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E
xistuje množstvo softvérom podporovaných prístupov k mo-
delovaniu mechanických a  mechatronických výrobkov ktoré 
riešia úlohu buď numerickým výpočtom na základe implemen-

tovaných algoritmov, alebo v  symbolickom tvare použitím blokových 
schém.
V  mnohých oblastiach priemyslu sa bez využitia manipulačných zaria-
dení prevádzky vôbec nemôžu zaobísť. Pre presné a spoľahlivé operácie 
s manipulátormi alebo s redundantými mechanizmami je dôležité apli-
kovať moderné stratégie riadenia v ich pracovnom priestore, čo stále nie 
je až taká jednoduchá úloha. K samotnej problematike riadenia však tre-
ba pristúpiť s precízne vytvoreným matematickým modelom, často veľ-
mi zložitým a pomocou bežných, klasických metód veľmi neprehľadným, 
a  to najmä v  prípadoch mechanizmov s  vysokým počtom stupňov voľ-
nosti. V tejto štúdii bude analyzovaný kinematický a dynamický model 
manipulátora, ktorý bude následne simulovaný v programovom prostre-
dí Matlab. 
Na obr. 1 je zobrazený rovinný manipulátor s dvoma stupňami voľnosti, 
na ktorom bude demonštrovaná tvorba matematického modelu. Mani-
pulátor je zložený z dvoch ramien a koncového člena, tzv. END-EFFEC-
TOR. Pomocou neho je manipulátor schopný vykonávať rôzne od neho 
požadované aplikácie, ako napríklad zváranie, maľovanie, uchopovanie 
a podobne. Obr. 1 Manipulátor s 2 stupňami voľnosti

MATEMATICKÝ 
MODEL ROVINNÉHO 
MANIPULÁTORA

V dnešnej dobe nie je mo�né predstaviť si fabriky a výrobné závody bez automatizovaných robotických zariadení, 
a to najmä v automobilovej výrobe. Matematické modelovanie manipulátorov je tak be�nou súčasťou in�inierskej 
praxe, predovšetkým v oblasti priemyselnej robotiky. TEXT/FOTO IVAN VIRGALA, PETER FRANKOVSKÝ, MICHAL KELEMEN, TU KOŠICE
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KINEMATICKÝ MODEL MANIPULÁTORA
Najjednoduchším prípadom riadenia je kinematické riadenie, kde, ako už 
z názvu vyplýva, ide o riadenie pomocou kinematického modelu. V  ta-
komto prípade uvažujeme so zanedbaním dynamických úcinkov, teda 
jednotlivé pohyby manipulátora musia byť dostatočné pomalé. Pri kine-
matickom riadení tak bude riadenou veličinou natočenie jednotlivých kĺ-
bov manipulátora. Vo všeobecnosti môžeme pri riešení kinematického 
modelu naraziť na dva základné typy úloh, a to na úlohu priamej kinema-
tiky a úlohu inverznej kinematiky. [1]

PRIAMY KINEMATICKÝ MODEL
Úloha priamej kinematiky spočíva v určení polohy koncového člena ma-
nipulátora, pri známych hodnotách natočenia jednotlivých kĺbov manipu-
látora. Na určenie kinematického modelu môžu byť použité rôzne metó-
dy. V našom prípade budú použité homogénne transformačné matice. Na 
nasledujúcom obrázku je znázornená kinematická schéma manipulátora.

Obr. 2 Kinematická schéma manipulátora

Princíp zostavenia homogénnych transformačných matíc spočíva v po-
súvaní a rotovaní súradnicových systémov v  jednotlivých kĺboch mani-
pulátora, vzhľadom na pôvodný súradnicový systém x0, y0. Homogénne 
transformačné matice sú vyjadrené ako:

 (1)

 (2)
Vynásobením oboch čiastkových transformačných matíc získavame vý-
slednú maticu, na základe ktorej máme defi nované súradnice koncové-
ho člena. 

 (3)
Z uvedenej transformačnej matice sme tak získali polohový vektor kon-
cového člena manipulátora r2

0 vzhľadom k základnému súradnicovému 
systému x0, y0.

 (4)

Pomocou polohového vektora ďalej vieme určiť pracovný priestor mani-
pulátora využitím jednoduchého algoritmu.

Obr. 3 Pracovný priestor manipulátora (vľavo 3a, vpravo 3b)

Na obr. 3a je zobrazený pracovný priestor manipulátora, kde natočenie 
prvého kĺbu sa mení od hodnoty 0 – 180° s krokovaním 20°. Druhý kĺb 
sa mení od hodnoty -180° po +180°, taktiež s krokovaním 20°. Modrou 
farbou je označené prvé rameno, červenou farbou druhé rameno. Čier-
ny kruh predstavuje koncový člen manipulátora. Na obr. 3b je zobraze-
ný pracovný priestor s identickými natočeniami ale s krokovaním 2°. Na 
zobrazenie pracovného priestoru bolo uvažované s dĺžkami ramien L1 = 
1 m a L2 = 0,8 m. 

