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MONITOROVACÍ RAMENO 
PRO MOBILNÍ ROBOTY

T var, funkce a  základní charakteristiky vyrobeného prototypu 
odpovídá požadavkům na vybavení pásového robotu ARES mo-
nitorovací technikou. Robot může plnit řadu servisních úloh 

se zaměřením na monitorování nástavbových modulů na platformě ro-
botu. Záměnou jedné kamery na dvě kamery může teleskopické monito-
ro   vací rameno získávat a zpracovávat metrické 3D informace v reálném 
čase. Na vyrobeném prototypu budou ověřovány výkonové a řídicí sub-
systémy, mechanické záležitosti apod.

MOBILNÍ ROBOTY A 3D MĚŘENÍ
Mobilní roboty určené pro vykonávání servisních úloh jako jsou napří-
klad manipulace, monitorování apod. jsou vybaveny kamerovým systé-
mem pro navádění poh   ybu robotu, sledování dění na robotu a případně 
dvojící kamer určených k získávání 3D metrických dat. Kromě kamero-
vých systémů jsou roboty vybaveny také osvětlovací technikou, senzory 
pro    rozpoznávání vnějšího okolí, případně termokamerou apod. Řízení 
servisních robotů je v závislosti na prováděné servisní úloze. Ve většině 
případů jsou roboty naváděné operátorem. 
Při pohybu robotu po terénu, kdy není prováděno monitorování nebo 
měření 3D objektů, může být nástavbový modul s kamerami v podobě 
monitorovacího stožáru ve sbalené poloze. Jedná se o přepravní polohu, 
která chrání kamery před poškozením v případě ztráty stability robotu 
nebo při kolizních stavech. Dále je zde výhoda snížení celkové výšky mo-
bilního robotu s ohledem na průjezdnost, například v tunelech s malou 
výškou apod. 
Při servisní úloze pořizování 3D metrických dat dojde k zastavení pohy-
bu robotu a rozbalení teleskopického monitorovacího ramena do polohy 
při které je prováděno měření. Při měření objektů musí být osy objekti-
vů obou kamer rovnoběžné a ve vodorovné poloze. Nastavení os kamer 
určených k pořizování 3D dat do vodorovné polohy je realizováno růz-
nými způsoby. Proto musí mít přídavný modul, který nese dvojici kamer 
pro měření 3D dat dostatečný počet stupňů volnosti k dosažení požado-
vané polohy (minimálně dva stupně volnosti). Dosažení požadované po-
lohy kamer je řízeno senzory.

TELESKOPICKÉ MONITOROVACÍ RAMENO
Na katedře robototechniky, VŠB – RU Ostrava byla v rámci projektu na-
vržena konstrukce teleskopického monitorovacího ramene vycházející 
z požadavků pro aplikaci na vyrobených prototypech mobilních servis-
ních robotů. Teleskopické monitorovací rameno představuje část kame-
rového subsystému aplikovaného na vyrobeném pásovém mobilním ro-
botu ARES. Jde o  pásový podvozek vybavený manipulační nástavbou 
a  dalšími nástavbovými moduly. Manipulační nástavba má pět stupňů 
volnosti včetně efektoru. Další nástavbový modul představuje například 
systém pro odběr kapalných nebo plynných vzorků. Do budoucna se při-
pravují také další nástavbové moduly. Servisní robot je řízený operáto-
rem. Z těchto důvodů je pro tento robot důležitý kamerový subsystémem 
s  více kamerami. Navržená konstrukce teleskopického monitorovacího 
ramene umožňuje sledování horní platformy servisního robotu z nadhle-
du. Operátor na operátorském stanovišti má možnost sledovat dění na 

robotu pomocí kamery umístěné na konci teleskopického monitorova-
cího ramene. 

CHARAKTERISTIKA
Vyrobený prototyp teleskopického monitorovacího ramene předsta-
vuje lehkou konstrukci s  rotačními kinematickými dvojicemi a  jednou 
translační kinematickou dvojicí. 3D model teleskopického monitorova-
cího ramene a vyrobený prototyp znázorňuje obr. 1. K pohonu jsou pou-
žité standardní typy servomotorů s kroutícím momentem do 9 Nm. Nos-
nou částí jsou dvě ramena. První rameno je spojeno se základnou pomocí 
rotačního kloubu a  má teleskopické vysouvání. Délku prvního ramene 
lze nastavit v rozsahu 500 – 900 mm. Obě ramena jsou spojena rotačním 
kloubem. V praxi se bude využívat rozsah rotace 0˚ až 270˚. Na konci 
druhého ramene je upevněn kamerový modul s jednou kamerou. Kame-
ra se může natáčet okolo dvou os. Do budoucna se uvažuje o kamerovém 
modulu se dvěma kamerami určenými k  získávání 3D metrických dat. 
Základní parametry navržené konstrukce teleskopického monitorovací-
ho ramene jsou uvedeny v tab. 1.

