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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Labounek, Š.:  Konstrukce robotického vozíku pro transport předmětů do 80kg, 

   Ostrava: katedra Robotechniky – 354, VŠB –TU, 2012, 60 stran 

   Bakalářská práce, vedoucí: Ladislav Kárník 

V této bakalářské práci se zabývám konstrukčním návrhem vozíku pro manipulaci 

s materiálem o celkové hmotnosti do 80kg. Vozík je dvoukolový a je opatřen speciálním 

uspořádáním kol, které mu umožňují pohyb do schodů. Součástí návrhu bylo vypracování tří 

možných variant řešení a výběr optimální varianty pomocí hodnotové analýzy. Pevnostní 

výpočty byly provedeny v programu ANSYS a MITcalc a jsou uvedeny v přílohách práce. 

Dále je součástí práce 3D model vozíku, který byl vymodelován v programu PRO/Engineer 

Creo. 

ANNOTATION OF BACHLEOR THESIS 

Labounek, Š.: Construction Design of Robotic Vehicle for Transport Subjects , 

Ostrava: Department of Robotics – 354, VŠB-TU, 2012, 60 stran 

 Bachleor thesis, head: Ladislav Kárník 

In this bachleor thesis deals with the design propřed vart for material handling with a total 

weight up to 80kg. The car tis equipped with two-wheel and the special arrangement of Wheel 

with aneble it to move up the stairs. The proposal was subjekt to free possible options fir 

solutions and the optimal variant using value analysis. Strength calculations were carried out 

in ANSYS and MITcalc and they are listed in the Annexes of work. Further work is part of 

3D model of the cart, whitch was modeled in PRO/Engeneer Creo.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

  - Vzdálenost středů jednotlivých kol od sebe, parametr Weinsteinových kol 

  - Poloměr kola 

  - Tíha vozíků 

   - Reakční síla od váhy vozíku 

  - Hloubka schodu 

  - Výška schodu 

   - Hmotnost robotického vozíku 

  - Gravitační zrychlení 

   - Rychlost vozíku při pohybu do schodů 

   - Doba rozběhu při pohybu do schodů 

   - Předpokládaná hmotnost jednoho kola 

  - Počet kol na hvězdě 

  - Bezpečnost 

      - Převodový poměr kuželového soukolí pro pohon hvězdy 

  - Délka páky hvězdy 

   - Úhlová rychlost hvězdy 

   - Otáčky hvězdy 

   - Zrychlení hvězdy 

  - Matematická konstanta 

   - Moment vyvolaný silou Rv na rameně r 

   - Dynamický moment při rozběhu 

   
 - Celkový moment pro pohon hvězdy 

   - Potřebný výkon pro pohon hvězdy 

    - Celkový převodový poměr pro pohon hvězdy 

      
 - Moment, který přenáší planetová převodovka pro pohon hvězdy 

          
 - Max. moment, který je schopna přenést planetová převodovka pro pohon hvězdy 

      
 - Převodový poměr planetové převodovky pro pohon hvězdy 

        
 - Celková účinnost pohonu pro pohon hvězdy 

      
 - Účinnost planetové převodovky pro pohon hvězdy 

 
    

 - Účinnost kuželového soukolí pro pohon hvězdy 

   
 - Celkové otáčky pohony pro pohon hvězdy 

     
 - Maximální otáčky motoru pro pohon hvězdy 

      
 - Krouticí moment, který musí pohon překonat pro pohon hvězdy 

  - Úhel stoupání nakloněné roviny 

   - Rychlost pohybu po nakloněné rovině 

   - Dynamický poloměr kola 

    - Valivý poloměr i-tého kola 

    - Hmotnostní moment setrvačnosti kola 

  - Součinitel valivého odporu pro beton 

  - Excentricita radiální reakce terénu 

   - Úhlová rychlost kola 

   - Zrychlení kola 

   - Otáčky kola 

   - Zrychlení kola 

   - Radiální reakce nakloněné roviny 

  - Součet všech jízdních odporů, které vznikají při pohybu po nakloněné rovině 

   - Valivý odpor 



 

 

 

   - Odpor stoupání 

   - Odpor při posuvném pohybu 

   - Odpor při rotaci 

   - Odpor zrychlení 

   - Celkový moment kol při pohybu po nakloněné rovině 

   - Potřebný výkon pro pohon kol 

      
 - Účinnost planetové převodovky pro pohon kol 

      - Účinnost kuželového soukolí pro pohon kol 

        
 - Celková účinnost pohonu pro pohon po nakloněné rovině 

      
 - Moment, který přenáší planetová převodovka pro pohon po nakloněné rovině 

    Celkový nominální proud, který motor odebere při pohybu po rovině 

    Celkový nominální proud, který motor odebere při pohybu do schodů 

    Celkový nominální proud, který motor odebere při pohybu do kopce 
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1 ÚVOD 

Servisní roboty jsou technická zařízení podílející se na nevýrobních činnostech. 

V porovnání s průmyslovými roboty je jejich využití velice široké. Dle využití jsou tyto 

roboty vybaveny různými lokomočními ústrojími, senzory, pohony, popřípadě zařízením pro 

komunikaci apod.  

Servisní roboty mají uplatnění všude tam, kde je prostředí pro člověka nebezpečné, těžko 

dostupné či dokonce nedostupné. Tyto roboty mají ovšem uplatnění i jako pomocníci pro 

člověka, jako například může být pomocný vozík pro transport materiálu. Dle využití lze 

servisní roboty rozdělit na indoor a outdoor použití. Indoor je chápáno jako aplikace v halách, 

chodbách či jiných vnitřních prostorách. Tyto roboty nejsou vybaveny zařízením umožňující 

pohyb po členitém terénu. Naopak outdoor servisní roboty jsou roboty, které jsou vybaveny 

zařízením (lokomočním ustrojím), které umožňuje pohyb po členitém terénu, přes různé 

překážky, popřípadě po schodech.   

Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem vozíku pro transport materiálu. 

Jako bližší specifikaci jsem si vybral nákupní vozík pro osoby s vyšším věkem. První kapitola 

této práce obsahuje analýzu servisních mobilních robotů. Další kapitola obsahuje 

požadavkový list. Následuje návrh tří variant a na základě hodnotové analýzy výběr optimální 

varianty. Optimální varianta byla detailně vymodelována v programu Pro/Engineer Creo. 

Důležité součásti byly zkontrolovány pevnostním výpočtem. Obsahem této bakalářské práce 

je i sestavný výkres propracované optimální varianty. 

