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ABSTRAKT 

V této práci jsou shrnuty poznatky nutné k řešení statických úloh typu NNTP. Jsou zde 
vymezeny všechny důležité pojmy a vysvětleny mechanismy fungování těchto vazeb. 
Praktickou částí bylo vytvoření programu, který má být schopen takovéto úlohy řešit podle 
principů, jaké jsou studentům předávány v kurzu statiky na FSI. V programu je proveden 
rozbor a řešení několika úloh, které vystihují danou problematiku. Ty jsou představeny v textu 
práce. 
Práce i program byly tvořeny se záměrem prohloubení znalostí o řešení problémů statiky. 

ABSTRACT 

This thesis summarize knowlidge necessary for solving problems of statics with resistant 
effects. Thesis defines all important terms and explains mechanics of this kind of object 
interaction. The practical part deals with creating application, which should be able to solve 
this kind of task acording to principles, which students of statics at FME are learned. There are 
shown in the text several problems, which are solved using created program. These should 
present studied problematics. 
Thesis and program are intended to deepen knowledge of solving statics problems. 
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1 ÚVOD 

Tato práce je zaměřena na řešení statických úloh. Ty v technické praxi provázejí veškerou 
návrhovou činnost a navazuje na ně pevnostní návrh jednotlivých těles. Je běžné, že při návrhu 
součástí několikrát dochází ke změně jejich parametrů, než se dojde k optimálnímu řešení, 
proto je nutné, aby konstruktér byl zdatný v řešení těchto úloh a dobře rozuměl této 
problematice. Možnost parametrického vyjádření veličin hledaných při statické analýze je 
velkou výhodou, neboť umožňuje rychlé přepočítání těchto veličin a zároveň dobře ukazuje, 
jak se které parametry podílejí na zatížení jednotlivých těles. 

1.1 Cíl práce 

Cílem této práce je shrnout poznatky statiky se zaměřením na řešení úloh, ve kterých nelze 
zanedbat pasivní účinky způsobené pohybem ve vazbách mezi tělesy. Práce je psána tak, aby 
posloužila jako doplňující studijní materiál k předmětu Statika. 
Dalším cílem je na základě shrnutých poznatků vytvořit interaktivní aplikaci pracující 
v programu s otevřenou licencí, tak aby bylo jeho použití dostupné pro každého, kdo má 
zájem. Program má umět řešit úlohy statiky se všemi náležitostmi, které se vyskytují na 
cvičeních statiky. 
Poslední částí bude ukázat použití tohoto programu na zvolené soustavě tříkolky. Sestava je 
zvolena tak, aby při jejím řešení mohlo být poukázáno na obtíže které běžně doprovázejí řešení 
reálných úloh. Na sestavě má být vyřešeno více pohybových stavů a hledané veličiny mají být 
vyjádřeny na základě vybraných parametrů. 
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2 STATIKA A MECHANIKA TĚLES 

Statika (z řeckého slova στατικος = nehybný) je jednou z nejstarších částí fyziky a společně 
s kinematikou a dynamikou tvoří obor zvaný mechanika[1]. Poznatky mechaniky pomáhaly 
dlouhou dobu utvářet základní fyzikální zákony a tudíž měly zásadní vliv na ostatní vědní 
obory[1]. Od svých počátků je mechanika základní technickou vědou. Je tedy pochopitelné, že 
pro účely strojního inženýrství je její zařazení zcela nezbytné. 
Prvotní poznatky mechaniky jsou známé člověku již od ranného dětství, ačkoli je vnímá spíše 
intuitivně. Např. při snaze přemístit nějaký předmět (jako zvednout kámen nebo hodit míček) 
si všimneme, že je potřeba použít sílu, abychom překonali jistý odpor, který těleso vůči 
takovéto změně projevuje. Zároveň je nám zřejmé, že tato síla bude rozdílná pro různé 
předměty různých velikostí. Je tedy jisté, že existuje spojitost mezi silou a pohybem. 
Tuto spojitost však dostatečně popsal až v 17. století Isaac Newton[2]. Na základech jeho práce 
vznikla tzv. newtonovská mechanika. Tu dnes rozšiřují novější teorie, jako teorie relativity, 
nebo kvantová mechanika[2], avšak pro téměř veškeré běžné situace je rozdíl mezi těmito 
modely minimální a tudíž je použitelnost klasické newtonovské mechaniky rozsáhlá 
s dostačující přesností. 

2.1 Rozlišovací úroveň a vytváření modelů 

Před zahájením řešení jakéhokoli problému, je nutné tento problém správně popsat. 
V technické oblasti nám pro popis problémů slouží matematika a fyzika. Díky těmto vědám 
jsme schopni nahradit reálný objekt (ať už existující, nebo navrhovaný) modelem jehož 
chování můžeme predikovat na základě nám známých vstupních podmínek. 
Při vytváření takového modelu je nutné správně zvolit rozlišovací úroveň, na které hodláme 
problematiku řešit. Rozlišovacích úrovní lze uvažovat hned několik. Absolutní rozlišovací 
úrovní rozumíme takovou, kdy bereme v potaz všechny existující vlivy[3], vzhledem ke 
komplexnosti okolního světa je však prakticky nedosažitelná. Pro řešení problému volíme 
takovou úroveň, na níž jsme schopni vyřešit problém s požadovanou přesností a spolehlivostí 
a zároveň co nejjednodušeji, takovouto rozlišovací úroveň nazýváme efektivní[3] 

2.2 Prostor, čas a hmota 

Pro účely technické statiky uvažujeme následující tvrzení jako axiomy, tj. platná tvrzení, která 
se matematicky nedají dokázat. Jejich stanovení je výsledkem dlouhodobého bádání a jejich 
pravdivost byla několikrát ověřena.  

• Prostor je trojrozměrný, spojitý, izotropní, euklidovský, inerciální a absolutní. 

• Čas je skalární, spojitá, ve všech bodech prostoru shodná, kladná rovnoměrně rostoucí 
veličina, charakterizující současnost a následnost jevů v prostoru. 

• Každému prvku tělesa lze přiřadit hmotnost jako skalární veličinu charakterizující 
gravitační a setrvačné vlastnosti prvku. 
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2.3 Síla 

Jak již bylo naznačeno jedním z hlavních předmětů zkoumání mechaniky, a především statiky, 
jsou síly. Síla je interakce mezi tělesy[2] a působí změnu pohybu nebo deformaci těles. Tělesa 
na sebe mohou působit přímým dotykem nebo na dálku. Působení těles na dálku popisuje tzv. 
fyzikální pole[1], jeho běžným příkladem je pole gravitační. Sílu můžeme tedy označit jako míru 
pohybových a deformačních účinků jednoho tělesa na druhé[1]. Ve statice nás budou zajímat 
především pohybové účinky sil. 
U síly posuzujeme její velikost a směr, jde tedy o veličinu vektorovou značíme ji písmenem F a 
její jednotkou je newton (N). 

2.3.1 Silové působení 

Ve skutečném světě probíhají silové interakce mezi tělesy na atomární úrovni. Kontaktní 
plocha dvou těles je vždy nenulová, skutečný bodový styk tedy neexistuje. Pokud je však 
plocha styku těles z hlediska řešeného problému nepodstatná, označujeme toto silové 
působení (bodovou, osamělou) silou a vztahujeme ji k jedinému bodu[3]. 
V opačném případě, je-li plocha nezanedbatelná označujeme toto plošné silové působení tlak 

�⃗� =
𝑑𝐹𝑝⃗⃗ ⃗⃗⃗

𝑑𝑆
 a je určeno velikostí síly působící na jednotku plochy v každém místě[3]. 

Pokud je plocha silového působení významná jen jedním rozměrem, je tedy možné ji 
považovat za (prostorovou) křivku. Silové působení potom vztahujeme na jednotku délky a 

označujeme jako měrnou liniovou sílu �⃗� =
𝑑𝐹𝑞⃗⃗⃗⃗⃗

𝑑𝑙
 [3]. 

Při vzájemném působení těles prostřednictvím pole působí síly v celém objemu tělesa, 

nazýváme je tedy měrné objemové síly �⃗� =
𝑑𝐹𝑜⃗⃗⃗⃗⃗

𝑑𝑉
 [3]. Nejběžnější objemovou silou je síla 

gravitační, dalšími významnými zástupci jsou síly magnetického pole a síly setrvačné. 
Pro řešení statických úloh nahrazujeme ostatní silová působení osamělými silami se stejnými 
pohybovými účinky na těleso. 
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2.3.2 Směr a složky sil 

Jako vektorovou veličinu můžeme sílu rozdělit na složky podle souřadného systému, ve kterém 
ji zobrazujeme. Grafické rozložení sil je vidět na obrázku (Obrázek 2.1). 

Úhel α je úhel od osy x k vektoru síly �⃗�. 

Vektor 𝐹𝑥
⃗⃗⃗⃗  je složka síly �⃗� působící ve směru x. 

Vektor 𝐹𝑦
⃗⃗ ⃗⃗  je složka síly �⃗� působící ve směru y. 

Pro velikosti síly F a jejích složek platí trigono-
metrické vztahy: 

 𝐹𝑥 = 𝐹 · cos 𝛼 (2.1) 
 

 𝐹𝑦 = 𝐹 · sin 𝛼 (2.2) 

 
 𝐹2 = 𝐹𝑥

2 + 𝐹𝑦
2 (2.3) 

 
Je zřejmé, jak bude vypadat situace rozšířená do 

prostoru. 
 

2.3.3 Skládání sil 

Působí-li v jednom bodě více sil, je možné tyto síly (vektorově) sčítat. Vektorové veličiny 
graficky skládáním (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) nebo analyticky po složkách podle 
následujícího vztahu(2.4). 

 

Obrázek 2.2 – grafické skládání sil 

 
𝐹𝑣
⃗⃗⃗⃗  =  ∑ 𝐹𝑖

⃗⃗⃗

𝑖

= (∑ 𝐹𝑖𝑥

𝑖

, ∑ 𝐹𝑖𝑦

𝑖

, ∑ 𝐹𝑖𝑧

𝑖

) (2.4) 

kde: 𝐹 𝑖
⃗⃗⃗⃗ = (𝐹𝑖𝑥, 𝐹𝑖𝑦, 𝐹𝑖𝑧), 𝐹𝑣

⃗⃗⃗⃗ = (𝐹𝑣𝑥, 𝐹𝑣𝑦, 𝐹𝑣𝑧)  

Obrázek 2.1 – rozklad síly v rovině 
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2.4 Moment síly 

Jedním z nejstarších zákonů mechaniky je tzv. pákové pravidlo[1]. Vyjadřuje skutečnost, že 
těleso (páka) podepřené v jednom bodě s volnou rotací, které je zatíženo na obou stranách 
silami stejného směru v různých vzdálenostech (Obrázek 2.3), bude v rovnováze právě tehdy, 
když platí: 

 𝐹1 · 𝑟1 = 𝐹2 · 𝑟2 (2.5) 

kde: 𝐹1 a 𝐹2 jsou velikosti těchto sil a 𝑟1a 𝑟2 jsou jejich vzdálenosti od bodu otáčení. 

 

Obrázek 2.3 - rovnováha na páce 

 

Obrázek 2.4 - rovnováha na páce 

Je zřejmé, že situace se nezmění, pokud některou ze sil posuneme ve směru jejího působení. 
Z obrázku je vidět, že „účinnou“ vzdálenost síly budeme měřit k přímce, která prochází 
působištěm síly a má stejný směr, tuto přímku nazýváme nositelka síly[1, 3]. Součin 𝐹1 · 𝑟1 
(resp. 𝐹2 · 𝑟2) tedy vyjadřuje otáčivý účinek těchto sil vzhledem k bodu O, nazýváme jej 

moment síly k bodu a značíme �⃗⃗⃗� [1]. V obecném tvaru jej vyjádříme pomocí vektorového 
součinu[3]: 

 �⃗⃗⃗� = 𝑟 × �⃗� (2.6) 

kde �⃗� je síla a 𝑟 je polohový vektor jejího působiště vzhledem k bodu O 
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Obrázek 2.5 - Moment síly k bodu v rovině 

Výsledný moment je vektor kolmý na vektory 𝑟 a �⃗�. Pro jeho velikost platí: 

 𝑀 = 𝐹 · 𝑟 · sin (𝛼) (2.7) 

kde α je úhel mezi těmito vektory měřený v jejich společné rovině 

2.4.1 Skládání sil bez společného působiště 

Možnost posouvání sil po jejich nositelkách umožňuje rozšířit skládání sil i na síly různoběžné 
i rovnoběžné. Síly skládáme stejným způsobem jako síly působící v jednom bodě s tím 
rozdílem, že nová výsledná síla bude mít nové působiště v průsečíku nositelek daných sil. 
Jelikož rovnoběžky nemají průsečík ve vlastním bodě, je zřejmé, že nositelku výslednice 
musíme najít jiným způsobem, a to pomocí shodnosti momentových účinků sil. Výslednice 
musí tedy procházet bodem ve kterém bude pro obě síly platit vztah (2.5).(2.4) 

2.4.2 Moment dvojice sil 

Kdybychom se snažili najít výslednici dvou rovnoběžných sil stejné velikosti a opačného směru 
dříve popsaným, zjistili bychom, že to není možné[1]. Toto silové působení nazýváme dvojice 
sil. Velikost výsledné síly je nulová, ale velikost momentového působení ke všem bodům je 
nenulová, a dokonce ke každému stejná. Velikost tohoto momentu můžeme vyjádřit jako: 

 𝑀𝑣 = 𝐹 · 𝑑 (2.8) 

kde 𝐹 je velikost sil a 𝑑 je vzdálenost jejich nositelek. 
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2.5 Silové soustavy 

Silovou soustavou označujeme soubor silových účinků na hmotné těleso, resp. sestavu 
těles[3]. Silové soustavy mohou být prostorové nebo rovinné a rozlišujeme hned několik typů 
podle uspořádání sil: 

• obecné – síly jsou mimoběžky, resp. různoběžky 

• centrální – nositelky všech sil se protínají v jediném bodě  

• rovnoběžné – nositelky všech sil jsou rovnoběžky 

• přímkové – všechny síly leží na jediné nositelce[3] 

2.6 Statická ekvivalence 

Na sestavu těles může působit několik silových soustav. Každou silovou soustavu můžeme 

nahradit silovou výslednicí 𝐹𝑣
⃗⃗⃗⃗  a momentovou výslednicí ve zvoleném bodě 𝑀𝑣𝑂

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ pro které platí: 

 𝐹𝑣
⃗⃗⃗⃗ = ∑ 𝐹𝑖

⃗⃗⃗

𝑖

 (2.9) 

 𝑀𝑣𝑂
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ = ∑ 𝑀𝑖𝑂

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

𝑖

 (2.10) 

Ve statice ověřujeme ekvivalenci pohybových účinků silových soustav. Dvě silové soustavy 
budou staticky ekvivalentní právě tehdy, když tyto výslednice budou u obou identické[3]. 

