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Anotácia:
Koleso alebo rotačné hmotné teleso s korekciou precesných
silových účinkov v dopravných prostriedkoch, pracovných
strojoch alebo iných technických zariadeniach obsahuje
najmenej jeden korekčný mechanizmus (1) precesných silových účinkov; korekčný mechanizmus (1) precesných silových účinkov pozostáva najmenej z jedného korekčného
kolesa (12), pričom každé korekčné koleso (12) je vyhotovené vo vzťahu ku kolesu (2) s opačne orientovanými otáčkami, kde korekčné koleso (12) je osovo pevne spojené
s rotorom elektromotora (13), kde stator (14) elektromotora
(13) je upevnený otočne na hriadeli (4). Najmenej jedna
dvojica kolesa (2) je vytvorená s korekčným kolesom (12) .
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Oblasť techniky
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Technické riešenie sa týka strojov a technických zariadení, ktoré obsahujú aspoň jedno koleso a/alebo aspoň jedno rotačné hmotné teleso. Môžu to byť rôzne zotrvačníky, elektromotory, hydromechanické meniče,
spojkové mechanizmy, hmotné hriadeli ale i vrtule, turbíny, kotúče a podobne. Tieto mechanizmy môžu byť
spojené do jedného celku. Na uvedené technické zariadenia p ri ich činnosti nepriaznivo pôsobí jav precesie
v tom zmysle, že uvedené zariadenia začnú vykazovať nepredvídateľné vlastnosti.
Preto je potrebné precesiu, jej silové účinky korigovať.
Korekciou precesných silových účinkov sa rozumie odstránenie, minimalizovanie alebo zvýšenie precesných silových účinkov vznikajúcich pri otáčaní alebo zmene parametrov otáčania rotujúcich telies ako súčastí
rôznych strojných zariadení.
Doterajší stav techniky
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Dopravné prostriedky, pracovné stroje alebo iné techn ické zariadenia, ktoré sa pohybujú pomocou kolies
a ich smer sa riadi pomocou natočenia jedného alebo viacerých kolies do požadovaného smeru sú vlastne
všetky bicykle, motocykle, automobily osobné alebo nákladné. Z dôvodu rotácie kolies alebo rotačných
hmotných telies sú to i iné prostriedky, stroje a zariadenia ako sú auto ťahače, autožeriavy, nakladače, rôzne
vlečky a prípojné vozy, vojenská technika, hasičská technika, člny, lode, vznášadlá, lietadlá, vrtuľníky, lietajúce telesá ale i motory, turbíny, ventilátory, prevodovky, spojky, rotačné brzdy, kolesá, zotrvačníky.
Všetky prostriedky, stroje a zariadenia ktoré sa pohybujú po pevnom zemskom povrchu sú ovládané
hlavne pomocou valivého alebo trecieho odporu. Smer dopravného prostriedku môže byť ovládaný ručne
pomocou volantu alebo pomocou pák vodičom, strojníkom, obsluhou. Taktiež sa používajú automatické riadiace systémy za pomoci navigačných, výpočtových alebo iných zariadení, pomocou riadiacich akčných členov.
V letectve, počas letu sa využívajú aerodynamické sily, ale na pohon sa využívajú rotačné hmotné telesá.
Sú známe princípy obmedzenia rýchlosti riadenia rôznych riadiacich plôch, ako je napríklad výškové kormidlo, kde sa obmedzenie dosahuje tak, že riadiaca tyč, alebo riadiace laná sa opierajú o trecí element a ten
spôsobuje to, že nie je možné vykonať rýchle pohyby bez vynaloženia určitých síl. Takto sa eliminujú i malé
pohyby z dôvodu vibrácií. Toto obmedzenie sa ale priamo dotýka iba riadenia aerodynamických plôch (výškové kormidlo, smerové kormidlo, krídelká) a netýka sa to precesných silových účinkov rotujúcich častí lietadla. Existujú tiež aretácie, obmedzovače polohy plynovej páky motoru, ale tento obmedzovač má úplne inú
funkciu ako je opísaný v tejto prihláške. Rozbehnuté auto pri zatáčaní alebo vyhýbaní nie je len záležitosťou
kinetickej energie automobilu, hmotnosti, odporov pneumatík, aerodynamiky, ale i záležitosťou precesných
silových účinkov všetkých rotujúcich komponentov, ktoré sú súčasťou tohto automobilu. Každé rotujúce teleso, aj keď sa nepohybuje po zemskom povrchu, po vode alebo vo vzduch podlieha precesii. Ovplyvnenie
ovládania dopravného prostriedku nie je rovnaké v rámci pohybu pri zmene smeru doprava, alebo doľava ak
os rotácie je chápaná ako vodorovná. Nie je to ale myslen é doslova, lebo i vychýlená os rieši toto silové pôsobenie v úmernom rozsahu, pretože pohyb môže byť prevádzaný i pri sklone cesty, sklone dráhy, hore alebo
dole ak os rotácie je v inom ako vodorovnom smere. Letectvo má svoje špecifiká z dôvodu smeru osí rotácie.
