaných neznámých. 

Posledními zadávanými hodnotami jsou max. dovolené hodnoty vychýlení lana a 

břemene. Po zadání těchto hodnot program vypočítá hodnotu zrychlení jeřábové kočky, při 

které nedojde k překročení zadaných hodnot. 
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Zdroj: Autor 

Obr. 4.3 Aproximované řešení v prostředí programu MS Excel 2010 

 

Tato hodnota je uvedena v buňce zvýrazněné světle zelenou barvou, jak bude ještě dále 

upřesněno. Aproximované řešení v prostředí MS Excel totiž umožňuje vyjádřit hodnotu 

zrychlení jeřábové kočky, při kterém nedojde k překročení normou dovolených úhlů, přičemž 

hodnoty těchto úhlů je možné nastavit a samozřejmě také měnit (viz následující kapitola). 

 

4.5 Stanovení zrychlení jeřábové kočky pro účely řízení rozběhu 

Cílem této podkapitoly je tedy vyjádření vztahů popisujících stanovení hodnoty zrychlení 

jeřábové kočky za výše uvedených podmínek, tj. zadání hodnot max. dovoleného výkyvu 

konce lana a těžiště břemene, tj. dovϕ  [deg]  a dovψ  [deg]. 

Při přibližném řešení vztahů (4.4), (4.5) a (4.6) je zřejmé, že hodnoty φ [deg], ψ [deg] a x 

[m] a tím i x&&  [m.s-2] jsou lineární funkcí hodnoty D, která je přitom přímo úměrná 

záběrovému momentu elektromotoru M [N.m].  

To znamená, že kritická hodnota krouticího momentu Mkrit [N.m] je vypočtena jako 

součin záběrového momentu M [N.m] a menší z hodnot poměru maximálního a vypočteného 

úhlu maxϕ  [deg]  a maxψ  [deg], tudíž: 
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Podobným způsobem je vyjádřena mezní hodnota zrychlení jeřábové kočky, tedy: 
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Odhad maximálního zrychlení poté vychází z vyřešené pohybové rovnice pro zobecněnou 

souřadnici x, kdy po první a druhé derivaci obdržíme zrychlení x&&  [m.s-2]. A nahradíme-li v 

tomto vztahu kosiny hodnotou 1 nebo –1, dostáváme: 
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Hodnoty dovolených úhlů výkyvu konce lana dovϕ  [deg] a těžiště břemene dovψ  [deg] se 

v již zmíněném aproximovaném řešení zadávají do žlutě zvýrazněných buněk C13 a C14. 

Mezní hodnota zrychlení jeřábové kočky je pak vypočtena v buňce C18 (viz obr. 4.3), která je 

zvýrazněná zelenou barvou. 

 

4.6 Srovnání aproximovaného a numerického řešení 

Pro účely této disertační práce byla v programovacím jazyce Pascal, v grafickém 

vývojovém prostředí Delphi, naprogramována Dvoukroková metoda řešení soustavy 

lineárních diferenciálních rovnic. 

Vlastní řešení je vykonáváno v programu ROVNICE.exe, přičemž pro uskutečnění 

výpočtu je nutno nejprve zadat vstupní hodnoty. Vstupní hodnoty jsou zadávány do souboru 

INPUT.txt a po spuštění souboru ROVNICE.exe dojde k výpočtu a vygenerování výsledků do 

souboru OUTPUT.txt. Posledním krokem je načtení výsledků a jejich zkopírování do souboru 

soustavaDR-reseni-numer.xlsx, kde je nutné v listu Output tyto hodnoty vložit. 



16 
 

Soubor soustavaDR-reseni-numer.xlsx, který standardně obsahuje aproximované řešení, 

umožňuje po vložení výsledků ze souboru OUTPUT.txt přímé srovnání výsledků 

aproximovaného a numerického řešení. 

Křivky průběhů vykreslované modrou barvou jsou křivky získané na základě 

aproximovaného řešení, křivky vykreslované červenou barvou jsou získány z řešení 

numerického (viz obr. 4.4). 

 
Zdroj: Autor 

Obr. 4.4 Srovnání aproximovaného a numerického řešení v prostředí MS Excel 2010 

 

Zejména při nižších hodnotách záběrového momentu elektromotoru M [N.m] často 

nastává situace, kdy soubor vykreslí křivky pouze jednou barvou. To znamená, že jednotlivé 

výsledky jsou téměř totožné, což svědčí o správnosti a vysoké přesnosti provedených 

výpočtů. 