2.7 Statická rovnováha 

Soustava jejíž silová a momentová výslednice k libovolnému bodu O jsou rovny 0 se nazývá 
rovnovážná silová soustava při takovém zatížení zůstává těleso v klidu nebo rovnoměrném 
pohybu[3]. Podmínky statické rovnováhy pro těleso (soustavu) tedy budou ve tvaru: 

 𝐹𝑣
⃗⃗⃗⃗ = ∑ 𝐹𝑖

⃗⃗⃗

𝑖

= 0 (2.11) 

 𝑀𝑣𝑂
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ = ∑ 𝑀𝑖𝑂

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 0

𝑖

 (2.12) 
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3 VAZBY 

Skutečná tělesa vždy interagují se svým okolím tyto interakce nazýváme vazbami. Ve statice 
se omezujeme na ty, které významně ovlivňují pohyb těles[3]. Při modelování statických úloh 
tyto vazby nahrazujeme silovým působením tento postup se nazývá uvolnění tělesa. Vazby 
uvolňujeme na základě Newtonova zákona akce a reakce což znamená, že stykové síly na obou 
tělesech, mezi kterými je vazba realizována, mají stejné velikosti a opačný směr. 
Vazby rozdělujeme podle toho, jestli pohyb pouze ovlivňují – takové označujeme jako vazby 
silové; nebo ovlivňují a omezují – vazby stykem[3]. 
Ve strojírenství se převážně zabýváme vazbami stykem, proto se tato kapitole bude dále 
zabývat především jimi.  
U vazeb dále posuzujeme jejich funkčnost. Funkční je vazba, která existuje a ve které probíhá 
interakce a vazbu, která existuje, ale interakce těles v ní právě neprobíhá označujeme jako 
nefunkční[3]. 
U každé stykové vazby určujeme počet odebraných stupňů volnosti, tj. počet omezených 
složek pohybu. Počet odebraných stupňů volnosti značíme řeckým písmenem ξ. 
Vazby můžeme dělit na rovinné nebo prostorové. V této práci se budu zabývat pouze těmi 
rovinnými. 
Vazby dále dělíme z hlediska klidové stability a ztrátové energie na vazby typu NNTN a NNTP 
kde jednotlivá písmena označují následující vlastnosti těchto vazeb[3]: 

• N – neprostupnost – složka pohybu v místě styku ve směru normály je nulová 

• N – neproměnnost – stykový útvar je určen geometrií těles na počátku styku 

• T – tlakovost – v každém bodě styku jsou podstatné pouze elementární tlakové síly 

• N/P – neutrálnost nebo pasivnost – určuje zdali je styk neutrální nebo pasivní 

3.1 Vazby NNTN 

Vazby typu NNTN jsou vazbami s neutrálním stykem, to znamená, že hranice klidové stability 
a ztrátová energie v těchto vazbách jsou zanedbatelné. Podle způsobu, jakým omezují pohyb 
rozlišujeme několik druhů vazeb. 
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3.1.1 Obecná kinematická dvojice 

Základní vazbou je obecná kinematická dvojice (dále OKD). Tento pojem zahrnuje vazby, které 
omezují pohyb tělesa pouze v jednom směru jejich provedení však může být různé, nejběžněji 
jde o podporu nebo lano. Uvolňujeme ji jednou normálovou silou.  

 

Obrázek 3.1 – schémata vazeb typu OKD a jejich uvolnění, podle[3] 

Odebrané stupně volnosti: 𝜉 = 1 
Neznámé parametry: {𝐹𝑁} 
Podmínka funkčnosti vazby: 𝐹𝑁 > 0 

3.1.2 Posuvná vazba 

Posuvná vazba je taková, kde dochází k rovinnému styku daných těles, tato vazba omezuje 
pohyb ve směru normály ke stykové ploše a rotaci. Uvolňujeme ji tedy jednou normálovou 
silou a momentem, nebo normálovou silou a jejím polohovým vektorem. 

 

Obrázek 3.2 – schéma posuvné vazby a její uvolnění, podle[3] 

Odebrané stupně volnosti: 𝜉 = 2 
Neznámé parametry: {𝐹𝑁 , 𝑀𝐴}, 𝑛𝑒𝑏𝑜 {𝐹𝑁 , 𝑥} 
Podmínky funkčnosti vazby: 𝐹𝑁 > 0 (podmínka tlakovosti) 

 0 ≤ 𝑥 =
𝑀𝐴

𝐹
≤ 𝑙 (podmínka polohy nositelky) 

 
Posuvná vazba může být realizována jako vazba oboustranná, v takovém případě bude její 
funkčnost nepodmíněná. 
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3.1.3 Rotační vazba 

Rotační vazba omezuje translační pohyb v obou směrech, umožňuje tedy pouze pohyb rotační. 
Uvolňujeme ji dvěma silami ve směru souřadnicových os. 

 

Obrázek 3.3 – schéma rotační vazby a její uvolnění, podle[3] 

Odebrané stupně volnosti: 𝜉 = 2 

Neznámé parametry: {𝐹𝑥, 𝐹𝑦} 

3.1.4 Vetknutí 

Vetknutí je nepohyblivé spojení těles. Uvolňuje se dvěma silami ve směru souřadnicových os 
a momentem. 

 

Obrázek 3.4 – schéma vetknutí a jeho uvolnění, podle[3] 

Odebrané stupně volnosti: 𝜉 = 3 

Neznámé parametry: {𝐹𝑥, 𝐹𝑦, 𝑀𝐴} 
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3.2 Vazby NNTP 

Model NNTN je použitelný pouze pro soustavy, u kterých je pohyb zcela omezen nebo 
soustavy, kde jsou v místech styků dostatečně tvrdé hladké a mazané povrchy[3] tudíž lze 
pasivní účinky zanedbat. Těchto situací se sice v praxi najde spousta, avšak nelze jimi 
obsáhnout všechny důležité oblasti. Pro popis ovlivnění pohybu v reálných situacích je potřeba 
použít model NNTP. 

3.2.1 Pasivní silové účinky 

V místech styku mají na ovlivňování pohybu významný vliv vlastnosti, které se obtížně měří, 
patří mezi ně[3]: 

• tvar a rozměry mikronerovností v místě styku 

• mikrostruktura v povrchu styku 

• lokální deformace a porušování mikronerovností 

• vznik a porušování mikrosvarů v důsledku vysokého tlaku a lokálního ohřevu 

• přítomnost jiných látek ve styku jako maziva a nečistoty 

• teplota – ovlivňuje mechanické vlastnosti 
 

Je zřejmé, že řešit tyto problémy na takovéto rozlišovací úrovni by bylo prakticky 
neproveditelné. Z hlediska statiky nás však zajímá pouze ovlivnění pohybu těmito jevy. Proto 
se k řešení této problematiky přistupuje experimentálně a zjištěné poznatky se potom 
zobecňují[3]. Nejdůležitější mechaniky pasivních odporů pro naše využití jsou coulombovské 
smykové tření a tuhé valení. 

Coulombovské tření 

Při snaze uvést do pohybu těleso na drsné podložce, které je v normálovém směru zatíženo 

silou 𝐹1
⃗⃗ ⃗⃗  budeme působit silou �⃗� ve směru tečném k podložce. Zjistíme, že při malých 

velikostech 𝐹2 bude těleso setrvávat v klidu, dokud tato síla nepřekoná jistou hranici, potom 
se těleso dá do pohybu. Při pohybu zjistíme, že je třeba stále působit silou, aby se těleso 
nezastavilo. Je tedy zřejmé, že proti pohybu tělesa působí jiná síla, která jej brzdí. Tuto sílu 
nazýváme třecí a její velikost popisuje tzv. Amontos-Coulombův zákon[1]. Z experimentů bylo 
zjištěno, že velikost třecí síly závisí na velikosti normálové síly v místě styku podle následujícího 
vztahu: 

 𝐹𝑇 = 𝐹𝑁 · 𝑓 (3.1) 

kde 𝐹𝑇 je velikost třecí síly, 𝐹𝑁 je velikost normálové síly a 𝑓 je součinitel tření 

 

Obrázek 3.5 - popisované těleso, u kterého bude docházet k tření, podle[3] 
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Součinitel smykového tření f je veličina, která je konstantní pro každou dvojici povrchů a závisí 
především na materiálech a drsnosti stýkajících se těles[1]. 
Vztah (3.1) platí pro těleso, které je v pohybu, tato třecí síla má vždy směr proti relativnímu 
pohybu. Pro těleso, které je v klidu není možné spočítat velikost tečné složky stykové síly 
pomocí tohoto vztahu, ale počítá se z podmínek statické rovnováhy[3]. Přitom podmínka, že 

těleso zůstává v klidu, pokud je tečná síla menší než maximální adhezní síla 𝐹𝑇0
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗. 

 𝐹𝑡 < 𝐹𝑇0 = 𝐹𝑁 · 𝑓𝑎 (3.2) 

kde 𝐹𝑡 je velikost tečné síly, 𝐹𝑁 je velikost normálové síly a 𝑓𝑎  je součinitel adheze 
Součinitel adheze fa je veličina stejného charakteru jako součinitel smykového tření f, 
zpravidla však bývá větší. 
Velikosti součinitelů tření i adheze se pohybují řádově od 10-2 do 10-1[1]. Výjimečně mohou 
být i větší než 1. 

Tuhé valení 

Odporového silového působení si povšimneme také při snaze odvalovat těleso kruhového 
průřezu po podložce. Vlivem deformací v místě styku dochází k posunutí nositelky normálové 
síly mimo ideální bod dotyku A[1] a tím vzniká moment, jehož velikost určuje normálová síla 
𝐹𝑁 a poloha nositelky 𝑥. Při dosažení pohybu se poloha nositelky normálové síly prakticky 
nemění, potom ji označujeme 𝑒 a nazýváme rameno valivého odporu[3]. 
Moment, který působí proti pohybu tělesa označujeme jako moment valivého odporu a 

značíme 𝑀𝑣
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ , pro jeho velikost platí: 

 𝑀𝑣 = 𝐹𝑁 · 𝑒 (3.3) 

 
Podobně jako u tření hodnotu odporového momentu za klidu stanovujeme z podmínek 
statické rovnováhy a pro jeho velikost musí platit podmínka. 

 𝑀 < 𝑀𝑣 = 𝐹𝑁 · 𝑒 (3.4) 

kde 𝑀𝑣 je moment valivého odporu, 𝐹𝑁 je normálová síla a 𝑒𝑣 je rameno valivého odporu 

 
Obrázek 3.6 - styk těles při valení, a příslušné silové reakce, podle[3] 
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3.2.2 Obecná kinematická dvojice – podpora 

Jsou-li tělesa vázána vazbou typu podpora, pak může nastat hned několik pohybových stavů 
ve vazbě, jsou jimi klid, valení a smýkání[3], resp. lze uvažovat i ztrátu kontaktu, tedy 
nefunkčnost vazby. Ke každému tomuto stavu přistupujeme odlišně, na základě převládajících 
mechanik pasivních odporů. 

Klid 

Jeli OKD ve stavu klidu, znamená to, že nebyl překonán ani třecí ani valivý odpor ve vazbě. 
Znamená to tedy, že kromě neznámé normálové síly působí ve vazbě ještě tečná síla a moment 
neznámých velikostí. Všechny tyto složky zjišťujeme z podmínek statické rovnováhy pro 
těleso. Z kinematického hlediska vazba stále odebírá pouze jeden stupeň volnosti, protože 
pohyb sice nenastává a v tečném směru a ve smyslu rotace je ovlivněn, ne však omezen. 

