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Disertační práce se zabývá návrhem a analýzou lokomočního subsystému servisního robotu. 

Úvod je věnován popisu krizových situací. Na základě analýzy servisních robotů, 

využívaných v těchto situacích, je proveden návrh čtyřkolového podvozku mobilního robotu. 

Následuje analýzy podvozku z hlediska možnosti natáčení kol a požadovaných výstupních 

otáček pohonných jednotek. Poté jsou určeny potřebné výkony pohonných jednotek při 

překonání vybraných typů překážek. Tyto hodnoty jsou následně porovnány s výsledky 

simulaci. Závěr práce je věnován konstrukčnímu návrhu přední a zadní nápravy podvozku a 

jeho možným modifikacím. 

 

 

Anotace v anglickém jazyce 

 

Thesis is focused on the design of service robot locomotive subsystem and its analysis. The 

introduction is devoted to description of crisis situations. On the basis of the analysis of 

service robots that are used in these cases, the four–wheel mobile robot is designed. Another 

part of the analysis is concerning about the wheel steering possibilities as well as required 

output rotational speed of the drive units. Subsequently are determined necessary loads of 

drive units for passing chosen hurdles. These values are compared to the results obtained from 

simulations. In conclusion, special attention is paid to the engineering design of the front as 

well as rear axletree and possible modifications. 
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Seznam použitých symbolů a značek 

 

A Matice setrvačnosti všech hmot redukovaných na osy článků  [kgmm2] 

a Délka táhla mechanismu řízení      [mm] 

a Vzdálenost středu pneumatiky od osy kloubu    [mm] 

aR Zrychlení robotu        [m/s2] 

a Poloha těžiště         [mm] 

b Délka táhla mechanismu řízení      [mm] 

b Poloha těžiště         [mm] 

bk Šířka pneumatiky        [mm] 

bn Šířka náboje         [mm] 

C Matice sil způsobených Coriolisovým odstředivým zrychlením  [N] 

cm Momentová konstanta elektromotoru     [Nmm/A] 

cn Rychlostní konstanta elektromotoru      [ot/V] 

DKV Výpočtový průměr pneumatiky      [mm] 

Dk Maximální průměr pneumatiky      [mm] 

Dr Průměr ráfku         [mm] 

d Rozchod kol         [mm] 

dk Velikost deformace pneumatiky      [mm] 

dp Rozchod kol přední nápravy       [mm] 

dz Rozchod kol zadní nápravy       [mm] 

F Matice třecích sil        [N] 

FH Hnací síla         [N] 

Fk Tečná síla v místě kontaktu pneumatiky s podkladem   [N] 

fk součinitel valivého odporu       [-] 

G Matice tíhových sil        [N] 

GR Tíhová síla         [N] 

GRn Normálová složka tíhové síly       [N] 

GRt Tečná složka tíhové síly       [N] 

g Tíhové zrychlení        [m/s2] 

H Výška překážky        [mm] 

I Elektrický proud        [A] 

IM Jmenovitý proud elektromotoru      [A] 

IM Moment setrvačnosti rotoru elektromotoru     [gcm2] 
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IP Moment setrvačnosti převodovky      [gcm2] 

Ia Požadovaná hodnota proudu       [A] 

Iakt Proud procházející vinutím elektromotoru v daném okamžiku  [A] 

Irozbeh Rozběhový proud elektromotoru      [A] 

iP Převodový poměr převodovky      [-] 

i21 Převodový poměr válcového ozubeného soukolí    [-] 

i43 Převodový poměr kuželového ozubeného soukolí    [-] 

Ki Označení kloubu 1 až 4        

Ki Zesílení filtrace měření proudu      [-] 

Kri Proporcionální zesílení regulátoru proudu     [-] 

Ktm Zesílení tyristorového měniče      [-] 

kf Koeficient bezpečnosti prokluzu pneumatiky    [-] 

kR Poměr poloměrů        [-] 

L Rozvor náprav        [mm] 

La Indukčnost vinutí elektromotoru      [H] 

l Rozvor náprav        [m] 

MKmax maximální krouticí moment na kole robotu     [Nmm] 

MKp Krouticí moment na předním kole      [Nmm] 

MKz Krouticí moment na zadním kole      [Nmm] 

MKvoi Krouticí moment vznikající vlivem valivého odporu   [Nmm] 

MKiC Celkový krouticí moment přenášený na pření kolo    [Nmm] 

MM Jmenovitý krouticí moment elektromotoru     [Nmm] 

MMakt Výstupní krouticí moment elektromotoru v daném okamžiku  [Nmm] 

MP Maximální kontinuální výstupní krouticí moment    [Nmm] 

MPJ Jmenovitý krouticí moment na výstupu pohonné jednotky   [Nmm] 

MPJmax Maximální krouticí moment na výstupu pohonné jednotky   [Nmm] 

Mz Krouticí moment na výstupu elektromotoru efektoru   [Nmm] 

m Délka oblouku        [mm] 

mM Hmotnost elektromotoru       [kg] 

mP Hmotnost převodovky       [kg] 

mR Předpokládaná hmotnost robotu      [kg] 

Ni Normálová síla N1 až N3       [N] 

NKi Normálová složka síly v místě kontaktu kola s podkladem   [N] 

n Délka oblouku        [mm] 
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nM Jmenovité otáčky elektromotoru      [ot/min] 

nPJ Jmenovité otáčky na výstupu pohonné jednotky    [ot/min] 

nPJakt Výstupní otáčky pohonné jednotky v daném okamžiku   [ot/min] 

nPJmax Otáčky na výstupu pohonné jednotky při maximálním zatížení  [ot/min] 

ni Výstupní otáčky elektromotoru i-tého kola     [ot/min] 

PJ Pohonná jednotka         

P1 Průsečík roviny imaginárního kola s osami táhel a     

P2 Imaginární bod otáčení        

q Vektor zobecněných souřadnic, natočení všech článků mechanismu [rad] 

RH Reakce na sílu hnací        [N] 

RKi Normálová složka síly v místě kontaktu i-tého kola s podkladem  [N] 

RZH Zvedací síla         [N] 

Ra Odpor vinutí elektromotoru       [Ω] 

Ri Normálová síla v místech kontaktů 1, 2 a 3     [N] 

Rp Poloměr otáčení předního kola      [mm] 

Rr Poloměr otáčení středu robotu      [mm] 

Rz Poloměr otáčení zadního kola      [mm] 

rp Délka ramene předního kola       [mm] 

rz Délka ramene zadního kola       [mm] 

T Těžiště robotu          

TKi Tečná složka síly v místě kontaktu kola s podkladem   [N] 

Ta Časová konstanta vinutí elektromotoru     [s] 

Ti Tečná síla T1 až T3        [N] 

Ti Časová konstanta filtrace měření proudu     [s] 

Tri Časová konstanta regulátoru proudu      [s] 

Ttm Časová konstanta tyristorového měniče     [s] 

U Uchopovací síla efektoru       [N] 

UM Jmenovité napětí elektromotoru      [V] 

Uakt Napětí v daném okamžiku       [V] 

Ua Napětí na svorkách elektromotoru      [V] 

Ui Indukované napětí        [V] 

vRj Maximální rychlost robotu       [m/s] 

vRjmax Maximální rychlost robotu při maximálním zatížení PJ   [m/s] 

vR Rychlost robotu        [m/s] 
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vRkor Korigovaná rychlost robotu       [m/s] 

xP2 Vzdálenost imaginárního bodu P2      [mm] 

xs Vzdálenost kontaktních bodů       [mm] 

α Úhel natočení předního levého kola      [°] 

β Úhel natočení předního pravého kola     [°] 

γ Úhel natočení zadního levého kola      [°] 

δ Úhel natočení zadního pravého kola      [°] 

ε Úhel odvalování kola        [°] 

η21 Účinnost válcového ozubeného soukolí     [-] 

η43 Účinnost kuželového ozubeného soukolí     [-] 

κ Úhel vyplývající z výšky překážky typu kvádr    [°] 

µ Koeficient tření        [-] 

ν Úhel vyplývající z výšky překážky typu kvádr    [°] 

τ Úhel natočení kola        [°] 

τ Vektor zobecněných sil       [Nmm] 

τ´ Vektor zobecněných sil vypočítaný jednotkovým servosystémem  [Nmm] 

φ Úhel sklonu rampy        [°] 

ϕSA Relativní úhel natočení imaginárního kola     [°] 

ϕi Relativní úhel natočení vnitřního kola     [°] 

ϕo Relativní úhel natočení vnějšího kola     [°] 

ϕii Relativní úhel natočení i-tého kola      [°] 

ωM Úhlová rychlost rotoru elektromotoru     [rad/s] 

ωii Úhlová rychlost i-tého kola       [rad/s] 
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1. Úvod 

 

Zásahy při krizových situacích. To je téma, jež je pravidelně diskutováno při úniku 

nebezpečných chemických látek, objevení nelegální skládky toxického odpadu, nálezu 

nástražného výbušného systému, apod. V současnosti jsou při těchto situacích povolávány 

speciální protipožární a protichemické, resp. pyrotechnické jednotky. 

Krizová situace je ve většině případů následkem havárie nebo úmyslného činu. Často 

se při ní setkáváme s nebezpečnými látkami, jež ohrožují životy a zdraví lidí nebo mohou 

způsobit škody na majetku, případně životním prostředí. 

 

Všechny tyto situace nesou společný jmenovatel. Člověka riskujícího své zdraví nebo 

dokonce život při snaze o řešení vzniklých problémů. Jednou z možností, jak omezit riziko 

související se zásahy při krizových situacích, je nasazení mobilního servisního robotu, který 

může sloužit buď pouze k získávání informací z místa zásahu a tím snížení rizik při 

následném zásahu člověka nebo se může na zásahu přímo podílet [1.1]. 

 

Důležitou roli při nasazení mobilního servisního robotu hraje lokomoční subsystém 

neboli podvozek robotu. Jeho typ a vlastnosti výrazným způsobem ovlivňují možnosti 

nasazení a úspěšnost při plnění požadovaných úkolů. 

 

Před vlastním návrhem mobilního servisního robotu určeného pro zásahy v krizových 

situacích je potřeba provést podrobný rozbor předchozích havárií a na jejich základě vytvořit 

seznam požadavků, které by měl robot splňovat. Stejně jako v případě jiných typů zařízení, 

jsme postaveni před otázku, zda se snažit vytvořit servisní robot co nejvíce univerzální, 

pokrývající pokud možno co největší škálu krizových situací, se všemi výhodami a 

nevýhodami z této koncepce plynoucími, nebo zda se přiklonit k variantě s návrhem více typů 

méně univerzálních robotů. Samostatnou kapitolou jsou pak servisní roboty modulární, u 

nichž je možné v relativně krátkém čase provést přizpůsobení pro tu danou situaci. 

 

Použití robotů u všech typů krizových situací není nutné a v některých případech by 

bylo spíše kontraproduktivní. Z tohoto důvodu je vhodné provést rozdělení krizových situací 

do kategorií a na základě dostupných informací rozhodnout, zda je nasazení robotů přínosné 

nebo nikoli. 
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Krizové situace s výskytem nebezpečných látek můžeme rozdělit do následujících 

kategorií [1.2]: 

� průmyslové havárie; 

� havárie při živelných pohromách; 

� havárie při přepravě nebezpečných látek; 

� nelegální skládky; 

� úmysl (terorismus). 

 

Při jejich řešení musíme předpokládat: 

� přítomnost mnoha druhů látek s různými nepříznivými vlastnostmi (hořlavé, výbušné, 

toxické, agresivní, biologické, produkující radioaktivní záření, …); 

� nepříznivé vlivy s ohledem na místo vzniku krizové situace (nepřístupný terén, sutiny, 

místo vzniku krizové situace v podzemí nebo ve vyšších podlažích, …); 

� nepříznivé vlivy s ohledem na charakter krizové situace (pád konstrukce, vysoká 

teplota, …); 

� rozdílné množství látek (v gramech, kilogramech, tunách); 

� různé typy obalů pro uložení látek (sklenice, krabice, sudy, otevřené nebo uzavřené 

nádoby, …); 

� umístění látek (v regálech, na zemi, …); 

� kombinace vlivů (nejen zde uvedených). 

 

Až na základě těchto informací by bylo rozhodnuto, zda přistoupit k nasazení 

servisního robotu nebo zda využít jiné technické prostředky pro zdárné vyřešení krizové 

situace. 

 

Z předchozích odstavců je zřejmé, že se postup zásahu u dvou krizových situací může 

diametrálně lišit. Vytvoření univerzálního scénáře pro zásahy ve všech reálných, i jen 

teoretických případech a následný návrh univerzálního robotu pokrývajícího dostatečným 

způsobem všechny požadavky, které jsou na základě tohoto scénáře na robot kladeny, se 

může stát, z důvodu protichůdnosti požadavků, ve výsledku úkolem neřešitelným. 
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Vzhledem k zaměření této práce je dostačující zjednodušený scénář pro řešení možné 

krizové situace, v němž budou obecně popsány problémy týkající se možnosti nasazení 

mobilního servisního robotu, resp. nároků kladených na jeho lokomoční subsystém. 

 

 

1.1. Scénář zásahu z pohledu zasahující jednotky 

 

Z pohledu zasahující speciální protipožární nebo protichemické jednotky můžeme 

krizovou situaci rozdělit do následujících částí: 

a) Nahlášení krizové situace 

Do ústředí příslušné jednotky přichází informace o nastalé krizové situaci. Informace o 

místě zásahu se liší případ od případu. V závislosti na množství a kvalitě získaných 

informací volí odpovědní členové jednotky vybavení potřebné pro zásah. Čím 

přesnější informace v tomto okamžiku získají, tím lépe mohou na vzniklou situaci 

reagovat. 

 

b) Přesun na místo zásahu 

Během přesunu jednotky ze základny na místo zásahu jsou upřesněny úkoly 

jednotlivých členů týmu. Zároveň probíhá koordinace s dalšími složkami podílejícími 

se na řešení krizové situace (např. vymezení bezpečné vzdálenosti od místa krizové 

situace, zabezpečení před vniknutím nepovolaných osob, odpojení objektu od zdroje 

elektrické energie, plynu, apod.). Jsou zpracovávány nově příchozí informace pro 

zlepšení efektivity zásahu. 

 

c) Příjezd na místo zásahu a příprava potřebného vybavení 

Po příjezdu na místo zásahu dochází k dalšímu upřesnění informací týkajících se 

krizové situace. Na základě doposud získaných informací je rozhodnuto o dalším 

postupu řešení: 

� Únik známé chemické látky (např. únik čpavku z chladícího zařízení): 

Pro tyto případy jsou vypracovány postupy zásahu. Součástí těchto postupů je 

také sezam vhodného vybavení. Po příjezdu na místo zásahu a přípravě 

potřebného vybavení dochází k zásahu. 
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� Únik neznámé chemické látky (případně více druhů chemických látek): 

V tomto případě je situace podstatně složitější. Hrozí zde nebezpečí požáru 

nebo výbuchu, existuje možnost radioaktivního nebo biologického zamoření a 

další rizika. Je potřeba určit fyzikální vlastnosti a chemické složení neznámé 

látky, respektive látek. 

 

d) Získání přesnějších informací z místa zásahu a odebrání vzorků (v případě 

neznámé chemické látky) 

Členové speciální protipožární nebo protichemické jednotky jsou vysláni na místo 

zásahu, aby zde získali přesnější informace (je prováděn audiovizuální záznam), 

případně provedli odběry vzorků. Tato část zásahu sebou nese značná rizika. Existuje 

zde možnost, že se v místě zásahu budou nalézat látky, proti nimž nebudou ochranné 

pomůcky dostatečně účinné. V tomto okamžiku hrozí nebezpečí vážného poškození 

zdraví nebo přímé ohrožení života člena zasahující jednotky. Je možné toto nebezpečí 

do jisté míry eliminovat použitím speciálních detektorů pro identifikaci nebezpečných 

látek. Nebezpečí výbuchu nebo požáru již ale podobným způsobem eliminovat nelze. 

Po návratu z místa zásahu následuje bezpečné uložení odebraných vzorků a případná 

dekontaminace použitého vybavení. 

 

e) Analýza získaných informací a odebraných vzorků (v případě neznámé chemické 

látky) 

Je proveden rozbor získaných informací, na jehož základě je rozhodnuto o dalším 

postupu při řešení krizové situace. V případě, kdy je možné určit druhy látek 

nacházející se na místě zásahu z popisků na obalech, v nichž se látky nacházejí, je 

situace podstatně jednodušší. Analýzou odebraných vzorků můžeme ověřit, zda se 

v příslušných obalech opravdu nalézají látky dle popisků (analýza odebraného vzorku 

je znatelně jednodušší a rychlejší). V případě že ano, je možné postupovat dle 

metodických pokynů nebo zkušeností členů zasahujícího týmu. V případě že ne, je 

potřeba provést podstatně náročnější analýzu odebraného vzorku. Tím se prodlužuje 

doba zásahu a zvyšují se rizika s tím spojená. 

 

f) Zajištění nebezpečných látek 

Je-li známo chemického složení látek nacházejících se v místě zásahu, je provedeno 

jejich uložení do speciálních zásobníků, v nichž budou dále převezeny k dalšímu 
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zpracování nebo likvidaci. Po ukončení této části zásahu je rozhodnuto o dalších 

pracích např. odstranění kontaminované zeminy. Zda se budou na těchto pracích 

podílet členové zasahující speciální jednotky, závisí na konkrétní situaci. 

 

g) Ukončení působení na místě zásahu a návrat na základnu 

Po ukončení prací na místě zásahu se členové týmu se svým vybavením vrátí zpět na 

základnu. Zde jsou provedeny úkony související s přípravou technického vybavení pro 

případný další zásah. 

 

Z nastíněného scénáře zásahu je zřejmé, že nejkritičtějším okamžikem z pohledu 

ohrožení zdraví a života člena zasahující jednotky je získávání přesnějších informací přímo 

z místa zásahu a odebírání vzorků pro následnou analýzu (bod d). Jak již bylo zmíněno výše, 

je možné riziko ohrožení života a zdraví snížit použitím detektorů nebezpečných látek, ale 

stále zde zůstává možnost vypuknutí požáru nebo výbuchu, kdy právě z pohledu ochrany 

zdraví a života nejsou např. protichemické obleky dostatečně účinné. Jedná se tedy o situaci, 

kdy je vhodné uvažovat o změnách při získávání potřebných informací. Jedním z možných 

řešení tohoto problému je náhrada člověka mobilním servisním robotem. Tento způsob řešení 

sebou přináší své výhody i nevýhody. Hlavní výhodou je ochrana členů zasahujícího týmu. 

Hlavní nevýhodou je výše finančních nákladů na pořízení servisního robotu a jeho následný 

provoz. 

 

 

1.2. Scénář zásahu za pomocí mobilního servisního robotu 

 

Zde je situace o něco složitější. Záleží na tom, zda má zasahující jednotka k dispozici 

pouze jeden „univerzální“ mobilní servisní robot nebo zda má k dispozici více 

specializovaných robotů. Zda patří robot k základní výbavě jednotky a je přítomen každému 

zásahu nebo zda patří k volitelnému příslušenství a je brán pouze na akce, kde je jeho využití 

předpokládáno, apod. Pro zjednodušení scénáře se v tomto případě bude jednat o jednotku 

vybavenou jediným „univerzálním“ mobilním servisním robotem, který patří k základní 

výbavě jednotky. Pak je možné části a až c výše popsaného scénáře považovat za shodné 

s tímto scénářem a je tedy možné pokračovat až od bodu d. 
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d) Získání přesnějších informací z místa zásahu a odebrání vzorků 

Mobilní servisní robot je vyslán na místo zásahu, aby zde získal přesnější informace 

(je prováděn audiovizuální záznam), případně provedl odběry vzorků. Po návratu 

z místa zásahu následuje předání odebraných vzorků (v případě, že byly odebírány) a 

proběhne případná dekontaminace robotu. 

 

Mobilní servisní robot musí být schopen plnit následující požadavky: 

� překonávání překážek bránících v plnění zadaného úkolu (v případě, kdy by byla 

trasa robotu blokována překážkou, kterou není robot schopen překonat, bylo by 

potřeba zvolit jinou trasu. Pokud zde možnost změny trasy není, je pokus o 

získání požadovaných informací považován za neúspěšný a robot se vrací zpět); 

� odolnost vůči působení okolního prostředí; 

� provedení vizuální prohlídky místa (upřesnění stavu situace s ohledem na 

doposud získané informace, zjištění podrobnějších informací o hrozícím 

nebezpečí, typ a množství nebezpečných látek, apod.); 

� získávání vzorků. 

 

Tato práce bude zaměřena pouze na první kriterium, tedy schopnostem robotu 

překonávat překážky. Seznam překážek, které by se mohli vyskytnout při plnění 

zadaného úkolu, by byl velmi široký a seznam s návrhy způsobů pro jejich 

překonávání ještě výrazně širší. Výsledkem by byl seznam požadavků kladených na 

servisního robota, které není možné v současnosti splnit. Z tohoto důvodu budou 

vybrány pouze určité typy překážek, které by měl být robot schopen překonávat. 

 

V případě získání požadovaných informací je možné dále postupovat dle výše 

popsaného scénáře, tedy bodů e až g. V opačném případě je potřeba přikročit k jinému 

způsobu získávání požadovaných informací, což v současnosti bude s nejvyšší 

pravděpodobností znamenat nasazení člena zasahující jednotky a postup dle předchozího 

scénáře. 
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1.3. Analýza prostředí se zřetelem na možnosti pohybu servisního robotu 

 

Mobilní servisní roboty je možné rozdělit do skupin podle oblastí, ve kterých 

vykonávají požadovanou činnost [1.3]: 

� oblast nepřirozeného prostředí (nosiče sond a technologického zařízení – mořské, 

podzemní, vesmírné, tělové, …); 

� oblast nebezpečného prostředí (nosiče zbraňových systémů, destrukčních zařízení, 

manipulace s nebezpečným materiálem, …); 

� oblast veřejného prostředí (mobilní systémy pro čištění, monitoring, údržbu, 

manipulaci, veřejný dozor, …); 

� oblast domácího prostředí (mobilní systémy pro domácí práce, domácí servis, pomocné 

a obslužné práce, …). 

 

Zásahy při krizových situacích spadají do skupiny Oblast nebezpečného prostředí. 

Mohou se zde vyskytovat překážky znesnadňující, případně zcela zamezující plnění 

požadovaného úkolu. Z pohledu mobilního servisního robotu patří k často se vyskytujícím a 

zároveň obtížně překonatelným překážkám různé typy schodišť. Na obr. 1.1 je nejčastěji se 

vyskytující typ přímého schodiště. 

 

Obr. 1.1 – Přímé schodiště 
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Při návrhu schodišť by mělo být postupováno dle normy [1.4], [1.5] popř. [1.6]. V 

mnoha případech tomu tak ale není. Důležitými částmi schodiště, respektive parametry 

z pohledu pohybu robotu jsou: 

� Průchodná šířka (vodorovná vzdálenost mezi ohraničujícími konstrukcemi, např. 

stěnami), jejíž hodnota má být násobkem 550mm. Je-li schodiště součástí hlavní 

domovní komunikace bytového nebo rodinného domu, nesmí být užší než šířka 

schodišťového ramene a současně musí umožňovat přepravu předmětu o rozměrech 

1800mm×600mm×1800mm. 

 

� Podchodná výška (svislá vzdálenost mezi hranou schodišťového stupně na výstupní čáře 

a konstrukcí nad touto hranou), jejíž hodnota může být v případě pomocných schodišť, 

schodišť v rodinných domech a bytech snížena až na 2100mm. 