  



 

12 

 

2 ANALÝZA MOBILNÍCH SERVISNÍCH ROBOTŮ 

2.1 Kráčející roboty 

Kráčející roboty jsou velice důležitou součástí v oblasti mobilních robotů. Jejich uplatnění 

je v nejrůznějších strojírenských oborech, ale také nestrojírenských oborech. Tyto roboty lez 

vzhledem k jejich činnosti zařadit do skupiny servisních robotů. Díky svému vzhledu a 

způsobu pohybu mohou napodobovat hmyz, zvířata nebo dokonce i člověka. První zmínka o 

konstrukci kráčejících mechanismů se datuje do osmnáctého století, přičemž se jedná o 

celkem primitivní zařízení. Konstrukce nejnovějších kráčejících robotů jsou mnohem 

dokonalejší a jsou podstatně pohyblivější z hlediska obratnosti a rychlosti při pohybu po různě 

členitém terénu. [1] 

Při konkrétních činnostech kráčejících robotů mohou tyto roboty vykonávat různé úkoly a 

poslání. Jednou z takových možnosti jejich využití je např. průzkum neznámého terénu, odběr 

vzorků hornin, provádění manipulace s předměty, vykonávání různých úkolů v prostředí 

člověku nedostupném nebo nebezpečném apod. Podle toho k jakému účelu budou využívány, 

se odvíjí i jejich konstrukce (např. počet noh) a velikost. [1]  

Také způsob chůze je u jednotlivých typů odlišný a závisí na počtu noh, po kterých se 

pohybuje. Dále má celá řada kráčejících robotů schopnost pohybovat se i po různě členitém 

terénu s možností překonávání překážek. Za překážku lze v tomto případě považovat objekt, 

který musí robot překonat (přelézt), dveře, které musí otevřít apod. Autonomní kráčející 

roboty si samy zvolí způsob, jak překážku překonat. Některé konstrukce kráčejících robotů 

jsou uzpůsobeny tak, že jim nevadí, ani když se překulí na záda. Mají schopnost se opět 

postavit na nohy a pokračovat v chůzi. Zajímavou skupinou kráčejících robotů představují 

mikro roboty využívající např. ve zdravotnictví, kosmu apod. Speciální skupinu představují 

hybridní roboty a netradiční konstrukce kráčejících robotů. [1] 

Výhody kráčejících robotů: 

  Mohou překračovat relativně vysoké překážky. 

 Mohou se pohybovat po schodech (nahoru i dolů). 

 Mohou překračovat prohlubně a příkopy, pohybovat se po extrémně členitém 

povrchu, zdolávat příkré svahy (o pevném podloží). 
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 Mohou se hladce pohybovat po značně nerovném povrchu pomocí nastavitelné 

výšky těla nad povrchem terénu a to změnou natažení (vysunutí, zvednutí) nohy a 

vyrovnávat tak vlnitost povrchu. 

 Nohy se méně boří do povrchu terénu a způsobují jeho menší poškození než kolové 

nebo pásové podvozky. [1] 

Nevýhody kráčejících robotů: 

 Vyšší počet nezávisle řízených stupňů volnosti. 

 Vyšší počet akčních členů (pohonů, převodů, senzorů apod.). 

 Složitější řídící systém z hlediska HW i SW.  

 Nutnost dodávat energii po dávkách do různých míst – nutnost rozjezdu a brzdění 

pohybujících se hmot (oscilující soustava). 

 Malá energetická účinnost.  

 Konstrukční složitost. 

 Výrobní náročnost. 

 Složitost oživování. 

 Případná nejistota 100% plnění funkce. [1]  

  

Obrázek 2.1 - Ukázky kráčejících robotů 
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2.2 Roboty na kolovém podvozku 

Svým vzhledem a způsobem pohybu se mohou jednotlivé konstrukce zcela odlišovat. První 

konstrukce mobilních robotů na kolovém podvozku se objevily před více než sto lety a 

jednalo se o poměrně primitivní zařízení. Konstrukce nejnovějších kolových robotů 

představují dokonalá robotická zařízení s dobrými manévrovacími schopnostmi. Některé 

konstrukce rámů osmi a více kolových podvozků umožňují přejíždět překážky vyšší než je 

průměr kola. Rychlost pohybu je závislá mimo jiné hlavně na prostředí, ve kterém se pohybují 

a na konstrukčním uspořádání subsystému mobility - podvozku. [1] 

Mobilní roboty na kolovém podvozku mohou vykonávat různé servisní úlohy a poslání. 

Může se přitom jednat o aplikace  ve výrobních procesích, nestrojírenských oblastech, 

v kosmu apod. Mohou provádět např. průzkum neznámého terénu, odběr vzorků hornin, 

manipulaci s předměty a jejich transport, obslužné činnosti apod. Podle druhu prostředí 

nacházejí uplatnění v prostředí člověku nedostupném nebo nebezpečném, standardním nebo 

atypickém apod. Podle toho k jakému účelu budou využívány, se odvíjí i jejich konstrukce 

(např. počet a uspořádání kol), velikost a nosnost. [1] 

Roboty na kolovém podvozku můžeme rozdělit jako 

 Jednokolové 

 Dvoukolové 

 Tříkolové 

 Čtyřkolové 

 Šestikolové 

 Speciální 

Podle typu použitých kol lze dále dělit na: 

 mobilní subsystémy se standardním typem kola 

 mobilní subsystémy se všesměrovými koly 

 mobilní subsystémy s Weinsteinovými koly 

 mobilní subsystémy typu MaxWheel® 

 článkové pojezdy [1] 
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Obrázek 2.2 - Ukázka robotů na kolovém podvozku 

Z důvodu použití mobilního subsystému s Weinsteinovými koly jsem detailněji popsal 

tento subsystém.  

2.2.1 Mobilní subsystém s Weinsteinovými koly 

Jednou z možných variant pohybu robotů do schodů je použití Weinsteinových kol. 

Weinsteinova kola mají speciální uspořádání kol s pozitivním vlivem na pohyb po členitém 

terénu. Nejčastěji se konstrukce Weinsteinových kol používá při pohybu po schodech. Této 

schopnosti se využívá při konstrukci transportních vozíků pro tělesně postižené a na rudlách.  

Princip weinsteinových kol spočívá ve třech kolech uložených ve vrcholech pomyslného 

rovnostranného trojúhelníku, přičemž všechny tři kola jsou poháněna jednou hnací hřídelí 

umístěnou v těžišti pomyslného trojúhelníku. Kroutící moment je z hnací hřídele na kola 

přenášen pomocí ozubených kol popřípadě řemenem či řetězem. [1] 

„Příkladem robou využívajícího Weinsteinova kola je Benthos Land Vehicle. Podvozek 

robotu má 12 kol a lze ho zatížit 68 kg. Rám robotu je vyroben z nerezavějící oceli. Tvary 

rámu robotu a kol jsou voleny tak aby se dala snadno provést jeho dekontaminace. Výška 

robotu je 330 mm, délka 915 mm a šířka 480 mm. Robot váží 75 kg a je poháněný 
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stejnosměrnými 24V servomotory. Každou stranu robotu lze samostatně ovládat z důvodu 

zvýšení manévrovacích schopností. Robot je vybaven dvěma páry ultrazvukových senzorů 

určených k vyhledávání překážek vpředu a vzadu. Ty davají signál operátorovi při přibližení k 

překážce na vzdálenost 450 mm. Robot je určen k nasazení v jaderném průmyslu.“ [1] 