 

Obrázek 3.7 - uvolnění OKD v klidu, podle[3] 

Odebrané stupně volnosti: 𝜉 = 1 
Neznámé parametry: {𝐹𝑁 , 𝐹𝑡, 𝑀𝐴} 
Pasivní účinky: 𝑣 𝑘𝑙𝑖𝑑𝑢 𝑠𝑒 𝑛𝑒𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑣𝑢𝑗í 
Podmínka funkčnosti vazby: 𝐹𝑁 > 0 
Podmínky stability: 𝐹𝑡 < 𝐹𝑁 · 𝑓𝑎  (𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑣ůč𝑖 𝑠𝑚𝑦𝑘𝑢) 

 𝑥 =
𝑀𝐴

𝐹𝑁
< 𝑒𝑣 (𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑣ůč𝑖 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛í) 
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Valení 

Valení nastává po překonání momentu valivého odporu. Těleso vykonává složený pohyb, který 
lze charakterizovat jako rotaci kolem okamžité osy otáčení (ta je v bodu styku těles) a translaci 
(posuv)[4] ve směru rovnoběžném (tečném) k podložce. Tyto pohyby jsou spolu zjevně 
svázány – odvalený obvod tělesa je stejný jako uražená trajektorie tělesa, což lze popsat 
vztahem (3.5), proto z kinematického hlediska vazba odebírá 2 stupně volnosti, protože 
ponechává jen jednu nezávislou volnou složku pohybu. 

 𝜔 · 𝑅 = 𝑣𝑂 (3.5) 

kde 𝜔 úhlová rychlost, 𝑅 je poloměr křivosti a 𝑣𝑂 je rychlost translace středu křivosti 
Moment valivého odporu určujeme pomocí vztahu (3.3) a působí proti směru relativní rotace 
těles. Další parametry – normálovou a tečnou sílu určujeme opět z podmínek statické 
rovnováhy. Pro velikost tečné síly je opět nutné ověřit podmínku stability, při jejím překročení 
by těleso ve vazbě prokluzovalo a nastal by tedy jiný (nežádoucí a nestabilní) pohybový stav. 

 

Obrázek 3.8 - uvolnění OKD při valení, podle[3] 

 
Odebrané stupně volnosti: 𝜉 = 2 
Neznámé parametry: {𝐹𝑁 , 𝐹𝑡} 
Pasivní účinky: 𝑀𝑣𝐴 = 𝐹𝑁 · 𝑒𝑣 
Podmínka funkčnosti vazby: 𝐹𝑁 > 0 
Podmínky stability: 𝐹𝑡 < 𝐹𝑁 · 𝑓𝑎  (𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑣ůč𝑖 𝑠𝑚𝑦𝑘𝑢) 
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Smyk 

Smyk ve vazbě bude nastávat v případě, kdy valivý odpor překonán není, ale je překonán tečný 
(třecí) odpor. Proti směru pohybu bude působit třecí síla daná vztahem (3.1). Normálová a 
momentová složka síly se opět určí pomocí podmínek statické rovnováhy. 

 

Obrázek 3.9 - uvolnění OKD při valení, podle[3] 

 
Odebrané stupně volnosti: 𝜉 = 1 
Neznámé parametry: {𝐹𝑁 , 𝑀𝐴} 
Pasivní účinky: 𝐹𝑇 = 𝐹𝑁 · 𝑓 
Podmínka funkčnosti vazby: 𝐹𝑁 > 0 

Podmínky stability: |𝑥| = |
𝑀𝐴

𝐹𝑁
| < 𝑒𝑣 (𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑣ůč𝑖 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛í) 
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3.2.3 Lano 

Jiný přístup budeme mít k vazbě realizované pomocí lana, nebo jiného ohebného prvku. 
Protože samotné lano bývá reálným tělesem, které bývá spojeno s příslušnými tělesy bez 
možnosti relativního pohybu nebývá významným zdrojem pasivních účinků pohyb v místech 
styku těles s lanem. Významnou roli však hraje tzv. pásové tření, které vzniká při pohybu lana, 
nebo pásu po zakřivené ploše. 
Vliv pásového tření lze snadno odvodit z tvaru Amontos-Coulombova zákona pro elementární 
síly a podmínek statické rovnováhy. Předpokládejme, že lano se pohybuje konstantní rychlostí 
a je zatíženo tahovými silami 𝐹1 proti směru pohybu a 𝐹2 ve směru pohybu: 
 

 𝑑𝐹𝑇 = 𝑑𝐹𝑁 · 𝑓 (3.6) 

 
𝐹𝑥:  (𝐹 + 𝑑𝐹) cos (

𝑑𝜓

2
) − 𝐹 cos (

𝑑𝜓

2
) − 𝑑𝐹𝑇 = 0 (3.7) 

 
𝐹𝑦:  𝑑𝐹𝑁 − (𝐹 + 𝑑𝐹) sin (

𝑑𝜓

2
) − 𝐹 sin (

𝑑𝜓

2
) = 0 (3.8) 

Po dosazení (3.6) a cos (
𝑑𝜓

2
) = 1,  sin (

𝑑𝜓

2
) =

𝑑𝜓

2
 do (3.7) a (3.8) úpravě a vyloučení 

diferenciálních členů vyššího řádu dostaneme: 

𝑑𝐹 − 𝑓 𝑑𝐹𝑁 = 0
𝑑𝐹𝑁 − 𝐹 𝑑𝜓 = 0

}  𝑑𝐹 − 𝐹 𝑓 𝑑𝜓 = 0|
1

𝐹
∫  

2

1

 

∫
𝑑𝐹

𝐹

𝐹2

𝐹1

= 𝑓 ∫ 𝑑𝜓

𝛽

0

 

ln (
𝐹2

𝐹1
) = 𝑓𝛽 

Po vyjádření síly 𝐹2 získáme vztah pro rovnoměrný pohyb pásu: 

 𝐹2 = 𝐹1 · 𝑒𝑓𝛽 (3.9) 

kde  𝐹1 a 𝐹2 jsou síly na koncích lana, 𝑓 je součinitel tření a 𝛽 je úhel opásání lana 
Je zřejmé, že pro 𝐹2 < 𝐹1 · 𝑒𝑓𝛽 pohyb lana nenastane a pro 𝐹2 > 𝐹1 · 𝑒𝑓𝛽 bude pohyb 
nerovnoměrný[3]. Úhel 𝛽 samozřejmě dosazujeme v radiánech. Pro lano několikrát obtočené 
kolem válce přidáváme 2𝜋 za každou plnou otáčku. Z tohoto vztahu je patrné, že s každou 
otáčkou poroste poměr mezi silami do vyšších řádů, proto je ztrátová energie v takovémto 
styku nezanedbatelná. 
Pro vyšetřování této vazby v klidu označíme obě síly 𝐹1 a 𝐹2 jako neznámé parametry. Na 

místo součinitele tření 𝑓 dosadíme součinitel adheze 𝑓𝑎 a hodnotu 𝐹1 · 𝑒𝑓𝑎𝛽 považujeme za 
mezní hodnotu síly 𝐹2. 

Klid 

Odebrané stupně volnosti: 𝜉 = 1 
Neznámé parametry: {𝐹1, 𝐹2} 
Pasivní účinky: 𝑣 𝑘𝑙𝑖𝑑𝑢 𝑠𝑒 𝑛𝑒𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑣𝑢𝑗í 
Podmínka funkčnosti vazby: 𝐹𝑁 > 0 

Podmínky stability: 𝐹2 < 𝐹1 · 𝑒𝑓𝑎𝛽 
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Pohyb 

Odebrané stupně volnosti: 𝜉 = 1 
Neznámé parametry: {𝐹1} 

Pasivní účinky: 𝐹2 = 𝐹1 · 𝑒𝑓𝛽 
Podmínka funkčnosti vazby: 𝐹𝑁 > 0 
 
Kromě pásového tření dochází u vazeb typu lano také k dalším způsobům ztráty energie. Jde 
hlavně o vnitřní tření v laně, řemenu či řetězu při jeho ohýbání, které závisí na geometrii 
průřezu lanového tělesa, úhlu opásání a délce [5]. Dalším vlivem je tření mezi vlastními částmi 
lana nebo řetězu a kladky, či řetězového kola. Tyto mechaniky jsou mnohem složitější a berou 
se v potaz pomocí mnohých experimentálně získaných součinitelů[5]. 

3.2.4 Posuvná vazba 

Posuvná vazba se chová podobně jako OKD, s tím rozdílem, že u ní neuvažujeme možnost 
valení. Zůstává tedy stav v klidu a pohybový stav smýkání. 

Klid 

V klidu není překonán třecí odpor vazby tudíž tečnou sílu stejně jako sílu normálovou a 
moment považujeme za neznámé parametry a počítáme z podmínek statické rovnováhy. 
Z kinematického hlediska jde stále o vazbu odebírající 2 stupně volnosti. 
 
Odebrané stupně volnosti: 𝜉 = 2 
Neznámé parametry: {𝐹𝑁 , 𝐹𝑡, 𝑀𝐴} 
Pasivní účinky: 𝑣 𝑘𝑙𝑖𝑑𝑢 𝑠𝑒 𝑛𝑒𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑣𝑢𝑗í 
Podmínky funkčnosti vazby: 𝐹𝑁 > 0 (𝑝𝑜𝑑𝑚í𝑛𝑘𝑎 𝑡𝑙𝑎𝑘𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡𝑖) 

 0 ≤ 𝑥 =
𝑀𝐴

𝐹
≤ 𝑙 (𝑝𝑜𝑑𝑚í𝑛𝑘𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑜ℎ𝑦 𝑛𝑜𝑠𝑖𝑡𝑒𝑙𝑘𝑦) 

Podmínky stability: 𝐹𝑡 < 𝐹𝑁 · 𝑓𝑎 

Smyk 

Z klidového stavu může posuvná vazba přejít do pohybu, v takovém případě bude pohybu 
bránit síla odvozená z Amontos-Coulombova zákona (3.1). 
 
Odebrané stupně volnosti: 𝜉 = 2 
Neznámé parametry: {𝐹𝑁 , 𝐹𝑡, 𝑀𝐴} 
Pasivní účinky: 𝐹𝑇 = 𝐹𝑁 · 𝑓𝑎 
Podmínky funkčnosti vazby: 𝐹𝑁 > 0 (𝑝𝑜𝑑𝑚í𝑛𝑘𝑎 𝑡𝑙𝑎𝑘𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡𝑖) 

 0 ≤ 𝑥 =
𝑀𝐴

𝐹
≤ 𝑙 (𝑝𝑜𝑑𝑚í𝑛𝑘𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑜ℎ𝑦 𝑛𝑜𝑠𝑖𝑡𝑒𝑙𝑘𝑦) 
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3.2.5 Rotační vazba 

Rotační vazby mívají velké množství provedení, v každém případě však platí, že ve vazbě 
mohou nastat 2 pohybové stavy – klid a rotace. Pasivní účinek ve vazbě má vždy charakter 
momentu a bývá způsoben jednou z (příp. kombinací) mechanik tření a valení. Velikost 
odporového momentu se dá vyjádřit jako závislost velikosti celkové zatěžující síly, velikosti 
vazby (čepu, ložiska), v případě čepu vyjádřené jeho poloměrem 𝒓č , a součinitele čepového 
tření 𝒇č, který vyjadřuje provedení a odporové podmínky ve vazbě. 

 𝑀č = 𝐹 𝑟č 𝑓č (3.10) 

kde 𝑀č je moment čepového tření, 𝐹 celková síla působící na čep 
𝑟č poloměr čepu a 𝑓č je součinitel čepového tření 

Čepové tření 

Pro rotační vazbu realizovanou pomocí čepu lze odvodit pro velikost součinitele čepového 
tření odvodit vztah[1]: 

 
𝑓č =

𝑓

√1 + 𝑓2
 (3.11) 

kde 𝑓 je součinitel smykového tření mezi čepem a jeho pouzdrem 
Jak lze vidět je možné pro malé hodnoty součinitele smykového tření 𝑓 provést aproximaci 

 𝑓č ≈ 𝑓 (3.12) 

Valivá ložiska 

Dalším velmi častým způsobem provedení rotační vazby je použití valivých ložisek. Určení 
„čepového“ momentu pro valivé ložisko je velmi složité, závisí na několika faktorech jako jsou 
konstrukce valivého ložiska, teplota, mazání, přítomnost těsnění v ložisku atd.[6] a taky na 
rychlosti otáčení ložiska, která značně ovlivňuje podmínky mazání. Existují však modely, které 
zahrnují tyto vlivy a pomocí nich je možné určit velikost odporového momentu i ztrátového 
výkonu. Například výrobci ložisek často disponují výpočtovými programy pro tento účel[7]. 

Klid 

V klidu u rotační vazby počítáme všechny parametry, tedy složky sil ve směrech 
souřadnicových os a moment z podmínek statické rovnováhy. Pro velikost momentu musíme 
brát v potaz mezní hodnotu odporového momentu, po jejímž překonání přejde vazba 
do pohyblivého stavu. 
 
Odebrané stupně volnosti: 𝜉 = 2 
Neznámé parametry: {𝐹𝑥, 𝐹𝑦, 𝑀𝐴} 

Pasivní účinky: 𝑣 𝑘𝑙𝑖𝑑𝑢 𝑠𝑒 𝑛𝑒𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑣𝑢𝑗í 

Podmínky stability: 𝑀𝐴 < 𝐹 · 𝑟č · 𝑓č = 𝑟č · 𝑓č · √𝐹𝑥
2 + 𝐹𝑦

2 
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Rotace 

Za rotace působí proti pohybu moment označovaný jako čepový 𝑀č jehož velikost popisuje 
vztah (3.10). Složky sil zůstávají stále neznáme a určují se z podmínek statické rovnováhy. 
 