Obr. 1 Konstrukce teleskopického monitorovacího ramene

Teleskopické monitorovací rameno má modulární konstrukci. Převážná 
většina komponentů je vyrobena z hliníkových slitin. Důvodem je sníže-
ní celkové hmotnosti. Obě ramena jsou vyrobena z hliníkových profi lů. 
Teleskopické vysouvání prvního ramene je realizováno zasouváním dvou 
hliníkových profi lů do sebe. Pro rotační kloub v základu byl použitý ser-
vomotor TORXIS s kroutícím momentem 11 Nm. Teleskopické vysouvání 

Servisní mobilní roboty určené pro monitorování a manipulaci s objekty musí být vybaveny kamerovým subsystémem. 
Kamerový subsystém zahrnuje také kameru umístěnou na sto�áru. Pohled z této kamery dává informaci o dění na platformě 
robotu. Článek prezentuje vyrobený prototyp teleskopického monitorovacího ramena, které je určeno pro monitorování 
robotu, získávání a zpracování metrických 3D informací v reálném čase. 
TEXT/FOTO ING. LADISLAV KARNÍK, CSC., FAKULTA STROJNÍ VŠB-TU V OSTRAVĚ
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THE MONITORING SHOULDER 
FOR MOBILE ROBOT
The service mobile robot intended for monitoring and 
manipulation with objects must be equipped of the camera 
subsystem. Camera subsystem includes camera placed on 
the mast too. View from those cameras gives information 
about happening on the platform robot. The article presents 
manufactured prototype of telescopic monitoring shoulder 
that is intended for environment robot, 3D data capturing 
and processing in real time. Shape, functionality and 
basic characteristic of the prototype meet the demands on 
monitoring technology equipment of belt robot ARES. Robot 
may fulfi ll batch of service tasks with aim monitoring of 
extension modulus on platform robot. Exchange one’s camera 
on two cameras is able telescopic monitoring shoulder 3D 
data capturing and processing in real time. Performance and 
control subsystems, mechanical matters etc. will be tested on 
the prototype produced. •

prvního ramene je realizováno šroubem a maticí. K pohonu pohybového 
šroubu je použitý stejnosměrný motor s planetovou převodovkou. Polo-
hu vysunutí můžeme libovolně měnit. Při konstrukci všech komponen-
tů bylo zvažováno hledisko minimální náročnosti na výrobu a tím snižo-
vání nákladů na výrobu.

Parametr Popis

Druh servisní úlohy provádění monitoringu

Způsob řízení řízení operátorem pomocí RC soupravy

Přenos video signálu bezdrátově

Počet pásů dva hlavní 

Druh pohonu
stejnosměrné elektromotory 
s převodovkou

Rozměry ramen

– délka 570 mm,
– šířka 430 mm,
– výška 150 mm bez kamery,
– výška 370 mm s kamerou

Nosnost podvozku do 15 kg 

Celková hmotnost robotu do 35 kg 

Doba provozu na jedno 
nabití baterie

cca 1 hod.

Prostředí
vnitřní,
venkovní

Překonávání překážek
možnost přejíždění překážky s výškou 
do 45 mm

Provozní podmínky možnost pohybu ve vlhkém prostředí

Tab. 1 Základní parametry robotu

V p   racovní poloze bude realizováno maximální vysunutí. Při pohybu ro-
botu po terénu bude teleskopické monitorovací rameno ve složené po-
loze. Složená poloha je taková, kdy osa prvního ramene je ve vodorovné 
poloze. Osa druhého ramene je paralelní s  osou prvního ramene. Te-
leskopické monitorovací rameno v této poloze nezvyšuje celkovou výšku 
robotu. Jedná se o přepravní polohu, která chrání kamery i rameno před 
poškozením v případě ztráty stability robotu nebo při kolizních stavech. 
V době, kdy robot provádí servisní úlohu, je teleskopické monitorovací 
rameno uvedeno do pracovní polohy. Pracovní poloha představuje maxi-
mální možné vztyčení ramene. Osa prvního i druhého ramene je ve svislé 
poloze. Teleskopické vysunutí prvního ramene je maximální. V pracovní 
poloze umožňuje kamerový modul s jednou kamerou sledovat z nadhle-
du pohyb manipulační nástavby a dění na horní platformě robotu. Pra-
covní polohu lze také měnit. Jiná pracovní poloha teleskopického mo-
nitorovacího ramene umožňuje monitorovat například okolí robotu. Ve 
všech pracovních polohách umožňuje kamerový modul natáčení kamery 
okolo dvou os. Pracovní polohy teleskopického monitorovacího ramene 
jsou vždy mechanicky fi xovány zarážkou. Zarážka je ovládána servomo-
torem. Fixování prvního ramene v pracovní poloze zabezpečuje stálost 
této polohy, a  to i  v  případě výpadku zdroje elektrické energie. Při ro-
taci prvního ramene je nutno nejprve uvolnit fi xování polohy. Ukázku 
3D modelu robotu a  namontovaného teleskopického monitorovacího 

ramene znázorňuje obr. 2. V tomto případě není na horní platformě ro-
botu upevněna manipulační nástavba. 

