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Přehled použitých veličin a jednotek 

 

A [mm2] plocha U-profilu v řezu 

Cy [N] dovolené silové zatížení vedení 

E [N.mm-2] modul pružnosti v tahu 

F [N] zátěžná síla 

G [N] tíhová síla 

g [m.s-2] gravitační zrychlení 

i [1] převod šnekové převodovky 

Jy´ [mm4] kvadratický moment průřezu U-profilu 

k [1] bezpečnost použitého vedení 

l [mm] vzdálenost konce nosníku od síly F 

l1 [mm] rozměr nosníku  

l2 [mm] rozměr nosníku  

l3 [mm] rozměr nosníku  

lG [mm] poloha tíhové síly 

M [N.mm] momentové zatížení vedení 

MKII [N.mm] kroutící moment na výstupu převodovky 

MKM [N.mm] jmenovitý kroutící moment motoru 

Mz [N.mm] dovolené momentové zatížení vedení 

mC [kg] hmotnost jednoho stupně 

mO [kg] hmotnost ostatních dílů 

mU [kg] hmotnost jednoho U-profilu 

mV [kg] hmotnost jednoho lineárního vedení 

n [min-1] otáčky ozubené řemenice 

o [mm] vzdálenost průsečíku nosníků od konce nosníku 

P [N] silové zatížení vedení 
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Peq [N] ekvivalentní zátěžná síla 

PII [W] výkon na výstupu ze šnekové převodovky 

PM [W] použitý výkon motoru 

Pv [W] výkon pro překonání třecí síly 

p [mm] vzdálenost průsečíku nosníků od zátěžné síly 

q [N.mm-1] spojité zatížení 

r [mm] poloměr ozubené řemenice 

RA [N] reakce v podpoře A 

RB [N] reakce v podpoře B 

RC [N] reakce v podpoře C 

RD [N] reakce v podpoře D 

RE [N] reakce v podpoře E 

RF [N] reakce v podpoře F 

RG [N] reakce v podpoře G 

RH [N] reakce v podpoře H 

rAC [1] reakce v podpoře A na nosníku 2C  

rAD [1] reakce v podpoře A na nosníku 2D 

rBC [1] reakce v podpoře B na nosníku 2C 

rBD [1] reakce v podpoře B na nosníku 2D 

T [N] třecí síla na jednom rameni 

Tcelk [N] třecí síla na dvou ramenech 

v [m.s-1] rychlost výsuvu plošiny 

vC [mm] průhyb pod silou RC na nosníku 2 

vD [mm] průhyb pod silou RD na nosníku 2 

vE [mm] průhyb pod silou RE na nosníku 3 

vF [mm] průhyb pod silou RF na nosníku 3 

vG [mm] průhyb pod silou RG na nosníku 4 
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vH [mm] průhyb pod silou RH na nosníku 4 

vf [mm] průhyb pevně svázaných U-profilů  

vf celk [mm] celkový průhyb ramene 

vf2 [mm] dílčí průhyb na konci ramene od nosníku 2 

vf3 [mm] dílčí průhyb na konci ramene od nosníku 3 

vf4 [mm] dílčí průhyb na konci ramene od nosníku 4 

vf5 [mm] dílčí průhyb na konci ramene od nosníku 5 

vP [m.s-1] rychlost výsuvu jednoho stupně 

vv [mm] dílčí průhyb na konci ramene od vedení 

α [°] úhel natočení 

𝜂 [%] účinnost šnekové převodovky 
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Úvod 

V oblasti pohybových mechanismů je kladen velký důraz na kompaktnost celého 

zařízení při současném splnění požadované funkčnosti. Jedná se především  

o minimalizaci zástavbových rozměrů, která ale nesmí omezit zdvih zařízení. Vhodné 

řešení navíc využívá pohon pouze jedním motorem, což celé zařízení funkčně 

zjednodušuje. 

Tyto požadavky vedou k použití nejrůznějších teleskopických pohybových 

mechanismů, které umožňují, pomocí důmyslných převodů, pohánět jednotlivé stupně 

teleskopu jedním motorem a zároveň zajišťovat dostatečnou tuhost a přesnost 

polohování.  

Cíl práce 

Tato práce je zaměřena na konstrukci teleskopického pohybového mechanismu, 

který bude splňovat zadané parametry, jako je zdvih, nosnost, rychlost výsuvu, bude mít 

řízené vysouvání a zasouvání a poháněn bude pouze jedním motorem. Výstupem práce 

má být funkční manipulační zařízení aplikovatelné v nejrůznějších oblastech, jako je 

zdravotnictví, průmysl či doprava. 

Úvod práce bude zaměřen na rešerši dané problematiky, která se využije jako 

znalostní databáze pro následné konstrukční řešení.  

Dále bude následovat vlastní řešení, kde budou uvedeny možné varianty 

použitelných teleskopických mechanismů a bude vybrán ten nejvhodnější.   

V další části bude popsána vlastní konstrukce, která bude realizovat vybraný 

teleskopický mechanismus a implementuje tento mechanismus do funkčního zařízení, 

které bude odpovídat zadaným parametrům. 

Výpočtová část bude zaměřena na kontrolu deformační tuhosti navrženého 

zařízení pomocí analytického výpočtu, který bude následně srovnán s analýzou MKP. Ke 

konci této části se provede výpočet pohonu. 

Závěr shrne postup práce a bude obsahovat komentář výsledků výpočtové části, 

která ověřuje funkčnost navrženého zařízení. 
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1.  Realizace translačního pohybu 

Značná část strojních pracovních pohybů je realizována pomocí pohybové 

jednotky. Pohybová jednotka je obecně definována jako konstrukční celek, který se 

zpravidla skládá z motoru (pohonu), který iniciuje samotný pohyb, a z vedení, které 

zachycuje vnější síly, které by mohly mít nepříznivý vliv na funkci motoru. Součástí 

pohybové jednotky je často převodový mechanismus, který je vložen z důvodu 

optimalizace parametrů použitého motoru nebo pro úpravu kinematiky.  

Pro realizaci pohybové jednotky je potřeba vybrat motor, který bude vhodný pro 

pohon zvoleného mechanismu. Z pohledu charakteru výstupního pohybu z motoru jsou 

tyto varianty motorů: 

▪ Motor s otáčivým pohybem (rotační) 

▪ Motor s přímočarým pohybem (lineární) 

 
Konstrukčně nejjednodušším řešením pro uskutečnění translačního pohybu je 

použití lineárního motoru. Pak se jedná o identickou transformaci, protože motor koná 

stejný charakter pohybu jako výsledná pohybová jednotka. Ne vždy je ale tato varianta 

ideální, proto je zaveden pojem neidentické transformace, který vychází z použití 

rotačního pohonu pro pohybovou jednotku s výstupem v podobě translačního  

pohybu. [1;2] 

1.1 Translační pohybová jednotka s lineárním motorem 

Jedná se o pohybovou jednotku, u které je účelně použit pohon, který má stejný 

druh pohybu jako je výsledný pohyb celé jednotky.  Jako pohonná jednotka je použit 

lineární motor a jedná se tedy o identickou transformaci, jelikož lineárním motorem je 

realiziván translační pohyb, tedy bez změny druhu pohybu.  

Na Obr. 1.1 je zobrazena translační pohybová jednotka v nejzákladnějším 

uspořádání. Obsahuje tedy pouze lineární motor a vedení v podobě vodící tyče, které 

zvyšuje tuhost jednotky a pomáhá zachytávat působící zátěž, která přichází 

prostřednictvím efektoru umístěného v pravé části jednotky. Vedení je v kombinaci 

s použitým lineárním motorem nutnou součástí, jelikož prodlužuje životnost lineárního 

motoru a pomáhá zachytávat klopné momenty přicházející prostřednictvím vnějšího 
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zatížení, které by mohly poškodit funkčnost lineárního motoru. Pro optimalizaci celkové 

tuhosti je možné zvyšovat vzdálenost mezi vodící tyčí a pístnicí. 

Častějším řešením je použití dvou vodících tyčí umístěných symetricky vůči 

motoru (Obr. 1.2). Tímto řešením zvýšíme značně tuhost, ale zvětší se také celkové 

rozměry jednotky. Další postup ke zvýšení tuhosti je nahrazení cylindrického tvaru 

vedení jiným výhodnějším tvarem, například hranolem. [1] 

V dalším řešení translační pohybové jednotky (Obr. 1.3) je použit lineární motor 

s oboustrannou pístnicí. Propojení pístnice s vedením se zde nachází v neaktivní oblasti 

a neomezuje tedy dosah efektoru do stísněných prostor. Nevýhodou je použití speciální 

specifikace lineárního motoru, která zapříčiňuje jeho vyšší cenu.  

Na Obr. 1.4 je úprava pro zvýšení tuhosti pohybové jednotky uskutečněná 

zvýšením tuhosti vedení a přidáním propojení pístnice s vedením na oba konce průchozí 

pístnice. [1] 

 

Obr. 1.1 Translační jednotka s jedním 

vedením [1] 

Obr. 1.2 Translační jednotka s dvojitým 

vedením [1] 

Obr. 1.4 Úprava pro zvýšení tuhosti [1] Obr. 1.3 Použití oboustranné pístnice [1] 
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1.2 Translační pohybová jednotka s rotačním motorem 

V této variantě je použit rotační motor, jehož druh pohybu je zde nutné 

transformovat na pohyb translační. Využívá se transformačního bloku, který mění druh 

pohybu vykonaného motorem na jiný výstupní pohyb. Jedná se o neidentickou 

transformaci, jelikož se mění rotační pohyb na pohyb translační. [1]  

1.2.1 Pohybový šroub 

Jednou z možností provedení neidentické transformace je použití pohybového 

šroubu. Ten může být ve variantě trapézového šroubu nebo valivého kuličkového 

šroubu. Trapézový šroub je založen na využití kluzného tření v závitech, kuličkový šroub 

naopak využívá výhodnější valivé vazby, která je uskutečněna pomocí valivých elementů.  

 Častěji se pro pohybové jednotky využívá kuličkového šroubu, který nabízí 

přesnější polohování a nižší součinitel tření díky využití valivé vazby. Jelikož kuličkové 

šrouby mají nízký součinitel valivého tření, nejsou samosvorné a je tedy nezbytné 

aplikovat brzdu, která zabrání samovolnému pohybu.  

Na Obr. 1.5 je zobrazena varianta, kdy je pohybující se část jednotky kratší než 

nepohyblivá část a je tudíž suportem. Vodící tyče jsou zde součástí rámu a pohybují se 

po nich vodící pouzdra upevněná na suportu. Je zde využito výhodného dvojitého 

vedení, které je umístěno symetricky vůči šroubu. [1; 2] 

 

 

 

Obr. 1.5 Transformace rotačního pohybu  pohybovým šroubem [1] 
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1.2.2 Pastorek a ozubený hřeben 

Ve variantě zobrazené na Obr. 1.6 je na jedné z vodících tyčí umístěn ozubený 

hřeben, do kterého zabíhá pastorek hnaný rotačním motorem. Pohybová jednotka 

poskytuje velkou nosnost a délka ozubeného hřebenu není výrazně omezena ohybovými 

a torzními rezonančními kmity, jako tomu je u pohybového šroubu.  