 

4.7 Teoretické výsledky dle nově přijatého matematického popisu 

4.7.1 Volba zkušebních břemen 

Za účelem ověření správnosti nově zvoleného matematického popisu byla zvolena dvě 

tvarově odlišná břemene, v prvním případě břemeno tvaru kvádru a v případě druhém 

břemeno válcového tvaru. Navíc, u břemene válcového tvaru je možné měnit délku jeho 

závěsu, jak je uvedeno na obr. 4.5. 
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Zdroj: Autor 

Obr. 4.5 3D modely zvolených zkušebních břemene č. 1 (vlevo) a břemene č. 2 

 

4.7.2 Teoretické výsledky srovnání kmitání břemene č. 2 s různou délkou závěsu 

Na základě hodnot veličin vstupujících do výpočtu a dle hmotových vlastností zvoleného 

břemene výše popsaných byly prostřednictvím aproximovaného řešení získány pro délku 

odvinutého lana l = 1,155 m a vzdálenost rS1 = 0,3465 m pro krátký závěs a rS2 = 0,6065 m 

pro delší závěs břemene časové závislosti uvedené na obr. 4.6 až obr. 4.9. 

Z průběhu vychýlení kladnice a těžiště břemene č. 2 s krátkým a dlouhým závěsem (obr. 

4.6) zaujme skutečnost, že jak kladnice, tak břemeno dosahuje pro obě dvě délky závěsu 

břemene stejné hodnoty vychýlení. Rozdílná je však doba, za kterou kladnice s břemenem 

tohoto maximálního vychýlení dosáhnou. Kladnice s břemenem zavěšeným na delším závěsu 

dosáhne maximálního vychýlení později, než břemeno na krátkém závěsu, přičemž v každé 

další krajní poloze tento rozdíl narůstá. 

Je tedy zřejmé, že hodnota vzdálenosti mezi těžištěm břemene a lanovým závěsem rS [m] 

nemá přímý vliv na velikost max. vychýlení, má však vliv na dobu, za kterou dojde k 

zmíněnému vychýlení. Čím vyšší je hodnota rS [m], tím déle bude trvat, než dojde k 

maximálnímu vychýlení jak kladnice, tak zavěšeného břemene. 
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Zdroj: Autor 

Obr. 4.6 Vychýlení konce lana a těžiště válcového břemene pro různé délky závěsu 

 

 
Zdroj: Autor 

Obr. 4.7 Zrychlení konce lana (kladnice) pro různé délky závěsu břemene 

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5

V
y

ch
ý

le
n

í 
k

la
d

n
ic

e 
φ

[d
eg

] 
a

 t
ěž

iš
tě

 b
ře

m
en

e
ψ

[d
eg

]

Čas t [s]

Vychýlení konce lana (kladnice) a těžiště břemene č. 2 v čase
(srovnání pro různé délky závěsu břemene)

φ = f(t) delší závěs břemene ψ = f(t) delší závěs břemene

φ = f(t) krátký závěs břemene ψ = f(t) krátký závěs břemene

-1,00

-0,80

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5

Z
ry

ch
le

n
í 

je
řá

b
o

v
é 

k
la

d
n

ic
e 

 φ
''

[m
.s

-2
]

Čas t [s]

Zrychlení konce lana (jeřábové kladnice) v čase
(srovnání pro různé délky závěsu břemene) 

φ''= f(t) delší závěs břemene φ''= f(t) krátký závěs břemene



19 
 

V případě zrychlení kladnice (obr. 4.7) je maximální dosažená hodnota zrychlení stejná 

pro obě délky závěsu břemene, liší se však průběhy zrychlení. Jednotlivé kmity jsou v případě 

kratšího závěsu břemene jednak posunuty o určitý časový okamžik, který v čase narůstá. Je 

tomu tedy naopak než v případě vychýlení kladnice a těžiště břemene. 

Je tedy zřejmé, že hodnota vzdálenosti mezi těžištěm břemene a lanovým závěsem rS [m] 

má na zrychlení kladnice výrazný vliv. Se zvětšující se délkou závěsu břemene rS [m] sice 

dochází k navýšení počtu kmitů během rozjezdu, nicméně, průběh zrychlení je vyrovnanější, 

bez výrazných (skokových) změn zrychlení. 

Co se týče zrychlení těžiště břemene, dalo se očekávat, že právě na zrychlení těžiště 

břemene se nejvíce projeví vliv rozdílné vzdálenosti mezi těžištěm břemene a lanovým 

závěsem rS [m]. Jak ukazuje obr. 4.8, čím větší je hodnota zmiňované vzdálenosti rS [m], tím 

větší je zrychlení břemene, stejně jako počet kmitů. Zajímavostí je, že břemeno s delším 

závěsem dosáhne maximální hodnoty zrychlení dříve než břemeno s krátkým závěsem. 

