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    R    
Práce se zabývá vytvořením modelu spoušťového a bicího mechanismu revolveru. Pro tvorbu 

modelu byl zvolen analytický přístup s využitím programu MATLAB pro řešení vzniklých 

rovnic. Správnost vzniklého modelu byla ověřena porovnáním se změřenými hodnotami. 

Nakonec byl vzniklý model využit pro otestování možných úprav parametrů mechanismu. 
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    R    
This thesis deals with creation of model of trigger and striking mechanism of revolver. For 

creation of model analytical approach was chosen. For solving of formed equations was used 

MATLAB. Correctness of created model was verified by comparison with values gained by 

measurement. The model was used for testing possible adjustments of mechanism’s parameters. 
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1   O  

Zbraně provázejí člověka již odpradávna. Doba jejich vývoje je tedy prakticky stejně 

dlouhá, jako existence lidstva. Jejich vývoj prošel velmi dlouhou cestu, na jejímž počátku jsou 

neopracované kameny našich nejstarších předků. Pokračuje přes meče a luky antických hrdinů, 

přes vynález střelného prachu ve staré Číně, až po zbraně dnešních armád. Tento vývoj 

se doposud nezastavil. Dnes pole ručních zbraní prakticky opanovaly zbraně palné. Ruční palná 

zbraň patří z hlediska mechanického k těm nejzajímavějším. Přesné odladění jejího vnitřního 

mechanismu je důležité při jakémkoliv použití palné zbraně, zejména při sportovní střelbě. 

Tato práce se zabývá analýzou části vnitřního ústrojí palné zbraně, konkrétně revolveru. 

Modelovanou částí je primárně spoušťový mechanismus, který je ovšem u většiny revolverů 

funkčně velmi úzce spjat s mechanismem bicím. Proto je pro provedení smysluplné analýzy 

potřeba do analýzy zahrnout i tento mechanismus. 

Řešený problém je důležitý především z hlediska určení závislosti odporu spouště 

na dalších parametrech mechanismu. U revolverů je analýza odporu a charakteristiky spouště 

a jejich optimalizace komplikovanější, než u samonabíjecích a samočinných zbraní. U zbraně 

samonabíjecí (stejně jako samočinné) totiž dochází k napnutí bicího ústrojí a podání náboje 

před prvním výstřelem pomocí ovládání závěru zbraně a před každým dalším výstřelem dojde 

k provedení této činnosti automatizovaně s využitím zpětného rázu výstřelu, respektive pomocí 

části energie prachových plynů vzniklých výstřelem, což umožňuje v relativně vysoké míře 

oddělit spoušťový mechanismus od zbylých mechanismů zbraně a dává tedy možnost 

nastavovat charakteristiky spouště relativně svobodně. 

Naprostá většina revolverových konstrukcí je však opakovacích, a proto takovouto 

volnost nenabízejí. Především pokud mačkáme spoušť v dvojčinném režimu (ve kterém je 

od pohybu spouště odvozeno natahování kohoutu) je charakteristika spouště v přímé vazbě 

na chod velké části mechanismu zbraně, zejména na stlačení bicí pružiny (tato pružina dodává 

kohoutu zbraně energii potřebnou k iniciaci zápalky náboje). Právě proto, že u revolverů je 

spoušťový mechanismus mnohem těsněji provázán s ostatními mechanismy zbraně, je 

vytvoření příznivé charakteristiky spouště a dosažení nižšího odporu spouště podstatně 

náročnější a z technického hlediska komplikovanější, než je tomu u poloautomatických 

či automatických zbraní. Tato vazba vytváří potřebu provést i analýzu bicího ústrojí zbraně, 

aby bylo zajištěno, že energie předaná kohoutem pomocí přenosové kulisy a zápalníku 

na zápalku, bude dostatečná pro její iniciaci. 

Vzhledem k tomu, že v jednočinném režimu je činnost spoušťového mechanismu 

omezena prakticky jen na uvolnění bicího mechanismu, nebude v rámci této práce jednočinný 

režim řešen. 
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2  OR        RO  É   

Cílem práce je pomocí vhodného namodelování mechanismu zbraně provést analýzu 

charakteristiky spouště a provést analýzu změny chování mechanismu při úpravě některých 

parametrů. Zhodnocení charakteristiky spouště a její optimalizace je podstatná zejména 

pro sportovní střelbu, neboť zde může optimálně nastavená spoušť rozhodovat o výsledku 

střelce. Nicméně vhodná charakteristika spouště je velmi důležitá i při střelbě rekreační, 

případně obranné. Vzhledem k tomu je cílem práce provést analýzu části vnitřního mechanismu 

revolveru, konkrétně spoušťového a bicího mechanismu. A to v takovém rozsahu, který umožní 

zhodnocení a případnou optimalizaci charakteristiky spouště.  
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3  OŽNO     O   O ÁNÍ  O         Ý   
 Ě    

Aby bylo možné realizovat popis dynamických vlastností mechanické soustavy je nutno 

především vytvořit dynamický model této soustavy a sestavit pohybové rovnice. 

Při modelování dynamických soustav se zpravidla tělesa modelují jako dokonale tuhá 

a zanedbávají se výsledné vnitřní účinky. Pro sestavení pohybových rovnic můžeme využít 

vektorové, nebo skalární metody [1]. Nejjednodušším modelem pro dynamické soustavy jsou 

bodová tělesa, která předpokládají koncentraci hmotnosti tělesa do jediného bodu. Poněkud 

komplexnější je modelování pomocí tuhých těles a jejich soustav. Zvláštní kapitolu 

pak představuje modelování rázových dějů. 

Provádění výpočtů potřebných k vyřešení modelu soustavy bývá často operačně velmi 

náročné. Pro praxi je proto výhodné provádět řešení s pomocí počítačových softwarů. Jednou 

z možností je použít softwary zjednodušující výpočet, další je použití softwarů, které umožňují 

přímo modelovat dynamickou soustavu. 

3.1                         

Při využití většiny metod řešení dynamických úloh je třeba zvolit souřadný systém. 

Ve volbě toho systému zpravidla nejsme omezeni. Pokud zvolíme souřadný systém, 

jehož souřadnice jsou nezávislé a počet jeho souřadnic se shoduje s počtem stupňů volnosti 

řešené soustavy, nazýváme tento souřadný systém zobecněným souřadným systémem. 

Mezi metody dynamiky vhodné pro řešení soustav tuhých těles patří mimo jiné: 

- Metoda uvolňovací 

- Použití základních vět a zákonů pro dynamiku bodů či jejich soustav 

- Metoda redukce mechanické soustavy 

- Lagrangeovy rovnice II. druhu 

3.1.1            ň      

Metoda uvolňovací je základní metodou řešení dynamických soustav. Jedná 

se o univerzální metodu, jejíž výhodou je získání úplného dynamického řešení mechanické 

soustavy. Nevýhodou je naopak značná operační náročnost, protože pro získání řešení je nutné 

vyřešení všech těles soustavy jednotlivě a figurují v něm všechny neznámé vnitřní síly. 

Řešení probíhá doplněním pohybových rovnic těles o kinematické rovnice a rovnice 

vazeb, díky čemuž získáme soustavu n rovnic o n neznámých. Vyloučením závislých veličin 

získáme pro mechanickou soustavu s m stupni volnosti pohybové rovnice s m nezávislými 

souřadnicemi. Po vyloučení vazebních sil z této soustavy získáme pohybové rovnice udávající 

závislost mezi vnějšími silami a parametry pohybu – vlastní pohybové rovnice. 
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3.1.2                                                             

soustav 

Použití této metody se omezuje na soustavy s jedním stupněm volnosti a soustavy 

ve kterých neuvažujeme pasivní odpory. Zpravidla nejsme schopni touto metodou určit vnitřní 

síly v soustavě. Metoda používá tyto věty: 

- Věta o změně pohybové energie 

- Věta o změně hybnosti a momentu hybnosti 

Věta o změně pohybové energie nám umožňuje přímé určení závislosti mezi rychlostí 

a polohou tělesa, k čemuž využívá skutečnost, že kinetická energie soustavy je dána součtem 

kinetických energií všech těles. Větu o změně hybnosti můžeme použít, pokud rychlost je 

konstantní nebo je funkcí polohy a v soustavě nepůsobí pasivní odpory. 

Věta o změně hybnosti a momentu hybnosti se používá, pokud jsou působící síly 

konstantní, případně jsou jejich změny závislé pouze na čase. Metoda využívá toho, že hybnost 

soustavy je rovna součtu hybností jednotlivých těles, respektive hybnosti středu soustavy. 

3.1.3 Metoda redukce mechani             

Metoda redukce se používá místo uvolňovací metody v případech, ve kterých chceme 

získat vlastní pohybovou rovnici. Hodí se zejména pro soustavy, ve kterých neuvažujeme 

pasivní odpory. Tato metoda spočívá v nahrazení soustavy těles jedním virtuálním tělesem, 

což vychází z poznatku, že pro soustavy s jedním stupněm volnosti je možné napsat pohybovou 

rovnici ve stejném tvaru, jako pro jediné těleso. Pro přímočarý, respektive rotační pohyb 

soustavu redukujeme na redukovanou hmotnost, respektive moment setrvačnosti 

a redukovanou sílu, respektive moment. Celá soustava je tak redukována na těleso, které má 

všechny dynamické charakteristiky shodné s původní soustavou. 

Aby bylo použitím této soustavy dosaženo zjednodušení oproti uvolňovací metodě, 

nevycházíme při redukci z vlastní pohybové rovnice určené uvolněním, ale z rovnosti 

kinetických energií, prací a výkonů soustavy skutečné a redukované. Pokud působí pouze 

konzervativní síly, můžeme použít i rovnost potenciálních energií. 

3.1.4 Lagrangeovy rovnice II. druhu 

Pro sestavení pohybových rovnic potřebujeme z dynamických veličin pouze kinetickou 

a potenciální energii soustavy, což znamená, že použití této metody není nijak závislé 

na souřadném systému. Vzhledem k tomu, že obvyklý tvar rovnic je definovaný pro holonomní 

vazby a zobecněné souřadnice, jsou z řešení předem vyloučeny vazbové síly. Metoda vychází 

z d’Alambertova principu. Výsledný tvar Lagrangeových rovnic II. Druhu je: 

 
𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝐸𝑘

𝜕𝑞�̇�
) −

𝜕𝐸𝑘

𝜕𝑞𝑙
+

𝜕𝐸𝑑

𝜕𝑞�̇�
+

𝜕𝐸𝑝

𝜕𝑞𝑙
=

𝜕𝑊

𝜕𝑞𝑙
=

𝜕𝑃

𝜕𝑞�̇� 𝑙

 ;  𝑙 = 1…𝑛 ( 3.1 ) 
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3.2                       

Ráz těles je možné modelovat pomocí několika metod. Nejjednodušší metodou je 

metoda přímého centrálního rázu, která zanedbává tření a zavádí další významná zjednodušení. 