Oproti řešení s pohybovým šroubem je zde motor umístěn kolmo na směr 

translačního pohybu a způsobuje tedy nepříznivé zvětšení zástavbových rozměrů 

pohybové jednotky. [1] 

 

1.2.3 Klikový mechanismus 

Jedním ze základních mechanismů pro transformaci rotačního pohybu na 

translační je klikový mechanismus. Nejzákladnější uspořádání tohoto mechanismu je na 

Obr. 1.7, kde je zobrazena klika, která je poháněna rotačním motorem a přes ojnici 

transformuje rotační pohyb pohonu na translační pohyb pístu. [6] 

Z pohledu manipulátorů je zajímavé uspořádání s motorem, který koná rotační 

pohyb s konstantními otáčkami a neměnným směrem otáčení. Lze pak získat například 

manipulátor s výstupním harmonickým pohybem, při jehož realizaci se nemusí měnit 

směr otáčení motoru pro vratný pohyb, jako je tomu při použití pohybového šroubu 

nebo pastorku a ozubeného hřebene. [2] 

Obr. 1.6 Transformace rotačního pohybu přes pastorek a ozubený hřeben [1] 
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Obr. 1.7 Schéma klikového mechanismu [5] 
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2.  Realizace translace s dlouhým zdvihem 

Při konstrukčním řešení translačního pohybu se vyskytuje problém  

s nedostatečným zdvihem pohybové jednotky pro zadanou aplikaci. Zdvih jednotky je 

v případě použití lineárního motoru omezen jeho zdvihem, v případě využití rotačního 

motoru je zdvih omezen maximálním zdvihem zařazeného transformačního bloku, který 

je v tomto případě nutnou součástí pro převod na translační druh pohybu. V obou 

případech lze prodloužit zdvih pohybové jednotky zařazením účelného převodového 

mechanismu, který bude na základě promyšlených kinematických vazeb umožňovat 

delší zdvih při zachování rozměru v zasunutém stavu. Jedná se o problematiku řešení 

teleskopického pohybového mechanismu.  

2.1 Lanový převod 

Jedná se o převodový mechanismus, který využívá k provedení převodu soustavu 

kladek a lan (Obr. 2.1). V konkrétním konstrukčním řešení je pak lano nahrazeno řetězem 

nebo ozubeným řemenem a kladky jsou zastoupeny řetězovým nebo ozubeným kolem. 

Při zdvihu L lineárního motoru je tímto převodem uskutečněn dvakrát, případně třikrát 

větší výstupní zdvih. [3] 

 

Obr. 2.1 Příklady převodu lanovým mechanismem [3]  
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2.2 Převod s pastorkem a ozubeným hřebenem 

Další možností je použít pastorek a ozubený hřeben, který bude součástí 

převodového mechanismu. Na Obr 2.2 je řešení, které využívá dvou ozubených hřebenů 

umístěných symetricky vůči ose lineárního motoru. Jeden z hřebenů je pevně spojen 

s lineárním motorem a druhý je umístěn na vedení. Toto uspořádání nabízí při zdvihu  

L lineárního motoru získat násobný zdvih H efektoru.  

Výhodou řešení zobrazeném na Obr 2.3 je větší variabilita poměru zdvihu 

lineárního motoru a zdvihu výstupního pohybu. Převod lze regulovat změnou průměrů 

D a d, čímž se změní převodový poměr. [3] 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3 Převodový mechanismus s regulovatelným převodem [3] 

Obr. 2.2 Převod s dvěma ozubenými hřebeny [1] 

H 
L 



  
 

 

21 

2.3 Teleskopické lineární motory 

Teleskopické lineární motory nabízejí řešení dlouhého translačního pohybu  

s malými zástavbovými rozměry. Toto řešení je založeno na použití specifického 

lineárního motoru s teleskopickou pístnicí. Při použití tohoto speciálního motoru se lze 

částečně vyhnout použití složitého převodového mechanismu. Poměr mezi délkou 

zdvihu a rozměry válce v zasunutém stavu je primárně závislý na počtu stupňů 

teleskopické pístnice. 

Při použití teleskopických lineárních motorů ve vodorovné poloze musí být brána 

v úvahu menší tuhost teleskopické pístnice oproti klasické plné pístnici. Vždy je nutné 

podpořit tuhost pístnice ve vodorovné poloze zvlášť tuhým vedením, aby se zabránilo 

ohybovému namáhání. Aby byla podpořena vlastnost malých zástavbových rozměrů, je 

rozumné použít teleskopické lineární vedení. 

Značný problém při použití teleskopického lineárního motoru ve vodorovné 

poloze způsobuje zajištění zpětného pohybu. Proto se teleskopické lineární motory 

používají primárně ve svislém uspořádání, kdy zpětný pohyb je snadno zajištěn tíhovou 

silou připojené hmotnosti.  

Na Obr. 2.4 je zobrazen pneumatický lineární motor s teleskopickou pístnicí. 

Jedná se o jeden z mála lineárních teleskopických motorů, který je dvojčinný. To 

znamená, že má řízený pohyb oběma směry a je tedy vyřešen problém se zpětným 

pohybem. Tento pneumatický motor ale nemůže být zatížen velkým břemenem, jelikož 

teleskopické uspořádání pístnice snižuje plochu pístu a tím je snížena celková  

únosnost. [4] 

 

 

  

Obr. 2.4 Pneumatický teleskopický válec, Univer [13] 



  
 

 

22 

3.  Pohony 

V rámci konstrukce pohybové jednotky je pohon elementární součástí, která 

zajišťuje pohyb celého mechanismu a podílí se na optimálním chodu. 

Základní funkcí pohonu je přeměna vstupní energie na mechanický pohyb. Pohon 

se obecně skládá z motoru, který realizuje samotnou přeměnu, blokem pro ovládání 

energie a propojovacím blokem, který realizuje vazbu mezi výstupem z motoru  

a mechanismem, který je tímto pohonem uváděn v činnost. [2] 

V případě manipulátorů jsou na pohon kladeny nejrůznější požadavky, které 

vychází z konkrétního použití pro specifický mechanismus. Obecné požadavky na pohon 

jsou [2]:  

▪ Plynulý bezrázový rozběh a brždění 

▪ Dostatečná přesnost polohování 

▪ Dostatečná polohová tuhost 

▪ Minimální hmotnost 

▪ Minimální rozměry 

▪ Vhodné prostorové uspořádání  

 
 Polohová tuhost je u manipulátorů významný parametr. Jedná se o vlastnost 

motoru, která do určité hodnoty vnějších sil umožňuje zamezit pohybu celé pohybové 

jednotky skrze motor a tím udržet dosaženou polohu. Velkou polohovou tuhost 

poskytují hydraulické motory, naopak minimální polohovou tuhost mají elektromotory 

a pneumatické motory. [2] 

Plynulý chod je požadován hlavně z důvodu bezpečnosti neseného objektu, který 

je na pohybový mechanismus připevněn. Při rázech roste potřebná úchopná síla a při 

velké hmotnosti objektu a rychlé změně rychlosti je zbytečně zatížena celá pohybová 

jednotka setrvačnými účinky. [2] 

Základní rozdělení pohonů je následující: 

▪ Elektrické  

▪ Hydraulické 

▪ Pneumatické 
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U všech zmíněných druhů pohonů existují tyto varianty [2]: 

▪ S rotačním výstupem  

▪ S lineárním výstupem 

3.1 Elektrický pohon 

Elektrické pohony se stávají v poslední době nejrozšířenějším druhem pohonů  

a svou moderní stavbou a vylepšenými vlastnostmi nahrazují v různých aplikacích dříve 

nejčastěji používané pneumatické a hydraulické pohony. Své využití najdou  

u nejrůznějších manipulátorů i robotů. Vynikají svým snadno dostupným přívodem 

primární energie, snadnou vazbou s řídícími prvky, nenáročnou údržbou a čistotou 

provozu. [2] 

V případě elektrických rotačních motorů je často nutné začlenit do pohybové 

jednotky převodové zařízení pro snížení otáček motoru na využitelné hodnoty. [1]  

Za hlavní nevýhodu tohoto pohonu je považována závislost na dodávce elektrické 

energie a nebezpečí úrazu elektrickým proudem, který je často způsoben nedodržením 

bezpečnostních předpisů. [2] 

Elektrické motory se objevují ve dvou variantách řízení otáčení. Jedná se  

o variantu krokového motoru, který dokáže nastavit dané natočení požadované řízením 

nebo se jedná o motor se spojitým pohybem, v podobě stejnosměrného nebo 

střídavého motoru. [2] 

Základní typy elektrických motorů se řídí podle následujícího rozdělení [3]: 

▪ Krokové 

▪ Stejnosměrné 

▪ Střídavé 

3.2 Hydraulický pohon 

Hydraulický pohon najde své uplatnění v zařízeních, kde je potřeba větších 

silových účinků, a tudíž vyšších výkonů nebo tam, kde je požadavek na přesné 

zastavování v mezipolohách.  

K provozu hydraulického motoru je zapotřebí doplnit tento motor celým 

hydraulickým zařízením, které se skládá z čerpadel, rozvodů a ventilů, které zajišťují 
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výrobu a rozvod hnacího média. Teprve toto komplexní zařízení je pak schopno 

realizovat výstupní pohyb s požadovanými vlastnostmi. [7]  

 
K základním přednostem tohoto pohonu patří [2]: 

▪ Velká tuhost 

▪ Velké silové účinky při malých rozměrech motoru 

▪ Plynulý chod 

▪ Možnost dosažení i malé rychlosti pohybu bez jakýchkoli převodů 

▪ Snadná reverzovatelnost pohybu 

 
Nedostatky tohoto pohonu jsou [2]: 

▪ Vyžaduje samostatný zdroj energie 

▪ Obtížné dosažení vyšších pohybových rychlostí 

▪ Závislost správnosti chodu na kvalitě tlakového média a na teplotě 

▪ Ekonomická náročnost 

3.3 Pneumatický pohon 

Pneumatický pohon zaujímá své pevné místo v oblasti jednoduchých 

manipulátorů a nižší nosností. Svou nezastupitelnou pozici má tento pohon 

v potravinářském, výbušném a jiném speciálním prostředí díky své netečnosti k okolí. 

Nejčastěji se používá k vytvoření přímočarých pohybů v aplikacích, kde má pohybující se 

mechanismus pouze dvě polohy. Toto částečně omezené využití vychází z vlastností 

použitého hnacího média, kterým je tlakový vzduch. [3] 

Tlakový vzduch si s sebou nese vlastnost, která mu umožnila vzniknout. Je to 

stlačitelnost plynu. Při pohybu pístu v pneumatickém motoru vzniká tlaková 

nerovnováha před a za pístem, která způsobí, že i po zavření přívodu tlakového vzduchu 

dochází ve válci k dalšímu nechtěnému rozpínání vzduchu, což má za následek 

nedefinovaný posuv pístu. Stlačitelnost vzduchu tedy způsobuje relativně malou tuhost 

pohonu. [3] 

Při požadavku na zastavování v nedefinovaných polohách musí být pneumatický 

motor opatřen dalším zařízením, které aretuje pístnici po zastavení pohybu v jiných než 

krajních polohách. V případě hydraulického pohonu není toto opatření potřeba. 
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K základním přednostem tohoto pohonu patří [2, 3]: 

▪ Možnost spojité regulace rychlosti a síly  

▪ Malé rozměry a nízká hmotnost 

▪ Necitlivost vůči teplotám 

▪ Možnost dosažení velkých pohybových rychlostí 

▪ Přijatelný pro výbušné, hygienické nebo jiné speciální prostředí 

▪ Čistota provozu 

 
Nedostatky tohoto pohonu jsou [2]: 

▪ Drahý provoz (drahá výroba dostatečně upraveného stlačeného vzduch) 

▪ Komplikované mazání pohyblivých částí motoru 

▪ Při malých rychlostech je obtížné udržet rovnoměrný pohyb 
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4.  Lineární vedení 

Zásadním prvkem pro správnou funkci pohybové jednotky je správná volba 

vhodného lineárního vedení, které bude umožňovat translační pohyb mechanismu. 