Odebrané stupně volnosti: 𝜉 = 2 
Neznámé parametry: {𝐹𝑥, 𝐹𝑦} 

Pasivní účinky: 𝑀č = 𝐹 · 𝑟č · 𝑓č = 𝑟č · 𝑓č · √𝐹𝑥
2 + 𝐹𝑦

2 

Linearizace podle Ponceleta 

Jak je vidět pro určení velikosti čepového momentu je zapotřebí počítat s nelineárním členem 

√𝐹𝑥
2 + 𝐹𝑦

2, což může být při řešení soustav rovnic velký problém. Pro zjednodušení je možné 

použít Ponceletův vztah, který umožňuje nahradit tento člen, členem lineárním s maximální 
chybou menší než 4%[3] což je na rozlišovací úrovni ve strojírenství dostačující. Linearizační 
vztah vypadá následovně: 

 
√𝐹𝑥

2 + 𝐹𝑦
2 ≈ 0.96 𝐹𝑥 + 0.40 𝐹𝑦   (3.13) 

Tento vztah platí pro 𝐹𝑥 > 𝐹𝑦, pro opačnou situaci stačí přehodit konstanty 0,96 a 0,4. Další 

podmínkou platnosti tohoto vztahu je, že obě ze sil 𝐹𝑥  a 𝐹𝑦 musí být kladné, nedosažení této 

podmínky lze korigovat změnou znaménka konstanty příslušící dané záporné síle, výsledkem 
tedy musí být součet dvou kladných hodnot. 
Díky tomuto postupu se vyhneme nutnosti řešení nelineárních rovnic, avšak je nutné při řešení 
kontrolovat několik dalších podmínek. 
 
 
 
V této kapitole bylo uvedeno jen několik druhů rovinných vazeb, které jsou nejvíce v praxi 
zastoupené. Spousta dalších možných vazeb, a především vazby realizované v prostoru, byly 
vynechány. Mechanismy a postupy pro posuzování a uvolňování dalších vazeb jsou však 
podobné těm zde zmíněným. 
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4 ŘEŠENÍ STATICKÝCH ÚLOH 

Nejčastější cíle statických úloh bývají následující: 

• Určit, zdali je soustava ve statické rovnováze 

• Určit, za jakých podmínek bude soustava ve statické rovnováze 

• Určit stykové síly a momenty ve vazbách 
 
Při řešení těchto úloh je dobré držet se pevně daného postupu, který zaručuje, že nebude 
opomenut žádný důležitý prvek řešení. Pro názornost, jak při řešení postupovat. bude použita 
úloha ze skript[3]. 

Zadání: 

Soustava těles (vozík), znázorněná na 
obrázku (Obrázek 4.1), se má pohybovat 
konstantní rychlostí v naznačeném směru. 

Určete potřebnou velikost síly �⃗�. Je dáno:  
 l = 1000 mm, v = 400 mm, R = 200 mm, 
rč = 20 mm, FG2 = 1000 N, 
fA = fD = f = 0,6, 
 eA = eD = e = 2,5 mm, 
 fčB = fčC = fč 0,2. 

 
 

4.1 Rozbor zadání úlohy 

Prvním krokem je zhodnotit, zdali je úloha zadána úplně a správně[3].  

• Zadání je úplné a správné. 
Posouzení prostorovost úlohy[3]. Ačkoli reálná tělesa jsou trojrozměrné prostorové objekty je 
možné velké množství úloh řešit jako úlohy rovinné. 

• Ze zadání je zřejmé, že úlohu je možné řešit jako rovinnou 
Vymezení soustavy úplně zadaných silových prvků[3]. 

• Π = {𝐹𝐺} 

Obrázek 4.1 - vzorová úloha[3] 
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4.2 Označení a klasifikace vazeb 

Dalším krokem, který je pro řešení všech statických úloh snad nejpodstatnější je správná 
klasifikace vazeb v soustavě. Spočívá v určení druhu vazeb a předpokládaných pohybových 
stavů v nich. Na základě toho určení příslušných parametrů vazeb. 

• Všechny zadané vazby jsou typu NNTP 

• V bodech A a D je jsou vazby OKD, ve kterých nastává valení 
o Obě vazby odebírají každá 2 stupně volnosti 
o Obě vazby mají každá 2 neznámé parametry 

• V bodech C a B jsou rotační vazby, ve kterých dochází k rotaci 
o Obě vazby odebírají každá 2 stupně volnosti 
o Obě vazby mají každá 2 neznámé parametry 

4.3 Kinematický rozbor 

Cílem kinematického rozboru je kontrola pohyblivosti soustavy těles. Spočívá v tom, že každé 
volné těleso má v rovině tři možné nezávislé složky pohybu (v prostoru pak 6), kterými jsou 
posuvy ve směru os x a y a rotace kolem osy z, každý pohyb tělesa v rovině lze složit z těchto 
pohybů. Říkáme, že takové těleso má 3 stupně volnosti (značíme i). 
Každá vazba, která omezuje pohyb tělesa odebírá příslušný počet stupňů volnosti. Výsledný 
počet stupňů volnosti určuje, kolik nezávislých pohybů může sestava těles konat. 
Kinematickému rozboru předchází určení počtu těles sestavy. Tělesa počítáme včetně tělesa 
základového, které je vždy vzhledem k pozorovateli nepohyblivé, může jím být například 
povrch země, nebo rám připevněný k podlaze místnosti atd. 
Počet stupňů volnosti určujeme podle tohoto vztahu: 

 𝑖 = (𝑛 − 1) 𝑖𝑣 − ∑ 𝜉𝑖

𝑖

 (4.1) 

kde 𝑛 je počet těles (včetně základového), 𝑖𝑣 je počet stupňů volnosti každého tělese 
ve volném stavu a 𝜉i je počet odebraných stupňů volnosti příslušnou vazbou 

Je zřejmé, že pro 𝑖 = 0 bude soustava nepohyblivá a pro 𝑖 > 0 bude pohyblivá. Zvláštní případ 
nastává, pokud je 𝑖 < 0, v takovém případě bude sestava také nepohyblivá, a navíc bude 
omezena i její deformace. V takovém případě není možné řešit úlohu pouze pomocí podmínek 
statické rovnováhy, ale je zapotřebí deformační podmínku, což však přesahuje obsah základní 
statiky. Možná je také varianta, kdy 𝑖 ≥ 0 a soustava má deformační parametry, takovou 
situaci však pomocí kinematického rozboru nejsme schopni odhalit. 
Pro zadanou úlohu bude kinematický rozbor: 

𝑖 = (𝑛 − 1) · 3 − (𝜉𝐴 + 𝜉𝐵 + 𝜉𝐶 + 𝜉𝐷) = (4 − 1) · 3 − (2 + 2 + 2 + 2) = 1 

• Soustava je pohyblivá s jedním stupněm volnosti. 
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4.4 Uvolnění 

Uvolnění těles znamená náhradu vazby příslušnou silovou soustavou a osamostatnění 
jednotlivých těles. Před uvolněním je potřeba zvolit souřadnicový systém vhodný z hlediska 
řešené úlohy. 
Při uvolňování těles je dobré taky vyznačit směr jejich pohybu, to nám usnadní následné 
uvolňování pasivních účinků, které vždy působí proti směru relativního pohybu ve vazbě. Směr 
uvolnění sil a momentů, které neznáme si volíme, v případě podmíněných sil vždy uvolňujeme 
ve směru funkčnosti vazby. Pro ostatní síly můžeme směr zvolit (plátí samozřejmě, že tečné 
síly jsou kolmé k normálovým a síly, označené indexy souřadnicových os jsou s nimi 
rovnoběžné). Při volbě těchto směrů můžeme postupovat podle předpokládaného směru 
jejich působení, což však může být náročné odhadnout pro velké soustavy, proto je jistější 
zvolit jednotný směr v každé vazbě. V každém případě však platí, že síly uvolňujeme podle 
zákona o akci a reakci. Tedy má-li síla na jednom tělese zvolený směr, na dalším tělese jí 
příslušející reakční sílu uvolníme opačným směrem. U síly, které posléze vyjdou se záporným 
znaménkem mají ve skutečnosti opačný směr. Základové těleso není nutné uvolňovat. 

Uvolnění zadané úlohy: 

• Těleso 2: 

 

Obrázek 4.2 - uvolnění tělesa 2 

• Tělesa 3 a 4:  

 
 Obrázek 4.3 - uvolnění tělesa 3 Obrázek 4.4 - uvolnění tělesa 4 
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4.5 Statický rozbor 

Účelem statického rozboru je zjistit, jestli je možné úlohu řešit na základě podmínek statické 
rovnováhy. Statický rozbor zahrnuje několik dílčích kroků. 

4.5.1 Sepsání množiny neznámých parametrů 

Množinu neznámých parametrů NP sestavíme na základě uvolněných vazeb a neúplně 
zadaných silových prvků[3]. Patří do ní každý neznámý nezávislý parametr silových soustav 
působících na uvolněná tělesa. Dále určíme počet neznámých silových 𝜇𝐹 a momentových 𝜇𝑀, 
resp. délkových 𝜇𝑟 neznámých parametrů. Neznámé parametry délkové a momentové lze 
zaměňovat, proto můžeme v praxi používat jen jednu z těchto variant. 
Pro vzorový příklad: 

𝑁𝑃 = {𝐹, 𝐹𝑁𝐴, 𝐹𝑡𝐴, 𝐹𝑥𝐵, 𝐹𝑦𝐵, 𝐹𝑥𝐶 , 𝐹𝑦𝐶 , 𝐹𝑁𝐷 , 𝐹𝑡𝐷}  

𝜇𝐹 = 9, 𝜇𝑀 = 0, 𝜇𝑟 = 0 
𝜇 = 𝜇𝐹 + 𝜇𝑀 + 𝜇𝑟 = 9 

4.5.2 Klasifikace silových soustav 

Určení, jaké silové soustavy na jednotlivá tělesa působí, nám pomáhá zjistit, kolik podmínek 
statické rovnováhy máme k dispozici. Pro těleso zatížené obecnou rovinou silovou soustavou 
jsou k dispozici 3 podmínky (6 pro prostorovou), 2 silové a 1 momentová. 

 𝐹𝑥 :  ∑ 𝐹𝑥𝑖

𝑖

= 0 (4.2) 

 𝐹𝑦 :  ∑ 𝐹𝑦𝑖

𝑖

= 0 (4.3) 

 𝑀𝑂 :  ∑ 𝑀𝑂𝑖

𝑖

= 0 (4.4) 

Pro zvláštní silové soustavy nastává situace, kdy v některém směru nepůsobí žádné síly či 
momenty, potom by rovnice pro tento směr byla 0 = 0. V takovém případě pro daný směr 
nemáme silovou podmínku. 
Počet podmínek statické rovnováhy označujeme 𝜈, z toho počet silových 𝜈𝐹 a momentových 
𝜈𝑀. Pro základové těleso podmínky statické rovnováhy neurčujeme. 
Na zadanou sestavu působí výsledná silová soustava 

Π𝑣 = { 𝐹𝐺
⃗⃗⃗⃗⃗, 𝐹 ⃗⃗⃗⃗ , 𝐹𝐴

⃗⃗⃗⃗⃗, 𝐹𝐵
⃗⃗⃗⃗⃗, 𝐹𝐶

⃗⃗⃗⃗⃗, 𝐹𝐷
⃗⃗ ⃗⃗⃗} 

Tato silová soustava je obecná rovinná a pro každé těleso umožňuje použití 3 podmínek 
statické rovnováhy. Z toho vždy 2 silové a 1 momentovou. 