Obr. 2   3D model robotu s teleskopickým monitorovacím ramenem

Rotaci v  jednotlivých kloubech lze provádět ručně nebo zvolit předem 
nastavené polohy. Řízení natočení v jednotlivých kloubech je bezdrátové. 
Napájení jednotlivých servomotorů je ze zdroje umístěného v pásovém 
podvozku. Byla snaha vést veškerou kabeláž uvnitř obou ramen. Reduk-
ce hmotnosti celého teleskopického monitorovacího ramene toto neu-
možňuje z prostorových důvodů. Přistoupilo se k řešení částečného ve-
dení kabeláže uvnitř ramen. Kabely vedoucí od kamerového modulu jsou 
vedeny uvnitř druhého ramene. Tyto kabely a  kabely od servomotoru 
umístěného v kloubu spojující obě ramena jsou vedeny po spirále vněj-
šího povrchu prvního ramene. Tento způsob vedení kabeláže neovlivní 
funkčnost celého teleskopického monitorovacího ramene. Tyto a všech-
ny ostatní kabely od servomotorů v základu procházejí horním krytem 
zadní části pásového podvozku. Otázka řešení kabeláže nebyla jednodu-
chá ve vztahu k zachování funkčnosti teleskopického monitorovacího ra-
mene ve vlhkém prostředí. »
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» Kryt kamery na kamerovém modulu a kryty jednotlivých servomoto-
rů jsou vyrobeny pomocí 3D tisku a přišroubovány k rámu. Redukce cel-
kové hmotnosti teleskopického monitorovacího ramene představovala 
optimalizovat řadu konstrukčních prvků. Z tohoto hlediska byla zajíma-
vá optimalizace tvarových a hmotnostních parametrů u hřídele spojují-
cího obě ramena. Tento hřídel je dutý a musí umožňovat průchod kabe-
lů. K tomu, aby hřídel pevnostně vyhověl, byla jako materiál použita ocel 
oproti ostatním komponentům, které jsou z hliníkových slitin. Řez klou-
bem spojující obě ramena je znázorněný na obr. 3. 
Optimalizace tvarových a  hmotnostních parametrů byla důležitá ta-
ké u  komponentů v  základu teleskopického monitorovacího ramene. 
Teleskopické monitorovací rameno jako celek je pomocí tvarové desky 
upevněno na rámu pásového podvozku. Upevnění je provedeno pomocí 
šroubů a dá se jednoduše demontovat. Teleskopické monitorovací rame-
no jako celek můžeme pomocí jiné tvarové desky jednoduše upevnit na 
jiný mobilní robot. Na krytu základny je upevněný box s elektronikou pro 
řízení pohybu teleskopického monitorovacího ramene a ovládání kame-
ry. Box s řídící elektronikou komunikuje s počítačem umístěným uvnitř 
pásového podvozku. 

Obr. 3   Řez rotačním kloubem spojující obě ramena

Kamerový modul teleskopického monitorovacího ramene je vybave-
ný kamerou AXIS  M1104. Kamera je v  tomto modulu plně zapouzdře-
na a může pracovat ve vlhkém prostředí. Schéma kamerového modulu 
je znázorněno na obr. 4. Celý tento modul má dva stupně volnosti a  je 
upevněný na konci druhého ramene. V tomto případě má kamera pevné 
ohnisko a není možné provádět zoom. Pro předpokládané aplikace ser-
visních úloh je tato konfi gurace plně postačující. Pro rotaci kamerového 
modulu okolo dvou os jsou použity standardní servomot    ory HITEC. Obě 
rotace umožňují pohyb z nulové polohy ± 90° na obě strany. Směr nato-
čení kamerového modulu v pracovní poloze teleskopického monitorova-
cího ramene provádí operátor. Kamerový modul představuje jednu z pěti 
kamer, které budou umístěny na servisním pásovém robotu ARES. V sou-
časnosti je robot vybaven třemi kamerami. Plánuje se vybavit manipulač-
ní nástavbu kamerou umístěnou na koncovém rameni. 

Obr. 4   Kamerový modul

Tento navržený kamerový modul s jednou kamerou lze vyměnit za jiný 
kamerový modul. Jiný kamerový modul může být vybavený dvěma kame-
rami. V takovém případě může kamerový modul provádět i jiné činnos-
ti, než pouhý monitoring horní platformy servisního robotu. Kamerový 
modul se dvěma kamerami můžeme využít pro pořizování 3D metric-
kých dat. V takovém případě se rozšíří oblast aplikací servisního robotu. 
Jako konkrétní příklad servisní úlohy lze uvést měření vzdálenosti v pro-
storu libovolně zvolených dvou bodů na pořízených snímcích z obou ka-
mer. V  takovém případě bude teleskopické monitorovací rameno plnit 
dvě funkce – monitorovací a pořizování 3D metrických dat. 

APLIKACE
Konstrukce teleskopického monitorovacího ramene zůstane zachována 
a vymění se pouze kamerový modul. Kamerový modul se dvěma kame-
rami musí splňovat určité podmínky. Jednou z těchto podmínek je mož-
nost připojení na stávající druhé rameno. Další podmínkou je dostateč-
ná vzdálenost mezi oběma kamerami a rovnoběžnost os obou objektivů. 
Kromě toho budou na tento modul kladeny i  další požadavky. Příklad 
možného konstrukčního řešení kamerového modulu se dvěma kamera-
mi je znázorněný na obr. 5.

Obr. 5   Příklad konstrukčního řešení kamerového modulu se dvěma kamerami

Praktické aplikace navrženého monitorovacího ramene servisního páso-
vého robotu ARES lze z hlediska členění podle oblasti zaměření rozdě-
lit na: 

• Monitorování a údržba městských prostorů 

• Informační roboty ve veřejných budovách

• Monitorování nejrůznějších prostorů, objektů apod.

• Pořizování 3D metrických dat v městských prostorách

• Transport předmětů různého charakteru

• Další servisní úlohy

Na vyrobeném prototypu navrženého monitorovacího ramene budou 
ověřovány výkonové a  řídící subsystémy. Testování bude prováděno na 
vyrobených polygonech a  při praktických aplikacích vybraných servis-
ních úloh. Kromě jiného budou sledovány a  vyhodnocovány také vlivy 
různých prostředí na řídící subsystém a přenos videosignálu. Při testová-
ní na polygonu budou výsledky porovnány s charakteristikami získaný-
mi při ověřování 3D modelu v systému MSC/ADAMS. Uvedené příkla-
dy představují funkční robot využitelný pro různé typy servisních úloh ve 
vnitřním a venkovním prostředí.  •