 

� Schodišťové rameno (souvislá sestava minimálně tří, maximálně však šestnácti 

schodišťových stupňů) musí dosahovat minimální šířky 900mm u rodinných domů a 

1100mm u bytových domů, pokud jsou současně splněny podmínky normy ČSN 73 

0833. Hlavní schodiště v bytových domech musí mít přímá ramena. 

 

� Schodišťový stupeň (prvek schodišťového ramene určený k překonávání různých 

výškových úrovní), jehož nejmenší dovolená šířka je 210mm. Nejmenší dovolená šířka 

stupnice je 250mm. Všechny stupně schodišťového ramene (s výjimkou stupňů 

jalových a výstupních) musí mít stejnou šířku a mají mít stejně široké stupně. Hrana 

stupně může být zaoblena (největší dovolený poloměr je 10mm) nebo zkosená (největší 

dovolený rozměr zkosení je 25mm × 5mm). 

 

� Sklon schodišťového ramene α (úhel mezi vodorovnou rovinou a výstupní čárou) se 

také vyjadřuje jako podíl výšky a šířky schodišťového stupně. 
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Obr. 1.2 – Sklon schodišťového ramene 

 

� Stupnice (horní nášlapná plocha schodišťového stupně), jejíž nejmenší dovolená délka 

je 250mm. Vzájemný vztah mezi výškou a šířkou schodišťového stupně je možné 

vyjádřit pomocí vzorce: 

 2 ∙ ℎ + � = 630	��																																																																																																											(1.1) 
 

Povrch stupnice musí splňovat protiskluzové požadavky (součinitel smykového tření 

povrchu stupnice µ > 0,6, ostatních ploch stupnice µ > 0,2). 

 

� Materiál schodiště, resp. stupnic výrazným způsobem ovlivňuje součinitel smykového 

tření. Podle použitého stavebního materiálu rozeznáváme schodiště kamenná, betonová 

(monolitická nebo montovaná z prefabrikovaných dílců), ocelová, dřevěná nebo 

kombinovaná z různých stavebních materiálů. 

 

Z pohledu mobilního servisního robotu se jedná o obtížně překonatelný typ překážky. 

V případě tvarově náročnějšího uspořádání schodiště (Obr. 1.3) se situace ještě výrazným 

způsobem komplikuje, resp. schodiště se stává nepřekonatelnou překážkou. 
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Obr. 1.3 – Vřetenové montované schodiště 
 

Dalším typem překážky, se kterým se může robot při plnění požadovaného úkolu 

setkat, je nájezdová rampa, která plní obdobnou funkci jako schodiště (překonávání různých 

výškových úrovní), ale její povrch je hladký, případně doplněný elementy zlepšujícími 

protiskluzové vlastnosti. 

φ

 

Obr. 1.4 – Schéma rampy 
 

Úhel sklonu rampy φ je udáván v rozmezí 1 až 12,5° [1.4]. V praxi se můžeme setkat 

se sklony i výrazně většími (např. 35°). Z pohledu mobilního servisního robotu se jedná o typ 

překážky, jejíž překonání by nemělo činit větších problémů. Může ovšem nastat situace (větší 

sklon rampy, povrch znečištěný látkou snižující koeficient tření mezi kolem robotu a 

povrchem rampy), kdy se i tento typ překážky stává nepřekonatelným. 

 

Další běžnou součástí budov jsou dveře, vrata či jiné systémy umožňující blokování 

vstupu do vybraných částí objektu. Pokud není robot vybaven mechanismem umožňujícím 

otevírání dveří, jsou i pouze zavřené (nikoli uzamčené) dveře těžce překonatelnou překážkou. 

Jestliže je robot tímto typem zařízení vybaven, pak dalším omezujícím kriteriem je vnitřní 
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šířka zárubní. V případě standardně vyráběných zárubní by tato hodnota neměla být nižší než 

600mm [1.7]. Jedná se o hodnotu velice důležitou při určování maximálních rozměrů robotu. 

Při svých návrzích ale mnoho architektů počítá s minimální šířkou zárubní 800mm, která je 

z pohledu vlastní konstrukce robotu výrazně příznivější. 

 

Z uvedenou trojicí překážek se můžeme běžně setkat v průmyslových objektech, 

v kancelářských budovách, bytových komplexech, na veřejně přístupných místech, apod. Ve 

všech třech případech se může jednat o typ překážky, který je možné relativně jednoduše 

překonat, ale také může zabránit ve splnění daného úkolu. 

 

Překážkou se může stát jakákoliv část vybavení budovy (např. nábytek, regály se 

zbožím, apod.), část zborcené zdi nebo vzduchotechniky, apod. Výčet možných překážek by 

byl velice dlouhý. Možnosti jejich překonávání by záleželi nejen na terénních schopnostech 

robotu, ale také na typu a vlastnostech překážky, na jejím umístění, apod. 
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2. Přehled současného stavu řešené problematiky 

 

Mobilní servisní roboty můžeme rozdělit podle různých kritérií. Jedním z hlavních 

kritérií je typ lokomočního subsystému, na jehož základě je robot postaven [2.1]. 

 

Obr. 2.1 – Rozdělení typů lokomočních subsystémů mobilních servisních robotů 
 

V případě mobilních servisních robotů, využívaných k zásahům v krizových 

situacích, jsou v současnosti běžně používány pouze tři typy lokomočních subsystémů: 

� kolové; 

� pásové; 

� hybridní (kombinace kolového a pásového). 

 

Ze zbývajících možností přichází v úvahu např. kráčející typ lokomočního 

subsystému. Jeho hlavní výhodou jsou velmi dobré manévrovací schopnosti ve členitém 

terénu (v případně budov např. při pohybu po schodištích). K nevýhodám patří vyšší počet 

nezávisle řízených stupňů volnosti, vyšší počet akčních členů, složitost konstrukce, malá 

energetická účinnost, atd. Vzhledem k převažujícím nevýhodám je tento typ lokomočního 

subsystému v praxi využíván ve velmi malém množství aplikací. Za účelem monitorování 

zasažené oblasti jsou využívány také létající typy servisních robotů. Vzhledem k možnostem 

jejich využití nebudou stejně jako v případě kráčejících robotů s nimi nadále počítáno. 

 

 

 



- 22 - 

 

2.1. Mobilní roboty postavené na kolovém podvozku 

 

Kolové podvozky mobilních servisních robotů je možné rozdělit podle různých 

kriterií, např. podle počtu nebo typu použitých kol [1.3]. U robotů určených pro nasazení 

v krizových situacích jsou nejčastěji využívány čtyř až osmikolové podvozky. Zároveň je 

dávána přednost konstrukčně jednodušším typům kol s horšími terénními schopnostmi, ale 

zároveň s vyšší spolehlivostí a nižšími nároky na údržbu. Složitost konstrukce je dána 

převážně systémem upevnění kol k rámu podvozku. 

 

 

2.1.1. Šestikolový EOD robot GRIZZLY-1 

 

Obr. 2.2 – Mobilní kolový robot GRIZZLY-1 

 

Základní parametry robotu: 

� rozměry: 1500mm / 680mm / 900mm (délka / šířka / výška); 

� hmotnost: 350 kg (bez generátoru elektrické energie); 

� maximální rychlost: 3 km/h; 

� nosnost manipulační nástavby: do 20 kg (v závislosti na konfiguraci); 

� nosnost efektoru v přední části robotu: do 60 kg; 

� doba provozu na akumulátory: 1 hodina (možno navýšit při použití generátoru 

elektrické energie). 
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Jedná se o šestikolový mobilní robot osazený dvojicí efektorů. První je umístěn 

v přední části podvozku a jeho použitelnost je výrazným způsobem omezena manévrovacími 

schopnostmi robotu, malým dosahem a pouze jedním stupněm volnosti. Druhý efektor je již 

klasicky umístěn na manipulační nástavbě. Další atypickou vlastností robotu je možnost 

dodávání elektrické energie z generátoru umístěného v zadní části robotu [2.2]. 

 

 

2.1.2. Šestikolový EOD robot IBIS 

 

Obr. 2.3 – Mobilní kolový robot IBIS 
 

Základní parametry robotu: 

� rozměry: 1300mm / 780mm až 850mm / 950mm (délka / šířka / výška); 

� hmotnost: 295 kg (s manipulační nástavbou a akumulátory); 

� maximální rychlost: 8,5 km/h; 

� nosnost manipulační nástavby: 30 kg; 

� rozevření čelistí efektoru: 0mm až 350mm; 

� doba provozu na akumulátory: až 8 hodin. 
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Z pohledu uspořádání kol obdobný typ mobilního robotu jako v předchozím případě. 

Kloubově uložené nápravy ale umožňují lepší prostupnost členitým terénem. Šířka robotu se 

pohybuje v rozmezí od 780mm do 850mm v závislosti na typu použitých pneumatik. 

Manipulační nástavba se 7 stupni volnosti má dosah 3150mm [2.3]. 

 

 

2.2. Mobilní roboty postavené na pásovém podvozku 

 

Stejně jako v případě kolových podvozků, je možné pásové podvozky rozdělit podle 

různých kriterií, např. počtu a uspořádání pásových jednotek [1.3]. Důležitou roli při 

překonávání překážek hraje konstrukce a materiál pásu. Obecně schopnost překonávání 

překážek je u pásových podvozků na vyšší úrovni, než je tomu u podvozků kolových. 

Nevýhodou je vyšší energetická náročnost tohoto typu podvozku. 

 

 

2.2.1. Robot pro monitorování prostředí a manipulaci s výbušnými systémy Theodor 

 

Obr. 2.4 – Mobilní pásový robot Theodor 
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Základní parametry robotu: 

� rozměry: 1300mm / 685mm / 1240mm (délka / šířka / výška); 

� hmotnost: 375 kg (s manipulační nástavbou a akumulátory); 

� maximální rychlost: 3 km/h (plynule nastavitelná); 

� maximální úhel stoupání schodiště: 45° (v závislosti na podkladu a koeficientu tření); 

� maximální výška překážky: 250mm; 

� užitečné zatížení manipulační nástavby: do 100 kg (v závislosti na konfiguraci); 

� nosnost manipulační nástavby: 30 kg; 

� síla mezi čelistmi efektoru: 600N; 

� doba provozu na akumulátory: 3 až 4 hodiny. 

 

Jedná se o typického zástupce mobilních servisních robotů určených pro nasazení 

v krizových situacích. Jeho uplatněn je převážně u jednotek zabývajících se likvidací 

nástražných výbušných systémů a jiných potenciálně nebezpečných předmětů. Pásový 

podvozek umožňuje velmi dobré manévrovací schopnosti a to včetně pohybu po schodištích. 

Robot může obsahovat systém pro výměnu efektorů, čímž je dosaženo dalšího rozšíření 

manipulačních schopností [2.4]. 

 

 

2.2.2. Modulární pásový robot iRobot 510 PackBot 

 

Obr. 2.5 – Mobilní pásový robot iRobot 510 PackBot 
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Základní parametry robotu (pouze podvozek): 

� rozměry: 

• délka v rozmezí 686mm až 965mm v závislosti na poloze přídavných 

polohovatelných jednotek s pásy; 

• šířka v rozmezí 406mm až 521mm v závislosti na konfiguraci podvozku (bez / 

s přídavnými polohovatelnými jednotkami s pásy); 

• výška 188mm (bez zátěže a manipulační nástavby); 

� hmotnost: 52,89 kg (bez baterií a manipulační nástavby); 

� maximální rychlost: 9,3 km/h; 

 

Společnost iRobot Corporation nabízí modulární pásový podvozek s možností 

rozšíření o polohovatelné jednotky s pásy pro zlepšení manévrovacích schopnosti. Dále je 

možné podvozek osadit různými typy manipulačních nástaveb s až osmi stupni volnosti, 

osazené kamerovou jednotkou, případně kamerovou jednotkou a efektorem. Menší rozměry a 

hmotnost usnadňují transport robotu k místu zásahu [2.5]. 

 

 

2.3. Mobilní roboty postavené na hybridním podvozku 

 

Jednou z možností, jak spojit do jednoho celku výhody kolových a pásových 

podvozků a zároveň co nejvíce potlačit jejich nevýhody, jsou hybridní kolové a pásové 

podvozky [1.3]. Užitné vlastnosti a složitost konstrukce jsou závislé na zvolené koncepci 

lokomočního subsystému. Ukázky dvou, zcela rozdílných přístupů ke konstrukci hybridního 

podvozku, jsou uvedeny v následujících podkapitolách. 
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2.3.1. Hybridní EOD robot DRAGON IV 

 

Obr. 2.6 – Mobilní hybridní robot DRAGON IV 
 

Základní parametry robotu: 

� rozměry: 1320mm / 710mm / 910mm (délka / šířka / výška); 

� hmotnost: 150 kg; 

� maximální rychlost: 2,7 km/h; 

� maximální úhel stoupání schodiště: 45° (v závislosti na podkladu a koeficientu tření). 

 

Pro pohyb v méně členitém terénu jsou využívána především kola umístěná v blízkosti 

středu robotu. Dostatečné terénní schopnosti pro překonávání lehčích překážek jsou 

doprovázeny nižší spotřebou elektrické energie, než by tomu bylo v případě pásového 

podvozku. V případě pohybu ve členitějším terénu, případně při překonávání překážky typu 

schodiště, kdy terénní schopnosti kolového podvozky již nejsou na dostatečné úrovni, přichází 

na řadu pásové jednotky podvozku. Hlavní nevýhodou tohoto řešení je vyšší složitost 

konstrukce [2.6]. 
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2.3.2. Hybridní EOD robot KNIGHT 

 

Obr. 2.7 – Mobilní hybridní robot KNIGHT 
 

Základní parametry robotu: 

� rozměry: 1359mm / 705mm / 1016mm (délka / šířka / výška); 

� hmotnost: 250 kg; 

� maximální rychlost: 4 km/h; 

� maximální úhel stoupání schodiště: 45° (v závislosti na podkladu a koeficientu tření); 

� nosnost manipulační nástavby: 27 kg (při plném vyložení); 

� doba provozu na akumulátory: 3 až 4 hodiny. 

 

V tomto případě se jedná o klasický šestikolový mobilní robot, který je možné doplnit 

pásy a změnit tak typ lokomočního subsystému z kolového na pásový. Před vlastním plněním 

úkolu je tedy nutné učinit rozhodnutí, zda je vhodnější pro ten daný případ použít mobilní 

servisní robot kolový nebo pásový. Oproti robotu DRAGON IV se jedná o konstrukčně 

výrazně jednodušší řešení. Je zřejmé, že při návrhu podvozku byl brán zřetel spíše na možnost 

jednoduché přestavby kolového robotu na pásový a zpět, než snaha o zlepšení vlastností 

samotného podvozku [2.7]. 
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2.4. Porovnání vybraných parametrů mobilních robotů 

 

Vzhledem k zaměření této práce budou porovnávány pouze parametry týkající se 

lokomočních subsystémů, tedy rozměry robotů, jejich maximální rychlosti a maximální úhly 

stoupání schodiště. Velmi důležitým parametrem servisního robotu je také typická doba 

provozu. Z tohoto důvodu bude také tento parametr zařazen mezi porovnávané údaje. 

Parametr 

/ 

Robot 

Délka 

robotu 

[mm] 

Šířka 

robotu 

[mm] 

Výška 

robotu 

[mm] 

Maximální 

rychlost 

[km/h] 

Max. úhel 

stoupání 

schodiště 

[°°°°] 

Typická 

doba 

provozu 

[hod] 

GRIZZLY-1 1500 680 900 3 - 1 

IBIS 1300 
780 až 

850 
950 8,5 - 8 

Theodor 1300 685 1240 3 45 3 až 4 

iRobot 510 
686 až 

965 

406 až 

521 
188 9,3 - - 

DRAGON IV 1320 710 910 2,7 45 - 

KNIGHT 1359 705 1016 4 45 3 až 4 

Tab. 2.1 – Porovnání vybraných parametrů mobilních servisních robotů 

 

Z tabulky je zřejmé, že z pohledu půdorysných rozměrů nejsou mezi jednotlivými 

roboty významnější rozdíly. Jedinou výjimkou je iRobot 510, který se liší nejen rozměry a 

hmotností, ale také svou modulární koncepcí. Jeho porovnávání s ostatními tedy není příliš 

vhodné. Zaměříme-li se tedy na zbývající pětici robotů, svou maximální dosažitelnou 

rychlostí a typickou dobou provozu převyšuje ostatní šestikolový robot IBIS. Lze 

předpokládat, že schopnost překonávání překážek typu schodiště bude u tohoto typu robotu na 

horší úrovni, než je tomu v případě robotů s pásovým podvozkem. Tento handicap je možné 

do určité míry eliminovat volbou vhodného typu pneumatik a úrovní jejich nahuštěním, 

případně přídavným mechanismem zlepšujícím možnosti překonávání vybraného typu 

překážek. Zároveň je potřeba věnovat pozornost pneumatikám z hlediska celkové šířky 
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robotu, která může v případě robotu IBIS dosahovat až hodnoty 850mm a tím by bylo 

zabráněno možnému průjezdu zárubněmi dveří o rozměru 800mm. 

 

Za předpokladu, že by měl navrhovaný robot plnit obdobné úkoly, jako výše 

porovnávaná pětice robotů, je možné při předběžném návrhu půdorysných rozměrů budoucího 

podvozku mobilního robotu vycházet z následujících údajů: 

� délka robotu v rozmezí od 1200mm do 1500mm; 

� šířka robotu umožňující průjezd zárubněmi dveří o šířce 800mm. 

 

Menší půdorysné rozměry znamenají lepší manévrovací schopnosti v omezeném 

prostoru, ale zároveň mohou znamenat horší stabilitu robotu při plnění požadovaného úkolu, 

resp. překonávání možných překážek. Je tedy potřeba najít vhodný kompromis mezi rozměry 

a stabilitou. 
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3. Cíle disertační práce 

 

V současnosti je výzkum mobilních servisních robotů, určených pro pohyb ve 

členitém terénu, zaměřen na plnění požadovaných úkolů ve venkovním prostředí. S tím také 

souvisí zaměření výzkumu, např. na možnosti pohybu robotu po nezpevněném podkladu 

[3.1], [3.2]. Roboty určené pro zásahy při krizových situacích se ale často pohybují uvnitř 

budov, což znamená jiný typ podkladu a překážek, než na které se zaměřuje současný 

výzkum. Pro určení potřebných parametrů lokomočních subsystémů postavených na bázi pásů 

jsou k dispozici potřebné postupy výpočtů [3.3]. V případě např. podvozků kolových je 

situace výrazně složitější. 

 

V rámci této disertační práce by měli být splněny následující cíle: 
 

� navrhnout lokomoční subsystém mobilního servisního robotu určeného pro pohyb ve 

členitém terénu; 

� provést analýzu manévrovacích schopností navrženého subsystému; 

� pro vybraný typ překážek určit potřebné výkony pohonných jednotek za pomocí 

dostupných postupů výpočtů, případně navrhnout postupy výpočtů vlastní; 

� určení potřebných výkonů pohonných jednotek za pomocí vhodného simulačního 

softwaru; 

� porovnání dosažených výsledků; 

� konstrukční návrh vybraných částí lokomočního subsystému. 
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4. Lokomoční subsystém mobilního servisního robotu 

 

Návrh koncepce lokomočního subsystému mobilního servisního robotu byl proveden 

v rámci řešení projektu FT-TA3/014 VÝZKUM A VÝVOJ SPECIÁLNÍHO VÍCEÚČELOVÉHO 

ZÁSAHOVÉHO VOZIDLA. Vzhledem k tomu, že se jednalo o návrh druhé varianty 

lokomočního subsystému v rámci tohoto projektu, byla z konstrukčního hlediska dána určitá 

omezení v podobě použití kol z malého motocyklu a pohonných jednotek od společnosti 

MAXON MOTOR AG. 

 

Na obr. 4.1 je 3D model kola mobilního servisního robotu včetně detailu středu kola. 

Základní rozměry kola jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Obr. 4.1 – 3D model kola mobilního servisního robotu 
 

Průměr ráfku Dr 406,4mm 

Maximální průměr pneumatiky Dk 576mm 

Šířka pneumatiky bk 80mm 

Šířka náboje bn 80mm 

Tab. 4.1 – Základní rozměry kola 
 

Pohonná jednotka od společnosti MAXON MOTOR AG se skládá z elektromotoru EC 

60 400W, planetové převodovky GP 81 A a enkodéru (obr. 4.2) [4.1]. Technické parametry 

elektromotoru a převodovky jsou uvedeny v tabulkách 4.2 a 4.3. 
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Obr. 4.2 – Pohonná jednotka podvozku mobilního servisního robotu 
 

Jmenovitý krouticí moment MM 830Nmm 

Jmenovité otáčky nM 2680ot/min 

Jmenovité napětí UM 48V 

Rozběhový proud Irozbehovy 46,4A 

Jmenovitý proud IM 5,85A 

Maximální účinnost ηM 85% 

Moment setrvačnosti IM 831gcm2 

Hmotnost mM 2450g 

Tab. 4.2 – Technické parametry elektromotoru MAXON EC 60 400W 
 

Převodový poměr iP 93 

Maximální kontinuální výstupní 

krouticí moment MP 

120 Nm 

Maximální účinnost ηP 70 % 

Moment setrvačnosti IP 154 gcm2 

Hmotnost mP 3700 g 

Tab. 4.3 – Technické parametry planetové převodovky MAXON GP 81 A 
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Součástí katalogového listu elektromotoru MAXON EC 60 400W, z něhož pochází 

hodnoty uvedené v předchozí tabulce (tab. 4.2), je také obrázek (obr. 4.3), v němž je naznačen 

pracovní rozsah zvoleného elektromotoru a z něhož vyplývá možnost činnosti motoru nad 

hodnotami uvedenými v této tabulce. Následkem této činnosti je ale také vyšší zahřívání 

vynutí elektromotoru, jenž může mít za následek zkrácení životnosti elektromotoru, případně 

jeho zničení. 

 

Obr. 4.3 – Pracovní rozsah elektromotoru MAXON EC 60 
 

Jmenovitý krouticí moment na výstupní hřídeli pohonné jednotky určíme 

z následujícího vzorce: 

 ��� = �� ∙ �� ∙ ��																																																																																																																									(4.1) ��� = 0,830 ∙ 93 ∙ 0,7 ��� = 54,033�� 

 

kde MM = 0,830Nm je jmenovitý krouticí moment elektromotoru, iP = 93 je převodový 

poměr planetové převodovky a µP = 0,7 je maximální účinnost planetové převodovky. 

 

Jmenovité otáčky na výstupní hřídeli pohonné jednotky poté určíme ze vzorce: 

 

��� = ���� 																																																																																																																																									(4.2) 
��� = 268093  

��� = 28,817	��/��� 
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kde nM = 2680ot/min jsou jmenovité otáčky elektromotoru a iP = 93 je převodový 

poměr planetové převodovky. 

 

Maximální krouticí moment na výstupní hřídeli pohonné jednotky určíme ze vzorce: 

 ���!"# = ��!"# ∙ �� ∙ ��																																																																																																											(4.3) ���!"# = 1,5 ∙ 93 ∙ 0,7 ���!"# = 97,65�� 

 

kde MMmax = 1,5Nm je maximální krouticí moment elektromotoru odečtený z obr. 4.3, iP 

= 93 je převodový poměr planetové převodovky a µP = 0,7 je maximální účinnost 

planetové převodovky. 

 

Maximální otáčky na výstupní hřídeli pohonné jednotky v tomto případě určíme ze vzorce: 

 

���!"# = ��!"#�� 																																																																																																																											(4.4) 
���!"# = 250093  

���!"# = 26,882	��/��� 

 

kde nMmax = 2500ot/min jsou maximální otáčky elektromotoru při zatížení krouticím 

momentem Mmax a iP = 93 je převodový poměr planetové převodovky. 