2.2.2 Nákupní vozíky bez pohonu 

Nákupní vozíky jsou určeny zejména k převážení nákupu v bezprostřední blízkosti daného 

obchodního domu. Tyto vozíky jsou velice jednoduché pro manipulaci, mají čtyři na sobě 

nezávislá kolečka. Bývají poháněny lidskou silou. Na trhu se objevují i dvoukolové nákupní 

tašky, které lidé používají pro transport materiálu až domů. Mezi těmito nákupními taškami se 

objevuje i typ, který dokáže zdolávat schody, díky zjednodušenému lokomočnímu ustrojí 

Weinsteinových kol. Tento typ lze vidět na obrázku 

 

 

Obrázek 2.3 - Benthos Land Vehicle 

Obrázek 2.4 Ukázka vozíku bez pohonu, který 

dokáže zdolávat schody [9] 
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2.2.3 Vozíky pro transport materiálu s vlastním pohonem 

Vozíky pro transport materiálu, které mohou zdolávat schody, se na dnešním trhu objevují 

velice zřídka. Dostupným druhem vozíku pro transport materiálu v členitém terénu je 

například vozík tzv. mini dumper MD500, který ovšem nedokáže zdolávat schody dle 

požadavkového listu. Tento vozík bez problému zdolá nakloněnou rovinu s úhlem 30°. 

 

Obrázek 2.5 - Vozík pro transport materiálu s vlastním pohonem [7] 

Vozíky, které již dokážou zdolávat schody, jsou tzv. schodolezy. Těchto vozíků je na trhu 

již více, ale slouží zejména pro transport osob. Pro transport materiálu jsou potom tzv. rudly, 

které se dělají i v provedení schodolezů. Tyto rudly nemají elektronické vyvažování, jsou 

tudíž závislé na mechanické práci člověka. Tyto rudly se dělají i s využitím Weinsteinových 

kol pro bezproblémový pohyb do schodů. 

 

Obrázek 2.6 - Ukázka schodolezu, využívajícího Weinsteinových kol [8] 

2.3 Mobilní roboty na pásovém podvozku 

Využití nacházejí jak ve vnitřním tak venkovním prostředí pro jednoduché i náročné 

servisní úlohy. Pásová lokomoční ústrojí jsou řízena smykem a mohou se pohybovat po různě 

členitém terénu. S výhodou se uplatňují tam, kde jiná lokomoční ústrojí mají problém 

z hlediska překonávání terénních překážek, svahů, nesení větších nosností apod. Různorodost 

možných řešení vzhledem na rozptyl požadavků je velký. Současná řešení skupiny pásových 

lokomočních ústrojí přinesly řadu různých principů a řešení konstrukčních detailů. [1] 
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Konstrukce a uspořádání lokomočního ústrojí jako subsystému mobility je ovlivněno 

koncepci řešení celého servisního robotu. Podobně jako u kolových lokomočních ústrojí 

vychází koncepce z funkční a technické transformace požadavků servisních činností, které se 

budou vykonávat. Pro pásové lokomoční ústrojí platí, že rozvor mezi pásy a jejich délka mají 

přímý vliv na manévrovací schopnost. Řízení těchto druhů lokomočních ústrojí je pro 

autonomní roboty značně nepřesné a proto se používájí převážně pro servisní roboty 

řízené teleoperátorem. [1] 

Servisní roboty s pásovým lokomočním ústrojím mají v současnosti široké uplatnění. 

Z hlediska jejich využití v nestrojírenských oblastech lze uvést některá hlavní odvětví: 

 Vojenství a policie 

 Jaderný průmysl 

 Stavebnictví 

 Zemědělství a lesnictví 

 Zdravotnictví 

 Podmořský výzkum 

 Ostatní [1] 

Obrázek 2.7 - Ukázky robotů na pásovém podvozku 
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2.4 Zdroje energie pro mobilní vozíky 

Pro mobilní vozíky se nejvíce používají olověné akumulátory, nebo lithiové akumulátory. 

Olověné akumulátory vynikají nízkou cenou a vysokým výkonem (používají se např. při 

startování osobních automobilů). Nevýhodou těchto akumulátorů je jejich hmotnost.  

Lithiové akumulátory (LiFePO4) naopak vynikají nízkou hmotností a na svou velikost 

mají vysokou kapacitu. Nevýhodou těchto akumulátorů je jejich cena, která je podstatně vyšší 

než u olověných akumulátorů. 

2.4.1 Olověné akumulátory 

Olověný akumulátor je sekundární zdroj stejnosměrného napětí s elektrodami na bázi 

olova. Olověné akumulátory jsou nejpoužívanějším sekundárním elektrochemickým zdrojem 

energie. Vyrábějí se v kapacitách řádově od 1 do 10 000 Ah. Hlavními výhodami je dobře 

zvládnutá technologie výroby, relativně nízká cena a vysoký výkon. [3] 

Dělení olověných akumulátorů dle použití 

- Záložní (standby) – např. UPS, bezpečnostní systémy… 

- Startovací – autobaterie 

- Trakční – golfová vozítka, vysokozdvižné vozíky…[3] 

2.4.2 Olověné akumulátory trakční 

Speciální baterie navržené pro hluboké vybití mnohem méně podléhají opotřebení elektrod 

při vybíjení a nabíjení a používají se tam, kde se baterie pravidelně vybíjejí a nabíjejí – 

fotovoltaické systémy, golfová vozítka, elektrické automobily atd. Tyto baterie mají tlusté 

elektrody, které nejsou schopny dodat tak velký proud, jako startovací baterie, ale vydrží časté 

a hluboké vybíjení. [3] 
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3 POŽADAVKOVÝ LIST 

 

Hlavní požadavky:  Nosnost:             80 kg 

       Rychlost pohybu po rovině:      0,2 m . s
-1

 

       Rychlost pohybu do schodů:      0,1 m . s
-1

 

       Výdrž baterií:           min. 1,5 hod pro jedno nabití 

       Maximální váha:          minimalizovat 

       Zrychlení:            0,2 m . s
-1

 

       Skoková výška překážky:       200 mm 

Funkční požadavky:  

Voděodolnost 

       Schopnost pohybu do schodů  o výšce max. 180 mm  

       Ovládání pomocí ovládacího panelu 

       Průjezdnost prostorem o šířce 600mm 
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4 VARIANTY ŘEŠENÍ 

4.1 Varianta A 

V této variantě jsou jako pohon použity dva elektromotory. Každý z nich pohání hvězdu, 

na které jsou umístěna kola. Motor dokáže pohánět buďto pouze kola, nebo kola i společně 

s hvězdou. Toto dokáže díky elektromagnetu, který je umístěn mezi hvězdou a 

elektromotorem. Když elektromagnet sepne, stlačí pružinu a přimkne se k protikusu, který má 

takový profil, aby do ní zapadl. Tím se nám zafixuje a otáčí se nám jak hvězda, tak kola. Po 

odepnutí elektromagnetu nám pružina vrátí elektromagnet zpět a spoj se přeruší. Nadále se 

otáčí pouze kola.  