Tato metoda rozlišuje ráz pružných, nedokonale pružných a nepružných těles. Úpravou metody 

přímého centrální rázu je metoda přímého excentrického rázu, která umožňuje počítat ráz těles 

i v situaci, kdy nositelka rázové síly neprochází těžišti obou těles. Nejkomplexnější metodou 

řešení rázu je Hertzova teorie rázu. 

3.2.1                     

Teorie přímého centrálního rázu využívá zákony Newtonovy mechaniky a nahrazuje 

reálná tělesa modelem bodových těles. Přitom vycházíme z toho, že platí tyto předpoklady: 

- Tělesa na sebe vzájemně působí stejnými silami (princip akce a reakce) a tyto síly 

považujeme za vnitřní síly. 

- Rozhodující je vzájemná relativní rychlost narážejících těles. 

- Styk těles nastává pouze na elementární ploše, jejíž normálu nazýváme rázovou 

normálou. 

Směr pohybu těles je totožný s rázovou normálou, která zároveň prochází těžišti těles. 

Předpokládáme také, že na stykové ploše těles není tření a nedochází k otáčení těles. Tělesa 

tedy nekonají rotační pohyb a k řešení můžeme využít rovnici o změně hybnosti soustavy těles. 

Podle chování těles rozlišujeme přímý centrální ráz těles pružných, nedokonale pružných 

a nepružných. 

Teorie přímého centrálního rázu dělí průběh rázu do dvou period. První perioda 

označuje časový úsek od počátku dotyku těles do dosažení maximální deformace těles, 

tedy okamžiku, ve kterém působí největší rázová síla a tělesa vůči sobě mají nulovou relativní 

rychlost. Druhá perioda označuje časový interval trvající od okamžiku počátku zmenšování 

deformace těles do rozpojení těles, která poté mají obecně různé rychlosti.  

Obecně předpokládáme, že po rázu mají tělesa různě velké rychlosti, které vyjádříme 

s pomocí zákona o zachování hybnosti a součinitele restituce ε, který nabývá pro dokonale 

pružný ráz hodnoty 𝜀 = 1, pro nedokonale pružný ráz 𝜀 ∈ (0; 1) a pro dokonale nepružný ráz 

𝜀 = 0. S pomocí koeficientu restituce můžeme vyjádřit i ztrátovou energii. 

3.2.2        x              

Teorie přímého excentrického rázu uvažuje platnost těchto předpokladů: 

- Síla působící z jednoho tělesa na druhé má stejný směr jako rázová normála v bodě 

kontaktu. 

- Na alespoň jedno z těles rázová síla působí tak, že její nositelka neprotíná 

jeho těžiště. 

- Tělesa se pohybují ve směru rázové normály a na dotykové ploše není tření. 

Pokud ve vztazích pro přímý centrální ráz nahradíme hmotnost tělesa i, na které působí 

ráz excentricky, jeho redukovanou hmotností, budou vztahy pro přímý centrální ráz platit 

i pro ráz excentrický. Redukovanou hmotnost tělesa i určíme takto: 
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 𝑚𝑖𝑅 = 𝑚𝑖 ⋅
𝐼𝑖
2

𝑟2 + 𝐼𝑖
2 ( 3.2 ) 

Kde 𝑟 je vzdálenost bodu dotyku od těžiště tělesa 𝑖 a 𝐼𝑖 je moment setrvačnosti tělesa 𝑖 
k jeho těžišti. 

3.2.3                      

Hertzova teorie rázu je pokročilejší teorie rázu, než Newtonova teorie přímého 

centrálního a přímého excentrického rázu. Tato teorie vychází z těchto předpokladů: 

- Tvar těles lze v blízkém okolí kontaktní plochy nahradit kulovými povrchy. 

- Deformace těles jsou omezeny na nejbližší okolí místa styku modelových těles, 

s rostoucí vzdáleností od místa styku deformace prudce klesají. 

- Zanedbáme malá tečná napětí v kontaktních plochách, pro kontaktní dynamické 

napětí platí vztahy odvozené pro statickou kontaktní napjatost tělesa. 

- Trvání rázu je řádově delší než čas, který potřebuje napěťová vlna k průchodu 

tělesem a návratu do místa kontaktu těles. Jsou-li tělesa různě velká, rozhoduje 

rozměr většího tělesa. 

Výpočet parametrů rázu podle této teorie je výpočtově náročnější, než pomocí 

Newtonovy teorie. 

 

3.3                                                      

Pro modelování dynamických soustav je velmi výhodné použití počítačových 

programů, buď pro získání řešení dynamických rovnic vytvořených pomocí některé 

z uvedených metod, nebo pro vytvoření celého modelu a jeho numerického řešení, v případě 

složitějších dynamických systémů. 

Pro realizaci výpočtů klasických rovnic dynamiky jsou plně dostačující softwary typu 

MATLAB [2], který je v této kategorii pravděpodobně nejrozšířenější, nebo jeho neplacená 

alternativa GNU Octave [3]. Alternativou by mohly být programy Maple [4] a MathCad [5]. 

Modely lze také realizovat pomocí programů, které automatizují návrh matematického 

modelu. Do takovýchto softwarů vkládá uživatel pouze geometrii dynamické soustavy, vazby 

mezi tělesy, působící síly a počáteční podmínky [6]. Z těchto údajů pak program vytvoří model. 

Těchto softwarových nástrojů existuje značné množství, uveďme například: 

- PTC Creo (dříve Pro/Engineer) [7] 

- MSC Adams [8] 

- Matlab – Simulink knihovny SimscapeMultibody (dříve SimMechanics) [9] 

- Ansys Motion [10] 
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4          NÍ      N     

Pro seznámení se s řešeným mechanismem je potřeba se nejdříve seznámit 

s terminologií používanou v oblasti palných zbraní. Proto je podkapitola 4.1 věnována osvětlení 

základů potřebné terminologie. Po tomto shrnutí následuje popis modelovaného mechanismu, 

a na základě rozboru mechanismu volba metody modelování mechanismus a kritéria, 

podle kterých bude mechanismus hodnocen. 

4.1 N                         

Názvosloví civilních palných zbraní upravuje norma ČSN 39 5002-1. Dle této normy je 

revolver definován jako „krátká zbraň s pevnou hlavní a otáčivým válcem s nábojovými 

komorami, které se mezi jednotlivými výstřely natáčejí do osy vývrtu hlavně“ [11]. 

 

Obr. 4-1 Revolver Alfa steel 3840 [12] 

Krátká zbraň je normou definována jako zbraň jejíž konstrukce předpokládá střelbu 

za použití jedné ruky [11]. Běžný revolver bychom s využitím termínů použitých v normě 

mohli klasifikovat jako krátkou jednohlavňovou vícekomorovou opakovací palnou zbraň. 

Palná zbraň je střelná zbraň, jejíž funkce je odvozena okamžitým uvolněním chemické 

energie výbušniny. Přičemž střelná zbraň je definována jako zbraň, jejíž funkce je odvozena 

okamžitým uvolněním energie při výstřelu konstruovaná pro požadovaný účinek 

na požadovanou vzdálenost. 

Označení revolveru za jednohlavňovou vícekomorovou zbraň znamená, že revolver má 

jednu hlaveň a více nábojových komor, které jsou uspořádány v otáčivém revolverovém válci. 

Revolverový válec je zásobovací zařízení revolveru, jedná se o otáčivé zásobovací zařízení, 

které obsahuje náboje uložené v nábojových komorách. Opakovací zbraň je 

taková jednohlavňová palná zbraň, která má zásobovací zařízení, u něhož se napnutí bicího 

mechanismu a natočení revolverového válce děje ručním ovládáním příslušného mechanismu 

zbraně. 
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Samozřejmě existují i odlišné konstrukce revolverů. Například revolvery samonabíjecí. 

Nicméně žádná z takovýchto konstrukcí se neprosadila v masovějším měřítku. Jedná 

se tedy spíše o technické zajímavosti, kterými nemá smysl se v této práci zabývat. Podobně jsou 

na tom i revolvery vícehlavňové, které se v minulosti několikrát objevily [13], ale v dnešní době 

se snad žádný takovýto revolver nevyrábí. 

 

Obr. 4-2                                 N    [14] 

Pokud jde o ovládání mechanismu revolveru, většina moderních konstrukcí je 

ovladatelná dvěma způsoby. Buď v režimu DA (double action, tedy dvojčinném), 

ve kterém pouze pomocí pohybu spouště dochází k natočení revolverového válce souběžně 

s čímž dochází k napnutí bicího mechanismu, který se ihned po natažení uvolní a dochází 

k výstřelu. Nebo v režimu SA (single action, tedy jednočinném), ve kterém nejdříve natažením 

bicího kohoutu dochází k napnutí a zachycení bicího mechanismu při současném natočení 

revolverového válce. Bicí mechanismus je pak uvolněn zmáčknutím spouště. Režim SA je, 

zcela logicky, nedostupný například u kapesních revolverů se skrytým kohoutem. 

Oproti tomu režim DA nenajdeme u historických konstrukcí a jejich replik. 

Jako střelivo se pro prakticky všechny moderní revolvery používají kulové náboje 

s mechanickým zápalem. Většina ráží používá středový zápal, některé ráže používají zápal 

okrajový. V případě historických revolverů, či jejich replik, se používají starší systémy jako je 

zápal Lefaucheux, případně perkuse. 

Revolver se skládá z rámu [11], na kterém jsou uchyceny všechny další součásti. 

Těmi se rozumí zejména hlaveň, revolverový válec a spoušťové a bicí ústrojí. Z hlediska 

této práce jsou nejpodstatnější vnitřní ústrojí revolveru, zejména ústrojí spoušťové a bicí. 
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4.2                                  

Spoušťový mechanismus revolveru se skládá ze spouště, dorazu spouště a spoušťové 

pružiny. Spoušť se skládá zejména z jazýčku spouště, který vyčnívá ze zbraně (na jazýček 

spouště působí střelec silou, kterou ovládá spoušťový mechanismus), a záchytu kohoutu, 

který udržuje bicí mechanismus v napnutém stavu. Doraz spouště je konstrukční prvek 

omezující chod spouště. Zpravidla má zastavit chod spouště bezprostředně po vypuštění 

iniciačního ústrojí. Hlavními parametry spoušťového ústrojí jsou délka chodu spouště (celková 

možná dráha spouště) [11], délka spouštění (dráha spouště do uvolnění iniciačního ústrojí), 

odpor spouště a charakteristika spouště (závislost odporu spouště na délce chodu). 