 
Vedení by mělo mít následující vlastnosti [7]: 

• Velkou přesnost polohování s malou vůlí 

• Malé tření zajišťující nízké opotřebení 

• Dobrou schopnost tlumení chvění 

• Jednoduchou údržbu (mazání, ochrana proti nečistotám) 

• Dostatečnou tuhost 

 
V rámci návrhu teleskopického pohybového mechanismu jsou na vedení kladeny 

speciální nároky. Jedná se hlavně o požadavek na teleskopickou funkci. Vedení musí 

umožňovat zaujmout malé zástavbové rozměry v zasunutém stavu, a naopak dostatečný 

zdvih při vysunutém stavu, při zachování dostatečné tuhosti i v krajní poloze vysunutí.  

V rámci teleskopických mechanismů je právě začlenění optimálního lineárního 

vedení stěžejním úkolem. Dále jsou uvedeny základní typy vedení. 

4.1  Valivé vedení 

Valivé vedení využívá při své funkci valivého tření, které je výhodné díky nízkému 

odporu proti pohybu a nízkým energetickým ztrátám. Výhoda nízkého třecího odporu 

ve srovnání s kluzný vedením je zřetelná hlavně při nízkých rychlostech pohybu a při 

rozběhu, kdy je rozdíl mezi kluzným a valivým odporem největší. [7] 

Jedno z konstrukčních řešení pro využití valivé vazby se skrývá v použití valivých 

těles, která obíhají v předefinovaných drahách, které jsou součástí vodících pouzder 

(Obr. 4.1). Valivá tělesa mají nejčastěji tvar kuliček a mohou obíhat buď v přímých, nebo 

ve šroubových drahách, kdy se pak jedná o kuličkový šroub. [7] 

Při spojení lineárního kuličkového vedení a zasouvatelného mechanismu vznikne 

teleskopické lineární vedení s valivou vazbou (Obr. 4.2).  

 

 



  
 

 

27 

Výhody a nevýhody v porovnání s kluzným vedením jsou [7]: 

 

 

 

 

 

Další variantou realizace valivého tření je použití kladkového vedení (Obr. 4.3). 

Základem je nosná vodící kolejnice, která má na svých bocích specifický tvar, do kterého 

zapadají kladky a mohou se odvalovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Kluzné vedení 

V systémech vedení s kluzným principem se využívá styku dvou vhodných 

materiálů, které mají vůči sobě minimální koeficient tření a dobrý mazací účinek. 

Nejčastěji se jedná o spojení speciálního polymeru a nerezové oceli. 

Obr. 4.2 Teleskopické kuličkové lineární 

vedení, Bibus [9] 

Obr. 4.1 Kuličkové lineární vedení, 

Alulineartechnik AG [8] 

Obr. 4.3 Kladkové vedení, Bibus [9] 

 Malé tření, menší spotřeba maziva 

 Velká zatížitelnost při malých rychlostech 

 

 Větší hlučnost 

 Menší tlumení vibrací 
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Z vlastností tohoto vedení vyplývá, že kvalitní kluzné vedení nepotřebuje ke 

svému provozu mazivo. Toto vedení je tedy vhodné do potravinářského průmyslu i do 

prašného prostředí, protože neznečišťuje prostředí mazivy a má vysokou odolnost vůči 

opotřebení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 4.4 Kluzné vedení, Igus [10]  
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5.  Lineární moduly 

Jedná se o konstrukční celky, které se skládají z lineárního vedení a ze saní, které 

se po daném vedení pohybují. Saně jsou s vedením kinematicky svázány, což je nejčastěji 

uskutečněno pomocí ozubeného řemene (Obr. 5.1) nebo pohybového šroubu (Obr. 5.2). 

Tímto uspořádáním je sestaven komplexní pohybový modul, který je připravený 

k vykonávání potřebného lineárního pohybu a jediné, co je potřeba ke konečné realizaci 

pohybu, je vhodný motor, který bude modul pohánět. 

Aktuální trend v procesu konstrukce pohybových jednotek je takový, že se 

ustupuje od svépomocné výroby jednotlivých dílů zvolené konstrukce, a naopak je snaha 

o co nejmenší nároky na vlastní výrobu dílů, které nejsou normalizované a komerčně 

dostupné. Přistupuje se raději k nákupu konstrukčních celků, což představují například 

lineární moduly, ze kterých se pak pohybová jednotka sestavuje. Tato cesta je často 

časově i ekonomicky výhodná z mnoha důvodů, a tudíž je oblast lineárních modulů 

stěžejní pro aktuální konstrukci vlastní pohybové jednotky. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Obr. 5.1 Modul s přímočarým vedením a 

ozubeným řemenem, Festo [11] 

Obr. 5.2 Modul s přímočarým vedením 

a pohybovým šroubem, PMI [12] 
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6.  Situace na trhu 

V současné době se na trhu vyskytuje několik výrobců, kteří nabízejí kompletní 

řešení teleskopického výsuvného mechanismu v podobě kompaktního zařízení. 

 Ve všech případech se jedná o zařízení, které se skládá ze dvou teleskopických 

vidlic, které jsou zpravidla umístěné ve dvojici. Rozteč vidlic je možné v některých 

případech upravit. 

Jednotlivé stupně teleskopu jsou ve všech nabízených variantách uspořádány 

tak, že každý další stupeň teleskopického ramene navyšuje výšku zařízení. 

V případě teleskopických vidlic od firmy Eurofork (Obr. 6.1) je použit teleskopický 

mechanismus založený na soustavě ozubených kol a pastorků a na odvalování řetězu po 

speciálním řetězovém hřebenu. Touto vazbou jsou svázány jednotlivé stupně  

a mechanismus je tedy poháněn jedním motorem. Teleskopické vidlice jsou nabízené 

v různých variantách zdvihů. Na Obr. 6.1 je specifikace s třemi volnými stupni, zdvihem 

1500 mm a délkou v zasunutém stavu 800 mm. Nosnost této specifikace ve vysunutém 

stavu je stanovena na 800 kg. 

Obr. 6.1 Teleskopické vidlice s řetězovými převody a ozubenými koly, Eurofork [14]  
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Další nabízenou variantou je zařízení od firmy Römer Fördertechnik (Obr. 6.2). 

Toto řešení se skládá ze soustavy řetězů a řetězových kol, s danou roztečí vidlic, která je 

dána použitým mechanismem.  

 

 

  

Obr. 6.2 Teleskopické vidlice s řetězovými převody, Römer Fördertechnik [15] 
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7.  Návrh vlastního řešení 

Návrh pohybové jednotky bude založen na splnění zadaných požadavků. 

Základními kritérii návrhu jsou dosažitelný zdvih, délka zařízení v zasunutém stavu  

a nosnost. Tyto požadavky jednoznačně směřují k použití teleskopického pohybového 

mechanismu, který bude složen z více stupňů, které budou schopné zajistit potřebný 

zdvih a dostatečnou tuhost. 

Jednotlivé návrhy řešení budou směřovat k uplatnění inovativních mechanismů 

založených na principech základních převodů. Hlavní úkol spočívá v sestavení funkčního 

mechanismu, který bude schopen ovládat jednotlivé stupně teleskopu za použití 

jednoho pohonu a bude konstrukčně co nejjednodušší.  

7.1 Varianta I. 

Návrh zobrazený na Obr 7.1 kombinuje použití soustavy lineárních vedení  

a nůžkového mechanismu pro zajištění pohonu plošiny 4. 

Zařízení se skládá ze dvou nosných ramen, která jsou tvořena nosnými profily  

(U-profily nebo I-profily). Tyto nosné prvky tvoří jednotlivé stupně teleskopických 

ramen. Stupně 1 a 2 jsou svázány lineárním vedením, které umožňuje jejich vzájemný 

lineární pohyb v rámci jedné souřadnice, a to ve směru pohybu plošiny. Stejně je tomu  

i u následujících stupňů teleskopu. Tato soustava tvoří nosný prvek pro plošinu 4.  

Pohyb plošiny zajišťuje nůžkový mechanismus 3. Mechanismus je uváděn do 

chodu pomocí jediného lineárního motoru 5, který zajišťuje pohyb jednoho ramene 

nůžkového mechanismu v rámci jedné souřadnice, zatímco druhé rameno je uchyceno 

k rámu pomocí rotační vazby. Na straně plošiny 4 jsou ramena nůžkového mechanismu 

umístěna v kulise 6, která je součástí plošiny. Celé uspořádání pak umožňuje pohyb 

plošiny ve vyznačeném směru. 

Tím je zajištěno řízené vysouvání a zasouvání plošiny. V zasunutém stavu se celý 

mechanismus i nosná ramena nachází v zákrytu pod půdorysem plošiny.  

Nevýhodou tohoto řešení je fakt, že pohonný mechanismus zabírá celý prostor 

mezi nosnými rameny. Navíc ve vysunutém stavu je celý pohybový mechanismus 
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přístupný obsluze zařízení a je tedy bezpečnostně nevyhovující. Pro zajištění bezpečnosti 

by muselo být celé zařízení zakrytováno, což tuto variantu znevýhodňuje.  

7.2 Varianta II. 

Na Obr. 7.2 je zobrazen teleskopický pohybový mechanismus, který je složen ze 

soustavy pohybových šroubů, které mají vlastnost nesamosvornosti. 

Sestava mechanismu se skládá ze tří stupňů 1, 2, 3 a dvou hnacích bloků s prvky 

A, B, C, které kinematicky svazují jednotlivé stupně dohromady. Každý blok obsahuje 

ozubené kolo A, ozubené kolo B a matici C, která je pevně spojena s blokem. Jednotlivé 

stupně jsou vzájemně svázány pomocí lineárního vedení 4. 

Mechanismus je poháněn jedním rotačním motorem, který uděluje rotační 

pohyb vstupnímu pohybovému šroubu. Tento otáčející se pohybový šroub transformuje 

svůj rotační pohyb na translační pohyb bloku s prvky A, B, C díky matici C, která je pevně 

spojena s tímto blokem. Blok je pevně spojen s následujícím stupněm 2 a uvádí jej 

v translační pohyb vůči stupni 1. Dále ozubené kolo A částečně transformuje svůj 

Obr. 7.1 Návrh zařízení s nůžkovým mechanismem 
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translační pohyb zpět na rotační pomocí neotočného šroubu, který je součástí stupně  

1 spolu s hnaným otočným šroubem. Otáčející se ozubené kolo A spoluzabírá 

s ozubeným kolem B a uvádí kolo B v rotační pohyb. Jelikož je kolo B pevně spojeno 

s otáčejícím se pohybovým šroubem na stupni 2, otáčí se i tento pohybový šroub a celý 

popsaný princip je opakován na stupni 2. 

Vzhledem k tomu, že průměry ozubených kol A a B jsou zvoleny tak, že se jedná 

o převod do rychla, je potřeba, aby byl stupeň 2 zvolen delší než stupeň 1. Tím je 

zabráněno omezení konečného zdvihu z důvodu nedostatečné délky průběžných 

stupňů.  

Konečné zařízení využívající popsaný mechanismus by bylo sestaveno ze dvou 

teleskopických ramen, kdy na poslední stupeň 3 každého ramene by byla připojena 

nosná plošina. 

Tato varianta je vhodná pro velmi přesné polohování, což není v požadavcích 

konstruovaného zařízení. Zároveň je toto řešení značně konstrukčně složité. 

 

 

Obr 7.2 Návrh teleskopického ramene s pohybovými šrouby 
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7.3 Varianta III. 

Návrh teleskopického mechanismu zobrazeném na Obr. 7.3 je založený na 

soustavě teleskopických vedení a řemenových převodů, které kinematicky svazují 

jednotlivé stupně teleskopu.  

Princip je takový, že každý následující stupeň je kinematicky vázaný na předchozí 

stupeň, díky čemuž je schopen vykonávat vůči tomuto stupni translační pohyb a zároveň 

přenáší tento pohyb na další svázaný stupeň.  

