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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

TÝN, M. Analýza mechanismu pračky z hlediska kmitání: bakalářská práce. Ostrava: 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra aplikované mechaniky, 2018, 

54 s. Vedoucí práce: Podešva, J. 

Bakalářská práce se zabývá analýzou kmitání průmyslové pračky. V úvodu je krátce 

popsána daná problematika a historie praní, společně s představením hlavních výrobců 

průmyslových praček. Dále se práce zabývá problematikou kmitání a analytickým výpočtem 

modální analýzy zjednodušeného rovinného modelu pračky. Následně je popsán samotný 

model pračky a jeho převedení na výpočtový model pomocí metody konečných prvků. 

Hlavní částí práce je modální analýza, která zjistí vlastní frekvence a vlastní tvary pračky, a 

harmonická analýza, která zahrne budicí odstředivou sílu. Výsledky určí, zdali při ždímání 

pračka nedosáhne rezonance a jsou-li zjištěné vibrace bezpečné pro chod pračky. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

TÝN, M. The Analysis of the Washing Machine Mechanism with Respect to the 

Vibration Appearance: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 

Faculty of Mechanical Engineering, Department of Applied Mechanics, 2018, 54 p. Thesis 

head: Podešva, J. 

Bachelor thesis is dealing with the analysis of vibrations of the industrial washing 

machine. The introduction shortly describes the topic and history of washing, together with 

introducing major producers of industrial washing machines. Then, the thesis deals with 

vibrations and analytical calculation of the modal analysis of the simplified plane model of 

the washing machine. Afterwards, the model of the washing machine and its transfer into 

calculating model by finite element method is described. Main part of the thesis is modal 

analysis, which finds out eigenfrequencies and eigenvectors of the washing machine and 

harmonic analysis, which includes excitation centrifugal force. The results determine, if the 

washing machine does not resonate during spin-drying and if the vibrations are safe for 

operation of the washing machine. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

Značka Jednotka Název 

𝑎 [m·s-2] zrychlení 

𝑎, 𝑏 [m] délkové rozměry 

𝑏 [N·s·m-1] součinitel tlumení 

E [MPa] modul pružnosti v tahu 

𝐹𝑏 [N] tlumicí síla 

𝐹𝑖 [N] direkční síla ve směru souřadnicových os 

𝐹𝑘 [N] direkční síla 

𝐹𝑜𝑑 [N] odstředivá síla 

𝐹(𝑡) [N] časově proměnná síla 

f [N] sloupcová matice sil 

𝑓𝑖 [Hz] frekvence 

ℎ, ℎ𝑇 [m] výška těžiště 

ℎ𝑆 [m] výška středu 

𝐼𝑇 [kg·m2] moment setrvačnosti k těžišti 

𝐼𝑥, 𝐼𝑦, 𝐼𝑧 [kg·m2] moment setrvačnosti k souřadnicovým osám 

K [N·m-1] matice tuhosti 

𝑘 [N·m-1] tuhost 

𝑘𝑥, 𝑘𝑦, 𝑘𝑧 [N·m-1] tuhost ve směru souřadnicových os 

M [kg] matice hmot 

𝑚 [kg] hmotnost 

𝑚𝑛 [kg] hmotnost nevývažku 

𝑛 [min-1] otáčky 

q [m] sloupcová matice posunutí 

q̈ [m·s-2] sloupcová matice zrychlení 

qa [m] sloupcová matice amplitud posunutí 

𝑞𝐴, 𝑞𝐵 [m] kosinová a sinová složka posunutí 

𝑟𝑛 [m] vzdálenost nevývažku od těžiště (excentricita) 

S [-] geometrický střed 

T [-] těžiště 

𝑡 [s] čas 

u [mm] posunutí 

V [-] matice vlastních tvarů 

v [-] vlastní vektor 
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𝑣 [m·s-1] rychlost 

𝑥, 𝑦, 𝑧 [m] posunutí ve směru souřadnicových os 

�̇�, �̇�, �̇� [m·s-1] rychlost ve směru souřadnicových os 

�̈�, �̈�, �̈� [m·s-2] zrychlení ve směru souřadnicových os 

𝑥𝑎, 𝑦𝑎 [m] amplituda posunutí 

𝑥𝐴, 𝑥𝐵 [m] kosinová a sinová složka posunutí ve směru osy x 

𝑦𝐴, 𝑦𝐵 [m] kosinová a sinová složka posunutí ve směru osy y 

𝛼, 𝛽, 𝛾  [°] úhel natočení okolo souřadnicových os 

∆𝑙𝑖 [m] prodloužení pružiny 

𝜂 [-] činitel naladění 

𝜆𝑖 [s-2] vlastní číslo 

𝜇 [-] Poissonovo číslo 

ξ [-] poměrný útlum 

π [-] Ludolfovo číslo 

𝜙 [°] úhel natočení okolo těžiště 

𝜙𝑎 [°] amplituda úhlu natočení 

𝜙𝐴, 𝜙𝐵 [°] kosinová a sinová složka úhlu natočení 

𝜑 [°] fázový posuv 

𝜓 [°] úhel určující aktuální polohu odstředivé síly 

𝛺0 [s-1] vlastní kruhová frekvence netlumeného kmitání 

𝛺𝑖 [s-1] vlastní kruhová frekvence 

𝜔 [s-1] úhlová rychlost 
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1 Úvod 

1.1 Popis problematiky  

Cílem bakalářské práce je zkoumat kmitání průmyslové pračky buzené odstředivou silou 

při odstřeďování (ždímání). Vnitřní buben pračky se zde otáčí vysokými otáčkami, což 

způsobuje vibrace. Největší problém by nastal v případě rezonance, kdy se frekvence otáčení 

bubnu blíží k některé z vlastních frekvencí pračky. Při rezonanci se amplitudy kmitání 

mnohonásobně zvětšují, v důsledku čehož může dojít k poškození pračky. 

Výpočet bude realizován v softwaru Ansys Workbench 17.0, kde bude použita metoda 

konečných prvků (FEM – z angl. Finite Element Method), která model pračky převede na 

konečný počet elementů. Nejprve se provede modální analýza, která zjistí vlastní frekvence 

mechanismu. Harmonická analýza poté do výpočtu zahrne budící odstředivou sílu. 

 

Obrázek 1 - Model pračky v prostředí Ansys Workbench 17.0 

Pokud by došlo k rezonanci, musel by se buď upravit model pračky konstrukčně, což by 

způsobilo změnu vlastních frekvencí, nebo upravit otáčky, resp. frekvenci otáčení bubnu při 

ždímání prádla. 
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1.2 Historie praní 

Nutnost prát prádlo vznikla společně s počátkem nošení tkaného oblečení. V minulosti 

ovšem nebylo praní takové, jak jej známe dnes. Vždyť i samotné slovo prát vzniklo 

z manuální činnosti, která jej provázela – otloukání prádla o kameny. Až do poloviny 18. 

století se pralo ve velkých kádích šlapáním, tlučením dřevěnými holemi či plácačkami a 

podobně. Zkrácení doby praní přišlo až 

s valchami, neboli pracími deskami, 

které se používaly až do poloviny 20. 

století. V průběhu let se vyráběly 

z celé řady materiálů, jako dřevo, 

pálená hlína, plech, později i umělá 

hmota. Fyzická práce však byla i 

nadále nedílnou součástí praní.  

Ta se začala omezovat příchodem praček, z nichž nejstarší valchová pračka se od valchy, 

jak už název napovídá, příliš neodlišovala – prádlo se v ní velice opotřebovávalo. Bubnová 

pračka byla k prádlu šetrnější, ale méně účinná, zvedla se tedy opět doba praní. Ve vířivých 

pračkách se zase prádlo zamotávalo do vířiče, který rotoval pouze jedním směrem. 

Přelomem se stala elektrická pračka, vynalezená roku 1906 Američanem Alva Fischerem. 

Těžké prádlo se ale muselo po praní stále ručně ždímat, čemuž ulevil až později vynález 

ždímačky. Posledním nedostatkem se tak stala nutnost přítomnosti člověka při praní. 

Automatická pračka, která je dnes povinnou výbavou 

každé domácnosti, spojila praní, máchání i následné 

odstřeďování do jednoho stroje. V USA se začaly běžně 

používat již ve 40. letech minulého století, v našich 

zemích byla první automatická pračka vyrobena v závodě 

ROMO Fulnek v roce 1957, do domácností se ale dostaly 

až v 80. letech. V moderní době existuje nepřeberné 

množství typů praček různých firem umožňující snadné a 

rychlé praní všech možných materiálů. 

  

Obrázek 2 – Valcha [4] 

Obrázek 3 - Automatická pračka [6] 
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1.3 Průmyslové pračky  

Tato bakalářská práce se bude zabývat pračkami průmyslovými. Ty jsou využívány 

převážně v hotelech, restauracích, nemocnicích a dalších institucích. Hlavní rozdíl je 

v kapacitě prádla, která je několikanásobně vyšší, u největších praček sahá až do stovek 

kilogramů. 

V České Republice působí několik firem zabývajících se výrobou průmyslových praček. 