INVERZNÝ KINEMATICKÝ MODEL
Cieľom inverznej kinematiky je nájsť uhly natočenia jednotlivých kĺbov 
manipulátora pri známej polohe koncového člena. Inverzná kinematika je 
podstatne náročnejšia ako priama kinematika. Vo všeobecnosti výsledok 
inverznej kinematiky nemusí mať žiadne riešenie, jedno a viac riešení, ale-
bo nekonečný počet možných riešení. Analytické riešenie inverznej kine-
matiky je často nemožné a preto sa zvyčajne tento typ úloh rieši numeric-
kými metódami. Vo všeobecnosti existujú dva prístupy k riešeniu inverznej 
kinematiky, a to algebraický prístup a geometrický prístup. [2] [3] »

Obr. 4 Dva mo�né výsledky riešenia inverznej kinematiky

 (5)

 (6)

MATHEMATICAL MODEL OF PLANAR 
MANIPULATOR

The paper deals with mathematical model of planar manipu-
lator with two degrees of freedom. At fi rst kinematic model of 
manipulator including direct and inverse task is introduced. 
Based on kinematic model the workspace of end-effector in 
the graph is shown. Kinematic model can be used only in the 
case when motion of particular joints is very slow and actua-
tors are overdesigned. In the next section the dynamic model 
of manipulator is introduced using Euler – Lagrange method, 
at fi rst with classic approach and then with robotic ap-
proach. Robotic approach which is based on matrix method is 
simulated and the results in the graphs are shown. •
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 (7)

 (8)

 (9)
» V tomto prípade je riešením inverznej kinematiky vyjadrenie dvoch uh-
lov natočenia ramien manipulátora, a to 1 a 2. 

DYNAMICKÝ MODEL MANIPULÁTORA
V  rámci určenia dynamického modelu manipulátora bude predstavená 
Euler – Lagrangeova metóda s klasickým prístupom a neskôr s matico-
vým prístupom, často využívaným v robotike. Základná rovnica tejto me-
tódy je [2] [4]:

 (10)
kde i predstavuje nekonzervatívne zovšeobecnené sily, qi je premenná 
kĺbu a L je Lagrangian. Lagrangian je funkcia defi novaná ako

 (11)
kde K predstavuje kinetickú energiu a P potenciálnu energiu manipulá-
tora.

KLASICKÝ PRÍSTUP
Tento prístup je vhodný najmä v prípadoch, keď mechanizmus neobsa-
huje veľký počet stupňov voľnosti. Ako prvé budú vyjadrené polohy ťa-
žísk oboch ramien manipulátora. Predpokladá sa, že ramená manipuláto-
ra sú dokonale tuhé a ťažisko ramena je umiestnené v jeho geometrickom 
strede.

 (12)

 (13)

 (14)

 
 (15)
Deriváciou uvedených vzťahov získame príslušné rýchlosti:

 (16)

 (17)

 (18)

 (19)
Vyjadrením kinetickej a potenciálnej energie a dosadením do vzťahu (11) 

a následne do vzťahu (10), získavame dynamický model manipulátora po-
zostávajúci z dvoch rovníc.

 (20)

 (21)
kde f1 a f2 predstavujú trecie účinky v kĺboch manipulátora a Iz1 a Iz2 
predstavujú momenty zotrvačnosti ramien manipulátora.

ROBOTICKÝ PRÍSTUP
S narastajúcim počtom stupňov voľnosti mechanického systému narastá 
aj zložitosť výpočtu dynamického modelu, a tak je nutné tento proces au-
tomatizovať pomocou vhodného algoritmu. V rámci tejto publikácie bu-
de za týmto účelom uvedená maticová metóda určenia dynamického mo-
delu manipulátora. [5]
Ako prvé budú určené Jakobiany vzťahujúce sa k ťažiskám ramien mani-
pulátora, vzhľadom k základnému súradnicovému systému.

 (22)

 (23)

 (24)

 (25)
Kinetická energia je vyjadrená ako:

 
 (26)
Členy matice zotrvačnosti M(q) sú 

 (27)
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 (28)

 (29)
Z  členov zotrvačnej matice je potom ďalej možné určiť Christoff elove 
koefi cienty podľa vzťahu 

,

ktoré tvoria maticu 

 (30)

 
 (31)

 
 (32)

 
 (33)

 (34)

 (35)
Potenciálnu energiu manipulátora môžeme vyjadriť podľa nasledujúce-
ho vzťahu.

 (36)
kde pCi predstavuje polohu ťažiska ramena manipulátora.

 (37)

 (38)

 (39)

 (40)

 (41)
Zosumarizovaním uvedených vzťahov získavame dynamický model ma-
nipulátora, ktorý je identický s modelom získaným klasickým prístupom.

 (42)

 (43)
Uvedené rovnice je možné zapísať vo všeobecnosti v zjednodušenom tva-
re:

 (44)
Numerickým riešením rovnice (44) získame priebehy zrýchlenia, rýchlos-
ti a natočenia ramien manipulátora.

