
Výskum prevodových systémov
TEXT/FOTO: doc. Ing. Ľuboš Kučera, PhD., Ing. Igor Gajdáč, Ing. Miroslav Mikita 

Výskum a vývoj v oblasti prevodových systémov má na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity dlhoročnú tradíciu. Pracovníci 
fakulty vyvíjajú aktivity s cieľom ďalšej podpory výskumu a vývoja v tejto oblasti. V rámci projektu podporovaného agentúrou 
APVV vzniklo na SjF Centrum pre výskum a vývoj prevodových systémov (ďalej CPS). S využitím podpory boli pre Centrum 
zakúpené najmä zariadenia, prístroje, hardvér a softvér, posilňujúce kompetencie CPS v oblasti skúšobníctva, diagnostiky 
a výpočtových analýz. 

Č
lenmi CPS sú partneri z oblasti 
priemyslu, ktorí využívajú mož-
nosti Centra pre zvýšenie ich 
konkurencieschopnosti v  ob-

lasti vývoja prevodoviek a  ich komponen-
tov. Služby CPS sú poskytované aj subjek-
tom mimo Centra.

Vývoj a skúšky hydromechanického variá-
tora IVT 150 

Pre transmisie pracovných strojov, ktoré vy-
žadujú veľkú ťažnú silu najmä pri rozbehu 
stroja a  pri malých rýchlostiach, sú často 
využívané kombinované hydromechanic-
ké prevodovky. 
V  rámci vývoja neštandardných prevodov 
vznikol projekt stavby hydromechanic-
kého variátora (HMV) na prenos výkonu 

Simulink a Simedriveline. Vytvorený dyna-
mický simulačný model umožňuje okrem 
štandardných návrhových výpočtov sledo-
vať v  reálnom čase správanie sa jednotli-
vých prvkov celej transmisie tak, aby počas 
stendových skúšok bolo možné identifiko-
vať možné vzniknuté nedostatky jednotli-
vých častí celého systému. V rámci vývoja 
bol jednou z hlavných úloh vývoj riadiace-
ho systému. Ten bol vytvorený s využitím 
Real Time Toolbox programu v  prostredí 
Simulink.
Na overenie vlastností HMV – IVT 150 bol 
vybudovaný skúšobný stend. Po úspešných 
skúškach a odladení bol prototyp IVT 150 
zabudovaný do skúšobného nákladného 
vozidla a realizovali sa jazdné skúšky.
Výsledky meraní boli základom pre ve-
rifikáciu simulačných počítačových ana-
lýz. Poskytujú aj údaje potrebné pre 
návrh nového riadiaceho systému a  in-
formácie dôležité pre konštrukčné ná-
vrhy neštandardných komponentov 
rôznych typov hydromechanickým pre-
vodov. Prinášajú nové poznatky, bez kto-
rých v  budúcnosti nebude možné po-
kračovať vo výskume a  vývoji týchto 
typov pohonov.

Skúšky stacionárnej prevodovky pre po-
hon mixérov gumárenských zmesí

Vývoj prevodovky realizovala spoločnosť 
Transmisie Engineering, a. s., v spolupráci so 
SjF a s podporou agentúry APVV. 
Výsledkom vývoja je nekonvenčná prevo-
dovka pre prenášaný výkon 1,5 MW s dife-
renciálom na vstupe a dvomi výstupnými 
hriadeľmi.Na rozdiel od súčasne používa-
ných prevodoviek má takmer o  polovi-
cu nižšiu hmotnosť, polovičné zástavbové 
rozmery a o 30 % vyššiu účinnosť. Uvedená 
prevodovka bola na pracovisku CPS podro-
bená skúškam s cieľom: 
–  odskúšať funkčnosť všetkých kompo-

nentov prevodovky,

Pohľad na realizovaný stend

do 115  kW pod projektovým označením 
IVT 150. 
Tento typ variátora využíva delenie výko-
nu medzi hydrodynamický menič (HDM), 
mechanickú vetvu a hydrostatický prevod 
(HSP). Pri rozbehu stroja, keď sa časť vý-
konu motora prenáša komplexným HDM, 
HSP pracuje s  cirkuláciou výkonu pri veľ-
mi malej účinnosti. Preto je vhodné tento 
výkon minimalizovať, aby nedochádzalo 
k  zníženiu účinnosti prenosu v  kombino-
vanom režime v dôsledku nízkej účinnos-
ti prenosu hydrostatickou vetvou.
V rámci rozboru kinematických a momen-
tových pomerov IVT  150 je veľmi dôleži-
té spracovanie dynamických simulačných 
modelov. Pre tieto úlohy bol základným 
prostredím SW Matlab s  nadstavbami 
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–  stanoviť účinnosť prevodovky pre daný 
zaťažujúci stav,