Součástí stupně 1 jsou dvě řemenice 5, mezi kterými je předepnutý ozubený 

řemen 7. Na jednu z řemenic je přiveden rotační pohon, který tuto řemenici roztáčí  

a uvádí ozubený řemen do pohybu. Na ozubený řemen je připevněn stupeň 2 pomocí 

unašeče 6, což zajišťuje translační pohyb stupně 2 vůči stupni 1. Vzhledem k tomu, že 

stupeň 1 obsahuje také unašeč 6, je díky tomuto prvku roztáčen ozubený řemen na 

stupni 2. Celý princip se následně opakuje na dalších stupních, což má za následek 

poměrové vysouvání jednotlivých stupňů vůči stupni 1. Tím je zajištěn pohyb plošiny 4. 

Jednotlivé stupně jsou tvořeny nosnými prvky v podobě U-profilů a jsou 

vzájemně svázány pomocí lineárního vedení, což je schematicky naznačeno valivým 

vedením 8. 

Konečné zařízení využívající tento mechanismus je sestaveno ze dvou 

teleskopických ramen, na jejichž poslední stupně je připojena nosná plošina. 

Tato varianta řešení nabízí relativně jednoduchou konstrukci oproti ostatním 

variantám a vzhledem k umístění převodového mechanismu v rámci nosného profilu je 

tato varianta bezpečnostně vyhovující. Proto bude následně tato varianta rozpracována. 

Obr. 7.3 Návrh teleskopického ramene s řemenovými převody 
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8.  Vybrané řešení 

Rozpracované konstrukční řešení vychází z mechanismu popsaném ve  

variantě III. v kap.7. Tato varianta byla vybrána z důvodu jednoduché konstrukce a dobré 

realizovatelnosti v porovnání s ostatními variantami. 

Pro kompaktnost celého zařízení je nakonec upřednostněno řešení, kdy je celé 

teleskopické rameno uloženo ve vodorovné poloze a každý další stupeň teleskopu 

navyšuje pouze šířku ramene, a nikoliv jeho výšku. V tomto uspořádání je totiž únosnost 

použitého lineárního vedení značně vyšší než ve svislém uspořádání zobrazeném na  

Obr. 7.3. 

Kompletní sestava se skládá ze dvou výsuvných teleskopických ramen, která 

implementují vybraný mechanismus. Ramena jsou složena z jednotlivých stupňů a nesou 

plošinu. Vysunutý a zasunutý stav je zobrazen na Obr. 8.1 a Obr. 8.2. Rám je zde uveden 

jen jako varianta upevnění teleskopických ramen. Ramena jsou k rámu upevněna 

pomocí kotvících šroubů, které jsou umístěny na prvním stupni každého teleskopického 

ramene. 

 

RÁM 

POHON 

RAMENO LEVÉ 
PLOŠINA 

RAMENO PRAVÉ 

Obr. 8.2 Zasunutý stav Obr. 8.1 Vysunutý stav 
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Na Obr. 8.3 je zobrazeno pravé teleskopické rameno v částečném výsuvu. 

Rameno se skládá ze čtyř stupňů, které jsou navzájem svázané a tvoří dohromady 

teleskopické rameno o požadovaném zdvihu. Nosná část ramene se skládá z U-profilů 

(U 80 - 770 DIN 1026) v uspořádání do „O“, které zajišťují dostatečnou tuhost. Pomocí 

šroubových spojů jsou k těmto profilům připevněna lineární kuličková vedení, která 

zajišťují lineární pohyb U-profilů vůči sobě. Mechanismus, který je uložen mezi U-profily 

a není tudíž z vnějšího pohledu vidět, je zobrazen na Obr. 8.4. Jde o pohled s vypnutou 

viditelností horní poloviny ramene. Na prvním stupni teleskopického ramene (žlutý) jsou 

vidět bezpečnostní dorazy implementované na unašeče.  

Uložení mechanismu mezi U-profily zajišťuje jeho ochranu před vnějším 

prostředím, a navíc poskytuje bezpečnostní ochranu obsluhy zařízení před úrazem.  

Obr. 8.3 Teleskopické rameno Obr. 8.4 Pohled na vnitřní pohybový mechanismus  
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Pohled na mechanismus jednoho stupně teleskopického ramene je zobrazen na 

Obr. 8.5. Jedná se o pohled bez horní poloviny, aby bylo možné popsat použitý pohybový 

mechanismus.  

 

 

Pohybový mechanismus jednoho stupně se skládá z převodu ozubeným 

řemenem a z unašečů. Unašeče jsou k ozubenému řemenu připevněny pomocí 

upínacích desek. Ozubené řemenice jsou jako náboje nasazeny na osy, které jsou 

uloženy v ložiskových jednotkách. Na nezobrazeném horním U-profilu, který tvoří spolu 

se zobrazeným U-profilem uspořádání do „O“, jsou upevněny další dvě ložiskové 

jednotky a osy jsou tedy rotačně uloženy na svých koncích. Lineární pohyb jednotlivých 

stupňů vůči sobě zajišťuje teleskopické lineární vedení. 

Na Obr. 8.6 je zobrazen pohled na spodní část pravého teleskopického ramene. 

Je zde vidět hnací hřídel, na kterou je napojen pohon. Ložisková jednotka pro hnací 

hřídel je umístěna vně U-profilu, jelikož průměr hnací hřídele nedovoluje použít 

ložiskovou jednotku, která by rozměrově vyhovovala uložení mezi U-profily. Dále jsou 

LINEÁRNÍ VEDENÍ 

U-PROFIL 

LOŽISKOVÁ JEDNOTKA 

UNAŠEČ 

UPÍNACÍ DESKA 

OSA 

OZUBENÁ ŘEMENICE 

OZUBENÝ ŘEMEN 

Obr. 8.5 Pohybový mechanismus jednoho stupně teleskopického ramene 
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zde umístěny upínače, které slouží k upevnění unašečů. Unašeče jsou na jedné polovině 

ramene (z pohledu vodorovné roviny symetrie) upevněny mezi šroubové spojení 

lineárního vedení a U-profilu. Na druhé polovině jsou unašeče připojeny k U-profilů 

pomocí upínačů. Toto dvojí řešení upevnění unašečů je nutné z pohledu realizace 

montáže. 

Koncové polohy jsou hlídány koncovými snímači (Obr 8.6), které jsou spínány 

náběhy na upínači umístěném na druhém (modrém) stupni. Tato signalizace umožňuje 

plynulé zastavování v koncových polohách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONCOVÉ SNÍMAČE 

HNACÍ HŘÍDEL 

UPÍNAČ 

Obr 8.6 Spodní část teleskopického ramene 
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9.  Výpočet deformace 

Deformace nosných ramen bude zásadě ovlivňovat funkčnost celého zařízení. 

Návrh konstrukce byl proveden s ohledem na tuto skutečnost a byl zaměřen na zajištění 

dostatečné tuhosti výsuvných ramen.  

Jako nosný prvek jednoho stupně teleskopického ramene byly zvoleny dva  

U-profily v uspořádání do „O“. Toto uspořádání poskytuje vysokou tuhost, a navíc nabízí 

možnost úpravy tuhosti, pokud by deformace na konci plně vysunutých ramen při plném 

zatížení byla nevyhovující. Úpravu tuhosti lze realizovat pomocí úpravy geometrické 

charakteristiky průřezu v podobě navýšení kvadratického momentu průřezu v ohybu  

a to tak, že se zvýší vzájemná vzdálenost U profilů. 

Vliv krutu na hodnoty deformace je v rámci analytického řešení zanedbán a je 

uvažována pouze deformace způsobená rovinným ohybem. Je tedy analyzován průhybu 

teleskopického ramene. 

Výpočet průhybu je proveden na jednom rameni pro kritický případ zatížení. To 

znamená v uspořádání při maximálním výsuvu a plném dovoleném zatížení na konci 

ramene. Zatížení je uvažováno v takovém uspořádání, že celá nesená hmota je 

lokalizována na okraj plošiny, a tudíž je primárně zatíženo pouze jedno rameno na tomto 

okraji plošiny. Pro výpočet je pak brán limitní stav, kdy celou hmotnost zátěže nese 

pouze jedno rameno. Jelikož ve skutečnosti se zátěž neseného předmětu rozkládá na 

obě nosná ramena, a to i v případě, že je zátěž umístěna na okraji plošiny, je tato úvaha 

zatěžování jednoho ramene v dostatečné míře na straně bezpečnosti.  

Vzhledem k významnému přetížení jednoho ramene v porovnání se skutečným 

stavem zatížení lze zanedbat hmotnost plošiny, která váže obě ramena dohromady. Lze 

totiž uvažovat, že samotná hmotnost plošiny je zahrnuta v značně nepříznivém modelu 

zatížení.  

Pro potřeby výpočtu průhybu teleskopického ramene je myšleno pevné svázání 

jednotlivých stupňů teleskopu a průhyb vlivem neideální stykové tuhosti lineárního 

vedení bude následně připočten k výsledku výpočtu. 
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9.1 Výpočet reakcí 

Teleskopické rameno je schematizováno soustavou pěti nosníků s čísly 1 až 5 

(Obr. 9.1), kdy nosníky 1 až 4 odpovídají stupňům teleskopu a nosník 5 odpovídá 

teleskopickému lineárnímu vedení na posledním stupni, na které je připevněna plošina. 

Jednotlivé podpory jsou voleny v takové vzdálenosti, aby vhodně popisovaly lineární 

vedení, pomocí kterého jsou jednotlivé stupně teleskopu svázány. Například v případě 

nosníku 2 odpovídá vzdálenost podpory B a pravého konce nosníku 2 zdvihu 

odpovídajícího stupně teleskopu. Stejně je tomu i u ostatních nosníků. 

 

 

 

První nosník je uvažován jako dokonale tuhý, jelikož odpovídající stupeň 

teleskopu je pevně upevněn kotvícími šrouby k rámu a nemůže tedy dojít k jeho 

průhybu. Průhyb bude počítán na nosnících 2, 3, 4 a 5. 

Dále je soustava uvolněna dle Obr. 9.2 pro potřeby výpočtu reakcí v jednotlivých 

podporách A až H. 

 

 

 

 

 

 

A B 

C D 

E F 

G H 

F 

5 

4 

3 

2 

1 

Obr. 9.1 Schematizace soustavy nosníků 

x 

y 
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Uvolněním nosníků dle Obr. 9.2 je zřejmé, že nosníky 2, 3 a 4 jsou geometricky 

totožné a liší se pouze ve velikosti působících reakcí. Nosník 5 je odlišný, jelikož na něj 

již nenavazuje další stupeň teleskopu. Celý výpočet reakcí je popsán pro nosník  

4 a 5 a reakce na ostatních nosnících jsou dopočítány na základě použití rovnovážných 

rovnic nosníku 4.  

Z reálné konstrukce byly odečteny jednotlivé vzdálenosti podpor a výsledné 

schéma pro výpočet reakcí je znázorněno na Obr. 9.3 pro nosník 5 a na Obr. 9.4 pro  

nosník 4. 
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Obr. 9.2 Uvolněná soustava nosníků 



  
 

 

43 

 

 

Vzdálenosti podpor jsou  

𝑙1 = 375 𝑚𝑚,  

𝑙2 = 20 𝑚𝑚,  

𝑙3 = 375 𝑚𝑚,  

𝑙𝐺 =  
𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3

2
 [𝑚𝑚], (9.1) 

𝑙𝐺 =  
375 + 20 + 375

2
= 385 𝑚𝑚.  

Zatěžující síla F je určena vztahem 

𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑔 [𝑁],  (9.2) 

kde 𝑚 [kg] je maximální dovolená hmotnost neseného předmětu 

𝐹 = 100 ∙ 9,81 = 981 𝑁.  