Mezi nejznámější patří společnost Primus, která se řadí mezi přední světové výrobce 

průmyslové prádelenské techniky, konkrétně odpružených praček s vysokými otáčkami, 

neodpružených praček, hygienických bariérových praček, bubnových sušičů a žehličů. 

Od roku 1991 na našem území působí i firma MERON, a.s. se sídlem v Mankovicích u Oder, 

která navazuje na výrobu ROMO Fulnek včetně zákaznické podpory a servisu. 

 

Obrázek 4 - Průmyslová pračka firmy Primus [7] 
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2 Úvod do problematiky kmitání 

2.1 Kmitání lineárních soustav s jedním stupněm volnosti  

Při kmitání s jedním stupněm volnosti určuje polohu tělesa jediná souřadnice. Příkladem 

může být podélné kmitání, při kterém těleso koná přímočarý pohyb. Nejjednodušším typem 

kmitání je volné netlumené kmitání, jehož model je složen pouze z tuhého tělesa o hmotnosti 

𝑚, pohybujícího se bez odporu prostředí po dokonale hladké podložce, a pružiny o tuhosti 

𝑘, kterou je těleso uchyceno k rámu. Deformace pružiny vyvolává tzv. direkční sílu, která 

má směr opačný ke směru pohybu tělesa a působí v ose pružiny. Direkční síla se vypočte: 

𝐹𝑘 = 𝑘 ∙ 𝑥 (2.1) 

kde 𝑥 je souřadnice určující polohu tělesa, popř. prodloužení pružiny. 

Při volném netlumeném kmitání přibývá v soustavě tlumicí člen, které kmitavý pohyb 

brzdí. V modelu se tento člen značí jako hydraulický tlumič o součiniteli tlumení 𝑏, 

připojený paralelně s pružinou a vyvolává tlumicí sílu, která se spočte: 

𝐹𝑏 = 𝑏 ∙ 𝑣 = 𝑏 ∙ �̇� (2.2) 

kde v je rychlost pohybu tělesa neboli první derivace souřadnice 𝑥. 

U vynuceného kmitání na kmitající 

těleso působí vnější síla 𝐹(𝑡), která může 

mít různý časový průběh, např. v našem 

případě pračky se jedná o harmonický 

průběh odstředivé síly. Při kmitání, ať už 

volném, nebo buzeném, se řeší pohybová 

rovnice. Ta vypadá pro kmitání o jednom 

stupni volnosti následovně: 

𝑚 ∙ 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑣 + 𝑘 ∙ 𝑥 = 𝐹(𝑡) (2.3) 

nebo také: 

𝑚 ∙ �̈� + 𝑏 ∙ �̇� + 𝑘 ∙ 𝑥 = 𝐹(𝑡) (2.4) 

kde 𝑎 je zrychlení pohybu tělesa neboli druhá derivace souřadnice x. 

Dosud byla řeč o kmitání podélném. S kmitavým pohybem se však lze setkat i jindy. 

Pokud kmitající těleso rotuje, jedná se o rotační neboli také kroutivé (torzní) kmitání. 

V případě nosníku, který se ohýbá, jde o ohybové kmitání a při rotaci hřídele s kotoučem, 

jehož těžiště je vyoseno o určitou excentricitu, vzniká tzv. krouživé kmitání. Řešení těchto 

typů kmitání je však velmi podobné podélnému kmitání. 

Obrázek 5 - Model buzené kmitající soustavy [3] 
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2.2 Kmitání s více stupni volnosti  

Při zkoumání reálných mechanických soustav modely s jedním stupněm volnosti již 

nestačí. Používají se proto modely s více stupni volnosti, jejichž počet závisí na počtu 

nezávislých souřadnic udávající polohu tělesa. Pohybových rovnic je přitom stejné 

množství, jako stupňů volnosti. 

Stejně jako u kmitání s jedním stupněm volnosti existuje více modelů pro kmitání s více 

stupni volnosti, např. podélné kmitání více těles, rotační kmitání několika kotoučů, ohybové 

kmitání s více hmotnými body. V další podkapitole bude proveden příklad výpočtu 

pro rovinné kmitání tělesa, jehož poloha je určena dvěma souřadnicemi posunutí a jedním 

natočením, jde tedy o soustavu se třemi stupni volnosti. 

2.3  Příklad kmitání se třemi stupni volnosti  

V této podkapitole bude proveden analytický výpočet zjednodušené rovinné úlohy 

pračky se třemi stupni volnosti. Hodnoty budou použity ze skutečného modelu a výsledky 

budou poté v kapitole 5 porovnány s těmi, které budou spočteny numerickou metodou 

konečných prvků pomocí počítače. 

1.3.1 Zadání  

Průmyslová pračka o celkové hmotnosti m je uložena na čtyřech pryžových silenblocích. 

Jejich vodorovná rozteč je 𝑏. Těžiště pračky T leží uprostřed vodorovné rozteče 𝑏 a ve výšce 

hT nad rovinou uložení pračky. Moment setrvačnosti pračky k těžišti je 𝐼𝑇. 

 

Obrázek 6 - Příklad rovinného kmitání se třemi stupni volnosti 
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Pružné uložení na pryžových silenblocích představuje dvě složky tuhosti. Ve svislém 

směru (silenblok je stlačován) je tuhost 𝑘𝑦, ve vodorovném směru (dochází ke zkosení 

silenbloku) je tuhost 𝑘𝑥. Zadané hodnoty odpovídají jednomu silenbloku. Těleso pračky má 

tři stupně volnosti, okamžitá poloha pračky je dána souřadnicemi těžiště 𝑥 a 𝑦 a úhlem 

natočení 𝜙. 

Vyřešte vlastní frekvence a vlastní tvary pračky, vlastní tvary normujte na jedničku. 

Charakter každého vlastního tvaru demonstrujte graficky (poměr posunutí a natočení, viz též 

obrázek 6).  

Součástí pračky je prací buben, rotující otáčkami 𝑛. Nevývaha náplně je 𝑚𝑛, uložená 

na poloměru 𝑟𝑛. Tomu odpovídá odstředivá síla 𝐹𝑜𝑑, rotující společně s bubnem. Střed 

bubnu S je ve výšce ℎ𝑆 nad rovinou uložení pračky. 

Vyřešte ustálené vynucené kmitání buzené odstředivou silou, tedy amplitudy 

jednotlivých souřadnic xa, 𝑦𝑎 a 𝜙𝑎. 

𝑚 = 1800 kg 𝐼𝑇 = 640 kg ∙ m2 𝑏 = 1660 mm ℎ𝑇  = 122,7 mm 

𝑘𝑥 = 33 N ∙ mm-1 𝑘𝑦 = 140 N ∙ mm-1   

𝑚𝑛 = 40 kg 𝑟𝑛 = 300 mm 𝑛 = 800 min
-1

 ℎ𝑆 = 120 mm 

1.3.2 Modální analýza  

Jako první krok se musí každý silenblok nahradit dvěma pružinami a určit směry 

direkčních sil, tedy zda bude pružina stlačovaná nebo natahována. Jak je patrné z obrázku 7, 

pružiny vyvolávající sílu 𝐹𝑥1 se budou natahovat, zbytek pružin se bude stlačovat. 

 

Obrázek 7 - Zaznačení direkčních sil 
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Jedná se o kmitání se třemi stupni volnosti, proto budou i tři pohybové rovnice, dvě pro 

posuvy ve směrech os x a y a třetí pro natočení: 

𝑚 ∙ �̈� = −𝐹𝑥1 − 𝐹𝑥2 

𝑚 ∙ �̈� = 𝐹𝑦1 + 𝐹𝑦2 

𝐼𝑇 ∙ �̈� = −𝐹𝑥1 ∙ ℎ𝑇 − 𝐹𝑥2 ∙ ℎ𝑇 − 𝐹𝑦1 ∙
𝑏

2
+ 𝐹𝑦2 ∙

𝑏

2
 

(2.5) 

Jelikož je pračka umístěna celkem na čtyřech silenblocích, každá síla zaznačená 

na obrázku 7 představuje dvě direkční síly. Direkční síly se dále vypočtou následovně: 

𝐹𝑥1 = 2 ∙ 𝐹𝑘𝑥1 = 2 ∙ 𝑘𝑥 ∙ ∆𝑙𝑥1 

𝐹𝑦1 = 2 ∙ 𝐹𝑘𝑦1 = 2 ∙ 𝑘𝑦 ∙ ∆𝑙𝑦1 

𝐹𝑥2 = 2 ∙ 𝐹𝑘𝑥2 = 2 ∙ 𝑘𝑥 ∙ ∆𝑙𝑥2 

𝐹𝑦2 = 2 ∙ 𝐹𝑘𝑦2 = 2 ∙ 𝑘𝑦 ∙ ∆𝑙𝑦2 

(2.6) 

Deformace pružin se bude v tomto případě linearizovat – s deformacemi pružin ve směru 

kolmém k ose pružiny se nepočítá, jelikož jejich velikost je zanedbatelná. Prodloužení 

jednotlivých pružin pak vyplývá z geometrie a lze je vypočíst: 