–  určiť pasívne odpory prevodovky v zá-
vislosti od otáčok a teplôt,

–  diagnostikovať prevodovku metódami 
vibrodiagnostiky a určiť možné chyby 
z nameraných údajov,

–  navrhnúť spôsob diagnostiky prevo-
dovky počas prevádzky u zákazníka,

–  opticky a bezdemontážne diagnostiko-
vať komponenty prevodovky.

Skúšky prevodoviek pre traktory Zetor 
Forterra a Proxima

Počas vývoja nového radu prevodo-
viek v spolupráci s Martimex, a.  s., Martin 
a  VÚTR,  a.  s., Brno pre traktory Zetor 
Forterra a  Proxima bolo cieľom skvalitniť 
násobič prevodovky, doplniť prevodovku 
o reverzačnú skupinu známu pod pojmom 
Power shuttle a umožniť pripájanie výstup-
ného hriadeľa prevodovky pre pracovné 
nadstavby pod zaťažením pomocou tre-
cích lamiel. 
V  rámci skúšok prototypu bola navrhnu-
tá vhodná metodika skúšok a  bol skon-
štruovaný skúšobný stend pre jednoúčelo-
vé skúšky a riadiaca jednotka na ovládanie 
elektrohydraulických servoventilov zabez-
pečujúcich radenie trecích prvkov. 
Prezentované projekty predstavujú výber 
rozsiahleho výskumu v  oblasti prevodov 
a  ich komponentov za uplynulé obdobie. 
Výskumné úlohy tohto zamerania sú prí-
nosom z hľadiska pedagogického, vedecké-
ho a najmä v oblasti spolupráce s priemys-
lom, kde prínosy možno charakterizovať 
nasledovne:
–  využitie výsledkov a skúseností z danej 

oblasti pri riešení študentských záve-
rečných prác,

CPS spolupracoval pri vývoji nového radu prevodoviek pre traktory Zetor Forterra.

–  v oblasti vývoja a výskumu hydrome-
chanických transmisií variátorového 
typu boli získané nové poznatky, týka-
júce sa prenosu výkonu v nekonvenč-
ných transmisiách najmä v oblasti pre-
nosu výkonu vo viacerých vetvách 
súčasne,

–  boli overené možnosti využitia dy-
namických simulačných modelov 
transmisií ako súčasti konštrukčného 
návrhu,

–  rozšírenie spolupráce s firmami nielen 
ako výrobcami, ale aj nositeľmi výsku-
mu a vývoja,

–  vytvorenie kvalitného, stabilného vý-
skumného tímu odborníkov na riešenie 
úloh v danej oblasti,

–  príprava dostatočne vzdelaných ab-
solventov, pravidelne nachádzajúcich 
miesto práve v uvedenej oblasti nielen 
na Slovensku, ale aj v zahraničí,

–  vytvorenie podmienok pre spoluprá-
cu s firmami pri spoločných projektoch 
výskumu a vývoja, kde ako spoluriešiteľ 
tvorí CPS časť riešiteľského kolektívu.

Pohľad na zostavený stend

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. SUSPP-0009-07. 