Bicí mechanismus revolveru, zajišťující iniciaci zápalky, se skládá z bicí pružiny, 

kohoutu, a u moderních konstrukcí ze samostatně uloženého zápalníku. Ten je doplněn vratnou 

pružinou a přenosovou kulisou, která slouží jako bezpečnostní prvek umožňující kontakt 

kohoutu se zápalníkem pouze při zmáčknuté spoušti. U starších konstrukcí býval zápalník 

součástí kohoutu a přenosová kulisa se nepoužívala. 

Na spoušťové ústrojí jsou napojeny prvky zajišťující zbytek funkčního cyklu zbraně, 

tedy aretační páka válce a páka ovládající rotaci válce. Aretační páka válce disponuje 

svou vratnou pružinou zajišťující zaaretování válce před výstřelem. Pohyb páky ovládající 

rotaci válce je vymezen příslušnou kulisou v rámu zbraně, na kterou je přitlačována pomocí 

pružiny.  

 

Obr. 4-3 Mechanismus revolveru 

Na Obr. 4-3 je fotografie testovaného revolveru se sundaným krytem a pravou střenkou, 

díky čemuž je odkrytá většina jeho vnitřního ústrojí. Pomocí červených odkazů s červenými 

čísly jsou označeny součásti, pomocí modrých odkazů s modrým písmenem P a číslem jsou 

označeny pružiny. 
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Číslem 1 je označen rám revolveru, číslem 2 spoušť (jazýček je její největší, výrazně 

prohnutá část), která je k rámu přichycena pomocí čepu umístěného nad kořenem jazýčku. 

Záchyt kohoutu vidíme pod stříbrným výčnělkem náležejícím ke kohoutu označenému 

číslem 3. Páka ovládající rotaci válce, označená číslem 4, je ke spoušti připevněna čepem, 

který je jasně patrný v její dolní části. Na fotografii lze také spatřit její výrazné tvarování, 

kterým dosedá na opěrnou plochu na rámu svou vypouklou částí. Součást zajišťující aretaci 

válce je označena číslem 5, tato součást je spojena s rámem revolveru pomocí čepu a se spouští 

pomocí dosedací plochy. Číslem 7 je označen zápalník. Pozice součásti 7 a opření součásti 4 je 

patrnější na Obr. 4-4. Číslo 6 označuje válec revolveru. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o revolver v ráži 6mm Flobert, je funkční část válce pouze menší část opatřená vybráními 

pro aretační páku. Zbytek válce je pouze nefunkčním designovým prvkem, kterým prochází 

hlaveň, jejíž ústí je označeno číslem 8. 

 

Obr. 4-4 Detail mechanismu 

Pružina spouště je na Obr. 4-3 označená jako P2, bicí pružina je označená jako P3 

a pružina aretační součásti válce je označena jako P5. Přítlačná pružina páky ovládající rotaci 

válce není na fotografii zobrazena, neboť je uložena v krytu mechanismu. Její působení je 

na aretační páku přenášeno pomocí kolíku. Pružina zápalníku je uložena v rámu zbraně 

mezi válcem a zápalníkem a není tedy viditelná. 
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V režimu DA je po namáčknutí spouště stlačována aretační páka válce dolů a přenosová 

kulisa spolu s pákou ovládající rotaci válce jsou posouvány směrem vzhůru. Po krátkém 

namáčknutí spouště, dochází ke kontaktu záchytu kohoutu s kohoutem. Záchyt kohoutu 

pak otáčí s kohoutem proti směru hodinových ručiček. Po přerušení kontaktu mezi aretační 

pákou válce a válcem dojde s válcem do kontaktu páka ovládající jeho rotaci a začne jej otáčet. 

Po pootočení válce o jednu rozteč opustí páka ovládající jeho rotaci vybrání na válci 

a pokračuje v cestě vzhůru již mimo záběr. Jakmile je válec natočen do správné polohy, 

je uvolněna aretační páka válce a dojde k jeho opětovné aretaci v požadované poloze (osa 

nábojové komory je totožná s osou hlavně). Krátce poté dosáhne kohout horní úvratě. Kohout 

je poté uvolněn ze záchytu, zároveň přenosová kulisa dosáhne polohy před zápalníkem. Kohout 

je poté pomocí energie akumulované v bicí pružině vymrštěn zpět, načež narazí na přenosovou 

kulisu, která přenese jeho úder na zápalník. Ten se pak pohybuje spolu s kohoutem 

proti zápalce, na kterou udeří a způsobí její iniciaci a tím výstřel zbraně. Po vypuštění kohoutu 

může spoušť ještě krátce pokračovat ve svém chodu. Když dojde k uvolnění spouště, je pomocí 

energie akumulované ve vratné pružině spouště spoušť, přenosová kulisa a páka ovládající 

rotaci válce postupně vrácena po původní polohy. Přitom spoušť obnoví svůj kontakt 

s dotykovými plochami aretační páky válce. 

V režimu SA je chod mechanismu ovládán pomocí pohybu kohoutem, který je rovněž 

realizován manuálně. Pohybem kohoutu je realizováno otáčení spouště, a tedy i odaretování 

válce, jeho natočení a částečné zdvižení přenosové kulisy. Kohout však zůstane zachycen 

v poloze blízké horní úvrati. Zmáčknutím spouště v režimu SA tedy pouze dokončíme natáčení 

kohoutu jeho natočením o malý úhel, uvolníme kohout a přesuneme přenosovou kulisu 

do polohy umožňující přenesení úderu kohoutu na zápalník. 

4.3                                    

Z hlediska modelování soustavy můžeme rozdělit analýzu do tří samostatných fází, 

kterými jsou: pohyb spouště, pohyb kohoutu po vypuštění a dopad kohoutu na zápalník. 

Přičemž pohyb kohoutu i jeho dopad na zápalník se dějí před zastavením pohybu spouště 

o doraz spouště. Výsledky získané pro patřičnou polohu mechanismu z analýzy pohybu spouště 

jsou pro nás vstupem pro analýzu pohybu kohoutu po vypuštění a výsledky analýzy pohybu 

kohoutu těšně před kontaktem s přenosovou kulisou jsou zase vstupem pro analýzu rázového 

děje. 

Fázi pohybu spouště můžeme řešit jako statický jev, neboť zejména při sportovní střelbě 

se střelec snaží o pomalý a plynulý pohyb spouště, pokud možno konstantní rychlostí. Pohyb 

prstu mačkajícího spoušť tedy můžeme považovat za rovnoměrný přímočarý pohyb o velmi 

malé rychlosti. Pro potřeby určování síly nutné k zajištění chodu mechanismu tedy můžeme 

uvažovat pouze sílu potřebnou pro zajištění statické rovnováhy v různých fázích natočení 

mechanismu. 

Protože je pro zajištění správné funkce mechanismu nezbytné i určení charakteristik 

rázu kohoutu na zápalník, je třeba vyřešit i tento děj. Pro pohyb kohoutu po vypuštění a jeho ráz 

na zápalku, není možné použít taková zjednodušení jako pro pohyb spouště. Fázi pohybu 

kohoutu po vypuštění můžeme modelovat pomocí klasické Newtonovské mechaniky a jejích 

zákonů. Fázi dopadu úderníku na zápalník můžeme modelovat za pomoci zákona o zachování 

hybnosti, respektive podle teorie přímého centrálního rázu. 
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Vzhledem k zjednodušením použitým v modelu a jednoduchosti mechanismu je 

náročnost analytického řešení zvoleného modelu problému při využití softwaru MATLAB pro 

získání konkrétních hodnot přijatelná. Řešení tedy provedeme pomocí analytického modelu. 

Následně pro řešení vzniklých soustav rovnic využijeme prostředí MATLAB. 

4.4                               

Mechanismus budeme posuzovat ze dvou hledisek. Prvním je průběh chodu spouště. 

Z tohoto hlediska nás bude zajímat především hladkost průběhu a maximální hodnota odporu 

spouště, přičemž maximální hodnota odporu by měla být co nejnižší. 

Druhým parametrem je spolehlivá iniciace výstřelu. Spolehlivost vyhodnotíme na základě 

porovnání parametrů mechanismu s parametry zápalky náboje. Jako referenční zvolíme zápalku 

používanou pro největší ráži, ve které se revolvery s tímto mechanismem vyrábí. Největší ráže, 

ve které se revolvery s tímto mechanismem vyrábí, je .357 Magnum [15]. Pro tuto ráži 

se používá například zápalka 4,4 SPM od firmy Sellier&Bellot, a. s. [16], která je spolehlivě 

iniciována při dopadové energii 0,151 𝐽, což je energie odpovídající dopadu závaží o váze 55 𝑔 

z výšky 280 𝑚𝑚. 

Protože může být použita i jiná zápalka a v modelu zanedbáváme tření a zavádíme další 

zjednodušení, stanovíme požadovanou energii na vyšší hodnotu. Požadovanou výpočtovou 

energii, se kterou zápalník udeří na zápalku, stanovíme na 0,2 𝐽. Toto zvýšení požadované 

energie zajistí spolehlivost odpálení i při snížení energie vlivem nepřesnosti modelu. 
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5        Á  N  Ý        N     

Vzhledem k zavedeným předpokladům a zjednodušením je výhodné provést statickou 

analýzu mechanismu v polohách, ve kterých dochází ke změnám vazeb v rámci mechanismu. 

Tato část se zabývá analýzou chodu spouště při jejím pohybu, a tedy i chodem celého 

mechanismu v době, kdy jsou jednotlivé části chodem spouště ovlivňovány. V této kapitole 

jsou rozepsány statické jevy především s ohledem na polohy, ve kterých dochází ke změnám 

rovnic popisujících síly působící v mechanismu. 

5.1 Popis modelu mechanismu 

Řešenou část mechanismu zbraně lze znázornit kinematickým schématem na Obr. 5-1. 

Kde těleso ① je rám zbraně, těleso ② je spoušť, na jazýčku spouště působí síla 𝐹1
⃗⃗  ⃗. Těleso ③ 

je kohout. Těleso ④ je páka ovládající rotaci válce a těleso ⑤ je aretační páka válce. 