𝜈 = 9  (𝜈𝐹 = 6,  𝜈𝑀 = 3) 
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4.5.3 Ověření podmínek statické určitosti 

Úloha bude staticky určitá, je-li možné získat všechny neznámé parametry z podmínek statické 
rovnováhy[3]. Pomocí základních matematických znalostí o řešení soustav rovnic je zřejmé, že 
nutná podmínka pro řešitelnost úlohy bude: 

 𝜈 = 𝜇 (4.5) 

Po prozkoumání podmínek rovnováhy zjistíme, že momentové a délkové neznámé parametry 
figurují pouze v podmínkách momentových. Je tedy zřejmé, že pro jejich zjištění je potřeba 
dostatek těchto podmínek, což nám dává druhou podmínku statické určitosti[3]: 

 𝜈𝑀 ≥ 𝜇𝑀 + 𝜇𝑟 (4.6) 

Při splnění těchto podmínek hovoříme o staticky určité soustavě a můžeme přejít k jejímu 
řešení. Je-li podmínek statické rovnováhy méně než neznámých parametrů, je soustava 
neurčitá a je potřeba dalších vztahů pro její vyřešení. Je-li podmínek naopak více, je soustava 
přeurčená, takováto soustava je pohyblivá a její řešení je zájmem dynamiky, pro řešení v rámci 
statiky je možné přidat další zatížení[3] mezi neznámé parametry, které zabrání pohybu 
soustavy. 
Pro zadanou úlohu vypadají podmínky statické určitosti takto: 

𝜈 = 𝜇  ∧   𝜈𝑀 ≥ 𝜇𝑀 + 𝜇𝑟 
9 = 9  ∧  3 ≥ 0 

Obě podmínky jsou splněny, soustava je tedy staticky určitá a je možné ji vyřešit. 
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4.6 Podmínky statické rovnováhy 

Dalším krokem je sepsání příslušných rovnic. Ty získáme konkrétním vyjádřením podmínek 
statické rovnováhy a vyjádřením pasivních účinků ve vazbách. Podmínky statické rovnováhy 
vyjadřujeme pro každé z těles, kromě tělesa základového, jejich obecný tvar byl již zmíněn 
v kapitole 4.5.2. Momentové podmínky sestavujeme vzhledem k libovolnému bodu, řešení je 
nezávislé na volbě tohoto bodu. Zpravidla volíme takový bod, pro nějž bude stanovení těchto 
podmínek nejsnazší. To splňují body, jimiž prochází nejvíce nositelek sil, protože moment od 
těchto sil bude nulový. Znaménko momentu určujeme pomocí pravidla pravé ruky. 
Pro řešenou soustavu jsou podmínky statické rovnováhy následující: 

• Těleso 2 

 𝐹𝑥:  𝐹 − 𝐹𝑥𝐵 − 𝐹𝑥𝐶 = 0 (I) 

 𝐹𝑦 : − 𝐹𝐺 − 𝐹𝑦𝐵 − 𝐹𝑦𝐶 = 0  (II) 

 
𝑀𝐵 : − 𝑣 𝐹 −

𝑙

2
𝐹𝐺 − 𝑙 𝐹𝑦𝐶 − 𝑀č𝐵 − 𝑀č𝐶 = 0  (III) 

• Těleso 3 

 𝐹𝑥:  𝐹𝑥𝐵 + 𝐹𝑡𝐴 = 0 (IV) 

 𝐹𝑦: 𝐹𝑦𝐵 + 𝐹𝑁𝐴 = 0  (V) 

 𝑀𝐵: 𝑅 𝐹𝑡𝐴 + 𝑀č𝐵 + 𝑀𝑉𝐴 = 0  (VI) 

• Těleso 4 

 𝐹𝑥:  𝐹𝑥𝐶 + 𝐹𝑡𝐷 = 0 (VII) 

 𝐹𝑦: 𝐹𝑦𝐶 + 𝐹𝑁𝐷 = 0  (VIII) 

 𝑀𝐵: 𝑅 𝐹𝑡𝐶 + 𝑀č𝐶 + 𝑀𝑉𝐷 = 0  (IX) 

• Závislé parametry – pasivní účinky 

𝑀𝑉𝐴 = 𝐹𝑁𝐴 · 𝑒 

𝑀𝑉𝐷 = 𝐹𝑁𝐷 · 𝑒 

𝑀č𝐵 = 𝑟č 𝑓č√𝐹𝑥𝐵
2 + 𝐹𝑦𝐵

2 ≈ 𝑟č 𝑓č(0,4 𝐹𝑥𝐵 − 0,96 𝐹𝑦𝐵) 

𝑀č𝐶 = 𝑟č 𝑓č√𝐹𝑥𝐶
2 + 𝐹𝑦𝐶

2 ≈ 𝑟č 𝑓č(0,4 𝐹𝑥𝐶 − 0,96 𝐹𝑦𝐶) 

Pro momenty čepového tření bude použita linearizace podle Ponceleta (viz kapitola 3.2.5) 

s předpokladem, že složky sil 𝐹𝐵
⃗⃗⃗⃗⃗ a 𝐹𝐶

⃗⃗⃗⃗⃗ ve směru osy y budou záporné, což je lze snadno 
odhadnout při prozkoumání úlohy, a budou větší než jejich složky ve směru osy x. 

Konečnou podobu rovnic dostaneme po dosazení závislých parametrů do podmínek statické 
rovnováhy (I)-(IX). Získáme soustavu 9 lineárních rovnic s 9 neznámými. 
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4.7 Řešení a analýza výsledků 

4.7.1 Řešení 

Řešení soustav lineárních rovnic je záležitost relativně jednoduché matematiky. Rovnice 
můžeme řešit numericky, pak dostaneme pouze hodnoty neznámých parametrů, nebo 
analyticky v parametrickém tvaru, v tom případě získáme vyjádření všech neznámých 
parametrů v závislosti na ostatních parametrech. Při znalosti parametrických vyjádření 
hledaných veličin můžeme dále zkoumat vlastnosti sestavy a vyšetřovat například mezní stavy 
vůči pohybové stabilitě soustavy a další užitečné závislosti. Problém parametrických řešení je 
však složitost těchto vztahů, proto je lepší první dosadit číselné hodnoty a počítat s těmi. 
 
Stykové síly ve vazbách budou mít tyto hodnoty: 

𝐹𝑁𝐴 = 483,33 𝑁 𝐹𝑦𝐵 = −483,33 𝑁 𝐹𝑁𝐷 = 516,67 𝑁 

𝐹𝑡𝐴 =  −15,45 𝑁 𝐹𝑥𝐶 = 16,51 𝑁 𝐹𝑡𝐷 = −16,51 𝑁 
𝐹𝑥𝐵 = 15,45 𝑁 𝐹𝑦𝐶 = −516,67 𝑁 𝐹 = 31,96 𝑁 

 

4.7.2 Kontrola a analýza výsledků 

Protože většinu vazeb doprovází podmíněnost jejich funkčnosti a stability je potřeba provést 
kontrolu, jestli jsou všechny podmínky splněny. V opačném případě je potřeba náležitě upravit 
vstupy tak, aby ke splnění podmínek došlo. To může znamenat i řešit celou úloho znovu, neboť 
ve vazbách nebude moci nastávat na začátku předpokládaný pohybový stav. 
Pro počítanou úlohu je třeba zkontrolovat tyto podmínky: 

• Tlakovost vazby A: 𝐹𝑁𝐴 > 0 

• Tlakovost vazby D: 𝐹𝑁𝐷 > 0 

• Stabilita vazby A: |𝐹𝑡𝐴| < 𝐹𝑁𝐴 · 𝑓 

• Stabilita vazby D: |𝐹𝑡𝐷| < 𝐹𝑁𝐷 · 𝑓 
Protože jsme při řešení uvažovali linearizaci podle Ponceleta, je nutné ještě zkontrolovat, zdali 
je i tato platná. Podle uvedených předpokladů kontrolujeme tyto podmínky: 

• |𝐹𝑦𝐵| > |𝐹𝑥𝐵| 

• |𝐹𝑦𝐶| > |𝐹𝑥𝐶| 

• 𝐹𝑦𝐵 < 0 

• 𝐹𝑦𝐶 < 0 

• 𝐹𝑥𝐵 > 0 
• 𝐹𝑥𝐷 > 0 

Jak je vidět všechny podmínky jsou splněny, toto je tedy řešení úlohy. 
Síla potřebná k udržení tělesa v rovnoměrném pohybu má velikost 31,96 N. 
Stykové síly, které vyšly se záporným znaménkem mají ve skutečnosti opačný směr. 
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5 VÝPOČTOVÝ PROGRAM 

5.1 Tvorba programu 

5.1.1 Volba výchozího softwaru 

Pro vytvoření výpočtové aplikace pro řešení statických úloh jsem zvolil program GeoGebra. 
Jedná se matematický software, který spojuje geometrii, algebru a tabulkový procesor[8]. 
Tento program jsem zvolil z několika důvodů: 

• Jedná se o bezplatný program dostupný i v plné české verzi 

• Program umožňuje interaktivní, dynamické řešení geometrických i algebraických úloh 

• Software je propojen s programovacím jazykem Javascript, ve kterém je možné 
vytvořit libovolné funkce, propojené s pokročilými matematickými nástroji 

• V programu je možné řešit soustavy rovnic v parametrickém tvaru 

• Program je schopen zobrazovat textové výstupy v systému LaTeX, určeném pro 
zobrazení technických vztahů 

5.1.2 Princip 

Při tvorbě programu pro řešení statických úloh jsem vycházel z postupů řešení popsaných 
v této práci. Základem bylo vytvořit program, který bude schopen načíst uživatelem zadaná 
data o sestavě, jejím zatížení a „zavazbení“ a propojit je nákresem, který uživatel vytvoří 
v okně programu GeoGebra. Poté program načte všechny potřebné parametry pro řešení, 
které může uživatel upravovat podle potřeby. Na základě těchto hodnot program vytvoří 
uvolnění, rozbory úlohy, podmínky statické rovnováhy a následně soustavy rovnic vyřeší 
v otevřeném tvaru. 

Tělesa 

Hlavním předmětem řešení statických úloh jsou tělesa. Důležité je znát jejich počet a jakým 
způsobem jsou zatížena a vázána. Každému tělesu jsou přiřazeny podmínky statické 
rovnováhy, pro tu momentovou je důležité určit, ke kterému se bude vztahovat. 
Program tedy načte příslušný počet těles a každému přiřadí vztažný bod, tyto hodnoty volí 
uživatel. Vazby a zatížení jsou tělesům přiřazeny až po jejich samostatném načtení. 

Vazby 

U vazeb je důležité především to, v jakých bodech působí a mezi kterými tělesy, dále o jaký typ 
vazby se jedná a jaký pohybový stav u ní předpokládáme. Tyto hodnoty opět zadává uživatel. 
Ostatní parametry se načtou na základě nich. 

Zatížení 

U vnějšího zatížení je nutné určit, zdali se jedná o samostatnou sílu nebo moment (silovou 
dvojici) a v jakém bodě a na které těleso působí. 
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Parametry 

Jak už bylo zmíněno, potřebné parametry se v programu vytvoří podle zadaných informací o 
sestavě. Ke každé vazbě a silovému působení lze přiřadit potřebné parametry k jejich úplnému 
popsání. Můžeme je rozdělit do tří skupin:  

• Silové – týkají se známých zatížení a popisují jejich velikosti 

• Geometrické – popisují polohu vůči jednotlivým tělesům a natočení vazeb a sil 

• Kvalitativní – popisují další vlastnosti vazeb, patří sem například součinitele tření nebo 
ramena valivých odporů 

Souřadný systém 

Ačkoli software GeoGebra má vlastní souřadný systém. Vytvořil jsem v programu pomocný 
systém, který je možné oproti výchozímu pootočit o námi zvolený úhel. Tato funkce má 
význam především pro řešení soustav umístěných na nakloněné rovině, kde je výhodnější 
pracovat v souřadném systému orientovaném podle této roviny. Pro jeho popis je vytvořen 
úhlový parametr 𝛼𝑠.𝑠. který udává pootočení nového souřadného systému. Všechny ostatní 
geometrické parametry jsou měřeny vzhledem k tomuto systému. 

Uvolnění 

Na základě informací o vazbách a geometrických parametrů program vykreslí uvolněné síly 
v příslušných místech pro všechna tělesa. Vizualizace uvolnění je propojena s geometrickými 
úhlovými parametry a směry relativních pohybů a jejich úpravou může uživatel dojít ke 
správnému natočení vazeb a orientaci pasivních účinků. 

Rozbor 

Při rozboru úlohy program nejprve vytváří podmínky statické rovnováhy a potom určuje počet 
stupňů volnosti sestavy a její statickou určitost. Na základě statické určitosti je zpřístupněna 
možnost vyřešit rovnice. 

Řešení a kontrola 

Řešení soustavy rovnic je prováděno pomocí vestavěných nástrojů softwaru GeoGebra. Po 
nalezení řešení programem jsou vypsány parametrická vyjádření neznámých veličin a 
následně jejich číselné hodnoty získané dosazením do těchto rovnic. Je vytvořen taky seznam 
podmínek, které je pro řešení nutné zohlednit a ověřena jejich platnost. 
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5.1.3 Zobecnění řešení statických úloh 

Klíčovým prvkem při vytváření programu, který má být schopen řešit jakékoli statické úlohy 
při minimálním množství vstupů uživatele, bylo navrhnutí jednoduchých, avšak obecných 
algoritmů pro popis vázaných soustav těles a proces řešení přes uvolnění, po vytvoření 
soustavy rovnic a její vyřešení. Protože je záměrem, aby měl program výukový charakter, bylo 
žádoucí, aby postup řešení úloh probíhal stejně jako v hodinách statiky. 
Princip práce programu byl již stručně popsán v předcházející kapitole. V této části se chci blíže 
zaměřit hlavně na způsob jakým probíhají klíčové části tohoto procesu, jimiž jsou uvolnění a 
vznik podmínek statické rovnováhy. Tyto procesy program provádí pro každou vazbu a zatížení 
zvlášť a jejich výstupy přiřazuje k jednotlivým tělesům. Pro názornost je popíšu pro 2 vybrané 
typy vazeb (OKD při valení a rotační vazba za klidu) a 1 sílu. 

Uvolnění 

Pro každou vazbu je charakteristické, jakým způsobem se uvolňuje, ten závisí také na jejím 
pohybovém stavu. Při uvolňování se držím pevných pravidel. Každou vazbu pojmenovávám 
podle toho, ve kterém bodě a mezi kterými tělesy působí abych předešel duplicitním názvům, 
které by program nebyl schopen zpracovat. Směr uvolňovaných silových účinků volím podle 
prvního ze zadaných těles. Směry momentových vektorů určujeme pomocí pravidla pravé ruky 
– pokrčené prsty ukazují směr otáčení a vztyčený palec ukazuje směr vektoru. 
 