Trendy v oblasti prevodových systémov 

Na základe úloh v oblasti prevodových sys-
témov, pohonov a  kompletných transmi-
sií riešených v období od roku 1996 až do 
súčasnosti si možno vytvoriť obraz o tren-
doch vývoja v  konštrukcii prevodov pre 
rôzne aplikácie.
Technické požiadavky na pohonné ústro-
jenstvo mobilných pracovných strojov, 
resp. iných dopravných prostriedkov, ne-
ustále rastú a  celý systém pohonu je čo-
raz zložitejší. Pred niekoľkými rokmi mno-
hé konštrukcie transmisií nebolo možné 
reálne využiť najmä pre zložitosť riadiacich 
systémov. V  súčasnosti je riadiaca elektro-
nika spoľahlivá, dostatočne rýchla, ľahko 
programovateľná a tým umožňuje efektív-
ne využiť vlastnosti celej transmisie.
V oblasti transmisií mobilných strojov a vo-
zidiel pokračuje na pracoviskách SjF vývoj 
nových možných koncepcií stupňových 
prevodoviek pre nákladné automobi-
ly s  radením pod zaťažením a  vývoj hyd-
romechanických prevodoviek pre mobilné 
stroje. Výskum je zameraný na počítačové 
simulácie novovytvorených konštrukčných 
riešení, ktoré využívajú doterajšie výsledky 
vývoja a výskumu v tejto oblasti.
V  oblasti vývoja stacionárnych prevodov sa 
na základe dopytov od priemyselných part-
nerov zo Slovenska očakáva zvýšený záujem 
o vývoj prevodoviek s výkonom do 1,5 MW 
pre oblasť ťažkého priemyslu konštruovaných 
na báze planétových prevodov. Pozornosť 
bude venovaná aj on-line diagnostike pre-
vodových systémov a  systémom diagnosti-
ky so zabudovanou vlastnou „inteligenciou“. 
Dostupnosť softvéru a výkon hardvéru v po-
slednom období umožňujú v  širokom roz-
sahu nasadiť počítačové simulácie a  opti-
malizácie pomocou MKP pre oblasť vývoja 
mobilných aj stacionárnych aplikácií.
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Hodnotenie  
fyzikálnych faktorov 
pracovného prostredia 
TEXT/FOTO: Ing. Edita Szombathyová, PhD., KPIaM, Sj, FTU, Košice 

Pracovné prostredie je súčasťou pracovného systému človek – stroj – pracovné 
prostredie. Skúmaním vzťahov v tomto systéme sa zaoberá vedecká disciplína 
ergonómia, ktorej cieľom je dosiahnuť optimálnu pohodu človeka pri jeho 
činnosti a požadovanú výkonnosť.

J
e tvorené hmotnými a  duchov-
nými hodnotami, ktoré vytvára-
jú podmienky na vykonávanie pra-
covnej činnosti. Pri práci je človek 

vystavený mnohým škodlivým vplyvom. 
Úlohou ergonómie je tieto škodlivé vply-
vy eliminovať a vytvoriť pre človeka čo naj-
väčšiu pohodu počas práce v pracovnom 
prostredí.
V pracovnom prostredí pôsobia na člove-
ka faktory rôzneho charakteru – fyzikálne, 
chemické, biologické, psychosociálne, eko-
nomické a  iné. Z pohľadu riešenia problé-
mov v systéme človek – stroj – prostredie 
(Č – S  – P) majú veľký význam fyzikálne 
faktory. Predstavujú významný rizikový či-
niteľ pracovného prostredia. Ich rizikovosť 
závisí od intenzity, dĺžky a  frekvencie ich 
pôsobenia. Väčšina z  týchto faktorov vý-
razne ovplyvňuje zmysly človeka, zaťažuje 
nervovú sústavu a môže negatívne pôsobiť 
na jeho celkový zdravotný stav. 
Medzi najfrekventovanejšie faktory pra-
covného prostredia patrí osvetlenie, hluk, 
vibrácie a  otrasy, mikroklíma pracoviska. 
Okrem týchto základných faktorov sa na 
pracoviskách vyskytujú aj ďalšie – prašnosť, 
toxické látky, žiarenie a iné.

Hodnotenie pracovného prostredia

Hodnotenie a  posúdenie stavu pracovné-
ho prostredia vyžaduje porovnanie ziste-
ných skutočností s  požiadavkami noriem 
a platných predpisov. Existujú dva základ-
né prístupy k  hodnoteniu pracovného 
prostredia:

–  subjektívne hodnotenie nemerateľných 
alebo ťažko merateľných faktorov, pri 
ktorom postačuje iba informatívne zis-
tenie stavu prostredia, na základe kto-
rého sa prijmú opatrenia na zlepšenie 
súčasného stavu,

–  objektívne hodnotenie merateľných 
faktorov, pri ktorom sa používajú 
aktuál ne metódy a techniky merania. 