Článek prezentuje poznatky získané při řešení grantového projektu č. FT-TA3/014.
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P otreba venovať zvýšenú pozornosť 
oblasti manuálnej montáže je dôleži-
tá jednak z pohľadu zvýšenia jej pro-

duktivity, ale i  z  pohľadu vytvorenia optimál-
nych pracovných podmienok. 
Na obr. 1 sú uvedené prvky pracovného systé-
mu, ktoré ovplyvňujú úroveň manuálnej mon-
táže z hľadiska ergonómie. Všetky prvky uvede-
né na obrázku ovplyvňujú úroveň montážnej 
činnosti, kvalitu výstupov, pracovný výkon člo-
veka, produktivitu jeho práce, a tým aj produk-
tivitu celého montážneho systému.
Na optimalizáciu týchto prvkov pracovného 
systému možno využiť ergonomické poznatky. 
Tab. 1 uvádza jednotlivé prvky montážneho 
pracovného systému a príklady ich riešenia.
Čiastkové riešenie problémov vznikajúcich 
v  pracovnom systéme je možné dosiahnuť vy-
užitím existujúcich ergonomických metód 
a  techník, dodržiavaním normovaných, resp. 
odporučených hodnôt, uvedených v  platných 
vyhláškach a  nariadeniach vlády SR. Niektoré 
problémy z oblasti ergonómie pomáhajú riešiť 

nadstavby softvérových systémov, napríklad 
FMSoft, resp. malé softvérové aplikácie, napr. 
Analys31, ktorý analyzuje zaťaženie chrbtice 
človeka pri manipulácii s bremenami.
Komplexné riešenie problémov v  pracovnom 
systéme poskytujú CA systémy, ktoré umožňu-
jú riešenie problémov ešte pred fyzickým vytvo-
rením produktu alebo procesu. Ich výhodou je 
pružné prispôsobenie sa zmeneným podmien-
kam, využitie variantov pri návrhoch, možnosť 
simulácie atď. Softvérové aplikácie, ktoré po-
skytujú možnosť simulácie ľudského faktora 
v  3D prostredí umožňujú do virtuálneho pra-
coviska umiestniť digitálny model človeka (reš-
pektujúci jeho výšku, vek, pohlavie a i.) analyzo-
vať jeho správanie a  výkon pri danej pracovnej 
činnosti. Medzi používané softvérové aplikácie 
v oblasti ergonómie patrí napríklad Technoma-
tix Jack, ktorý je určený na štúdium správania sa 
človeka pri práci a  umožňuje simuláciu a  opti-
malizáciu pracovného prostredia, ako aj simulá-
ciu a vyhodnocovanie vplyvu pracovnej činnosti 
a pracovného miesta na človeka. »

Prvky pracovného 
systému Príklady riešenia

Človek

Pracovná záťaž: 
– dodržiavanie limitov pri manipulácii s bremenami 
– vybavenosť pracoviska mechanizačnými zariadeniami 
– možnosť rotácie pracovníkov pri monotónnej pracovnej činnosti

Pracovné prostredie

Fyzikálne faktory: 
– rešpektovanie platných STN, vyhlášok a iných opatrení 
– priebežná kontrola povolených hodnôt hluku, osvetlenosti,
   mikroklímy a ostaných faktorov pracovného prostredia

Pracovné miesto

Rozmery pracovného miesta: 
– optimálna plocha pre pracovné miesto (montážnu stanicu)
– výška montážnej roviny, 
– oblasti dosahu horných končatín

Pracovná poloha: 
– vhodnosť z hľadiska vykonávanej pracovnej činnosti 
   (montáž jemná, stredná, hrubá)
– možnosť zmeny pracovnej polohy počas prestávok
– zabránenie fyziologicky nevhodným pracovným polohám

Pracovné pohyby: 
– striedanie jednotlivých svalových skupín 
– rešpektovanie ekonómie pohybov

Tab. 1 Prvky pracovného systému a príklady ich riešenia

Napriek tendencii zvyšovania automatizácie montá�nych 
procesov naďalej existujú pracovné činnosti, ktoré musí 
vykonávať človek. Tento fakt podmieňuje existenciu manuálnej 
montá�e, resp. jej kombináciu s automatizovanou montá�ou 
(hybridná montá�). Na pracoviskách manuálnej montá�e je 
potrebné riešiť štruktúru pracoviska s ohľadom na ergonómiu 
a bezpečnosť pri práci. TEXT ING. EDITA SZOMBATHYOVÁ, PHD., KPIAM, SJF TU KOŠICE 

FOTO ARCHÍV REDAKCIE

THE ERGONOMIC ASPECTS 
OF WORKING SYSTEM 
In spite of the existence of developed 
assembly machines and systems, 
the alternative of manual or partly 
automatic assembly is often used 
in current practice. The document 
contains a brief review of ergonomic 
criteria applied to improving the 
manual assembly workplaces. •

ERGONOMICKÉ ASPEKTY 
PRACOVNÉHO SYSTÉMU 

Obr. 1 Prvky pracovného systému pre manuálnu montá�
Zdroj: vlastné spracovanie
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» ZÁVER
Projektovanie nového, resp. optimalizácia 
existujúceho pracovného miesta pre manuál-
nu montáž sa má realizovať s  cieľom umožniť 
čo najširšiemu okruhu pracovníkov vykonávať 

pracovnú činnosť bez zvýšenia pracovnej záťaže 
v zdravom a bezpečnom pracovnom prostredí. 
To znamená tvorbu a úpravu pracovného mies-
ta s rešpektovaním ergonomických zásad, ktoré 

zaručia vyššiu mieru prispôsobiteľnosti pracov-
ného systému a zabezpečia tak zachovanie pra-
covnej pohody človeka pri práci.   •
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[1]  Bobková, D. – Trebuňa, P. – Kováč, J.: Projektovanie pracovného priestoru za účelom zvýšenia produktivity práce v montážnych procesoch. 