∆𝑙𝑥1 = 𝑥 + 𝜙 ∙ ℎ𝑇 

∆𝑙𝑦1 = −𝑦 + 𝜙 ∙
𝑏

2
 

∆𝑙𝑥2 = 𝑥 + 𝜙 ∙ ℎ𝑇 

∆𝑙𝑦2 = −𝑦 − 𝜙 ∙
𝑏

2
 

(2.7) 

Po dosazení do pohybových rovnic a drobných úpravách dostaneme: 

𝑚 ∙ �̈� + 4 ∙ 𝑘𝑥 ∙ 𝑥 + 0 ∙ 𝑦 + 4 ∙ 𝑘𝑥 ∙ ℎ𝑇 ∙ 𝜙 = 0 

𝑚 ∙ �̈� + 0 ∙ 𝑥 + 4 ∙ 𝑘𝑦 ∙ 𝑦 + 0 ∙ 𝜙 = 0 

𝐼𝑇 ∙ �̈� + 4 ∙ 𝑘𝑥 ∙ ℎ𝑇 ∙ 𝑥 + 0 ∙ 𝑦 + (4 ∙ 𝑘𝑥 ∙ ℎ𝑇
2 + 𝑘𝑦 ∙ 𝑏2) ∙ 𝜙 = 0 

(2.8) 

Tato trojice rovnic se dá zapsat také maticově ve tvaru: 

𝐌 ∙ �̈� + 𝐊 ∙ 𝐪 = 𝟎 (2.9) 

kde M je čtvercová matice hmot, �̈� je sloupcová matice zrychlení, K je čtvercová matice 

tuhosti a q je sloupcová matice posunutí. Na pravé straně je pak sloupcová matice nul. 

V tomto případě jsou matice hmot a matice tuhosti rovny: 

𝐌 = [
𝑚 0 0
0 𝑚 0
0 0 𝐼𝑇

] = [
1800 0 0

0 1800 0
0 0 640

] (2.10) 
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𝐊 = [

𝑘11 𝑘12 𝑘13

𝑘21 𝑘22 𝑘23

𝑘31 𝑘32 𝑘33

] = [

4 ∙ 𝑘𝑥 𝟎 4 ∙ 𝑘𝑥 ∙ ℎ𝑇

𝟎 4 ∙ 𝑘𝑦 𝟎

4 ∙ 𝑘𝑥 ∙ ℎ𝑇 𝟎 4 ∙ 𝑘𝑥 ∙ ℎ𝑇
2 + 𝑘𝑦 ∙ 𝑏2

] 

𝐊 = [
132000 0 16196

0 560000 0
16196 0 387771

] 

(2.11) 

Při dosazení do rovnice 2.9 za sloupcové matice zrychlení a polohy předpokládaného 

řešení ve tvaru: 

𝐪 = 𝐪𝐚 ∙ sin(𝛺 ∙ 𝑡 + 𝜑) 

�̈� = −𝐪𝐚 ∙ 𝛺2 ∙ sin(𝛺 ∙ 𝑡 + 𝜑) 
(2.12) 

kde 𝛺 je vlastní kruhová frekvence, 𝑡 je čas, 𝜑 je fázový posuv a 𝐪𝐚 je sloupcová matice 

(vektor) amplitud posunutí. Po úpravě základní rovnice pro řešení vlastního netlumeného 

kmitání vznikne: 

(𝐊 − Ω2 ∙ 𝐌) ∙ 𝐯 = (𝐊 − λ ∙ 𝐌) ∙ 𝐯 = 𝟎 (2.13) 

Rovnice 2.13 představuje tzv. zobecnělý matematický problém vlastních čísel 𝜆 a 

vlastních vektorů v. Pro řešení tohoto problému existuje řada metod, jejich rozbor však není 

pro tuto práci podstatný. K nalezení vlastních čísel lze použít např. frekvenční determinant 

(FD), který musí být roven nule, aby existovalo netriviální řešení:  

𝐅𝐃 = |𝐊 − λ ∙ 𝐌| = [

𝑘11 − 𝜆 ∙ 𝑚 𝟎 𝑘13

𝟎 𝑘22 − 𝜆 ∙ 𝑚 𝟎
𝑘31 𝟎 𝑘33 − 𝜆 ∙ 𝐼𝑇

] = 0 (2.14) 

Pro výpočet determinantu existuje opět více možností, pro jednoduchý determinant jako 

tento lze využít např. Sarrusova pravidla. Dostaneme kubickou rovnici, kterou pomocí 

softwaru vyřešíme a nalezené kořeny představují vlastní čísla: 

𝜆1 = 72,91 s−2 

𝜆2 = 311,11 s−2 

𝜆3 = 606,32 s−2 

(2.15) 

Z vlastních čísel poté lze snadno vypočíst vlastní kruhové frekvence Ω a frekvence f: 

𝛺1 = √𝜆1 = 8,54 s−1 

𝛺2 = √𝜆2 = 17,64 s−1 

𝛺3 = √𝜆3 = 24,62 s−1 

(2.16) 
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𝑓1 =
𝛺1

2 ∙ 𝜋
= 1,359 Hz 

𝑓2 =
𝛺2

2 ∙ 𝜋
= 2,807 Hz 

𝑓3 =
𝛺3

2 ∙ 𝜋
= 3,919 Hz 

(2.17) 

Nyní je zapotřebí určit vlastní tvary. Ty lze vyřešit ručně pomocí subdeterminantů 

frekvenčního determinantu, popřípadě lze použít vhodného programu, v tomto případě 

Matlab R2017b, pomocí něhož dospějeme k matici vlastních tvarů V: 

𝐕 = [
146,3 0 8,592

0 −81,03 0
−6,946 0 508,5

] (2.18) 

Matici vlastních tvarů je zapotřebí normovat na jedničku. Toho se docílí vydělením 

každého sloupce matice nejvyšším číslem (v absolutní hodnotě) v daném sloupci: 

𝐕 = [
1 0 0,017
0 1 0

−0,047 0 1
] (2.19) 

Grafická demonstrace charakteru každého vlastního tvaru je znázorněna červenou 

barvou na obrázku 8. Černou barvou je vyznačena původní poloha. 

 

Obrázek 8 - Grafická demonstrace vlastních tvarů 
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1.3.3 Harmonická analýza  

Harmonickou analýzou se myslí řešení vynuceného kmitání. Budicí síla je v tomto 

případě odstředivá síla vyvolaná rotující nevývahou náplně. K jejímu výpočtu je potřeba 

zjistit velikost úhlové rychlosti ω otáčení bubnu pračky: 

𝜔 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛

60
= 83,78 s-1 (2.20) 

Nyní jsou známy všechny veličiny potřebné k spočtení velikosti odstředivé síly – úhlová 

rychlost 𝜔 = 83,78 s-1, hmotnost nevývažku 𝑚𝑛 = 40 kg, a také jeho vzdálenosti od středu 

rotace 𝑟𝑛 = 0,3 m: 

𝐹𝑜𝑑 = 𝑚𝑛 ∙ 𝜔2 ∙ 𝑟𝑛 = 84229 N (2.21) 

Pří řešení vynuceného kmitání přibývá do maticového zápisu pohybové rovnice na její 

pravé straně sloupcová matice (vektor) sil f: 

𝐌 ∙ �̈� + 𝐊 ∙ 𝐪 = 𝐟 (2.22) 

Tato sloupcová matice sil obsahuje složky odstředivé síly: 

𝐟 = {

𝐹𝑜𝑑 ∙ cos𝜔𝑡
𝐹𝑜𝑑 ∙ sin 𝜔𝑡

−𝐹𝑜𝑑(ℎ𝑆 − ℎ𝑇) ∙ cos𝜔𝑡
} (2.23) 

Výchylka lze rozložit na obecný tvar s kosinovou a sinovou složkou: 

𝑞 = 𝑞𝐴 ∙ cos𝜔𝑡 + 𝑞𝐵 ∙ sin 𝜔𝑡 (2.24) 

Tato výchylka se dosadí do pohybové rovnice včetně její druhé derivace. V dalším kroku 

se rozdělí kosinová a sinová složka a jednotlivé rovnice, podělené cos𝜔𝑡, resp. sin𝜔𝑡 budou 

vypadat následovně: 

(𝑘11 − 𝑚 ∙ 𝜔2) ∙ 𝑥𝐴 + 0 ∙ 𝑦𝐴 + 𝑘13 ∙ 𝜙𝐴 = 𝐹𝑜𝑑 

0 ∙ 𝑥𝐴 + (𝑘22 − 𝑚 ∙ 𝜔2) ∙ 𝑦𝐴 + 0 ∙ 𝜙𝐴 = 0 

𝑘31 ∙ 𝑥𝐴 + 0 ∙ 𝑦𝐴 + (𝑘33 − 𝐼𝑇 ∙ 𝜔2) ∙ 𝜙𝐴 = −𝐹𝑜𝑑 ∙ (ℎ𝑆 − ℎ𝑇) 

(𝑘11 − 𝑚 ∙ 𝜔2) ∙ 𝑥𝐵 + 0 ∙ 𝑦𝐵 + 𝑘13 ∙ 𝜙𝐵 = 0 

0 ∙ 𝑥𝐵 + (𝑘22 − 𝑚 ∙ 𝜔2) ∙ 𝑦𝐵 + 0 ∙ 𝜙𝐵 = 𝐹𝑜𝑑 

𝑘31 ∙ 𝑥𝐵 + 0 ∙ 𝑦𝐵 + (𝑘33 − 𝐼𝑇 ∙ 𝜔2) ∙ 𝜙𝐵 = 0 

(2.25) 