Pre objektívne hodnotenie je možné využiť 
postup, ktorý je uvedený na obr. 1 (vlastné 
spracovanie).
Jednotlivé zložky obsahujú konkrétne úda-
je, využiteľné pre jeho aplikáciu pri pro-
jektovaní alebo racionalizácii konkrétneho 
pracoviska.
Postup je spracovaný aj ako jednoduchý 
program na využitie v praxi. Po kliknutí na 
vybranú zložku sa zobrazia údaje, ktoré sú 
spracované podľa platných STN, vyhlášok 
MZ SR a nariadení Vlády SR, resp. odporú-
čané parametre podľa odbornej literatúry.
Tento postup možno rozšíriť aj o  ďalšie 
faktory, pôsobiace v  pracovnom prostre-
dí ako napríklad prašnosť, toxické látky 
a podobne.

Obr. 1 Postup hodnotenia fyzikálnych faktorov pracovného prostredia
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Príklad použitia postupu pri hodnotení 
osvetlenia na pracovisku ručnej montáže

Normované hodnoty intenzity osvetlenia

Sú uvedené v norme STN EN 12464 – 1 Svetlo 
a  osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. 
Časť 1: Vnútorné pracovné miesta. Priestory 
a miestnosti sú v  tejto norme rozdelené do 
ôsmich základných skupín. Montážne čin-
nosti sú zaradené v  skupine č.  2. Hodnoty 
udržiavanej osvetlenosti sú uvedené v tab. 1.
Ak je pracovisko osvetlené iba den-
ným svetlom, platia podľa Prílohy č.  1 
k  Vyhláške č.  541/2007 Z.  z. nasledujúce 
najnižšie prípustné hodnoty činiteľa den-
nej osvetlenosti:
a) pri bočnom osvetlení Dmin = 1,5 %
b) pri hornom a kombinovanom osvetlení 

Dmin = 1,5 % a Dm = 3 %
Dmin je minimálna hodnota činiteľa dennej 
osvetlenosti na porovnávacej rovine.
Dm je priemerná hodnota činiteľa dennej 
osvetlenosti na porovnávacej rovine.

Meranie osvetlenia
Meranie intenzity osvetlenosti sa uskutoč-
ňuje na konkrétnom pracovisku digitálnym 
luxmetrom, pričom intenzita osvetlenosti 
sa väčšinou meria v sieti pravidelne rozlože-

Evaluation of physical factors of the 
workplace 
Factors, which influence human in his work-

place, present a risk to his health and safety 

at work. Therefore it is necessary to remove 

or decrease a negative effect of these factors.

The document includes a  simple approach, 

which can be used in measuring and evaluat-

ing of physical factors in the workplace. 

r e s u m é

ných bodov vo výške 0,85 m nad podlahou 
(ak ide o pracovnú polohu v sede).
Z  nameraných hodnôt sa vypočíta prie-
merná intenzita osvetlenosti a činiteľ den-
nej osvetlenosti.
Porovnanie nameraných a normovaných 
hodnôt
Na základe porovnania skutočných a  po-
žadovaných hodnôt dochádza k rozhodo-
vaniu o ďalšom postupe. V prípade nedo-
statočnej intenzity osvetlenosti je potrebné 
urobiť korekcie.
Korekcia
Znamená prijatie opatrení na zlepšenie zra-
kovej situácie na pracovisku. Postup prijí-
mania opatrení je v tomto poradí: opatrenia 
technického charakteru (pridanie zdrojov 
svetla, ich výmena za výkonnejšie a podob-
ne), opatrenia organizačného charakteru 
(zmena organizácie práce, úprava rozmiest-
nenia pracovných miest a podobne).
Vyhovujúci stav
Znamená zabezpečenie optimálnych hod-
nôt intenzity osvetlenosti a činiteľa denné-
ho osvetlenia na pracovisku. 
Možnosti využitia navrhovaného postupu 
hodnotenia faktorov pracovného prostre-
dia vyplývajú z  rozdelenia ergonómie 

z hľadiska jej cieľov na ergonómiu preven-
tívnu a korektívnu. Cieľom preventívnej er-
gonómie je využitie poznatkov v čase návr-
hu a  tvorby systému. Navrhovaný postup 
podľa obr. 1 možno využiť už pri projekto-
vaní nových pracovných systémov.
Ciele korektívnej ergonómie vyplýva-
jú z  praxe. Ide o  ergonomické zhodnote-
nie akéhokoľvek systému Č – S – P za úče-
lom zvýšenia jeho efektívnosti. Navrhnutý 
postup má oblasť použitia v  existujúcich 
a  pracujúcich systémoch, v  ktorých stačí 
robiť iba malé racionalizačné opatrenia.
Výsledkom týchto hodnotení je taká úprava 
pracovného prostredia, ktorá pracovníkom 
prináša zlepšenie pracovných podmienok, 
odstránenie či zmiernenie pôsobenia škod-
livých faktorov prostredia, zvýšenie bezpeč-
nosti pri práci, zníženie možností vzniku úra-
zu, resp. zníženie výskytu chorôb z povolania.
Rešpektovanie ergonomických princípov 
pri projektovaní alebo racionalizácii praco-
vísk znamená nielen prínos pre samotného 
pracovníka, ale prejavuje sa aj na lepších vý-
sledkoch celej organizácie.