 
Zdroj: Autor 

Obr. 4.8 Zrychlení těžiště břemene č. 2 pro různé délky závěsu břemene 

Vzdálenost mezi těžištěm břemene a lanovým závěsem rS [m] má zcela jistě vliv rovněž 

na zrychlení jeřábové kočky. Zatímco maximální a minimální hodnoty zrychlení jsou totožné, 

průběhy zrychlení jsou mírně odlišné.  
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Zdroj: Autor 

Obr. 4.9 Zrychlení jeřábové kočky pro různé délky závěsu břemene č. 2 

 

Na obr. 4.9 je patrný vliv delšího závěsu břemene, kdy zrychlení jeřábové kočky v první 

vteřině tohoto průběhu klesá pozvolněji než v případě krátkého závěsu břemene, což lze 

vysvětlit tak, že větší hodnota délky závěsu břemene znamená pozdější „unášení“ tíhy 

břemene, resp. nejprve je unášen delší závěs, což způsobí rotaci tohoto závěsu a až následně 

je unášena („stržena“) hmota břemene, která je samozřejmě nesrovnatelně větší, než hmota 

závěsu. Čím větší je hodnota vzdálenosti rS [m], tím pozvolnější je průběh zrychlení jeřábové 

kočky. Na ujetou dráhu jeřábové kočky x [m] však nemá zmiňovaná vzdálenost žádný vliv. 

V tab. 4.1 jsou uvedeny přehledy max. hodnot vychýlení a zrychlení jeřábové kočky, 

kladnice a těžiště břemene pro obě dvě délky závěsu. 

Tab. 4.1 Hodnoty max. vychýlení a zrychlení sledovaných veličin – aproximované řešení 

  

Aproximované řešení 

  

Krátký závěs břemene Delší závěs břemene 

Uvažovaná část DOF 

Max. 
vychýlení  

Max. 
zrychlení 

Max. 
vychýlení  

Max. 
zrychlení 

[deg] [m.s-2] [deg] [m.s-2] 

Jeřábová kočka x - 0,9351 - 0,9351 

Jeřábová kladnice φ 9,546 ±0,9351 9,550 ±0,9351 

Těžiště břemene ψ 9,862 ±0,4416 9,688 ±0,6478 

Zdroj: Autor 
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5 STAVBA MĚŘICÍHO PRACOVIŠTĚ 

Měřicí pracoviště je nezbytným prvkem pro realizaci praktické části disertační práce, tj. 

ověření dané teorie či problematiky, provedení technického experimentu, apod. 

Při návrhu bylo vycházeno z omezené půdorysné dispozice, z tohoto důvodu nemohl být 

realizován mostový jeřáb jako celek, ale pouze jeřábová kočka, což však nemá na řešenou 

problematiku negativní vliv. 

Byl proveden konstrukční návrh ve 3D prostředí CAD systému Pro/ENGINEER a podle 

tohoto návrhu byla následně ocelová konstrukce měřicího pracoviště sestavena. 

 

Zdroj: Autor 

Obr. 5.1 Měřicí pracoviště 

Konstrukční návrh a statický výpočet nosné ocelové konstrukce měřicího pracoviště jsou 

zpracovány jako samostatné publikace – příspěvky od odborných periodik, kde byly také 

publikovány. 
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6 VLASTNÍ MĚŘENÍ A VERIFIKACE ZVOLENÉ TEORIE 

Vzhledem k předpokládanému pohybu kočky a břemene bylo jako nejvhodnější, a také (z 

hlediska proveditelnosti) nejpraktičtější, uváženo měření zrychlení jeřábové kočky, 

jeřábového háku (resp. kladnice) a samozřejmě břemene. 

Výhodou je totiž skutečnost, že aproximované řešení jakož i řešení numerické umožňuje s 

dostatečně malým časovým krokem vykreslit průběhy zrychlení, které pak budou srovnány s 

průběhy naměřenými. 

Výsledky měření, tj. získané časové průběhy zrychlení měřených veličin, tj. ( )tx&& , ( )tϕ&&  a 

( )tψ&&  by měly tedy potvrdit správnost nového matematického popisu, zejména co se třetího 

stupně volnosti týče. 

 

6.1 Provedení měření zrychlení břemene č. 2 s delším závěsem 

6.1.1 Základní informace o realizovaném měření 

Bylo provedeno měření zrychlení jeřábové kočky, jeřábové kladnice a těžiště břemene č. 

2 s delším závěsem pro účely porovnání kmitání břemene č. 2 s krátkým závěsem. 

Modifikované břemeno č. 2 bylo detailně představeno v kap. 4.7.1 a teoretické výsledky v 

kap. 4.7.2, na které tato kapitola rovněž navazuje. Délka odvinutého lana zůstala zachována z 

předchozího měření, tzn. l = 1,155 m a vzdálenost od těžiště břemene k jeřábovému háku činí 

rS2 = 0,6065.  