Umelé horizonty, zatáčkomery sa vyrábajú dlhé desaťročia, automobily sa vyrábajú viac ako 130 rokov a riešenie tohto problému sa v súčasnom stave techniky nenachádza.
V prípade osobného automobilu, ak sa obe predné riadiace kolesá otáčajú po zemi v smere pohybu dopravného prostriedku smerom dopredu, pričom budú prinútené napr. volantom natočiť sa doprava, vyvolajú
tieto kolesá silové pôsobenie, ktoré zvýši prítlačnú silu na vozovku. Táto sila je závislá na hmotnosti kolies,
na rýchlosti rotácie kolies – čiže na uhlovej rýchlosti, pričom sa tieto kolesá v zatáčke neotáčajú rovnakou
rýchlosťou lebo sa pohybujú po inom polomere zatáčania, ale i na rýchlosti tejto zmeny – čiže na uhlovej
rýchlosti smerovej zmeny. Ak volant bude otočený doľava a táto zme na sa prenesie na kolesá automobilu,
tak silové pôsobenie kolies na vozovku z dôvodu precesnej sily sa zmenší. V tomto prípade dochádza k zníženiu prítlačnej sily kolies na vozovku. Môže prísť preto až k takému zníženiu prítlačnej sily kolies na vozovku, z dôvodu ľaknutia sa a strhnutiu volanta doľava veľkou rýchlosťou, že to môže spôsobiť na určitý čas
až zníženie ovládateľnosti automobilu do požadovaného smeru ale i zníženie brzdného účinku. Ak príde
i k čiastočnej zmene smeru vozidla, pripočítajú sa i vš etky precesné silové účinky všetkých rotujúcich kolies
a rotačných hmotných telies s rovnakým smerom rotácie ktoré sú k automobilu pevne uchytené. Proste dôjde
k zníženiu prítlačnej sily kolies, celej nápravy, celého automobilu. Ak bude na vozovke voda, ná mraza alebo
sneh, situácia sa ešte zhorší. K tejto skutočnosti môže dôjsť i pri dodržaní všetkých prevádzkových podmienok alebo predpisov. Zväčšenie prítlačných síl na vozovku alebo inú časť zemského povrchu pri odbočovaní
doprava za adekvátnych otáčok kolies nemusí mať vždy kladný účinok.
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Pre letectvo je uvedené.
Lietadlo letí dopredu s dvomi rotujúcimi turbínovými motormi umiestnenými na krídlach, na každom
krídle je jeden motor a majú rovnaký zmysel rotácie, doprava. Počas letu pri zatáčaní doprava, precesné silové účinky motorov pôsobia proti vztlakovej sile lietadla. V ľavotočivej zatáčke zase tieto precesné silové
účinky sa pripočítavajú ku vztlakovej sile lietadla. Keďže ale vztlaková sila je závislá na náklone lietadla, tak
pravotočivé zatáčame v zložitejších letových situáciách ako sú tvorenie námrazy, maximálna okamžitá hmotnosť lietadla, malá hustota vzduchu, maximálne otáčky turbín, veľká hmotnosť turbín a iné skutočnosti, je
oveľa nebezpečnejšie z dôvodu precesných silových účinkov rotujúcich motorov ako je ľavotočivé zatáčanie.
Táto problematika sa netýka len pri správnej činnosti, ale i počas šmyku, otáčaní sa okolo rôznych osí
v priebehu nekontrolovateľného pohybu, havarijného stavu.
Podstata technického riešenia
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Uvedené nedostatky doterajšieho stavu techniky čiastočne odstraňuje koleso alebo rotačné hmotné t eles o
s korekciou precesných silových účinkov v dopravných prostriedkoch, pracovných strojoch alebo iných tech nických zariadeniach pozostávajúce z najmenej jedného kolesa alebo z najmenej jedného rotačného telesa,
ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje najmenej jeden korekčný mechanizmus precesných silových
účinkov.
Podstatou technického riešenia je navrhnutie a vyriešenie korekcie precesných silových účinkov, čiže aktívnej a/alebo pasívnej korekcie precesných silových účinkov. Podstatou je teda korekčný mechanizmus precesných silových účinkov, ktorý môže byť aktívny korekčný mechanizmus precesných silových účinkov
a/alebo pasívny korekčný mechanizmus precesných silových účinkov. Precesný silový účinok v tomto prípade je chápaný ako silový účinok rotujúceho kolesa a/alebo rotujúceho rotačného hmotného telesa, pri zmene
osi rotácie a/alebo pri zmene iných parametrov. Toto technické riešenie sa týka všetkých kolies a/alebo rotačných hmotných telies, ktoré sú schopné rotačného ale i iného pohybu.
Výhodné bude riešenie kolesa alebo rotačného hmotného telesa s korekciou precesných silových účinkov
v dopravných prostriedkoch, pracovných strojoch alebo iných technických zariadeniach, ktorého korekčný
mechanizmus pozostáva z najmenej jedného korekčného kolesa alebo z najmenej jedného korekčného rotačného telesa, pričom každé korekčné koleso alebo každé korekčné rotačné teleso bude vyhotovené vo vzťahu
ku kolesu alebo k rotačnému telesu s opačne orientovanými otáčkami.