Toto provedení nám díky malému počtu elektromotorů uvolní místo ve středu podvozku, 

kam můžeme pohodlně umístit baterie nebo senzory. Prostor pro převoz materiálu je vyřešen 

trubkovou konstrukcí, na kterou je přimontován plastový plášť, vyprofilovaný podle potřeby. 

Přimontován je pomocí nálitků na plášti a šroubů.   

baterie 

elektromotor 

elektromagnet 

Protikus elektromagnetu 

spojený s hvězdou 

hvězda 

Pružina elektromagnetu 

kolo 

Horní 

krytí 
Ozubené kolo pro přenos 

momentu na kolo 

Trubková 

konstrukce 

Obrázek 4.1 - Výsledný model varianty A s popisem 
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4.2 Varianta B 

 

V této variantě jsou použity dva elektromotory, které pomocí převodového ústrojí pohání 

jak hvězdu, tak samostatná kola. Pro samostatný pohon kol je použita elektromagnetická 

spojka, která nám rozpojí hřídel, která pohání hvězdu. Prostor pro přepravu materiálu je 

vyřešen trubkovou konstrukcí, na které je připevněna plastová konstrukce. Plastová 

konstrukce je připevněna k trubkové konstrukci pomocí nálitků na plastové konstrukci a 

šroubů.  

  

Elektromagnetická 

spojka 

elektormotor 

Převodové 

ústrojí 

ovládání 

Trubková 

konstrukce 
Horní krytí 

Obrázek 4.2 - Výsledný model varianty B s popisem 
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4.3 Varianta C 

V této variantě jsou pro pohon použity čtyři elektromotory. Dva pro pohon hvězdy (na 

každé straně jeden) a dva pro pohon kol (na každé straně jeden). Soukolí je realizování 

pomocí vložených hřídelí. Přenos momentu z elektromotoru na hřídel je pomocí kuželových 

soukolí. Elektromotory jsou připevněny pomocí přírub k základní desce, na které jsou 

umístěny i dvě 15V baterie. Prostor pro přepravu materiálu je použit obdobný jako u 

předešlých variant. Na konstrukci je přišroubováno bakelitové krytí, které je vyprofilováno 

podle potřeby. Výhoda této varianty je možnost celkového zakrytí všech mechanismů. Lze 

ovládat každé kolo zvlášť a lze jednoduše přepínat mezi rotací kol, nebo mezi rotací kol i 

hvězdy. 

  

Plastová 

konstrukce 

Obrázek 4.3 - Výsledný model varianty C s popisem 

Převodové 

ustrojí 

Elektromotor 

Baterie 
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5 HODNOTOVÁ ANALÝZA 

Hodnotová analýza je postup, při kterém vybereme optimální variantu řešení. K určitým 

kritériím postupně přiřazujeme číselnou hodnotu podle bodové stupnice hodnocení. 

5.1 Hodnocená kriteria 

Číslo kriteria kriterium Charakteristika kritéria 

1 Rozměry Šířka, délka, výška – šířka musí 

splňovat průjezdnost dveřmi 

600mm 

2 Váha Celková hmotnost souvisí 

s životností baterií 

3  Cena  Celková cena nesmí překročit 

300 000,-kč 

4 Regulace Regulace otáček kol a otáček 

hvězdy usnadňuje schopnost 

vozíku stoupat do různých 

schodů 

5 Údržba Údržba úzce souvisí s možností 

jednoduchého zakrytování 

složitých uzlů 
Tabulka 5.5.1 kritéria hodnotové analýzy 

5.2 Stupnice hodnocení 

Vysoká úroveň 6 

Dobrá úroveň 5 

Průměrná úroveň 4 

Nízká úroveň 3 

Nevyhovující úroveň 2 

Nepříznivý stav 1 
           Tabulka 5.5.2 stupnice hodnocení hodnotové analýzy 

5.3 Přiřazení číselných hodnot k jednotlivým kriteriím 

 Krit. 1  Krit. 2 Krit. 3 Krit. 4 Krit. 5 

1 varianta 4 6 5 2 3 

2 varianta 5 5 5 3 5 

3 varianta 5 4 4 6 6 
Tabulka 5.5.3 bodové hodnocení navržených variant 

5.4 METODA POROVNÁVÁNÍ PÁRŮ 

Pro váhu významnosti q byla zvolena lineární závislost: 

              [5] 

K určení významnosti bylo použito metody porovnání v trojúhelníkovém páru [5] 
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POROVNÁVANÉ PÁRY FUNKCÍ POČET 

VOLEB   

POŘADÍ VÁHA 

VÝZNAMNOSTI 

F1 F1 F1 F1 2 3 1.25 

F2 F3 F4 F5    

 F2 F2 F2 4 1 1.75 

 F3 F4 F5    

  F3 F3 0 5 0,75 

  F4 F5    

   F4 3 2 1,5 

   F5 1 4 1 
Tabulka 5.5.4 - Porovnávání párů variant metodou porovnávání párů 

Varianta A 

kritérium hodnota Váha významnosti Vážený index kritéria 

1.Krit 4 1,25 5 

2.Krit 6 1,75 10,5 

3.Krit 5 0,75 3,75 

4.Krit 2 1,5 3 

5.Krit 3 1 3 

Suma vážených indexů kritérií varianty A 25,25 

Varianta B 

kritérium hodnota Váha významnosti Vážený index kritéria 

1.Krit 5 1,25 6,25 

2.Krit 5 1,75 8,75 

3.Krit 5 0,75 3,75 

4.Krit 3 1,5 4,5 

5.Krit 5 1 5 

Suma vážených indexů kritérií variant B 28,25 

Varianta C 

kritérium hodnota Váha významnosti Vážený index kritéria 

1.Krit 5 1,25 6,25 

2.Krit 4 1,75 7 

3.Krit 4 0,75 3 

4.Krit 6 1,5 9 

5.Krit 6 1 6 

Suma vážených indexů kritérií variant C 31,25 
Tabulka 5.5.5 - Vážený index kritéria variant řešení 

 

 

 

 

Z tabulky vidíme, že nejvíce bodů získala 3 varianta. Proto se stala optimální variantou. 

Jedná se o variantu, ve které jsou použity čtyři elektromotory. 