Nezobrazené těleso ⑥ je revolverový válec, který se v mechanismu projeví pouze silou 

působící na těleso ④ při jeho natáčení. Těleso ⑦ je zápalník, který přenáší energii kohoutu 

na zápalku náboje, čímž iniciuje výstřel. 

Pružina označená indexem 2 je pružina spouště, indexem 3 je označená bicí pružina, 

index 4 nese přítlačná pružina páky ovládající rotaci válce a aretační pružina válce nese index 5. 

Číslem 7 je označena pružina zápalníku. 

Síla 𝐹1
⃗⃗  ⃗ je síla, kterou je třeba působit na jazýček spouště, aby došlo k pohybu 

mechanismu. Předpokládáme působení této síly ve vodorovném směru a vertikální vzdálenost 

nositelky této síly od bodu A považujeme za konstantní. Takovéto předpoklady modelu se blíží 

skutečnému pohybu prstu mačkajícího spoušť, jak je popsán v předchozí kapitole. 

 

Obr. 5-1                                          
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Vzhledem k tomu, že v průběhu chodu mechanismu postupně dochází ke změně 

geometrie a funkčnosti vazeb, toto schéma upravíme pro významné polohy chodu mechanismu, 

kterými z hlediska řešeného problému jsou:  

- Poloha pohybu spouště po kontakt s kohoutem 

o Počáteční poloha mechanismu zbraně. Popisuje fázi pohybu od počátku pohybu 

spouště po kontakt záchytu kohoutu s kohoutem. Schéma mechanismu 

v této poloze je na Obr. 5-2. 

- Poloha od kontaktu spouště s kohoutem po otáčení válce 

o Poloha mechanismu mezi kontaktem spouště s kohoutem a dotykem ovládací 

páky válce s válcem. Během této fáze dojde k odaretování válce. Tato poloha je 

zobrazená na Obr. 5-6. 

- Poloha otáčení válce 

o Poloha mechanismu, ve které dojde k pootočení válce. Páka ovládající rotaci 

válce je v kontaktu s válcem. Je znázorněná na Obr. 5-8. 

- Poloha po zaaretování válce 

o Poloha po natočení válce. Na páku ovládající rotaci válce přestává působit síla 

od válce (pohybuje se po válci mimo funkční vybrání), zároveň dojde k uvolnění 

aretační páky válce, a tedy i k zaaretování válce. Schéma této polohy je  

na Obr. 5-10. 

- Chod spouště po vypuštění kohoutu a Kohout v poloze po vypuštění 

o Poloha, ve které dojde k přerušení kontaktu mezi kohoutem a spouští. Spoušť 

pokračuje v chodu naprázdno až po kontakt s dorazem spouště. Kohout je 

vlivem bicí pružiny hnán do původní polohy. Chod spouště zachycuje Obr. 5-12 

a chod kohoutu Obr. 6-1. 

- Spoušť v poloze po vypuštění a kohout v poloze po vypuštění 

o Poloha, ve které dojde k úderu kohoutu na přenosovou kulisu a tím k výstřelu. 

Kohout se v této poloze zastaví. Tato poloha je znázorněná na Obr. 6-3. 

Ve všech těchto polohách mají řešené soustavy těles vždy jeden stupeň volnosti. Jedná 

se tedy o mechanismy. Statickou rovnováhu mechanismu zajišťuje síla 𝐹1
⃗⃗  ⃗, která působí 

na těleso ②. Úloha je tedy staticky určitá. 

Pro zjednodušení a zpřehlednění schémat na nich nebudeme znázorňovat části 

mechanismu, které kvůli rozpojení vazeb přestaly být součástí mechanismu, 

nebo které již nebudou mít na chod mechanismu žádný vliv. 

Ze schémat je patrné, že úlohu můžeme řešit jako rovinnou, proto platí: 

- Každé těleso má tři stupně volnosti. 

- Rotační vazby odebírají vždy dva stupně volnosti a přidávají dvě neznámé síly (jednu 

ve směru osy x, druhou ve směru osy y). 

- Obecné vazby odebírají jeden stupeň volnosti a přidávají jednu neznámou sílu, 

která působí v místě vazby kolmo na těleso. 

Princip změn velikostí úhlů určujících geometrické poměry na jednotlivých tělesech 

pro přehlednost vždy naznačíme pouze pro jeden úhel, který je graficky nejblíže úhlu 

označujícímu natočení tělesa oproti jeho počáteční poloze. Pomocné výpočty, jako jsou 

geometrické vztahy a podobně jsou uvedeny v Příloze B: Pomocné výpočty. 
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5.2                                      

5.2.1 Poloha pohybu         po kontakt s kohoutem 

Natočení spouště je 𝜑2 = ⟨0°; 3,6°). 

 

Obr. 5-2                                    pohybu         – 𝜑2 = 0° 

Kinematický rozbor:  

 

𝑖 = (𝑛 − 1) ⋅ 𝑖𝑣 − (∑𝜉𝑖

𝑛

𝑖=1

− 𝜂) =

= (4 − 1) ∙ 3 − (𝜉𝐴 + 𝜉𝐶 + 𝜉𝐻 + 𝜉𝐺 + 𝜉𝐷 − 𝜂) =
= (4 − 1) ⋅ 3 − (2 + 2 + 2 + 1 + 1 − 0) = 9 − 8 = 1 

( 5.1 ) 

Statický rozbor: 

 𝑁𝑃 = {𝐹1; 𝐹𝐴𝑥; 𝐹𝐴𝑦; 𝐹𝐶𝑥; 𝐹𝐶𝑦; 𝐹𝐷; 𝐹𝐻𝑥; 𝐹𝐻𝑦; 𝐹𝐺}  

 𝜇 = 9  

 𝜈 = ∑𝜈𝑖

𝑛

𝑖=1

= 3 + 3 + 3 = 9  

 𝜈 = 𝜇  

Máme tedy 9 neznámých a 9 použitelných rovnic. Úloha je tedy staticky určitá. 

Nyní tedy provedeme uvolnění těles a sestavení rovnic statické rovnováhy: Uvolnění 

schématu z Obr. 5-2 je znázorněno na Obr. 5-3, Obr. 5-4 a Obr. 5-5. 
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Těleso ②: 

 

Obr. 5-3                 ② při 𝜑2 = 0° 

 𝐹𝐴𝑥 − 𝐹𝐻𝑥 − 𝐹1 + 𝐹2 ∙ 𝑐𝑜𝑠(90° − 𝛼5) − 𝐹𝐺 ∙ 𝑐𝑜𝑠(90° − 𝛼2) = 0 ( 5.2 ) 

 𝐹𝐻𝑦 − 𝐹𝐴𝑦 + 𝐹2 ∙ 𝑠𝑖𝑛(90° − 𝛼5) − 𝐹𝐺 ∙ 𝑠𝑖𝑛(90° − 𝛼2) = 0 ( 5.3 ) 

 
𝐹𝐻𝑥 ∙ 𝑎3 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛼3) − 𝐹𝐻𝑦 ∙ 𝑎3 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛼3) + 𝐹2 ∙ 𝑙2 + 𝐹𝐺 ∙ 𝑎2 − 𝐹1 ∙ 𝑎1

= 0 
( 5.4 ) 

 

Těleso ④: 

 

Obr. 5-4                 ④     𝜑2 = 0° 

 𝐹𝐻𝑥 + 𝐹4 − 𝐹𝐷 ∙ 𝑐𝑜𝑠(90° − 𝛾1) = 0 ( 5.5 ) 

 𝐹𝐷 ∙ 𝑠𝑖𝑛(90° − 𝛾1) − 𝐹𝐻𝑦 = 0 ( 5.6 ) 

 𝐹𝐷 ∙
𝑐1

𝑠𝑖𝑛(𝛾1)
− 𝐹4 ∙ 𝑐1 = 0 ( 5.7 ) 
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Těleso ⑤: 

 

Obr. 5-5                 ⑤     𝜑2 = 0° 

 𝐹𝐶𝑥 − 𝐹5 − 𝐹𝐺 ∙ 𝑐𝑜𝑠(90° − 𝜀1) = 0 ( 5.8 ) 

 −𝐹𝐶𝑦 − 𝐹𝐺 ∙ 𝑠𝑖𝑛(90° − 𝜀1) = 0 ( 5.9 ) 

 𝐹𝐺 ∙ 𝑑1 − 𝐹5 ∙
𝑙5

𝑐𝑜𝑠(𝜀2)
= 0 ( 5.10 ) 

 

Po úpravách a vyloučení neznámých, které neovlivní velikost výsledné síly, tedy sil 

působících v rotačních vazbách na těleso ①, dostaneme tuto soustavu rovnic:  

 𝐹2 = 𝑀2 ⋅
𝑚

𝑐𝑜𝑠(𝜔0 + 𝜔𝑠)
 ( 5.11 ) 

 𝐹𝐷 = 𝐹4 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛾1) = 𝑘4 ∙ 𝑥4 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛾1) ( 5.12 ) 

 𝐹𝐺 = 𝐹5 ∙
𝑙5

𝑑1 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜀2)
= 𝑘5 ∙ (𝑥50 + 𝑙5 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜑5)) ∙

𝑙5
𝑑1

∙
𝑠𝑖𝑛(𝜑5)

𝑐𝑜𝑠(𝜀2)
 ( 5.13 ) 

 

𝐹𝐻𝑥 = 𝐹𝐷 ∙ 𝑐𝑜𝑠(90° − 𝛾1) − 𝐹4 =
= 𝑘4 ∙ 𝑥4 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛾1) ∙ 𝑐𝑜𝑠(90° − 𝛾1) − 𝑘4 ∙ 𝑥4 =
= 𝑘4 ∙ 𝑥4 ∙ [𝑠𝑖𝑛(𝛾1) ∙ 𝑐𝑜𝑠(90° − 𝛾1) − 1] 

( 5.14 ) 

 𝐹𝐻𝑦 = 𝐹𝐷 ∙ 𝑠𝑖𝑛(90° − 𝛾1) = 𝑘4 ∙ 𝑥4 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛾1) ∙ 𝑠𝑖𝑛(90° − 𝛾1) ( 5.15 ) 

 𝐹1 =
𝐹𝐻𝑥 ∙ 𝑎3 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛼3) − 𝐹𝐻𝑦 ∙ 𝑎3 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛼3) + 𝐹2 ∙ 𝑙2 + 𝐹𝐺 ∙ 𝑎2

𝑎1
 ( 5.16 ) 
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5.2.2 Poloha od                    kohoutem po               

Natočení spouště je 𝜑2 = ⟨3,6°; 17,1°). 