 

 

4.1. Návrh koncepce lokomočního subsystému 

 

Při návrhu lokomočního subsystému můžeme vycházet z předběžně navržených 

rozměrů (kapitola 2.4. Porovnání vybraných parametrů mobilních robotů) a z omezení 

plynoucích z nutnosti využití daných kol a pohonných jednotek. Vzhledem k rozměrům kol a 

předpokládanému místu nasazení bylo rozhodnuto o návrhu čtyřkolového podvozku 

mobilního servisního robotu. 

 

 



- 36 - 

 

V současnosti jsou čtyřkolové mobilní servisní roboty rozdělovány dle možnosti jejich 

pohybu do tří základních kategorií [4.3]: 

 

a) Auto 

b) Tank 

c) Všesměroví 

 

ad a) Zahrnuje roboty, kteří se nemohou otáčet na místě. Změny orientace mohou dosáhnout 

pouze příslušným natočením kola či nápravy a následným pohybem vpřed či vzad. U 

tohoto typu podvozku je často využíváno tzv. Ackermannovo řízení. 

 

ad b) Do této kategorie spadají všechny typy robotů, kteří se jsou schopni otáčet na místě 

kolem své osy, ale pohybují se pouze vpřed či vzad. Často je nazýváme diferenčně 

řízenými, protože změna orientace závisí na rozdílu rychlosti levého a pravého kola. 

 

ad c) Jak již název napovídá, v případě všesměrových robotů je možný pohyb všemi směry 

bez ohledu na aktuální orientaci, včetně otáčení na místě. Takovéto volnosti pohybu je 

dosaženo použitím speciálních, tzv. všesměrových kol. 

 

Obr. 4.4 – Jednořadé všesměrové kolo 
 

Z důvodu nutnosti použití kol klasické konstrukce (obr. 4.1) je zřejmé, že navrhovaný 

lokomoční subsystém nemůže spadat do kategorie Všesměroví. Vzhledem k relativně nízkým 

výkonům pohonných jednotek bylo přistoupeno k řešení, kdy je každému kolu přiřazena 

vlastní pohonná jednotka. Toto řešení umožňuje navrhnout podvozek robotu spadající jak do 
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kategorie Auto, tak do kategorie Tank, případně do obou dvou kategorií. A právě na tuto 

poslední možnost jsme se při návrhu lokomočního subsystému zaměřili. Výsledkem by tedy 

měl být mobilní servisní robot s lokomočním subsystémem umožňujícím jak plynulou změnu 

směru pohybu, tak možnost otáčení na místě kolem své osy. 

 

Schéma navrženého lokomočního subsystému mobilního servisního robotu (včetně 

základních rozměrů) je na následujícím obrázku: 

PJ

PJ

PJ

PJ

 

Obr. 4.5 – Základní schéma navrženého lokomočního 
subsystému mobilního servisního robotu 

 

Šířka podvozku byla navržena na základě analýzy prostředí, ve kterém by měl robot 

vykonávat požadovanou činnost. Vychází z minimální vnitřní šířky zárubní dveří 800mm. Pro 

optimální fungování diferenčního řízení by měl mít rozvor náprav a rozchod kol stejnou 

velikost. Rozchod kol a tím pádem i rozvor náprav vychází ze šířek robotu a pneumatik. 
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Písmeny PJ jsou popsány bloky naznačující umístění pohonných jednotek. Vhodným 

řešením by bylo umístění pohonných jednotek přímo do kol robotu. Tím by došlo ke zlepšení 

rozložení hmotnosti robotu a celkovému zlepšení stability zařízení. Zároveň by došlo 

k uvolnění prostoru uvnitř těla robotu. Velikost pohonných jednotek složených z komponent 

společnosti MAXON MOTOR AG a konstrukce zvolených kol nám ale toto řešení 

neumožňuje. 

 

Kombinací písmen a číslic K1 až K4 jsou označeny klouby, pomocí nichž jsou kola 

upevněna k tělu robotu. Vhodnou kombinací natočení kol vůči tělu robotu a rychlostí otáčení 

jednotlivých kol dosáhneme požadovaného směru a rychlosti pohybu robotu. 

K1 K2

K3 K4

PJ PJ

PJ PJ

 

Kola přední i zadní nápravy nejsou natočena. Robot se 

může pohybovat vpřed, vzad, otáčet se na místě kolem 

své osy, případně zatáčet při pohybu vpřed či vzad díky 

rozdílným rychlostem otáčení kol po pravé a levé straně 

robotu. V případě, že by byly klouby K1 až K4 nahrazeny 

pevným spojením, jednalo by se z pohledu pohybu o 

podvozek typu Tank s diferenčním řízením. 

K1 K2

K3 K4

PJ
PJ

PJ PJ

α

β

 

Kola přední nápravy jsou natočena o daný úhel. Kola 

zadní nápravy natočena nejsou. Z pohledu pohybu se 

jedná o typický příklad podvozku spadajícího do 

kategorie Auto. Úhly natočení kol α a β nejsou shodné. 

Jejich vzájemná velikost vychází z principu 

Ackermannova řízení, kterého je u robotů s tímto typem 

pohybu ve většině případů využíváno. 
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K1 K2

K3 K4

PJ
PJ

PJ
PJ

α

β

γ

δ

 

Kola přední i zadní nápravy jsou natočena o daný úhel 

(kola přední nápravy jsou natočeny doleva, kola zadní 

nápravy doprava). Tím je docíleno menšího poloměru 

zatáčení robotu a tedy lepších manévrovacích schopností. 

Úhly natočení kol α, β, γ a δ vycházejí opět z principu 

Ackermanova řízení. Pro zjednodušení řízení 

lokomočního subsystému, respektive pohybu robotu je 

vhodné, aby platili rovnosti úhlů α = γ a β = δ. 

K1 K2

K3 K4

PJ
PJ

PJ
PJ

α

β

γ

δ

 

Kola přední i zadní nápravy jsou natočena o daný úhel (v 

tomto případě doleva). Robot se díky tomu může 

pohybovat zároveň vpřed/vzad a do strany. Pokud je 

splněna podmínka rovnosti úhlů (α = β = γ = δ), pak při 

pohybu nedochází k natáčení těla robotu. Pokud bude 

platit, že α = β, γ = δ a zároveň α ≠ γ, pak bude robot 

vykonávat matematicky složitěji popsatelný pohyb. Tím 

se zvyšují nároky na koordinaci jednotlivých částí 

mechanismu lokomočního subsystému. Z tohoto důvodu 

je žádoucí dodržovat podmínku rovnosti úhlů. 

V tomto případě tedy není vhodné využít princip 

Ackermanova řízení. 
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K1 K2

K3 K4

PJ PJ

PJ PJ

βα

γ δ

 

Jedná se o specifický, ale konstrukčně řešitelný případ 

natočení kol, který je reálně uplatnitelný pouze za splnění 

určitých podmínek, např. při platnosti rovnic: 

α = β = γ = δ = 45° 

K1K2 = K2K4 = K3K4 = K1K3 

Pak by se mohl robot otáčet na místě kolem vlastní osy. 

Podobného efektu je možné dosáhnout také při 

konfiguraci popsané v prvním případě. Z pohledu 

potřebného výkonu pohonných jednotek a energetické 

náročnosti je ale výhodnější toto řešení. 

Vzhledem k rozměrům kol a maximální šířce robotu 

vyplývající z analýzy místa zásahu není možné těchto 

rovností dosáhnout. 

Tab. 4.4 – Možnosti natočení kol vůči tělu robotu 
 

Z analýzy možností natočení kol vůči tělu robotu vyplynulo následující kinematické 

schéma lokomočního subsystému mobilního servisního robotu. 

K1

K2

K3

K4

PJ

PJ

PJ

PJ

a b b a

 

Obr. 4.6 – Schéma lokomočního subsystému mobilního robotu 



- 41 - 

 

Natáčení kol přední, resp. zadní nápravy podvozku robotu bude řešeno na základě 

principu Ackermannova řízení [4.3]. 

 

V tomto okamžiku je již k dispozici dostatečné množství údajů pro provedení základní 

pohybové analýzy navrhovaného lokomočního subsystému. Na základě této analýzy je pak 

možné posoudit, zda jsou manévrovací schopnosti robotu na úrovni odpovídající současným 

robotům pohybujícím se v místech zasažených krizovou situací. 

K1 K2

K3 K4

P1

Imaginární 
kolo

 

Obr. 4.7 – Natočení kol pouze u přední nápravy 
 

Na obr. 4.7 je naznačen mechanismus řízení pouze u přední nápravy (klouby K3 a K4 

budou považovány za tuhé). Do schématu bylo přidáno imaginární kolo, které je umístěné ve 

středu přední nápravy a na nějž budou směřovány požadované hodnoty natočení kol. Bod P1 

je průsečíkem roviny imaginárního kola a os táhel a mechanismu řízení. V případě 

čtyřkolového podvozku, s natáčením kol pouze u jedné z náprav, by se měl bod P1 nalézat na 

ose druhé nápravy. Tím bude zajištěno korektní fungování mechanismu řízení. 

 

Vzhledem k předběžně navrženým rozměrům jednotlivých částí robotu byla zvolena 

maximální hodnota natočení imaginárního kola ±23°.Velikosti úhlů natočení skutečných kol a 

velikosti úhlů mezi skutečnými koly a kolem imaginárním je možné určit grafickou metodou 

(obr. 4.8) nebo pomocí goniometrických funkcí. 
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P2

 

Obr. 4.8 – Určení úhlů natočení skutečných kol grafickou metodou 

(přesnost měření úhlů na desetiny stupně) 

 

Z výsledku grafické metody je zřejmé, že při natočení imaginárního kola o 23° dojde 

k natočení vnitřního kola (kolo blíže k imaginárnímu bodu otáčení P2) o 25,3° a vnějšího kola 

o 21°. Výsledný úhel vzájemného natočení vnitřního a vnějšího kola podvozku mobilního 

robotu tedy činí 4,3°. 

 

Vzhledem k potřebě řízení jednotlivých pohonných jednotek podvozku mobilního 

robotu je vhodné určit závislosti mezi natočeními daných kol také na základě 

goniometrických funkcí. Pro základní schéma čtyřkolového podvozku (obr. 4.9), 

využívajícího principu Ackermannova řízení, existují vztahy, popisující závislosti mezi úhly 

natočení kol přední nápravy, resp. kola imaginárního [2.1]. 
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ϕ ϕ ϕ 

P2

 

Obr. 4.9 – Základní schéma podvozku využívajícího Ackermannova řízení 

 

$��%(&'() = )2 ∙ * − $��%(&,)																																																																																																				(4.5) 
 

$��%(&'() = $��%(&-) − )2 ∙ * 																																																																																																			(4.6) 
 

$��%(&,) − $��%(&-) = )* 																																																																																																										(4.7) 
 

kde ϕSA je relativní úhel natočení imaginárního kola, ϕi je relativní úhel natočení 

vnitřního kola, ϕo je relativní úhel natočení vnějšího kola, l je rozvor náprav a d je 

rozchod kol. 

 

Pro navržené kinematické schéma podvozku mobilního robotu (obr. 4.7) je ale potřeba 

vytvořit novou soustavu vztahů pro určení závislostí relativních úhlů natočení jednotlivých 

kol. Z důvodu již zmíněného řízení pohonných jednotek je vhodné určit také poloměry 

zatáčení jednotlivých kol podvozku robotu. Tyto vzorce vycházejí z kinematických schémat 

doplněných o potřebné rozměry (obr. 4.10 a 4.11). 
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K3 K4
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Kz

 

Obr. 4.10 – Kinematické schéma podvozku robotu doplněné o potřebné rozměry 

P2
ϕ 

ϕ 
ϕ 

 

Obr. 4.11 – Kinematické schéma podvozku robotu s natočením předních dle principu 

Ackermannova řízení a naznačením hledaných úhlů a poloměrů zatáčení jednotlivých kol 
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Na základě analýzy navrženého kinematického schématu (obr. 4.10) je možné provést 

určitá zjednodušení, jejichž cílem je snížení výpočetní náročnosti řídicího algoritmu 

pohonných jednotek: 

� délky ramen, pomocí nichž jsou upevněna přední kola k rámu podvozku robotu, jsou 

shodné (rpl = rpp = rp); 

� délky ramen, pomocí nichž jsou upevněna zadní kola k rámu podvozku robotu, jsou 

shodné (rzl = rzp = rz); 

� délky ramen, pomocí nichž jsou upevněna k rámu robotu přední i zadní kola, jsou 

shodné (r = rp = rz). Také rozchod kol přední a zadní nápravy je shodný (d = dp = dz). 

 

V prvním kroku výpočtu bude určena vzdálenost xP2 imaginárního bodu P2 na základě 

požadovaného úhlu natočení předního imaginárního kola ϕpi a základních rozměrů podvozku 

robotu: 

 

.�/ = *�0�1&2,3 − )2 + 4																																																																																																														(4.8) 
 

Na základě použití této hodnoty a opětovně rozměrů podvozku robotu je možné určit 

poloměry zatáčení zadních kol: 

 567 = .�/ − 4																																																																																																																																		(4.9) 
 562 = .�/ + ) − 4																																																																																																																						(4.10) 
 

56, = .�/ + )2 − 4																																																																																																																							(4.11) 
 

Obdobným způsobem je možné určit také poloměr zatáčení předního imaginárního 

kola: 

 

52, = 1$�81&2,3 ∙ 9.�/ + )2 − 4:																																																																																													(4.12) 
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Pro určení poloměrů zatáčení Rpl a Rpp je nejprve potřeba určit úhly natočení kol ϕpl a 

ϕpp jako funkci úhlu natočení předního imaginárního kola ϕpi: 

 

&27 = 0�0� ; 2 ∙ * ∙ �0�1&2,32 ∙ * − ) ∙ �0�1&2,3 + 2 ∙ 4 ∙ �0�1&2,3<																																																								(4.13) 
 

&22 = 0�0� ; 2 ∙ * ∙ �0�1&2,32 ∙ * + ) ∙ �0�1&2,3 − 2 ∙ 4 ∙ �0�1&2,3<																																																							(4.14) 
 

Nyní je již možné určit poloměry zatáčení Rpl a Rpp: 

 

527 = 1$�81&273 ∙ .�/ − 4																																																																																																											(4.15) 
 

522 = 1$�81&223 ∙ (.�/ + )) + 4																																																																																													(4.16) 
 

Při konkrétním číselném vyjádření vzorců platí, že při natočení předních kol doleva 

(dle kinematického schématu – obr. 4.11) je hodnota úhlu natočení předního imaginárního 

kola ϕpi kladná a také výsledky uvedených vzorců vycházejí v kladných hodnotách. V případě 

natočení předních kol doprava, je hodnota úhlu natočení předního imaginárního kola ϕpi 

záporná a také výsledky uvedených vzorců v tomto případě vycházejí v záporných hodnotách 

(vzdálenost xP2 by byla odměřována od kloubu K4 směrem doprava). 

 

Na následujícím schématu (obr. 4.12) je mechanismus řízení přítomen již u přední i 

zadní nápravy. Bod P1, jakožto průsečík roviny imaginárních kol a os táhel mechanismu 

řízení byl z důvodu korektního fungování právě zmíněného mechanismu řízení přesunut do 

pozice mezi přední a zadní nápravu podvozku. Budeme-li předpokládat, že se přední i zadní 

imaginární kolo bude natáčet o stejně velký úhel (jen v opačném směru), pak se bude při 

dodržení výše popsaných zjednodušení nalézat bod P1 ve stejné vzdálenosti jak od přední, tak 

od zadní nápravy. 
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K3 K4
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Obr. 4.12 – Mechanismus řízení kol u přední i zadní nápravy 
 

Stejně jako v předchozím případě bylo počítáno s maximálním natočením 

imaginárních kol o úhel 23° (proti směru hodinových ručiček u přední nápravy, ve směru u 

zadní nápravy). Pro určení úhlů natočení skutečných kol a velikosti úhlů mezi skutečnými 

koly a koly imaginárními byla opět použita nejprve grafická metoda. 



- 48 - 

 

P2

 

Obr. 4.13 – Určení úhlů natočení skutečných kol grafickou metodou 

(přesnost měření úhlů na desetiny stupně) 
 

Velikost úhlů natočení skutečných kol dosahuje hodnot 28,1° v případě vnitřních kol a 

19,4° v případě vnějších kol. Celkový úhel rozevření vnitřního a vnějšího kola dosahuje 

hodnoty 8,7°, tedy dvojnásobné hodnoty oproti předchozímu případu s natáčením kol pouze 

přední nápravy. 

 

V případě vyjádření závislostí úhlů natočení jednotlivých kol podvozku robotu pomocí 

goniometrických funkcí bychom se dopracovali k následujícím vzorcům: 
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&27 = &67 = 0�0� ; * ∙ �0�1&2,3* − )2 ∙ �0�1&2,3 + 2 ∙ 42 ∙ �0�1&2,3<																																														(4.17) 
 

&22 = &62 = 0�0� ; * ∙ �0�1&2,3* + )2 ∙ �0�1&2,3 − 2 ∙ 42 ∙ �0�1&2,3<																																													(4.18) 
 

Na jejich základě je poté možné určit také poloměry zatáčení: 

 

527 = 567 = 1$�81&273 ∙ .�/ − 4																																																																																															(4.19) 
 

522 = 562 = 1$�81&223 ∙ (.�/ + )) + 4																																																																																(4.20) 
 

Vzdálenost xP2 imaginárního bodu P2 v tomto případě určíme ze vzorce: 

 

.�/ = *2 ∙ �0�1&2,3 − )2 + 4																																																																																																						(4.21) 
 

Porovnání manévrovacích schopností robotu při využití natáčení kol pouze přední 

nápravy, resp. obou náprav bylo provedeno opět za pomoci grafické metody (obr. 4.14). Je 

zřejmé, že využití mechanismu zatáčení u obou náprav sebou přináší výrazné zlepšení 

manévrovacích schopností robotu. Toto řešení sebou ale zároveň přináší vyšší složitost 

konstrukce podvozku robotu, vyšší nároky na řídicí subsystém a ve výsledku také zvýšené 

nároky na koordinaci obsluhy mobilního servisního robotu. 

 

Na základě porovnání výhod a nevýhod těchto dvou variant a po provedení 

předběžných konstrukčních návrhů bylo rozhodnuto o podrobnějším zpracovávání varianty 

s řízenými koly přední i zadní nápravy. 
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Obr. 4.14 – Porovnání manévrovacích schopností robotu 
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Jak již bylo zmíněno v kapitole 4.1 Návrh koncepce lokomočního subsystému, systém 

natáčení kol umožňuje, aby se robot zároveň pohyboval vpřed/vzad a do strany. Jestliže by 

byl navržen mechanismus řízení dle Ackermannova principu a imaginární kola přední i zadní 

nápravy by byla natočena o shodný úhel a ve stejném směru, natočení jednotlivých kol 

podvozku robotu by vypadalo takto: 

P2 P2´

 

Obr. 4.15 – Určení úhlů natočení skutečných kol grafickou metodou 
 

Z obr. 4.15 je zřejmé, že při pohybu vpřed se přední kola rozbíhají, zatím co zadní se 

sbíhají. V automobilové technice se rozbíhavost a sbíhavost kol využívá k dosažení 

požadovaných vlastností podvozku, např. lepší stabilitě vozidla při jízdě. Tyto úpravy však 

mají význam až při vyšších rychlostech, což není tento případ. Z tohoto důvodu by bylo 

výhodnější, aby byly rovin kol paralelní, jak je to naznačeno na následujícím obrázku: 
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Obr. 4.16 – Vhodné vzájemné natočení kol při jízdě vpřed/vzad a do strany 
 

Existuje několik možností, jak zmenšit úhly sbíhavosti, respektive rozbíhavosti při 

současné jízdě vpřed/vzad a do strany: 

 

a) Změnou nastavení sbíhavosti, respektive rozbíhavosti kol. 

b) Změnou geometrie mechanismu řízení. 

c) Konstrukční úpravou stávajícího typu mechanismu řízení. 

d) Volbou jiného typu mechanismu řízení. 

 

První dvě možnosti jsou z pohledu konstrukčního nejjednodušší, ale daný problém řeší 

jen částečně (za cenu zlepšení vlastností při současném pohybu vpřed/vzad a do strany se 

zhorší vlastnosti při jízdě pouze vpřed/vzad, při zatáčení pomocí natáčení kol, tak i při 

diferenčním řízení). Ze srovnání výhod a nevýhod plynoucích z těchto úprav je zřejmé, že je 

výhodnější ponechat stávající mechanismus bez úprav. Možnosti c a d by již znamenaly 

výraznější zásahy nejen do konstrukce mechanismu zatáčení, ale také do řídicího subsystému. 

Z tohoto důvodu bude popisu možností c a d věnována samostatná část práce. 
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4.2. Analýza kontaktu mezi pneumatikou kola a terénem 

 

V úvodu kapitoly 4. Lokomoční subsystém mobilního servisního robotu jsou v tab. 4.1 

uvedeny základní rozměry kola robotu. Pro analýzu pohybu lokomočního subsystému jsou 

v tomto okamžiku podstatné pouze dva z uvedených údajů: 

� Maximální průměr pneumatiky Dk = 576mm 

� Šířka pneumatiky bk = 80mm 

 

Při analýze terénních schopností robotu není možné počítat s maximálním průměrem 

pneumatiky z důvodu její deformace při zatížení. Velikost deformace je závislá na typu 

pneumatiky, velikosti zatížení, úrovni nahuštění, tvaru terénu v místě kontaktu s pneumatikou, 

apod. 

Velikost deformace pneumatiky výrazným způsobem ovlivňuje schopnosti robotu 

překonávat překážky. Více nahuštěné pneumatiky jsou výhodné při pohybu po zpevněných, 

méně členitých komunikacích typu asfaltová silnice nebo dlážděné náměstí, z důvodu 

menších deformací pneumatiky a tím i menších valivých odporů. Naopak podhuštěné 

pneumatiky jsou výhodnější při překonávání překážek, případně při pohybu po nedostatečně 

zpevněném terénu z důvodu větší stykové plochy mezi pneumatikou a terénem. 

 

Podstatnou roli tedy hraje druh terénu, ve kterém by se měl robot pohybovat. Ze studia 

dostupných podkladů vyplývá, že mnoho vědeckých týmů zabývajících se problematikou 

kontaktů mezi kolem, resp. pneumatikou a terénem, se zaměřuje na dvě hlavní oblasti 

výzkumu: 

� kontakt mezi pneumatikou a pozemní komunikací v automobilové technice; 

� kontakt mezi pneumatikou, resp. kolem a terénem u mobilních robotů. 

 

Vstupní parametry se u těchto dvou oblastí výzkumu výrazným způsobem liší. 