Vyřešením této soustavy 6 rovnic o 6 neznámých se získají tyto výsledky: 

𝑥𝐴 = −6,737 mm 

𝑦𝐴 = 0 

𝜙𝐴 = −0,005° 

𝑥𝐵 = 0 

𝑦𝐵 = −6,976 mm 

𝜙𝐵 = 0 

(2.26) 
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Výsledné amplitudy souřadnic vynuceného kmitání (řešení harmonické analýzy) 

vzniknou prostým sečtením obou složek souřadnice: 

𝑥𝑎 = 𝑥𝐴 + 𝑥𝐵 = −6,737 mm 

𝑦𝑎 = 𝑦𝐴 + 𝑦𝐵 = −6,976 mm 

𝜙𝑎 = 𝜙𝐴 + 𝜙𝐵 = −0,005° 

(2.27) 

2.4 Prostorové kmitání se šesti stupni volnosti  

V minulé podkapitole byl probírán příklad kmitání 

v rovině. V případě kmitání reálné pračky však nelze tento 

model využít. Pokud se pračka zjednodušeně uvažuje jako 

jediné těleso, pak má v prostoru 6 stupňů volnosti, z čehož tři 

jsou posuvy ve směru jednotlivých os x, y a z, zbylé tři 

představují rotace okolo těchto os. 

Celý postup se od výpočtu v kapitole 2.3 příliš neliší, 

ruční počítání problému se však značně prodlouží. Z tohoto 

důvodu se pro složitější úlohy používá software, např. Ansys Workbench 17.0, jehož princip 

bude krátce rozebrán v kapitole 4. 

Na následujícím příkladu budou sestaveny matice hmot a matice tuhostí pro kmitání se 

šesti stupni volnosti. 

 

Obrázek 10 - Příklad kmitání se šesti stupni volnosti 

Obrázek 9 - Stupně volnosti tělesa 

v prostoru [9] 
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Na obrázku 8 je znázorněno těleso v prostoru zjednodušené na kvádr. Těžiště tělesa T, 

ve kterém je počátek souřadnicového systému, se nachází ve vertikálních směrech uprostřed 

(ve vzdálenosti 𝑎 od boční a vzdálenosti 𝑏 od přední stěny) a horizontálně ve výšce ℎ nad 

spodní podstavou kvádru. Dané těleso má hmotnost 𝑚 a momenty setrvačnosti vzhledem 

k souřadnicovým osám 𝐼𝑥, 𝐼𝑦 a 𝐼𝑧. Okamžitá poloha tělesa je dána souřadnicemi těžiště 𝑥, 𝑦 

a 𝑧, dále pak natočením kolem osy x 𝛼, kolem osy y 𝛽 a kolem osy z 𝛾. 

Těžiště je ve všech čtyřech rozích podstavy upevněno na třech pružinách na obrázku 

znázorněných direkčními silami. Dohromady na těleso působí 12 direkčních sil, přičemž ve 

všech pružinách se uvažuje tlakové zatížení. Tuhost pružin ve směru osy x je 𝑘𝑥, ve směru 

osy y 𝑘𝑦 a ve směru osy z 𝑘𝑧. 

Pohybových rovnic bude 6 (tři pro posuvy a tři pro natočení kolem jednotlivých os), 

jejich základní tvary budou vypadat takto: 

𝑚 ∙ �̈� = −𝐹𝑥1 − 𝐹𝑥2 + 𝐹𝑥3 + 𝐹𝑥4 

𝑚 ∙ �̈� = 𝐹𝑦1 + 𝐹𝑦2 + 𝐹𝑦3 + 𝐹𝑦4 

𝑚 ∙ �̈� = −𝐹𝑧1 + 𝐹𝑧2 + 𝐹𝑧3 − 𝐹𝑧4 

𝐼𝑥 ∙ �̈� = (𝐹𝑦1 − 𝐹𝑦2 − 𝐹𝑦3 + 𝐹𝑦4) ∙ 𝑏 + (−𝐹𝑧1 + 𝐹𝑧2 + 𝐹𝑧3 − 𝐹𝑧4) ∙ ℎ 

𝐼𝑦 ∙ �̈� = (−𝐹𝑥1 + 𝐹𝑥2 − 𝐹𝑥3 + 𝐹𝑥4) ∙ 𝑏 + (𝐹𝑧1 − 𝐹𝑧2 + 𝐹𝑧3 − 𝐹𝑧4) ∙ 𝑎 

𝐼𝑧 ∙ �̈� = (−𝐹𝑥1 − 𝐹𝑥2 + 𝐹𝑥3 + 𝐹𝑥4) ∙ ℎ + (𝐹𝑦1 + 𝐹𝑦2 − 𝐹𝑦3 − 𝐹𝑦4) ∙ 𝑎 

(2.28) 

Direkční síly se vypočtou opět jako součin tuhosti pružiny a jejího prodloužení: 

𝐹𝑥1 = 𝑘𝑥 ∙ ∆𝑙𝑥1 = 𝑘𝑥 ∙ (𝑥 + 𝑏 ∙ 𝛽 + ℎ ∙ 𝛾) 

𝐹𝑦1 = 𝑘𝑦 ∙ ∆𝑙𝑦1 = 𝑘𝑦 ∙ (−𝑦 − 𝑏 ∙ 𝛼 − 𝑎 ∙ 𝛾) 

𝐹𝑧1 = 𝑘𝑧 ∙ ∆𝑙𝑧1 = 𝑘𝑧 ∙ (𝑧 + ℎ ∙ 𝛼 − 𝑎 ∙ 𝛽) 

𝐹𝑥2 = 𝑘𝑥 ∙ ∆𝑙𝑥2 = 𝑘𝑥 ∙ (𝑥 − 𝑏 ∙ 𝛽 + ℎ ∙ 𝛾) 

𝐹𝑦2 = 𝑘𝑦 ∙ ∆𝑙𝑦2 = 𝑘𝑦 ∙ (−𝑦 + 𝑏 ∙ 𝛼 − 𝑎 ∙ 𝛾) 

𝐹𝑧2 = 𝑘𝑧 ∙ ∆𝑙𝑧2 = 𝑘𝑧 ∙ (−𝑧 − ℎ ∙ 𝛼 + 𝑎 ∙ 𝛽) 

𝐹𝑥3 = 𝑘𝑥 ∙ ∆𝑙𝑥3 = 𝑘𝑥 ∙ (−𝑥 + 𝑏 ∙ 𝛽 − ℎ ∙ 𝛾) 

𝐹𝑦3 = 𝑘𝑦 ∙ ∆𝑙𝑦3 = 𝑘𝑦 ∙ (−𝑦 + 𝑏 ∙ 𝛼 + 𝑎 ∙ 𝛾) 

𝐹𝑧3 = 𝑘𝑧 ∙ ∆𝑙𝑧3 = 𝑘𝑧 ∙ (−𝑧 − ℎ ∙ 𝛼 − 𝑎 ∙ 𝛽) 

𝐹𝑥4 = 𝑘𝑥 ∙ ∆𝑙𝑥4 = 𝑘𝑥 ∙ (−𝑥 − 𝑏 ∙ 𝛽 − ℎ ∙ 𝛾) 

𝐹𝑦4 = 𝑘𝑦 ∙ ∆𝑙𝑦4 = 𝑘𝑦 ∙ (−𝑦 − 𝑏 ∙ 𝛼 + 𝑎 ∙ 𝛾) 

𝐹𝑧4 = 𝑘𝑧 ∙ ∆𝑙𝑧4 = 𝑘𝑧 ∙ (𝑧 + ℎ ∙ 𝛼 + 𝑎 ∙ 𝛽) 

(2.29) 
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Tyto direkční síly se poté dosadí do pohybových rovnic a po úpravách vznikne 

následující soustava pohybových rovnic: 

 𝑚 ∙ �̈� + 4 ∙ 𝑘𝑥 ∙ 𝑥 + 4 ∙ 𝑘𝑥 ∙ ℎ ∙ 𝛾 = 0 

𝑚 ∙ �̈� + 4 ∙ 𝑘𝑦 ∙ 𝑦 = 0 

𝑚 ∙ �̈� + 4 ∙ 𝑘𝑧 ∙ 𝑧 + 4 ∙ 𝑘𝑧 ∙ ℎ ∙ 𝛼 = 0 

𝐼𝑥 ∙ �̈� + 4 ∙ 𝑘𝑧 ∙ ℎ ∙ 𝑧 + 4 ∙ 𝑘𝑦 ∙ 𝑏2 ∙ 𝛼 + 4 ∙ 𝑘𝑧 ∙ ℎ2 ∙ 𝛼 = 0 

𝐼𝑦 ∙ �̈� + 4 ∙ 𝑘𝑥 ∙ 𝑏2 ∙ 𝛽 + 4 ∙ 𝑘𝑧 ∙ 𝑎2 ∙ 𝛽 = 0 

𝐼𝑧 ∙ �̈� + 4 ∙ 𝑘𝑥 ∙ ℎ ∙ 𝑥 + 4 ∙ 𝑘𝑥 ∙ ℎ2 ∙ 𝛾 + 4 ∙ 𝑘𝑦 ∙ 𝑎2 ∙ 𝛾 = 0 

(2.30) 