Na obr. 6.1 je uvedeno břemeno č. 2 s modifikovaným závěsem, přičemž dosažená 

vzdálenost rS2 [m] dosahuje přesně 1,75 násobku původní hodnoty. Spojovací matice byly 

proti možnému pootočení (a tím nežádoucí změně vzdálenosti rS [m]) pojištěny jednak 

kontramaticí, jednak nanesením tenké vrstvy lepidla na první tři závity obou spojovacích 

matic. Nutno podotknout, že dlouhý závěs břemene velmi ovlivňuje stabilitu a chování 

břemene. 

Každé měření bylo provedeno desetkrát a vždy jiného dne znovu zopakováno za účelem 

dosažení množství dat. 
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Zdroj: Autor 

Obr. 6.1 Fotografie z měření zrychlení pro břemeno válcového tvaru s delším závěsem 

 

6.1.2 Naměřená data pro břemeno č. 2 s delším závěsem 

Na základě naměřených dat byly v MS Excel sestrojeny tyto časové závislosti (viz obr. 

6.2 až obr. 6.4). 

 

Zdroj: Autor 

Obr. 6.2 Zrychlení konce lana v čase pro břemeno č. 2 s různou délkou závěsu 
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Zdroj: Autor 

Obr. 6.3 Zrychlení těžiště břemene č. 2 pro různé délky závěsu břemene 

 

 

Zdroj: Autor 

Obr. 6.4 Zrychlení jeřábové kočky pro různé délky závěsu břemene č. 2 

-0,35

-0,28

-0,21

-0,14

-0,07

0

0,07

0,14

0,21

0,28

0,35

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

Z
ry

ch
le

n
í 

tě
ži

št
ě 

b
ře

m
en

e 
ψ

"
 [

m
.s

-2
]

Čas t [s]

Zrychlení těžiště břemene č. 2 v čase

(srovnání pro různé délky závěsu)

ψ" = f(t)  delší závěs břemene ψ" = f(t) krátký závěs břemene

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

Z
ry

ch
le

n
í 

je
řá

b
o

v
é 

k
o
čk

y
  

x
"

]m
.s

-2
]

Čas t [s]

Zrychlení jeřábové kočky v čase
(srovnání pro různé délky závěsu)

 x" = f(t)  delší závěs břemene  x" = f(t)  krátký závěs břemene



25 
 

Jak vyplývá z obr. 6.2, zrychlení kladnice dosahuje pro břemeno s delším závěsem 

vyšších hodnot, zejména tedy kladná složka zrychlení. Obdobně jako v případě teoretických 

výsledků je průběh zrychlení kladnice pro břemeno s delším závěsem posunut, přičemž čím 

větší je úsek na časové ose, tím větší je posunutí sledovaných průběhů. Nejvíce patrný je 

rozdíl v čase od jedné a půl až jedné a třetí čtvrtiny druhé sekundy na časové ose grafu z obr. 

6.2, kdy posunutí průběhů dosahuje maxima. V případě zrychlení jeřábové kladnice je tedy ve 

velké míře dosaženo shody s teoretickými výsledky. 

Zrychlení těžiště břemene č. 2 s delším závěsem sice nabývá nepatrně vyšších hodnot než 

břemeno č. 2 s krátkým závěsem, viz obr. 6.3, nicméně nedosahuje hodnot výsledků 

teoretických. Rovněž posunutí průběhů zrychlení není tak evidentní, jako tomu bylo v případě 

výsledků teoretických. 

V případě zrychlení jeřábové kočky lze na obr. 6.4 vidět mírné posunutí průběhů 

zrychlení, kdy kočka dosáhne pro břemeno s krátkým závěsem maximálního zrychlení dříve 

než v případě břemene s delším závěsem. Tento jev lze pak pozorovat v téměř celém časovém 

průběhu. Maximální dosažené hodnoty jsou jen mírně odlišné od hodnot teoretických. Co se 

vlastních průběhů týče, opět jsou zřejmé výkyvy zrychlení dané rušivými vlivy, jako např. 

vůle v ozubeném převodu jeřábové kočky, kde je použito přímé, nekorigované soukolí se 

značnou vůlí. Dalším rušivým faktorem může být tření nákolků o okraj spodní pásnice profilu 

pojezdové dráhy. 

 

6.1.3 Explorační analýza naměřených dat 

Naměřená data byla z prostředí MS Excel zkopírována do prostředí statistického softwaru 

STATGRAPHICS Plus 5.0, kde byla provedena explorační (exploratorní) analýza zmíněných 

dat. 