Porovnání některých z nich je uvedeno v následující tabulce: 
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Vstupní 

parametry 

Oblast automobilové 

techniky 

Oblast mobilních 

robotů 

Druh terénu zpevněná komunikace 
členitý terén, často 

sypký typ podkladu 

Rychlost pohybu od 0 do 250 km/hod od 0 do 30 km/hod 

Hmotnost vozidla od 300kg výše 
v rozmezí jednotek až 

stovek kilogramů 

Konstrukce kola disk s pneumatikou různá dle aplikace 

Množství 

pohonných 

jednotek 

jedna s přenosem 

krouticího momentu na 

poháněná kola přes 

soustavu převodů a 

hřídelí 

v závislosti na 

množství a uspořádání 

poháněných kol 

Zdroj energie pro 

pohonné jednotky 

paliva na bázi ropy, 

akumulátory 
akumulátory 

Tab. 4.5 – Vstupní parametry pro oblasti automobilové techniky a mobilních robotů 

 

Výzkum v oblasti automobilové techniky je ve většině případů zaměřen na zlepšení 

jízdních vlastností vozidel a z toho vyplývající bezpečnosti posádky. Toho je možné 

dosáhnout použitím tzv. adaptivního podvozku, u něhož je možné během setin sekundy měnit 

nastavení intenzity tlumení v závislosti na informacích získaných ze snímačů měřících 

relativní zrychlení automobilu. Tímto je možné posunout hranici mezi dostatečnou přilnavostí 

vozidla k vozovce a okamžikem, kdy již automobil přechází do smyku. Další možností, jak 

zlepšit jízdní vlastnosti automobilů, je integrování řídicího systému, který na základě 

informací ze snímačů upravuje poměr přenášeného krouticího momentu na jednotlivá hnaná 

kola, případně přibrzďuje kola, která poháněná nejsou. Tímto způsobem je také možné 

posunout hranici, kdy dochází ke ztrátě adheze mezi pneumatikami automobilu a vozovkou. 

 

Pro návrhy podobných systémů jsou využívány nelineární modely vozidel se sedmi 

nebo čtrnácti stupni volnosti [4.4]. Schéma vertikálního modelu vozidla se sedmi stupni 

volnosti (včetně naznačení působících sil) je na následujícím obrázku: 



- 55 - 

 

 

Obr. 4.17 – Schéma vertikálního modelu vozidla se sedmi stupni volnosti 
 

Analýzy bývají prováděny v prostředích softwarů MATLAB (nástavba Simulink) 

[4.5], MD ADAMS/Car, apod. V prvním kroku jsou vytvářeny přibližné modely vozidel a na 

základě jejich porovnání se skutečnými vozidly jsou modely zpřesňovány až na úroveň 

potřebnou pro využívání při testování nových typů řídicích systémů, případně zlepšování 

vlastností systémů stávajících. Z pohledu využitelnosti těchto softwarů při analýzách pohybu 

servisního robotu členitým terénem, případně při překonávání možných překážek, jsou 

podstatné možnosti: 

� definování terénu, resp. překážek, které by měl robot překonávat; 

� způsob řešení kontaktu mezi kolem, resp. pneumatikou a terénem. 

 

V prostředí softwaru MATLAB, resp. v nástavbě Simulink je možné pouze základní 

definování kontaktu mezi pneumatikou a vozovkou, které je dostatečné pro analýzu jízdy 

běžného silničního vozidla [4.6]. Definování složitějších překážek, se kterými by se mohl 

setkat mobilní servisní robot při plnění požadovaného úkolu, možné není. Také možnosti 

definování modelu pneumatiky jsou omezené. 
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Obr. 4.18 – Definování parametrů modelu pneumatiky v prostředí 
softwaru MATLAB/Simulink 

 

V prostředí tohoto softwaru je možné navrhnout a testovat řídicí systém mobilního 

servisního robotu při pohybu terénem, který je svým profilem a vlastnostmi blízký klasické 

silnici pro motorová vozidla. Pro analýzy modelu vozidla pohybujícího se ve členitém terénu, 

s možností překonávání tvarově náročnějších překážek, již není tento software vhodný. 

 

Větší možnosti analýzy pohybu robotu ve členitém terénu poskytuje software 

společnosti MSC.Software MD Adams/Car. Možnosti definování kontaktu mezi pneumatikou 

a terénem jsou výrazně širší, než tomu bylo v předchozím případě. Také možnosti definování 

parametrů pneumatik jsou znatelně větší. Modely vozovky (včetně překážek, které je možné u 

tohoto typu modelu definovat) a pneumatik jsou do analýzy dodávány ve formě textových 

souborů. V současnosti je k dispozici nástavba FTire, která obsahuje databázi různých typů 

modelů pneumatik [4.7]. 
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Obr. 4.19 – Ukázka možností nástavby pro tvorbu modelů pneumatik FTire 
 

Typ pneumatiky zvolený pro navrhovaný podvozek mobilního robotu ale v databázi 

chybí a není k dispozici ani jiný, obdobný typ (nástavba FTire je primárně určená pro práci 

s pneumatikami určenými pro automobily, v tomto případě se jedná o pneumatiku 

motocyklovou). Je možné alespoň využít uživatelsky příjemnější prostředí pro vytváření 

modelu pneumatiky, než je klasický textový editor. 

 

Pro analýzy pohybu robotu členitým terénem přesto není tento software vhodný. Jsme 

v něm sice schopni nadefinovat rozměry a možnosti deformace pneumatiky při kontaktu 

s překážkou, ale jen do určité míry. Povrch vytvořeného modelu pneumatiky v prostředí 

softwaru Adams/Car je brán jako hladký s danou hodnotou koeficientu tření. U skutečné 

pneumatiky s výraznějším vzorkem (např. pneumatika pro motokros) ale není možné počítat 

s koeficientem tření jako s více méně konstantní hodnotou. V reálném případě může dojít 

k situaci, kdy vzorek pneumatiky a tvar a vlastnosti terénu umožní překonání překážky, 

přitom v prostředí simulačního softwaru by docházelo k prokluzu a typ překážky mohl být na 

základě této analýzy chybně označen za nepřekonatelný. 
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Vzhledem k možnosti propojení obou výše zmíněných softwarů lze vytvořit model 

vozidla v prostředí softwaru MD Adams/Car a systém řízení v prostředí softwaru 

MATLAB/Simulink. Toto však stále neřeší základní problém definování kontaktu mezi 

pneumatikou a terénem, resp. překážkou na úrovni, jenž je potřebná k provádění analýz, 

jejichž výsledky by se následně blížili k výsledkům dosaženým při testování skutečného 

zařízení. 

 

 

4.3. Pohonné ústrojí lokomočního subsystému 

 

Pohonným ústrojím lokomočního subsystému je v tomto případě chápána část 

mechanismu tvořená pohonnou jednotkou, poháněným kolem, převodovým mechanismem 

mezi pohonnou jednotkou a kolem a vlastní nosnou konstrukcí. 

 

Při návrhu pohonného ústrojí bylo potřeba brát v potaz nejen relativně nízký výkon, 

ale také rozměry pohonné jednotky. Maximální průměr 81mm a celková délka 401mm 

výrazným způsobem ovlivňuje možnosti jejího umístění. Bylo tedy potřeba navrhnout 

mechanismus pro přenos krouticího momentu z pohonné jednotky na kolo takovým 

způsobem, aby bylo možné do prostoru těla robotu umístit také akumulátory a komponenty 

řídicího subsystém. 

 

Na obr. 4.20 je kinematické schéma mechanismu pro přenos krouticího momentu 

z pohonné jednotky na kolo podvozku robotu. Skládá se z dvojice ozubených soukolí, 

válcového pro přenos krouticího momentu z pohonné jednotky na vloženou hřídel a 

kuželového, které slouží k přenosu krouticího momentu z vložené hřídele na kolo robotu. 
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Obr. 4.20 – Kinematické schéma mechanismu pro přenos krouticího momentu 
 

Vhodnou volbou převodového poměru kuželového ozubeného soukolí i43 a 

vzdálenosti středu pneumatiky kola od osy kloubu a je možné docílit toho, že při natáčení kol 

za pomocí mechanismu řízení bude docházet k odvalování pneumatiky po podložce bez toho, 

aby docházelo k prokluzu mezi pneumatikou a podložkou, případně působení krouticího 

momentu od kola přes převodový mechanismus na pohonnou jednotku. Pomocí následujícího 

postupu byly navrženy vhodné hodnoty pro převodový poměr i43 a vzdálenost a: 

τ

1

2

3

4

ε

m

n

 

Obr. 4.21 – Schéma odvalování pneumatiky po podložce 
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Aby bylo dosaženo efektu popsaného výše, musí platit, že délka oblouku, kterou urazí 

střed kola při natočení o úhel τ (pohyb z bodu 1 do bodu 2, respektive délka oblouku m), 

odpovídá délce dráhy, po které se při natáčení kola odvalí pneumatika (pohyb z bodu 3 do 

bodu 4, respektive délka oblouku n): 

 � = �																																																																																																																																													(4.22) 
 

Délky oblouků m a n je možné určit na základě následujících vztahů: 

 

� = 2 ∙ = ∙ 0 ∙ >360																																																																																																																						(4.23) 
 

� = 2 ∙ = ∙ ?@2 ∙ A360																																																																																																																				(4.24) 
 

Rozšířením vztahu (4.22) pomocí (4.23) a (4.24) získáme: 

 

0 ∙ > = ?@2 ∙ A																																																																																																																																	(4.25) 
 

Pro předběžný výpočet bude zvolena vzdálenost a = 180mm a velikost úhlu τ = 28,1° 

vycházející z výsledků analýzy provedené v kapitole 4.1. Návrh koncepce lokomočního 

subsystému. V předchozím vzorci je počítáno s maximálním průměrem pneumatiky. Ve 

skutečnosti bude ale pneumatika deformována vlivem působení zatížení od odpovídající části 

hmotnosti robotu. Při výpočtu bude počítáno s deformací pneumatiky o velikosti dk = 15mm. 

Výpočtový průměr kola, podle něhož budou určeny základní rozměry pohonného ústrojí a 

podle něhož budou následně posuzovány schopnosti robotu překonávat překážky, určíme 

pomocí vztahu: 

 ?@B = ?@ − 2 ∙ )C																																																																																																																							(4.26) ?@B = 576 − 2 ∙ 15 ?@B = 546�� 

 

kde Dk = 576mm je maximální průměr pneumatiky a dk = 15mm je velikost deformace 

pneumatiky. 
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Po úpravě vztahu (4.25) můžeme určit velikost úhlu ε : 

 

A = 2 ∙ 0 ∙ >?@B 																																																																																																																																			(4.27) 
A = 2 ∙ 180 ∙ 28,1546  

A = 18,527° 
 

Z poměru úhlů τ a ε poté určíme převodový poměr kuželového ozubeného soukolí i43: 

 

�EF = >A 																																																																																																																																											(4.28) �EF = 28,118,527 

�EF = 1,517 

 

Dosáhnout hodnoty převodového poměru i43 je problematické. Řešením je volba 

vhodnějšího převodového poměru (v tomto případě i43 = 1,6) a zpětného dopočítání 

vzdálenosti a. Nejprve je potřeba určit úhel ε : 

 

A = >�EF 																																																																																																																																											(4.29) 
A = 28,11,6  

A = 17,563° 
 

Po úpravě vzorce (4.25) je možné určit vzdálenost středu pneumatiky kola od osy 

kloubu a: 

 

0 = ?@B2 ∙ A> 																																																																																																																																				(4.30) 
0 = 5462 ∙ 17,56328,1  

0 = 170,630�� 
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V případě, že bude mít mechanismus pohonného ústrojí parametry dle tab. 4.6, bude 

dosaženo efektu popsaného výše. 

Dkv a i43 

546mm 170,630mm 1,6 

Tab. 4.6 – Parametry mechanismu pohonného ústrojí 
 

V navrženém kinematickém schématu mechanismu pro přenos krouticího momentu 

z pohonné jednotky na kolo se vyskytuje ještě jedno soukolí, tvořené dvojicí válcových 

ozubených kol. Vzhledem k již několikrát zmiňovanému relativně nízkému výkonu 

pohonných jednotek je vhodné zvolit převodový poměr vyšší než jedna a dosáhnout tak 

zvýšení velikosti krouticího momentu přenášeného na kolo. Na základě předběžných výpočtů 

bylo rozhodnuto o použití stejného převodového poměru jako v případě kuželového soukolí.  

 

Z hodnot vypočítaných v úvodu kapitoly 4. Lokomoční subsystém mobilního 

servisního robotu a převodových poměrů soukolí pohonného ústrojí je možné určit 

dosažitelné krouticí momenty na kolech robotu a maximální rychlost robotu: 

� jmenovitý krouticí moment na výstupní hřídeli pohonné jednotky MPJ = 54,033Nm; 

� jmenovité otáčky na výstupní hřídeli pohonné jednotky nPJ = 28,817ot/min; 

� maximální krouticí moment na výstupní hřídeli pohonné jednotky MPJmax = 97,65Nm; 

� maximální otáčky na výstupní hřídeli pohonné jednotky při maximálním krouticím 

momentu nPJmax = 26,882ot/min. 

 

Jmenovitý krouticí moment přenášený z pohonné jednotky na kolo robotu určíme na 

základě vztahu: 

 �C� = ��� ∙ �/G ∙ η/G ∙ �EF ∙ ηEF																																																																																															(4.31) �CH = 54,033 ∙ 1,6 ∙ 0,98 ∙ 1,6 ∙ 0,97 �CH = 131,5�� 

 

kde i21 = 1,6 je převodový poměr válcového ozubeného soukolí, η21 = 0,98 je účinnost 

válcového ozubeného soukolí, i43 = 1,6 je převodový poměr kuželového ozubeného 

soukolí a η43 = 0,97 je účinnost kuželového ozubeného soukolí. 
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Maximální rychlost robotu poté určíme ze vztahu: 

 

IJH = 3,6 ∙ = ∙ ?@B ∙ ���60000 ∙ �/G ∙ �EF 																																																																																																												(4.32) 
IJH = 3,6 ∙ = ∙ 546 ∙ 28,81760000 ∙ 1,6 ∙ 1,6  

IJH = 1,158K�/ℎ�) 

 

Rychlost, kterou by měl být robot schopen vyvinout, je v porovnání s roboty 

uvedenými v kapitole 2. Přehled současného stavu řešené problematiky nízká. Jednou 

z možností, jak ji zvýšit, je snížení hodnoty převodového poměru válcového soukolí i21. Tím 

by zároveň došlo ke snížení hodnoty maximálního krouticího momentu přenášeného na kolo 

robotu, což by znamenalo zhoršení schopností robotu při překonávání případných překážek. 

Další možností je výměna pohonných jednotek. V době návrhu podvozku mobilního robotu se 

ale jednalo o nejvhodnější řešení z pohledu velikosti, výkonu a možností řízení. 

 

Maximální krouticí moment na kole robotu určíme pomocí vztahu: 

 �C!"# = ���!"# ∙ �/G ∙ �/G ∙ �EF ∙ �EF																																																																																			(4.33) �C!"# = 97,65 ∙ 1,6 ∙ 0,98 ∙ 1,6 ∙ 0,97 �C!"# = 237,6�� 

 

Hodnota maximálního krouticího momentu přenášeného na kolo robotu by již měla 

být dostatečná pro pohyb ve členitém terénu a překonávání překážek. Úroveň maximálního 

výkonu je možné využívat po velmi omezenou dobu z důvodu vyššího zahřívání vinutí, které 

může způsobit zkrácení životnosti elektromotoru, případně jeho zničení. Také hodnota 

maximální rychlosti robotu je při tomto zatížení nižší: 

 

IJH!"# = 3,6 ∙ = ∙ ?@B ∙ ���!"#60000 ∙ �/G ∙ �EF 																																																																																															(4.34) 
IJH!"# = 3,6 ∙ = ∙ 546 ∙ 26,88260000 ∙ 1,6 ∙ 1,6  

IJH!"# = 1,080K�/ℎ�) 
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V souvislosti s maximální rychlostí, kterou by měl být schopen mobilní robot 

dosáhnout v dané konfiguraci, vyplouvá na povrch další problém spojený s řídicím 

subsystémem. V případě, že by byla požadována maximální rychlost robotu na úrovni jedné 

poloviny maximální vypočítané hodnoty, tedy 0,5km/hod, pak by byl převodový 

mechanismus vhodně sestaven jak z pohledu přenášených krouticích momentů, tak z pohledu 

výstupních otáček pohonných jednotek, resp. rychlosti otáčení jednotlivých kol podvozku 

robotu. Algoritmus rychlostního řízení by poté bylo možné zjednodušeně popsat následujícím 

blokovým schématem: 

 

Obr. 4.22 – Blokové schéma algoritmu rychlostního 

řízení podvozku mobilního robotu 

 

U tohoto způsobu řízení jsou vstupními veličinami požadovaná rychlost robotu vR a 

směr pohybu robotu, který je v tomto případě reprezentován úhly natočení předního a zadního 

imaginárního kola (pro zjednodušení řízení a vzhledem k vlastní konstrukci řídicího 

mechanismu je předpokládána rovnost úhlů natočení imaginárních kol |ϕpi| = |ϕzi|). Na základě 

rozměrů podvozku robotu a právě zmíněných úhlů natočení imaginárních kol je možné za 

pomocí vzorců uvedených výše ((4.17) a (4.18)) určit úhly natočení skutečných kol. Tyto 



- 65 - 

 

údaje jsou potřebné pro následující výpočet poloměrů zatáčení jednotlivých kol (vztahy (4.19) 

a (4.20)). Na základě těchto výsledků a požadované rychlosti robotu je již možné určit úhlové 

rychlosti otáčení jednotlivých kol, resp. požadované otáčky elektromotorů jednotlivých 

pohonných jednotek. 

 

Při nahlédnutí do tabulky (tab. 2.1), shrnující základní parametry v praxi používaných 

mobilních servisních robotů s obdobným zaměřením, je zřejmé, že rychlost 0,5km/hod je 

přibližně 6krát nižší, než je tomu v případě konkurenčních řešení. Je tedy vysoce žádoucí 

využívat plný rychlostní potenciál navrženého podvozku a tím tento hendikep alespoň 

částečně snížit. To sebou přináší určité úpravy algoritmu řízení. Při jízdě vpřed nebo vzad a 

při požadovaném natočení imaginárních kol 0° jsou požadované otáčky elektromotorů u 

všech pohonných jednotek shodné a vycházejí jen z požadované rychlosti robotu (která 

nemůže být větší než maximální rychlost robotu) a základních rozměrů podvozku robotu, 

resp. parametrů převodových mechanismů. Jsou-li ale úhly natočení imaginárních kol 

nenulové a zároveň je požadována maximálních rychlost pohybu robotu, je potřeba provádět 

korekce hodnoty maximální rychlosti pohybu robotu. Důvod těchto korekcí bude vysvětlen za 

pomoci následujícího schématu: 
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Obr. 4.23 – Schéma podvozku s naznačenými parametry potřebnými 

ke korekci maximální rychlosti pohybu robotu 

 

Na obr. 4.23 je naznačen střed podvozku robotu, k němuž budou vztahovány 

požadované hodnoty rychlosti vR, resp. zrychlení arR. Tento bod se při zatáčení robotu 

pohybuje po kruhové dráze o poloměru Rr se středem v bodě P2. Jestliže bychom zadali 

řídicímu subsystému robotu následující parametry týkající se požadované rychlosti (vR = vRj = 

1,158km/hod) a směru pohybu (ϕpi = 23°, ϕzi = -23°), pomocí vzorců uvedených výše bychom 

získali hodnoty požadovaných otáček elektromotorů jednotlivých pohonných jednotek. 

Vzhledem k tomu, že se vnější kola podvozku pohybují po kruhové dráze o znatelně větším 

poloměru než je hodnota poloměru Rr, pohonné jednotky vnějších kol by byly nuceny 
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pracovat ve vyšších otáčkách, než pro které byly určeny. V tomto okamžiku by pohonné 

jednotky přestali plnit funkci pohonných jednotek, ale staly by se pravděpodobně další zátěží, 

kterou by museli překonávat zbývající dvě pohonné jednotky vnitřních kol. Při pohybu po 

rovném povrchu bez překážek by měl být výkon zbývajících jednotek dostačující. Při pohybu 

ve členitém terénu by to již pravděpodobně znamenalo významný problém. Právě tomuto 

problému je možné předejít korekcí hodnoty maximální rychlosti robotu. Jak z přiloženého 

schématu, tak předchozích řádků je zřejmé, že nejdelší dráhu musí urazit vnější kola 

podvozku. To znamená, že tato kola se musejí otáčet nejrychleji a tedy požadované otáčky 

přidružených elektromotorů jsou nejvyšší. Korekci maximální rychlosti robotu je pak možné 

provést na základě poměrů poloměrů Rr a Rpp, resp. Rzp: 

 

KJ = 5L522 																																																																																																																																							(4.35) 
 

Velikost poloměru zatáčení Rpp je možné určit na základě základních rozměrů 

podvozku robotu a úhlů natočení imaginárních kol pomocí vzorce (4.20). Velikost poloměru 

Rr určíme pomocí následujícího vzorce: 

 

5L = .�/ + )2 − 4																																																																																																																								(4.36) 
 

Vynásobením maximální rychlosti robotu vRj (případně vRjmax) a koeficientu kR určíme 

maximální možnou rychlost robotu pro dané natočení imaginárních kol: 

 IJ@-L = IJH ∙ KJ																																																																																																																											(4.37) 
 

V případě, že bude požadováno natočení imaginárních kol 23°, maximální rychlost 

robotu klesne po korekci z původních 1,158km/hod na hodnotu 0,774km/hod, tedy na 66,8% 

rychlosti, kterou se může robot pohybovat při jízdě pouze vpřed nebo vzad. 
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4.4. Základní analýza lokomočního subsystému z pohledu překonávání překážek 

 

Jak již bylo uvedeno v jedné z předchozích kapitol, výčet možných překážek by byl 

velice dlouhý a seznam možných způsobů jejich překonávání ještě výrazně delší. Z tohoto 

důvodu budou provedeny analýzy jen u několika vybraných typů překážek. Z předchozího 

výčtu je možné vynechat zárubně dveří, resp. jejich šířku. Ta byla respektována při 

předběžném návrhu půdorysných rozměrů lokomočního subsystému. Ve výčtu byly dále 

zmíněny překážky typu nájezdová rampa a schodiště. Pro analýzu podvozku robotu bude 

k těmto dvě typům překážek přidána třetí ve tvaru kvádru, na níž bude provedeno srovnání 

dostupných výpočtů s výsledky simulací v prostředí softwaru společnosti MSC.Software MD 

ADAMS 2010. 

 

Aby bylo možné provést potřebné analýzy, je potřeba upřesnit obrys těla podvozku 

robotu i s příslušnými rozměry. Přední i zadní část podvozku jsou shodně tvořeny šikmými 

plochami umožňujícími lepší překonávání potenciálních překážek. Zároveň také jejich poloha 

vůči kolům má pozitivní vliv na terénní schopnosti robotu. Úprava střední části podlahy 

podvozku by se také měla kladným způsobem projevit při překonávání překážek, které by 

svým rozměrem odpovídali prostoru mezi koly přední a zadní nápravy a podlahou podvozku a 

mohly by způsobit uvíznutí robotu. 
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Obr. 4.24 – Předběžný návrh podvozku robotu 
 

Co se celkových rozměrů týká, je navržený podvozek mobilního servisního robotu 

srovnatelný s roboty uvedenými v kapitole 2. Přehled současného stavu řešené problematiky.  

Dalším důležitým parametrem, při provádění pohybové analýzy, je vlastní hmotnost 

robotu a poloha jeho těžiště T (obr. 4.24). Vzhledem k relativně nízkému výkonu pohonných 

jednotek byla určena maximální celková hmotnost robotu mR = 280kg.V porovnání s roboty 

uvedenými v kapitole 2 se jedná o hodnotu spíše vyšší. 

 

4.4.1. Analýza pohybu robotu při překonávání překážky typu nájezdová rampa 

 

Nájezdová rampa představuje jeden z rozšířených způsobů překonávání různých 

výškových úrovní terénu, hlavně v místech, kde je předpokládaný pohyb osob i vozidel 

různého typu. Její sklon by se měl pohybovat v rozmezí 0° až 12,5°. Je možné se také setkat 
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s případy, kdy je sklon rampy větší, např. 35°, což odpovídá sklonu schodiště s normálním 

sklonem. Ve většině podobných případů se jedná o nájezdovou rampu tvořící součást právě 

zmíněného schodiště. Pro určení potřebných výkonů, resp. krouticích momentů pohonných 

jednotek bude uvažováno právě s hodnotou sklonu rampy 35°. 