In: Trendy v systémoch riadenia podnikov: 11. medzinárodná vedecká konferencia Vysoké Tatry, Stará Lesná, 08. – 11. 12. 2008. Zborník príspevkov, 
Košice, TU 2008, s. 335 – 339. ISBN 978-80-553-0115-0.

[2]  Kováč, J. – Szombathyová, E.: The usage of selected work activities studies in practice, INERCATHEDRA č. 26, Poľsko, Poznań 2010, str. 42 – 45. 
ISSN 1640-3622.

[3]  Smutná, M. – Dulina, Ľ.: Softvérová podpora ergonómie. In: ai magazine, LEADER press, s. r. o., Žilina, roč. 3, č. 4/2010, str. 59 – 61. 
ISSN 1337-7612.

ZO SPRÁVY ŠTATISTICKÉHO ÚRADU SR
Indikátor dôvery v priemysle sa v októbri zní�il o sedem percentuálnych bodov (p. b.) na -7,3, čím sa dostal na najni�šiu 
úroveň od júla 2011 a jeho hodnota 10,3 bodu je pod hranicu dlhodobého priemeru. Pokles indikátora ovplyvnilo očakávané 
zní�enie produkcie na najbli�šie tri mesiace.

T rend priemyselnej produkcie sa opro-
ti predchádzajúcemu mesiacu ne-
zmenil. Saldo zostalo na úrovni 

-7 p. b. a jeho hodnota je 25 bodov pod dlhodo-
bým priemerom. Vývoj nepriaznivo ovplyvnili 
najmä výrobcovia v chemickom priemysle a vý-
roby textilu a odevov. Rast produkcie zazname-
nali hlavne odvetvia výroby počítačov, elektro-
nických a  optických výrobkov, drevených 
a papierových výrobkov a elektrických zariade-
ní. Konjunkturálne saldo celkového dopytu sa 
oproti septembru zvýšilo o  jeden bod na hod-
notu -21, ale je osem bodov pod dlhodobým 

priemerom. Súčasnú úroveň dopytu považujú 
za nedostatočnú takmer vo všetkých odvet-
viach, najmä vo výrobe kovov a kovových kon-
štrukcií, potravín a strojov a zariadení. Pozitív-
ny vývoj celkového dopytu očakávajú len 
v chemickom priemysle a vo výrobe dopravných 
prostriedkov. Saldo zahraničného dopytu sa 
zhoršilo (o päť bodov na -26). S výnimkou do-
dávky elektriny, plynu a  pary a  chemického 
priemyslu, signalizujú znížený dopyt producen-
ti vo všetkých odvetviach.
Saldo očakávanej produkcie na nasledujúce tri 
mesiace oproti septembru výrazne pokleslo 

(o  23 na -2  p.  b.). Zníženie produkcie predpo-
kladajú hlavne vo výrobe kovov a  kovových 
konštrukcií, dopravných prostriedkov a  stro-
jov a  zariadení. Naopak, rast produkcie oča-
kávajú v  chemickom priemysle, vo výrobe po-
čítačov, elektronických a  optických výrobkov 
a v dodávke vody. V najbližšom trojmesačnom 
období sa očakáva rast cien priemyselných vý-
robkov, saldo sa zvýšilo o sedm, na 10 p. b. Rast 
cien predpokladajú najmä výrobcovia potravín, 
počítačov, elektronických a optických výrobkov 
a v chemickom priemysle.  •

(október 2012)
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PREVÁDZKOVÉ CHARAKTERISTIKY 
VS. OPTIMALIZÁCIA SPOTREBY 
Ak je potrebné zistiť vhodný spôsob preraďovania prevodových stupňov 
na dosiahnutie minimálnej spotreby paliva alebo maximálnych dynamických vlastností nášho automobilu, je nutné si určiť 
aktuálnu mernú spotrebu spaľovacieho motora počas jazdy a aktuánu silu na kolesách, resp. moment motora. 
TEXT ING. JURAJ MATEJ PHD., ÚSTAV ELEKTROENERGETIKY A APLIKOVANEJ ELEKTROTECHNIKY FEI STU, FOTO ARCHÍV REDAKCIE

P
re určenie vhodného preradenia pre-
vodového stupňa na dosiahnutie mi-
nimálnej spotreby paliva je potrebné 

poznať charakteristiku použitého spaľovacieho 
motora. 

ANALÝZA PREVÁDZKOVÝCH PODMIENOK
Na to je potrebné poznať mapy merných spot-
rieb a  prostredníctvom aktuálnych jazdných 
odporov vypočítať potrebný krútiaci moment 
motora. Ak je hotový výpočet a zakreslené krú-
tiace momenty na hnacích kolesách na jed-
notlivých prevodových stupňoch v  závlislosti 
od rýchlosti jazdy, ktoré si v  zápätí prepočíta-
me na krútiaci moment motora a otáčky moto-
ra, do úplnej charakteristiky spaľovacieho mo-
tora, dostaneme graf (obr. 1). Z grafu je možné 
vyčítať veľkosť mernej spotreby spaľovacieho 
motora pri danom momente na konkrétnom 
prevodovom stupni. Ak si túto aktuálnu mernú 
spotrebu spaľovacieho motora (g/kWh) prepo-
čítame na spotrebu automobilu (l/100 km), do-
staneme priebeh spotreby na jednotlivých pre-
vodových stupňoch (obr.  2), ktorý nám môže 
pomôcť určiť vhodný prevodový stupeň pri naj-
menšej spotrebe za danej rýchlosti.