 

Obr. 5-6                     poloze po      pohybu         – 𝜑2 = ⟨3,6°; 17,1°) 

Kinematický rozbor:  

 

𝑖 = (𝑛 − 1) ⋅ 𝑖𝑣 − (∑𝜉𝑖

𝑛

𝑖=1

− 𝜂) =

= (5 − 1) ∙ 3 − (𝜉𝐴 + 𝜉𝐵 + 𝜉𝐶 + 𝜉𝐻 + 𝜉𝐸 + 𝜉𝐺 + 𝜉𝐷 − 𝜂) =
= (5 − 1) ⋅ 3 − (2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 − 0) =
= 12 − 11 = 1 

( 5.17 ) 

Statický rozbor: 

 𝑁𝑃 = {𝐹1; 𝐹𝐴𝑥; 𝐹𝐴𝑦; 𝐹𝐵𝑥; 𝐹𝐵𝑦; 𝐹𝐶𝑥; 𝐹𝐶𝑦; 𝐹𝐷; 𝐹𝐸; 𝐹𝐻𝑥; 𝐹𝐻𝑦; 𝐹𝐺}  

 𝜇 = 12  

 𝜈 = ∑𝜈𝑖

𝑛

𝑖=1

= 3 + 3 + 3 + 3 = 12  

 𝜈 = 𝜇  

Máme tedy 12 neznámých a 12 použitelných rovnic. Úloha je tedy staticky určitá. 
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Obr. 5-7          mechanismu při 𝜑2 = ⟨3,6°; 17,1°) 

Po úpravách a vyloučení sil nepotřebných k získání síly F1 (viz Příloha B) získáme 

tuto soustavu rovnic: 

 𝐹2 = 𝑀2 ⋅
𝑚

𝑐𝑜𝑠(𝜔0 + 𝜔𝑠)
 ( 5.18 ) 

 𝐹𝐸 = 𝐹3 ∙
𝑙3
𝑏1

= 𝑘3 ∙ (𝑥30 + 𝑙3 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜑3)) ∙
𝑙3
𝑏1

 ( 5.19 ) 

 𝐹𝐷 = 𝐹4 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛾1) = 𝑘4 ∙ 𝑥4 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛾1) ( 5.20 ) 

 𝐹𝐺 = 𝐹5 ∙
𝑙5

𝑑1 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜀2)
= 𝑘5 ∙ (𝑥50 + 𝑙5 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜑5)) ∙

𝑙5
𝑑1

∙
𝑠𝑖𝑛(𝜑5)

𝑐𝑜𝑠(𝜀2)
 ( 5.21 ) 

 

𝐹𝐻𝑥 = 𝐹𝐷 ∙ 𝑐𝑜𝑠(90° − 𝛾1) − 𝐹4 =
= 𝑘4 ∙ 𝑥4 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛾1) ∙ 𝑐𝑜𝑠(90° − 𝛾1) − 𝑘4 ∙ 𝑥4 =
= 𝑘4 ∙ 𝑥4 ∙ [𝑠𝑖𝑛(𝛾1) ∙ 𝑐𝑜𝑠(90° − 𝛾1) − 1] 

( 5.22 ) 

 𝐹𝐻𝑦 = 𝐹𝐷 ∙ 𝑠𝑖𝑛(90° − 𝛾1) = 𝑘4 ∙ 𝑥4 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛾1) ∙ 𝑠𝑖𝑛(90° − 𝛾1) ( 5.23 ) 

 

𝐹1 =

=
𝐹𝐸 ∙ 𝑎4 + 𝐹𝐻𝑥 ∙ 𝑎3 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛼3) − 𝐹𝐻𝑦 ∙ 𝑎3 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛼3) + 𝐹2 ∙ 𝑙2 + 𝐹𝐺 ∙ 𝑎2

𝑎1
 

( 5.24 ) 
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5.2.3 Poloha               

Natočení spouště je 𝜑2 = ⟨17,1°; 29,8°). 

 

Obr. 5-8        mechanismu v poloze                    – 𝜑2 = ⟨17,1°; 29,8°) 

Kinematický rozbor:  

 

𝑖 = (𝑛 − 1) ⋅ 𝑖𝑣 − (∑𝜉𝑖

𝑛

𝑖=1

− 𝜂) =

= (5 − 1) ∙ 3 − (𝜉𝐴 + 𝜉𝐵 + 𝜉𝐶 + 𝜉𝐻 + 𝜉𝐸 + 𝜉𝐺 + 𝜉𝐷 − 𝜂) =
= (5 − 1) ⋅ 3 − (2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 − 0) =
= 12 − 11 = 1 

( 5.25 ) 

Statický rozbor: 

 𝑁𝑃 = {𝐹1; 𝐹𝐴𝑥; 𝐹𝐴𝑦; 𝐹𝐵𝑥; 𝐹𝐵𝑦; 𝐹𝐶𝑥; 𝐹𝐶𝑦; 𝐹𝐷; 𝐹𝐸; 𝐹𝐻𝑥; 𝐹𝐻𝑦; 𝐹𝐺}  

 𝜇 = 12  

 𝜈 = ∑𝜈𝑖

𝑛

𝑖=1

= 3 + 3 + 3 + 3 = 12  

 𝜈 = 𝜇  

Máme tedy 12 neznámých a 12 použitelných rovnic. Úloha je tedy staticky určitá. 
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Obr. 5-9                 ② při 𝜑2 = ⟨17,1°; 29,8°) 

Po příslušných úpravách a vynechání sil nepotřebných pro řešení dostáváme soustavu 

rovnic: 

 𝐹2 = 𝑀2 ⋅
𝑚

𝑐𝑜𝑠(𝜔0 + 𝜔𝑠)
 ( 5.26 ) 

 𝐹𝐸 = 𝐹3 ∙
𝑙3
𝑏1

= 𝑘3 ∙ (𝑥30 + 𝑙3 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜑3)) ∙
𝑙3
𝑏1

 ( 5.27 ) 

 𝐹𝐷 = 𝑘4 ∙ 𝑥4 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛾1) + 𝐹6 ∙
𝑐2 ∙ 𝑠𝑖𝑛 (

𝛾1
2

)

𝑐1
 ( 5.28 ) 

 𝐹𝐺 = 𝐹5 ∙
𝑙5

𝑑1 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜀2)
= 𝑘5 ∙ (𝑥50 + 𝑙5 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜑5)) ∙

𝑙5
𝑑1

∙
𝑠𝑖𝑛(𝜑5)

𝑐𝑜𝑠(𝜀2)
 ( 5.29 ) 

 𝐹𝐻𝑥 = 𝑘4 ∙ 𝑥4 ∙ [𝑠𝑖𝑛(𝛾1) ∙ 𝑐𝑜𝑠(90° − 𝛾1) − 1] + 𝐹6 ∙
𝑐2 ∙ 𝑠𝑖𝑛 (

𝛾1
2

)

𝑐1
∙ 𝑐𝑜𝑠(90° − 𝛾1) 

( 5.30 ) 

 𝐹𝐻𝑦 = [𝑘4 ∙ 𝑥4 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛾1) + 𝐹6 ∙
𝑐2 ∙ 𝑠𝑖𝑛 (

𝛾1
2

)

𝑐1
] ∙ 𝑠𝑖𝑛(90° − 𝛾1) + 𝐹6 ( 5.31 ) 

 

𝐹1 =

=
𝐹𝐸 ∙ 𝑎4 + 𝐹𝐻𝑥 ∙ 𝑎3 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛼3) − 𝐹𝐻𝑦 ∙ 𝑎3 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛼3) + 𝐹2 ∙ 𝑙2 + 𝐹𝐺 ∙ 𝑎2

𝑎1
 

( 5.32 ) 
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5.2.4 Poloha po                   

Natočení spouště je 𝜑2 = ⟨29,8°; 33,3°). 

 

Obr. 5-10                                              – 𝜑2 = ⟨29,8°; 33,3°) 

Kinematický rozbor:  

 

𝑖 = (𝑛 − 1) ⋅ 𝑖𝑣 − (∑𝜉𝑖

𝑛

𝑖=1

− 𝜂) =

= (4 − 1) ∙ 3 − (𝜉𝐴 + 𝜉𝐵 + 𝜉𝐻 + 𝜉𝐸 + 𝜉𝐷 − 𝜂) =
= (4 − 1) ⋅ 3 − (2 + 2 + 2 + 1 + 1 − 0) = 9 − 8 = 1 

( 5.33 ) 

Statický rozbor: 

 𝑁𝑃 = {𝐹1; 𝐹𝐴𝑥; 𝐹𝐴𝑦; 𝐹𝐵𝑥; 𝐹𝐵𝑦; 𝐹𝐷; 𝐹𝐸; 𝐹𝐻𝑥; 𝐹𝐻𝑦}  

 𝜇 = 9  

 𝜈 = ∑𝜈𝑖

𝑛

𝑖=1

= 3 + 3 + 3 = 9  

 𝜈 = 𝜇  

Máme tedy 9 neznámých a 9 použitelných rovnic. Úloha je tedy staticky určitá. 
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Obr. 5-11          mechanismu při 𝜑2 = ⟨29,8°; 33,3°) 

Po provedení příslušných úprav a vyloučení neznámých nepotřebných pro řešení 

dostaneme tuto soustavu: 

 𝐹2 = 𝑀2 ⋅
𝑚

𝑐𝑜𝑠(𝜔0 + 𝜔𝑠)
 ( 5.34 ) 

 𝐹𝐸 = 𝐹3 ∙
𝑙3
𝑏1

= 𝑘3 ∙ (𝑥30 + 𝑙3 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜑3)) ∙
𝑙3
𝑏1

∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜑3) ( 5.35 ) 

 𝐹𝐷 = 𝐹4 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛾1) = 𝑘4 ∙ 𝑥4 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛾1) ( 5.36 ) 

 
𝐹𝐻𝑥 = 𝐹𝐷 ∙ 𝑐𝑜𝑠(90° − 𝛾1) − 𝐹4 =

= 𝑘4 ∙ 𝑥4 ∙ [𝑠𝑖𝑛(𝛾1) ∙ 𝑐𝑜𝑠(90° − 𝛾1) − 1] 
( 5.37 ) 

 𝐹𝐻𝑦 = 𝐹𝐷 ∙ 𝑠𝑖𝑛(90° − 𝛾1) = 𝑘4 ∙ 𝑥4 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛾1) ∙ 𝑠𝑖𝑛(90° − 𝛾1) ( 5.38 ) 

 𝐹1 =
𝐹𝐸 ∙ 𝑎4 + 𝐹𝐻𝑥 ∙ 𝑎3 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛼3) − 𝐹𝐻𝑦 ∙ 𝑎3 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛼3) + 𝐹2 ∙ 𝑙2

𝑎1
 ( 5.39 ) 
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5.2.5 Sp   ť v poloze po           kohoutu 

Natočení spouště je 𝜑2 = ⟨33,3°; 36,8°). 