Naměřená data představují kvantitativní neboli numerickou proměnnou, které odpovídají 

příslušné charakteristiky, zejména tedy míry polohy a míry variability. Této proměnné taktéž 

odpovídá příslušné grafické zobrazení, jak uvádí [7]. 

Pro účely explorační analýzy dat byl tedy zvolen vícenásobný krabicový graf, ze kterého 

jsou na první pohled zřejmé statistiky jako je minimum a maximum, horní a dolní kvartil, 

interkvartilové rozpětí, medián, střední hodnota a v neposlední řadě také odlehlá pozorování. 
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6.2 Závěry vyplývající z provedených měření 

Uskutečněná měření, resp. jejich výsledky až na výjimku potvrdily správnost nově 

přijatého matematického popisu pohybu jeřábové kočky s břemenem se třemi stupni volnosti. 

Níže jsou uvedeny závěry k jednotlivým souborům provedených měření. 

Největší shodu s teoretickými daty vykazují měření zrychlení konce lana, resp. jeřábové 

kladnice jak pro břemeno č. 1, tak pro břemeno č. 2 s krátkým i delším závěsem. Tato měření 

obsahují jen minimální počet odlehlých pozorování, homogenita naměřených dat dosahuje 

velmi vysoké úrovně, byť naměřené hodnoty maximálního a minimálního zrychlení jsou vyšší 

než hodnoty teoretické. 

Byl prokázán zřejmý vliv jak tvaru břemene, tak délky závěsu břemene na zrychlení 

jeřábové kladnice (konce lana). Lze konstatovat, že čím vyšší je hmotový moment 

setrvačnosti břemene, tím větších hodnot nabývá zrychlení kladnice. Co se týče délky závěsu, 

tak s rostoucí délkou závěsu hodnota maximálního zrychlení kladnice rovněž narůstá, zároveň 

se však prodlužuje čas, během kterého dosáhne kladnice maximálního zrychlení. 

V délce závěsu břemene lze spatřit jistou analogii k délce ramen páky. Na jedné straně je 

na jednom ramenu o určité délce zavěšené břemeno o jisté hmotnosti a momentu setrvačnosti, 

na straně druhé je délka odvinutého lana a jeřábová kočka, opět jisté hmotnosti a jistých 

parametrů. Kladnice je poté jakousi osou rotace páky. Je zřejmé, že všechny výše uvedené 

parametry vstupující do výpočtu jsou spolu v interakci a změna každého z nich znamená 

změnu chování celého systému. 

Naměřená data zrychlení jeřábové kočky jsou taktéž velmi blízká hodnotám teoretickým, 

byť časové průběhy sestrojené z naměřených dat nejsou tak vyhlazené, jako tomu bylo v 

případě zrychlení kladnice či dat teoretických, nicméně jsou periodické a lze v nich rozpoznat 

vliv tvaru břemene na zrychlení jeřábové kočky a vliv délky závěsu břemene. Jak již bylo 

zmíněno v kap. 4.7.2, delší závěs břemene způsobuje posunutí průběhu zrychlení v čase 

směrem od počátku. 

Ve většině měření lze z krabicových grafů odečíst právě hodnotu zrychlení kočky 

odpovídající hodnotě teoretické, byť je tato hodnota často považována za odlehlé pozorování. 

V kap. 6.1.2 jsou zmíněny nežádoucí jevy, které negativně ovlivňují měření zrychlení a 

tudíž i samotná naměřená data. Nejvíce rušivým faktorem je bezesporu ozubený převod, 

přenášející krouticí moment z pastorku elektromotoru pojezdu na ozubené věnce pojezdových 

kol. Velmi záleží na tom, zdali při rozjezdu je ozubení již v kontaktu. Vůle v přímém 
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nekorigovaném a již opotřebovaném ozubení, obzvláště uvážíme-li stáří jeřábové kočky 

převyšující dvě desetiletí, má na svědomí jednak špičkové hodnoty zrychlení, jednak 

neharmonický průběh zrychlení. Negativní vliv má také již zmíněné tření nákolků o bok 

spodní pásnice hlavního nosníku, jednak samotný povrch dráhy. Uvážíme-li, že hlavní nosník 

je tvořen symetrickým I profilem, tj. za tepla válcovanou tyčí, neobrobenou, navíc v méně 

přesném provedení A, je zřejmé, že povrch spodní pásnice nejenže zvyšuje pojezdové odpory, 

ale navíc způsobuje kolísání zrychlení kočky, které nastává při přejezdu pojezdových kol přes 

nerovnosti profilu. 