Koleso alebo rotačné hmotné teleso s korekciou precesných silových účinkov v dopravných prostriedkoch, pracovných strojoch alebo iných technických zariadeniach môže byť vo vyhotovení, pri ktorom korekčné koleso alebo korekčné rotačné teleso bude osovo pevne spojené s rotorom elektromotora, kde stator
elektromotora je upevnený otočne na hriadeli.
Výhodné bude tiež technické riešenie kolesa alebo rotačného hmotného telesa s korekciou precesných silových účinkov v dopravných pros triedkoch, pracovných strojoch alebo iných technických zariadeniach,
v ktorom bude najmenej jedna dvojica kolesa alebo rotačného telesa vytvorená s korekčným kolesom alebo
korekčným rotačným telesom, kde každá z dvojice alebo z viac dvojíc bude umiestnená na zhodnom hriadeli
a v prípade viac dvojíc hriadele vzájomne v strede ich dĺžok osovo prenikajú alebo sú nad sebou a sú umiestnené v pravidelných rozstupoch v spoločnej rovine alebo vo viacerých rovinách. Kolmo k stredu hriadeľa
alebo k priesečníku hriadeľov bude upevnená os rotora elektromotora.
Koleso alebo rotačné hmotné teleso s korekciou precesných silových účinkov v dopravných prostriedkoch, pracovných strojoch alebo iných technických zariadeniach, môže byť s elektromotorom prepojeným
s automatickým riadiacim členom. Podstatou technického riešenia bude navrhnutie a vyriešenie korekčného
mechanizmu precesných silových účinkov. Precesný silový účinok v tomto prípade je chápaný ako silový
účinok rotujúceho kolesa a/alebo rotujúceho rotačného hmotného te lesa, pri zmene osy rotácie a/alebo pri
zmene iných parametrov. Toto technické riešenie sa týka všetkých kolies a/alebo rotačných hmotných telies,
ktoré sú schopné rotačného ale i iného pohybu. V rámci technického riešenia sa bude ďalej v texte pre jednoduchosť uvádzať už len koleso alebo rotujúce koleso v jednotnom, alebo v množnom čísle. Tiež bude vysvetľovanie v rámci tohto technického riešenia z dôvodu zjednodušenia tejto problematiky na osobnom automobile. Technické riešenie sa netýka len problematiky osobných automobilov. Je to veľmi široká oblasť, v rámci života, práce ale i pohybu po zemi, na vode alebo pod vodou, vo vzduchu ale i v kozme. Zem je chápaná
ako pevná čas, sypká časť, klzká časť, ale i časť pod vodou a na vode. V rámci rýchlosti, uhlovej rýchlosti,
alebo obvodovej rýchlosti sa pri energii takéhoto rotujúceho kolesa pohybujeme v rozmeroch „druhej mocniny“. Pričom i precesný silový účinok bude mať úmernú hodnotu. Zamerané je preto v rámci tohto technického riešenia na to, ako sa správajú rôzne kolesá v rámci dopravných prostriedkov. V určitých režimoch sa
správajú ako stabilizátory, v iných režimoch sa zase správajú ako zariadenia, ktoré v rámci pohybu alebo práce dokážu vyvolať, alebo vyvolávajú silové pôsobenie. Toto silové pôsobenie nie v ždy pôsobí v smere ktorý
by nám vyhovoval alebo nám pomáhal.
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Ak sme si vedomí takýchto silových účinkov, stačí prispôsobiť parametre prevádzky takéhoto automobilu
a preto bude potrebné v prevádzkových alebo iných dokumentáciách ktoré sú súčasťou veci určiť niektoré
limitujúce hodnoty alebo iným spôsobom vysvetliť, poučiť, určiť alebo vymedziť hraničné stavy bezpečnej,
hraničnej alebo nebezpečnej prevádzky a zaznamenať ich do užívateľskej, prevádzkovej, alebo inej zákonnej
príručky alebo literatúry.
Tiež budú obmedzené tieto silové účinky technickými alebo inými metódami a tiež za pomoci riadiacej,
výpočtovej, automatizovanej techniky. Tieto rôzne princípy môžu byť spojené, môžu spolupracovať a zlepšovať, rozširovať vlastnosti obmedzenia. Je viac možností ako sa vysporiadať s uvedenou problematikou cestou korekčného mechanizmu precesných silových účinkov. V rámci technického riešenia nazvem tieto silové
účinky rotujúcich kolies alebo rotujúcich rotačných hmotných telies – precesné silové účinky.
Bude vyrobené konkrétne technické zariadenie a/alebo obmedzenie, aby sa úplne odstránil, znížil alebo
zvýšil silový účinok v rámci celého dopravného prostriedku, pracovného stroja alebo iného technického zariadenia, alebo iba v rámci konkrétneho kolesa a/alebo rotačného hmotného telesa, alebo v rámci sústavy obsahujúcej rotačné komponenty, ktoré sú súčasťou dopravného prostriedku.