 

Obr. 5-12                     poloze                      – 𝜑2 = ⟨33,3°; 36,8°) 

Vzhledem k tomu, že spoušť je možné domáčknout ještě i po vypuštění kohoutu, je 

vhodné vyhodnotit odpor spouště i v této části chodu. 

Uvolnění tělesa ②: 

 

Obr. 5-13          t    a ③ v poloze                   - 𝜑2 = ⟨33,3°; 36,8°) 

Řešení této části chodu spoustě po úpravě obdržíme ve tvaru: 

 𝐹1 =
𝑙2
𝑎1

∙ 𝑀2 ⋅
𝑚

𝑐𝑜𝑠(𝜔0 + 𝜔𝑠)
 ( 5.40 ) 
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6  YN       O O    

V této kapitole je řešen chod kohoutu po přerušení jeho kontaktu se spouští a jeho dopad 

na zápalník, který zprostředkuje iniciaci zápalky. 

Řešení pohybové rovnice chodu kohoutu umožňuje určit jeho rychlost před dopadem 

na zápalník. Na základě určení této rychlosti pak určíme společnou rychlost pohybu kohoutu 

a zápalníku při dopadu na zápalku. Pomocí této rychlosti následně určíme energii, která je 

na zápalku přenesena dopadem společně se pohybujícího kohoutu a spouště. 

Pro účely této kapitoly redefinujeme úhel 𝜑3 a to tak, že 𝜑3 = 0° právě v okamžiku 

nulového stlačení bicí pružiny. 

6.1 Kohout v poloze po           

Natočení kohoutu je 𝜑3 = ⟨1,877 𝑟𝑎𝑑; 1,255 𝑟𝑎𝑑). 

 

Obr. 6-1                   v poloze           kohoutu – 𝜑3 = ⟨1,877 𝑟𝑎𝑑; 1,255 𝑟𝑎𝑑) 

V okamžiku přerušení vazby mezi kohoutem a spouští je bicí pružina maximálně 

stlačená a kohout se začíná pohybovat. Zrychlení, se kterým se pohybuje, je určeno silou, 

kterou na kohout působí bicí pružina při svém rozpínání. Proti této síle, která působí ve směru 

pohybu, působí moment čepového tření, který vzniká na čepu kohoutu.  

Uvolnění tělesa ③ z Obr. 6-1 je znázorněno na Obr. 6-2. Na základě tohoto uvolnění 

můžeme tedy napsat pohybovou rovnici kohoutu ve vektorovém tvaru: 

 𝐹3
⃗⃗  ⃗ ⋅ 𝑙3 + 𝑀č

⃗⃗ ⃗⃗  = 𝐼3 ⋅ �̈�3
⃗⃗ ⃗⃗   ( 6.1 ) 

Přitom pro velikost F3 a velikost momentu čepového tření Mč platí: 

 𝐹3 = 𝑘3 ∙ 𝑥3 = 𝑘3 ⋅ 𝑙3 ⋅ 𝜑3 ( 6.2 ) 

 𝑀č = √𝐹𝐵𝑥

2 + 𝐹𝐵𝑦

2 ⋅ 𝑟č ⋅ 𝑓č ( 6.3 ) 
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Kde jsou síly FBx
 a FBy

 popsány takto: 

 𝐹𝐵𝑥
= −𝐹3 ∙ 𝑐𝑜𝑠(90° − 𝜑3) ( 6.4 ) 

 𝐹𝐵𝑦
= 0 𝑁 ( 6.5 ) 

Přičemž platí, že φ3 je odchylka od polohy s nulovým stlačením bicí pružiny, 

která odpovídá odchylce od osy x – osa x je ztotožněna ramenem l3 v poloze nulového stlačení 

bicí pružiny. 

Rovnici ( 6.1 ) tedy můžeme převést z vektorového tvaru na skalární a upravit na: 

 𝐼3 ⋅ �̈�3 + 𝑘3 ⋅ 𝑙3
2 ⋅ 𝜑3 − 𝐹3 ∙ 𝑐𝑜𝑠(90° − 𝜑3) ⋅ 𝑟č ⋅ 𝑓č = 0 ( 6.6 ) 

 

Obr. 6-2          t    a ③ v                          - 𝜑3 = ⟨1,877 𝑟𝑎𝑑; 1,255 𝑟𝑎𝑑) 

Pro řešení pomocí Matlabu převedeme rovnici ( 6.6 ) na soustavu obyčejných 

diferenciálních rovnic prvního řádu: 

 𝐼3 ⋅ �̇�2 + 𝑘3 ⋅ 𝑙3
2 ⋅ 𝑥1 − 𝐹3 ∙ 𝑐𝑜𝑠(90° − 𝑥1) ⋅ 𝑟č ⋅ 𝑓č = 0 ( 6.7 ) 

 𝑥2 = �̇�1 ( 6.8 ) 

Kde platí, že: 

 𝑥1 = 𝜑3 ( 6.9 ) 

 𝑥2 = �̇�3 ( 6.10 ) 

Rovnice ( 6.7 ) a ( 6.8 ) upravíme do tvaru vhodnějšího pro výpočet: 

 �̇�1 = 𝑥2 ( 6.11 ) 

 �̇�2 =
𝑘3 ⋅ 𝑙3 ⋅ 𝑥1 ⋅ 𝑟č ⋅ 𝑓č ∙ 𝑐𝑜𝑠(90° − 𝑥1) − 𝑘3 ⋅ 𝑙3

2 ⋅ 𝑥1

𝐼3
 ( 6.12 ) 

Okrajové podmínky pro výpočet soustavy rovnic ( 6.11 ) a ( 6.12 ) budou nulová 

počáteční rychlost a počáteční poloha dopočítaná na základě znalosti síly, kterou na kohout 

v poloze uvolnění působí bicí pružina. Přičemž za nulovou polohu považujeme polohu 

s nulovým stlačením bicí pružiny. Platí tedy: 
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 𝐹3 = 𝑘3 ⋅ 𝑙3 ⋅ 𝜑3 = 𝑘3 ⋅ 𝑙3 ⋅ 𝑥1 ( 6.13 ) 

Po vyjádření 𝑥1 tedy můžeme napsat okrajové podmínky takto: 

 𝑥1 =
𝐹3

𝑘3 ⋅ 𝑙3
 ( 6.14 ) 

 𝑥2 = 0 ( 6.15 ) 

6.2                            kulisu 

Natočení kohoutu je 𝜑3 = 1,255 𝑟𝑎𝑑. 

Úder kohoutu (těleso ③) na zápalník (těleso ⑦) budeme řešit pomocí zákona 

o zachování hybnosti. 

 

Obr. 6-3        mechanismu v poloze dopadu kohoutu na          - 𝜑3 = 1,255 𝑟𝑎𝑑 

Uvolnění tělesa ② z Obr. 6-3 je znázorněno na Obr. 6-4. 

Vzhledem k tomu, že na počátku rázového děje se pohybuje pouze těleso ③, můžeme 
napsat rovnici momentu hybnosti tělesa ③ těsně před začátkem rázového děje. Stav 
těsně před srážkou těles ③ a ⑦ označíme horním indexem 1: 

 𝑏3
1 = 𝐼3 ⋅ �̇�3

1 ( 6.16 ) 

Přičemž platí: 

 𝐼3 = 𝑚3 ⋅ 𝑏2
2 ( 6.17 ) 

 𝑣3
1 = 𝑏2 ⋅ �̇�3

1 ( 6.18 ) 

Na základě rovnic ( 6.16 ), ( 6.17 ) a ( 6.18 ) vyjádříme hybnost tělesa ③ ve stavu 
těsně před počátkem rázového děje: 
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 𝐻3
1 = 𝑚3 ⋅ 𝑣3

1 =
𝐼3

𝑏2
2 ⋅ 𝑏2 ⋅ �̇�3

1 =
𝐼3 ⋅ �̇�3

1

𝑏2
 ( 6.19 ) 

 

Obr. 6-4 Č                                               na          - 𝜑3 = 1,255 𝑟𝑎𝑑 

Dále budeme předpokládat, že je těleso ③ zastaveno až po úderu zápalníku na zápalku, 

tedy že se na konci rázového děje pohybují tělesa ③ a ⑦ společně stejnou rychlostí. Konec 

rázového děje, tedy stav těsně před dopadem zápalníku na zápalku, označíme horním 

indexem 2. 
Můžeme tedy, na základě zákona o zachování hybnosti, napsat rovnici pro ráz 

mezi tělesy ③ a ⑦ v této podobě: 

 𝐻3
1 = 𝐻3

2 + 𝐻7
2 ( 6.20 ) 

Po dosazení: 

 
𝐼3 ⋅ �̇�3

1

𝑏2
=

𝐼3

𝑏2
2 ⋅ 𝑣3

2 + 𝑚7 ⋅ 𝑣7
2;  𝑣3

2 = 𝑣7
2 = 𝑣3+7

2  ( 6.21 ) 

Z rovnice ( 6.21 ) pak můžeme rychlost společně se pohybujících těles po rázu vyjádřit 

takto: 

 
𝑣3+7

2 =
𝐼3 ⋅ �̇�3

1

𝐼3
𝑏2

+ 𝑏2 ⋅ 𝑚7

 ( 6.22 ) 

Z hlediska vyhodnocení této fáze, je pro nás podstatné, zda dojde k iniciaci zápalky 

náboje. Musíme proto vyjádřit celkovou energii, kterou má zápalník pohybující se společně 

s kohoutem, v momentě dopadu na zápalku. Přitom budeme předpokládat, že při dopadu předá 

zápalník, pohybující se společně s kohoutem, veškerou svoji energii zápalce. 