Obr. 1 Úplná charakteristika spaľovacieho motora

Obr. 2 Priebeh spotreby paliva automobilu

OPTIMALIZÁCIA VOĽBY PREVODOVÝCH STUPŇOV
Na určenie vhodného preraďovania prevo-
dových stupňov a  na dosiahnutie najlepších 

dynamických vlastností je potrebné vypočí-
tať tzv. dynamickú charakteristiku automobi-
lu (obr. 3). Dynamickú charakteristiku je mož-
né určiť prepočítaním priebehu maximálneho 
krútiaceho momentu spaľovacieho motora na 
maximálnu silu na hnacích kolesách na jed-
notlivých prevodových stupňoch v  závislos-
ti na rýchlosti jazdy. Ďalej je potrebné vypočí-
tať vhodné jazdné odpory, ktoré pôsobia proti 
pohybu vozidla. Z takto vypočítanej a zostroje-
nej dynamickej charakteristiky automobilu vie-
me určiť priebehy maximálnych síl na kolesách 
a  analyzovať vhodnosť okamihu preraďovania 
prevodových stupňov. Je potrebné si uvedomiť, 
že dynamická charakteristika vychádza z  prie-
behu maximálneho krútiaceho momentu mo-
tora, takže priebehy síl na kolesách na jednot-
livých prevodových stupňoch takisto platia pre 
maximálny krútiaci moment motora.

Obr. 3 Dynamická charakteristika automobilu

Po určení vhodného okamihu preradenia pre-
vodového stupňa a  vypočítaní času potrebné-
ho na zrýchlenie zahŕňajúceho aj stratu rých-
losti počas preraďovania, si dokážeme zostrojiť 
priebeh rýchlosti automobilu v závislosti na ča-
se (obr. 4).

Obr. 4 Priebeh rýchlosti automobilu v závislosti na čase

Analýzou takto vypočítaných a  zostrojených 
prevádzkových charakteristík automobilu do-
kážeme zistiť vhodný okamih preradenia, resp. 
zaradenia vhodného prevodového stupňa na 
dosiahnutie minimálnej spotreby paliva. Ďa-
lej vieme určiť vhodnú rýchlosť (otáčky moto-
ra) automobilu (motora) pri maximálnej sile na 
kolesách, pri ktorej má automobil najlepšie dy-
namické vlastnosti a  určiť rýchlosť automobi-
lu (otáčky motora) na preradenie prevodové-
ho stupňa pri maximálnom využití hnacej sily 
na kolesách potrebnú pre akceleráciu na urči-
tú rýchlosť v najkratšom čase pre náš konkrét-
ny automobil.  •

LITERATÚRA:
[1] Kondrashkin A. S. – Filkin N. M. – Mezrin 

V. G.: (2008) Combined power plant for 
electric vehicles. Automotive industry, 
1996, No. 4. C. 9 – 10

[2] Božek, P.: (2010) Automation measuring 
and verifying the operational reliability of 
selected parts of the car. In: Transfer of 
innovation, ISBN 80 – 8073 – 461 – 5

[3] Umnjaškin V. A. – Fiľkin N. M.: (2009) 
Analysis diagram of a hybrid power plant. 
In: Management of industrial enterprises, 
ISSN 1336-5592. No. 1 

ANALYSIS OF 
VEHICLE OPERATING 
CHARACTERISTICS 
VS. FUEL CONSUMPTION 
OPTIMIZATION
If we want to fi nd an optimal trans-
mission gear shifting to achieve mini-
mum fuel consumption and maximum 
dynamic properties of our vehicle, it 
is necessary to determine the current 
specifi c consumption of the internal 
combustion engine and actual power 
on driving wheels respectively engine 
torque. •
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KONFERENCE O VYU�ITÍ LASERU
V Třešti proběhla konference LASER 52, kterou pořádal Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR. V Zámeckém hotelu 
Třešť se setkali odborníci z různých oblastí vědy i průmyslu, kteří při své práci vyu�ívají laser. TEXT JIŘÍ SOSNA FOTO ARCHIV REDAKCE

K onference představila výsledky zák-
ladního i  aplikovaného výzkumu 
a zúčastnilo se jí více než 60 odborní-

ků z různých oblastí vědy a průmyslu. Z vědec-
ké sféry například zástupci Fyzikálního ústavu 
AV  ČR (z projektů HiLase a  ELI  Beamlines), 
ČVUT, Univerzity Palackého v Olomouci nebo 
Karlovy univerzity, přínosná byla také účast zá-
stupců Fakultní nemocnice ve Frýdku-Místku. 
„Právě multioborovost konference se minu-
le osvědčila jako vynikající způsob pro získání 
nových kontaktů v  oboru a  umožnění nezvy-
klých aplikačních možností šitých na míru růz-
ným potřebám a problémům,“ říká Bohdan Rů-
žička z  ÚPT. Mezioborová konference chce 
totiž přispět k  navazování kontaktů a  realiza-
ci nových aplikačních možností mezi vědeckou 
a průmyslovou sférou. 
Na konferenci se hovořilo například o  řezání, 
svařování a kalení laserem, využití laserů v me-
dicíně pro rozbíjení neprůchodných ucpávek 
v cévách nebo léčbě zeleného zákalu, který byl 
až do nedávna neléčitelný. 
Příspěvky a  prezentace pocházely od zástupců 
následujících oborů: 
• laserové kalení a svařování, 
• kompletní laserové a optické technologické 