 (45)
Rovnica (44) bola numericky riešená v prostredí Matlab a výsledné prie-
behy môžeme vidieť na nasledujúcich obrázkoch. »

Obr. 5 Natočenie ramien manipulátora

Obr. 6 Uhlová rýchlosť ramien manipulátora
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Obr. 7 Uhlové zrýchlenie ramien manipulátora

» Vo výpočte je uvažované s konštantnou hodnotou krútiacich momentov 
1 a 2. Rovnako treba poznamenať, že výpočet bol mierne zidealizovaný, 
a to neuvažovaním trenia v kĺboch manipulátora, teda matica D bola nulo-
vá. Z uvedených simulácií môžeme vidieť, že rýchlosť a posunutie prvého 
ramena sú menšie ako druhého ramena, čo je, samozrejme, logické pri to-
tožných krútiacich momentoch v oboch kĺboch, keďže na prvé rameno ešte 
pôsobí váha druhého ramena a sily vznikajúce pri jeho pohybe. 

ZÁVER
V tejto publikácii bol uvedený postup tvorby kinematického a dynamické-
ho modelu rovinného manipulátora s dvoma stupňami voľnosti. V rámci 
kinematického modelu bola riešená priama úloha kinematiky, keď s vopred 

známymi zovšeobecnenými premennými bola určená poloha koncového 
člena. Na riešenie priamej úlohy bola využitá maticová metóda pracujúca 
s homogénnymi transformačnými maticami. V rámci inverznej úlohy ki-
nematiky sa dospelo k dvom možným riešeniam, vyhovujúcim počiatočnej 
podmienke, ktorá predstavuje polohu koncového člena. Na určenie dyna-
mického modelu manipulátora bola použitá Euler – Lagrangeova metóda, 
najprv s klasickým prístupom a neskôr s maticovým prístupom, často vyu-
žívaným v robotike. Pri zložitých mechanizmoch s vysokým počtom stup-
ňov voľnosti je klasický prístup veľmi náročný a veľmi náchylný na chy-
by. Preto treba mechanizmus tvorby dynamického modelu zautomatizovať 
pomocou vhodného algoritmu, čím sa jednak predíde chybe, ale aj sa pod-
statne skráti proces tvorby modelu. V závere je výsledný dynamický model 
nasimulovaný v prostredí Matlab.  •  
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RIADENIE RAMENA ROBOTA NA BÁZE 
SIMULÁCIE S PODPOROU INS 
Pri rotácii ramena (obr. 1) okolo horizontálnej osi 0, pri zanedbaní trenia v ulo�ení, pôsobí na rameno 
hnací moment motora Mm, zotrvačný moment MD a moment od príslušnej zlo�ky gravitačnej sily MG. 
TEXT/FOTO VLADIMÍR GOGA, PAVOL BO�EK, STU BRATISLAVA FOTO ARCHÍV REDAKCIE

DYNAMIKA ROTAČNÉHO RAMENA
Pohybová rovnica popisujúca pohyb ramena má tvar:

 
(1)

kde J0 je moment zotrvačnosti ramena k osi rotácie 0, m je hmotnosť ra-
mena, L je vzdialenosť osi rotácie a ťažiska ramena, g je tiažové zrýchle-
nie,  je uhol natočenia a   je uhlové zrýchlenie telesa.

Obr. 1 Matematický (vľavo) a virtuálny dynamický (vpravo) model ramena.

Rovnica (1) je matematickým modelom ramena a  jej riešenie v  progra-
me MATLAB/Simulink je zobrazené na obr. 1 vľavo. Hnací moment mo-
tora znázornený blokom konštantnej hodnoty bude nahradený blokovou 
schémou riadenia elektromotora [1, 2]. Toto riešenie je podmienené zna-
losťou hmotnosti, momentu zotrvačnosti a polohy ťažiska ramena vzhľa-
dom na os rotácie. Tieto parametre je možné vypočítať na základe geo-
metrie, rozmerov a hustoty materiálu ramena.
Virtuálny dynamický model ramena vytvorený v programe MSC.ADAMS 
má výhodu v tom, že nie potrebné zostaviť matematický popis sústavy, 
čo pri zložitých sústavách viazaných telies môže byť značne komplikova-
né [3 – 5]. Sústava, v našom prípade rameno, predstavuje 3D geometrický 
model vytvorený v ľubovoľnom CAD programe a importovaný do progra-
mu MSC.ADAMS (obr. 1). Geometrický model sa vhodne napolohuje, 

priradí sa číselná hodnota hustoty materiálu ramena (program následne 
automaticky vypočíta polohu ťažiska, hmotnosť a momenty zotrvačnosti 
k osiam ťažiska), rotačnou geometrickou väzbou sa prichytí na nepohyb-
livý priestor a predpíše sa miesto pôsobenia hnacieho momentu. Navyše, 
pre potreby riadenia je potrebné vytvoriť snímače uhla natočenia a uh-
lovej rýchlosti ramena. Takto pripravený virtuálny model je možné im-
portovať do programu MATLAB/Simulink, na ktorý sa aplikuje bloková 
schéma riadenia elektromotora (obr. 1 vpravo).
Parametre manipulačného ramena: hmotnosť m = 0,798 kg, moment 
zotrvačnosti k osi rotácie J0 = 0,013655 kg.m2, vzdialenosť medzi osou 
rotácie a ťažiskom L = 0,096 m. Predpísané natočenie ramena je zná-
zornené na obr. 2 vľavo. Inverznou dynamickou analýzou v  progra-
me MSC.ADAMS získame zodpovedajúci krútiaci moment pre žiada-
ný pohyb, obr. 2 vpravo. Maximálna hodnota krútiaceho momentu je 
0,7514 N.m. 