Varianta Celkový počet bodů 

Varianta A 25,25 

Varianta B 28,25 

Varianta C 31,25 
Tabulka 5.5.6 - Konečné obodování variant řešení 
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6 NÁVRH POHONU 

6.1 Popis vybrané variant řešení 

Vítězná varianta řešení má velmi složitou montáž, ovšem dosahuje na vhodné rozměry, 

které dovolí vozíku projet prostorem o šířce 600 mm. Hmotnost prázdného vozíku je 45 kg, 

hmotnost naloženého vozíku je 125 kg. Konstrukce bude z lehkých slitin hliníku. Většina 

mechanismů a zařízení je uchycena na dno vozíku, což dělá tento díl velice složitý. Na toto 

dno jsou přišroubovány žebra, na kterých je plastové krytí. Na toto plastové krytí lze pomocí 

karabin přimontovat nástavbu – korbu. Dle využití lze využít různé typy koreb. Já jsem zvolil 

korbu, která je určena pro pohyb venku – tzn., je voděodolná.  

6.2 Návrh Weinsteinových kol 

6.2.1 Návrh základních parametrů 

Dle požadavkového listu je patrné, že vozík musí být schopen překonávat schodiště, proto 

je potřeba si schodiště definovat  

Dle normy ČSN 73 4130 schodiště a šikmé rampy platí: „Schodiště je stupňovitá stavební 

konstrukce určená k překonávání stavebních rozdílů chůzí. Skládá se ze schodišťových ramen 

a schodišťových podest. Přičemž schodišťové rameno je soustava tří a více schodů za sebou a 

schodišťová podesta je vodorovná plocha spojující nebo ukončující jednotlivá ramena 

schodiště.“ [2]  

Schodiště se dělí na několik skupin podle úhlu stoupání. Nám postačí běžné schodiště (25° 

až 35°)s výškou stupňů 150 mm až 180mm a strmé schodiště (35° až 45°) s výškou stupňů 

180 mm až 210 mm. 

Jako nejnepříznivější schody, které bude robotický vozík schopen překonat, jsem zvolil 

strmé schodiště se sklonem 37°a výškou stupně (schodu) 180 mm. 
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Obrázek 6.1 - Znázornění důležitých veličin pro návrh 

Základním parametrem pro návrh Weinsteinových kol je parametr s, což je vzdálenost 

jednotlivých středů kol od sebe. 

                           

Poloměr kola volím tak, aby bylo vyšší než maximální výška překážky. Kolo musí být 

vyšší než překážka, aby nemohlo uvíznout pod překážkou. 

Volím poloměr kola R = 140 mm   

 

Obrázek 6.2 - Znázornění Weinstenových kol před nejvyšší překážkou 
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Pro ověření, že při pohybu do schodů nedojde ke kolizi dna vozíku se schody, rozfázoval 

jsem pohyb do schodů do jednotlivých fází. Toto dokazuje, že vozík opravdu nebude mít 

problém s kolizí se schody. Znázorňuje to obrázek 6.3. 

 

6.2.2 Výpočet sil, působících na kolo 

Z obrázku 6.4 lze rozpoznat, že gravitační síla vozíku se nám rozdělí na dvě reakční síly, 

které působí v bodě dotyku schodu a kola a budou stejně veliké. Předpokládaná hmotnost plně 

naloženého robota mr = 130 kg. 

  

Obrázek 6.3 - Znázornění sil, působících na kolo (při maximálním zatížení) 

Obrázek 6.4 - Schéma pohybu vozíku po schodech 
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Výpočet reakční síly Rv  

                 
    

 
 

        

 
          

6.2.3 Návrh pohonné jednotky, která umožní robotu stoupat do schodů 

 

Obrázek 6.5 - schéma pohonné jednotky robotického vozíku 

 

Dle obrázku 6.5 vyplívá, že tato pohonná jednotka bude velice náročná na montáž. Bude 

obsahovat mnoho dílů a ustavení jednotlivých hřídelí bude muset být velice přesné. 

  



 

30 

 

Hodnoty dané dle požadavkového listu 

Rychlost vozíku do schodů                           

Čas rozběhu                            

Předpokládaná hmotnost kola                     

Počet kol na jednom Weinsteinově kole              

Bezpečnost                        

Převodový poměr kuželového soukolí, které pohání hvězdu        
   

Délka ramene, na kterém působí celkový krouticí moment 

  
 

  
 

   

  
                 

Výpočty z hlediska kinematiky 

   
  

 
 

   

     
            

   
  

   
    

      

   
                

   
  

  
 

      

   
            

Dle obrázku 6.6 je patrné že při pohybu do schodů musí robotický vozík být schopen 

překonat moment Mc. Tento moment se skládá ze dvou momentů. Z dynamického momentu 

Md, který vzniká při rozběhu a z momentu Mn, který vzniká od síly Rv. 

                               

Obrázek 6.6 - Znázornění ramene r 
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Moment Mc dostaneme sloučením Mn a Md a vynásobením koeficientem 1,15, který 

zahrnuje třecí odpory, jako například tření v ložiskách apod. 

   
                                         

Celková účinnost pohonu: 

        
      

       
      

                      

Potřebný výkon pohonu: 

   
   

   

        

 
            

      
         

Mezi pohonem a hřídelí, která pohání hvězdu, je kuželové soukolí. Krouticí moment 

před převodovkou se potom spočítá: 

      
 

   

     
      

 
     

      
            

Dle katalogu firmy MAXON MOTOR volím převodovku GP 81 A ϕ81 

      
    

          
            

      
     

Pro další výpočet potřebujeme celkový převodový poměr, maximální otáčky a krouticí 

moment hřídele, která vstupuje do motoru. 

         
       

          

   
                                 

      
 

   

            

 
     

          
                          

Dle katalogu firmy MAXON MOTOR volím motor: 

EC 60 ϕ60 400W, brushless, 48V, 2680 min
-1

, 830 N.mm 
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6.2.4 Návrh pohonu pro pohon po nakloněné rovině 

Dle požadavkového listu volím jako nejhorší variantu stoupání α=30°. Pohon pro pohyb po 

rovině není nutné kontrolovat, pokud vyhovuje pro pohyb po nakloněné rovině. 

 Hodnoty dané dle požadavkového listu: 

Úhel nakloněné roviny                        

Zrychlení robotu po nakloněné rovině                          

Rychlost robotu po rovině                              

Hmotnost robotu                              

Poloměr kola                               

Valivý poloměr i-tého kola                            

Hmotnostní moment setrvačnosti kola                           

Součinitel valivého tření po betoně                     

Excentricita radiální reakce terénu Zk                      

Výpočet kinematických parametrů: 

Úhlová rychlost kola: 

   
  

  
 

   

    
           

Zrychlení kola : 

   
 

  
 

   

    
          

Otáčky kola: 
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Výpočet potřebných sil momentů a odporů: 

 

Obrázek 6.7 – Síly a momenty působící na poháněné kolo 

Z obrázku 6.7 lze pomocí momentové věty o rovnováze soustavy odvodit rovnici: 

             

   
 

 
      

    

 
      

       

 
                  

  
    

 
 

        

 
          

Síla R je součet všech odporů působících na kolo, které je potřeba překonat. 