 

U čtyřkolového podvozku mobilního servisního robotu musíme nejprve určit rozložení 

hmotnosti robotu mezi jednotlivá kola. Vzhledem k poloze těžiště je možné konstatovat, že 

kola přední nápravy budou zatěžována stejně velkou silou. Totéž platí o kolech zadní nápravy. 

Na základě tohoto předpokladu je možné postup výpočtu reakcí vznikajících mezi koly a 

podkladem zjednodušit na výpočet reakcí u jednostopého vozidla a na základě soustavy 

rovnic určit hledané reakce. 
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Obr. 4.25 – Schéma silového působení podvozku robotu na nájezdové rampě 
 

Tíhová síla GR je poté dána součinem poloviny hmotnosti robotu mR = 280kg a 

tíhového zrychlením g = 9,81m⋅s-2: 

 

MJ = 12 ∙ �J ∙ %																																																																																																																												(4.38) 
MJ = 12 ∙ 280 ∙ 9,81 

MJ = 1373,4� 
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Dynamická síla Fd je dána součinem poloviny hmotnosti robotu mR = 280kg a 

zrychlení pohybu robotu aR. Vzhledem k riziku ztráty stability a následného převržení robotu 

směrem vzad jsou výraznější dynamické účinky nežádoucí. Z tohoto důvodu je zvolena 

hodnota zrychlení aR = 0,05m⋅s-2: 

 

NO = 12 ∙ �J ∙ 0J																																																																																																																											(4.39) 
NO = 12 ∙ 280 ∙ 0,05 

NO = 7� 

 

Z podmínek rovnováhy momentů k bodům 1 a 2 (místa kontaktů předního a zadního 

kola s nájezdovou rampou – obr. 4.25) byly odvozeny následující vztahy: 

 5C6 ∙ (0 + �) − MJP ∙ $ − MJQ ∙ 0 − NO ∙ $ = 0																																																																					(4.40) 
 5C2 ∙ (0 + �) + MJP ∙ $ − MJQ ∙ � + NO ∙ $ = 0																																																																					(4.41) 

 

kde síly GRn a GRt jsou normálovou, resp. tečnou složkou tíhové síly GR vztažené 

k vektoru pohybu robotu. 

 

Z těchto vztahů je možné určit normálové reakce RKp a RKz vznikající v místech 

kontaktů mezi koly a nájezdovou rampou: 

 

5C6 = MJP ∙ $ + MJQ ∙ 0 + NO ∙ $(0 + �) = MJ ∙ sin φ ∙ $ + MJ ∙ cos φ ∙ 0 + NO ∙ $(0 + �) 																			(4.42) 
5C6 = 1373,4 ∙ sin 35 ∙ 450 + 1373,4 ∙ cos 35 ∙ 340 + 7 ∙ 450(340 + 340)  

5C6 = 1088,4� 

 

5C2 = −MJP ∙ $ + MJQ ∙ � − NO ∙ $(0 + �) = −MJ ∙ sin φ ∙ $ + MJ ∙ cos φ ∙ � − NO ∙ $(0 + �) 												(4.43) 
5C2 = −1373,4 ∙ sin 35 ∙ 450 + 1373,4 ∙ cos 35 ∙ 340 − 7 ∙ 450(340 + 340)  
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5C2 = 36,6� 

 

Z vypočtených hodnot je zřejmé, že se robot při pohybu po rampě se sklonem 35° blíží 

stavu, při kterém dochází ke ztrátě stability a následnému převržení robotu směrem vzad. Je 

tedy potřeba se vyvarovat dynamickým účinkům, díky kterým by mohlo dojít k překročení 

meze stability. Jedním z možných řešení je omezení úhlu sklonu nájezdové rampy na nižší 

hodnotu, než je 35°. Vzhledem k možnostem robotů uvedených v jedné z předchozích kapitol 

(maximální úhel stoupání schodiště 45°, pro nájezdovou rampu by byl údaj podobný) není 

toto řešení příliš vhodné. Další možnost předpokládá změnu rozmístění jednotlivých 

komponent robotu, což by mohlo mít za následek přesunutí těžiště robotu do příznivější 

pozice. V některých případech přebírá funkci vyvažovacího členu manipulační nástavba. 

Změnou její polohy dochází ke změně polohy těžiště robotu. 

 

Základem, pro určení potřebných krouticích momentů přenášených z pohonných 

jednotek na kola robotu, je následující vztah popisující rovnováhu sil působících ve směru 

pohybu robotu (obr. 4.25): 

 MJP + NO − WC2 − WC6 = 0																																																																																																								(4.44) 
 

Velikosti sil GRt a Fd jsou známy. Vzhledem k rozložení sil mezi předním a zadním 

kolem, je vhodný následující postup výpočtu: 

a) Určení krouticího momentu přenášeného z pohonné jednotky na přední kolo robotu. 

Je vhodné vycházet z normálové reakce RKp vznikající v místě kontaktu mezi předním 

kolem a nájezdovou rampou a z koeficientu tření v tomtéž místě (střední hodnota 

koeficientu tření µ pro betonový povrch je rovna 0,825 [4.8]). 

�C2 = KX ∙ � ∙ 5C2 ∙ ?@B2 																																																																																														(4.45) 
�C2 = 0,9 ∙ 0,825 ∙ 36,6 ∙ 0,5462  

�C2 = 7,42�� 
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kde kf = 0,9 je koeficient bezpečnosti omezující možnost prokluzu pneumatiky a 

µ = 0,825 je střední hodnota koeficientu tření pro betonový nebo asfaltový 

povrch. 

 

b) Určení krouticího momentu přenášeného z pohonné jednotky na zadní kolo robotu. 

Základem výpočtu je vztah (4.44), u něhož nahradíme sílu TKp silou TKp
*, vypočítanou 

z podílu krouticího momentu MKp a poloměru kola Dkv/2 a určíme sílu TKz: 

 MJP + NO − WC2∗ − WC6 = 0																																																																																											(4.46) 
MJ ∙ sinψ + NO − �C2?@B 2⁄ − WC6 = 0 

 

WC6 = MJ ∙ sinψ + NO − �C2?@B 2⁄ 																																																																																		(4.47) 
WC6 = 1373,4 ∙ sin 35 + 7 − 7,420,546/2 

WC6 = 767,6� 

 

Krouticí moment MKz přenášený na zadní kolo poté určíme ze vzorce: 

 

�C6 = WC6 ∙ ?@B2 																																																																																																													(4.48) 
�C6 = 767,6 ∙ 0,5462  

�C6 = 209,6�� 

 

Porovnáme-li krouticí moment MKz se jmenovitým, resp. maximálním krouticím 

momentem, který lze přenést z pohonné jednotky na kolo podvozku robotu, při 

pohybu po nájezdové rampě dochází k přetěžování pohonné jednotky a tedy vyššímu 

zahřívání vinutí elektromotoru. 

 

c) Kontrola trakce mezi zadní pneumatikou a plochou nájezdové rampy. 

Při pohybu ve členitém terénu a překonávání překážek je trakce velice podstatným 

parametrem. Její velikost závisí na druhu materiálů a strukturách povrchů kontaktních 

ploch. Jestliže není velikost trakce na dostatečné úrovni, dochází k prokluzu 
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pneumatiky. Z tohoto důvodu byla provedena analýza místa kontaktu zadního kola 

s podkladem: 

 WC6 ≤ 5C6 ∙ �																																																																																																																			(4.49) 767,6 ≤ 1088,4 ∙ 0,825 767,6� ≤ 897,93�               úroveň trakce je na dostatečné úrovni 

 

kde µ = 0,825 je střední hodnota koeficientu tření pro betonový nebo asfaltový 

povrch. 

 

Při určování potřebného výkonu pohonné jednotky vozidla na kolovém podvozku jsou 

brány v úvahu další odpory, vznikající při pohybu, resp. změně rychlosti pohybu: 

� Valivý odpor 

� Vzdušný odpor 

� Odpor zrychlení 

 

Vzdušný odpor je dán součinitelem odporu proudícího vzduchu kolem krytování 

robotu, velikostí čelní plochy robotu, hustotou proudícího vzduchu a výslednou rychlostí 

proudění vzduchu. Vzhledem k relativně malým rozměrům a nízké rychlosti pohybu robotu je 

možné vzdušný odpor zanedbat. 

 

Vzhledem k maximální dosažitelné rychlosti robotu není možné očekávat vysoké 

hodnoty zrychlení. Také dynamické účinky vznikající vlivem zrychlení jsou z důvodu 

stability robotu při pohybu po nájezdové rampě nežádoucí. Je tedy možné zanedbat i odpory 

zrychlení. 

 

V případě valivých odporů je možné vycházet z normálové reakce RKi vznikající 

v místě kontaktu mezi kolem a povrchem nájezdové rampy a příslušného součinitele valivého 

odporu, jehož střední hodnota se pro betonový a asfaltový povrch pohybuje na úrovni fk = 

0,023 [2.1]. V případě podhuštěných pneumatik by byla tato hodnota vyšší. Pro určení 

momentu vznikajícího vlivem valivého odporu a působícího proti směru pohybu robotu, 

můžeme vycházet z obecného vztahu: 
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�CB-, = 5C, ∙ \@ ∙ ?@B2 																																																																																																																(4.50) 
 

Pro přední kolo robotu je velikost momentu vznikajícího vlivem valivých odporů: 

 

�CB-2 = 5C2 ∙ \@ ∙ ?@B2 																																																																																																														(4.51) 
�CB-2 = 36,6 ∙ 0,023 ∙ 0,5462  

�CB-2 = 0,23�� 

 

Celkový krouticí moment přenášený z pohonné jednotky na přední kolo poté určíme 

ze součtu momentů MKp a MKvop: 

 �C2] = �C2 +�CB-2																																																																																																																(4.52) �C2] = 7,42 + 0,23 �C2] = 7,65�� 

 

Výkon pohonné jednotky předního kola je v tomto případě dostačující. Stejným 

způsobem nyní určíme celkovou velikost krouticího momentu přenášeného z pohonné 

jednotky na zadní kolo: 

 

�CB-6 = 5C6 ∙ \@ ∙ ?@B2 																																																																																																															(4.53) 
�CB-6 = 1088,4 ∙ 0,023 ∙ 0,5462  

�CB-6 = 6,83�� 

 

Celkový krouticí moment přenášený z pohonné jednotky na zadní kolo poté určíme ze 

součtu momentů MKz a MKvoz: 

 �C6] = �C6 +�CB-6																																																																																																																	(4.54) �C6] = 209,6 + 6,83 �C6] = 216,43�� 
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Hodnota celkového momentu MKzC je nižší, než hodnota maximálního momentu MKmax 

= 237,6N , kterou je schopná vyvinout pohonná jednotka a přes soustavu ozubených převodů 

přenést na zadní kolo. Je ale potřeba pamatovat na to, že při pohybu po nakloněné rampě 

s podobně velkým sklonem dochází k přetěžování pohonné jednotky, přehřívání vinutí 

elektromotoru a hrozí tedy nebezpečí zkrácení životnosti elektromotoru, případně jeho 

poškození. 

 

 

4.4.2. Příprava 3D modelu podvozku robotu 

 

Určení potřebných krouticích momentů při pohybu robotu po nájezdové rampě je 

relativně jednoduché. Podstatně náročnější je vyšetření pohybu robotu při najíždění na rampu. 

T

GR
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ψ
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1 2
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Obr. 4.26 – Působení sil při najíždění na rampu 
 

Při jízdě po rovině je podvozek v kontaktu s podkladem v bodech 1 a 2. Určení 

velikostí jednotlivých reakcí se provede obdobným způsobem jako v předchozím případě u 

nájezdové rampy. V okamžiku, kdy dojde ke kontaktu předního kola s rampou v bodě 3, se 

situace výrazným způsobem komplikuje. Při pokračování pohybu robotu směrem k rampě 

dochází ke zvyšování velikosti síly R3 v bodě 3 a zároveň ke snižování síly R1 v bodě 1. 

Změna velikosti síly R2 je závislá na poměru sil v bodech 1 a 3, velikost síly T2 závisí na 

velikosti krouticího momentu přiváděného na zadní kolo robotu, na velikosti síly R2 a 

koeficientu tření v bodě 2. V případě sil T1 a T3 je situace výrazně složitější. Jejich velikost 

závisí na velikosti krouticího momentu přiváděného na přední kolo robotu, na koeficientu 

tření v bodech 1 a 3, na průběhu deformace pneumatiky v bodech 1 a 3 a na velikosti síly T2. 
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Vzhledem k množství proměnných není v tomto okamžiku možné pro určení velikostí 

jednotlivých reakcí sestavit dostatečný počet rovnic pouze z rovnováhy sil a momentů. 

Určování sil souvisejících s deformací pneumatiky předpokládá velmi dobrou znalost 

vlastností daného typu pneumatiky a jejich změn v závislosti na jejím nahuštění a zatěžování. 

I v případě, kdy jsou k dispozici potřebné údaje, není možné výpočet považovat za triviální 

vzhledem k postupně se měnícím vstupním údajům. 

 

V případě, kdy máme vyšetřit pohyb robotu při překonávání jediné, tvarově 

jednoduché překážky, je možné použít postup výpočtu založený na rovnicích vycházejících 

z podmínek rovnováhy sil a momentů, případně deformace pneumatik. V případě, že by mělo 

být překážek více, případně tvarově složitějších, je výhodné využít služeb některého 

z CAD/CAE systémů. Na základě nejen výše popsaných informací bylo rozhodnuto o analýze 

pohybu robotu v prostředí softwaru společnosti MSC.Software MD ADAMS/View. Je 

zřejmé, že bude potřeba přistoupit k určitým úpravám modelu, díky kterým se budou výsledky 

simulací více či méně výrazně lišit od hodnot získaných při testování reálného robotu. Pro 

určení údajů potřebných pro konstrukční návrh podvozku robotu a zároveň ověření některých 

známých postupů výpočtů, budou provedené analýzy dostačující. 

 

Z důvodu uživatelsky nepřívětivého ovládání části softwaru MD ADAMS/View, 

určené pro tvorbu 3D modelů, byl model podvozku robotu (obr. 4.27) vytvořen v prostředí 

softwaru Pro/ENGINEER Wildfire 2. Kola, pohonné jednotky a ozubená soukolí byla 

vytvořena tak, aby co nejvíce svými rozměry, hmotnostmi a momenty setrvačnosti odpovídala 

skutečným komponentám. Profil spodního krytu vychází z navrženého tvaru těla robotu. 

Čtveřice červených koulí umístěných na žebřinovém rámu nahrazuje hmotnost zbývajících 

částí robotu. V závislosti na rozložení hmotnosti mezi tuto čtveřici koulí je možné měnit 

polohu těžiště robotu, a to i během vlastní simulace. 



- 78 - 

 

 

Obr. 4.27 – Model podvozku robotu vytvořený v prostředí softwaru ProEngineer 
 

Nejvíce problémovou komponentou modelu je kolo, resp. jeho část, která bude 

v kontaktu s podkladem a překážkami. U skutečného kola je tato část tvořena pneumatikou, 

kterou je možné v závislosti na nahuštění považovat za pružný člen s relativně dobrými 

tlumícími schopnostmi. Problematika pneumatik byla probrána již dříve a to včetně důvodů, 

proč nebude u tohoto modelu použita. Místo toho budou kontakty mezi podkladem, resp. 

překážkami a koly nadefinovány takovým způsobem, aby se kolo při pohybu chovalo 

obdobným způsobem, jako by na něm pneumatika byla. Podmínkou je velmi nízká rychlost 

pohybu robotu při simulaci. Poté bude možné porovnat výsledky simulací s výsledky 

získanými ze vztahů odvozených pro daný typ překážky. 

 

V předchozí kapitole byly určeny velikosti působících sil a momentů při pohybu 

robotu po nájezdové rampě se sklonem 35°. V použitých vztazích bylo bráno v úvahu 

zrychlení robotu aR a z něj vyplývající dynamická síla Fd. Také bylo počítáno s koeficientem 

bezpečnosti omezujícím možnost prokluzu přední pneumatiky kf při určování krouticího 

momentu MKp přenášeného z pohonné jednotky na přední kolo robotu. Vzhledem 

k požadavku velmi nízké rychlosti robotu při simulaci, bude počítáno se zrychlením aR = 

0m⋅s-2 a tedy nulovou dynamickou sílou Fd. Aby bylo možné při simulaci počítat 

s koeficientem bezpečnosti kf, bylo by nutné pro řízení velikostí krouticích momentů 

v prostředí softwaru MD ADAMS/View vytvořit pokročilejší řídicí systém robotu, počítající 
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z velikostmi zatížení jednotlivých kol robotu. To by bylo u skutečného robotu možné, ale 

dosti náročné na množství snímačů a následné zpracovávání dat z nich vycházejících. 

Z tohoto důvodu nebude ani v tomto případě s koeficientem kf počítáno. 

 

Vzhledem ke způsobu, jakým bude kolo v modelu definováno, je možné zanedbat také 

valivé odpory pneumatik. Velikosti sil a momentů, které je tedy možné následně porovnat 

s výsledky simulací, jsou uvedeny v následující tabulce: 

Veličina 

Včetně působení dynamických 

účinků, koeficientu bezpečnosti kf 

a valivého odporu 

Bez působení dynamických 

účinků, koeficientu bezpečnosti kf 

a valivého odporu 

RKz [N] 1088,4 1083,8 

RKp [N] 36,6 41,2 

MKp [Nm] 7,42 9,28 

TKz [N] 767,6 753,8 

MKz [Nm] 209,6 205,8 

Tab. 4.7 – Velikosti sil a momentů při uvažování, resp. zanedbání působení 

dynamických sil, koeficientu bezpečnosti kf a valivého odporu 
 

 

Obr. 4.28 – Model podvozku robotu včetně nájezdové rampy 

v prostředí softwaru MD ADAMS/View 
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Při simulaci pohybu robotu byl nejprve použit nejjednodušší způsob řízení pohonných 

jednotek v podobě zadání konstantních otáček rotorů elektromotorů. Výsledná úhlová rychlost 

otáčejících se kol je na úrovni jednoho stupně za sekundu, tedy rychlosti robotu 4,765mm⋅s-1. 

Na následujících grafech jsou výsledky simulace při pohybu po nájezdové rampě. Výsledky 

z grafů je možné následně porovnat s hodnotami uvedenými v tab. 4.7. 

 

Obr. 4.29 – Působení sil v místech kontaktů kol s terénem při jízdě po rampě 

(místo působení sil u předního kola označeno červenou kružnicí) 

 

Na obr. 4.30 a 4.31 jsou průběhy výsledných sil RKCi skládajících se z normálové (RKi) 

a tečné (TKi) složky. Aby bylo možné výsledky simulace porovnat s předchozími výpočty, 

určíme nejprve průměrnou hodnotu výsledné síly, poté vypočítáme velikosti normálové a 

tečné složky síly. Následně provedeme srovnání s vypočtenými hodnotami. 

 

Velikost výsledné síly v případě předního kola se pohybuje v rozmezí od 43,5N do 

58,3N (rozptyl velikosti výsledné síly je dán vlastnostmi kontaktu definovaného mezi kolem a 

povrchem rampy). Průměrná velikost výsledné síly tedy odpovídá hodnotě 50,9N. Velikost 

normálové složky síly určíme z následujícího vzorce: 

 5C2 = 5C]2 ∙ cos φ 																																																																																																																					(4.55) 5C2 = 50,9 ∙ cos 35 5C2 = 41,7� 
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Rozdíl mezi vypočítanou hodnotou síly RKp a hodnotou určenou na základě simulace 

je roven velikosti 0,5N, což odpovídá přibližně 1,2%. Výsledky jsou tedy téměř totožné. 

 

Obr. 4.30 – Průběh působení výsledné síly RKCp při pohybu robotu po nájezdové rampě 
 

Obdobným způsobem provedeme srovnání sil působících v místě kontaktu mezi 

zadním kolem a plochou nájezdové rampy. Velikost výsledné síly v případě zadního kola se 

pohybuje v rozmezí od 1314,9N do 1329,8N. Průměrná velikost výsledné síly tedy odpovídá 

hodnotě 1322,35N. Velikosti tečné a normálové složky síly určíme pomocí následujících 

vzorců: 

 5C6 = 5C]6 ∙ cos φ 																																																																																																																					(4.56) 5C6 = 1322,35 ∙ cos 35 5C6 = 1083,2� 

 WC6 = 5C]6 ∙ sin φ 																																																																																																																						(4.57) WC6 = 1322,35 ∙ sin 35 WC6 = 758,5� 
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Rozdíl mezi vypočítanou hodnotou síly RKz a hodnotou určenou na základě simulace je 

stejně jako v případě kola předního roven velikosti 0,5N, což odpovídá přibližně 0,05%. 

Výsledky je tedy možné považovat za totožné. V případě sily TKz je rozdíl velikosti roven 

velikosti 4,7N ve prospěch hodnoty získané ze simulace. To odpovídá procentnímu rozdílu 

0,62%. Výsledky je možné opět považovat za téměř totožné. 

 

Obr. 4.31 – Průběh působení výsledné síly RKCz při pohybu robotu po nájezdové rampě 
 

Na základě provedených srovnání je možné učinit závěr, že z pohledu působících sil je 

možné model podvozku při pohybu po nájezdové rampě považovat za srovnatelný s výpočty 

učiněnými v jedné z předchozích částí práce. Obdobným způsobem bude provedeno srovnání 

krouticích momentů potřebných pro pohyb robotu po rampě konstantní rychlostí. 

 

Velikost krouticího momentu, snímaného u předního kola robotu, se pohybuje 

v rozmezí od 7072,8Nmm do 8870,2Nmm (rozptyl velikosti krouticího momentu je opět dán 

vlastnostmi kontaktu definovaného mezi kolem a povrchem rampy). Průměrná velikost 

krouticího momentu poté odpovídá hodnotě 7971,5Nmm. Rozdíl mezi vypočítanou hodnotou 

krouticího momentu MKp a hodnotou určenou na základě simulace je 1308,5Nmm ve prospěch 

vypočítané hodnoty, což odpovídá přibližně 14% velikosti vypočítaného krouticího momentu. 
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Obr. 4.32 – Průběh působení krouticího momentu MKp při pohybu robotu po nájezdové rampě 
 

V případě zadního kola se velikost krouticího momentu pohybuje v rozmezí od 

201730Nmm do 211800Nmm. Průměrná velikost krouticího momentu tedy odpovídá hodnotě 

206765Nmm. Rozdíl mezi vypočítanou hodnotou krouticího momentu MKz a hodnotou 

určenou na základě simulace je 965Nmm ve prospěch hodnoty získané ze simulace, což 

odpovídá přibližně 0,0047% velikosti vypočítaného krouticího momentu. 