Obr. 2 Predpísané natočenie ramena (vľavo), priebeh krútiaceho momentu (vpravo).

MODEL JEDNOSMERNÉHO MOTORA S REGULÁCIOU
Ako hlavný pohon riadenia je použitý jednosmerný motor Parvex RS110M 
[7] s prevodovkou (prevodový pomer 1:50), ktorá zabezpečí zníženie po-
žadovaného krútiaceho momentu a zvýšenie pracovných otáčok motora. 
Parametre motora sú uvedené v tab. 1.
Linearizovaný model jednosmerného motora s permanentným magne-
tom v programe MATLAB/Simulink bol vytvorený na základe matema-
tických modelov mechanickej (2) a elektrickej časti (3) motora [1, 2]: 

 
(2)
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Rotor inertia
Winding

inductance
Winding resistance

Torque 
constant

Voltage
constant

Torque
Maximum supply 

voltage
Peak

current
Nominal current Maximum speed

J
m

[kg.m2]
L

m

[H]
R

m

[]
C

um

[N.m/A]
C

uw

[N.m/A]
M

m

[Nm]
U

max

[V]
I
max

[A]
I
nom

[A]


max

[rpm]

2,4 . 10-6 0,0016 4,5 0,037 0,037 0,05 33 4 1,5 8 300

Tab. 1 Parameters of DC servomotor Parvex RS110M [7].

 
(3)

kde Mm je moment motora, ML je záťažový moment sily motora, Jm je mo-
ment zotrvačnosti rotora,  je uhlová rýchlosť motora, u je napájacie na-
pätie, Rm je odpor kotvy motora, Lm je indukčnosť na vinutiach kotvy mo-
tora, i  je prúd pretekajúci vinutiami motora, t je čas a ui je indukované 
napätie na vinutí kotvy motora. Vzťah mechanickej a elektrickej časti vy-
jadrujú nasledujúce vzťahy:

 
(4)

kde Cum je momentová konštanta motora a Cu napäťová konštanta motora.

Pri modelovaní dynamiky motora bol využitý model, v ktorom sa neuva-
žujú straty železa. Na riadenie polohy manipulačného ramena bola využitá 
kaskádová regulácia (obr. 3). Najvnútornejšia slučka je riadenie prúdu, resp. 
riadenie momentu jednosmerného motora. K nej nadradená slučka je ria-
denie uhlovej rýchlosti a najvyššia slučka je riadenie natočenia ramena. Pri 
prúdovej slučke je použitý P regulátor, pri regulácii uhlovej rýchlosti mo-
tora je využitý PI regulátor a polohová slučka je opäť riadená P reguláto-
rom. Jednotlivé konštanty regulátorov boli získané pomocou auto-tunin-
gu v programe MATLAB/Simulink a sú uvedené v tab. 2. V celom modeli sú 
využité obmedzenia, ktoré vyplývajú z použitého motora, ako je uvedené 
v tab. 1. V modeli sa neuvažuje dynamika snímačov a suché trenie. 

Obr. 3 Regulačná schéma JM motora.

Controller Current Angular velocity Rotation

P 9.184 1.342 2.398

I – 2.629 –

Tab. 2 Terms of the individual controllers.

REGULÁCIA RAMENA
Schémy riadenia polohy ramena pre matematický model a virtuálny dy-
namický model sú znázornené na obr. 4 a 5. V oboch prípadoch boli po-
užitie rovnaké nastavenia regulátorov motora. V  prípade virtuálneho 
modelu chýba vstup účinku tiažového zrýchlenia na pohyb ramena do 
riadiaceho bloku motora. Tieto údaje spolu so zotrvačnými účinkami ra-
mena sa automaticky generujú v bloku dynamického modelu vytvorené-
ho v programe ADAMS.

Obr. 4 Riadenie matematické modelu ramena

Obr. 5 Riadenie virtuálneho dynamického modelu ramena

ZÁVER
Výsledky riadenej polohy sú zobrazené na obr. 6. Priebeh natočenia ra-
mena z matematického modelu je veľmi presný, vzhľadom na žiadané na-
točenie. Pre virtuálny dynamický model sú odchýlky výraznejšie (obr. 7), 
preto by bolo potrebné upraviť pre tento model hodnoty regulátorov. 
V konečnom dôsledku je prezentované riešenie regulácie dynamickej sú-
stavy na virtuálnom dynamickom modeli, ktorý zahŕňa vplyvy zotrvač-
ných síl, vznikajúcich počas pohybu sústavy, ako aj všetkých vonkajších 
síl, pôsobiacich na sústavu. Veľký význam využitia týchto modelov je pri 
zložitých sústavách viazaných telies, ktorých matematický popis je pod-
statne náročnejší. »

Obr. 6 Priebeh natočenia ramena a krútiaceho momentu motora pre matematický model 
(Math.) a virtuálny dynamický model (Adams)