Tato soustava lze zapsat opět v maticovém tvaru viz rovnice 2.9. Z rovnic pak už lze 

přímo vyjádřit matice hmot M a matice tuhosti K: 

𝐌 =

[
 
 
 
 
 
𝑚 0 0 0 0 0
0 𝑚 0 0 0 0
0 0 𝑚 0 0 0
0 0 0 𝐼𝑥 0 0
0 0 0 0 𝐼𝑦 0

0 0 0 0 0 𝐼𝑧]
 
 
 
 
 

 (2.31) 

K = 

[
 
 
 
 
 
 

4𝑘𝑥 0 0 0 0 4𝑘𝑥 ∙ ℎ
0 4 ∙ 𝑘𝑦 0 0 0 0

0 0 4𝑘𝑧 4𝑘𝑧 ∙ ℎ 0 0

0 0 4𝑘𝑧 ∙ ℎ 4(𝑘𝑦 ∙ 𝑏2 + 𝑘𝑧 ∙ ℎ2) 0 0

0 0 0 0 4(𝑘𝑥 ∙ 𝑏2 + 𝑘𝑧 ∙ 𝑎2) 0

4𝑘𝑥 ∙ ℎ 0 0 0 0 4(𝑘𝑥 ∙ ℎ2 + 𝑘𝑦 ∙ 𝑎2)]
 
 
 
 
 
 

 (2.32) 

Další výpočet probíhá obdobně jako v předchozí podkapitole a není již pro tuto práci 

stěžejní, proto se nebude provádět. 
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3 Zjednodušený model pračky 

V této kapitole bude popsáno, z čeho se model pračky skládá a jak vypadá. Obecně lze 

říct, že pračka se dělí na dvě části, a to pohyblivou (rotující) a nepohyblivou (statickou) část. 

Zkráceně se budou tyto části v dalším textu označovat jako rotor a stator. 

Dalším bodem této kapitoly budou vzduchové měchy, kterými je zkoumaná část pračky 

spojena s vnější konstrukcí, a také tlumiče, které slouží k tlumení kmitání pračky. 

3.1 Rotující část pračky 

 Rotor je znázorněn na obrázku 11. Skládá se ze dvou hlavních částí, a to ze sestavy 

hřídele a vnitřního bubnu pračky. Na zadním konci hřídele (na obrázku šedou barvou) se 

nachází řemenice (béžově), která přenáší pomocí řemenu krouticí moment z motoru pračky 

na hřídel. Na opačném konci je poté hřídel uložena v náboji (hnědě) vnitřního bubnu.  

Vnitřní buben je část pračky zatížená špinavým prádlem a je tvořen předním (žlutě) a 

zadním (modře) čelem a válcovým pláštěm (zeleně). V předním čelu se nachází otvor, který 

vede ke dvířkům pračky, skrz které se prádlo vkládá do bubnu. Zadní čelo je zdvojené a 

vyztužené 12 žebry (tmavě modře) přivařenými k náboji. 

 

Obrázek 11 - Rotující část pračky (sestava hřídele a vnitřního bubnu) 
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3.2 Statická část pračky 

 Stator je znázorněn na obrázku 12. Opět jej lze rozdělit na dvě základní části – vnější 

buben pračky a rám. Vnější buben se sestává z předního čela (fialově), které je na vnitřní 

straně vyztuženo (červeně), zadního čela (šedě) a pláště (bledě modře). Pod pláštěm se 

nachází vana (černě), ve níž se shromažďuje prací voda, která se následně vypouští. Plášť je 

na bocích opatřen obvodovými páskami (tmavě modře), na kterých jsou přivařeny 4 úchyty 

(tyrkysově) sloužící k připevnění vnějšího bubnu k rámu. 

 

Obrázek 12 - Statická část pračky (sestava rámu a vnějšího bubnu) 

Základní část rámu tvoří vidlice (světle a tmavě zeleně). Na prostřední části vidlice jsou 

poté dvě čela (žlutě a oranžově) sloužící k uložení ložisek a hřídele. K vidlici je poté vepředu 

připevněn obdélníkový plech (hnědě), na němž jsou připevněna dvířka pračky a ovládací 

panel. Rám je spojen se základní konstrukcí pračky pomocí čtyř vzduchových měchů, o 

kterých bude řeč v kapitole 3.3. 

Nutno dodat, že celý vnější buben musí být dokonale utěsněn, aby nedošlo k úniku vody 

z pračky. 
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3.3 Vzduchové měchy 

V konstrukci pračky je použito čtyř 

vzduchových měchů firmy Firestone, jejichž 

parametry jsou k nalezení v katalogu [10]. 

Jejich rozměry v palcích (1 in. = 25,4 mm) 

jsou uvedeny na obrázku 13. Výška měchu je 

215 mm. Tuhost ve svislém (vertikálním) 

směru je 140 kN·m-1, ve vodorovném 

(horizontálním) směru je zhruba 4 až 5 krát 

menší, konkrétně 33 kN·m-1. 

Ve zjednodušeném modelu pračky je každý vzduchový měch nahrazen třemi pružinami, 

jednou ve svislém směru s tuhostí 140 kN·m-1 a dvěma navzájem kolmýma v horizontálním 

směru, obě s tuhostí 33 kN·m-1. 

3.4 Tlumiče 

Tlumiče slouží k tlumení kmitání. Pracovat se s nimi bude během harmonické analýzy, 

kdy by při buzení odstředivou silou vznikaly vysoké hodnoty výchylek. Použito bude 8 kusů 

tlumičů Ateso P40 x 130D, jejichž dokumentace měření byla dodána vedoucím práce. Část 

měření podstatná pro určení koeficientu tlumení je přiložena k práci jako příloha A. 

V tabulce 1 jsou pro otáčky n uvedeny naměřené hodnoty tlumicí síly v tlumiči 𝐹𝑏 

(aritmetický průměr hodnot při stlačování a roztahování tlumiče) a rychlost kmitání v. 

K těmto údajům lze poté podle rovnice 2.2 dopočítat koeficient tlumení b. Jelikož jsou 

hodnoty naměřené pro nízké otáčky, musí se hodnota pro 800 ot·min-1 odhadnout, např. 

pomocí regrese v programu Microsoft Excel 2016. 

𝒏 [ot·min-1] 𝑭𝒃 [N] 𝒗 [mm·s-1] 𝒃 [N·s·m-1] 

10 98 16 6125 

25 216 40 5400 

50 420 79 5316 

75 566 119 4756 

100 655 157 4172 

120 707 190 3721 

150 774 235 3294 

Tabulka 1 – Naměřené a dopočtené hodnoty pro tlumiče Ateso 

Obrázek 13 – Schéma a rozměry vzduchového 

měchu [10] 
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Dle naměřených hodnot byly vytvořeny grafy závislostí tlumicí síly a rychlosti kmitání 

na otáčkách. Pro rychlost kmitání bylo optimální použít lineární regresi, která využívá 

lineární funkci 𝑦 = 𝑎 ∙ 𝑥 + 𝑏. Pro požadovanou hodnotu otáček 𝑛 = 800 ot·min-1 pak byla 

obdržena rychlost 𝑣 = 1255 mm·s-1. 

U závislosti tlumicí síly bylo vhodnější použít logaritmickou funkci 𝑦 = 𝑎 ∙ ln 𝑥 + 𝑏, 

pomocí které lze získat hodnotu síly pro dané otáčky 𝐹𝑏 = 1188 N. Z těchto dvou hodnot 

už lze jednoduše vypočíst koeficient tlumení 𝑏 = 947 N·s·m-1, který bude použit u tlumičů 

v harmonické analýze. 

Tlumič má na jeho obou stranách oka pro uchycení a jeho rozměry jsou vyobrazeny 

na obrázku 14. 

 

Obrázek 14 – Rozměry tlumiče P40 x 130D [příloha A] 
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4 Výpočtový model pro metodu konečných prvků 

Tato kapitola krátce popisuje princip metody konečných prvků a následně se zabývá 

převedením zjednodušeného modelu pračky na výpočtový model v softwaru Ansys 

Workbench 17.0 s využitím této metody. 

4.1 Metoda konečných prvků 

Jednoduché úlohy, jako například výše uvedený příklad rovinného kmitání tělesa se 

třemi stupni volnosti, lze řešit analyticky. U složitějších úloh by ale analytický výpočet byl 

natolik komplikovaný, že by bylo nesmyslné jej použít. Z tohoto důvodu je používáno metod 

numerických, mezi které patří i metoda konečných prvků (MKP). 