Můžeme nejdřív vyjádřit celkovou energii soustavy ve stavu 2 jako: 

 𝐸𝑐
2 = 𝐸𝑘3

2 + 𝐸𝑘7

2  ( 6.23 ) 

Kde platí, že: 

 𝐸𝑘3

2 =
1

2
⋅ 𝑚3 ⋅ 𝑣3+7

2 2
=

1

2
⋅

𝐼3

𝑏2
2 ⋅ 𝑣3+7

2 2
 ( 6.24 ) 
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 𝐸𝑘7

2 =
1

2
⋅ 𝑚7 ⋅ 𝑣3+7

2 2
 ( 6.25 ) 

Celkovou energii pak můžeme také vyjádřit jako energii uloženou do pružiny zápalníku 

a pohlcenou při dopadu na zápalku takto: 

 𝐸𝑐
2 = 𝐸𝑑𝑜𝑝 + 𝐸𝑝7

2  ( 6.26 ) 

Kde 𝐸𝑑𝑜𝑝 je energie přenesená při dopadu na zápalku a 𝐸𝑝7
2  je energie akumulovaná 

v pružině, pro kterou platí: 

 𝐸𝑝7
2 =

1

2
⋅ 𝑘7 ⋅ 𝑥7

22
 ( 6.27 ) 

Na základě rovnic ( 6.23 ) a ( 6.26 ) můžeme vyjádřit energii přenesenou na zápalku 

jako: 

 𝐸𝑑𝑜𝑝 = 𝐸𝑐
2 − 𝐸𝑃7

= 𝐸𝑘3

2 + 𝐸𝑘7

2 − 𝐸𝑝7
2  ( 6.28 ) 

Po dosazení za kinetické energie součástí z ( 6.24 ) a ( 6.25 ) a potenciální energii 

pružiny z ( 6.27 ) a úpravě dostaneme tvar: 

 𝐸𝑑𝑜𝑝 =
1

2
⋅ (

𝐼3

𝑏2
2 + 𝑚7) ⋅ 𝑣3+7

2 2
−

1

2
⋅ 𝑘7 ⋅ 𝑥7

22
 ( 6.29 ) 

Energii spočtenu pomocí rovnice ( 6.29 ) pak porovnáme s hodnotou energie potřebné 

k iniciaci zápalky. 
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7  Ý     Y 

V této kapitole jsou shrnuty výsledky získané pomocí výpočtů realizovaných v Matlabu. 

Příslušné m-skripty jsou v Příloze C této práce. Nejdříve pro mechanismus, jehož parametry 

odpovídají skutečnému mechanismu, poté pro upravené parametry mechanismu.  

Jako upravované parametry mechanismu byly zvoleny tuhosti pružin a součinitel 

čepového tření v kohoutu. A to z toho důvodu, že se v praxi jedná o nejsnáze měnitelné 

parametry mechanismu.  Vstupní hodnoty skutečného i upravených mechanismu jsou uvedeny 

v tabulkách v Příloze A: Vstupní hodnoty výpočtů. 

7.1                                     

Vykreslení síly, kterou působí spoušťová pružina (k2) na spoušť (těleso ②), 

znázorněné na Obr. 7-1, spolu s momentem této pružiny, je zajímavé, neboť moment pružiny 

se nemění. Oproti tomu síla, kterou pružina působí, klesá. Geometrie svazující spoušť 

a tuto pružinu, je zjevně vyřešena tak, že stlačení spoušťové pružiny se prakticky nemění 

a rameno, na kterém je tento moment přenášen na spoušť se s natočením spouště postupně 

zvětšuje, což vede k poklesu síly, kterou tato pružina působí. 

 

Obr. 7-1                 k2 
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Charakteristika spouště (velikost síly 𝐹1
⃗⃗  ⃗ v závislosti na natočení spouště), vykreslená 

na Obr. 7-2, pak zcela zřetelně vykazuje prudký nárůst síly potřebné k pohybu spouští 

při kontaktu spouště s kohoutem. To je způsobeno velkým předepnutím bicí pružiny. 

Maximální hodnota odporu spouště je 48,94 𝑁. 

 

Obr. 7-2                         

Energie, kterou přenesou na zápalku je 0,277 𝐽, což zajišťuje odpálení zápalky, 

při uvažování hodnoty její iniciační energie 0,200 𝐽, s bezpečností 1,38. Graf zobrazující 

závislost natočení a úhlové rychlosti na čase zobrazený na Obr. 7-3 pak zobrazuje teoretický 

průběh, který by pohyb kladívka měl, pokud by nedošlo k jeho zastavení. 

 

Obr. 7-3 N                                        
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7.2                                            

První úprava mechanismu spočívá ve snížení tuhosti pružiny spouště (k2). Výsledkem 

této úpravy mechanismu je snížení maximálního odporu spouště (velikosti síly 𝐹1
⃗⃗  ⃗) na 48,14 𝑁. 

Je tedy zcela jasně patrné, že změna tuhosti spoušťové pružiny nemá na odpor spouště v případě 

revolveru žádný zásadní vliv. Výsledné charakteristiky spouště všech mechanismů jsou 

zobrazeny na Obr. 7-4. 

Druhou změnou parametrů bylo snížení tuhosti bicí pružiny (k3). Touto úpravou bylo 

dosaženo snížení maximálního odporu spouště na 35,49 𝑁. Energie přenesená na zápalku 

poklesla na 0,199 𝐽, což znamená bezpečnost odpalu jen 0,99. Taková hodnota není přijatelná. 

Proto byla pro třetí úpravu mechanismu tuhost k3 navýšena. Maximální odpor spouště 

vzrostl na 40,36 𝑁. Energie přenesená na zápalku vzrostla na 0,229 𝐽 a bezpečnost odpalu 

vyšla 1,14. 

Další úprava mechanismu spočívala, oproti třetí úpravě, ve snížení součinitele čepového 

tření kohoutu. Odpor spouště proto zůstal stejný jako v předchozím případě. Přenesená energie 

se zvýšila 0,231 𝐽, bezpečnost odpalu na 1,15. Lze tedy konstatovat, že změna součinitele 

čepového tření v rozmezí běžně udávaném pro styk kovových povrchů [17] má velmi malý vliv 

na přenesenou energii. 

V páté úpravě byla opět navýšena tuhost k3, ostatní parametry zůstaly z předchozí 

úpravy zachovány. Maximální hodnota odporu spouště touto úpravou vzrostla na 41,98 𝑁. 

Na zápalku je přitom přenesena energie 0,240 𝐽 s bezpečností odpalu 1,20. 

Poslední úprava pak pracovala s dalším navýšením k3 a vrácením součinitele čepového 

tření na původní hodnotu. Maximálního odporu spouště byl 42,79 𝑁, a přenesená energie 

0,243 𝐽, což znamená bezpečnosti odpalu 1,22. 

Z výsledků je patrné, že nejlepší cestou pro optimalizaci maximálního odporu spouště, 

je snížení tuhosti bicí pružiny. Tyto výsledky pak můžeme podpořit snížením tuhosti spoušťové 

pružiny a součinitele čepového tření. Avšak to samo o sobě nemá prakticky žádný vliv. 

 

Obr. 7-4                                                                     
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8  ORO NÁNÍ  O       N  Ě  NÝ   
 O NO     

Pro ověření správnosti vytvořeného modelu mechanismu bylo zvoleno porovnání 

se skutečnými vlastnostmi reálného mechanismu. Za tímto účelem bylo provedeno změření 

charakteristiky spouště na k tomu určeném zařízení. Na základě tohoto měření je možné 

porovnat vypočítanou sílu potřebnou k pohybu spouště se silou, která je k tomu skutečně 

potřebná. Ověření správnosti výpočtu dynamického chování kohoutu bylo provedeno 

na základě určení obvodové rychlosti kohoutu při dopadu na zápalku. K tomu byla využita data 

získaná ze záznamu pohybu kohoutu za použití rychloběžné kamery [18]. 

8.1                               

Pro toto porovnání bylo provedeno měření s posuvem provedeným po krocích. Délka 

kroku byla 0,5 𝑚𝑚 a po provedení každého kroku, byl zaznamenán odpor spouště a vyfocen 

stav mechanismu zbraně. Body tohoto měření (díky znalosti polohy mechanismu a odporu 

spouště) zároveň sloužily jako uzly pro výpočtový model. Porovnání změřených a vypočtených 

hodnot je nejnázornější pomocí vykreslení vypočtených a naměřených hodnot odporu v uzlech 

do jednoho grafu (Obr. 8-1). Ze vzniklého grafu je jasně patrné, že výpočtový model má 

podstatně lineárnější chování než skutečný mechanismus. 

Na začátku posuvu spouště reálného mechanismu dochází nejdříve k vymezení vůlí, 

které výpočtový model není schopen postihnout. Dále růst odporu spouště v důsledku 

stlačování bicí pružiny je u reálného mechanismu podstatně zakřivenější a hladší, 

než u výpočtového modelu. Tento rozdíl je nejspíše způsobený tvarem součástí. Tvar součástí 

byl navržen tak, že se při pohybu spouště mění délka ramene, na kterém na spoušť působí 

reakční síla od kohoutu, což model dostatečně nevystihuje. Model pak také nepostihuje 

charakter propadu spouště po vypuštění kohoutu.  

Již z grafu je patrné, že maximální změřená hodnota odporu spouště je velmi blízká 

maximální spočtené hodnotě. Přesná hodnota maximálního změřeného odporu spouště je 

49,14 𝑁. Maximální hodnota odporu spouště získaná výpočtem je 48,94 𝑁. Rozdíl těchto 

hodnot je 0,20 𝑁, což je méně, než půl procenta spočtené hodnoty (0,25 𝑁). I přes značnou 

linearizaci průběhu je tedy výpočtový model pro určení maximální hodnoty odporu velmi 

přesný. 
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Obr. 8-1                                                         

8.2                           kohoutu 

K měření byl použit revolver stejného typu jako je revolver použitý pro tvorbu 

výpočtového modelu [18]. Na základě vyhodnocení záznamu byla obvodová rychlost kladívka, 

při dopadu na úderník, určena jako přibližně 6,5 𝑚 ∙ 𝑠−1. Obvodová rychlost byla určena v části 

kladívka dopadající na zápalník, takže je pro porovnání s vypočtenou hodnotou použitelná. 

Je třeba mít na paměti, že změřená hodnota je zatížená chybou, protože měření končí 

krátce před dopadem. V poloze, ve které nastává dopad kohoutu na zápalník, je již měřený bod 

na kohoutu skryt. Z toho důvodu je změřená hodnota o něco menší než skutečná rychlost. 

Porovnání změřené rychlosti kohoutu s výpočtovou je zatíženo chybou modelu i měření. 

Na základě měření vypočtená úhlová rychlost kohoutu, při uvažování stejného poloměru 

otáčení, jako na modelu, je přibližně 185 𝑟𝑎𝑑/𝑠. Velikost úhlové rychlosti, se kterou pracuje 

model je 236,14 𝑟𝑎𝑑/𝑠. Rychlost dopadu kohoutu je tedy vyšší, než je rychlost změřená. 