ROBOT ARM CONTROL BASED ON SIMULATION 
SUPPORTED BY INS
This articledescribes the activity system and the importance of 
INS with the possibility of implementation to the robot control. 
The contribution also introduces the execution of DC motor 
regulation utilized for the positioning of a rotary positioned 
arm. The motor control comprises the current regulation, 
angular velocity and the rotation of the motor shaft fi xed to the 
arm regarding the required angular change course of the arm 
rotation. The regulation structure of the DC motor is carried 
out in MATLAB/Simulink program. The arm movement is 
investigated via the mathematical model and virtual dynamic 
model formed in MSC.ADAMS program. •
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Obr. 7 Odchýlka natočenia ramena vzhľadom na �iadanú hodnotu
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DVOJFÁZOVÝ STRIEDAČ V UZLOVOM ZAPOJENÍ 
SO ŠIM VÝSTUPNÉHO NAPÄTIA
Príspevok pojednáva o vlastnostiach dvojfázového striedača so šírkovo-impulzovou moduláciou (ŠIM) a reguláciou 
výstupného napätia. Priebehy výstupných napätí a prúdov striedača v uzlovom zapojení sú vypočítané pomocou 
komplexných Fourierových radov. Matematický model je postavený pri idealizových vlastnostiach polovodičových súčiastok. 
TEXT/FOTO PROF. ING. PAVEL ZÁSKALICKÝ, CSC., FEI TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

E
lektrické pohony malého výkonu (okolo 100 W), používané hlav-
ne v zariadeniach napájaných jednofázovým napätím v posled-
nej dobe čoraz častejšie používajú dvojfázové motory. Dvojfázo-

vé motory sa svojimi vlastnosťami v  ničom nelíšia od trojfázových. Ich 
výhodou je však jednoduchšie vinutie, čo má veľký význam pri ich automa-
tizovanej výrobe. Tieto motorčeky sa vyrábajú buď ako asynchrónne, ako aj 
synchrónne s permanentnými magnetmi na rotore. Nasadzujú sa ako po-
honné motorčeky púmp v automatických práčkach a umývačkách riadu, 
ale aj ako obehové čerpadlá ústredného kúrenia malých domov. V prípade 
použitia synchrónnych motorčekov je výhodou, že permanentný magnet je 
vode a lúhom odolný. To umožňuje vyrobiť čerpadlo s absolútnou tesnos-
ťou. Dvojfázové napájacie napätie je vytvárané meničmi napájanými z jed-
nofázovej siete. Jednofázové napätie napájacie v prvom kroku usmernené 
a vyhladené L-C fi ltrom. Z takto vyhladeného jednosmerného napätia je 
v striedači vytváraná dvojfázová sústava napätí.
Príspevok sa zaoberá modelovaním dvojfázového striedača v uzlovom zapoje-
ní. Toto zapojenie vyžaduje minimálny počet výkonových polovodičových sú-
čiastok, na druhej strane je však potrebné vytvoriť kapacitný delič na vstupe.
Matematický model striedača je postavený pomocou komplexných Fou-
rierových radov. Tvar výstupného napätia je analyticky vyjadrený formou 
nekonečného radu. Z výstupného napätia je vypočítaný tvar prúdu pre 
pasívnu ohmicko-induktívnu záťaž.
Pri stavbe matematického modelu predpokladáme niekoľko zjednodušení: [3] 
• Predpokladáme ideálne polovodičové súčiastky s  nulovým odporom 

v priepustnom stave a s nekonečne veľkým odporom v blokovacom sta-
ve. Predpokladáme, že výkonové tranzistory spínajú a rozpínajú elektric-
ký obvod s nulovým časom (ideálna doba zopnutia a rozopnutia obvodu).

• Predpokladáme, že vyhladzovacie kondenzátory medziobvodu sú 
dostatočne veľké a  že striedače sú napájané z  ideálneho zdroja jed-
nosmerného napätia.

MENIČ S UZLOVÝM ZAPOJENÍM STRIEDAČA
Zapojenie dvojfázového meniča s uzlovým zapojením striedača je uvede-
né na obr. 1. Striedač tvoria dve tranzistorové vetvy, ktoré sú zároveň vý-
stupnými svorkami striedača. Záťaž je spojená do uzla a ten je pripojený 
na kapacitný delič napätia vytvorený na vstupe striedača.