OKD: 

Obecnou kinematickou dvojici při valení uvolňujeme pomocí normálové síly 𝐹𝑁
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗, která vstupuje 

do styčné plochy, ve směru její normály je otočená vůči ose y o úhel 𝛼. Kolmo k ní působí 

neznámá tečná síla 𝐹𝑡
⃗⃗⃗⃗ , která bude oproti ní otočena o 90° po směru hodin. Vektor opačného 

směru, než má síla 𝐹𝑡
⃗⃗⃗⃗  je tečna k dané stykové ploše. Třetí uvolněnou složkou je valivý moment, 

který je závislým pasivním účinkem a působí vždy proti směru relativního pohybu. Pro uvolnění 
pasivního účinku je tedy třeba znát směr relativního pohybu prvního tělesa vůči druhému pro 
rotaci budeme vyjadřovat tento směr veličinou 𝑠𝑔𝑛𝜔, která má hodnotu 1 pro vektor úhlové 
rychlosti souhlasný s kladným směrem osy z a -1 v opačném případě, podobně pro translaci 
zavedeme parametr 𝑠𝑔𝑛𝑣 která bude rovna 1, bude-li vektor relativní posuvné rychlosti 
v kladné polorovině vzhledem k tečně stykové plochy, a -1 v opačném případě. Pasivní účinek 
potom vektorově popíšeme jako: 

 𝑀𝑣
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = −𝑠𝑔𝑛𝜔 𝑀𝑣 �⃗⃗� (5.1) 

kde 𝑠𝑔𝑛𝜔 popisuje směr relativní rychlosti těles, 𝑀𝑣 je velikost valivého momentu 

a �⃗⃗� je jednotkový vektor ve směru osy y 
Případ pro smykovou třecí sílu by vypadal následovně: 

 𝐹𝑇
⃗⃗⃗⃗⃗ = −𝑠𝑔𝑛𝑣 𝐹𝑇  𝑡 (5.2) 

kde 𝑠𝑔𝑛𝑣 popisuje směr relativní rychlosti těles, 𝐹𝑇 je velikost třecí síly 

a 𝑡 je jednotkový vektor ve směru tečny stykových ploch 
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Obrázek 5.1 - uvolnění OKD ve vytvořené aplikaci 

Rotační vazba: 
Uvolnění rotační vazby v klidovém stavu na prvním tělese se bude řídit těmito pravidly: 

Sílu 𝐹𝑥
⃗⃗⃗⃗  uvolním proti směru kladné poloosy x. 

Sílu 𝐹𝑦
⃗⃗ ⃗⃗  uvolním proti směru kladné poloosy y. 

Moment �⃗⃗⃗� uvolním proti směru kladné poloosy z. 

 

Obrázek 5.2 - uvolnění rotační vazby ve vytvořené aplikaci 

Osamělá síla 
Osamělou sílu uvažuji vždy v zadaném bodě a přidávám k ní úhlový parametr popisující její 
natočení (proti směru hodinových ručiček) vůči kladné poloose x. 
U silové dvojce není potřeba žádného úhlu je uvolňována ve směru kladné poloosy z. Opačný 
směr otáčení této síly určuje záporné znaménko. 
 
Z tohoto popisu by mělo být zřejmé jakým způsobem budou uvolňovány ostatní vazby a 
zakreslována vnější zatížení. 
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Podmínky statické rovnováhy 

Příspěvky jednotlivých vazeb a sil k zatížení tělesa určíme z uvolnění. Vazby přispívají svými 
složkami nezávisle jedna na druhé. Je tedy možné sestavit podmínky statické rovnováhy jako 
součty příspěvků každé vazby a všech zatížení v jednotlivých směrech, které se položí roven 
nule. 
  
OKD: 
V návaznosti na uvolnění je zřejmé, že příspěvky těchto sil v jednotlivých směrech budou 
vypadat následovně. Momenty budeme určovat k zvolenému referenčnímu bodu tělesa O 
uvažujme vazbu, která působí v bodě A. 

𝐹𝑥:   𝐹𝑁 𝑠𝑖𝑛(𝛼) − 𝐹𝑡 𝑐𝑜𝑠(𝛼) (5.3) 

𝐹𝑦:   −𝐹𝑁𝑐𝑜𝑠(𝛼) − 𝐹𝑡𝑠𝑖𝑛(𝛼) (5.4) 

𝑀𝑂:  
  𝑋𝑂𝐴(−𝐹𝑁 cos(𝛼) − 𝐹𝑡 𝑠𝑖𝑛(𝛼)) + 

+𝑌𝑂𝐴(−𝐹𝑁 𝑠𝑖𝑛(𝛼) + 𝐹𝑡 𝑐𝑜𝑠(𝛼)) − 𝑠𝑔𝑛𝜔 𝑀𝑉 
(5.5) 

kde 𝑋𝑂𝐴 a 𝑌𝑂𝐴 jsou relativní souřadnice bodu A k bodu O 
 
Rotační vazba: 
Podobným způsobem budeme postupovat při uvolňování dalších vazeb a zatížení 

𝐹𝑥: −𝐹𝑥 (5.6) 

𝐹𝑦:   −𝐹𝑦 (5.7) 

𝑀𝑂:    −𝑋𝑂𝐴 𝐹𝑦 + 𝑌𝑂𝐴𝐹𝑥 − 𝑀 (5.8) 

 
Podle zákona akce a reakce budou na druhé těleso působit tyto složky v opačném směru, tj. 
každý příspěvek vynásobíme (-1). Navíc pro momentové podmínky můžeme uvažovat jiný 
referenční bod např. O2. 
Osamocená síla: 
Teď předpokládejme osamocenou sílu působící v bodě A 

𝐹𝑥: 𝐹 𝑐𝑜𝑠(𝛼) (5.9) 

𝐹𝑦:   𝐹 𝑠𝑖𝑛(𝛼) (5.10) 

𝑀𝑂:    𝑋𝑂𝐴 𝐹 sin(𝛼) − 𝑌𝑂𝐴 𝐹 cos (𝛼) (5.11) 
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5.1.4 Značení používaných veličin 

Pro jednoznačnou identifikaci všech použitých veličin jsem zvolil následující přístup: 
Veličiny a parametry náležející k vazbám, jsou označeny bodem, ke kterému vazbu vztahujeme 
a tělesy, mezi kterými působí. Např. 𝑓𝐵−1−2 je součinitel tření ve vazbě v bodě B, která působí 
na tělesa 1 a 2. 
Veličiny příslušící vnějším zatížením jsou označeny pouze bodem, ve kterém zatížení působí. 

Např𝐹𝐵
⃗⃗⃗⃗⃗ je síla působící v bodě B. 

Polohové veličiny jsou uvažovány vždy ve směrech souřadného systému a mají jsou označeny 
počátečním a koncovým bodem. Např. 𝑌𝐴−𝐵 je souřadnice bodu B vůči bodu A ve směru osy y. 
U směrů relativních pohybů platí stejné pravidlo, jako pro parametry vazeb se zohledněním 
toho, že první souřadnice určuje těleso, které koná relativní pohyb a druhá těleso vůči kterému 
se pohyb uvažuje. Např. 𝑠𝑔𝑛𝜔−1−2 určuje směr relativní rotace tělesa 1 vůči tělesu 2. 

5.1.5 Obtíže při tvorbě 

Při vývoji programu jsem narazil na spoustu problémů. Spousta z nich byla spíše estetického 
charakteru. Velká část mé práce při vývoji spočívala v tom, jak přehledně uspořádat všechna 
potřebná zadávací pole na obrazovce, protože pro popis větších sestav je potřeba velké 
množství parametrů. Nakonec jsem tento problém vyřešil pomocí posuvníků, kterými lze 
měnit zobrazení zadávacích polí a tlačítek. 
 
Více technický problém představovalo zařídit, aby uživatel mohl redukovat parametry, které 
vstupují do podmínek statické rovnováhy, tak aby rovnice vytvořené pro nejobecnější možný 
popis sestavy zjednodušil na takové, které popisují právě jím řešený problém. Toho jsem docílil 
pomocí možnosti dosadit do rovnic buď přímo číselné hodnoty parametrů nebo jejich 
vyjádření za pomoci ostatních parametrů. 
 
Další problém týkající se toho, jak program pracuje při řešení rovnic bylo, jak přistupovat 
k vazbě lano. Jedná se sice o vazbu, která se označuje jako OKD, ale jak už bylo naznačeno 
v kapitole3.2.3, přístup k ní se především u modelu NNTP významně liší. Narozdíl od ostatních 
stykových vazeb nejsou spojená tělesa vázána v jednom bodě, ale každý konec lana bývá 
k tělesům připevněn v jiném místě sestavy. Protože jsem ze začátku s touto vazbou 
nepracoval, byla by úprava algoritmu pro načítání vazeb s cílem obsáhnout i lana velmi 
náročná. 
Proto jsem zařadil vazby lanem vedle vnějších silových účinků, protože způsob uvolňování lana 
spíše odpovídá dvěma osamělým silám působícím na oddělená tělesa, kde jedna ze sil je 
závislá na druhé. Přidal jsem i možnost označení místa přepásání lana. 
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5.2 Práce v programu 

Jak postupovat při řešení statických úloh v tomto programu budu prezentovat na vybraném 
příkladu ze skript. Zadání zvoleného příkladu je následující:  

Soustava těles, znázorněná 
na obrázku (Obrázek 5.3), má být 
v klidu. Určete, při jakém rozmezí 

velikosti síly �⃗� tento požadovaný 
pohybový stav nastane. 
Je dáno: l = 800 mm, h = 400 mm, 
v = 300 mm, R = 200 mm, α = 30°, 
FG2 = 300 N, FG3 = 150 N, fA = 0.4, 
fB = 0.25, eC = 2 mm, fC = 0.3. 
 
 
 
 

5.2.1 Nákres sestavy 

Prvním krokem řešení bude vytvoření modelu soustavy těles v programu. Soustavu můžeme 
narýsovat pomocí dostupných geometrických nástrojů nebo vyjádřit její geometrii pomocí 
dostupných nástrojů analytické geometrie. Důležité je vytvořit bod v každém místě, kde 
působí zatížení nebo vazba. Při rýsování se můžeme držet zadané geometrie sestavy, nebo 
provést jen přibližnou konstrukci. V prvním případě můžeme využít, že program na vytvoří 
příslušné geometrické parametry podle geometrie narýsovaných objektů. Tyto parametry 
však můžeme kdykoliv přepsat. 
Je třeba mít na paměti, že program pracuje bez jednotek, je tedy na nás zvolit si jaké jednotky 
použijeme. V úvahu připadají pro délky metry (m) nebo milimetry (mm) a pro síly newtony (N) 
nebo kilonewtony (kN). Jednotka momentu potom bude součinem těchto jednotek. 
Řešená úloha je zadána v mm a N, budeme ji tedy řešit v těchto jednotkách. 

Model sestavy s vyznačenými důležitými body 
vytvořený ve výpočtovém programu je na 
obrázku (Obrázek 5.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 5.3 - zadání vzorového příkladu 

Obrázek 5.4 - model sestavy ve výpočtovém programu 
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5.2.2 Popis těles, vazeb a zatížení 

 Máme-li vytvořený model sestavy přejdeme 
k jejímu popisu, v programu pomocí tlačítka začít. 
Naše sestava se skládá ze tří těles, která se stýkají 
ve třech vazbách a je zatížena třemi silami. 
Cílem je vyřešit při jakém zatížení bude sestava 
v klidu, avšak při snaze řešit ji jako soustavu 
v klidu bychom brzy zjistili, že je staticky neurčitá. 
Soustavu tedy řešíme jako pohyblivou. 
Nejpravděpodobnější pohybové stavy ve vazbách 
budou následující: 
Smyk v posuvné vazbě A, valení ve vazbě C, a tedy 
smyk ve vazbě B. 
Posuvnou vazbu vztahujeme k jejímu středu, což 
umožní použití jedné symetrické podmínky pro 
polohu výslednice a v některých situacích, jako je 
právě i tato umožní použití jednodušších 
podmínek silové rovnováhy, protože uvolněná 
normálová síla bude procházet těžištěm tělesa. 

Síly působící na těleso prochází body F, G2 a G3.  
 