 

Na základě provedených srovnání je možné učinit závěr, že z pohledu krouticího 

momentu přenášeného na přední kolo je rozdíl mezi hodnotou vypočítanou a hodnotou 

získanou na základě simulací již dosti výrazný. V případě krouticího momentu přenášeného 

na zadní kolo, je možné výsledky považovat za srovnatelné. Důvodem výrazného rozdílu, 

mezi výsledky u předního kola, je nízké zatížení předního kola. Na základě výsledků dalších 

simulací je možné učinit závěr, že v případě rampy s nižším sklonem a tedy větším zatížením 

předních kol budou výsledky výpočtů a simulací srovnatelnější. Z pohledu krouticích 

momentů tedy není možné výsledky simulací v tomto případě považovat za zcela srovnatelné 

s předchozími výpočty. 
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Obr. 4.33 – Průběh působení krouticího momentu MKz při pohybu robotu po nájezdové rampě 
 

 

Obr. 4.34 – Působení sil v místech kontaktů kol s terénem při najíždění 
na rampu (první časový úsek) 

 

Při najíždění na rampu s použitím tohoto jednoduchého způsobu řízení dochází 

k následujícímu negativnímu jevu. Podvozek robotu má poháněna všechna čtyři kola, což by 
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mělo mít za následek nejen zlepšení pohybových vlastností robotu při překonávání překážek, 

ale také snížení nároků na pohonné jednotky z důvodu rozdělení zátěže mezi více pohonných 

jednotek, než by tomu bylo u robotu s poháněnými pouze předními, resp. zadními koly. Z 

naznačených vektorů sil (obr. 4.34) působících v místech kontaktů kol s terénem je však 

patrné, že poháněná kola nezabírají ve stejném směru, jak by se dalo předpokládat a jak by 

bylo žádoucí, ale působí proti sobě. Snaha o vykonání požadovaného pohybu robotu směrem 

vpřed způsobuje postupné zvyšování krouticích momentů na pohonných jednotkách předních 

i zadních kolech až na úroveň, kdy dojde u méně zatížených kol ke ztrátě adheze a 

následnému prokluzu. V tomto případě by pohonné jednotky museli v jednom okamžiku 

vyvinout krouticí momenty přenášené na kola robotu až o velikostech MKp = 196650Nmm a 

MKz = 297260Nmm. Hodnota krouticího momentu MKz již výrazným způsobem převyšuje 

maximální hodnotu krouticího momentu, který je možné na kolo robotu přenést. To znamená, 

že by pravděpodobně došlo k zastavení pohybu robotu směrem vpřed a při dlouhodobějším 

zatěžování pohonných jednotek zadních kol by také došlo k poškození vinutí elektromotorů. 

 

K této situaci nedochází pouze při najíždění na rampu, ale také při jejím opouštění. Na 

základě získaných poznatků lze tedy předpokládat, že se obdobná situace bude vyskytovat 

v každém případě, kdy bude při pohybu potřeba rozdílná rychlost předních a zadních kol, 

resp. nezávislé řízení rychlosti otáčení každého kola robotu. I pro účely simulace pohybu 

robotu je tedy potřeba navrhnout jiný způsob řízení pohonných jednotek, než pouhé zadávání 

požadované rychlosti pohybu robotu, resp. rychlosti otáčení rotorů elektromotorů jednotlivých 

pohonných jednotek. 

 

 

4.4.3. Řízení pohonných jednotek podvozku mobilního robotu 

 

Je zřejmé, že řízení pohonných jednotek v tak sofistikovaných systémech, jakým je 

robot, není možné považovat za triviální záležitost. V průmyslové robotice existuje několik 

způsobů řízení. Jedním z nich je tzv. polohové řízení, jež je založeno na principu 

zpětnovazebné smyčky [4.9]. Skutečná poloha řízeného členu je zde porovnávána s polohou 

požadovanou a zjištěná odchylka je následně posílána do regulátoru polohy. U tohoto způsobu 

řízení je využívána zpětná vazba poskytující informace o aktuální rychlosti daného členu nebo 

o velikosti elektrického proudu přiváděného na svorky daného elektromotoru. Krouticí 

momenty a síly, působící na pohonné jednotky a vznikající vlivem dynamických účinků 
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vyplývajících z pohybu řízeného mechanismu, jsou považovány za poruchové veličiny, 

s nimiž se musí použitý regulátor polohy vyrovnat. V případě mechanismu s více stupni 

volnosti, jehož typickým příkladem je právě průmyslový robot, dochází k rychlé změně 

prostorového uspořádání jednotlivých částí nosného subsystému a tím také ke změnám 

hmotnostních parametrů. I v případě použití adaptivních regulátorů polohy se stává nasazení 

tohoto způsobu řízení dosti problematickým. 

 

Z tohoto důvodu se u průmyslových robotů prosazuje metoda tzv. Momentového 

řízení [4.10]. Tento způsob řízení vychází ze základního předpokladu, že pohonná jednotka 

musí v tom daném okamžiku vyvinout právě takový krouticí moment nebo sílu, aby se daný 

člen mechanismu pohyboval po vytýčené trajektorii s daným průběhem rychlosti a zrychlení. 

Předpokladem pro jeho použití je dobrá znalost kinematického a dynamického modelu 

mechanismu, na jehož základě je možné určit velikosti zatěžujících sil a momentů a využít je 

jako vstupní žádané hodnoty. Tento způsob řízení se ale potýká se dvěma základními 

nedostatky: 

� Nemožnost vytvoření přesného matematického modelu mechanismu. Týká se to 

převážně převodových mechanismů, resp. jejich pružnosti, přesnosti, hystereze, tření, 

apod. 
 

� Neschopnost reálných pohonných jednotek vyvinout potřebný průběh krouticích 

momentů nebo sil. 

 

Tyto nedostatky je možné potlačit zavedením polohové a rychlostní zpětné vazby tak, 

jak je to naznačeno na následujícím schématu (obr. 4.35). Poté je možné momentové řízení 

použít i pro dynamicky náročné systémy. 
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τ´ τ

 

Obr. 4.35 – Blokové schéma momentového řízení 

 

Blokové schéma je rozděleno do tří částí - jednotkového servosystému, dynamického 

modelu a mechanického subsystému. 

 

Do jednotkového servosystému jsou posílány požadované hodnoty v podobě vektorů 

zobecněných souřadnic polohy ^_, rychlosti ^̀_ a zrychlení â _. Ty jsou porovnávány se 

skutečnými hodnotami polohy ^b a rychlosti ^̀b získanými z mechanického subsystému a dále 

zpracovávány. Výsledkem je vektor zobecněných sil pohybových jednotek ττττ´, nezávislý na 

vlastnostech řízeného mechanismu. Na základě tohoto vektoru, čtvercové matice setrvačnosti 

všech hmot redukovaných na osy pohybu c(^), matice sil způsobených odstředivým a 

Coriolisovým zrychlením d(^, ^̀), matice sil způsobených třením e(^, ^̀) a matice tíhových 

efektů f(^) je možné určit vektor zobecněných sil ττττ, resp. potřebné momenty a síly, které 

musí vyvinout pohonné jednotky. Tyto hodnoty jsou následně odesílány do mechanického 

subsystému robotu. 

 

Tento způsob řízení byl využit v diplomové práci zabývající se vytvořením a řízením 

mechatronického modelu průmyslového robotu OJ-10 v prostředí softwaru MSC/ADAMS 

[4.11]. Jeho blokové schéma je naznačeno na následujícím obrázku: 
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Obr. 4.36 – Blokové schéma mechatronického modelu průmyslového robotu OJ-10 

 

Simulační software MSC/ADAMS v tomto případě sloužil pouze k vytvoření modelu 

mechanického subsystému průmyslového robotu. Vytvořený model byl následně exportován a 

formou bloku vložen do blokového schématu vytvořeného v nástavbě Simulink 

matematického software MATLAB, v němž již probíhali vlastní simulace. 

 

Vezmeme-li v potaz údaje, které jsou potřebné pro řízení navrženého čtyřkolového 

podvozku mobilního servisního robotu a údaje, využívané v případě průmyslového robotu OJ-

10, je zřejmé, že tento způsob řízení je pro podvozek mobilního servisního robotu zbytečně 

složitý. Je ale možné z něj částečně vycházet. 

 

Při řízení podvozku mobilního robotu zadáváme rychlost a směr jeho pohybu formou 

úhlů natočení imaginárních kol. Na základě těchto hodnot určíme požadované výstupní 

otáčky elektromotorů jednotlivých pohonných jednotek stejně jako v případě rychlostního 

řízení (obr. 4.22). U elektromotorů MAXON EC 60 400W, jenž jsou součástí pohonných 

jednotek, řídíme rychlost a směr otáčení rotoru změnou velikosti napájecího napětí. Hodnotu 

výstupních otáček je možné určit na základě následujícího vztahu: 

 ���"@P = g"@P ∙ $Q																																																																																																																								(4.58) 
 

kde nPJakt jsou výstupní otáčky elektromotoru v daném okamžiku, Uakt je velikost 

napájecího napětí v daném okamžiku a cn je rychlostní konstanta elektromotoru. 
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Dále je potřeba určit potřebné krouticí momenty, jež musí elektromotory jednotlivých 

pohonných jednotek v daném okamžiku vyvinout (velikost požadovaných krouticích 

momentů na výstupech pohonných jednotek však nesmí přesáhnout hodnoty maximálních 

krouticích momentů MPJmax). Velikost krouticího momentu na výstupu elektromotoru, resp. 

pohonné jednotky je dána velikostí elektrického proudu procházejícího vinutím elektromotoru 

a jeho momentovou konstantou. Hodnotu výstupního krouticího momentu elektromotoru je 

možné určit ze vztahu: 

 ��"@P = h"@P ∙ $!																																																																																																																								(4.59) 
 

kde MMakt je velikost výstupního krouticího momentu elektromotoru v daném okamžiku, 

Iakt je velikost elektrického proudu procházejícího vinutím elektromotoru v daném 

okamžiku a cm je momentová konstanta. 

 

 

Obr. 4.37 – Řídicí jednotka MAXON EPOS 

 

Pro řízení elektromotorů MAXON EC 60 400W bylo počítáno s využitím jednotek 

EPOS téhož výrobce (obr. 4.37). Pomocí jednotky EPOS můžeme řídit polohu rotoru, jeho 

otáčky nebo velikost výstupního krouticího momentu (v případě elektromotoru vybaveného 

snímačem s Hallovými sondami a inkrementálním snímačem natočení rotoru) [4.12]. 

Vzhledem k potřebě ovládání modelu podvozku mobilního robotu také v prostředí 

simulačního softwaru MD ADAMS se způsob řízení za pomocí jednotek EPOS jeví jako 

nevhodný z hlediska nedostatku potřebných informací o vlastním průběhů řízení 

elektromotoru. Pro účely simulací tedy byla jednotka EPOS nahrazena proporcionálně 



- 90 - 

 

integračním regulátorem proudu a tyristorovým měničem [4.11]. Výsledný obvod regulace 

proudu (resp. obvod regulace krouticího momentu) je naznačen na následujícím obrázku 

[4.13]: 

 

Obr. 4.38 – Obvod regulace proudu 

 

Použitý proporcionálně integrační (P-I) regulátor proudu je možné popsat následujícím 

výrazem[4.11]: 

 

ML,(8) = iL, ∙ WL, ∙ 8 + 1WL, ∙ 8 																																																																																																											(4.60) 
 

kde Kri je proporcionální zesílení regulátoru a Tri je časová konstanta regulátoru. 

 

Tyristorový měnič, umožňující plynulou změnu napájecího napětí Ui (čímž je docílena 

také plynulá změna rychlosti otáčení rotoru elektromotoru a výstupního krouticího momentu), 

se chová jako dopravní zpoždění. To je dáno možností změny stavu tyristoru až po změně 

směru napájecího napětí. Měnič se tedy chová jako proporcionální člen s dopravním 

zpožděním, jenž může být s přihlédnutím k určité nepřesnosti nahrazen setrvačností prvního 

řádu s časovou konstantou rovnou dopravnímu zpoždění. Poté je možné přenos tyristorového 

měniče popsat za pomocí výrazu: 

 

MP!(8) = iP!WP! ∙ 8 + 1																																																																																																																	(4.61) 
 

kde Ktm je zesílení tyristorového měniče a Ttm je časová konstanta, resp. dopravní 

zpoždění měniče. 



- 91 - 

 

Blok, reprezentující filtr měření proudu, slouží k odstranění šumu vzniklého při 

měření elektrického proudu. V případě použití filtru prvního řádu je možné přenos popsat za 

pomocí následujícího vztahu: 

 

M,(8) = i,W, ∙ 8 + 1																																																																																																																								(4.62) 
 

kde Ki je zesílení měření proudu a Ti je časová konstanta filtru měření. 

 

Dále je potřeba kompenzovat indukované napětí Ui vznikající ve vinutí elektromotoru 

vlivem rotace rotoru. To je možné provést zařazením bloku s opačným přenosem, než je tomu 

u bloku tyristorového měniče. Pro zjednodušení je možné do tohoto bloku zahrnout pouze 

hodnotu zesílení měniče Ktm, jak je to naznačeno na obr. 4.38. V tomto případě by se jednalo 

ale pouze o částečnou kompenzaci indukovaného napětí Ui, což je pro účely simulace 

dostačující. 

 

Zbývající blok reprezentuje vinutí elektromotoru (mechanická část elektromotoru – 

rotor – je součástí modelu vytvořeného v prostředí softwaru MD ADAMS, elektrická část – 

vinutí elektromotoru – bude formou bloku součástí řídicího subsystému). Vztah popisující 

jeho přenos vychází z náhradního schématu stejnosměrného elektromotoru [4.13]: 

 

Obr. 4.39 – Náhradní schéma stejnosměrného motoru 

 

Vinutí elektromotoru je tvořeno cívkou s indukčností La, odporem Ra a je napájeno 

napětím Ua. Vlivem rotace rotoru elektromotoru vzniká ve vinutí indukované napětí Ui. 

Vzájemné působení jednotlivých veličin je možné popsat pomocí následujícího vztahu: 

g" = g, + 5" ∙ h" + j" ∙ )h")� 																																																																																																				(4.63) 
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Po Laplaceově transformaci získáme výraz pro výpočet hodnoty elektrického proudu: 

 

h = (g" − g,) ∙ 15" + j" ∙ 8 = (g" − g,) ∙ 1/5"1 + W" ∙ 8 																																																									(4.64) 
 

kde W" = klJl je elektrická časová konstanta vinutí elektromotoru. 

 

Velikost indukovaného napětí Ui je úměrně závislá rychlosti otáčení rotoru 

elektromotoru a s přihlédnutím k určité nepřesnosti ji můžeme určit na základě následujícího 

vztahu: 

 g, = m� ∙ $!																																																																																																																																(4.65) 
 

kde ωM je úhlová rychlost rotoru elektromotoru a cm je momentová konstanta. 

 

Na základě obvodu regulace proudu (obr. 4.38) a údajů vyplývajících z rychlosti a 

směru pohybu robotu a výkonu pohonných jednotek bylo navrženo následující blokové 

schéma momentového řízení: 
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Obr. 4.40 – Blokové schéma momentového řízení podvozku mobilního robotu 



- 94 - 

 

V případě výše zmíněného průmyslového robotu OJ-10 bylo řízení realizováno za 

pomocí nástavby Simulink matematického programu MATLAB. V tomto případě budou 

využity přímo možnosti softwaru MD ADAMS v podobě kontrolních bloků: 

 

Obr. 4.41 – Dialogové okno pro vytváření kontrolních bloků 

 

Popis jednotlivých bloků schémata momentového řízení (obr. 4.40): 

� Do bloku 1 jsou posílány informace týkající se požadovaných otáček rotoru 

elektromotoru nM dané pohonné jednotky (velikost otáček vychází z požadované 

rychlosti pohybu robotu vR a úhlů natočení imaginárních kol ϕpi a ϕzi). 

 

� Blok 2 slouží k omezení maximálního výstupního krouticího momentu MMmax daného 

elektromotoru. 

 

� V bloku 3 probíhá transformace maximálního výstupního krouticího momentu MMmax na 

hodnotu elektrického proudu IaM za pomoci momentové konstanty cm: 

 

h"� = ��!"#$! 																																																																																																																				(4.66) 
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� Na základě údajů z bloků 1, 3 a 18 je v bloku 4 určena požadovaná hodnota 

elektrického proudu Ia, neboli vstupní hodnota obvodu regulace proudu (obr. 4.38). 

 

� Blok 5 slouží k porovnání velikostí požadovaného proudu Ia a skutečného proudu Ia 

procházejícího vinutím elektromotoru. Rozdíl těchto hodnot je posílán do bloku 6 

reprezentujícího zesílení P-I regulátoru proudu a následně do bloku 7, zastupujícího 

zbývající část přenosu regulátoru proudu. 

 

� V bloku 8 dochází k součtu hodnot napětí z P-I regulátoru a částečně 

kompenzovaného indukovaného napětí Ui. Výsledná hodnota vstupuje do bloku 9 

tyristorového měniče. Výstupem je napájecí napětí Ua. 

 

� Blok 10 slouží k odečtení velikosti indukovaného napětí Ui vznikajícího vlivem rotace 

rotoru ve vinutí elektromotoru od napájecího napětí Ua. Výsledná hodnota vstupuje do 

bloku 11, sloužícího k omezení maximálního vstupního napětí Ua do bloku 12, 

reprezentujícího vinutí elektromotoru. Výstupem bloku 12 je skutečná hodnota proudu 

Ia, procházejícího vinutím elektromotoru. Blok 13 slouží jako filtr měření skutečné 

hodnoty proudu Ia. 

 

� Skutečná hodnota proudu Ia je v bloku 14 přepočítána za pomocí momentové 

konstanty cm na velikost krouticího momentu: 

 �� = h"� ∙ $!																																																																																																																(4.67) 
 

� Vypočtená hodnota je za pomocí funkce SForce přenášena na rotor daného 

elektromotoru v modelu podvozku mobilního robotu vytvořeném v prostředí softwaru 

MD ADAMS. 

 

� Blok 16 slouží k odečítání úhlové rychlosti rotoru ωm v modelu podvozku. Tato 

hodnota je v následujícím bloku přepočítána na otáčky rotoru elektromotoru nM. Opět 

s využitím momentové konstanty cm je hodnota úhlové rychlosti rotoru elektromotoru 

přepočítána na velikost indukovaného napětí Ui (blok 18). 

 g, = m! ∙ $!																																																																																																																			(4.68) 
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� Zbývající blok 19 slouží k částečné kompenzaci indukovaného napětí Ui. 

 

V následující tabulce jsou uvedeny velikosti jednotlivých parametrů použitých 

v momentovém řízení [4.1],[4.11]: 

Parametr Značka Hodnota 

Momentová konstanta elektromotoru MAXON EC 60 400W cm [Nmm/A] 147 

Odpor vinutí elektromotoru MAXON EC 60 400W LaM [H] 8,2⋅10-4 

Odpor vinutí elektromotoru MAXON EC 60 400W RaM [Ω] 4,434 

Časová konstanta vinuti elektromotoru MAXON EC 60 400W τa [s] 1,849⋅10-4 

Zesílení P-I regulátoru proudu Kri [-] 0,132 

Časová konstanta P-I regulátoru proudu τri [s] 0,002 

Zesílení tyristorového měniče Ktm [-] 6,2 

Časová konstanta tyristorového měniče τtm [s] 0,0005 

Zesílení filtrace měření proudu Ki [-] 1 

Časová konstanta filtrace měření proudu τi [s] 0 

Tab. 4.8 – Parametry použité v momentovém řízení 

 

Navržený algoritmus momentové řízení byl nejprve testován na modelu 

dvoučelisťového efektoru servisního robotu (obr. 4.42). Konstrukce efektoru byla založena na 

principu pohybového šroubu, jenž byl poháněn jednotkou skládající se ze stejnosměrného 

elektromotoru RE 10, planetové převodovky GP 10 A s převodovým poměrem 1:256 a 

digitálního magnetického enkodéru (vše od společnosti MAXON MOTOR AG). 
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Obr. 4.42 – Efektor servisního robotu 

 

Úkolem efektoru bylo uchopit objekt manipulace silou U = 80N a tuto sílu vyvozovat 

po požadovanou dobu. Průběh krouticího momentu Mz, jenž musel vyvinout elektromotor, je 

na následujícím grafu (obr. 4.43). Výsledná hodnota krouticího momentu Mz byla ale nižší, 

než hodnota získaná při předběžném výpočtu. Důvodem vzniklého rozdílu byla nemožnost 

zanesení všech účinností a koeficientů tření, s kterými se počítalo v předběžném výpočtu, do 

modelu testovaného mechanismu. Po započítání těchto hodnot do výsledků simulace bylo 

možné výsledky předběžného výpočtu a výsledky získané za pomocí softwaru MSC/ADAMS 

(předchůdce MD ADAMS) považovat za totožné v rámci určitých tolerancí. 

 

Obr. 4.43 – Průběh krouticího momentu Mz 
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Po ověření funkčnosti navrženého algoritmu momentové řízení bylo přistoupeno 

k jeho nasazení u modelu podvozku mobilního robotu. Vzhledem k předpokladu, že model 

robotu bude testován při překonávání překážek pouze při jízdě v přímém směru, tedy bez 

využití možnosti zatáčení, byly vytvořeny řídicí algoritmy pouze pro přední levé a zadní levé 

kolo podvozku. Oproti rychlostnímu řízení, využívaném na počátku testování, byly provedeny 

následující změny v modelu podvozku robotu: 

� Byly zachovány kontaktní vazby pouze mezi koly na levé straně podvozku robotu a 

podkladem, resp. překážkami. 
 

� Byla přidána planární vazba, jež zamezovala převrácení podvozku robotu na pravou 

stranu z důvodu neexistujících kontaktů mezi koly a podkladem. 
 

� Velikost tíhové zrychlení g = 9,81m⋅s-2 byla snížena na polovinu, aby zatížení 

jednotlivých kol odpovídalo původnímu stavu. 

 

Výpočetní náročnost prováděných simulací se zavedením momentového řízením 

výrazným způsobem vzrostla. Těmito úpravami došlo k jejímu znatelnému snížení při 

zachování obdobných výsledků jako v případě simulací prováděných na modelu bez výše 

zmíněných úprav. 

 

Pozitivní vliv navrženého momentové řízení je zřejmý již z porovnání následujících 

obrázků, resp. vektorů sil působících v místech kontaktů kol s podkladem: 

 

Obr. 4.44 – Působení sil v místech kontaktů kol s podkladem při najíždění 
na rampu (rychlostní řízení) 
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Obr. 4.45 – Působení sil v místech kontaktů kol s podkladem při najíždění 
na rampu (momentové řízení) 

 

Také číselné vyjádření maximálních krouticích momentů (tab. 4.9), jež musí vyvinout 

pohonné jednotky předních a zadních kol podvozku robotu při najíždění na rampu, hovoří 

zcela jasně ve prospěch momentového řízení: 

Rychlostní řízení 

Pohonná jednotka předního kola MKp = 76816Nmm 

Pohonná jednotka zadního kola MKz = 116117Nmm 

Momentové řízení 

Pohonná jednotka předního kola MKp = 8126Nmm 

Pohonná jednotka zadního kola MKz = 52242Nmm 

Tab. 4.9 – Hodnoty maximálních krouticích momentů, jež musí vyvinout 

pohonné jednotky při najíždění na rampu 

 

Nepodařilo se však zcela odstranit jev v podobě proti sobě působících sil, resp. 

krouticích momentů pohánějících přední a zadní kola podvozku robotu tak, jak je to 

naznačeno na obr. 4.45. 
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Aby byl tento jev potlačen zcela, byl algoritmus momentového řízení doplněn o 

možnost změny požadovaných výstupních otáček jednotlivých elektromotorů, resp. 

pohonných jednotek tak, jak je to naznačeno na následujícím blokovém schématu: 

 

Obr. 4.46 – Změna hodnoty požadovaných otáček rotoru elektromotoru nZL 

v závislosti na velikosti krouticích momentů MKPL a MKZL 

 

Doplněk momentového řízení je možné použít pouze za předpokladu, že při 

překonávání překážek se bude robot pohybovat maximální rychlostí na úrovni 70% rychlosti 

vRjmax = 1,080km/hod (určené na základě parametrů pohonných jednotek a souvisejících 

převodových mechanismů) nebo pomaleji. Na základě zatížení jednotlivých pohonných 

jednotek, resp. velikostí krouticích momentů, jež musí tyto pohonné jednotky vyvinout, se 

mění hodnoty požadovaných otáček rotorů elektromotorů v rozsahu od 0,8⋅ni do 1,2⋅ni, kdy za 

hodnotu ni dosadíme hodnotu požadovaných otáček vybrané (řídicí) pohonné jednotky - v 

tomto případě požadované otáčky pohonné jednotky předního levého kola nPL. 