Onou v úvodní části této kapitoly zmíněnou výjimkou jsou naměřená data zrychlení 

těžiště břemene. Nutno podotknout, že shody s daty teoretickými se ne zcela podařilo 

dosáhnout. Ačkoli časové průběhy připomínají více či méně průběhy teoretické, hodnoty 

maximálního zrychlení se však liší jen minimálně, pokud vůbec. Navíc, naměřená data jsou 

poněkud rozkolísaná, což je zřejmě způsobeno malou hmotností břemene. Nicméně, v případě 

břemene o hmotnosti odpovídající nosnosti jeřábové kočky by zase bylo velmi obtížné 

zaznamenat změnu zrychlení těžiště břemene, neboť s rostoucí hmotností břemene se průběh 

zrychlení těžiště břemene stává vyrovnanějším, s méně četnými změnami zrychlení 

vztaženými na jednotku času. 

Co se týče vlivu délky závěsu břemene, nebyl zaznamenán výrazný vliv délky závěsu na 

zrychlení těžiště břemene. Jak již bylo uvedeno výše, délka závěsu mnohem výrazněji 

ovlivňuje zrychlení jeřábové kladnice. 

Tato skutečnost je s největší pravděpodobností zapříčiněna právě přítomnosti kladnice, 

která je z tohoto pohledu jakýmsi mezi prvkem mezi břemenem a jeřábovou kočkou. Jinými 

slovy, matematický popis pohybu kočky s břemenem uvažuje lanový závěs, stejně jako závěs 

břemene za tuhý a nehmotný a neuvažuje tření v závěsu břemene. Naproti tomu, jeřábová 

kladnice, která je konkrétně pro použitou jeřábovou kočku v uspořádání 2/1, tzn. dva nosné 

průřezy, zcela jistě tlumí kmitavý pohyb břemene. O kladnici v uspořádání 4/1, kdy jsou 

během vychýlení lanového závěsu dva krajní nosné průřezy namáhány tlakem, zbylé dva 

tahem, ani nemluvě. Je ale velmi pravděpodobné, že pro jednoduchý lanový závěs, typický 

pro jeřábové kočky s malou nosností, na jehož konci není kladnice, ale již přímo jeřábový hák 

(konec lana), by se naměřená data mnohem více přiblížila hodnotám teoretickým. 

Z dílčích závěrů učiněných na základě jednotlivých měření je možno konstatovat, že 

zpřesněný matematický popis pohybu kočky s břemenem dosahuje ve velké míře shody s 

naměřenými daty, a tudíž je možné jej verifikovat.  
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Je tedy zřejmé, že hodnota zrychlení jeřábové kočky vycházející z výpočtů uvedených v 

kap. 4.5 bude s velkou pravděpodobností odpovídat skutečnosti a lze ji tedy použít jako řídící 

prvek pro nastavení rozběhové rampy měniče kmitočtu pro účely řízení rozběhu mostového 

jeřábu (jeřábové kočky) s ohledem na kývání břemene. 

 

7 ZÁVĚR 

Disertační práce na téma „Řízení rozběhu mostového jeřábu s ohledem na kývání 

břemene“ se zabývá problematikou jevu nazývaného kývání břemene při rozjezdu mostového 

jeřábu či jeřábové kočky. 

V úvodní části disertační práce je uvedena definice problému kývání břemene s ohledem 

na náběhové úhly lana na drážkovaný lanový buben včetně popisu současného stavu, tj. 

systémů a prostředků potlačujících kývání břemene, které jsou v současné době k dispozici na 

evropském trhu.  

Na základě popisu současného stavu řešené problematiky jsou specifikovány cíle 

disertační práce. 

V následující části disertační práce je přijat zpřesněný matematický popis pohybu kočky s 

břemenem, kdy je mj. uvažován třetí stupeň volnosti, prostřednictvím kterého je zohledněn 

tvar zavěšeného břemene. 

Matematický popis pohybu kočky s břemenem, resp. jeho aproximované a numerické 

řešení umožňuje na základě deseti vstupních veličin vykreslit průběhy vychýlení a zrychlení 

hledaných veličin a na jejich základě okamžitě vypočítává největší možné zrychlení jeřábové 

kočky s ohledem na hodnoty úhlů vychýlení lana a břemene, přičemž hodnoty těchto úhlů je 

možné ve výpočtu nastavit.  

Bylo dosaženo velmi vysoké přesnosti aproximovaného řešení, jehož přesnost výrazně 

neklesá ani pro vyšší hodnoty úhlů vychýlení lana či břemene. Míra shody s řešením 

numerickým je pro všechny tři stupně volnosti na velmi vysoké úrovni. 

Následující část disertační práce pojednává o konstrukčním návrhu a stavbě 

experimentálního měřicího pracoviště, které bylo postaveno za účelem verifikace nově 

zvoleného matematického popisu pohybu kočky s břemenem. Při návrhu bylo vycházeno z 
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omezené půdorysné dispozice, z tohoto důvodu nemohl být realizován mostový jeřáb jako 

celek, ale pouze jeřábová kočka, což však nemá na řešenou problematiku negativní vliv. 