Obrázek 5.5 - sepsání základních informací 
o sestavě 
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5.2.3 Parametry 

Po sepsání informací o sestavě přejdeme k sepsání parametrů, ty program sám načte a vytvoří 
pro ně příslušná zadávací pole. Úkolem uživatele je zadaní správných hodnot a zvolení, které 
parametry při řešení uvažovat. Smysl jednotlivých parametrů už byl popsán v kapitole 5.1.3. 
Pro tuto sestavu máme k dispozici tyto parametry: 

   

 

Obrázek 5.6 – všechny parametry dostupné pro řešenou sestavu 

Ze silových parametrů můžeme vybrat, které síly (příp. momenty) budeme uvažovat jako 
neznámé parametry. U ostatních parametrů můžeme rozhodnout o jejich dosazení, nebo 
vyjádření pomocí jiných parametrů. Můžeme dokonce přidat vlastní nové parametry, na 
základě nichž, můžeme vyjádřit ty stávající. Při vytváření nových veličin však musíme dávat 
pozor, aby se jejich název neshodoval s již existujícími objekty. Pro úplné popsání vazeb by 
nám však měly stačit automaticky vytvořené parametry. Jako konstantní označíme ty 
parametry, za něž chceme, aby byla dosazena jejich hodnota nebo vyjádření do podmínek 
statické rovnováhy rovnou. Parametry před dosazením vyjadřujeme pouze pomocí veličin, 
které již byly mezi parametry přidány. 
Volbu, které parametry budou dosazeny, a jejich vyjádření je možné měnit až do chvíle 
vyřešení soustavy rovnic. Především správnost úhlů a směrů relativních rychlostí si ověříme 
nejlépe podle uvolnění těles. 
V řešené úloze ponecháme jako (řídící) proměnné pouze ty veličiny, které se shodují se 
zadanými parametry, veličiny, které jsou na nich závislé, nebo jsou duplicitní zatrhneme pro 
dosazení.  
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5.2.4 Uvolnění 

Uvolnění je z hlediska tohoto programu spíše záležitostí kontrolní, protože načtení podmínek 
statické rovnováhy v programu probíhá nezávisle na něm. Pro uživatele je však vizuální výstup 
z uvolnění mnohem přehlednější a názornější, než algebraické parametry a umožňuje snazší 
orientaci mezi v problematice. 
Vektory vytvořené při uvolnění jsou propojené s příslušnými úhly a směry pohybů, takže může 
uživatel sledovat jaký mají tyto parametry vliv na směry uvolněných silových soustav. 
Mezi uvolněním jednotlivých těles přepínáme pomocí posuvníku. Protože program nedokáže 
posoudit náležitost uživatelem vytvořených geometrických objektů k jednotlivým tělesům, má 
uživatel možnost přiřadit je k nim ručně tak, že napíše jejich názvy do pole nad posuvníkem a 
potvrdí tlačítkem „přidat“. 
Uvolnění těles z naší sestavy vypadá následovně: 

 

Obrázek 5.7 - neuvolněná sestava s vyznačeným zatížením a souřadnicovým systémem 

 

Obrázek 5.8 -Uvolnění těles řešené sestavy 
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5.2.5 Rozbor 

Po kontrole uvolnění můžeme přejít na rozbor úlohy. Tím je myšleno sepsání podmínek 
statické rovnováhy kinematický rozbor a statický rozbor. Tyto věci program vykoná sám na 
základě dříve zadaných vstupů. Nejdůležitější pro uživatele je statický rozbor, který hodnotí 
řešitelnost úlohy. Na základě něj můžeme rozhodnout o přidání neznámých parametrů nebo 
doplňujících vztahů. 
Pro řešenou úlohu budou vypadat výstupy rozboru následovně: 
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Je vidět, že soustava je v tomto stavu stále staticky neurčitá. Jak program napovídá, řešením 
tohoto problému může být přidání dalšího vztahu. Při bližším prozkoumání uvažovaného 
vzájemného pohybu těles zjistíme, že můžeme zanedbat momentový účinek ve vazbě B. Toto 
lze nepřímo vyčíst i ze skutečnosti, že zadání se nezmiňuje o ramenu valivého odporu v tomto 
bodě. 
Nový vztah přidáme zapsáním jej do zadávacího pole na poslední „stránce“ rozboru. 

 
Po napsání nové rovnice opět spustíme rozbor úlohy a zkontrolujeme statický rozbor. Zjistíme, 
že tentokrát už je soustava staticky určitá, můžeme tedy přejít na řešení. 
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5.2.6 Řešení a kontroly 

Jakmile je vyřešena soustava rovnic, získáme parametrická vyjádření všech neznámých 
parametrů a zároveň jejich velikosti po dosazení. Zároveň s řešením jsou sepsány i podmínky 
nutné pro funkčnost nebo stabilitu vazeb. Při jejich nedodržení je řešení neplatné pro dané 
hodnoty a je potřeba buď změnit některé parametry, pokud to úloha dovoluje, nebo 
přehodnotit zvažovaný pohybový stav.  
Protože parametrické vyjádření stykových sil je příliš dlouhé. uvedu zde pouze hodnoty po 
dosazení. Uvedené hodnoty mají jednotky podle zadávaných hodnot, protože jsme používali 
při zadávání hodnoty sil v N a délek v mm budou i výsledné síly v N a momenty v Nmm. 

 
Při zobrazení podmínek zjistíme, že jsou všechny splněny, tudíž je toto platné řešení. 

 
Jak bude situace vypadat při opačném směru pohybu můžeme zjistit jednoduše změnou 
parametru 𝑠𝑔𝑛𝑣𝐴−1−3 dostaneme tyto hodnoty: 

Kontrolované podmínky budou i v tomto případě platné 

 

Analýza výsledků: 

Získané hodnoty popisují dva možné stavy, kdy bude docházet k rovnoměrnému pohybu 
soustavy těles. Podíváme-li vyšetřovanou sílu F je snadné domyslet, jak se bude pohyb vyvíjet 
při její změně. Bude-li síla menší než 99,25 N bude sestava zrychlovat směrem dolů, když 
naopak sílu zvětšíme dojde k jejímu zpomalování až zastavení. Při dalším zvyšování zůstane 
soustava v klidu než síla. překoná druhou spočítanou hodnotu 345,79 N kdy začne zrychlovat 
směrem nahoru. Podobného průběhu dosáhneme budeme-li sílu opět zmenšovat. Je tedy 
zřejmé že síly, kterými je možné udržet soustavu v klidu leží v intervalu 〈99,25; 345,79〉𝑁 
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6 ANALÝZA VYBRANÉ SESTAVY 

Objekty, na kterých lze pozorovat jevy zkoumané ve statice nás obklopují každý den. Pro 
prezentaci přístupu k řešení větších soustav těles jsem zvolil trojkolku. Reálná trojkolka je 
tvořena velkým množstvím dílů a může se nacházet v mnoha pohybových stavech. Takováto 
sestava je tedy z mého pohledu vhodným reprezentantem sestav těles, které mohou být 
předmětem zájmu statické analýzy. 
K řešení těchto úloh bude použit vytvořený program. 

6.1 Popis řešené sestavy 

Uvažujme trojkolku, poháněnou pedály přes řetězový převod. Trojkolka bude mít zadní brzdu 
ovládanou pomocí páky na řídítkách. Budeme předpokládat znalost všech potřebných 
parametrů. Skutečnou tříkolku nahradíme Dvourozměrným modelem. 

 

Obrázek 6.1 - trojkolka pro dospělé[9] 
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6.1.1 Rozměry 

 

Obrázek 6.2  - model tříkolky s vyznačením důležitých rozměrů 

Sestavu budeme sice vyšetřovat parametricky, ale je dobré mít k dispozici i skutečné hodnoty, 
abychom měli lepší představu o velikostech hledaných veličin. Proto budeme volit rozměrové 
parametry s těmito hodnotami (hodnoty jsou odhadnuty ze základních rozměrů běžných 
trojkolek[9]): 

• Rozteč kol l 1300 mm 

• Rozteč řetězových kol l1 600 mm 

• Velikost (průměr) kol d 560 mm 

• Y souřadnice těžiště jezdce yG 800 mm 

• X souřadnice těžiště jezdce xG 500 mm 

• Y souřadnice brzdy yN 140 mm 

• X souřadnice brzdy xN 130 mm 

• Počet zubů velkého řet. kola z1 32 

• Počet zubů malého řet. kola z2 22 

• Rozteč článků řetězu p 12 mm 

• Průměr velkého řet. kola d1 260 mm (=p/sin(180°/z1)[5]) 

• Průměr malého řet. kola d2 168 mm 

• Y souřadnice těžiště yT 300 mm 

• X souřadnice těžiště xT 500 mm 

• Délka ramen pedálů r 230 mm 

Pozn.: polohu těžiště konstrukce pouze odhadneme. 
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6.1.2 Tělesa 

Tělesa sestavy očíslujeme následovně: 
Povrch země 1 Zadní kolo 3 
Rám 2 Přední kolo 4 
Pedály 5   

Máme tedy sestavu s 5-ti tělesy. 

6.1.3 Popis vazeb 

 

Obrázek 6.3 - model tříkolky s označením důležitých bodů a očíslováním těles 

Bod A – rotační vazba: 

Uložení kol na tříkolce je realizováno pomocí valivých ložisek. Pro zjednodušení k němu však 
budeme přistupovat jako k čepu s velmi nízkým součinitelem tření 
Vazba je mezi tělesy 2 a 3. 
Budeme uvažovat:  poloměr ložiska  𝑟č𝐴 = 20 𝑚𝑚 
 součinitel čepového tření 𝑓č𝐴 = 0.001 

Bod C – rotační vazba: 

K této vazbě budeme přistupovat stejně, jako k vazbě A. 
Vazba je mezi tělesy 2 a 4. 
Budeme uvažovat:  poloměr ložiska  𝑟č𝐶 = 20 𝑚𝑚 
 součinitel čepového tření 𝑓č𝐶 = 0.001 
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Bod E – rotační vazba: 

K této vazbě budeme přistupovat stejně, jako k vazbě A. 
Vazba je mezi tělesy 2 a 4. 
Budeme uvažovat:  poloměr ložiska  𝑟č𝐸 = 20 𝑚𝑚 
 součinitel čepového tření 𝑓č𝐸 = 0.001 
 
Při řešení budeme u rotačních vazeb používat linearizaci podle Ponceleta. 

Bod B – Obecná kinematická dvojice 

Vazba je mezi tělesy 1 a 3.  
Budeme uvažovat:  rameno valivého odporu  𝑒𝐵 = 20 𝑚𝑚 
 součinitel tření 𝑓𝐵 = 0.5 [1] 
 součinitel adheze 𝑓𝑎𝐵 = 0.6 

Bod D – Obecná kinematická dvojice 

Vazba je mezi tělesy 1 a 4.  
Budeme uvažovat:  rameno valivého odporu  𝑒𝐷 = 20 𝑚𝑚 
 součinitel tření 𝑓𝐷 = 0.5 
 součinitel adheze 𝑓𝑎𝐷 = 0.6 
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Řetězový převod 

Popsání převodů realizovaných pomocí ohybných prvků, jako jsou řemeny nebo řetězy, je 
obecně složitá záležitostí. V tomto druhu převodů bývá častá přítomnost předpětí, protože při 
záběru hnacího kola dochází na hnané straně k ochabování (tj. povolování) řemene[5] příp. 
řetězu. 

 

Obrázek 6.4 - geometrie řetězového převodu 

Pro popis naší situace budeme vycházet z přiloženého obrázku (Obrázek 6.4). Bude-li hnaným 
pravé kolo a bude-li se otáčet po směru hodinových ručiček (tj. se zápornou úhlovou rychlostí) 
označíme jako hnací horní část řetězu a hnanou spodní část. Po uvolnění řetězů a zakreslení 
zátěže dostaneme: 

 

Obrázek 6.5 - síly v řetězovém převodu 

Podle toho, co již bylo řečeno bude tedy síla v bodě D větší než síla v bodě F. Rozdíl velikostí 

těchto sil budeme nazývat hnací síla 𝚫𝑭. Platí, že Δ𝐹 =
𝑀

2𝑑
, kde d je průměr řetězového kola[5]. 

Z hlediska výkonu řetězového převodu je toto jediná aktivní složka přenášených sil. Přenášený 
výkon tedy vypočítáme jako: 

 𝑃 = Δ𝐹 𝑣 (6.1) 

kde 𝑃 je výkon a 𝑣 je rychlost řetězu 
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Protože při pohybu řetězu vznikají ztráty třením bude výkon na hnaném kole menší. To 
vyjadřuje účinnost převodu. Ta závisí na mnoha faktorech jako rychlost, teplota a další 
v případě řetězových převodů se však pohybuje v rozmezí 98 - 99%[5], rozptyl účinnosti je 
malý tudíž ji můžeme bez velké újmy na přesnosti řešení považovat za konstantí hodnotu. 
Výkony na obou hnacím kole označíme 𝑃1 a na hnaném 𝑃2 potom platí: 

 𝑃2 = 𝜂 𝑃2  (6.2) 

kde , 𝜂 je účinnost převodu. 
Dosadíme vztahy pro velikost výkonů: 

 Δ𝐹1 𝑣 = 𝜂 Δ𝐹2 𝑣  (6.3) 

A odtud získáme vztah: 

 Δ𝐹1 = 𝜂 Δ𝐹2   (6.4) 

Síly v řetězu nebo řemenu jsou kromě předpětí ovlivněny také dynamickými účinky. Protože 
řetěz je převod tvarový není přítomnost předpětí nutná jediné předpětí v řetězu je 
v takovém případě způsobeno jeho hmotností. Pro řešení této úlohy budeme uvažovat, že 
řetěz je umístěn bez napínací kladky a jeho hmotnost je malá, tudíž i dynamické účinky 
budou zanedbatelné. Potom se bude síla přenášet jen v hnací větvi řetězu. Tedy Δ𝐹 = 𝐹𝐷. 
Převod tedy budeme uvolňovat jen pomocí jedné lanové vazby. 
Účinnost převodu volíme:  𝜂 = 98% 

Brzda 

 Brzda trojkolky je tvořena čelistmi na páce, které při stisknutí 
ráfku kola působí třecí sílu proti směru pohybu. Přes lanko je 

spojena s pákou na řídítkách. Brzdá třecí síla 𝐹𝑇
⃗⃗⃗⃗⃗ bude mít velikost: 

kde 𝐹 je síla stisku páky 𝑖 převodový pomeř pák brzd 
a 𝑓 součinitel tření mezi brzdou a ráfkem 

Protože je brzda vůči malá budeme její silové působení považovat 
za osamělou sílu, všechny části brzdy jsou připojeny k rámu kola, 
tudíž jediná její interakce s ostatními tělesy je tato třecí síla 
způsobená normálovými silami v ose, které e navzájem vyrušují. z. 
Třecí síla je pasivní účinek, který pohyb ovlivňuje, ale neomezuje. 
Drzda tedy sestavě neodebírá žádný stupeň volnosti. 
Pro tento účel bude tedy v programu označena jako nový druh 
vazby s těmito vlastnosti. 