 

Z vektorů působících sil (obr. 4.47) je zřejmé, že úpravou algoritmu momentové řízení 

došlo k odstranění nežádoucího jevu v podobě proti sobě působících krouticích momentů 

vyvinutých pohonnými jednotkami předního a zadního kola podvozku robotu a že jednotlivá 

kola robotu již zabírají způsobem, jaký je u vozidla s pohonem předních i zadních kol 

očekáván. 



- 101 - 

 

 

Obr. 4.47 – Působení sil v místech kontaktů kol s terénem při najíždění 
na rampu (modifikovaný algoritmus momentového řízení) 

 

Na obr. 4.48 a 4.49 jsou naznačeny průběhy krouticích momentů MKp a MKz, které při 

simulaci v prostředí softwaru MD ADAMS museli vyvinout dané pohonné jednotky a přes 

soustavy převodových mechanismů přenést na jednotlivá kola podvozku robotu, při najíždění 

na rampu se sklonem 35°. 

 

Velikost krouticích momentů, potřebných k pohybu podvozku robotu požadovanou 

rychlostí, se velice rychle mění. To je důsledkem nereálného chování řídicího subsystému, 

resp. pohonných jednotek v prostředí simulačního softwaru MD ADAMS. Pro nájezd 

podvozku robotu na rampu byla zvolena rychlost pohybu vR = 0,004m⋅s-1. Při této rychlosti 

robot překoná nájezdovou hranu rampy za 21 sekund. Celková doba simulace byla nastavena 

na 25 sekund (první 2 sekundy slouží k uvedení podvozku do pohybu a ustálení jeho rychlosti 

na požadovanou hodnotu 0,004m⋅s-1, během posledních 2 sekund se již robot pohybuje pouze 

po nájezdové rampě, jako je to naznačeno na obr. 4.29). Při simulaci byl časový úsek 25 

sekund rozdělen na 12500 kroků. To znamená, že každá sekunda byla rozdělena na 500 

kroků. Během každého z kroků proběhla řídicí smyčka navrženého momentového řízení (obr. 

4.40) a tedy došlo ke korekci požadovaných velikostí výstupních krouticích momentů 

jednotlivých pohonných jednotek. 
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Obr. 4.48 – Průběh působení krouticího momentu MKp na přední kolo 
při najíždění robotu na rampu 

 

 

Obr. 4.49 – Průběh působení krouticího momentu MKz na zadní kolo 
při najíždění robotu na rampu 
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V případě reálných pohonných jednotek není možné dosáhnout tak rychlých změn 

velikostí výstupních krouticích momentů již jen z důvodu fyzikálních a chemických vlastností 

materiálů, z nichž jsou tyto komponenty vyrobeny. Na obr. 4.50 a 4.51 jsou naznačeny 

předpokládané průběhy výstupních krouticích momentů reálných pohonných jednotek (střední 

hodnoty krouticích momentů získaných z provedené simulace). Při analýze velikostí momentů 

v průběhu posledních 2 sekund simulace se blížíme k hodnotám vypočítaným na základě 

rovnováhy sil a momentů v jedné z předchozích kapitol (MKp = 9,28Nm a MKz = 205,8Nm). 

 

Obr. 4.50 – Předpokládaný průběh působení krouticího momentu MKp na přední kolo 
při najíždění skutečného robotu na rampu 
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Obr. 4.51 – Předpokládaný průběh působení krouticího momentu MKz na přední kolo 
při najíždění skutečného robotu na rampu 

 

Při pohybu podvozku robotu po nakloněné rovině o úhlu sklonu 35° nejsou pohonné 

jednotky předních kol zatěžovány ani z 10% svého jmenovitého výkonu. Hlavní část zatížení 

spočívá na pohonných jednotkách zadních kol. Požadovaný krouticí moment se pohybuje 

v blízkosti maximálního krouticího momentu pohonných jednotek MPjmax. To znamená vyšší 

zahřívání vinutí elektromotoru a zvýšené riziko jeho poškození, případně zkrácení jeho 

životnosti. 

 

Překonávání překážky typu nájezdová rampa s úhlem sklonu 35° je tedy možné. Je ale 

potřeba brát v úvahu zahřívání vinutí elektromotoru z důvodu jeho přetěžování a také možnost 

převrácení robotu směrem vzad z důvodu ztráty stability při působení vyšších dynamických 

účinků. Z pohledu ovládání pohonných jednotek podvozku robotu je možné při pohybu po 

nájezdové rampě využívat velice jednoduchý způsob rychlostního řízení. Ale při vlastním 

najíždění na rampu tento způsob řízení již není vhodný. Možným řešením je navržené 

momentové řízení, které je ale výrazně náročnější z pohledu požadavků na systémové zdroje 

robotu. U skutečného robotu by tedy bylo vhodné zvážit využití obou druhů řízení a možnost 

jejich přepínání v závislosti na druhu terénu, v němž by se robot aktuálně nacházel. 
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4.4.4. Analýza pohybu robotu při překonávání překážky typu kvádr 

 

Typickým příkladem překážky spadající do této kategorie je práh dveří. Vzhledem 

k velikosti kol robotu je práh běžných rozměrů jednoduše překonatelnou překážkou. Pro 

analýzu zjišťující možné kolize podvozku s překážkou tedy byly vybrány objekty, jejichž 

příčný průřez má rozměry 120mm × 120mm, 120mm × 150mm, 250mm × 160mm a 250mm 

× 200mm: 

 

a) Překážka o příčném průřezu 120mm × 120mm 

 

Obr. 4.52 – Analýza překonávání překážky o rozměrech 120mm × 120mm 
 

Kritickým místem lokomočního subsystému při překonávání tohoto typu překážky je 

světlá výška podvozku robotu mezi nápravami, která je v tomto případě 135mm (od 

hodnoty 150mm, uvedené na obr. 4.24, byla odečtena hodnota předpokládané 

deformace pneumatiky 15mm). Překážka o výšce 120mm by tedy neměla představovat 

nebezpečí z pohledu možného uvíznutí robotu. 

 

b) Překážka o příčném průřezu 120mm × 150mm 

 

Obr. 4.53 – Analýza překonávání překážky o rozměrech 120mm × 150mm 
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V případě, kdy je výška překážky větší než světlá výška podvozku robotu mezi 

nápravami, může dojít k uvíznutí robotu způsobem naznačeným na obr. 4.53 (kola 

částečně nebo zcela ztratí kontakt s podložkou). 

  

c) Překážka o příčném průřezu 250mm × 160mm 

 

Obr. 4.54 – Analýza překonávání překážky o rozměrech 
250mm × 160mm (fáze pohybu 1) 

 

 

Obr. 4.55 – Analýza překonávání překážky o rozměrech 
250mm × 160mm (fáze pohybu 2) 

 

 

Obr. 4.56 – Analýza překonávání překážky o rozměrech 
250mm × 160mm (fáze pohybu 3) 
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Důležitou roli nehraje pouze výška, ale také délka překážky. V předchozím případě 

výška překážky 150mm znamenala vysoké riziko uvíznutí robotu. V tomto případě je 

překážka ještě o 10mm vyšší, ale zároveň o 130mm delší. Díky tomu nedojde ke 

kontaktu mezi překážkou a dolní částí podvozku robotu a možnost uvíznutí je tedy 

výrazně nižší, než tomu bylo v předchozím případě. 

 

d) Překážka o příčném průřezu 250mm × 200mm 

 

Obr. 4.57 – Analýza překonávání překážky o rozměrech 
250mm × 200mm (fáze pohybu 1) 

 

 

Obr. 4.58 – Analýza překonávání překážky o rozměrech 
250mm × 200mm (fáze pohybu 2) 
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V tomto případě opět dochází ke kontaktu mezi dolní částí podvozku robotu a 

překážkou. Schopnost robotu překonat překážku výrazným způsobem ovlivní 

součinitel tření mezi pneumatikou a překážkou, resp. dolní částí robotu a překážkou. 

K uvíznutí robotu by sice dojít nemělo, ale možnost, že robot překážku o rozměrech 

250mm × 200mm nepřekoná, zde je. 

 

 

4.4.4.1. Podvozek mobilního robotu s pohonem pouze předních kol 

 

Pro určení potřebných výkonů pohonných jednotek mobilních robotů existují různé 

postupy. V případě čtyřkolového podvozku s pohonem pouze předních kol a překážky typu 

kvádr o výšce H = 200mm je možné postupovat následujícím způsobem [2.1]: 

T

GR=mR*g

FH

RH RZH

RP

κ

 

Obr. 4.59 – Silový rozbor při překonávání překážky 
 

Z maximálního výstupního krouticího momentu pohonných jednotek, rozměrů kol a 

parametrů převodových mechanismů mezi pohonnými jednotkami a koly podvozku robotu 

určíme maximální hnací sílu FH: 

 

Nn = 2 ∙ �/G ∙ �EF ∙ o/G ∙ oEF ∙ ��H!"#?Cp 																																																																																					(4.69) 
Nn = 2 ∙ 1,6 ∙ 1,6 ∙ 0,98 ∙ 0,97 ∙ 97,650,546  

Nn = 870,5� 
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kde i21 = 1,6 a i43 = 1,6 jsou převodové poměry ozubených soukolí (obr. 4.20), η21 = 

0,98 a η43 = 0,97 jsou účinnosti převodových mechanismů, MPjmax = 97,65Nm je 

maximální výstupní krouticí moment pohonné jednotky a DKV = 546mm je výpočtový 

průměr kola. 

 

Proti síle FH působí jako reakce síla RH, která má stejnou velikost, ale opačný směr. 

Ze síly RH a úhlu κ určíme zvedací sílu RZH. 

 

κ = 04$8�� q?Cp2 − r?Cp2 s																																																																																																											(4.70) 
κ = 04$8�� q5462 − 2005462 s 

κ = 15,510° 
 

 5tn = 5n ∙ cos(u)																																																																																																																						(4.71) 5tn = 870,5 ∙ cos(15,510) 5tn = 838,8� 

 

Na základě maximální hmotnosti robotu mR = 280kg a předpokládaného rozložení 

zatížení na přední a zadní nápravu podvozku je možné určit zatížení předních kol: 

 

vC = 14 ∙ �J ∙ %																																																																																																																												(4.72) 
vC = 14 ∙ 280 ∙ 9,81 

vC = 686,7� 

 

kde g = 9,81ms-2 je tíhové zrychlení. 
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Aby byl robot schopen překonávat překážku daného typu o výšce H = 200mm, musí 

platit následující podmínka: 

 5tn > vC 																																																																																																																																							(4.73) 838,8 > 686,7   Podmínka je splněna 

 

Na základě provedeného výpočtu je možné považovat výkon pohonných jednotek za 

dostačující. Dosadíme-li ovšem do příslušných vzorců výšku překážky H = 20mm, získáme 

následující výsledky: 

Počítaná veličina 
Výsledná 

hodnota 

Hnací síla FH 870,5N 

Úhel κ 67,932° 

Zvedací síla RZH 327,1N 

Zatížení předního kola ZK 686,7N 

Podmínka RZH > ZK není splněna 

Tab. 4.10 – Výsledky kontrolního výpočtu pohonných jednotek 

z pohledu dostatečného výkonu 

 

Na základě získaných výsledků je možné učinit závěr, že výkon pohonných jednotek 

není dostačující pro překonání překážky desetkrát nižší, než tomu bylo v předchozím případě, 

což je výsledek jdoucí nejen proti předpokladům, ale také praktickým zkušenostem. Uvedený 

postup výpočtu je tedy možné považovat za chybný. 

 

Pro získání relevantních výsledků je možné vycházet z následujícího obrázku a 

vyplývajících rovnic rovnováhy sil, resp. momentů: 
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Obr. 4.60 – Schéma silového působení při překonávání překážky 

typu kvádr a pohonu pouze předních kol 

 

Určování velikosti potřebného krouticího momentu, který musí vyvinout pohonná 

jednotka předního kola, bude probíhat ve stejném okamžiku, jako tomu bylo v předchozím 

případě. Tedy v okamžiku, kdy dochází ke ztrátě kontaktu mezi kolem a podkladem v bodě 1. 

Velikost reakční síly N2 určíme z podmínky rovnováhy momentů k bodu 3: 

 

�/ ∙ (j + .x) − W/ ∙ r − MJ2 ∙ 9j2 + .x: + �G ∙ .x − WG ∙ r = 0																																								(4.74) 
 

V okamžiku ztráty kontaktu kola s podkladem v bodě 1, jsou velikosti sil N1 a T1 

rovny nule. Při pohonu pouze předních kol je možné také sílu T2 považovat za nulovou (za 

předpokladu zanedbání jízdních odporů, třecích sil vznikajících v mechanismu zadní nápravy, 

brzdných momentů od pohonných jednotek zadních, apod.). Velikost síly N2 je poté možné 

určit ze vztahu: 

 

�/ = MJ ∙ yj2 + .xz2 ∙ (j + .x) 																																																																																																																					(4.75) 
 

Na základě podmínky rovnováhy sil ve svislém směru je možné následně určit velikost 

síly N3 v místě kontaktu předního kola podvozku robotu s překážkou: 
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�F + �G − MJ2 + �/ = 0																																																																																																													(4.76) 
 

Za předpokladu, že je velikost síly N1 rovna nule, je možné velikost síly N3 určit na 

základě následujícího vztahu: 

 

�F = MJ2 − �/																																																																																																																															(4.77) 
 

Velikost krouticího momentu, který je potřeba přenést na přední kolo robotu je poté 

možné určit ze vztahu: 

 �C�k = �F ∙ .x																																																																																																																													(4.78) 
 

V tab. 4.11 jsou uvedeny hodnoty velikostí jednotlivých sil a krouticích momentů, 

získaných na základě výpočtů a simulace při překonávání překážky o výšce H = 200mm a 

pohonu pouze předních kol. Nejprve je ale potřeba určit vzdálenost xs: 

 

.x = {9?Cp2 :/ − 9?Cp2 − r:/ 																																																																																																	(4.79) 

.x = {95462 :/ − 95462 − 200:/ 

.x = 263,059�� 

 

Veličina 
Výsledek 

výpočtu 

Výsledek 

simulace 

Rozdíl 

uvedených 

hodnot v % 

Normálová síla N2 878,0N 875,2N 0,01 < 

Normálová síla N3 495,0N 504,5N 1,02 

Krouticí moment na 

předním kole MKPL 

130 214,2Nmm 131 670Nmm 1,01 

Tab. 4.11 – Velikosti hledaných sil a krouticích momentů 
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Rozdíly mezi hodnotami získanými za pomocí uvedených vztahů a získaných při 

simulaci pohybu podvozku mobilního robotu v prostředí softwaru MD ADAMS se pohybuje 

na úrovni 1%. Výsledky je tedy možné považovat za totožné. Výsledky výpočtů a simulací 

byly získány také pro překážky o výškách 20, 40, 80, 100, 140, 180 a 220mm. Rozdíly mezi 

získanými hodnotami se pohybovaly do 5%. To je dáno možnostmi nastavení vazeb a 

kontaktů mezi jednotlivými částmi analyzovaného modelu. Navržený postup výpočtu je tedy 

možné považovat za správný. 

 

Důležitou roli zde hraje také hodnota koeficientu tření mezi koly podvozku a 

překážkou. Na základě následujícího obrázku, resp. z podmínky rovnováhy sil a podmínky 

statického tření je možné určit maximální výšku překážky, kterou by měl být schopen robot 

překonat [4.14], [4.15]: 

Ft3=µ*Fn3 Fn3
NPL

MKPL

ν

FZL

 

Obr. 4.61 – Vliv statického tření na možnosti překonání překážky typu kvádr 

 

Na základě velikostí sil FZL a NPL a koeficientu tření µ mezi kolem robotu a překážkou 

určíme nejprve velikost úhlu ν: 

 

ν = 04$��%|1 − � ∙ Ntk��k� + Ntk��k
}																																																																																																						(4.80) 

 

V případě podvozku s pohonem pouze předních kol je síla FZL = 0N. Sílu NPL určíme 

z předpokládané hmotnosti robotu mR = 280kg a polohy těžiště robotu. Hodnota koeficientu 

tření µ = 0,825 odpovídá kontaktu pneumatiky z pryže a překážky z betonu. V případě 
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pneumatiky s výrazným vzorkem může koeficient tření dosahovat hodnoty 1. Na základě 

těchto hodnot byly určeny velikosti úhlů ν: 

Koeficient tření µ = 0,825 ν = 39,523° 

Koeficient tření µ = 1 ν = 45° 

Tab. 4.12 – Velikosti úhlů ν v závislosti na koeficientu tření µ 

 

Maximální výšku překážky H poté určíme pomocí vztahu: 

 

r = ?Cp2 ∙ ~1 − 8��(90 − ν)�																																																																																																			(4.81) 
 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty maximální výšky překážky pro výše 

uvedené koeficienty tření: 

Koeficient tření µ = 0,825 H = 62,415mm 

Koeficient tření µ = 1 H = 79,96mm 

Tab. 4.13 – Maximální výška překážky H pro daný koeficient tření µ 

 

Kritickým parametrem se v případě podvozku robotu s pohonem pouze předních kol 

stává koeficient tření mezi kolem a překážkou. I v případě použití pneumatik s výrazným 

vzorkem, kdy se koeficient tření může blížit hodnotě 1, je výška překážky maximálně 80mm. 

Také s přihlédnutím k zatížení předních kol podvozku při pohybu po nájezdové rampě je 

možné učinit závěr, že navržený čtyřkolový robot s pohonem pouze předních kol není příliš 

vhodný pro pohyb ve členitějším terénu. 

 

 

4.4.4.2. Podvozek mobilního robotu s pohonem pouze zadních kol 

 

V případě čtyřkolového podvozku s pohonem pouze zadních kol je možné postupovat 

obdobným způsobem, jako v předchozím případě. Na základě podmínek rovnováhy sil a 

momentů, vycházejících z následujícího obrázku, je možné určit potřebný krouticí moment, 

jenž musí být z pohonných jednotek přenesen na zadní kola podvozku robotu, aby došlo ke 

ztrátě kontaktu mezi předním kolem a podkladem v bodě 1. 
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Obr. 4.62 – Schéma silového působení při překonávání překážky 

typu kvádr a pohonu pouze zadních kol 

 

Z podmínky rovnováhy momentů k místu kontaktu zadního kola robotu s podkladem 

byl odvozen následující vztah: 

 

�F ∙ (j + .x) + WF ∙ r − MJ2 ∙ 9j − j2: = 0																																																																												(4.82) 
 

V okamžiku, kdy dojde ke ztrátě kontaktu předního kola s podkladem v bodě 1 (síla T1 

je rovna nule) platí vztah: 

 

�0�(κ) = �FWF 																																																																																																																																	(4.83) 
 

Na základě předchozích dvou vztahů je možné určit velikost síly T3: 

 

WF = MJ ∙ j4 ∙ ~r + (j + .x) ∙ �0�(κ)�																																																																																												(4.84) 
 

Z podmínky rovnováhy sil v horizontálním směru byl odvozen vztah: 

 WF − WG − W/ = 0																																																																																																																										(4.85) 
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V okamžiku ztráty kontaktu předního kola s podkladem v bodě 1 je síla T1 rovna nule. 

Poté tedy platí rovnost sil T2 = T3. Na základě velikosti síly T2 je možné určit velikost 

krouticího momentu MKZL, jež musí být přenesen z pohonné jednotky na zadní kolo robotu, za 

pomocí vztahu: 

 

�Ctk = W/ ∙ ?Cp2 																																																																																																																										(4.86) 
 

V případě podvozku robotu s pohonem pouze předních kol byla maximální výška 

překážky dána koeficientem tření mezi předním kolem a překážkou. V tomto případě by 

výška překážky H neměla přesahovat hodnotu poloměru kola DKV/2. Také je potřeba provést 

kontrolu kontaktu zadního kola podvozku robotu s podkladem z pohledu koeficientu tření. 

Musí platit následující vztah: 

 W/�/ < �																																																																																																																																												(4.87) 
 

Na základě podmínky rovnováhy momentů k místu kontaktu 3, předního kola 

podvozku s překážkou, byl odvozen následující vztah: 

 

�/ ∙ (j + .x) − W/ ∙ r − MJ2 ∙ 9j2 + .x: = 0																																																																										(4.88) 
 

Velikost síly N2 poté můžeme určit ze vztahu: 

 

�/ = W/ ∙ r + MJ2 ∙ yj2 + .xz(j + .x) 																																																																																																				(4.89) 
 

Na základě vypočítaných hodnot sil T2 a N2 je poté možné provést výše zmíněnou 

kontrolu kontaktu zadního kola s podkladem z pohledu koeficientu tření. 

 

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů a simulace provedené pro 

překážku o výšce H = 200mm a jejich vzájemné porovnání: 
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Veličina 
Výsledek 

výpočtu 

Výsledek 

simulace 

Rozdíl 

uvedených 

hodnot v % 

Tečná síla T3 (= T2) 1011,0N 995,0N 1,6 

Normálová síla N2 1092,0N 1083,3N 0,01 < 

Krouticí moment na 

zadním kole MKZL 

276 021Nmm 267 890Nmm 2,9 

Tab. 4.14 – Hodnoty vypočítaných sil a krouticích momentů 

 

Důvody rozdílných hodnot jsou totožné jako v případě podvozku s pohonem pouze 

předních kol. Potřebný krouticí moment v tomto případě již převyšuje hodnotu maximálního 

momentu, který mohou pohonné jednotky vyvinout. Na základě parametrů pohonných 

jednotek byla určena maximální výška překážky H = 174,4mm. Na následujícím obrázku je 

znázorněna závislost potřebného koeficientu tření v místě kontaktu 3 na výšce překážky, 

kterou má podvozek robotu překonat: 

 

Obr. 4.63 – Závislost koeficientu tření µ v místě kontaktu 3 na výšce překážky H 

 

V případě překážky o výšce H = 174,4mm je požadovaný koeficient tření µ = 0,84. 

Střední hodnota koeficientu tření pro suchý betonový nebo asfaltový povrch je 0,825. 

V závislosti na množství nečistot, vlhkosti povrchu, drsnosti povrchu a dalších parametrech se 

hodnota koeficientu tření výrazně mění (většinou snižuje). Je tedy pravděpodobné, že by měl 
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robot s překonáním dané překážky citelné problémy, pokud by byl vůbec schopen překážku 

překonat. 

 

Na základě získaných výsledků se jeví podvozek robotu s pohonem pouze zadních kol 

jako výrazně lepší varianta, než tomu bylo v předchozím případě. Podstatnou roli při 

překonávání překážek hraje opět koeficient tření mezi koly robotu a podkladem, resp. 

překážkami. Zároveň ale dochází k vyššímu zatěžování jednotlivých částí podvozku robotu, 

než tomu bylo v předchozím případě. 