Zvýšenie silového účinku bude dosiahnuté tak, že na os, alebo hriadeľ na ktorej bude umiestnené koleso,
bude umiestnené korekčné koleso s opačne orientovanými otáčkami ale bude posunuté na druhú stranu voči
osi zmeny smeru, čiže bude vytvorené akoby zrkadlové uloženie týchto kolies. Takýchto dvojíc môžeme uložiť do jednej osi určujúcej stred a tiež určujúcej smerovú zmenu akékoľvek mno žstvo. Je to záležitosť konštrukčná. Párne uloženie je dôležité z dôvodu bezpečnosti v rámci poruchy jedného kolesa a možnosť riešenia vzniknutých problémov celej sústavy z dôvodu nevyváženosti. Z tohto párneho riešenia ale vyplýva, že
i uloženie nepárneho počtu kolies po obvode kružnice s rovnakými otáčkami voči smeru uhlovej zmeny, zabezpečí zvýšenie silových účinkov. V takomto systéme bude ale v rámci poruchy jedného kolesa ťažko riešiť
nevyváženosť. Všetky tieto kolesá sú poháňané elektromotormi uložený mi v týchto kolesách, čím vytvárajú
zotrvačníky. Energia bude privádzaná cez vodiče a rotačné kontakty z riadiacich obvodov. Os rotácie týchto
dvojíc bude spojená s hriadeľom elektromotora, ktorý zabezpečí uhlovú zmenu kolies. Elektromotor má
vlastné riadenie a riadiace obvody spolupracujú. Rôzne snímače a stabilizátory pre správnu prácu rotačného
silového zdroja v rámci riadenia sú samozrejmosťou. Celý takýto rotačný mechanizmus s elektromotorom
bude uchytený pomocou statora elektromotora na zariadenie, na ktoré bude pôsobiť silou. Táto sila bude vytvorená precesnými silovými účinkami kolies. Samozrejmosťou pre odborníka je poháňanie kolies, ale i uhlová zmena alebo rotácia tejto sústavy i s inými princípmi, ako je hydraulický, pneumatický, mechanický systém. Pre správnu prácu je potrebné zabezpečiť statické ale i dynamické vyváženie Riadiace a pomocné systémy zabezpečia správnu prácu ale i riešenie porúch. Na základe vedomostí je pre odborníkov samozrejmé
konštrukčne realizovať opačne orientované otáčky na akomkoľvek hriadeli, na rôznych osiach, na náprave
alebo polonáprave, na akomkoľvek dopravnom prostriedku, pracovnom stroji alebo inom technickom zariadení.
Korekčný mechanizmus môže byť realizovaný, ako obmedzovač rýchlosti otáčania volantu, riadiacej páky, ktorý pracuje na princípe mechanickom, hydraulickom, pneumatickom.
Mechanický princíp korekčného mechanizmu bude vyrobený tak, že pomocou prevodového mechanizmu
z ozubených kolies otáčky vnútri volantu zvýšime 10 krát a následne za týmto prevodom ich 10 zase znížime
ďalším prevodom. Týmto spôsobom prirodzene bez veľkých nárokov n a údržbu a nastavovania vložíme
do volantu mechanický odpor a výstup z volantu bude tak korigovaný. Hydraulický alebo pneumatický princíp bude zabezpečený tak, že do hydraulického alebo pneumatického obvodu vo volante bude vložený škrtiaci člen, ktorý obmedzí rýchlosť prietoku média z volantu. Týmto spôsobom jednoducho bude obmedzená
rýchlosť otáčania volantu pomocou hydraulického alebo pneumatického odporu. Môže byť rozšírený a lebo
nahradený v rámci automatického riadenia alebo ručného riadenia formou programového obmedzenia, spomalenia alebo zrýchlenia odozvy na konkrétnu zmenu riadenia. Tiež bude možnosť tento korekčný mechanizmus realizovať v rámci spolupráce doteraz známych posilňovačov, rozdeľovačov, alebo ako obmedzovač
rýchlosti riadenia kolies, ktorý je na princípe mechanickom, hydraulickom, pneumatickom. Mechanický princíp korekčného mechanizmu bude vyrobený tak, že pomocou prevodového mechanizmu z ozubených kolies
otáčky pred rozdeľovačom riadenia zvýšime pomocou prevodu 10 krát a následne za týmto prevodom ich 10
krát zase pomocou ďalšieho prevodu znížime. Týmto spôsobom prirodzen e bez veľkých nárokov na údržbu
a nastavovania vložíme do riadenia mechanický odpor, ktorým zabezpečíme obmedzenie rýchlosti riadenia
kolies z dôvodu mechanického odporu. Hydraulický alebo pneumatický princíp bude zabezpečený tak, že do
hydraulického alebo pneumatického obvodu za volantom vložíme škrtiaci člen, ktorý obmedzí rýchlosť prietoku média v obvode riadenia. Týmto spôsobom jednoducho bude obmedzená rýchlosť riadenia kolies. Môže
byť rozšírený alebo nahradený v rámci automatického riadenia alebo ručného riadenia formou programového
obmedzenia, spomalenia alebo zrýchlenia odozvy na konkrétnu zmenu riadenia. Tiež bude tento korekčný