systémy pro vědu a průmysl,
• technická podpora telekomunikací,
• věda a výzkum v oblasti laserových technologií,
• koherentní lasery a  interferometrie, lasero-

vé technologie a optické mikromanipulační 
techniky, 

• vysoce výkonné lasery, 
• aplikovaná optika, 
• technologie obrábění,
• laserová nanometrologie,
• medicína – oftalmologie a urologie,
• výzkum strojírenských technologií,
• laserové gravírování v textilním průmyslu,
• měřící a diagnostické systémy pro těžký prů-

mysl a energetiku,

Z OBSAHU VYBÍRÁME…
Příspěvek Výzkumného centra pro strojíren-
skou výrobní techniku a  technologii – skupi-
ny Laserových technologií při fakultě strojní, 
ČVUT, se zabýval výzkumem, vývojem a prak-
tickým uplatněním laserových technologií 
pro konkrétní strojírenské aplikace. Například 
technologie popisovaní, mikrofrézování, graví-
rování a leštění povrchu kovů a keramiky. Také 
řezání přesných tvarů a dílů, povlakování lase-
rem – tvrdonávary, vrtání, svařování ocelí, vy-
braných druhů plastů a  obtížně svařitelných 
materiálů. VCSVTT má pro výše uvedené tech-
nologie ve svých laboratořích k  dispozici dva 
pevnolátkové Nd:YAG lasery s maximálními vý-
stupními výkony 50 W a 550 W.
Interferometr, kompenzující fluktuace in-
dexu lomu vzduchu v ose měření, bylo téma 
prednášky Miroslavy Holé z  Ústavu přístro-
jové techniky AV ČR. Interferometrická tech-
nika je založena na diferenciální uspořádání 
pro měření v  atmosférických podmínkách. 
Hlavní důvod rozvoje této velmi přesné tech-
niky vychází z  oblasti nanometrologie. Klí-
čovým zdrojem nejistot při optickém měření 
jsou fluktuace indexu lomu vzduchu. Hodno-
ta této nejistoty se pohybuje na úrovni 10 – 6 
při nepřímém vyhodnocení z  fyzikálních pa-
rametrů atmosféry. Technika je založena na 
principu, kdy referenční délka interferomet-
rické sestavy je odvozena od mechanické zá-
kladny, která je vyrobena z  materiálu s  vel-
mi nízkým koeficientem teplotní roztažnosti 
pohybujícím se na úrovni 10 – 8. Technika 
umožňuje sledovat změny indexu lomu vzdu-
chu přímo v  ose měřícího svazku a  zároveň 
je kompenzovat. Optická sestava se skládá ze 
tří interferometrických jednotek, které ma-
jí stejnou dráhu laserového svazku. Dvě měří 
diferenciální posunutí, zatímco třetí vyhod-
nocuje změny v celém rozsahu měření, před-
stavuje refraktometr.

O  využití prostorového modulátoru světla ke 
tvarování laserových svazků informovali Petr 
Jákl a  kolektiv. Prostorový modulátor světla 
(PMS) se skládá z  vrstvy tekutých krystalů, je-
jichž orientaci je možno dynamicky měnit po-
mocí plošně defi novaného elektrického napětí.
Při použití nematických tekutých krysta-
lů orientovaných paralelně s  polarizací dopa-
dajícího laserového svazku vytváří PMS čistě 
fázovou difrakční strukturu, jejíž fázový po-
sun v  jednotlivých pixelech je řízen ovládacím 
softwarem. Široká škála využití tohoto přístro-
je zahrnuje kompenzaci optických vad expe-
rimentální aparatury, vytváření více svazků 
v prvním difrakčním řádu či tvorbu speciálních 
nedifrakčních struktur.

CONFERENCE ABOUT LASER 
APPLICATIONS 
The conference LASER52, which was 
organized by the Institute of Scientifi c 
Instruments of the AS CR, was a meet-
ing-point of the professionals from 
such various areas of the science and 
industry where just the laser applica-
tion is substantive. The Conference pre-
sented results of the basic and applied 
research in the face of more than 60 
professionals from the different scien-
tifi c and industrial branches. For ex-
ample: from the Institute of Physics AS 
CR (from the projects HiLase and ELI 
Beamlines), the Czech Technical Uni-
versity in Prague, Palacký University 
in Olomouc or the Charles University in 
Prague. Participation of the delegates 
from the Teaching Hospital in Frýdek-
Místek was also important. •
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V případě je PMS využité pro optické zachytá-
vání živých i neživých objektů o rozměrech od 
stovek nanometrů až po desítky mikrometrů. 
Nejčastěji využívanou variantou mikromanipu-
lačních technik je jednosvazková optická pinze-
ta, která vznikne zaostřením laserového svaz-
ku objektivem s velkou numerickou aperturou. 
PMS tuto metodu povyšuje a umožňuje vytvořit 
velké množství optických pinzet s polohami de-
fi novanými uživatelem, které je možné navíc 
dynamicky měnit.
O  praktických skušenostech laserem modi-
fi kovaných vlastnostech povrchů mluvil Sta-
nislav Němeček. Současné diodové a  vlákno-
vé lasery s  kontinuálním výkonem několika 
kW jsou vhodným zdrojem tepelného výko-
nu, kterým je možné řídit mechanické vlast-
nosti povrchů. Při nižší intenzitě výkonu la-
serového paprsku nastává uvnitř kovových 
materiálů, jako jsou například oceli, ke změ-
nám a  přeuspořádání na úrovni krystalové 
mřížky. Výsledkem je většinou zpevnění a vy-
tvrzení povrchu do hloubky několika milimet-
rů, což zvyšuje odolnost povrchu proti vnikání 
cizích tvrdých částic a tím i omezení otěru. Ta-
ková technologie se používá pro zvýšení život-
nosti řady strojních dílů, jako jsou ozubená ko-
la, hřídele, nástroje atd.
Další zvýšení energie paprsku vede k  natave-
ní kovových dílů, typickým příkladem využití je 