Výkonové tranzistory v každej vetve môžu viesť len za podmienky, že 
druhý tranzistor vetvy je vypnutý. Súčasné zapojenie tranzistorov vy-
tvára skrat, súčasné vypnutie neurčitý stav. V prípade, že vedie horný 
tranzistor vetvy, na výstupnej svorke sa oproti zápornej svorke strie-
dača objaví jednosmerné napätie medziobvodu Ue. V prípade, že vedie 
dolný tranzistor vetvy, napätie medzi výstupnou svorkou meniča a zá-
pornou svorkou striedača je nulové. Napätia medzi výstupnými svorka-
mi meniča a zápornou svorkou striedača budeme označovať ako napä-
tia vetiev (u01 ,u02). Napätia vetiev môžu dosahovať len kladné hodnoty, 
a to buď Ue alebo 0.
Predpokladáme šírkovo impulzovú moduláciu výstupného napätia strie-
dača. Šírkovo impulzová modulácia transformuje vstupné jednosmerné 
napätie striedača na žiadaný priebeh výstupného napätia tvoreným sé-
riou impulzov s  konštantnou frekvenciou, ale rozdielnou šírkou. Frek-
venciu výstupných impulzov nazývame modulačná frekvencia. 
Zavedieme dve veličiny ktoré sú potrebné pre matematický model me-
niča:
Modulácia m: je pomer medzi modulačnou frekvenciou a požadovanou 
frekvenciou výstupného napätia. Vo väčšine prípadov sa používa syn-
chrónna modulácia. Pri synchrónnej modulácii je modulácia celé číslo.
Regulácia r: je pomer medzi hodnotou jednosmerného napätia medziob-
vodu a amplitúdou žiadaného výstupného napätia meniča. Regulácia je 
bezrozmerné číslo v intervale <0;1>.
Pretože napätia jednotlivých vetiev môžu dosahovať len kladné hodno-
ty, aj požadované hodnoty výstupného napätia vetiev musia byť len klad-
né. Z tohto dôvodu požadované hodnoty výstupných napätí vetiev defi -
nujeme:
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Kde Ue je hodnota jednosmerného napätia medziobvodu; 

uhol 2t f t     je funkciou času a  frekvencie požadovaného 
napätia.»

Obr. 1 Menič s uzlovým zapojením striedača

TWO-PHASE TAPED CONNECTED INVERTOR 
WITH PWM OUTPUT VOLTAGE CONTROL
The paper presents a steady state analysis of two-phase voltage-
source converters with pulse width modulation (PWM) and out-
put voltage control. A complex Fourier series approach is used to 
predict to terminal voltage and current waveforms. The mathe-
matical model of the taped connected converter’s is built on con-
dition of assumption of idealized semiconductor devices. •
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» Modulácia udáva počet intervalov na ktoré je rozdelená perióda požado-
vanej hodnoty výstupného napätia. V  každom intervale je jeden impulz, 
ktorého plocha musí byť rovná ploche pod požadovanou funkciou výstup-
ného napätia. Z porovnania plôch je možné určiť uhol zopnutia a vypnutia 
tranzistorov pre všetky intervaly v rámci periódy. Na obr. 2 sú znázornené 
pomery v rámci jedného intervalu periódy výstupného napätia.

Obr. 2 Pomery v rámci intervalu peródy výstupného napätia

Porovnaním plochy impulzu s plochou pod funkciou požadovaného na-
pätia dostávame pre uhly zapnutia a vypnutia horného tranzistora vzťa-
hy:
Pre sínusovú funkciu:
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Pre kosínusovú funkciu:
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Uhly zopnutia a vypnutia dolného tranzistora sú inverzné k uhlom hor-
ného tranzistora.

MATEMATICKÝ MODEL STRIEDAČA
Výstupné napätie striedača je periodická funkcia, ktorú môžeme výhod-
ne matematicky vyjadriť pomocou Fourierovho radu. Výstupné napätie 
prvej vetvy môžeme napísať ako komplexný Fourierov rad v tvare: [1], [2]
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Podobne pre napätie druhej vetvy:
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Na obr. 3 sú uvedené priebehy napätí vetiev vypočítané na základe vzťa-
hov (4) a (5). Požadovaná frekvencia výstupného napätia je f = 50 Hz, mo-
dulácia m = 20; modulačnú frekvenciu fm = 1 kHz a reguláciu r = 1.

Obr. 3 Priebehy napätí vetiev striedača v uzlovom zapojení

Fázové napätia meniča sú dané rozdielom jednotlivých napätí vetiev 
a napätím kapacitného meniča. 
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Na obr. 4 sú uvedené priebehy fázových napätí striedača. Napätia sú bi-
polárne, s maximálnou hodnotou rovnajúcou sa polovici jednosmerného 
napätia medziobvodu. 

Obr. 4 Priebehy výstupných napätí striedača 
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50 ; 1 ; 1;mf Hz f kHz r  
Pre prúdy jednotlivých fáz je možné odvodiť nasledujúce vzťahy:
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Na obr. 5 je uvedený priebeh fázových prúdov, vypočítaných podľa vzťahu 

(7). Prúdy boli vypočítané pre pasívnu záťaž 15 100R ; L mH;  

Obr. 5 Priebehy výstupných prúdov striedača

50 ; 1 ; 1;mf Hz f kHz r  
Na obr. 6 sú uvedené priebehy fázových napätí striedača pre frekvenciu 

výstupného napätia 30f Hz , moduláciu modulácia 40m ;

modulačnú frekvenciu 
1mf kHz

 a reguláciu 0 6r , .