mechanizmus realizovaný v rámci spolupráce všetkých uvedených ale i doteraz známych posilňovačov, rozdeľovačov, alebo v okamžiku otočenia, alebo strhnutia volantu doľava, na požadovaný čas zapracuje hydraulický, pneumatický alebo mechanický systém v spolupráci s príslušným tlmičom, pružným elementom alebo

4

S K 243-2017 U1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

pákovým mechanizmom, ktorý zruší alebo zníži precesný silový účinok kolesa na dôležitý čas tak, že vytvorí
silový účinok medzi pevnou konštrukciou dopravného pro striedku alebo pracovného stroja a hriadeľom rotácie kolesa, alebo jeho polonápravou. Toto silové pôsobenie je závislé na rýchlosti smerovej zmeny riadeného
kolesa. Týmto sa na určitý časový okamžik zvýšiť prítlačná sila kolesa na vozovku za využitia hmotn osti dopravného prostriedku alebo pracovného stroja a vytvorí sa tak korekčný mechanizmus precesného silového
účinku riadeného kolesa pri zmene smeru doľava, alebo v rámci uloženia a osadenia riadeného kolesa, osadíme na ten istý hriadeľ cez ložisko korekčné koleso rovnakej alebo úmernej hmotnosti s menším polomerom
ako je riadené koleso, čo najbližšie k riadenému kolesu, pričom zabezpečíme rovnaké alebo úmerné, ale
opačne orientované otáčky ako má riadiace koleso. Opačne orientované otáčky zabezpečíme za p oužitia
známych princípov ako je elektromagnetický, hydraulický, pneumatický, mechanický alebo iný známy systém. Dôležité je, aby bola zabezpečená zmena otáčok korekčného kolesa v závislosti na otáčkach riadeného
kolesa a aby bola zabezpečená voľnosť riadenia. Zdroj sily pre korekčné koleso zabezpečíme z elektrického,
mechanického, hydraulického alebo iného rozvodu, ktorý obsahuje prostriedok, stroj alebo zariadenie, alebo
na kolesá automobilu namontujeme z vonkajšej strany korekčné kolesá, ktoré obsahujú e lektromotory. Stator
elektromotora uchytíme na koleso pomocou kolesových šraubov. Z dôvodu rotácie kolesa i korekčného kolesa, stator korekčného kolesa obsahuje prívodné krúžky na privedenie elektrickej energie z riadiaceho člena
pomocou elektricky vodivých kontaktov pružného kontaktového mechanizmu, ktorý zabezpečí voľnosť riadenia ale i voľnosť pruženia a tlmenia, ale privedie elektrický prúd na prívodné krúžky. Hmotnosť rotora korekčného kolesa je rovnaká, alebo úmerná ako príslušné koleso. Otáčky kolies pre jednoduchosť berieme
z otáčkomeru automobilu. Rotory korekčných kolies sú roztáčané a brzdené pomocou riadiaceho alebo riadiacich členov, ktoré sú napájané z elektrického obvodu automobilu a zabezpečia dvojnásobné opačne orientované otáčky oproti otáčkam kolies. Tým bude zabezpečené, že koleso ale i korekčné koleso budú mať rovnaké otáčky, ale opačne orientované. Tiež budeme ale riešiť korekčný mechanizmus tak, že pre automobily
budeme korekčný mechanizmus riešiť len pri ľavotočivých zákrutách, alebo p ri ľavotočivom vybočení a u
lietadiel s motormi s pravotočivým charakterom rotácie budeme precesné silové účinky riešiť len pri pravotočivých zákrutách. Pri iných rotáciách bude analógia samozrejmá. Skrátka, budeme riešiť len nebezpečnejšie stavy.
Automobil s korekčným mechanizmom precesných silových účinkov:
– že obsahuje aspoň jeden korekčný mechanizmus precesných silových účinkov.
– že obsahuje aspoň jeden aktívny korekčný mechanizmus precesných silových účinkov.
– že obsahuje aspoň jeden pasívny korekčný mechanizmus precesných silových účinkov.
– že obsahuje aspoň jeden aktívny a/alebo aspoň jeden pasívny korekčný mechanizmus precesných silových účinkov.
– kde pasívny korekčný mechanizmus precesných silových účinkov je súčasťou návodu na obsluhu alebo
prevádzkovej príručky alebo inej dokumentácie, ktorú musí obsahovať takýto dopravný prostriedok, pracovný stroj alebo iné technické zariadenie v zmysle platných zákonov alebo predpisov.
– kde návod na obsluhu alebo prevádzková príručka alebo iná dokumentácia, ktorú musí obsahovať takýto
dopravný prostriedok, pracovný stroj alebo iné technické zariadenie v zmysle platných zákonov alebo
predpisov je tvorená písomnou alebo obrazovou formou o precesných silových účinkoch rotujúcich kolies
alebo rotujúcich rotačných hmotných telies v rozsahu minimálne jednej vety alebo v rozsahu minimálne
jedného obrázka.