Základní myšlenkou MKP je diskretizace – převedení spojitého modelu o nekonečném 

množství prvků na diskrétní s konečným počtem prvků (elementů). Té docílíme tak, že 

na tělese vytvoříme tzv. síť (mesh). Existuje více typů prvků tvořící tuto síť, které můžeme 

obecně rozdělit na jednorozměrné (1D – např. 

beam prvky), dvourozměrné (2D – např. shell 

prvky) a trojrozměrné (3D – solid prvky). Často 

může nastat situace, že pro řešení úlohy lze 

použít více druhů prvku, například pro tyč 

průřezu I lze použít jak beam prvek, tak i shell 

nebo solid prvky. Volba prvku pak záleží na 

situaci a zkušenostech výpočtáře. 

Většina programů využívající MKP je 

založena na její deformační variantě, která úlohu řeší v posuvech (deformacích), na rozdíl 

od silové varianty, která řeší v napětích. U deformační varianty se v každém prvku v jeho 

uzlech aproximují (odhadují, blíží se ke skutečné hodnotě) hodnoty posunutí. Při aproximaci 

se používá ve většině případů lineární nebo kvadratická funkce. 

Při síťování modelu se většinou musí dbát na to, aby byla 

konečnoprvková síť zjemněna v oblastech našeho zájmu, 

v oblastech konstrukčních vrubů a podobně. Obecně platí, že 

čím menší jsou prvky v těchto místech, tím se diskrétní řešení 

blíží tomu skutečnému. Rovněž platí, že pravidelné tvary 

(čtverec, rovnostranný trojúhelník, krychle apod.) dávají 

přesnější výsledky než nepravidelné. 

Obrázek 15 - Ukázka sítě s trojrozměrnými 

prvky [11] 

 

Obrázek 16 - 2D síť, která je 

jemnější u objektu zájmu [12] 



29 

 

4.2 Výpočtový model 

Jak již bylo řečeno, pro převod je použit software Ansys v prostředí Workbench 17.0. 

Při výpočtu se bude používat jako materiál běžná konstrukční ocel s modulem pružnosti 

v tahu 𝐸 = 210 GPa a Poissonovým číslem 𝜇 = 0,3. Pro vytvoření sítě na modelu bude 

použito dvou základních typů prvků.  

Ve většině případů je vhodné použít rovinné shell (skořepinové) prvky. Těmito prvky 

se ve většině případů síťují plošné součásti, u kterých je jejich tloušťka v porovnání se 

zbylými dvěma rozměry malá. V praxi se zobrazují jako trojúhelníky nebo čtyřúhelníky 

bez tloušťky. Pro definování těchto prvků pak stačí zadat pouze tloušťku a materiál. 

V případě modelu pračky se těmito prvky bude síťovat rám, vnější buben, vnitřní buben a 

řemenice. Vizualizace diskretizací těchto částí lze vidět na obrázcích 17 až 20. 

 

Obrázek 17 - Zjednodušený model (vlevo) a výpočtový model (vpravo) rámu vysíťovaného pomocí 

skořepinových elementů 

 

Obrázek 18 - Zjednodušený model (vlevo) a výpočtový model (vpravo) vnějšího bubnu vysíťovaného 

pomocí skořepinových elementů 
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Druhým použitým prvkem je objemový solid prvek. Ten se používá obecně u všech 

částí, kde žádný rozměr není zanedbatelně malý. Má tvar kvádru nebo čtyřstěnu a v řešené 

úloze se použije pro hřídel a náboj vnitřního bubnu. Diskretizace těchto částí pračky je 

zobrazena na obrázcích 19 a 20. 

 

Obrázek 19 - Zjednodušený model (vlevo) a výpočtový model (vpravo) vnitřního bubnu vysíťovaného 

pomocí skořepinových elementů a náboje vysíťovaného pomocí solid elementů  

 

Obrázek 20 - Zjednodušený model (vlevo) a výpočtový model (vpravo) řemenice vysíťované pomocí 

skořepinových elementů a hřídele vysíťované pomocí solid elementů 

Dále je nutno do výpočtového modelu přidat pružné uložení na vzduchových měších a 

tlumení tlumičů. V obou případech se využije prvek spring, který lze definovat jak pomocí 

tuhosti, tak i koeficientu tlumení. Jak je již popsáno v kapitolách 3.3 a 3.4, v případě 

vzduchových měchů se bude v modelu nacházet dohromady 12 pružin, z toho 4 svislé 

o tuhosti 140 kN·m-1 a 8 vodorovných o tuhosti 33 kN·m-1 a pro tlumiče budou použity 4 

prvky spring ve svislém směru a 4 ve směru vodorovném, přičemž všechny budou mít 

hodnotu koeficientu tlumení 947 N·s·m-1. 
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5 Vlastní frekvence a vlastní tvary kmitání pračky 

Jak už bylo zmíněno v předešlém textu, nalezením vlastních frekvencí a vlastních tvarů 

kmitání se zabývá modální analýza. Nepočítá s buzením a provádí se na netlumeném 

modelu. Pokud by byl celý model pračky považován za jedno těleso, vlastních frekvencí, 

resp. vlastních tvarů by bylo stejný počet jako má těleso v prostoru stupňů volnosti, tedy 6. 

Jelikož se reálně jedná o soustavu těles, která mohou kmitat i vůči sobě navzájem, vlastních 

frekvencí existuje více. 

Vlastní frekvence se řadí od nejnižší po nejvyšší a v tabulce 2 jsou vypsány pro prvních 

12 vlastních tvarů. Nejnižších 6 frekvencí se pohybují v nízkých hodnotách do 4 Hz a 

představují pružné uložení pračky jako celku. Vyšší frekvence poté značí kmitání jedné nebo 

více samostatných částí soustavy. 

vlastní tvar frekvence [Hz] animace 

1. 1,355 mode_1.avi 

2. 1,357 mode_2.avi 

3. 2,082 mode_3.avi 

4. 2,739 mode_4.avi 

5. 2,931 mode_5.avi 

6. 3,895 mode_6.avi 

7. 9,134 mode_7.avi 

8. 9,367 mode_8.avi 

9. 17,239 - 

10. 17,493 - 

11. 24,111 - 

12. 25,493 - 

Tabulka 2 – Prvních 12 vlastních frekvencí pračky 

Prvních 8 vlastních tvarů bude v měřítku znázorněno obrázky na následujících 

stránkách. Na jednom obrázku je zobrazeno deformované těleso s obrysy původní polohy 

tělesa, kde jsou barevně rozlišeny velikosti posuvů, a na druhém jsou pak posuvy elementů 

zobrazeny vektorově na pračce v nedeformovaném stavu. Animace těchto vlastních tvarů 

jsou přiloženy v příloze C. 

Na konci kapitoly budou srovnány výsledky s těmi spočítanými analyticky 

na zjednodušeném rovinném modelu v kapitole 2.3. 
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5.1 1. vlastní tvar o vlastní frekvenci 1,355 Hz 

U 1. vlastního tvaru s frekvencí 1,354 Hz je dominantní posuv ve směru osy z. Těleso 

se při tom i mírně naklápí kolem osy x. 

 

Obrázek 21 – Zobrazení posunutí pro 1. vlastní tvar 

 

Obrázek 22 – Vektorové zobrazení pro 1. vlastní tvar 
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5.2 2. vlastní tvar o vlastní frekvenci 1,357 Hz 

Při 2. vlastním tvaru s frekvencí 1,357 Hz se pračka posouvá ve směru osy x, ale také se 

mírně natáčí kolem osy y a osy z. 

 

Obrázek 23 – Zobrazení posunutí pro 2. vlastní tvar 

 

Obrázek 24 – Vektorové zobrazení pro 2. vlastní tvar 
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5.3 3. vlastní tvar o vlastní frekvenci 2,082 Hz 

3. vlastní tvar s frekvencí 2,082 Hz představuje rotaci okolo osy y. 

 

Obrázek 25 – Zobrazení posunutí pro 3. vlastní tvar 

 

Obrázek 26 – Vektorové zobrazení pro 3. vlastní tvar 
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5.4 4. vlastní tvar o vlastní frekvenci 2,739 Hz 

U 4. vlastního tvaru s frekvencí 2,739 Hz dochází ke kmitání přední strany pračky 

ve svislém směru, což se projevuje jako naklápění okolo osy x. 

 

Obrázek 27 – Zobrazení posunutí pro 4. vlastní tvar 

 

Obrázek 28 – Vektorové zobrazení pro 4. vlastní tvar 
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5.5 5. vlastní tvar o vlastní frekvenci 2,931 Hz 

Při 5. vlastním tvaru s vlastní frekvencí 2,931 Hz se pračka natáčí kolem osy x. 

 

Obrázek 29 – Zobrazení posunutí pro 5. vlastní tvar 

 

Obrázek 30 – Vektorové zobrazení pro 5. vlastní tvar 
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5.6 6. vlastní tvar o vlastní frekvenci 3,895 Hz 

6. vlastní tvar s frekvencí 3,895 Hz reprezentuje otáčení kolem osy rotace pohyblivé 

části pračky, tedy osy z. 

 

Obrázek 31 – Zobrazení posunutí pro 6. vlastní tvar 

 

Obrázek 32 – Vektorové zobrazení pro 6. vlastní tvar 
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5.7 7. vlastní tvar o vlastní frekvenci 9,134 Hz 

Při 7. vlastním tvaru s vlastní frekvencí 9,134 Hz dochází ke kmitání předního plechu 

pračky, konkrétně k jeho naklápění okolo osy x. Velikost kmitání ostatních částí pračky je 

zanedbatelná. 