svařování – nerozebíratelné spojování dvou ne-
bo více dílů do jednoho celku. Hlavní přednos-
tí laserů oproti ostatním metodám je vysoká 
rychlost a snadná robotizovatelnost procesu, což 
vede k minimálním deformacím po svaření. Pro-
to se laserové svařování uplatňuje zejména při 
svařování dlouhých svarů nebo hromadné vý-
robě. Do paprsku lze přivést přídavný drát nebo 

prášek se specifi ckým chemickým složením, do-
chází k natavení přídavného materiálu i navařo-
vaného povrchu laserem a vzniká kovová vrstva 
s dokonalým přilnutím.
Ve spolupráci s organizátory konference LASER 
52 a autory příspěvků, sestavíme a uveřejníme 
v  příštím ročníku časopisu Strojárstvo/Strojí-
renství několik článků z konference.  •

„POVRCHÁŘSKÁ“ 
JIHLAVA HOSTILA 
STUDENTY 
A PEDAGOGY

P ro ně uspořádala Česká společnost 
pro povrchové úpravy (ČSPÚ) pra-
covní workshop na téma „Protiko-

rozní ochrana a  její provázanost v  průmys-
lu“. Toto setkání se uskutečnilo v  rámci 
projektu EU „Investice do rozvoje vzdělá-
vání“, který je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem Čes-
ké republiky. ČSPÚ v roli spoluřešitele pro-
jektu oslovila přední české odborníky a spe-
cialisty v oblasti koroze, povrchových úprav, 

zkušebnictví, legislativy a ochrany životního 
prostředí a požádala je o jejich odborná vys-
toupení.
V průběhu dvou dnů odeznělo 20 odborných 
příspěvků, zahrnujících výše uvedenou ob-
last. Všech 103 přítomných posluchačů na-
víc obdrželo v  materiálech z  jednání písem-
nou anotaci přednášek a CD s plným zněním 
odborných příspěvků. To jim umožní, podle 
osobních zájmů, vracet se k  jednotlivým 
předneseným tématům. Večer, po prvním 

dnu workshopu, proběhlo diskusní setkání 
účastníků a přednášejících. Stále bylo o čem 
jednat… V rámci výše uvedeného operačního 
programu se přesně za rok, tj. 12. – 13. listo-
padu 2013, opět v Jihlavě, uskuteční odborná 
konference na téma „Progresivní technologie 
povrchových úprav“. 
Podle ohlasu jednotlivých účastníků, kteří 
proběhlý workshop hodnotili jako velice zdaři-
lý, se převážná většina vyjádřila, že za rok a den 
se opět sejdou v Jihlavě.  •

Velký sál jihlavského hotelu Gustav Mahler opět patřil ve dnech 12. – 13. 11. 2012 pracovníkům povrchových úprav a hlavně 
těm nastávajícím, studentům a pedagogům středních a vysokých škol. TEXT/FOTO LADISLAV OBR
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VÝROBCA STO�IAROV
Dánska spoločnosť hľadá výrobcu stožiarov verejného osvetlenia. Taktiež má záujem 
o reinžiniering existujúcich konceptov stožiarov verejného osvetlenia a inžiniering opti-
malizácie nákladov. Spoločnosť musí spĺňať všetky medzinárodné priemyselné štandar-
dy (ISO 9001, ISO 140001, atď.)

UR123416

DODÁVKY OCELE
Rakúska fi rma hľadá spoluprácu pri verejnom obstarávaní v oblasti dodávok oceľových 
konštrukcií, hlavne ocele S 355.

TN120955

KOOPERÁCIA V STROJÁRSKEJ VÝROBE
Hľadám partnera pre strojársku výrobu, automotive... k dispozícii je 10 ha areál, adminis-
tratívna budova, nástrojáreň, zlievareň, obrobňa, hala plastových obrobkov… 11 000 m2 
skladov, 5 ha spevnených plôch. Priestory sú vhodné pre logistiku, sklady, výrobu, elek-
tráreň…

UR123344

PREDAJ SKLADU
Ponúkame na predaj skladové priestory v Modre s rozlohou 547 m2 s pozemkom v celko-
vej výmere 2 361 m2. Výška skladu je 6 m. Prístupová cesta, manipulačné plochy pred skla-
dom. Vjazd do areálu je možný aj pre TIR. IS: elektrina, plyn. Ku skladu je možné zakúpiť 
aj 3-izbový byt s garážou v Pezinku.

UR123408

KOVOVÉ TRUBKY, ODLITKY, VÝLISKY, PLECHY
Mezinárodní společnost PWO Unitools CZ, a. s., hledá nové dodavatele v oblasti hutních 
materiálů (svitky plechů: Fe, Al; přesné trubky). Dále v oblasti strojírenství – nakupujeme 
odlitky z šedé slitiny GG25, GG30 a tvárné litiny GGG70, GGG70L odlévané na vystavi-
telný polystyrénový model.

UR123370

SPOLUPRÁCA S FIRMOU
Firma Schneider, ktorej výroba je zameraná na plastové a hliníkové výrobky, hľadá na Slo-
vensku fi rmy, ktoré podnikajú v oblasti automobilového priemyslu, elektronických zari-
adení, meracích zariadení…

UR123348
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