 

 

4.4.4.3. Podvozek mobilního robotu s pohonem předních i zadních kol 

 

V případě čtyřkolového podvozku s poháněnými předními i zadními koly je určení 

potřebných krouticích momentů, jež musí vyvinout pohonné jednotky výrazně náročnější, než 

tomu bylo v předchozích případech. 
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Obr. 4.64 – Schéma silového působení při překonávání překážky 

typu kvádr a pohonu předních i zadních kol 

 

Na základě vztahů vycházejících z podmínek rovnováhy sil a momentů byl odvozen 

následující vztah popisující vzájemnou závislost krouticích momentů MKPL a MKZL pro danou 

výšku překážky H: 

 �Ctk ∙ KG +�C�k ∙ K/ − KF = 0																																																																																														(4.90) 
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kde: 

KG = 2 ∙ (j + .x) ∙ �0�(κ) + 2 ∙ r?Cp 																																																																															(4.91) 
 

K/ = j + .x.x 																																																																																																																							(4.92) 
 

KF = MJ2 ∙ 9j − j2:																																																																																																												(4.93) 
 

Budeme-li předpokládat stejně velké zatížení pohonných jednotek (MKPL = MKZL), 

určíme velikost potřebného krouticího momentu ze vztahu: 

 

�CC = KFKG + K/ 																																																																																																																												(4.94) 
 

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtu pro překážku o výšce H = 

200mm a jejich srovnání s výsledky simulace: 

Veličina 
Výsledek 

výpočtu 

Výsledek 

simulace 

Rozdíl 

uvedených 

hodnot v % 

Koeficient k1 1,691 

 Koeficient k2 3,585 

Koeficient k3 46680 

Krouticí moment na 

předním kole MKPL 

88 480Nmm 89 245,0Nmm 0,9 

Krouticí moment na 

zadním kole MKZL 

88 480Nmm 90 472,4Nmm 2,3 

Tab. 4.15 – Velikosti potřebných krouticích momentů 

a porovnání výsledků výpočtu a simulace 
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Velikosti potřebných krouticích momentů, jež musí vyvinout pohonné jednotky, jsou 

znatelně nižší, než tomu bylo v předchozích případech. Rozdíly mezi hodnotami, určenými na 

základě výpočtů a simulace, se liší opět o jednotky procent. 

 

V případě podvozku s pohonem pouze předních, resp. pouze zadních kol, ovlivňovala 

možnosti překonání překážky hodnota tření mezi koly robotu a podkladem. Vzhledem 

k pohonu všech čtyř kol je možné předpokládat, že hodnoty potřebných koeficientu tření 

budou v tomto případě výrazně nižší. Hodnotu koeficientu tření v místě kontaktu 2 zadního 

kola s podkladem určíme na základě poměru tečné a normálové síly: 

 

W/ = 2 ∙ �Ctk?Cp = 2 ∙ 88480546 = 324,1�																																																																																			(4.95) 
 

 

�/ = W/ ∙ r + MJ2 ∙ yj2 + .xzj + .x 																																																																																																				(4.96) 
�/ = 324,1 ∙ 200 + 27462 ∙ y6802 + 263,059z680 + 263,059  

�/ = 946,7� 

 

 

� = W/�/ = 324,1946,7 = 0,324																																																																																																										(4.97) 
 

Potřebná hodnota koeficientu tření je přibližně dvaapůlkrát nižší, než tomu bylo 

v případě podvozku s pohonem pouze zadních kol. 

 

Obdobným způsobem byl určen potřebný koeficient tření µ = 0,76 mezi předním 

kolem a překážkou v místě kontaktu 3. V případě podvozku s pohonem pouze předních kol 

byla určena maximální výška překážky H = 79,96mm při koeficientu tření µ = 1. V tomto 

případě bylo počítáno s výškou překážky H = 200mm. Dosažené výsledky jsou tedy v případě 

podvozku s pohonem předních i zadních kol výrazně lepší. 
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4.4.5. Problematika pohybu robotu při překonávání překážky typu schodiště 

 

Při analýzách pohybu podvozku mobilního robotu překonávajícího překážky typu 

nájezdová rampa a kvádr v prostředí simulačního softwaru MD ADAMS bylo nutné přistoupit 

k určitým zjednodušením týkajících se kontaktů kol s podkladem, resp. překážkami. 

V případě analýzy pohybu podvozku po schodišti tyto úpravy již nejsou dostatečně účinné a 

získání relevantních výsledků tedy nebylo možné. Z tohoto důvodu byla provedena pouze 

analýza týkající se možných kolizí podvozku se schodištěm. 

 

Na následujících obrázcích jsou naznačeny jednotlivé fáze pohybu robotu po schodišti 

skládajícího se ze schodů o rozměrech 170mm × 290mm (rozměry vycházejí z normy): 

 

 

Obr. 4.65 – Fáze pohybu 1 
 

 

Obr. 4.66 – Fáze pohybu 2 
 

 

Obr. 4.67 – Fáze pohybu 3 
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Obr. 4.68 – Fáze pohybu 4 
 

 

Obr. 4.69 – Fáze pohybu 5 
 

 

Obr. 4.70 – Fáze pohybu 6 
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5. Konstrukční řešení přední a zadní nápravy podvozku robotu 

 

Na následujících obrázcích je již konkrétní konstrukční návrh přední a zadní nápravy 

podvozku čtyřkolového robotu. A to včetně mechanismu natáčení kol navrženého dle principu 

Ackermannova řízení: 

 

Obr. 5.1 – Konstrukční řešení přední a zadní nápravy podvozku robotu 
 

Orientací pohonných jednotek na výšku a jejich umístěním vznikl prostor mezi přední 

a zadní nápravou, vhodný pro uložení akumulátorů a komponent řídicího subsystému. 

Vzhledem k předpokládané hmotnosti akumulátorů je toto řešení výhodné také z pohledu 

rozložení zatížení mezi přední a zadní nápravu robotu. 
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Obr. 5.2 – Konstrukční návrh mechanismu pro přenos krouticího momentu 
 

 

Obr. 5.3 – Přední náprava včetně mechanismu řízení 
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Obr. 5.4 – Detail mechanismu řízení 
 

V kapitole 4.1. Návrh koncepce lokomočního subsystému byla provedena analýza 

možností natáčení kol vůči tělu robotu. V případě použití mechanismu natáčení kol 

navrženého dle principu Ackermannova řízení, dochází ke znatelnému omezení možnosti 

pohybu robotu, resp. při vybraných kombinacích natočení kol se nebude robot pohybovat 

optimálním způsobem a zároveň bude docházet k problémům spojeným s řídicím 

subsystémem pohonných jednotek podvozku. Z tohoto důvodu byly zpracovány návrhy 

alternativních mechanismů ovládání natáčení kol přední a zadní nápravy. 

 

 

5.1. Úprava stávajícího konstrukčního řešení mechanismu ovládání kol 

 

V tomto případě bylo snahou co nejméně zasahovat do stávajícího uspořádání 

zbývajících částí lokomočního subsystému a zachování volného prostoru mezi přední a zadní 

nápravou. Možné řešení je naznačeno na následujícím obrázku: 
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P1

korekční

člen

 

Obr. 5.5 – Kinematické schéma upraveného mechanismu natáčení kol 
 

Táhlo spojující mechanismu natáčení s pravým kolem bylo odstraněno. Aby byl 

zachován princip řízení dle Ackermanna, přibyla v přední části nápravy konstrukce svou 

funkcí velice podobná původnímu mechanismu. Rozdíl je v táhle spojujícím pravé a levé 

kolo, u něhož můžeme měnit délku (korekční člen) a tím vzájemné natočení kol. Aby bylo 

dosaženo požadovaného efektu, stačí měnit délku táhla v rozmezí jednotek centimetrů. 

 

 

5.2. Nové konstrukční řešení mechanismu ovládání kol 

 

Druhou možností, jak řešit nedostatky spojené se vzájemnou polohou natáčených kol, 

je návrh mechanismu nového. Stávající mechanismus, skládající se z trojice táhel a pohonné 

jednotky, je možné nahradit dvěma pohonnými jednotkami, pomocí nichž bude realizováno 

natáčení pravého a levého kola nezávisle. 

K1 K2
PJ PJ

PJ PJ

 

Obr. 5.6 – Kinematické schéma nového řešení mechanismu ovládání kol 
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Požadovaný výkon, resp. krouticí moment pohonných jednotek sloužících k natáčení 

kol robotu je možné určit následujícím způsobem: 

 

Obr. 5.7 – Kinematické schéma mechanismu pro přenos krouticího momentu 
 

Velikost síly Fk je možné určit z hodnoty maximálního výstupního krouticího 

momentu MPJmax pohonné jednotky (PJ) podvozku robotu a parametrů navržených 

převodových mechanismů za pomocí následujících vztahů: 

 �C@ = ���!"# ∙ �/G ∙ η/G ∙ �EF ∙ ηEF																																																																																										(5.1) �C@ = 97650 ∙ 1,6 ∙ 0,98 ∙ 1,6 ∙ 0,97 �C@ = 237630��� 

 

kde MPJmax = 97650Nmm je maximální výstupní krouticí moment pohonné jednotky, i21 

= 1,6 a i43 = 1,6 jsou převodové poměry ozubených soukolí, η21 = 0,98 a η43 = 0,97 jsou 

účinnosti převodových mechanismů. 

 

N@ = 2 ∙ �C@?Cp 																																																																																																																																			(5.2) 
N@ = 2 ∙ 237630546  

N@ = 435,2� 

 

kde DKV = 546mm je výpočtový průměr kola podvozku robotu. 
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Na základě velikosti síly Fk a vzdálenosti středu pneumatiky kola od osy kloubu a = 

170,630mm je možné určit hodnotu krouticího momentu MMŘ, jenž musí být vyvinut 

pohonnou jednotkou sloužící k natáčení kol podvozku robotu: 

 ��Ř = N@ ∙ 0																																																																																																																																			(5.3) ��Ř = 435,2 ∙ 170,630 ��Ř = 74258,2��� 

 

Během prací na projektu FT-TA3/014 VÝZKUM A VÝVOJ SPECIÁLNÍHO 

VÍCEÚČELOVÉHO ZÁSAHOVÉHO VOZIDLA byla navržena kompaktní pohonná jednotka 

skládající se z diskového elektromotoru EC 90 Flat (MAXON MOTOR AG) o výkonu 60W, 

převodové jednotky CSG-20-160-2UH (HARMONIC DRIVE AG), elektromagnetické brzdy 

TMB 0,6 (OGURA INDUSTRIAL CORP.), ložiska se zkříženými válečky RU-42 (THK 

GmbH), několika na zakázku vyráběných dílů z oceli a slitiny hliníku a šroubů příslušných 

velikostí. 

 

Obr. 5.8 – Kompaktní pohonná jednotka 
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Základní technické parametry elektromotoru a převodové jednotky jsou uvedeny 

v následujících tabulkách [4.1], [5.1]: 

Jmenovitý výkon PM 60 W 

Maximální nepřetržitý krouticí moment MM 0,405 Nm 

Jmenovité otáčky nM 1056 ot/min 

Jmenovité napětí UM 24V 

Moment setrvačnosti IM 3060 gcm2 

Hmotnost mM 0,713 kg 

Tab. 5.1 – Technické parametry elektromotoru MAXON EC 90 Flat 
 

Převodový poměr iP 160 

Jmenovité zatížení při 2000 ot/min MPv 52 Nm 

Maximální vstupní otáčky nvstup 10 000 ot/min 

Moment setrvačnosti IP 0,193·10-4 kgm2 

Účinnost µP 70 % 

Hmotnost mP 0,98 kg 

Tab. 5.2 – Technické parametry převodové jednotky CSG-20-160-2UH 
 

Tato jednotka je schopna vyvinout jmenovitý krouticí moment o velikosti 45400Nmm. 

Krátkodobě jí lze zatěžovat krouticím momentem až o velikosti 78400Nmm, což je hodnota 

dostačující pro danou aplikaci. Maximální zatížení těchto pohonných jednotek je ale také 

možné snížit následujícími způsoby: 

� Mezi pohonnou jednotku a kloub vložit další převodový mechanismus, jak je to 

naznačeno na následujícím obrázku: 
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Obr. 5.9 – Návrh nové varianty mechanismu řízení 
(vložený převodový mechanismus) 

 
� Omezení velikosti krouticího momentu přenášeného na kolo robotu. Tím by došlo ke 

snížení velikosti síly Fk mezi kolem a podložkou a tedy i snížení krouticího momentu 

MMŘ, který musí vyvinout pohonná jednotka mechanismu ovládání natáčení kol. 

 

� Zvolit jinou pohonnou jednotku. Společnost MAXON MOTOR AG v současnosti 

nenabízí vhodný typ pohonné jednotky z hlediska výkonu a rozměrů. Bylo by tedy 

nutné použít komponenty jiného výrobce. 

 

 

5.3. Zhodnocení navržených úprav mechanismu ovládání kol 

 

Úprava stávajícího konstrukčního řešení sebou přináší vyřešení dílčích problémů 

spojených se vzájemnou polohou jednotlivých kol podvozku robotu při současném pohybu 

směrem vpřed/vzad a do strany, případně při natočení kol pouze jedné nápravy. Zároveň ale 

došlo k výraznému nárůstu počtu komponent mechanismu a přidání další pohonné jednotky 

sloužící k ovládání korekčního členu. Také nároky na prostor jsou v tomto případě výrazně 

větší. 
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Nového konstrukční řešení sebou přináší nejen vyřešení výše zmíněných problémů, 

ale zároveň dochází k uvolnění prostoru mezi nápravami, což je výhodné z pohledu 

uspořádání akumulátorů a elektroniky, potřebné k ovládání podvozku robotu. Z pohledu 

nákladů je toto řešení ale dosti nevýhodné. Také z pohledu energetické náročnosti vychází 

toto řešení hůře, než je tomu u původního konstrukčního uspořádání. 

 

Obě řešení sebou přinášejí také zvýšené nároky na řídicí subsystém. Na základě 

rozboru jednotlivých řešení lze učinit závěr, že vzhlede ke složitosti konstrukce a celkovým 

pořizovacím nákladům se jeví jako nejvýhodnější původní řešení mechanismu. A to i přes 

výše zmíněné nedostatky. 
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6. Výsledky, nové poznatky a praktické přínosy 

 

Cílem této disertační práce bylo navržení a analýza lokomočního subsystému, neboli 

podvozku mobilního servisního robotu, určeného pro pohyb ve členitém terénu. 

 

Návrh lokomočního subsystému probíhal v rámci řešení projektu FT-TA3/014 Výzkum 

a vývoj speciálního víceúčelového zásahového vozidla. Jeho parametry byly určeny na 

základě analýzy v současnosti používaných mobilních servisních robotů, určených pro zásahy 

v krizových situacích. Vzhledem k tomu, že tato varianta podvozku byla navrhována až jako 

druhá v pořadí, byl dán požadavek na využití konkrétních pohonných jednotek a kol z malého 

motocyklu. Výsledkem je návrh čtyřkolového podvozku mobilního servisního robotu. 

 

Vzhledem k relativně nízkým výkonům vybraných pohonných jednotek bylo 

rozhodnuto o přiřazení vlastní pohonné jednotky každému z kol podvozku. Pro přenos 

krouticího momentu z pohonné jednotky na kolo robotu byl navržen mechanismus eliminující 

nežádoucí jevy spojené s působením sil vznikajících při natáčení kol. Navržené konstrukční 

řešení umožnilo vytvoření podvozku spadajícího jak do kategorie Auto, tak do kategorie Tank. 

S tím také souvisí možnosti pohybu robotu ve členitém terénu. Navržené konstrukční řešení 

sebou přináší vyšší nároky na řídicí subsystém. Bylo tedy potřeba určit závislosti mezi 

požadovanou rychlostí a směrem pohybu robotu a výstupními otáčkami odpovídajících 

pohonných jednotek. 

 

Při pohybu ve členitém terénu je velmi pravděpodobné, že se robot bude muset 

potýkat s překážkami různého typu. V této práci byla provedena analýza potřebného výkonu 

pohonných jednotek při překonávání překážek typu nájezdová rampa a kvádr. Analýza byla 

provedena dvojím způsobem. Na základě podmínek rovnováhy sil a momentů a 

goniometrických funkcí a v prostředí simulačního softwaru MD ADAMS společnosti 

MSC.Software. V prvním případě bylo potřeba vytvořit zcela nový postup výpočtu 

potřebných výkonů pohonných jednotek pro podvozek s pohonem předních i zadních kol a 

překážku typu kvádr. 

 

Aby bylo možné získat korektní výsledky z analýz prováděných ve výše zmíněném 

simulačním softwaru, byl nejprve vytvořen 3D model podvozku robotu. V případě skutečného 

podvozku robotu by byla kola opatřena pryžovými pneumatikami. V prostředí softwaru MD 
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ADAMS je sice možné nadefinovat model pneumatiky. Úroveň tohoto modelu ale není na 

takové úrovni, aby jej bylo možné využít pro požadovaný typ simulací. Proto bylo u 3D 

modelu nutné provést určitá zjednodušení a zvolit velmi nízkou rychlost pohybu robotu při 

překonávání daných překážek. 

 

Za účelem analýzy podvozku robotu při překonávání překážek, bylo nutné vytvořit 

pokročilejší řídicí subsystém jednotlivých pohonných jednotek. Tento subsystém byl vystavěn 

na principu momentového řízení. Pro řízení pohonných jednotek skutečného podvozku robotu 

bylo počítáno s jednotkami EPOS. Vzhledem k nedostatku informací, potřebných k vytvoření 

řídicího subsystému, byly tyto jednotky nahrazeny proporcionálně integračním regulátorem a 

tyristorovým měničem. 

 

Aby bylo možné porovnat výsledky výpočtů a simulací, bylo nutné z výpočtů vypustit 

některé koeficienty, např. účinnosti převodových mechanismů, z důvodu nemožnosti zavedení 

těchto parametrů také u modelu podvozku. Rozdíly mezi získanými výsledky z výpočtů a 

simulací se lišili v řádech jednotek procent. 

 

Jedním z cílů práce byla analýza pohybu podvozku robotu po schodišti. 

Z důvodu nemožnosti nadefinování pneumatiky s reálnými vlastnostmi v prostředí 

simulačního softwaru MD ADAMS nebylo možné získat relevantní výsledky. Z tohoto 

důvodu byla provedena pouze kontrola možných kolizí jednotlivých částí podvozku a 

schodiště. Vzhledem k velmi specifickým požadavkům kladeným na možnosti definování 

kontaktu mezi pneumatikou a podkladem, resp. překážkami se nepodařilo nalézt vhodnější 

simulační software, než výše zmíněný produkt společnosti MSC.Software. 

 

Závěr práce je věnován vlastnímu konstrukčnímu řešení přední a zadní nápravy 

podvozku robotu a to včetně mechanismu natáčení kol, vytvořeného dle principu 

Ackermannova řízení. Byly navrženy také alternativní konstrukční řešení mechanismu 

natáčení kol, řešící dílčí nedostatky původního mechanismu. Vzhledem k jejich konstrukční 

složitosti, nárokům na řídicí subsystém a energetické náročnosti bylo rozhodnuto o ponechání 

stávajícího řešení. 

 

Problematika pohybu servisního robotu členitým terénem je velmi náročná vzhledem 

k množství druhů překážek, se kterými se můžeme při plnění daného úkolu setkat. Použití 
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simulačních softwarů typu MD ADAMS je možností, jak získat požadované výsledky při 

nižších nákladech na vývoj, než je tomu v případě testování na reálných mechanismech. 

Možnosti těchto softwarů jsou v současnosti dosti omezené. Je ale možné předpokládat, že se 

tato situace v budoucnu výrazným způsobem zlepší. Poté bude možné provádět simulace 

pohybu robotu při překonávání tvarově výrazně složitějších překážek, než tomu bylo v této 

práci. 

 

Nové poznatky a praktické přínosy: 

 

V práci jsou uvedeny postupy výpočtů potřebných výkonů pohonných jednotek 

mobilního robotu v okamžiku překonávání daných překážek. V případě překážky typu kvádr a 

pohonu předních i zadních kol bylo nutné vytvořit postupy zcela nové. Byl vytvořen řídicí 

algoritmus, potřebný pro provádění analýz pohybu čtyřkolového robotu při překonávání 

překážek v prostředí simulačního softwaru MD ADAMS. Pro přenos krouticího momentu 

z pohonné jednotky na kolo robotu byl navržen mechanismus eliminující nežádoucí působení 

sil vznikajících při natáčení kol robotu. 

 

 

The results, new knowledge and practical benefits 

 

The aim of submitted thesis is to design and consequently to analyze locomotive 

subsystem otherwise chassis of mobile service robot destined for movement in broken terrain. 

 

The design of locomotive subsystem was solved under frame of the project FT-

TA3/014 Výzkum a vývoj speciálního víceúčelového zásahového vozidla. The parameters were 

determined in virtue of analysis of currently used mobile robots intended for actions in crisis 

situations. With regard to the fact that designed version of chassis was as proxime accessit   

there was requirement for concrete drive units and individual wheels utilization.  The result of 

the project is design of four wheel chassis mobile service robot. 

 

Due to relatively low output power of chosen drive units we decided to assign 

individual drive unit to the individual wheel of the chassis. For torque transmission from the 

drive unit to wheel there was proposed special mechanism eliminating undesired phenomenon 

connected with acting of forces arisen from wheel steering. Suggested design allowed to 
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construct the chassis that can be marked be label Auto as well as Tank. The possibility of the 

mobile robot to move in broken terrain in near is consequence with previous design. Proposed 

solution brings requirements for driving subsystem.   It was necessary to determine 

dependence between required velocity and move direction of robot and output rotations of 

individual drive units. 

 

Is in all likelihood is clear that during movement in broken terrain the robot will cross 

the various obstacles. In thesis there is executed an analysis for determination a power output 

of drive units necessary for obstacle crossing. An analysis was made in two ways. First way 

was done on the basis of forces and torques equilibrium in software MD ADAMS 

(MSCSoftware Copany). For this purpose was necessary to create new procedure for solution 

of required drive units with front and rear wheels driving. 

 

In order to obtain concrete results from numerical analysis a 3D model of robot chassis 

was created. In the case of real chassis would be wheels equipped by rubber tires. MD 

ADAMS allows to define model of tire but level of this model is not sufficient for using it in 

required simulations. That is why there was in 3D model necessary to make specific 

simplifications and choose very low velocity of robot on obstacles crossing. 

 

Due to chassis of robot analysis was essential to create more advantage driving 

subsystem of individual drive units. This subsystem was built up on principle of torque 

control. In the case of real robot control we considered EPOS units. With regard to the lack of 

information which is necessary to drive subsystem creation were these units substituted by 

proportionally integration regulator and silicon controlled rectifier. 

 

In order to compare results from simulation and calculations it was necessary to omit 

some coefficients due to impossibility of using these parameters for chassis model (e.g. gear 

mechanism efficiency). Mutual comparison is resulting in difference between calculations and 

simulations in order of several per cent. 

 

Another aim of thesis was analysis of robot movement upstairs. Unfortunately MD 

ADAMS software did not allowed defining tire with real features that is why we could not 

obtain relevant results. Hence, only verification of individual parts of the chassis was done 

with focus on possible crash due to stairs crossing.  With respect to the specific requirements 
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for mutual contact between tire and base (obstacles) definition we did not succeed in finding 

of more suitable software than that we used (MSC Software). 

 

In conclusions the design of front as well as rear axletree of the chassis of robot 

including mechanism of wheels steering based on Ackermann principle is summarized. 

Among others there are suggested alternate variants of steering wheels mechanism that are 

solving inadequacies of original mechanism. Regarding to their complexity for driving 

subsystem and energetic demandingness we decided for present solution. 

 

The problem of movement of service robot through broken terrain is very complicated 

(various kinds of obstacles that can be present on the way). Utilization of software (MD 

ADAMS is one of possibilities to obtain required results at contemporary lower costs for 

development then in the case of testing with real mechanism. Unfortunately the possibilities 

of these softwares are quite limited. It can be supposed that this situation will be improved in 

future. Then the developers be able to simulate a movement of robot during the crossing of 

the obstacles defined by more complicated shape than this thesis. 
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