Valivý odpor 

                                              

Odpor stoupání 

                                  

Odpor zrychlení 
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Dále se vrátím k momentové rovnici o rovnováze a vypočítáme Mh: 

                                                 

Z momentu, který musí vozík schopný překonat, vypočítám potřebný výkon motoru: 

   
     

        

 
           

      
       

Dále krouticí moment převodovky: 

      
 

  

         
 

     

     
           

Dle katalogu MAXON MOTOR volím převodovku GP 81A ϕ81 

            

            
            

        
     

Celkový převodový poměr motoru: 

          
                

Otáčky motoru 

     
                              

Krouticí moment motoru: 

      
  

            

 
     

         
                       

Dle katalogu firmy MAXON MOTOR volím motor: 

EC 60 ϕ60 400W, brushless, 48V, 2680 min
-1

, 830 N.mm 
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7 KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ ROBOTICKÉHO VOZÍKU 

Robotický vozík je vybaven speciálním ústrojím, které mu dovoluje pohyb do schodů. 

Toto ústrojí se nazývá Weinstenovo soukolí. Toto soukolí je uloženo v ložiscích a připojeno 

na pohony. Celé je to připevněno na dno, na které jsou také připevněny řídící prvky a žebra na 

které je připevněna korba. Na korbě jsou umístěny senzory pro navádění v úzkém prostoru 

rolovací víko, madlo s ovladačem a odrazky. 

 

 

  

Odrazky Weinsteinovo 

soukolí 

Korba 

Dno 

Rolovací 

víko 

Madlo s 

ovladačem 

Obrázek 7.1 - Celkový pohled na vozík 
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7.1 Maximální rozměry vozíku 

Délka vozíku je pouze orientační. Vozík je vybaven sklopným madlem se stejným 

mechanismem, jako se používá například u dětských kočárků.  

 

 

 

 

 

  

Obrázek 7.2 - Maximální rozměry robotického vozíku 

kolo 

Kuželové 

soukolí pro 

pohon kol 

Kuželové 

soukolí pro 

pohon hvězdy 

Elektromotor 

pro pohon 

hvězdy 

Elektromotor 

pro pohon kol 

hvězda 

Obrázek 7.3 - Detail Weinsteinového soukolí 
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7.2 Rozmístění komponent na dně 

 

 

 

  

Planetová 

převodovka 

Elektromotor 

EC45 

Kuželové 

soukolí pro 

pohon 

hvězdy 

Kuželové 

soukolí pro 

pohon kol 

Krabička s 

elektronikou 

Řídicí systém 

EPOS 50/5 

Třecí spojka 

Baterie Panasonic 

24V, 15 Ah 

Weinsteinovo 

soukolí 

Obrázek 7.4 - Rozmístění komponent na dně 
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7.3 Řez Weinsteinovým soukolím 

 

 

 

 

 

  

Vnitřní hřídel 

Vnější hřídel 

Ozubené 

kolo pro 

pohon 

kol 

Jednořadé 

ložisko SKF 

Dvouřadé ložisko 

SKF s kosoúhlým 

stykem 

Karabina pro 

uchycení korby 

KM matice a 

MB podložka 

Pojistný 

kroužek 

Dvouřadé 

kuličkové 

ložisko SKF 

Korunová 

matice 

Hřídel kola 
Čelní 

ozubené 

soukolí 

Obrázek 7.5 - řez Weinstenovým soukolím 



 

39 

 

7.4 Srovnání vozíku vzhledem ke klasickým nákupním taškám 

Tento robotický vozík dokáže projet stejným prostorem, jako nákupní tašky, které jsou ke 

koupi volně přístupné na internetu či v klasických obchodech. Nosnost těchto tašek je však o 

dost menší. Jejich nosnost je většinou mezi 15 kg -30 kg materiálu. Robotický má nosnost 

80kg, ovšem z obrázku je patrné, že jeho rozměry jsou bezesporu větší. 

7.5 Korba 

Připevnění korby je pomocí rychloupínacích karabin. Šířka korby je nastavena tak, aby 

bylo možné projet prostorem o šířce 600 mm. Hloubka korby je navržena tak, aby bylo 

snadné nakládat či vykládat materiál. 

 

Obrázek 7.7 - Hloubka korby 

  

Obrázek 7.6 - Srovnání nákupní tašky a robotického vozíku 
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8 NÁVRH SENZORICKÉHO A ŘÍDICÍHO SUBSYSTÉMU 

Koncepce řídicího systému byla navržena tak, aby si robotický vozík dokázal sám držet 

potřebnou polohu. Vozík se bude pořád vyvažovat do svislé polohy. Díky senzorům by se měl 

bez problémů dostat prostorem o průjezdné šířce 600mm. Jednotlivě tato koncepce obsahuje: 

Gyroskop  POLULU 1276 [11] 

- Modul tříosého gyroskopického senzoru 

- Rozsah ±250°/s, ±500°/s, ±2000°/s 

- Napájení 2.5-5.5V / 7Ma 

- Výstup I2C nebo SPI 

- Integrovaný lineární stabilizátor 3.3V 

- Integrovaný převodník úrovní na SCL a SDA 

signálech 

- Rozměry 13 mm x 23 mm [11] 

 

Ultrazvukový dálkoměr SRF01 [10] 

- S jedním měničem, miniaturní 

- Součástí je montážní gumový kroužek a konektor 

- Frekvence 40kHz 

- Vyzařovací úhel 55° 

- Napájení 3.3 - 12V 

- Odběr 25mA měření, 11mA pohotovost, 55uA spánek 

- Rozsah 0cm - 6m po kalibraci 

- Výstup asynchronní sériový interface v TTL úrovních, 

společný RX a TX 

- Možnost adresovat až 16 zařízení 

- Možnost vyslání pulsu bez měření a naopak měření bez 

vyslání pulsu 

- Rozměry 16x12mm 

- Instalace do otvoru 20mm [10] 

  

Obrázek 8.1 - Gyroskop POLULU 1276 

Obrázek 8.2 - Ultrazvukový 

dálkoměr SRF01 
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Dvojitý můstek pro řízení motorů Sabertooth 2X10 [13] 

- Dvojitý můstek k řízení motorů 2x24V/10A 

- Napájení 6-24V pro motory 

- Výstupní proud 2x10A trvale, 15A krátkodobě 

- Nadproudová a tepelná ochrana 

- Řízení analogovým napětím, servopulsem 1-2ms, 

sériovým rozhraním 

- Možnost převodu směr + rychlost na diferenciální řízení 

- Poskytuje 5V pro napájení řídících obvodů nebo R/C 

přijímače (BEC) 

- Ochrana lithiových akumulátorů před nadměrným vybitím 

- Rozměry 59mm x 75mm x 17mm [13] 

Mikropočítač Arduino Duemilanove [12] 

- Přijímá signály z ultrazvukových čidel, přes 

můstky řídí motory  

- 14 digitálních vstupů/výstupů, 6 z nich PWM  

- Šest analogových vstupů 

- Krystal 16MHz  

- Paměť Flash 32 KB, 0,5 KB   

- použito bootloaderem  

- Napájení 5V (z USB) [12] 