 𝐹𝑇 = 𝐹 · 𝑖 · 𝑓 (6.5) 

Obrázek 6.6 ráfková brzda[10] 
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6.1.4 Popis zatížení 

Sestava bude zatížena vlastní tíhou, tíhou jezdce a silou, kterou působí na pedál. Vlastní tíha 
sestavy bude soustředěna v těžišti T. Uvažujme hmotnost tříkolky 25 kg, resp. tomu 
odpovídající zatížení přibližně 250 N.  
Uvažujme, že hmotnost jezdce bude 80 kg a bude soustředěna v bodě G. Tíha jezdce je na 
sestavu přenášena přes sedlo a řídítka. Jezdec působí na pedál příslušnou silou neznámé 
velikosti a ačkoli jej samotného neuvažujeme jako samostatné těleso, musíme uvažovat, že i 
on musí být v rovnováze a i na něj působí reakční síly. Protože na jezdce nepůsobí jiné zatížení 
než tíhové a reakční síly ve styku s tříkolkou budou podmínky rovnováhy splněny pokud, 
výslednice sil působících cyklistou na tříkolku shodné s tíhovou silou působící na cyklistu. toho 
dosáhneme tak že budeme uvažovat další sílu, která bude působit na rám a bude mít stejnou 
velikost jako síla na pedál a obě tyto síly budou na společné nositelce procházející těžištěm 
jezdce.  

6.2 1. pohybový stav – jízda do kopce 

V první části řešení se budeme zabývat stavem, kdy tříkolka jede po nakloněné rovině 
rovnoměrnou rychlostí. Cílem bude vyjádřit jakou sílu jsou potřeba vyvinout pro udržení 
tohoto pohybového stavu a jak závisí na sklonu nakloněné roviny. 

 

Obrázek 6.7 - zatížená sestava 

6.2.1 Pohybové stavy ve vazbách. 

Pojede-li trojkolka do kopce je jasné, že jezdec musí působit silou na pedály. Brzdu používat 
nebude, takže tuto vazbu budeme považovat za nefunkční a dále s ní pracovat nebudeme. 
Ve všech rotačních vazbách budeme uvažovat rotaci a ve vazbách B a D valení. 
 
Po tom co, do programu zapíšeme příslušné údaje, vytvoříme uvolnění. 
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6.2.2 Uvolnění 

 

Obrázek 6.8 - uvolnění rámu 

 

Obrázek 6.9 -Uvolnění kol 

 

Obrázek 6.10 - uvolnění pedálů 
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6.2.3 Kinematický a statický rozbor 

Kinematický rozbor: 
𝑖 = 3(5 − 1) − (2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1) = 1 

Soustava má 1° volnosti 

Statický rozbor: 

 
Soustava je staticky určitá 

6.2.4 Podmínky statické rovnováhy 

Těleso 2 

 

Těleso 3 

 

Těleso 4 

 

Těleso 5 
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6.2.5 Doplňující vztahy a pasivní účinky 

 

 

 

6.2.6 Neznámé parametry 

 

6.2.7 Řešení 

Při řešení této úlohy ve vytvořené aplikaci bohužel při každém pokusu program selhal, bez 
zjevných příčin. Ani po několika pokusech, i pokuse o alespoň numerické řešení však nebylo 
dosaženo žádného výsledku. 
Jedna z možností je i to, že soustava rovnic je neřešitelná, přestože statický rozbor tuto 
skutečnost neodhalil. Toto může sloužit jako ukázka vzrůstající náročnosti statických soustav 
s počtem těles a sil v sestavě. Přesto jsou vytvořená uvolnění a podmínky statické rovnováhy 
cenné výstupy a je možné pokusit se na jejich základě najít numerické řešení v jiném 
programu. To už však nebude předmětem této práce. 
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6.3 2. pohybový stav – jízda z kopce 

Druhý možný pohybový stav je jízda z kopce, kdy jezdec může udržovat rychlost bržděním. 
Cílem bude tentokrát zhodnotit nutnou sílu přenášenou v zadní brzdě. 

 

Obrázek 6.11 - zatížená sestava 

6.3.1 Pohybové stavy ve vazbách. 

Při brždění z kopce nebude jezdec používat pedály, ty tedy zůstanou v relativním klidu  
Ve vazbách A a B budeme uvažovat rotaci a ve vazbách B a D valení. 
Pedály zůstanou vůči rámu v klidu tudíž je v tomto příkladě budeme uvažovat jako jeho 
součást. Budeme tedy uvažovat sestavu se čtyřmi tělesy. 
 
Po tom co, do programu zapíšeme příslušné údaje, vytvoříme uvolnění. 
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6.3.2 Uvolnění 

 

Obrázek 6.12 - uvolnění rámu 

 

Obrázek 6.13 -Uvolnění kol 

6.3.3 Kinematický a statický rozbor 

Kinematický rozbor: 
𝑖 = 3(5 − 1) − (2 + 2 + 2 + 2 + 2) = 1 

Soustava má 1° volnosti 

Statický rozbor: 

 
Soustava je staticky určitá 
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6.3.4 Podmínky statické rovnováhy 

Těleso 2 

 

Těleso 3 

 

Těleso 4 

 

6.3.5 Doplňující vztahy a pasivní účinky 

 

  

 

6.3.6 Neznámé parametry 
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6.3.7 Řešení 

Soustavu vyřešíme v programu a zkontrolujeme podmínky pro funkčnost a stabilitu vazeb. 
Případně upravíme linearizační konstanty, tak aby platily příslušné podmínky. 
Pro úhel nakloněné roviny 𝛼 = −10° dostaneme ve vazbách tyto reakce: 
 

𝐹𝑁𝐵 = 517 𝑁 𝐹𝑦𝐶 = −517 𝑁 

𝐹𝑡𝐵 = −145 𝑁 𝐹𝑁𝐷 = 517 𝑁 
𝐹𝑥𝐴 = 262 𝑁 𝐹𝑡𝐷 = −37 𝑁 

𝐹𝑦𝐴 = −626 𝑁 𝐹𝑇𝑁 = 159 𝑁 

𝐹𝑥𝐶 = 37 𝑁  
 
Velikosti pasivních účinků pak budou: 
 

𝑀𝑉𝐵 = 10 349 𝑁𝑚𝑚 𝑀č𝐴 = 14.1 𝑁𝑚𝑚 
𝑀𝑉𝐷 = 10 332 𝑁𝑚𝑚 𝑀č𝐶 = 10.2 𝑁𝑚𝑚 

6.3.8 Analýza výsledků 

Po získání výsledků je třeba je správně interpretovat. První je nutné uvědomit si, že síly se 
zápornou hodnotou působí v opačném směru, než jsou uvolněny. Podíváme-li se na skutečné 
směry a velikosti sil můžeme lépe porozumět, k čemu v sestavě dochází. Takovéto 
prozkoumání nám zároveň slouží jako kontrola, můžeme posoudit, zdali výsledky dávají smysl. 
Na vypočítaných hodnotách si můžeme povšimnout několika věcí. 
Normálové síly působící na kola jsou téměř stejné. 
Zato tečné síly mezi koly a terénem se liší velmi. V obou případech působí proti směru pohybu 
sestavy, avšak síla na zadním kole je podstatně větší. To je způsobeno tím, že zadní kolo je 
bržděné. Je zřejmé, že při prudším brždění, dojde v tomto místě ke smyku. 
Při pohledu na pasivní účinky si na první pohled všimneme nepoměru, mezi valivými a 
čepovými momenty. Je zjevné, že pasivní účinky v rotačních vazbách mají zanedbatelný 
význam. Naopak valivé momenty v této úloze zanedbat nemůžeme, což je u úloh, kde se 
odvalují relativně měkká tělesa (v tomto případě pneumatika), protože jejich deformací vzniká 
velké rameno valivého odporu. Pro kola jsme sice volili konstantní velikost ramena valivého 
odporu, ve skutečnosti však i ty souvisí se zatížením. Pro z přesnění řešení, bychom mohli 
změnit velikosti těchto ramen podle získaných normálových sil, tuto operaci bychom provedli 
několikrát, dokud bychom nedošli k hodnotám s požadovanou přesností. 
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Díky parametrickému vyjádření můžeme s výsledky pracovat a zkoumat, jak se budou 
kontrolované veličiny měnit podle vybraných parametrů. Může nás například zajímat jak se 
bude situace měnit se sklonem roviny. 
Zaměříme-li se na brzdnou sílu a tečné složky sil ve vazbách B a D získáme následující závislost: 

Jak bylo možné předpokládat s větším 
svahem je nutné pro udržení pohybu zvětšit 
i sílu v brzdách. Zároveň si můžeme 
všimnout, jak spolu s brzdnou silou roste i 
tečná síla na zadním kole. 
Dvě důležitá místa na grafu vymezují 
platnost řešení, prvním je místo, kdy brzdná 
síla je rovna nule. v tomto bodě zůstane 
sestava v rovnoměrném pohybu bez 
jakéhokoliv dalšího zatížení to nastává pro 
𝛼 = −4,1°. Při menším sklonu se sestava bez 
pohonu zastaví. 
Druhým bodem je situace při sklonu 16,2° 
v tomto bodě dojde v místě B k překročení 
maximální adhezní síly, a tudíž nastane 
smyk. v reálných případech jezdec na takové 
situace může reagovat posunutím svého 
těžiště blíže nad zadní kolo čímž změní 
přerozdělení normálových sil v kolech, a tedy 
i zvýší pasivní složku vazby. 
Tato skutečnost je znázorněna na obrázku 
(Obrázek 6.15). Mezní stav, kdy dochází 
ke smyku můžeme vyjádřit z podmínky jako 
|𝐹𝑡𝐵| = 𝑓𝑎𝐵  𝐹𝑁𝐵 což je znázorněno průsečíky 
těchto veličin. Je vidět, že tečná složka 
reakce ve vazbě se s polohou jezdce mění jen 
málo, naopak složka normálová. se mění 
výrazně. Graf tedy potvrzuje předešlou 
úvahu. 
 
 
 
 

Ve zkoumání podobných závislostí bychom mohli pokračovat. Skutečnost, že máme vazbové 
závislosti v sestavě vyjádřeny analiticky nám vykreslování těchto vztahů značně zjednodušuje. 

6.4 Shrnutí 

V této kapitole byly řešeny dva možné pohybové stavy pro sestavu, která se složitostí blíží 
reálným situacím. Z výstupů je snadné domyslet, že řešení těchto problémů vyžaduje 
důmyslný přístup a není jej vždy snadné najít. 
 

Obrázek 6.14 - závislost vybraných sil na sklonu roviny 

Obrázek 6.15 - vliv polohy těžiště řidiče na velikost 
adhezní síly 



64 

7 Závěr 

V první části práce jsou vysvětleny základní poznatky mechaniky těles se zaměřením 
na statiku. Jsou zde popsány základní veličiny, pojmy a problematiky zkoumané v tomto 
oboru. Následuje podrobný popis vazeb, které jsou předmětem zájmu ve statice. Výklad je 
však omezen jen vazby rovinné, čtenář by však měl být schopen na základě uvedených 
informací pochopit, jak by vypadalo rozšíření o prostorové vazby a úlohy. 
Protože bylo hlavním předmětem řešení soustav těles, je velká část práce věnována popisu, 
jak při řešení těchto soustav postupovat. V této části jsou popsány všechny potřebné kroky od 
rozboru zadání, přes kinematický a statický rozbor, uvolnění, vytvoření podmínek statické 
rovnováhy k vyřešení soustav rovnic a kontrole.  
Největší částí práce bylo vytváření programu na řešení statických úloh. Tento program byl 
navrhnut tak, aby se držel postupů řešení statických úloh vyučovaných v hodinách statiky. 
Současné verzi programu předcházela řada variant. V první verzi byl vytvořen algoritmus pro 
načtení uživatelských dat a na jejich základě provedení kinematického a statického rozboru, 
sepsání podmínek rovnováhy a vyřešení všech úloh. Dále byla přidána kontrola a grafické 
uvolnění podle zadaných hodnot. Všechny vstupy a výstupy programu musely být přehledně 
uspořádány, aby umožnili uživateli dobrou ovladatelnost. 
Nynější verze programu je funkční a dokáže provést popsané úkony. Přesto stále obsahuje 
chyby, které se nepodařilo z časových důvodů všechny odhalit. Problémem je možná přímo 
software, ve kterém aplikace běží, resp. v jeho vlastním algoritmu, kterým řeší soustavy rovnic. 
Při řešení velkých soustav rovnic se program zpomaluje a vykazuje chyby, jejichž původ zřejmě 
není ve vytvořených algoritmech. Pro omezení výskytu takovýchto chyb byl algoritmus 
nastaven tak, aby mohl rovnice, před jejich řešením co nejvíce zjednodušit. Přesto v některých 
případech řešení selhává. Program v nynější podobě je více tedy vhodný pro menší sestavy. 
Pro řešení těch větších by bylo možné přidat možnost numerického řešení. 
Tento program není sice vhodný nástroj pro inženýrské účely (což ani nebyl záměr). Použití 
však může najít jako pomůcka ke studiu. K dosažení 100% funkčnosti by bylo zapotřebí ještě 
dalšího vývoje. Do budoucna by bylo možné přidat ještě další funkce např. pro vyjadřování 
vnitřních účinků prutových těles. 
V poslední části bylo provedeno řešení vzorové úlohy trojkolky, u které byly vyšetřeny dva 
různé pohybové stavy. U druhého z nich byly vyšetřeny různé geometrické variace a závislosti. 
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