– že aktívny korekčný mechanizmus obsahuje aspoň jedno technické riešenie za pomoci minimálne jedného
korekčného kolesa rovnakej alebo úmernej hmotnosti ako koleso s opačne orientovanými otáčkami osadeným na tej istej polonáprave alebo na tom istom hriadeli ako bude osadené koleso, natáčajú sa spoločne, pričom korekčné koleso bude roztáčané a brzdené elektrickou energiou pomocou regulačných a riadiacich obvodov, snímač otáčok bude rýchlomer, čím vytvára opačne orientované silové pôsobenie. Elektrická energia pochádza z rozvodu automobilu. Analógia iných princípov roztáčania alebo brzdenia bude
odborníkovi zrejmá.
– že aktívny korekčný mechanizmus obsahuje aspoň jedno technické riešenie za pomoci aspoň jedného korekčného kolesa s hmotnosťou rovnakou alebo úmernou ako bude sumárna hmotnosť kolies s rovnakými
alebo úmernými opačne orientovanými otáčkami, osadeným na tom istom automobile pevne alebo otočne, pričom os rotácie korekčného kolesa bude kolmá na pozdĺžnu os automobilu, čím pri prechádzaní zatáčkou korekčný mechanizmus precesných silových účinkov zníži sumárne precesné silové pôsobenie kolies tým, že vytvorí silové pôsobenie na konštrukciu automobilu. Roztáčanie alebo brzdenie otáčok korekčného kolesa bude na princípe elektrickom za pomoci automatického regulačného člena s pomocou
snímačov, ako je rýchlomer a podobne. Analógia iných princípov roztáčania a brzdenia bude odborníkovi
zrejmá.
– že aktívny korekčný mechanizmus obsahuje aspoň jedno technické riešenie na hydraulickom alebo pneumatickom princípe spojeným s tlmičom nápravy alebo polonápravy tak, že akumulovaný tlak z tlakovej
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nádoby umiestnenej v automobile bude privedený do tlmiča tak, aby tlmič v ľavoto čivej zatáčke pomocou
regulátora a riadiaceho člena odtláčal nápravu alebo polonápravu od karosérie automobilu, čím využijeme
hmotnosť automobilu. Tento princíp sa dá použiť len v obmedzenom časovom úseku, následne sa musí
tlmič uviesť do normálneho stavu.
– že aktívny korekčný mechanizmus obsahuje aspoň jedno technické riešenie na mechanickom princípe
spojeným s pružiacim elementom nápravy alebo polonápravy, tak že pákový mechanizmus rozťahuje
pružiaci element nápravy alebo polonápravy od karosérie automob ilu, čím využijeme jeho hmotnosť. Silové pôsobenie pákového mechanizmu bude vytvorené lineárnym hy dromotorom, tlak bude privedený
z tlakovej nádoby, aktiváciu zabezpečuje regulátor a riadiaci člen a to len v ľavotočivej zákrute. Tento
princíp sa dá použiť len v obmedzenom časovom úseku, následne sa musí pružiaci element uviesť
do normálneho stavu.
– že aktívny korekčný mechanizmus obsahuje motor s hriadeľom, hriadeľ bude pevne spojený s krížovým
mechanizmom, na ktorom sú umiestnené symetricky minimálne dve kolesá s motormi, ktorých osi rotácie
zvierajú 90 stupňov s osou hriadeľa motora, kolesá s motormi majú rovnaký charakter rotácie po obvode,
protiľahlé kolesá s motormi voči osi hriadeľa motora majú proti bežný zmysel rotácie. Zmysel rotácie
motora určuje silové pôsobenie v smere osi motora. Silové pôsobenie je tlak alebo ťah, voči statoru motora. Takýto zdroj sily ak upevníme na nejaké teleso, tak môžeme s ním pohybovať na princípe precesných
silových účinkov.
Korekčným mechanizmom precesných silových účinkov docielime zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej prevádzky po celom svete v doteraz používaných alebo nových vyrábaných automobiloch, čo sa dá pokladať za najväčšie využitie.
V rámci precesných silových účinkov sa musí vždy počítať so všetkými hmot nosťami komponentov, ktoré sú spojené alebo uložené, pričom majú rovnaké otáčky ako koleso a menia smer rotácie spoločne. V rámci
rotácie a silových účinkov vytvárajú jedno koleso. Pri výroku „opačne orientované otáčky“, to neznamená, že
je to myslené v dynamickom režime. Je to označenie, že to má zmysel rotácie opačný ako je uvedený predtým. Patentové nároky sú uvedené v statickom režime a nie je ich možné chápať inak.
Ak sme si vedomí takýchto silových účinkov, stačí v prvom rade prispôsobiť parametre prevádzky takéhoto automobilu a preto je potrebné v prevádzkových alebo iných dokumentáciách ktoré sú súčasťou veci určiť niektoré limitujúce hodnoty alebo iným spôsobom vysvetliť, poučiť, určiť alebo vymedziť hraničné stavy
bezpečnej, hraničnej alebo nebezpečnej prevádzky a zaznamenať ich do užívateľskej, prevádzkovej alebo
inej zákonnej príručky alebo literatúry.