Řídicí systém EPOS 70/10 [14] 

- pro DC a EC do 700 W 

- Point to point control unit (1 axis) 

- Interpolated Position Mode (PVT) 

- kombinace několika jednotek přes CAN Bus 

- CANopen 

- 7 digitálních vstupů (opticky oddělené) 

- 8 digitálních vstupů a jeden analogový vstup 

- 2 analogové vstupy (12-bit ADC, differential) 

[14] 

  

Obrázek 8.3 - Sabertooth 2X10 

Obrázek 8.4 - Mikropočítač Arduino 

Duemilanove 

Obrázek 8.5 - Řídicí systém EPOS 70/10 
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Encoder HEDL 9140 [14] 

- Napájecí napětí VCC 5V±10% 

- Výstupní signál EIA sériové rozhraní RS 422 

- Fázový posuv Φ 
- Max. úhlové zrychlení 250000 rad.s

-2 

- Vstupní proud na kanál min. -20mA, max 20mA 

- Rozsah pracovních teplot -40°C až +85°C [14] 

 

Baterie Panasonic 7LC-RA1215PA [15] 

- Kapacita 15000mAh 

- Napětí 12V 

- Rozměry 94mm x 98mm x 141mm 

- Hmotnost 4200g [15] 

Elektromotor MAXON EC45 [14] 

- Jmenovité napětí 24V 

- Otáčky bez zatížení 5250rpm 

- Proud bez zatížení 435mA 

- Jmenovité otáčky 4520 rpm 

- Jmenovitý moment (max. trvalý moment) 310 mNm 

- Jmenovitý proud (max. trvalý proud) 7,42A 

- Startovací proud 55,8A 

- Maximální účinnost 84% [14] 

  

Obrázek 8.6 - Encoder HEDL 9140 

Obrázek 8.7 - Baterie Panasonic 

7LC-RA1215PA 

Obrázek 8.8 - Elektromotor 

MAXON EC45 
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9 VÝDRŽ BATERIÍ 

Pro tento robotický vozík jsem použil dvě baterie pro napájení pohonů a jednu baterii pro 

napájení elektroniky. Pro napájení pohonů jsem zvolil trakční olověnou baterii Panasonic 

s kapacitou 15Ah a napětím 12V. 

Baterie použitá na napájení elektroniky se bude nabíjet vždy společně s bateriemi pohonů. 

Jelikož je její kapacita dostačující budou ovlivňovat dobu provozu pouze baterie pohonů. 

motor Výkon Napětí Proud 

4xmotor MAXON EC45 250W 24V 7,47A 
Tabulka 9.1 . Použité elektromotory 

Pro stanovení výdrže baterií jsem zvolil z hlediska použití tzv. parciální časy dojezdu. 

Parciální časy pro stanovení maximálního dojezdu robotického vozíku: 

Čas jízdy po rovině Počet použitých motorů Odběr proudu 

Cca 70 min 2 x MAXON EC45    
       

 
         

Tabulka 9.2 - Jízda po rovině 

Čas jízdy po schodech Počet použitých motorů Odběr proudu 

Cca 20 min 4 x MAXON EC45 
   

      

 
       

Tabulka 9.3 - Jízda po schodech 

Čas jízdy do kopce Počet použitých motorů Odběr proudu 

Cca 30 min 2 x MAXON EC45 
   

      

 
        

Tabulka 9.4 - Jízda po nakloněné rovině 

Celkový nominální proud 

                         

Celková doba provozu  
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10 EKONOMICKÝ ROZBOR 

Tento vozík se bude vyrábět ve velikém množství, proto bude zapotřebí sériová výroba. To 

nám sníží cenu některých součástí. 

Elektromotor                   4x    16 210,- Kč 

Převodovka                   4x   8458,- Kč 

Řídicí systém epos                 1x   9 352,- Kč 

Encoder HENDL 9140                1x   2 952,- Kč 

Mikropočítač Arduino Duemilanove           1x   490,- Kč 

Dvojitý můstek pro řízení motorů Sabertooth 2X10      1x   1 999,- Kč 

Ultrazvukový dálkoměr SRF01             2x   910,- Kč 

Gyroskop  POLULU 1276               1x   856,- Kč 

Baterie Panasonic 7LC-RA1215PA           4x   1 504,- Kč 

Spirálová spojka, náboj s třecím stykem          4x   256,- Kč 

Ložisko s kosoúhlým stikem dvouřadé ϕ80         2x   246,- Kč 

Ložisko s kosoúhlým stikem dvouřadé ϕ32         2x   46,- Kč 

Ložisko jednořadé ϕ16                2x   94,- Kč 

Ložisko jednořadé ϕ32                6x   112,- Kč 

Ložisko jednořadé ϕ30                2x   98,- Kč 

KM matice                    8x   30,- Kč 

MB podložka                   8x   5,- Kč 

Šrouby ks                    200x  5,- Kč 

Matice a podložky                 200x  2,- Kč 

Kuželové soukolí pohon hvězda             2x   894,- Kč 

Kuželové soukolí pohon kola              2x   765,- Kč 

Ozubené kolo přímé                 7x   242,- Kč 

Hřídel vnitřní                   2x  cca  385,- Kč 

Hřídel vnější                   2x  cca  435,- Kč 

Hřídel kolo                    6x  cca  220,- Kč 

Plastová krytí                   1x  cca  7 000,- Kč 

Dno                      1x  cca  3 500,- Kč 

Kostra korby                   1x  cca  2 000,- Kč 

Plastové desky korby                1x  cca  2 500,- Kč 

Víko                      1x  cca  1 800,- Kč 

Ovládací panel                  1x  cca  1 200,- Kč 

Celkově za součásti vozíku:                 150 035,- Kč 

Za montáž:               cca 10 000,- Kč 

Administrativní poplatky          cca 20 000,- Kč 

Provize pro firmu            cca 50 000,- Kč 

Celková cena vozíku by mohla být      cca     278 000,- Kč s DPH 
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11 KABELÁŽ 

Tato kapitola nebyla součástí zadání bakalářské práce. Je nutné zmínit, že je potřeba před 

případnou realizací tuto kapitolu vypracovat. 

12 KONTROLNÍ VÝPOČTY VYBRANÝCH KOMPONENTŮ 

12.1 Kontrola kuželového soukolí pro pohon hvězdy 

Kontrola kuželového soukolí pro pohon hvězdy byla provedena v programu MITCALC, ve 

zprávě uvádím pouze tabulku se základními rozměry ozubení, zbytek výpočtu Jsem zařadil do 

přílohy A. 
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12.2 Kontrola kuželového soukolí pro pohon kol 

Kontrola kuželového soukolí pro pohon kol byla provedena v programu MITcalc, ve 

zprávě uvádím pouze tabulku se základními rozměry ozubení, zbytek výpočtu Jsem zařadil do 

přílohy B. 
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12.3 Kontrola hřídelí 

Výpočet vnitřní hřídele uvádím v příloze C. Pro příklad uvádím výpočet vnější hřídele. 