Celková hmotnost jednoho stupně teleskopu (nosníku) se skládá z hmotnosti 

dvou U-profilů, dvou lineárních vedení a z hmotnosti ostatních dílů, což zahrnuje 

především řemenový převod, spojovací materiál, ložiskové jednotky, osy a unašeče. 

Hmotnost jednoho U-profilu v použité délce 770 mm je mU, hmotnost jednoho 
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Obr. 9.4 Nosník 4 

Obr. 9.3 Nosník 5 
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lineárního vedení dané specifikace je mV a hmotnost ostatních dílů je mO. Celková 

hmotnost jednoho stupně je pak dána vztahem 

𝑚𝐶 = 2 ∙ 𝑚𝑈 + 2 ∙ 𝑚𝑉 + 𝑚𝑂 [𝑘𝑔], (9.3) 

𝑚𝐶 = 2 ∙ 6,7 + 2 ∙ 4,1 + 6,4 = 28 𝑘𝑔.  

Tíhová síla G je dána vztahem 

𝐺 =  𝑚𝐶 ∙ 𝑔 (9.4) 

𝐺 = 28 ∙ 9,81 = 275𝑁.  

9.1.1 Reakce na nosníku 5 

Při výpočtu reakcí je volen směr výpočtu začínající nosníkem 5, kdy jsou postupně 

dopočítávány reakce na jednotlivých nosnících směrem k rámu.  

Silová rovnováha do směru x pro nosník 5 (Obr. 9.3) je dána vztahy 

𝑅𝐻 − 𝐺 − 𝑅𝐺 − 𝐹 = 0 [N], (9.5) 

𝑅𝐻 ∙ (𝑙1 + 𝑙2) − 𝐺 ∙ 𝑙𝐺 − 𝐹 ∙ (𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3) = 0 [𝑁. 𝑚𝑚].  (9.6) 

Z těchto vztahů jsou vyjádřeny reakce 𝑅𝐻   a 𝑅𝐺  

𝑅𝐻 =  
𝐹 ∙ (𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3) + 𝐺 ∙ 𝑙𝐺

𝑙1 + 𝑙2
, (9.7) 

𝑅𝐻 =  
981 ∙ (375 + 20 + 375) + 275 ∙ 385

375 + 20
= 2180,4 𝑁,  

𝑅𝐺 =  𝑅𝐻 − 𝐺 − 𝐹, (9.8) 

𝑅𝐺 = 2180,4 − 275 − 981 = 924,4 𝑁.  

9.1.2 Reakce na nosníku 4 

Silová rovnováha na nosníku 4 vychází ze schématu zobrazeném na Obr. 9.4 

𝑅𝐺 + 𝑅𝐹 − 𝑅𝐸 − 𝑅𝐻 − 𝐺 = 0 [𝑁], (9.9) 

𝑅𝐺 ∙ 𝑙1 − 𝐺 ∙ 𝑙𝐺 + 𝑅𝐹 ∙ (𝑙1 + 𝑙2) − 𝑅𝐻 ∙ (𝑙1 + 𝑙2+𝑙3) = 0 [𝑁. 𝑚𝑚]. (9.10) 

Z těchto vztahů jsou vyjádřeny reakce 𝑅𝐹   a 𝑅𝐸 

𝑅𝐹 =  
𝑅𝐻 ∙ (𝑙1 + 𝑙2+𝑙3) + 𝐺 ∙ 𝑙𝐺 − 𝑅𝐺 ∙ 𝑙1

𝑙1 + 𝑙2
 , (9.11) 

𝑅𝐹 =  
2180,4 ∙ (375 + 20 + 375) + 275 ∙ 385 − 924,4 ∙ 375

375 + 20
= 3640,8 𝑁, 
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𝑅𝐸 =  𝑅𝐺 + 𝑅𝐹 − 𝑅𝐻 − 𝐺, (9.12) 

𝑅𝐸 = 924,4 + 3640,8 − 2180,4 − 275 = 2109,8 𝑁.  

9.1.3 Reakce na nosníku 3 

Jelikož nosník 3 se liší od nosníku 4 pouze ve velikostech reakcí, lze pro výpočet 

reakcí RD a RC na nosníku 3 použít vztahy (9.11) a (9.12) s takovou úpravou, že se pouze 

změní indexy u reakcí tak, aby odpovídaly označení pro nosník 3 

𝑅𝐷 =  
𝑅𝐹 ∙ (𝑙1 + 𝑙2+𝑙3) + 𝐺 ∙ 𝑙𝐺 − 𝑅𝐸 ∙ 𝑙1

𝑙1 + 𝑙2
, (9.13) 

𝑅𝐷 =  
3640,8 ∙ (375 + 20 + 375) + 275 ∙ 385 − 2109,8 ∙ 375

375 + 20
= 5362,3 𝑁, 

𝑅𝐶 =  𝑅𝐸 + 𝑅𝐷 − 𝑅𝐹 − 𝐺, (9.14) 

𝑅𝐶 = 2109,8 + 5362,3 − 3640,8 − 275 =  3556,3 𝑁.  

9.1.4 Reakce na nosníku 2 

Jelikož nosník 2 se liší od nosníku 4 pouze ve velikostech reakcí, lze pro výpočet 

reakcí RB a RA na nosníku 2 použít vztahy (9.11) a (9.12) s takovou úpravou, že se pouze 

změní indexy u reakcí tak, aby odpovídaly označení pro nosník 2 

𝑅𝐵 =  
𝑅𝐷 ∙ (𝑙1 + 𝑙2+𝑙3) + 𝐺 ∙ 𝑙𝐺 − 𝑅𝐶 ∙ 𝑙1

𝑙1 + 𝑙2
 , (9.15) 

𝑅𝐵 =  
5362,3 ∙ (375 + 20 + 375) + 275 ∙ 385 − 3556,3 ∙ 375

375 + 20
= 7344,9 𝑁, 

𝑅𝐴 =  𝑅𝐶 + 𝑅𝐵 − 𝑅𝐷 − 𝐺, (9.16) 

𝑅𝐴 = 3556,3 + 7344,9 − 5362,3 − 275 = 5263,9 𝑁.  

9.2 Výpočet průhybu 

Průhyb je počítán na konci plně vysunutého ramene při zmíněném zatížení. 

Výpočet je proveden pro nosníky 2, 3, 4, kdy na každém nosníku se analyzuje jeho 

průhyb a zjišťuje se důsledek tohoto průhybu na výsledný průhyb na konci celého 

ramene.  

Pro nosník 5 je pro zestručnění výpočtové části uveden pouze výsledek výpočtu 

průhybu. Jelikož je tento nosník namáhán nejmenším ohybovým momentem, a navíc je 
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jeho tuhost zvýšena připojovací konstrukcí plošiny, jedná se o minimální hodnotu 

průhybu. 

Jelikož nosníky 2, 3 a 4 jsou geometricky totožné, je uveden postup sestavení 

vztahů pro výpočet průhybu pouze pro nosník 2 a zjištěné vztahy jsou následně použity 

pro analýzu průhybu nosníků 3 a 4 při dosazení odpovídajících reakcí.  

Výpočet průhybu každého nosníku je proveden na dvou místech. Jedná se  

o místa, kde působí reakční síly způsobené následujícím nosníkem při dané schematizaci 

lineárního vedení. Těmito zjištěnými dvěma body průhybové čáry nosníku je následně 

proložena přímka, pomocí které je vypočten dílčí průhyb na konci celého vysunutého 

ramene, který je způsobený daným jedním nosníkem. Výsledný průhyb na konci ramene 

je pak dán součtem všech dílčích průhybů od jednotlivých nosníků. 

9.2.1 Geometrické charakteristiky průřezu 

Nosným prvkem jsou dva U-profily v uspořádání do „O“ (Obr. 9.5) a neutrální 

osou je osa y. Pro potřeby výpočtu průhybu je potřeba stanovit kvadratický moment 

průřezu pro jednotlivé nosníky 2, 3 a 4.  

Při výpočtu je zanedbáno zvýšení hodnoty kvadratického moment průřezu 

vlivem připojeného lineárního vedení na boky U-profilů. Lineární vedení zvyšuje 

nepatrně celkovou tuhost, a tudíž při zanedbání jeho vlivu je výpočet na straně 

bezpečnosti. 

Hodnota kvadratického moment průřezu každého U-profilu k vlastní ose 

procházející těžištěm daného profilu (osy y´ a y´´) je daná tabulkovou hodnotou 

𝐽𝑦´ =  𝐽𝑦´´ = 19,4 ∙ 104 𝑚𝑚4. 

Stejně tak je dána plocha průřezu jednoho U-profilu hodnotou 

𝐴 = 11 ∙ 102 𝑚𝑚2. 

Následně je potřeba určit hodnotu kvadratického moment průřezu celého 

uspořádání dvou U-profilů vzhledem k neutrální ose ohybu y. Pro výpočet je použita 

Steinerova věta ve tvaru 

𝐽𝑦 = 2 ∙ (𝐽𝑦´ + 45,52 ∙ 𝐴) [𝑚𝑚4], (9.17) 

𝐽𝑦 = 2 ∙ (19,4 ∙ 104 + 45,52 ∙ 11 ∙ 102) = 4 942 550 𝑚𝑚4.  



  
 

 

47 

 

 

9.2.2 Průhyb nosníku 2 

Odpovídající stupeň teleskopu je nahrazen nosníkem zobrazeném na Obr. 9.6, 

kdy velikost reakcí je vyčíslena v kapitole 9.1. 

Výpočet průhybu nosníku 2 je proveden na dvou místech. Jedná se o místa, kde 

působí reakční síly způsobené následujícím nosníkem při daném modelu lineárního 

vedení, v případě nosníku 2 jsou to místa pod silami RC a RD. Tímto výpočtem jsou zjištěny 

dvě hodnoty průhybu vC a vD, které jsou využity pro výpočet dílčího průhyb vf2 

způsobeného nosníkem 2 na konci celého ramene, to znamená v místě působení zátěžné 

síly F. 

K výpočtu průhybu v daných dvou místech je využit Mohrův integrál, pro jehož 

potřeby je nosník zatížen jednotkovou silou vždy v místě, kde se počítá průhyb  

(Obr. 9.7 a Obr. 9.8) a jsou vyjádřeny reakce v podporách. Tyto nosníky jsou označeny 

jako nosník 2C a nosník 2D. 

Obr. 9.5 Uspořádání nosných U-profilů 
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Hmotnost samotného nosníku je do výpočtu zahrnuta pomocí spojitého zatížení 

q, jehož hodnota je dána vztahem 

𝑞 =  
𝐺

𝑙1 + 𝑙2+𝑙3
 [𝑁/𝑚𝑚], (9.18) 

R
A

 R
D

 

R
C
 R

B
 

l1 l2 l3 

q 

x x̄ 

Obr. 9.6 Schéma nosníku 2 pro výpočet průhybu 

r
AC

 r
BC

 

„1“ 

x 

l1 l2 l3 

x̄ 

Obr 9.7 Nosník 2C zatížený jednotkovou silou pro výpočet průhybu v místě síly RC 

r
AD

 

r
BD

 

„1“ 

x 

 l1 + l2 l3 

x̄ 

Obr 9.8 Nosník 2D zatížený jednotkovou silou pro výpočet průhybu v místě síly RD 
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𝑞 =  
275

375 + 20 + 375
= 0,36 𝑁/𝑚𝑚.  