Obr. 6 Priebehy výstupných napätí striedača

30 ; 1 ; 0,6;mf Hz f kHz r  
Na obr. 7 sú uvedené zodpovedajúce priebehy prúdov. Prúdy sú vypočíta-

né pre pasívnu záťaž 15 100R ; L mH;  

Obr. 7 Priebehy výstupných prúdov striedača 

30 ; 1 ; 0,6;mf Hz f kHz r  

ZÁVER
V článku je odvodený matematický model dvojfázového striedača v uzlo-
vom zapojení, na ktorom sú poukázané výhody analytického vyjadrenia 
funkcie výstupného napätia striedača pomocou komplexných Fouriero-
vých radov. Komplexná funkcia výstupného napätia následne umožňuje 
veľmi jednoduchý výpočet výstupných prúdov meniča. V prípade mate-
matického vyjadrenia pomocou klasických Fourierových radov by výpo-
čet prúdov viedol k riešeniu lineárnej diferenciálnej rovnice, čo by bol ne-
sporne komplikovanejší vzťah. Priebehy výstupných napätí a prúdov boli 
vypočítané za pomoci programu MATLAB.  •
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SPOĽAHLIVOSŤ MonAMI SYSTÉMU 
Cieľom článku je poskytnúť informácie o MonAMI platforme, systéme pre ukladanie a hlásenie protokolových 
správ a zhodnotení spoľahlivosti MonAMI systému počas testovania v domácnostiach, ktoré bolo vykonané 
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P
roblém sociálnej exklúzie a prekážok pri inklúzii seniorov a ľu-
dí so zdravotným postihnutím môže byť viac-menej elimino-
vaný použitím automatizácie domácnosti, a to za pomoci nie-

len súčasných, ale aj budúcich moderných technológií. Užitočné 
technológie, ako napríklad informačno-kumunikačné technológie, no-
mádne zariadenia, bezpečnostné prvky automatizovanej domácnosti, 
môžu poskytnúť cieľovým skupinám kvalitnejší život a umožniť vykoná-
vanie každodenných činností jednoduchším a pohodlnejším spôsobom.
V  rámci projektu 6. RP MonAMI  bolo vykonané testovanie vytvorenej 
MonAMI  platformy nielen v  laboratórnych podmienkach, ale i  priamo 
v domácnostiach cieľovej skupiny.
Úlohou testovania bolo demonštrovať zvýšenie bezpečnosti, autonómie 
a  komfortu vhodnou automatizáciou domáceho prostredia za pomo-
ci technologickej platformy vytvorenej na základe IKT technológií a slu-
žieb. Služby boli dizajnované a implementované na základe otvoreného 
konceptu OSGi platform.

MonAMI PLATFORMA
Cieľom pri tvorbe MonAMI platformy bolo vytvorenie technologickej zá-
kladne pre vývoj nových služieb, ktorá je odvodená zo štandardných tech-
nológií. Platfoma je určená na vzájomné prepájanie základných prvkov, 
ako sú napríklad spoľahlivé samostatne organizované siete, prenosné, 
tzv. nomádne technológie, umožňujúce interakciu s používateľom, mo-
nitorovanie fyzického stavu, ako aj infraštruktúru služieb, ktoré zabez-
pečujú kvalitu služieb, spoľahlivosť a  súkromie [1]. MonAMI platforma 
v podstate pozostáva z piatich hlavných častí:
• Sada drôtových (1-wire technológia) a bezdrôtových (ZigBee techno-

lógia) senzorov a aktuátorov
• Server používateľských rozhraní UCH (Universal Control Hub)
• Dynamická platforma založená na základe OSGi
• Dotyková obrazovka ako hlavné používateľské rozhranie
• Webová platforma na riadenie alarmov, služieb a aktualizáciu služieb.

Centrálnym prvkom MonAMI platformy je tzv. Residential Gateway 
(RG – Rezidenčná brána). Úlohou RG je centralizácia MonAMI služieb 
v  jednom bode, čo umožňuje zdieľanie rovnakých zdrojov a  poskytuje 

príležitosť na vytvorenie rozšírených služieb. Rezidenčná brána je aký-
koľvek počítač s architektúrou x86 a podporou Java technológie, ktorej 
používateľské rozhranie môže vzdialene bežať na inom počítači, smartfó-
ne či tablete a komunikovať s RG pomocou preddefi novaného protokolu, 
v našom prípade ide o využitie UCH (Universal Control Hub), protokolu 
HTTP a socketovej komunikácie. [2]
Všetky senzory a  aktuátory sú prepojené priamo s  RG, kde hardvérová 
vrstva, t.j. hardvérová implementácia senzorov a  aktuátorov, je vzhľa-
dom na použitie OSGi4AMI pred ostatným systémom transparentná, čo 
umožňuje systému pracovať so zariadeniami ako so softvérovými objekt-
mi, ktoré majú preddefi nované metódy a funkcionalitu. [3]
OSGi4AMI reprezentuje referenčný bod pre všetkých vývojárov MonAMI 
systému. Je to spoločné rozhranie softvérovej štruktúry vyvinutej ako 
„open source“ technológia a umožňuje pomocou poskytnutej ontológie 
interakciu medzi jednotlivými modulmi. [4]
Každý komponent má svoj vlastný životný cyklus, napríklad inštalácia, 
spustenie, zastavenie, aktualizácia, odinštalovanie. Vlastnosti koncep-
tu OSGi umožňujú vykonať prechod komponentu z  jedného stavu do 
druhého bez nutnosti zastavenia celého systému. [3] [4]

TESTOVANIE MonAMI PLATFORMY
MonAMI  platforma a  jej služby boli pre demonštráciu technickej spo-
ľahlivosti a použiteľnosti najprv testované seniormi v  laboratóriách (na 
šiestich miestach v Európe). Po vykonaní testov v laboratóriách sa testo-
vanie presunulo prostredníctvom LSFT centier do reálnych podmienok 
domácností seniorov a  osôb s  postihnutím. Od testovania sa očakáva-
lo potvrdenie rozšíriteľnosti, sociálnych a ekonomických benefi tov systé-
mu MonAMI. Táto fáza testovania bola určená na zber informácií o spô-
sobilosti platformy [5].