 

Obrázek 33 – Zobrazení posunutí pro 7. vlastní tvar 

 

Obrázek 34 – Vektorové zobrazení pro 7. vlastní tvar 
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5.8 8. vlastní tvar o vlastní frekvenci 9,367 Hz 

8. vlastní tvar s frekvencí 9,367 Hz představuje opět jen kmitání předního plechu, 

tentokrát se však jedná o posunutí ve směru osy z. 

 

Obrázek 35 – Zobrazení posunutí pro 8. vlastní tvar 

 

Obrázek 36 – Vektorové zobrazení pro 8. vlastní tvar 
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5.9 Srovnání výsledků s analytickým rovinným řešením 

Nyní se musí z prvních 6 vlastních tvarů vybrat ty, které by se projevily i v rovinném 

modelu z kapitoly 2.3. 2. vlastní tvar by představoval posuv v ose x a mírné natočení 

v řešené rovině. To odpovídá 1. vlastnímu tvaru analytického řešení. Podobně by 4. vlastní 

tvar prezentoval posuv v ose y, tedy 2. vlastní tvar analytického řešení, a konečně 6. vlastní 

tvar rotaci, což znamená 3. vlastní tvar analytického řešení. 

analytické řešení numerické řešení 

vlastní tvar frekvence [Hz] vlastní tvar frekvence [Hz] 

1. 1,359 2. 1,358 

2. 2,807 4. 2,739 

3. 3,919 6. 3,895 

Tabulka 3 – Srovnání vlastních tvarů, resp. frekvencí analytického a numerického řešení 

V tabulce 3 jsou porovnány vlastní frekvence náležející těmto vlastním tvarům. 

Z výsledků plyne, že je náhrada rovinným modelem pro určení těchto tří vlastních frekvencí 

akceptovatelná, největší rozdíl tvoří pouhé 2,4 % odchylky. 

Problém nastává v tom, že tímto způsobem nezjistíme zbylé vlastní frekvence ani další 

vlastnosti kmitání pračky. Rovněž není analytická metoda vhodná pro řešení harmonické 

analýzy. 
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6 Odezva na buzení odstředivou silou 

Odezvou na buzení kmitání se zabývá harmonická analýza. V případě pračky se jedná 

o buzení odstředivou silou, která působí na vnitřní buben pračky při ždímání, kdy je třeba 

z prádla odstředit vodu. To probíhá při vyšších otáčkách 𝑛 = 800 ot·min-1. 

Bude se počítat s hmotností prádla 𝑚𝑛 = 40 kg, které má při otáčení excentricitu 

(vzdálenost těžiště prádla od středu rotace) rovnu přibližně polovině poloměru bubnu, tedy 

𝑟𝑛 = 0,3 m. Z těchto hodnot pak lze vypočítat frekvenci otáčení 𝑓, úhlovou rychlost rotace 

bubnu 𝜔 a velikost odstředivé síly 𝐹𝑜𝑑: 

𝑓 =
𝑛

60
= 13,33 Hz (6.1) 

𝜔 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓 = 83,78 s-1 (6.2) 

𝐹𝑜𝑑 = 𝑚𝑛 ∙ 𝜔2 ∙ 𝑟𝑛 = 84229 N (6.3) 

Odstředivá síla lze rozdělit na dvě 

složky, konkrétně na složku 𝐹𝑥 ve směru 

osy x a složku 𝐹𝑦 ve směru osy y dle 

obrázku 37. K rozložení odstředivé síly 

bude použito goniometrických funkcí 

sinus a kosinus. 

Aktuální směr odstředivé síly se 

mění v čase, závisí na úhlové rychlosti 

rotace a je určen úhlem 𝜓 = 𝜔 ∙ 𝑡. 

 Složky odstředivé síly se pak vypočtou: 

𝐹𝑥 = 𝐹𝑜𝑑 ∙ cos(𝜔 ∙ 𝑡) (6.4) 

𝐹𝑦 = 𝐹𝑜𝑑 ∙ sin(𝜔 ∙ 𝑡) = 𝐹𝑜𝑑 ∙ cos (𝜔 ∙ 𝑡 +
𝜋

2
) (6.5) 

Úhel 
𝜋

2
 vyjadřuje fázový posuv 𝜑 (sweeping phase) mezi složkami síly. Z vlastností 

funkcí sinus a kosinus plyne, že pokud je jedna složka maximální (v absolutní hodnotě), 

druhá musí být nulová. 

Do výpočtového softwaru se jako okrajová podmínka zadává amplituda odstředivé síly 

a fázový posuv, přičemž pro složku 𝐹𝑥 se fázový posuv zadává nulový a pro 𝐹𝑦 je roven 90°. 

 

Obrázek 37 – Rozložení odstředivé síly 
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6.1 Netlumené kmitání 

Nejprve bude provedena analýza bez použití tlumičů. Celková deformace nabývá svého 

maxima 13,206 mm při fázovém posuvu přibližně 20°. Vektorové zobrazení posuvů při této 

hodnotě fázového posuvu je znázorněno na obrázku 38, nicméně názornější je použít 

animaci, která zobrazuje celý harmonický průběh jedné periody kmitání a je přiložena 

pod názvem harmonic_1.avi v příloze C. 

 

Obrázek 38 – Vektorové zobrazení maximální celkové deformace netlumeného kmitání 

Vůle mezi vnějším a vnitřním bubnem je v klidném stavu 42 mm, což znamená, že i 

při netlumeném kmitání nemůže dojít k jejich vzájemnému styku. Maximální výchylka se 

nachází na přední desce pračky, naopak nejméně pračka kmitá v její zadní části. 

6.2 Tlumené kmitání 

Při použití 8 kusů tlumičů nastává maximální celková deformace při fázovém posuvu 

cca 10° a je rovna 12,941 mm. Vektorové znázornění posuvů je zachyceno na obrázku 39 a 

opět lze v příloze C najít animaci průběhu kmitání pod názvem harmonic_2.avi. 

Frekvence budicí odstředivé síly je 13,33 Hz, což znamená, že se neblíží k žádné 

z vlastních frekvencí pračky – nejbližší vlastní frekvence patří 8. vlastnímu tvaru (kmitání 

přední desky), a to 9,367 Hz. V důsledku toho nedochází k rezonanci a jak si lze všimnout, 

použití tlumičů v této podobě vibrace snižuje pouze nepatrně. 
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Obrázek 39 – Vektorové zobrazení maximální celkové deformace tlumeného kmitání 

Tento jev lze vysvětlit pomocí amplitudové charakteristiky kmitání buzeného 

odstředivou silou. Amplitudová charakteristika znázorňuje závislost amplitudy 𝑥𝑎 na úhlové 

rychlosti 𝜔, resp. na činiteli naladění 𝜂, který udává poměr mezi úhlovou rychlostí 𝜔 a 

vlastní kruhovou frekvencí netlumeného kmitání 𝛺0 (odmocnina z podílu tuhosti a 

hmotnosti tělesa). Pro kmitání s jedním stupněm volnosti je tato charakteristika uvedena 

na obrázku 40. 

 

Obrázek 40 – Amplitudová charakteristika kmitání o jednom stupni volnosti, buzeném odstředivou silou [3] 

V grafu jsou zaznačeny 3 křivky podle poměrného útlumu ξ, který se vypočte: 

ξ =
𝑏

2 ∙ 𝑚 ∙ 𝛺0
 (6.6) 
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přičemž ξ = 0 znamená netlumené kmitání (v takovém případě při rezonanci stoupá 

amplituda nade všechny meze). Na charakteristice jde zpozorovat, že vliv tlumení je nejvíc 

znatelný v oblasti kolem rezonanční frekvence. U vyšších frekvencí je poté rozdíl 

mezi tlumeným a netlumeným kmitáním minimální, což odpovídá příkladu harmonické 

analýzy pračky v této práci. 

6.3 Deformace ve směrech souřadnicových os 

V této podkapitole budou ukázány maximální deformace tlumené soustavy pračky 

v jednotlivých směrech souřadnicových os. 

Ve směru osy x nabývá výchylka maxima 10,381 mm při fázovém posuvu 180°, resp. 

0° pro záporný směr osy. Opět platí, že nejvíce kmitá pračka v její přední části. Posunutí 

pračky oproti klidnému stavu je zobrazeno na obrázku 41. Jedna perioda průběhu kmitání 

s vyznačením pole posuvů ve směru osy x je zachycena ve formě animace harmonic_x.avi 

v příloze C. 

 

Obrázek 41 – Zobrazení pole posunutí ve směru osy x tlumeného kmitání 

Jak bylo již ukázáno na začátku této kapitoly, složky odstředivé síly ve směru os x a y 

jsou oproti sobě posunuty o fázový posuv 90°. Není tedy překvapením, že maximální 

výchylka ve směru osy y nastává při fázovém posuvu 90°, resp. 270° pro záporný směr osy, 

a to s hodnotou 11,972 mm. I tady není výjimkou, že nejvíce kmitá přední část pračky, 

maximální posunutí v ose y oproti nezatížené poloze je zobrazeno na obrázku 42. Průběh 

pole posuvů ve směru osy y ukazuje animace harmonic_y.avi v příloze C. 
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Obrázek 42 – Zobrazení pole posunutí ve směru osy y tlumeného kmitání 

Kmitání ve směru osy z není tak výrazné jako ty předešlé, projevuje se zejména v rozích 

čelní desky pračky a maxima nabývá přibližně ve stejné fázi jako deformace v ose x. 