Výpočet reakcí od jednotkové síly na nosníku 2C vychází ze silové rovnováhy 

𝑟𝐴𝐶 + 𝑟𝐵𝐶 − 1 = 0 [1], (9.19) 

𝑟𝐵𝐶 ∙ (𝑙1 + 𝑙2) − 1 ∙ 𝑙1 = 0 [1 ∙ 𝑚𝑚]. (9.20) 

Vyjádřením reakcí rAC a rBC z rovnovážných rovnic a následným dosazením jsou 

dány hodnoty těchto reakcí 

𝑟𝐴𝐶 =  
𝑙2

𝑙1 + 𝑙2
=  

20

375 + 20
=  

20

395
 ,  (9.21) 

𝑟𝐵𝐶 =  
𝑙1

𝑙1 + 𝑙2
=  

375

375 + 20
=  

375

395
 . (9.22) 

Výpočet reakcí od jednotkové síly na nosníku 2D vychází ze silové rovnováhy 

𝑟𝐵𝐷 − 𝑟𝐴𝐷 − 1 = 0 [1], (9.23) 

𝑟𝐵𝐷 ∙ (𝑙1 + 𝑙2) − 1 ∙ (𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3) = 0 [1 ∙ 𝑚𝑚]. (9.24) 

Vyjádřením reakcí rAD a rBD z rovnovážných rovnic a následným dosazením jsou 

dány hodnoty těchto reakcí 

𝑟𝐴𝐷 =  
𝑙3

𝑙1 + 𝑙2
=  

375

375 + 20
=  

375

395
 , (9.25) 

𝑟𝐵𝐷 =  
(𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3)

𝑙1 + 𝑙2
=  

375 + 20 + 375

375 + 20
=  

770

395
 . (9.26) 

Momentové rovnice pro nosník 2, nosník 2C a nosník 2D v potřebných úsekách 

jsou 

1. 𝑥 ∈ < 0; 𝑙1 >  

𝑀𝑜(𝑥) =  −𝑅𝐴 ∙ 𝑥 − 𝑞
𝑥2

2
 , (9.27) 

𝑚𝑜𝐶(𝑥) =  𝑟𝐴𝐶 ∙ 𝑥, (9.28) 

𝑚𝑜𝐷(𝑥) = −𝑟𝐴𝐷 ∙ 𝑥, 
(9.29) 

2. 𝑥 ∈ < 𝑙1; 𝑙1 + 𝑙2 >  

𝑀𝑜(𝑥) =  −𝑅𝐴 ∙ 𝑥 −  𝑞
𝑥2

2
+ 𝑅𝐶 ∙ (𝑥 − 𝑙1), (9.30) 

𝑚𝑜𝐶(𝑥) =  𝑟𝐴𝐶 ∙ 𝑥 − 1 ∙ (𝑥 − 𝑙1), (9.31) 

𝑚𝑜𝐷(𝑥) = −𝑟𝐴𝐷 ∙ 𝑥, 
(9.32) 
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3. 𝑥 ∈ < 0; 𝑙3 >  

𝑀𝑜(𝑥) =  −𝑅𝐷 ∙ 𝑥 − 𝑞 ∙
𝑥

2

2
 ,  (9.33) 

𝑚𝑜𝐶(𝑥) = 0, (9.34) 

𝑚𝑜𝐷(𝑥) = −1 ∙ 𝑥. (9.35) 

Výpočet průhybu vychází z Mohrova integrálu, který je dán ve tvaru 

𝑣 =
1

𝐸 ∙ 𝐽𝑧
 ∫ 𝑀𝑜(𝑥) ∙ 𝑚𝑜(𝑥) ∙ 𝑑𝑥

 

(𝑙)

. (9.36) 

Průhybu v místě RC je dán vztahem 

𝑣𝐶=
1

𝐸 ∙ 𝐽𝑧
{∫ 𝑀𝑜(𝑥) ∙ 𝑚𝑜𝐶(𝑥) ∙ 𝑑𝑥

𝑙1

0

+ ∫ 𝑀𝑜(𝑥) ∙ 𝑚𝑜𝐶(𝑥) ∙ 𝑑𝑥 +
𝑙1+𝑙2

𝑙1

+ ∫ 𝑀𝑜(𝑥) ∙ 𝑚𝑜𝐶(𝑥) ∙ 𝑑𝑥
𝑙3

0

}, 

(9.37) 

𝑣𝐶  =
1

𝐸 ∙ 𝐽𝑧
{∫ (−𝑅𝐴 ∙ 𝑥 − 𝑞

𝑥2

2
) ∙(𝑟𝐴𝐶 ∙ 𝑥)𝑑𝑥 +

𝑙1

0

∫ (−𝑅𝐴 ∙ 𝑥 −  𝑞
𝑥2

2
+

𝑙1+𝑙2

𝑙1

+ 𝑅𝐶 ∙ (𝑥 − 𝑙1)) ∙ (𝑟𝐴𝐶 ∙ 𝑥 − 1 ∙ (𝑥 − 𝑙1))𝑑𝑥}. 

(9.38) 

Po dosazení hodnot reakcí a ostatních parametrů, kdy modul pružnosti v tahu je 

daný hodnotou 𝐸 = 210 000 𝑁/𝑚𝑚2, přejde rovnice do tvaru 

𝑣𝐶  =
1

 210 000 ∙ 4 942 550
{∫ (−5263,9 ∙ 𝑥 − 0,36 ∙

𝑥2

2
) ∙ (

20

395
∙ 𝑥) 𝑑𝑥 +

375

0

+ ∫ [−5236,9 ∙ 𝑥 − 0,36 ∙
𝑥2

2
+ 3556,3 ∙ (𝑥 − 375)] ∙

395

375

∙ [
20

395
∙ 𝑥 − (𝑥 − 375)] 𝑑𝑥}, 

 

𝑣𝐶 = −0,005 𝑚𝑚.  

Průhybu v místě RD je dán vztahem 

𝑣𝐷=
1

𝐸 ∙ 𝐽𝑧
{∫ 𝑀𝑜(𝑥) ∙ 𝑚𝑜𝐷(𝑥) ∙ 𝑑𝑥

𝑙1

0

+ ∫ 𝑀𝑜(𝑥) ∙ 𝑚𝑜𝐷(𝑥) ∙ 𝑑𝑥 +
𝑙1+𝑙2

𝑙1

+ ∫ 𝑀𝑜(𝑥) ∙ 𝑚𝑜𝐷(𝑥) ∙ 𝑑𝑥
𝑙3

0

}, 

(9.39) 



  
 

 

51 

𝑣𝐷 =
1

𝐸 ∙ 𝐽𝑧
{∫ (−𝑅𝐴 ∙ 𝑥 − 𝑞

𝑥2

2
) ∙(−𝑟𝐴𝐷 ∙ 𝑥)𝑑𝑥

𝑙1

0

+

+ ∫ (−𝑅𝐴 ∙ 𝑥 − 𝑞
𝑥2

2
+𝑅𝐶∙(𝑥 − 𝑙1)) ∙(−𝑟𝐴𝐷 ∙ 𝑥)𝑑𝑥 +

𝑙1+𝑙2

𝑙1

+ ∫ (−𝑅𝐷 ∙ 𝑥 − 𝑞
𝑥

2

2
)

𝑙3

0

∙(−𝑥)𝑑𝑥 }. 

(9.40) 

Po dosazení hodnot reakcí a ostatních parametrů 

𝑣𝐷 =
1

 210 000 ∙ 4 942 550
{∫ (−5263,9 ∙ 𝑥 − 0,36 ∙

𝑥2

2
) ∙ (−

375

395
∙ 𝑥) 𝑑𝑥 +

375

0

+ ∫ [−5236,9 ∙ 𝑥 − 0,36 ∙
𝑥2

2
+ 3556,3 ∙ (𝑥 − 375)] ∙ [−

375

395
 ∙ 𝑥]

395

375

𝑑𝑥 +

+ ∫ (−5362,3 ∙ 𝑥 − 0,36 ∙
𝑥

2

2
) ∙ (−𝑥)

375

0

𝑑𝑥 }, 

𝑣𝐷 = 0,191 𝑚𝑚.  

Následně vypočteme dílčí průhyb vf2 od nosníku 2 na konci celého ramene. 

Výpočet je proveden podle Obr. 9.9. 

 

Jednotlivé vzdálenosti jsou dány následujícími vztahy. Vzdálenost 𝑙 reprezentuje 

vzdálenost konce nosníku 2 od působiště síly F. 

𝑝 + 𝑜 = 𝑙2 + 𝑙3 = 20 + 375 = 395 𝑚𝑚, (9.41) 

𝑙 = 3 ∙ 375 = 1125 𝑚𝑚. (9.42) 

α 

p o 

Vf2 

VD 

VC 

l 

Obr. 9.9 Schéma pro výpočet průhybu na konci ramene 
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Sestavením jednoduchých vztahů získáme hodnotu vzdálenosti o a následně lze 

vypočítat úhel α, který využijeme ke zjištění průhybu vf2. Výpočet je dán vztahy 

𝑝 = 395 − 𝑜, (9.43) 

𝑣𝐶

𝑝
=

𝑣𝐶

395 − 𝑜
=

𝑣𝐷

𝑜
, (9.44) 

𝑜 =
𝑣𝐷 ∙ 395

𝑣𝑐 + 𝑣𝐷
=

0,191 ∙ 395

0,005 + 0,191
= 384,9 𝑚𝑚, (9.45) 

𝑣𝑓2 = t𝑔(𝛼) ∙ (𝑜 + 𝑙) =
𝑣𝐷

𝑜
∙ (𝑜 + 𝑙) =

0,191

384,9
∙ (384,9 + 1125) = 0,155 𝑚𝑚. (9.46) 

Výsledný průhyb na konci ramene způsobený nosníkem 2 je 0,155 mm. 

9.2.3 Průhyb nosníku 3 

Vzhledem k tomu, že nosník 3 je geometricky totožný s nosníkem 2, lze k výpočtu 

použít vztahy (9.38) a (9.40) s takovou úpravou, že se pouze dosadí reakce odpovídající 

nosníku 3. Vztah pro výpočet průhybu vE pod silou RE pak je ve tvaru 

𝑣𝐸  =
1

𝐸 ∙ 𝐽𝑧
{∫ (−𝑅𝐶 ∙ 𝑥 − 𝑞

𝑥2

2
) ∙(𝑟𝐶𝐸∙𝑥)𝑑𝑥 +

𝑙1

0

∫ (−𝑅𝐶  ∙ 𝑥 − 𝑞
𝑥2

2
+

𝑙1+𝑙2

𝑙1

+ 𝑅𝐸 ∙ (𝑥+𝑙1)) ∙ (𝑟𝐶𝐸 ∙ 𝑥 − 1 ∙ (𝑥 − 𝑙1))𝑑𝑥}. 

(9.48) 

Po dosazení hodnot reakcí a ostatních parametrů 

𝑣𝐸  =
1

 210 000 ∙ 4 942 550
{∫ (−3556,3 ∙ 𝑥 − 0,36 ∙

𝑥2

2
) ∙ (

20

395
∙ 𝑥) 𝑑𝑥 +

375

0

+ ∫ [−3556,3 ∙ 𝑥 − 0,36 ∙
𝑥2

2
+ 2109,8 ∙ (𝑥 − 375)] ∙

395

375

∙ [
20

395
∙ 𝑥 − (𝑥 − 375)] 𝑑𝑥}, 

𝑣𝐸 = −0,003 𝑚𝑚.  
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Vztah pro výpočet průhybu vF pod silou RF je ve tvaru 

𝑣𝐹 =
1

𝐸 ∙ 𝐽𝑧
{∫ (−𝑅𝐶 ∙ 𝑥 − 𝑞

𝑥2

2
) ∙(−𝑟𝐶𝐹∙𝑥)𝑑𝑥

𝑙1

0

+

+ ∫ (−𝑅𝐶 ∙ 𝑥 − 𝑞
𝑥2

2
+𝑅𝐸∙(𝑥 − 𝑙1)) ∙

𝑙1+𝑙2

𝑙1

∙ (−𝑟𝐶𝐹 ∙ 𝑥)𝑑𝑥+ ∫ (−𝑅𝐹 ∙ 𝑥 − 𝑞
𝑥

2

2
)

𝑙3

0

∙(−𝑥)𝑑𝑥 }. 