Pasívny korekčný mechanizmus precesných silových účinkov je súčasťou návodu na obsluhu alebo prevádzkovej príručky alebo inej dokumentácie, ktorú musí obsahovať takýto dopravný prostriedok, pracovný
stroj alebo iné technické zariadenie v zmysle platných zákonov alebo predpisov. Bude vypracovaná konkrétna informačná, príkazová alebo iná literatúra, ktorá bude zakomponovaná do užívateľskej príručky, návodu
na obsluhu alebo do inej dokumentácie, ktorú obsahuje dopravný prostriedok, pracovný stroj alebo iné technické zariadenie, pričom príručka upozorňujeme majiteľov a vodičov tohto dopravného prostriedku, že počas
prevádzky nad 45 km za hodinu, je potrebné sa vyvarovať rýchlych pohybov do riadenia z dôvodu precesných silových účinkov roztočených kolies tohto dopravného prostriedku, alebo upozorňujeme majite ľov
a vodičov, že pri riadení tohto automobilu dochádza pri otáčaní volantu do ľava k zníženiu prítlačnej sily
na vozovku a pri otáčaní volantu doprava k zvýšeniu prítlačnej sily na vozovku z dôvodu precesných silových účinkov rotujúcich kolies alebo upozornenie posádky lietadla. Obidva motory majú pravotočivý zmysel
rotácie, preto lietadlo v pravotočivej zákrute s náklonom 15 stupňov, pri maximálnych trvalých otáčkach motorov, v štandardnej atmosfére ICAO, z dôvodu precesných silových účinkov vytvárajú tieto motory silové
pôsobenie, ktoré pôsobí proti celkovej vztlakovej sile lietadla. Precesné silové p ôsobenie motorov spôsobuje
v tomto letovom režime silové pôsobenie v hodnote 2 % z celkovej vztlakovej sily lietadla. (Upozorňujem na
to, že je to len veľmi zjednodušený príklad na pochopenie podstaty. Zámerne neuvádzam ďalšie parametre
ako je rýchlosť, stúpanie, klesanie a podobne. Výpočet a určenie takejto sily a jej závislosť v rámci rotácie
turbín bude podliehať veľmi náročnému výskumu!)
Prehľad obrázkov na výkresoch
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Technické riešenie je bližšie vysvetlené na obrázkoch, ktoré znázorňujú:
Obr. 1 – Korekčný mechanizmus precesných silových účinkov korekčným kolesom.
Obr. 2 – Korekčný mechanizmus precesných silových účinkov kolesa automobilu.
Obr. 3 – Princíp korekčného mechanizmu precesných silových účinkov vyvíjajúceho ťažnú silu.
Obr. 4 – Korekčný mechanizmus s väčším silovým a dlhším časovým účinkom.
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Príklad 1
Korekčný mechanizmus precesných silových účinkov pomocou korekčného kolesa s použitím na kolese automobilu
Princíp korekčného mechanizmu precesných silových účinkov ko rekčným kolesom je znázornený na obr.
1, korigovanie precesie kolesa automobilu na obr. 2.
Korekčný mechanizmus 1 bude realizovaný tak, že na ten istý hriadeľ 4, na ktorom je umiestnené riadené
koleso alebo rotačné teleso 2, bude umiestnené korekčné koles o 12 s polomerom 90 % riadeného kolesa 2, v
ktorom bude umiestnený elektromotor 13 napájaný pomocou pružných prívodných vodičov 16 a na hriadeli 4
bude umiestnený cez ložisko 15. Rotor elektromotora 13 a korekčné koleso 12 sú pevne spojené. Stator 14
elektromotora 13 je uchytený k pevnej časti brzdového mechanizmu 3 a nemôže sa otáčať. V podstate je to
elektricky riadený zotrvačník s hmotnosťou rovnajúcou sa hmotnosti riadeného kolesa 2. Hmotnosť riadeného kolesa 2 sa počíta so všetkým čo k nemu patrí a točí sa spolu s kolesom 2. Korekčné koleso 12 má opačne
orientované otáčky ako riadené koleso 2. Riadenie otáčok korekčného kolesa 12 zabezpečí automatický riadiaci člen 17, ktorý bude roztáčať alebo brzdiť korekčné koleso alebo korekčné rotačné teleso 12 na základe
otáčok riadeného kolesa alebo rotačného telesa 2. Otáčky sú riadené na základe pevného bodu, preto vzájomné otáčky sú vždy dvojnásobné. Napájanie automatického riadiaceho člena 17 je z elektrického rozvodu 6 automobilu. Pri proti bežnej rotácii sa ich precesné silové účinky ovplyvňujú a vzájomne sa budú odpočítavať.
Čo je v tomto príklade uskutočnenia dôležité, že korekčný mechanizmus 1 pôsobí v rovnakom čase, s rovnakou dĺžkou pôsobenia a s rovnakou silou pôsobenia. Nevýhoda je to, že koleso 2 a ko rekčné koleso 12 majú
väčšiu hmotnosť.