LOGOVACÍ SYSTÉM
Pre architektúru MonAMI bolo pripravené použitie logovacieho systému 
na ukladanie a hlásenie protokolových správ (logov) generovaných MonA-
MI platformou a každou spustenou službou. Položky týchto protokolov sú 
používané na vyladenie a analyzovanie používaných služieb. Každý zápis 
protokolu – záznamu sa automaticky ukladá na používateľovu rezidenčnú 
bránu RG. Tie sú k dispozícií v reálnom čase pomocou webovej konzoly. Pre 
offl  ine analýzu MonAMI služby odosielajú tieto protokoly v pravidelnom 
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intervale pomocou e-mailu. Interval zasielania a adresa sú konfi gurovateľ-
né a boli nakonfi gurované pri inštalácii. Služba LocalTool service, vytvore-
ná na tento účel, zahŕňala tri konfi gurovateľné funkcionality:
• Zobrazenie posledných 100 logov v  konzole OSGi4AMI  platformy 

použitím príkazu monami logconsole.
• Zaslanie posledných 100 logov pomocou e-mailu použitím príkazu 

monami logemail.
• Periodické posielanie posledných 100 logov pomocou emailu. Perióda 

posielania správ je defi novaná špecifi ckým parametrom a  popisom 
logov.

Na rozdiel od pôvodnej defi nície procesu logovania bolo navrhnuté pri-
radenie kódu pre každý protokol – záznam, s  cieľom umožniť riadenie 
protokolu na štatistické účely. Každá položka protokolu je klasifi kovaná 
siedmimi číslicami, ktoré prislúchajú číslu služby, typu informácie a kto-
ré defi nujú špecifi cké informácie služieb.

VYHODNOTENIE SPOĽAHLIVOSTI
Zo získaných údajov prostredníctvom logovacieho systému boli u jednot-
livých používateľov počas mesiacov január – február – marec zistené infor-
mácie o prerušeniach prevádzky MonAMI systému, resp. služby, ktoré boli 

vhodné na hodnotenie spoľahlivosti systému, pomocou ukazovateľa poho-
tovosti systému. Celková doba bezporuchovej prevádzky MonAMI systé-
mu v domácnostiach počas testovania bola 2 591 112 minút.
Počas tejto doby bolo zistených 15 výpadkov, resp. zastavení MonAMI 
systému, čo v našom prípade znamená 15 porúch. Celková doba obnovy 
MonAMI systému bola 878 minút. 

(1) Odhad strednej doby medzi poruchami

(2) Odhad strednej doby na obnovu

(3) Odhad súčiniteľa vlastnej pohotovosti 

Vďaka použitiu platformy OSGi4AMI pri zastavení, resp. zlyhaní služby, 
bolo možné uskutočniť automatické reštartovanie tej-ktorej služby bez 
nutnosti zastavenia celého systému.
Vďaka použitiu aplikácie automatického štartu bol systém v prípade vyp-
nutia, resp. reštartu rezidenčnej brány, či už náhodne, nechtiac alebo 
úmyselne, v krátkej dobe znovu spustený a jeho funkčnosť obnovená. Pri 
poruchách MonAMI systému tak zväčša išlo o poruchy:
• občasné – krátkodobá strata prevádzkyschopnosti systému (vzniknu-

tá porucha vďaka automatickému reštartu, resp. spusteniu systému/
služieb trvala len obmedzený čas),

• čiastočné – porucha spôsobila neschopnosť systému plniť len niekto-
ré požadované funkcie. [6]

Počas testovania v  domácnostiach seniorov bolo možné vďaka systé-
mu pre zber a hlásenie správ MonAMI platformy získať informácie, kto-
ré možno ďalej analyzovať. Počas testovania boli zistené aj určité nedo-
statky a požiadavky spojené s používateľským rozhraním, umiestnením 
a veľkosťou RG, mechanickými vlastnosťami RG a komponentov, dopln-
kovými službami atď.
Získané poznatky a údaje sú využité v ďalších vedecko-výskumných čin-
nostiach pri riešení úloh projektu VEGA  1/1162/11 „Teoretické princí-
py, metódy a prostriedky diagnostiky a rehabilitácie mobility seniorov“ 
a v iných súvisiacich projektoch.  •

Poznámka: Príspevok vznikol v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA 1/1162/11 „Teoretické 
princípy, metódy a prostriedky diagnostiky a rehabilitácie mobility seniorov“.

RELIABILITY 
OF MonAMI SYSTEM 
The goal of this paper is to supply in-
formation about MonAMI platform, 
log system service and reliability of 
MonAMI system during completed tri-
als done in senior’s households living 
alone, which is a result of 6.FP project 
focused on increasing quality of life 
of seniors and people with disabilities 
living alone. •
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