Poslední částí této disertační práce je provedení měření pro účely verifikace nově 

zvoleného matematického popisu pohybu kočky s břemenem. Bylo provedeno měření 

zrychlení jeřábové kočky, jeřábové kladnice (konce lana) a těžiště břemene pro dvě tvarově 

odlišná břemena, navíc pro břemeno válcového tvaru s možností změny délky závěsu. Bylo 

zjištěno, že naměřená data zrychlení kladnice a jeřábové kočky se ve velké míře shodují s 

daty teoretickými a to jak hodnotami, tak vlastními průběhy zrychlení. Nicméně, výraznější 

vliv tvaru břemene, stejně jako délky závěsu břemene na zrychlení těžiště břemene se 

nepodařilo prokázat, je však zřejmé, že na zrychlení jeřábové kladnice má tvar břemene, 

stejně jako délka závěsu břemen, vliv opravdu výrazný. 

 

7.1 Přínos disertační práce 

Hlavním přínosem této disertační práce je představení inovovaného matematického 

popisu pohybu kočky s břemenem se třemi stupni volnosti. 

Na základě vyřešených pohybových rovnic je možné jak v aproximovaném, tak 

numerickém řešení zjistit pro určité břemeno časový průběh ujeté dráhy (vychýlení) a 

zrychlení jeřábové kočky, jeřábové kladnice a těžiště břemene. Dále je možné do výpočtu 

nastavit maximální dovolené úhly vychýlení jak těžiště břemene, tak jeřábové kladnice, a na 

základě těchto a zbývajících vstupních dat dojde k výpočtu hodnoty zrychlení jeřábové kočky, 

pro kterou nedojde k překročení zadaných úhlů vychýlení. 

Nespornou výhodou tohoto matematického popisu orientace na praktické použití, co se 

veličin vstupujících do výpočtu týče. Oproti již známým systémům nevstupuje do výpočtu 

hnací síla na obvodu pojezdového kola, nýbrž záběrový moment elektromotoru, který je 

uváděn v katalogovém listu výrobce elektromotoru. Ostatní vstupní veličiny taktéž není 

problém určit a to obzvláště v případě, že se jedná o novou jeřábovou kočku, u které výrobce 

uvádí naprostou většinu z těchto vstupních veličin. Jistou výhodou je také absence zpětné 

vazby a informace o poloze břemene. 
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Tento systém lze velmi jednoduše použít pro dva navzájem kolmé směry pohybu, tzn. 

současný pojezd jeřábového mostu a jeřábové kočky a to tak, že by byla uvažována stejná 

hodnota zrychlení daná výpočtem pro oba tyto směry. 

Vzhledem k tomu, že dle teoretických výsledků je úhel vychýlení těžiště břemene vždy 

větší než úhel vychýlení jeřábové kladnice, dá se očekávat, že použití tohoto matematického 

popisu a jeho řešení přinese zvýšení životnosti lanového systému a drážkovaného lanového 

bubnu. Navíc, při použití řešeného systému nedochází ke vzniku rázů v pohonu pojezdu 

jeřábové kočky či jeřábového mostu, jako tomu je u vybraných systémů potlačujících kývání 

břemene. 

 

7.2 Doporučení pro další postup ve vývoji a realizaci 

S ohledem na řešenou problematiku, která je poměrně složitá a také aktuální, existuje 

poměrně značný prostor pro další vývoj problematiky kývání břemene při rozjezdu 

mostového jeřábu. 

Pro další postup ve vývoji tohoto systému se třemi stupni volnosti by bylo obzvláště 

vhodné nejen pro účely měření použití jeřábové kočky s korigovanými, šikmými ozubenými 

převody, které by nižšími rázy vznikajícími při tomto tvarovém styku tolik neovlivňovaly 

naměřená data. Dále by bylo vhodné opracování pojezdové dráhy jeřábové kočky, zejména 

tedy stykových ploch. Přínosné by rovněž bylo měřicí pracoviště umožňující vyšší hodnotu 

délky odvinutého lana. 

Co se týče eventuálního nasazení tohoto systému v praxi, tak vzhledem k tomu, že 

jeřábová váha je v současné době téměř standardní výbavou nově instalovaných mostových 

jeřábů a koček, stejně jako možnost použití cenově přijatelného senzoru délky odvinutého 

lana, který by mohl být namontován na ložiskovém domku lanového bubnu, je poměrně 

jednoduché získávat tyto informace v reálném čase. Zbývá tak vyřešit problém měření 

vzdálenosti mezi těžištěm břemene a jeřábovým hákem a dále stanovení hmotového momentu 

setrvačnosti zavěšeného břemene. V případě měření vzdálenosti mezi těžištěm břemene a 

jeřábovým hákem by bylo možné použít laserový metr, popř. tuto vzdálenost odhadnout. 