Príklad 2
Korekčný mechanizmus precesných silových účinkov pomocou korekčného kolesa s väčším silovým a dlhším časovým účinkom
Príklad korekčného mechanizmu, založeného na precesných silových účinkoch je znázornený principiálne
na obr. 3 a v konkrétnom vyhotovení na obr. 4. Zdroj energie je elektrická batéria. Je použitý elektromotor
13, stator 14 je pevne uchytený k dopravnému prostriedku. Hriadeľ 19 elektromotora 13 je pevne spojený
s krížovým mechanizmom vytvoreným zo štyroch symetricky osadených poloosí hriadeľov 4. Všetky poloosi
hriadeľov 4 s osou hriadeľa 19 elektromotora 13 zvierajú uhol 90 stupňov. Na koncoch poloosí hriadeľov 4
sú pevne umiestnené statory kolies 2 a korekčných kolies 12. Kolesá 2 a korekčné kolesá 12 sú elektricky
prepojené so zberačmi 18 elektrického prúdu umiestnenými na osi hriadeľa 19 elektromotora 13, cez ktoré
s pomocou uhlíkových kontaktov je zabezpečené riadenie a činnosť kolies 2 a korekčných kolies 12. Kolesá
2 a korekčné kolesá 12 majú rovnaké otáčky a rovnaký smer rotácie po obvode. Všetky kolesá 2, korekčné
kolesá 12 a elektromotor 13 sú riadené elektronickými riadiacimi členmi 17. Roztočením kolies 2 a korekčných kolies 12 a následnou rotáciou osi hriadeľa 19 elektromotora 13 je vyvolané silové pôsobenie v smere
osi hriadeľa19 elektromotora 13. Silové pôsobenie je ťah, alebo tlak. Toto pôsobenie je závislé na smere rotácie kolies 2 a korekčných kolies 12 a smere rotácie osi hriadeľa 19 elektromotora 13.
Na základe vedomostí je pre odborníkov z odboru samozrejmé konštrukčne realizovať opačne orientované otáčky na akomkoľvek hriadeli, na osiach, na náprave alebo polonáprave, na dopravnom prostriedku, pracovnom stroji alebo inom technickom zariadení.
Uvedené príklady nie sú jedinou možnosťou uplatnenia technického riešenia.

45

Priemyselná využiteľnosť

50

Priemyselná využiteľnosť tohto technického riešenia bude hlavne v tom, že uskutočnením aspoň jedného
korekčného mechanizmu v dopravných prostriedkoch, pracovných strojoch alebo iných t echnických zariadeniach, sa zvýši bezpečnosť prevádzky takýchto prostriedkov, strojov alebo zariadení a tým pádom i bezpečnosť v rámci konkrétneho odvetvia. Najväčšie priemyselné využitie tohto t echnického riešenia bude hlavne
v oblasti dopravy a životného prostredia.
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1. Koleso alebo rotačné hmotné teleso s korekciou precesných silových účinkov v dopravných prostried koch, pracovných strojoch alebo iných technických zariadeniach, pozostávajúce z najmenej jedného kolesa
(2) alebo z najmenej jedného rotačného telesa (2), v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že obsahuje najmenej jeden korekčný mechanizmus (1) precesných silových účinkov.
2. Koleso alebo rotačné hmotné teleso s korekciou precesných silových účinkov v dopravných prostried koch, pracovných strojoch alebo iných technických zariadeniach podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a
t ý m , že korekčný mechanizmus (1) precesných silových účinkov pozostáva z najmenej jedného korekčného kolesa (12), pričom každé korekčné koleso (12) je vyhotovené vo vzťahu ku kolesu (2) s o pačne orientovanými otáčkami.
3. Koleso alebo rotačné hmotné teleso s korekciou precesných silových účinkov v dopravných prostried koch, pracovných strojoch alebo iných technických zariadeniach podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c e s a
t ý m , že korekčné koleso (12) je osovo pevne spojené s rotorom elektromotora (13), kde stator (14) elektromotora (13) je upevnený otočne na hriadeli (4).
4. Koleso alebo rotačné hmotné teleso s korekciou precesných silových účinkov v dopravných prostried koch, pracovných strojoch alebo iných technických zariadeniach podľa nároku 2 alebo nároku 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že najmenej jedna dvojica kolesa (2) alebo rotačného telesa (2) vytvorená
s korekčným kolesom (12) alebo korekčným rotačným telesom (12), kde každá z dvojice alebo z viac dvojíc
je umiestnená na zhodnom hriadeli (4) a v prípade viac dvojíc hriadele (4) vzájomne v strede ich dĺžok osovo
prenikajú alebo sú nad sebou a sú umiestnené v pravidelných rozstupoch v spoločnej rovine alebo vo viacerých rovinách, pričom kolmo k stredu hriadeľa (4) alebo k priesečníku hriadeľov (4) je upevnená os hriadeľa
(19) elektromotora (13).
5. Koleso alebo rotačné hmotné teleso s korekciou precesných silových účinkov v dopravných prostried koch, pracovných strojoch alebo iných technických zariadeniach podľa nároku 3 alebo nároku 4, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že elektromotor (13) je prepojený s automatickým riadiacim členom (17).
4 výkresy
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