Odchylka je nejspíše z části způsobena modelováním na jiném poloměru rotace, 

než na jakém probíhalo měření. 
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9  Á ĚR 

Cíl práce, tedy vytvoření analytického modelu mechanismu palné zbraně, se podařilo 

splnit. Vytvořený model lze rozdělit na část modelující chování spoušťového mechanismu 

a část modelující chování bicího mechanismu po vypuštění kohoutu. Část modelující 

spoušťový mechanismus slouží k modelování charakteristiky spouště. Část modelující bicí 

mechanismus pak k určení spolehlivosti iniciace zápalky náboje. Tím vzniká poměrně 

komplexní a ucelený analytický model mechanismu palné zbraně. 

Vzniklý analytický model spoušťového mechanismu není schopen zcela přesně 

postihnout skutečný průběh odporu spouště, což dokládají provedená měření. Nepřesnost 

se projevuje zejména na začátku chodu spouště, kdy odpor narůstá z nulové hodnoty, což je 

způsobeno vymezováním vůlí. Dále pak při počátku kontaktu spouště s kohoutem, kde je nárůst 

odporu sice strmý, ale ne skokový, jako ve vytvořeném modelu. V počáteční fázi natáčení 

kohoutu také model vykazuje podstatně vyšší hodnotu odporu. Tento rozdíl je patrně způsoben 

tím, že model velmi zjednodušuje geometrii záchytu kohoutu. Střední část natáčení kohoutu 

(při které je natáčen válec), však model vystihuje poměrně přesně. Těsně před vypuštěním 

kohoutu pak opět rozdíl narůstá, neboť skutečný odpor spouště poklesne, zatímco dle modelu 

stále narůstá. Toto je způsobeno patrně opět geometrií záchytu kohoutu, která se projevuje 

změnou ramene, na kterém působí reakční síla kohoutu na spoušť. Celkově je patrné, že model 

skutečnou charakteristiku spouště značně linearizuje. Hodnota maximálního odporu spouště 

se sice dobře shoduje, nicméně při měření byla tato hodnota dosažena v jiné poloze spouště 

než pomocí výpočtu. 

Model bicího mechanismu se při porovnání s experimentálně určenou hodnotou úhlové 

rychlosti kohoutu jeví jako přijatelně přesný. Změřená hodnota je sice nižší než vypočítaná 

hodnota, nicméně měření probíhalo na poloměru odlišném od poloměru, se kterým bylo 

počítáno v rámci výpočtů. Dalším zdrojem odchylky je výpočet úhlové rychlosti v jiné poloze 

kohoutu, než v jaké bylo zastaveno měření. Proto se tato část modelu jeví jako přijatelná. 

Při experimentování s úpravami parametrů mechanismu se jako klíčový prvek 

pro určení maximální hodnoty odporu projevuje tuhost bicí pružinu. Při snížení tuhosti pružiny 

klesal odpor spouště poměrně výrazně. Vzhledem k hodnotám sil, kterými působila aretační 

pružina válce a přítlačná pružina páky ovládající rotaci válce, nemá jejich úprava prakticky 

žádný vliv na výslednou charakteristiku spouště. Vliv pružiny spouště je sice také poměrně 

malý, ale přesto se optimalizací její tuhosti, dá dosáhnout snížení maximální hodnoty odporu. 

Ve vztahu ke snižování tuhosti bicí pružiny se jeví jako nezanedbatelný faktor i součinitel tření 

působící v čepu kohoutu. 

Model je tedy využitelný především pro hodnocení maximálního odporu spouště. 

V této oblasti se zdá dostatečně přesný. Pro posouzení plynulosti chodu spouště příliš vhodný 

není, protože charakteristiku spouště silně linearizuje. Pro hodnocení bezpečnosti odpalu 

se taktéž jeví jako přijatelný, neboť odchylka od změřené rychlosti kohoutu se jeví 

jako přijatelná. 
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Zlepšení modelu a zpřesnění výpočtů by bylo možné dosáhnout několika způsoby. Jisté 

zpřesnění by mohlo přinést provedení měření odporu spouště ve více uzlových bodech, 

s čímž souvisí i získání přesnějšího určení bodů, ve kterých dochází ke změnám v kontaktu 

jednotlivých částí mechanismu, a tedy i silového působení. K výraznému zpřesnění by měla 

vést je lepší aproximace složitějších tvarů součástí, zejména záchytu kohoutu. Tím by mělo být 

dosaženo alespoň částečného delinearizování modelu. Také by bylo vhodné vytvořit model 

mechanismu například v programu MSC Adams a porovnat výsledky dosažené pomocí obou 

modelů. Pro kvalitnější ověření by bylo vhodné provést více měření odporu spouště a zejména 

provést nové měření rychlosti bicího kohoutu při dopadu na zápalku. 
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11    N     Í O  

        A: V               v     ů 

Tištěná příloha obsahující vstupy pro výpočty jednotlivých variant mechanismu. 

        B          v       

Elektronická příloha obsahující pomocné výpočty. 

        C: M-               

Elektronická příloha obsahující m-skripty pro řešení jednotlivých mechanismů: 

ChodSpousteOrig, PohybKohoutuOrig, ChodSpousteVar1, PohybKohoutuVar1, 

ChodSpousteVar2, PohybKohoutuVar2, ChodSpousteVar3, PohybKohoutuVar3, 

ChodSpousteVar4, PohybKohoutuVar4, ChodSpousteVar5, PohybKohoutuVar5, 

ChodSpousteVar6, PohybKohoutuVar6. 

        D:                 

Elektronická příloha obsahující změřené hodnoty uspořádané v tabulce Excel. 
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  Í O           NÍ  O NO Y  Ý OČ Ů 

                     

Moment setrvačnosti kohoutu je 𝐼3 = 12,766 𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝑚2
. Hmotnost zápalníku je  

𝑚7 = 0,003 𝑘𝑔 [19]. Stlačení pružiny zápalníku 𝑥7
2 = 1 𝑚𝑚 [19]. Síla potřebná k otáčení 

válce je 𝐹6 =  15 𝑁. Svislá vzdálenost mezi prstem mačkajícím spoušť a osou rotace spouště je 

22 𝑚𝑚. Energie potřebná pro odpálení zápalky je 𝐸𝑖 = 0,2 𝐽. U skutečného mechanismu 

uvažujeme součinitel tření čepu kohoutu fč = 0,15 při poloměru čepu rč = 2 𝑚𝑚 [19]. 

                                

Geometrické parametry skutečného mechanismu jsou uvedeny v Tab. 1 a tuhosti pružin 

skutečného mechanismu a počáteční stačení pružin skutečného mechanismu je uvedeno 

v Tab. 2. V Tab. 3 jsou uvedeny parametry potřebné k přepočtu úhlů natočení těles 3 a 5 z tělesa 

2, a Tab. 4 obsahuje údaje pro spočítání síly, kterou působí spoušťová pružina na těleso 2. 

Tab. 1                                                   [  ] 

            v          Ú   v          

 R      Hodnota [mm] R      Hodnota  

② a1 22,00 α   75°  ‘ 

 a2 8,80 α     °  ‘ 

 a3 11,50 α   -  °4 ‘ 

 a4 16,40 α4    °  ‘ 

 l2 11,30 α5  -5 ° 4‘ 

③ b1 10,70 β    5°  ‘ 

 b2 34,80 β   -7 °  ‘ 

 l3 11,20 β    7° 4‘ 

④ c2 25,00 γ   7 °5 ‘ 

 l4 2 - - 

⑤ d1 6,80 ε   -  °  ‘ 

 l5 4,50 ε   -  °47‘ 

        

        

t2 13,03 ψ  -5 °  ‘ 

- - θ    ° 7‘ 
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Tab. 2                                                                  [19] 

Tuhosti    ž                      

        Hodnota         Hodnota 

k2       N∙ ∙   -1 ω   4°  ‘ 

k3   7  N∙  -1 x30 14,5 mm 

k4   7  N∙  -1 x4  3,0 mm 

k5      N∙  -1 x50  3,1 mm 

k7      N∙  -1 - - 

 

Tab. 3 G                                    [19] 

       

     v          

R      Hodnota [mm] 

③ h3 25 

 v3 7,5 

⑤ h5 13,3 

 v5 1 

 

Tab. 4 R                                 2 [19] 

     v          Ú   v          

R      Hodnota [mm] R      Hodnota 

s 8,61 ω   4°  ‘ 

t 20,4   
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Parametry, které budou upravovány, jsou tuhosti pružin a součinitel čepového tření 

v čepu kohoutu. Zbytek parametrů nebude měněn. 

Parametry 1.                       

Součinitel čepového tření má hodnotu fč = 0,15. 

Tab. 5                                         

           ž   

        Hodnota 

k2    5 N∙ ∙   -1 

k3   7  N∙  -1 

k4   7  N∙  -1 

k5      N∙  -1 

k7      N∙  -1 

                                   

Součinitel čepového tření má hodnotu fč = 0,15. 

Tab. 6                                         

           ž   

        Hodnota 

k2    5 N∙ ∙   -1 

k3      N∙  -1 

k4   7  N∙  -1 

k5      N∙  -1 

k7      N∙  -1 
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Součinitel čepového tření má hodnotu fč = 0,15. 

Tab. 7                                         

           ž   

        Hodnota 

k2    5 N∙ ∙   -1 

k3      N∙  -1 

k4   7  N∙  -1 

k5      N∙  -1 

k7      N∙  -1 

 

          4                        

Součinitel čepového tření má hodnotu fč = 0,10. 

Tab. 8                4                        

           ž   

        Hodnota 

k2    5 N∙ ∙   -1 

k3      N∙  -1 

k4 0,71 N∙  -1 

k5      N∙  -1 

k7      N∙  -1 
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          5                        

Součinitel čepového tření má hodnotu fč = 0,10. 

Tab. 9                4                        

           ž   

        Hodnota 

k2    5 N∙ ∙   -1 

k3 2,40 N∙  -1 

k4   7  N∙  -1 

k5      N∙  -1 

k7      N∙  -1 

 

                                   

Součinitel čepového tření má hodnotu fč = 0,15. 

Tab. 10                4                        

           ž   

        Hodnota 

k2 0,15 N∙ ∙   -1 

k3   45 N∙  -1 

k4   7  N∙  -1 

k5      N∙  -1 

k7      N∙  -1 

 

 