Maximální výchylka je 7,708 mm při fázovém posuvu 0°, resp. 180°. Pole posuvů je 

znázorněno staticky na obrázku 43 a jako animace harmonic_z v příloze C.  

 

Obrázek 43 – Zobrazení pole posunutí ve směru osy z tlumeného kmitání 
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Pro demonstraci průběhu kmitání byl vybrán jeden bod s nejvyšší hodnotou celkové 

deformace, a to pravý dolní roh přední desky, který byl označen písmenem R. Byl sestaven 

graf (obrázek 44), který ukazuje posunutí bodu ve všech 3 směrech souřadnicových os 

v závislosti na fázovém posuvu 𝜑. Hodnoty posunutí byly určeny s krokem fázového posuvu 

10° a jsou uvedeny v příloze B. 

 

Obrázek 44 – Graf průběhu posunutí bodu R ve směrech souřadnicových os 

V grafu jde vidět, že posunutí v osách x a z jsou oproti sobě fázově posunuty jen 

nepatrně, zatímco posunutí v ose y je v protifázi. Celkovou deformaci při určitém fázovém 

posuvu lze určit jako uhlopříčku kvádru o velikosti stran odpovídající okamžitému posunutí 

v jednotlivých osách, např. pro maximální celkovou deformaci při fázovém posuvu 10°: 

𝑢(10°) = √𝑥(10°)2 + 𝑦(10°)2 + 𝑧(10°)2 

𝑢(10°) = √(−10,053)2 + 2,69862 + 7,68892 = 12,941 𝑚𝑚 
(6.7) 

Toto celkové posunutí samozřejmě odpovídá deformaci na začátku podkapitoly 6.2. 

Mechanismus průmyslové pračky při ždímání prádla nedosahuje rezonance a výsledné 

vibrace neohrožují jeho bezpečný chod.  
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7 Vyhodnocení a závěr 

Předmětem této bakalářské práce bylo provedení analýzy kmitání průmyslové pračky 

při ždímání prádla, a to za pomocí metody konečných prvků a výpočetního softwaru Ansys 

Workbench 17.0. V úvodu je daná problematika popsána společně s krátkým shrnutím 

historie praní prádla a uvedením některých současných výrobců průmyslových praček, jež 

jsou používány v hotelích, restauracích a podobně. 

Druhá kapitola se zabývá teorií kmitání. Nejprve se řeší kmitání s jedním stupněm 

volnosti, kde těleso koná přímočarý pohyb. Následně je rozebíráno kmitání s více stupni 

volnosti, včetně výpočtu zjednodušené rovinné úlohy kmitání pračky, která je brána jako 

jediné 2D těleso. Modální analýza určila vlastní frekvence a vlastní tvary modelu, zatímco 

harmonická analýza zkoumala odezvu na buzení odstředivou silou a amplitudy výchylek. 

Model byl sestaven dle skutečného modelu pračky a cílem bylo výsledky modální analýzy 

porovnat s těmi, které byly vypočteny pomocí softwaru. Na závěr kapitoly je ještě ukázán 

zjednodušený prostorový model pračky a určení matice hmot a matice tuhosti modelu. 

Následující kapitola popisuje samotný model pračky, kterou rozděluje na statickou část, 

skládající se z rámu a vnějšího bubnu, a rotující část, která je tvořena řemenicí, hřídelí a 

vnitřním bubnem. Dále jsou také uvedeny tuhosti vzduchových měchů, jenž tvoří pružné 

uložení pračky, a to ve svislém směru 140 kN·m-1 a ve vodorovném směru 33 kN·m-1. Poté 

je pro požadované otáčky 800 ot·min-1 aproximován koeficient tlumení 947 N·s·m-1 tlumičů, 

které slouží pro tlumení kmitání. 

Čtvrtá kapitola je zaměřena na převod modelu pračky na výpočtový model pomocí 

numerické metody konečných prvků. Princip této metody je zde krátce popsán. Jednotlivé 

části pračky jsou vysíťovány pomocí dvou typů elementů, konkrétně plošnými shell a 

objemovými solid elementy. Vzduchové měchy jsou nahrazeny dohromady 12 prvky typu 

spring a tytéž prvky jsou použity i pro nahrazení 8 tlumičů. 

V další kapitole už je provedena samotná modální analýza pomocí výpočtového 

softwaru. Ta nám určila velké množství vlastních frekvencí, ze kterých bylo vypsáno prvních 

12 nejnižších. Prvních 6 frekvencí se pohybovalo v nízkých hodnotách do necelých 4 Hz a 

představují kmitání pračky jako celku. Všechny další frekvence pak znamenají kmitání jedné 

nebo více samostatných částí soustavy. Prvních 8 vlastních tvarů bylo poté znázorněno 

na dvojici obrázků, z nichž první zobrazuje deformované těleso s obrysy jeho původní 

polohy a na druhém jsou posuvy vyjádřeny pomocí vektorů na nedeformovaném stavu 

pračky. Tyto vlastní tvary jsou také zachyceny pomocí animací, které jsou přiloženy 
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v příloze C této práce. Kapitola je uzavřena srovnáním vlastních tvarů a frekvencí 

s analytickým výpočtem zjednodušeného rovinného modelu z kapitoly 3, kde bylo zjištěno, 

že použití tohoto modelu pro zjištění daných tří vlastních frekvencí je akceptovatelné. 

Závěrečná kapitola se věnuje harmonické analýze mechanismu pračky, kde je kmitání 

buzeno odstředivou silou. Ty je vyvolaná rotací prádla (nevývažku o hmotnosti 40 kg) 

ve vnitřním bubnu pračky. Prádlo má excentricitu 0,3 m a buben rotuje otáčkami 800 ot·min-

1, což odpovídá frekvenci 13,33 Hz. Jako první byla provedena analýza modelu bez použití 

tlumičů, kde maximální celková deformace byla 13,206 mm při fázovém posuvu cca 20°. 

Po přidání tlumičů maximální posunutí kleslo jen nepatrně na 12,941 mm při fázovém 

posuvu přibližně 10°. To bylo zdůvodněno tím, že daná frekvence otáčení bubnu se 

nenachází v žádné oblasti vlastních frekvencí modelu, nevzniká rezonance, takže vliv 

tlumení není tak znatelný. Poté byly ještě rozebrány deformace ve směrech jednotlivých 

souřadnicových os včetně vypracování grafu průběhů těchto posunutí pro konkrétní bod 

na přední desce mechanismu pračky, a to v závislosti na fázovém posuvu. Výsledné vibrace 

byly posouzeny jako přijatelné při chodu analyzované průmyslové pračky.  
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Příloha A: 
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Příloha B: 

fázový posuv φ [°] posuv x [mm] posuv y [mm] posuv z [mm] celkový posuv u [mm] 

0 -10,348 0,68606 7,7081 12,921 

10 -10,053 2,6986 7,6889 12,941 

20 -9,4536 4,6291 7,4361 12,888 

30 -8,5667 6,4189 6,9573 12,767 

40 -7,4194 8,0137 6,2672 12,591 

50 -6,0467 9,3651 5,3866 12,381 

60 -4,4903 10,432 4,3424 12,159 

70 -2,7975 11,182 3,1662 11,953 

80 -1,0196 11,592 1,8938 11,79 

90 0,78918 11,65 0,5639 11,69 

100 2,574 11,353 -0,78316 11,668 

110 4,2807 10,712 -2,1064 11,727 

120 5,8572 9,7458 -3,3657 11,858 

130 7,2558 8,4831 -4,5227 12,044 

140 8,434 6,9626 -5,5422 12,261 

150 9,3588 5,2306 -6,3934 12,481 

160 9,9935 3,3397 -7,0503 12,678 

170 10,327 1,3473 -7,493 12,83 

180 10,348 -0,68606 -7,7081 12,921 

190 10,053 -2,6986 -7,6889 12,941 

200 9,4536 -4,6291 -7,4361 12,888 

210 8,5667 -6,4189 -6,9573 12,767 

220 7,4194 -8,0137 -6,2672 12,591 

230 6,0467 -9,3651 -5,3866 12,381 

240 4,4903 -10,432 -4,3424 12,159 

250 2,7975 -11,182 -3,1662 11,953 

260 1,0196 -11,592 -1,8938 11,79 

270 -0,78918 -11,65 -0,5639 11,69 

280 -2,574 -11,353 0,78316 11,668 

290 -4,2807 -10,712 2,1064 11,727 

300 -5,8572 -9,7458 3,3657 11,858 

310 -7,2558 -8,4831 4,5227 12,044 

320 -8,434 -6,9626 5,5422 12,261 

330 -9,3588 -5,2306 6,3934 12,481 

340 -9,9935 -3,3397 7,0503 12,678 

350 -10,327 -1,3473 7,493 12,83 

360 -10,348 0,68606 7,7081 12,921 

 