Stanovení momentu setrvačnosti břemene k jeho těžišti je však již poměrně obtížné. Možností 

je využití údaje z jeřábové váhy o hmotnosti břemene a následné snímání obrysových rozměrů 
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CCD kamerou, což by ovšem ve spojení s odpovídajícím hardwarovým a softwarovým 

vybavením znamenalo citelný nárůst pořizovací ceny systému a tím jeho rentabilnost. 

Jak již bylo tedy nastíněno, výrazný pokrok by zcela jistě znamenalo spojení tohoto 

systému s nasazením moderních elektronických systémů, samozřejmě za předpokladu 

mezioborové kooperace, která je s ohledem na složitost problematiky opravdu nutná. 

Nicméně, spojením aparátu vyšší matematiky s nejmodernějšími elektronickými systémy by 

se zcela jistě dosáhlo vynikající přesnosti a funkčnosti systému. 
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Přílohy 

I. Abstract 

This dissertation thesis deals with problem of swinging of a load at the start of an 

overhead crane or electric hoist. 

Firstly, a definition of problem called swinging of a load with reference to fleet angle 

onto grooved cable drum is stated, as well as a description of the present state in this field. 

This description includes systems and means available in the European market that restrict the 

load swinging. 

On the basis of description of the present state, the aims of the dissertation thesis were 

specified. 

The subsequent part of this dissertation thesis deals with improvement of the 

mathematical theory that describes a motion of an overhead crane or electric hoist. The next 

degree of freedom is considered, thus the innovated mathematical theory also deliberates the 

load shape. 

An approximate solution as well as the numeric solution of the mathematical description 

of the electric hoist motion makes it possible to plot charts of deflection and acceleration of 

the inquired unknowns as well as to determine the maximal value of electric hoist 

acceleration. At this acceleration value, the allowed values of wire rope and load deflection, 

which may be set in approximate solution, will be adhered. 

It has been achieved a high accuracy of an approximate solution, even in case of greater 

values of deflection angles. Conformity of an approximate solution with numerical solution is 

for the all three degrees of freedom on high level. 

An accuracy of innovated mathematical description and its solution was experimentally 

verified on a measurement assembly constructed for purposes of this dissertation thesis. 

Design and calculation of the measurement assembly are stated as well. 

Measuring of acceleration of the electric hoist, the wire rope end and the load CG for two 

loads with different shape were performed. It has been proven that the measuring data of 

acceleration of the electric hoist and the wire rope end are in accordance with the theoretical 

data. Nevertheless, a significant effect of the load shape on its acceleration hasn’t been 

proven. However, it is apparent that the shape of the load as well as a distance between load 
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CG and wire rope fitting have a significant effect on the wire rope end electric hoist 

acceleration. 

The main benefit of this dissertation thesis is the introduction of the innovated 

mathematical theory with three degrees of freedom describing the start of electric hoist with 

suspended load. 

On the basis of solved equations of motion, it is possible both in approximate and 

numerical solution to find out for the specific load the deflection and acceleration courses of 

the electric hoist, wire rope end and load CG. It’s also possible to set maximal values of 

deflection of the wire rope end and load CG. On the basis of these values and the other values, 

the value of electric hoist acceleration is calculated and for this value the mentioned 

deflection values will be adhered. 

Next advantage of this system is focus on the practice. The starting torque of electric 

motor is considered, in contrast to other known system where the driving force acting on the 

wheel circumference is considered, as well as the other entry quantities that are usually known 

from the manufacturer of the electric hoist. 

This mathematical theory can be simply used for two mutually perpendicular directions, 

i.e. for overhead crane and electric hoist travel assuming that the same acceleration value is 

deliberated. 

Inasmuch as the deflection value of the load CG is nearly always greater than deflection 

value of the wire rope end, we may expect that using of this innovated mathematical theory 

will results in a higher service life of the wire rope system and grooved cable drum, without 

the surge load in electric motor moreover. 

With reference to solved problem which is actual and relatively difficult, there is a 

considerable area for the next development of this mathematical theory and its application. 

Using of electric hoist with helical corrected gearing may be very profitable in reference 

to surge loading that rises from this transmission. Working of the crane track could be also 

very useful. These modifications certainly lower the disturbance of the measuring data. 

In case of practice using of this mathematical theory, there is necessary to solve the 

problem with measuring the distance between load CG and crane hook as well as the load 

inertia determination. In all likelihood, the using of modern electronic elements such a CCD 

camera will be necessary, but it may be very profitable. 
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