(9.49) 

Po dosazení hodnot reakcí a ostatních parametrů 

𝑣𝐹 =
1

 210 000 ∙ 4 942 550
{∫ (−3556,3 ∙ 𝑥 − 0,36 ∙

𝑥2

2
) ∙ (−

375

395
∙ 𝑥) 𝑑𝑥 +

375

0

+ ∫ [−3556,3 ∙ 𝑥 − 0,36 ∙
𝑥2

2
+ 2109,8 ∙ (𝑥 − 375)] ∙ [−

375

395
 ∙ 𝑥]

395

375

𝑑𝑥 +

+ ∫ (−3640,8 ∙ 𝑥 − 0,36 ∙
𝑥

2

2
) ∙ (−𝑥)

375

0

𝑑𝑥 }, 

𝑣𝐹 = 0,130 𝑚𝑚.  

Pro výpočet průhybu vf3 způsobeného nosníkem 3 jsou využity vztahy (9.45)  

a (9.46), kde se pouze zamění označené průhyby tak, aby odpovídaly nosníku 3 a upraví 

se následující parametr  

𝑙 = 2 ∙ 375 = 750 𝑚𝑚.  

Výpočet průhybu vf3 je pak dán vztahy 

𝑜 =
𝑣𝐹 ∙ 395

𝑣𝐸 + 𝑣𝐹
=

0,130 ∙ 395

0,003 + 0,130
= 386,1 𝑚𝑚, (9.50) 

𝑣𝑓3 = 𝑡𝑔(𝛼) ∙ (𝑜 + 𝑙) =
𝑣𝐹

𝑜
∙ (𝑜 + 𝑙) =

0,130

386,1
∙ (386,1 + 750) = 0,383 𝑚𝑚. (9.51) 

Výsledný průhyb na konci ramene způsobený nosníkem 3 je 0,383 mm. 

9.2.4 Průhyb nosníku 4 

Vzhledem k tomu, že nosník 4 je geometricky totožný s nosníkem 2, lze k výpočtu 

použít vztahy (9.38) a (9.40) s takovou úpravou, že se pouze dosadí reakce odpovídající 

nosníku 4. Vztah pro výpočet průhybu vE pod silou RE pak je ve tvaru 
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𝑣𝐺  =
1

𝐸 ∙ 𝐽𝑧
{∫ (−𝑅𝐸 ∙ 𝑥 − 𝑞

𝑥2

2
) ∙(𝑟𝐸𝐺 ∙ 𝑥)𝑑𝑥 +

𝑙1

0

∫ (−𝑅𝐸 ∙ 𝑥 −  𝑞
𝑥2

2
+

𝑙1+𝑙2

𝑙1

+ 𝑅𝐺 ∙ (𝑥+𝑙1)) ∙ (𝑟𝐸𝐺 ∙ 𝑥 − 1 ∙ (𝑥 − 𝑙1))𝑑𝑥}. 

(9.52) 

Po dosazení hodnot reakcí a ostatních parametrů 

𝑣𝐺  =
1

 210 000 ∙ 4 942 550
{∫ (−2109,8 ∙ 𝑥 − 0,36 ∙

𝑥2

2
) ∙ (

20

395
∙ 𝑥) 𝑑𝑥 +

375

0

+ ∫ [−2109,8 ∙ 𝑥 − 0,36 ∙
𝑥2

2
+ 924,4 ∙ (𝑥 − 375)] ∙

395

375

∙ [
20

395
∙ 𝑥 − (𝑥 − 375)] 𝑑𝑥}, 

𝑣𝐺 = −0,002 𝑚𝑚.  

Vztah pro výpočet průhybu vH pod silou RH je ve tvaru 

𝑣𝐻  =
1

𝐸 ∙ 𝐽𝑧
{∫ (−𝑅𝐸 ∙ 𝑥 − 𝑞

𝑥2

2
) ∙(−𝑟𝐸𝐻 ∙ 𝑥)𝑑𝑥 +

𝑙1

0

∫ (−𝑅𝐸∙𝑥 − 𝑞
𝑥2

2
+

𝑙1+𝑙2

𝑙1

+ 𝑅𝐺 ∙(𝑥 − 𝑙1)) ∙(−𝑟𝐸𝐻∙𝑥)𝑑𝑥+ ∫ (−𝑅𝐻∙𝑥-𝑞
𝑥

2

2
)

𝑙3

0

∙(−𝑥)𝑑𝑥 }. 

(9.53) 

Po dosazení hodnot reakcí a ostatních parametrů 

𝑣𝐻  =
1

 210 000 ∙ 4 942 550
{∫ (−2109,8 ∙ 𝑥 − 0,36 ∙

𝑥2

2
) ∙ (−

375

395
∙ 𝑥) 𝑑𝑥 +

375

0

+ ∫ [−2109,8 ∙ 𝑥 − 0,36 ∙
𝑥2

2
+ 924,4 ∙ (𝑥 − 375)] ∙ [−

375

395
 ∙ 𝑥]

395

375

𝑑𝑥 +

+ ∫ (−2180,4 ∙ 𝑥 − 0,36 ∙
𝑥

2

2
) ∙ (−𝑥)

375

0

𝑑𝑥 }, 

𝑣𝐻 = 0,020 𝑚𝑚.  

Pro výpočet průhybu vf4 způsobeného nosníkem 4 jsou využity vztahy (9.45)  

a (9.46), kde se pouze zamění označené průhyby tak, aby odpovídaly nosníku 4 a upraví 

se následující parametr  

𝑙 = 375 𝑚𝑚.  

Výpočet průhybu vf4 je pak dán vztahy 

𝑜 =
𝑣𝐻 ∙ 395

𝑣𝐺 + 𝑣𝐻
=

0,078 ∙ 395

0,002 + 0,078
= 385,1 𝑚𝑚, (9.54) 
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𝑣𝑓4 = 𝑡𝑔(𝛼) ∙ (𝑜 + 𝑙) =
𝑣𝐻

𝑜
∙ (𝑜 + 𝑙) =

0,020

385,1
∙ (385,1 + 375) = 0,153 𝑚𝑚. (9.55) 

Výsledný průhyb na konci ramene způsobený nosníkem 4 je 0,153 mm. 

9.2.5 Průhyb nosníku 5 

Průhyb vf5 způsobený nosníkem 5 je zde uveden pouze jako výsledek 

neuvedeného výpočtu. Metodika výpočtu je stejná jako pro ostatní nosníky, pouze je 

potřeba sestavit nové momentové rovnice, jelikož nosník 5 je geometricky odlišný od 

ostatních nosníků. Stejně je tomu i v případě průřezové charakteristiky. 

Výsledný průhyb na konci ramene způsobený nosníkem 5 je 𝑣𝑓5 = 0,096 𝑚𝑚. 

9.2.6 Deformace lineárního vedení 

Dále je potřeba uvažovat další faktor, který má zásadní vliv na konečný průhyb. 

Jedná se o přídavnou deformaci způsobenou lineárním vedením. Výrobcem použitého 

lineárního vedení je uvedena informace, že maximální průhyb na konci plně vysunutého 

teleskopického lineárního vedení při maximálním dovoleném zatížení je 1 % z celkového 

zdvihu [16]. Tato vlastnost se týká vedení, které není připojeno k žádné další konstrukci 

a je tudíž nosným prvkem. V použité konstrukci je ale vedení připojeno na nosný prvek 

v podobě soustavy U-profilů, která má výrazně větší tuhost než samotné vedení, a tudíž 

eliminuje průhyb jednotlivých dílů lineárního vedení. 

Deformace lineárního vedení je pak primárně způsobena neideálním stykem 

valivých elementů a vodících drah. Při plném výsuvu lineárního vedení a plném zatížení 

dochází k nepatrné deformaci valivých elementů a vodících drah, což má za následek již 

nezanedbatelnou deformaci na konci ramene.  

Pro potřeby výpočtu byla upravena hodnota konečného průhybu jednoho 

lineárního vedení vzhledem ke značné tuhosti nosného prvku a bezpečnosti vůči 

maximálnímu dovolenému zatížení na hodnotu 0,5 % zdvihu.  

Výpočet vychází z obdobné úvahy jako je zobrazena na Obr. 9.9, kdy se počítá 

dílčí průhyb na konci ramene od jednotlivých vedení. 

Pro zestručnění výpočtové části je uveden pouze výsledek celého výpočtu 

průhybu vv na konci plně vysunutého ramene vlivem deformace vedení a vnitřních vůlí 

ve vedení 𝑣𝑣 = 11,2 𝑚𝑚. 
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Je tedy vidět, že zásadní vliv na konečný průhyb budou mít vlastnosti použitého 

lineárního vedení.  

9.2.7 Výsledný průhyb  

 Výsledný průhyb plně vysunutého a zatíženého ramene je dán součtem dílčích 

průhybů jednotlivých stupňů teleskopu tvořených U-profily a průhybu vlivem deformace 

vedení.  

Vztah pro výpočet výsledného průhybu samotných pevně svázaných U-profilů je 

𝑣𝑓 =  𝑣𝑓2 + 𝑣𝑓3 + 𝑣𝑓4 + 𝑣𝑓5 [𝑚𝑚], (9.56) 

𝑣𝑓 = 0,748 + 0,383 + 0,153 + 0,096 = 1,38 𝑚𝑚.  

Výsledný průhyb při uvažování přídavné deformace vedení je dán vztahem 

𝑣𝑓 𝑐𝑒𝑙𝑘 =  𝑣𝑓 + 𝑣𝑣 = 1,38 + 11,2 = 12,58 𝑚𝑚 (9.57) 

Z výpočtů vyplývá, že průhyb nosného prvku v podobě soustavy U-profilů je 

oproti průhybu vlivem deformace lineárního vedení zanedbatelný, a tudíž lze tvrdit, že 

zvolená konstrukce poskytuje dostatečnou tuhost ramen teleskopu. 

9.2.8 Deformace z analýzy MKP 

Pro ověření výpočtu průhybu byla provedena pevnostní analýza MKP pomocí 

softwaru Autodesk Inventor Professional (Obr. 9.10 a Obr 9.11). Zatížení bylo uvažováno 

stejné jako pro potřeby analytického výpočtu, aby výsledky z obou přístupů mohly být 

porovnány. Analýza byla provedena na zjednodušeném modelu jednoho teleskopického 

ramene, kdy první stupeň ramene je brán jako vetknutý vzhledem k jeho upevnění  

k rámu. 

Výsledná deformace je sledována na konci jednoho plně vysunutého ramene 

zatíženého maximálním dovoleným zatížením podle úvahy popsané v úvodu kap. 9. 

Lineární vedení je uvažováno ve zjednodušené podobě s ideálním stykem valivých 

elementů a vodících drah.  

Hodnota zjištěného průhybu jsou 3,2 mm, což je přibližně 2,4 krát vyšší hodnota 

než hodnota zjištěná analytickým výpočtem. Tento rozdíl je způsobený především 

uvažovaným zjednodušením deformace pro potřeby analytického výpočtu, kdy byl brán 

v úvahu pouze rovinný ohyb. Skutečná deformace je ale komplexnější, jelikož je potřeba 
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uvažovat nezanedbatelný vliv krutu. Tato skutečnost způsobuje znatelný rozdíl ve 

výsledcích. Výsledná hodnota průhybu ramene bude ale ve skutečnosti nižší než zjištěná 

hodnota pomocí analýzy MKP, jelikož deformovaný model neobsahuje unašeče ani osy, 

které svazují obě poloviny soustavy nosných U-profilů dohromady a tím zvyšují tuhost.    