Výpočet jsem provedl v programu MITcalc. 

12.3.1 Kontrola Vnější hřídele 

Hřídel je zatížena krouticím momentem od pohonu pro pohon kol, přes kuželové soukolí je 

přenášen na hřídel. Ve zprávě uvádím detail dané hřídele a tabulku výsledků. Výpočet jsem 

provedl v programu MITcalc. 
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Obrázek 12.1 - Řez soukolím 

 

 

Vnitřní hřídel 
Vnější hřídel 
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12.4 Kontrola ložisek 

Jako příklad výpočtu jsem zvolil výpočet dvouřadého ložiska s kosoúhlým stykem, které 

slouží pro uložení vnější hřídele. Výpočet jsem provedl v programu MITcalc. Výpočet dalších 

použitých ložisek jsem zařadil do přílohy D. 

 

Ložisko vyhovuje 

12.5 Kontrola šroubů 

V této zprávě kontroluji šrouby na hvězdě, které přenáší celkový moment pro pohon do 

schodů. Kontrola šroubů na kolech pro přenos krouticího momentu pro pohyb po nakloněné 

rovině je uveden v příloze E. Výpočet byl proveden dle [4]. 
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Dáno: 

4x ŠROUB  M8x10 ISO 4762 - 8.8   dle [6] 

dh = 50 mm 

P = 1 mm – stoupání závitu 

   
   

 
 

      

 
            

f =0,18 dle [4] 

fz=0,13 dle [4] 

d2 = 7,513 mm 

d3 =6,773 mm 

Rm=800MPa 

Volím bezpečnost šroubů ks=2  dle [6] 

Síla na jednotlivý šroub působící od krouticího momentu 

  
  

  

 

 
     

  
 

        

Podmínka pro přenos krouticího momentu pro nelícované šrouby 

              

   
    

 
 

        

    
           

Napětí v tahu 

   
  

    
 

 

       

        

 

           

Úhel stoupání 

    
 

    
                  

 

    
      

 

       
       

Třecí úhel 

        
  

      
 

    

      
       

Podmínka samosvornosti je splněna: 
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Redukované napětí 

        
                             

Mez kluzu 

   
    

  
 

     

  
         

Koeficient bezpečnosti 
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13 ZÁVĚR 

V dnešní době jde vývoj servisních robotů pro manipulaci s objekty stále dopředu. 

Zároveň mezi dodavateli materiálu vzniká konkurenční prostředí a nutí je to stále přicházet 

s novými pevnějšími a lehčími materiály. Díky tomuto trendu můžeme přicházet se stále 

lehčími, ale pevnějšími konstrukcemi. 

V této bakalářské práci se zabývám konstrukčním návrhem dvoukolového robotu, který 

dokáže překonat schody s výškou stupně 190 mm a teoreticky neomezenou délkou. 

Výsledkem mého snažení je robot o celkové hmotnosti 129kg a s maximálními rozměry: 

šířka: 573 mm, výška: 1240mm, délka:1513,7 mm. Robotický vozík je určen pro pohyb ve 

vnitřním prostředí, tak i ve venkovním prostředí. Tomu odpovídá norma krytí IP65. 

Robotický vozík dokáže překonávat různé překážky do výšky 200 mm. Pohon je napájen 

čtyřmi trakčními bateriemi Panasonic o celkové kapacitě 60 Ah a napětí 48V. Tyto baterie 

zajistí provoz na více než 3 hodiny provozu. Robotický vozík je vybaven čtyřmi 

elektromotory MAXON EC62, které mají výkon 400W a krouticí moment 840 N.mm. 

Krouticí momenty jsou dále transformovány planetovými převodovkami MAXON GP82 a 

také kuželovými soukolími pro pohon hvězdy a kol. Na kola a hvězdu je tento moment 

přenášen pomocí dvou do sobě vložených hřídelí uložených v ložiscích. 

Díky gyroskopickému vyvažování, které využívá tříosý gyroskopický senzor POLULU 

1276, dokáže robot při přejezdu přes různé překážky držet stabilitu. Elektromotory jsou řízeny 

pomocí mikropočítače Arduino Duemilanove. Ten pomocí dvojitého můstku Sabertooth 2X10 

řídí řídící systém EPOS 70/10.  

Při průjezdu prostorem o šířce 600 mm je použito dvou ultrazvukových dálkoměrů 

SRF01, které umožní vozík automaticky navézt a plynule projet tímto úzkým prostorem 

Základním kamenem této bakalářské práce je vymodelovaný 3D model. Důležité 

konstrukční uzly jsem pevnostně zkontroloval. Tento projekt lze dále rozvinout podrobným 

výpočtem všech součástí, podrobnějšímu dopracování výkresové dokumentace, návrhem 

kabeláže, dopracováním řídícího systému či navržením podpůrného mechanismu, který bude 

vozík držet bez spotřeby jakékoliv energie. 

Robotický vozík nemusí být určen pouze pro manipulaci s materiálem. Díky snadnému 

odejmutí korby je možné ji nahradit například robotickým ramenem a tím pádem je robot 

multifunkční. 
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Příloha A – kompletní výpočet kuželového soukolí pro pohon hvězdy 
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Příloha B – kompletní výpočet kuželového soukolí pro pohon kol 
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Příloha C – výpočet vnitřní hřídele 
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Příloha D – Kontrola ložisek 

Kontrola ložiskek na vnitřní hřídeli: 

 

Obrázek 0.1- řez vnitřní hřídelí 

Ložisko A 

 

Ložisko vyhovuje 

  

Ložisko B Ložisko A 
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Ložisko B 

Ložisko vyhovuje  
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Příloha E – Výpočet šroubů přenášející krouticí moment na pohon kol. Vypočteno dle [4].  

 

Dáno: 

5x ŠROUB  M6x10 ISO 4762 - 8.8   dle [6] 

dh = 35 mm 

P = 1 mm – stoupání závitu 

   
  

 
 

     

 
            

f =0,18   dle [4] 

fz=0,13  dle  [4] 

d2 = 5,35 mm 

d3 =4,773 mm 

Rm=800MPa 

Volím bezpečnost šroubů ks=2   dle [6] 

Síla na jednotlivý šroub působící od krouticího momentu 

  
  

  

 

 
     

  
 

         

Podmínka pro přenos krouticího momentu pro nelícované šrouby 

              

   
    

 
 

         

    
          

Napětí v tahu 

   
  

    
 

 

      

        

 

            

Úhel stoupání 
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Třecí úhel 

        
  

      
 

    

      
       

Podmínka samosvornosti je splněna: 

     

                                             

   
     

    
 

  

 
            

        

  

             

Redukované napětí 

        
                                     

Mez kluzu 

   
    

  
 

     

  
         

Koeficient bezpečnosti 

   
  

    
 

   

      
                        

 