Řešením pro zmenšení deformace vlivem krutu by bylo zvýšení tuhosti 

jednotlivých stupňů teleskopu tím, že v rámci jednoho stupně teleskopu (dva U-profily) 

by se oba U-profily svázaly dohromady na svých čelech například skrze navaření 

plechového plátu. Tím by se zvýšila celková tuhost teleskopického ramene.  

  

A 
ZATĚŽUJÍCÍ SÍLA 

A (2:1) 

Obr. 9.10 Vizualizace deformace teleskopického ramene 

Obr. 9.11 Čelní pohled na deformované rameno 
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10.  Kontrola lineárního vedení 

Pro vazbu jednotlivých stupňů teleskopického ramene k sobě je použito teleskopické 

lineární vedení s jedním výsuvným ramenem od společnosti Nadella ve specifikaci  

LST43 – 770 s délkou 770 mm v zasunutém stavu. Toto vedení bylo zvoleno z důvodu 

potřeby splnění rozměru zařízení v zasunutém stavu a zároveň pro řešení s minimálním 

počtem stupňů teleskopu.  

Každé dva stupně teleskopu jsou svázány dvěma lineárními vedeními, a tudíž síly 

působící na každý stupeň se rozloží na dvě vedení. Z toho důvodu je každé vedení 

zatíženo polovičními hodnotami vypočtených reakčních a tíhových sil vyčíslených  

v kapitole 9.  

Výpočet zatížení teleskopického vedení je proveden podle metodiky popsané 

v katalogu výrobce [16]. Zatěžující síly jsou uvažovány s působištěm v ose y výsuvného 

ramene. Síly mimo tuto osu jsou přepočítány na zatěžující momenty vzhledem ke středu 

výsuvného ramene. 

Výpočet je proveden pro nejzatíženější vedení, což představuje vedení nejblíže 

rámu. Schéma zatížení je zobrazeno na Obr. 10.1. 

 

 

Silové zatížení jednoho lineárního vedení je dáno vztahem  

𝑃 =  
𝐺

2
=  

275

2
= 138 𝑁. (10.1) 

 

Obr. 8.11 Čelní pohled na deformované rameno 

G RD 

Rc y 

Obr. 10.1 Schéma zatížení lineárního vedení 
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Momentové zatížení jednoho lineárního vedení je dáno vztahem  

𝑀 =
𝑅𝑐

2
∙ 10 +

RD

2
∙385=

3556,3

2
∙10 +

5362,3

2
∙385 =1 050 024 𝑁. 𝑚𝑚. (10.2) 

Maximální dovolené zatížení ve směru osy y je 𝐶𝑦 = 12 428 𝑁 a dovolený 

moment vzhledem ke středu výsuvného ramene je 𝑀𝑧 = 3 123 000 𝑁. 𝑚𝑚. 

Při současném zatížení více silami a momenty je výpočet ekvivalentní zátěžné síly 

dán podle katalogu výrobce vztahem [16] 

𝑃𝑒𝑞 = 𝑃 +
𝑀

𝑀𝑧
∙ 𝐶𝑦 = 138 +

1 050 024

3 123 000
∙ 12 428 = 4317 𝑁. (10.3) 

Pro výpočet bezpečnosti použitého vedení vzhledem k maximálnímu 

dovolenému zatížení je využita ekvivalentní hodnota zátěžné síly 𝑃𝑒𝑞 a bezpečnost je 

dána vztahem 

𝑘 =  
𝐶𝑦

𝑃𝑒𝑞
=

12 428

4 317
= 2,89. (10.4) 

Hodnota bezpečnosti je větší než jedna, lze tudíž konstatovat, že použitá 

specifikace lineárního vedení vyhovuje dané aplikaci. 
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11.  Výpočet pohonu 

Jednou z hlavních silových odporových složek, kterou musí motor překonávat, je 

třecí síla vznikající v lineárním vedení vlivem jeho zatížení. Pro návrhový výpočet je 

uvažován součinitel smykového tření na hodnotě μ = 0,1. Tato hodnota zohledňuje 

neideální vazbu valivých elementů a vodících drah v lineárním vedení. 

Hodnotu třecích sil lze stanovit pomocí vypočtených hodnot reakcí vznikajících 

v lineárním vedení při maximálním dovoleném zatížení. Třecí síla na jednom rameni je 

dána vztahem 

𝑇 = (𝑅𝐴 + 𝑅𝐵 + 𝑅𝐶 + 𝑅𝐷 + 𝑅𝐸 + 𝑅𝐹 + 𝑅𝐺 + 𝑅𝐻) ∙ μ [N]. (11.1) 

Po dosazení hodnot reakcí  

𝑇 = (5263,9 + 7344,9 + 3556,3 + 5362,3 + 2109,8 + 3640,8 + 924,4 +

+ 2180,4) ∙ 0,1 = 3038,3 𝑁. 
 

Celková třecí síla obou ramen je dána vztahem 

𝑇𝑐𝑒𝑙𝑘 = 2 ∙ 𝑇 = 2 ∙ 3038,3 = 6076,6 𝑁. (11.2) 

Vysouvání jednotlivých stupňů teleskopu je poměrové a rychlost výsuvu plošiny 

je tudíž dána součtem rychlostí výsuvu jednotlivých stupňů. Jestliže má zařízení čtyři 

stupně, je rychlost pohybu jednoho stupně vůči druhému čtvrtinová oproti rychlosti 

výsuvu plošiny vP a je dána vztahem 

𝑣 =
𝑣𝑃

4
=

20 𝑚𝑚/𝑠

4
= 5 𝑚𝑚/𝑠 =  0,005 𝑚/𝑠. (11.3) 

Potřebný výkon pro překonání třecí síly v lineárním vedení je dán vztahem 

𝑃𝑣 = 𝑇𝑐𝑒𝑙𝑘 ∙ 𝑣 = 6076,6 ∙ 0,005 = 31 𝑊. (11.4) 

Následně je proveden přepočet rychlost výsuvu na otáčky ozubené řemenice, 

která má poloměr r = 23 mm. Přepočet je dán vztahem 

𝑛 =
𝑣 ∙ 30

𝜋 ∙ 𝑟
=

0,005 ∙ 30

𝜋 ∙ 0,023
= 2 𝑚𝑖𝑛−1. (11.5) 

Uspořádání pohonné soustavy je schematicky zobrazeno na Obr. 11.1. Na 

asynchronní elektromotor je napojena šneková převodovka, která je připevněna k rámu. 

Na šnekovou převodovku je připojena vložená převodovka, která má převod i = 1 a slouží 

k otočení směru otáček pro levé teleskopické rameno, aby byl zajištěn výsuv obou ramen 
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stejným směrem. Z vložené převodovky tedy vystupují dva hřídele, kdy každý má opačný 

směr otáčení. 

Následující popis uspořádání je stejný pro obě ramena. Na hřídel vystupující 

z vložené převodovky je nasazena ozubená řemenice 1. Pomocí ozubeného řemenu je 

hnací síla přenášena na ozubenou řemenici 2, která je nasazena na hnací hřídel 

teleskopického ramene. 

 

Asynchronní elektromotor je zvolen 6-pólový kvůli potřebě nízkých otáček  

a dostatečného kroutícího mementu. Parametry zvoleného motoru jako je výkon PM, 

kroutící moment MKM a otáčky nn jsou [17] 

𝑃𝑀𝑛 = 0,75 𝑘𝑊, 

𝑀𝐾𝑀 = 7,8 𝑁. 𝑚 , 

𝑛𝑛 = 930 𝑚𝑖𝑛−1. 

Pomocí frekvenčního měniče lze snížit otáčky na potřebných 200 𝑚𝑖𝑛−1. Výkon 

motoru pak klesne na hodnotu  

Obr 11.1 Uspořádání pohonné soustavy 

ASYNCHRONNÍ ELEKTROMOTOR 

ŠNEKOVÁ PŘEVODOVKA 

OZUBENÝ ŘEMEN 

OZUBENÁ ŘEMENICE 1 

OZUBENÁ ŘEMENICE 2 

VLOŽENÁ PŘEVODOVKA 



  
 

 

62 

𝑃𝑀 =  𝑀𝐾𝑀 ∙
𝜋 ∙ 𝑛

30
= 7,8 ∙

𝜋 ∙ 200

30
= 163 𝑊. (11.6) 

Podle vstupního výkonu je zvolena šneková převodovka CM 050 od společnosti 

RAVEO, která má nominální vstupní výkon daný hodnotou 170 W [18]. Použitá šneková 

převodovka má převodový poměr i = 100 a účinnost η = 0,9. Na výstupu převodovky je 

kroutící moment dán vztahem 

𝑀𝐾𝐼𝐼 =  𝜂 ∙ 𝑀𝐾𝑀 ∙ 𝑖 = 0,9 ∙ 7,8 ∙ 100 = 702 𝑁. 𝑚 . (11.7) 

Výkon na výstupu převodovky je dán vztahem 

𝑃𝐼𝐼 = 𝑀𝐾𝐼𝐼 ∙
𝜋 ∙ 𝑛

30
= 702 ∙

𝜋 ∙ 200

30
= 147 𝑊. (11.8) 

Získaný výkon je využit na pokrytí ztrátového výkonu v lineárním vedení, který je 

stanoven předcházejícím výpočtem na hodnotě Pv = 31 W. Zbylý výkon je využit pro 

pokrytí výkonových ztrát ve vložených převodech a pro překonání nezapočítaných 

odporových sil v ložiskách. 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout inovativní teleskopický podávací 

pohybový mechanismus s translačním pohybem. Mechanismus měl mít řešené řízené 

vysouvání i zasouvání a splňovat pohon pouze jedním motorem. Parametry mechanismu 

byly dané skrze rozměry podávací plošiny, se kterou má navrhnutý mechanismus 

pohybovat. Dále byla dána nosnost plošiny, požadovaná rychlost pohybu a zdvih. 

Navrhnutý inovativní mechanismus měl být ve výsledku implementován do podoby 

reálného polohovacího zařízení. 

První část bakalářské práce obsahuje rešerši dané problematiky. Je zaměřena 

především na rozbor existujících teleskopických mechanismů, ze kterých lze vycházet při 

návrhu vlastního řešení. Je zde uveden pohled na komerčně dostupné teleskopické 

pohybové mechanismy jako náhled na používané konstrukční řešení. V závěru rešerše je 

uveden rozbor základních konstrukčních prvků, jako je lineární vedení nebo pohon, které 

budou nezbytné k realizaci konstrukce. 

Následující kapitoly obsahují rozbor návrhů vlastního řešení a rozpracování 

nejvhodnějšího návrhu do podoby reálného zařízení. V této části je uveden popis celé 

konstrukce polohovacího zařízení, jehož součástí jsou teleskopická ramena 

s implementovaným inovativním teleskopickým mechanismem.  

Výpočtová část se zabývá řešením deformace navrhnutého teleskopického 

ramene. Jedná se o analytický výpočet průhybu teleskopického ramene, kdy je celé 

rameno nahrazeno soustavou nosníků a je analyzován průhyb jednotlivých nosníků a vliv 

těchto částečných průhybů na konečný průhyb na konci teleskopického ramene. 

Analytický výpočet je následně podroben srovnání s analýzou MKP. Porovnání výsledků 

z obou přístupů ukazuje nedostatečně komplexní popis deformace v případě 

analytického výpočtu, ale potvrzuje dostatečnou tuhost celého ramene. Na základě 

informací od výrobce použitého lineárního teleskopického vedení byla stanovena 

přídavná deformace vlivem neideální stykové tuhosti valivých elementů lineárního 

vedení. Ve výsledku je tuhost teleskopického ramene primárně ovlivněna tuhostí 

použitého lineárního teleskopického vedení. 

Poslední část práce obsahuje kontrolu lineárního vedení, která je možná díky 

silovému rozboru ve výpočtové části. Dále je vyřešen vyhovující pohon celého zařízení. 
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