Por. č. Typ miestnosti, úlohy alebo činnosti
Ē [lx]

2.12.11

Montáž:
• hrubá
• stredná
• jemná
• veľmi jemná

200

300

500

750

Zdroj: STN EN 12464 – 1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Časť 1: Vnútorné pracovné miesta.

Koncepcie hodnotenia strojárskych 
prevádzok
TEXT: Ing. Peter Herczner, PhD., doc. Ing. Alena Pauliková, PhD., TU Košice

V  súčasnosti stav životného prostredia v  podmienkach Slovenskej republiky nie je ovplyvňovaný len dopravou, či už cestnou, 
železničnou, lodnou alebo leteckou, ale aj výrobnými prevádzkami s  rôznym charakterom technologických postupov. Z  týchto 
dôvodov je potrebné hodnotiť strojársku prevádzku ako viac-parametrický komplex, integrujúci rozmanité technologické operácie 
a ich priame, sekundárne, terciálne i kvartérne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, ako sú voda, ovzdušie, pôda a biota. 

Nová koncepcia hodnotenia strojár-
skych prevádzok sa zameriava na 
hodnotenie strojárskeho podni-

ku ako integrujúceho celku a berie do úva-
hy skutočnosť, že v strojárskom podniku sa 

uskutočňujú viaceré súbežné technologic-
ké operácie. Ak sú tieto operácie „citlivo“ 
a dôsledne posudzované pomocou vybra-
ného hodnotiaceho procesu, podávajú vý-
sledný obraz o celkovom zaťažení, ktorým 

strojárska prevádzka ovplyvňuje jednotli-
vé zložky životného prostredia. Tento hod-
notiaci nástroj slúži na prevenciu a nápravu 
škodlivých vplyvov jednotlivých technolo-
gických, ako aj iných, pomocných operácií 
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v  danom podniku, ktorého manažment 
dokáže rýchlejšie odhaliť a následne vyko-
nať opatrenia na zníženie či elimináciu za-
ťaženia okolitého prostredia. 

Návrh algoritmu – nová koncepcia

Hodnotiaci algoritmus bol priamo navrh-
nutý pre posudzovanie strojárskych prevá-
dzok, ale použitím niekoľkých modifikácii 
ním možno preskúmať aj iné výrobné pre-
vádzky a  podniky, ktoré poskytujú služby. 
V  našom návrhu algoritmu sa zameriava-
me na hodnotenie strojárskych prevádzok 
zo začiatkom na primárnej úrovni znečis-
tenia pracovného aj životného prostredia, 
pokračujúc na ďalšie úrovne. Budeme teda 
hodnotiť priame znečistenie, pri ktorom sa 
prostredie priamo ovplyvňuje technologic-
kou činnosťou a potom aj sekundárne, ter-
ciárne a  kvartérne. Rozdelenie na jednotli-
vé úrovne a ich stupňovitý prechod sleduje 
distribučné kanály znečistenia, ktorými sa 
škodlivý vplyv transportuje na iné mies-
ta a  tak sa opätovne vracia do životného 
prostredia. Príkladom je cyklus zlúčenín v ži-
votnom prostredí s  charakteristickou vlast-
nosťou typu „podaj ďalej“. Napríklad síra 
sa dostáva primárne do ovzdušia vo forme 
svojich plynných sírnych zlúčenín, sekundár-
ne do pôdy vo forme kyslých dažďov a v ter-
ciárnom cykle z pôdy do spodných vôd.
Algoritmus hodnotenia je rozdelený do 
niekoľkých etáp, ktoré sú v súslednosti spo-
jené s  jednotlivými krokmi. Tieto kroky sú 
viazané na vykonanie matematického vý-
počtu alebo s vykonaním merania, prípad-
ne odhadu. Samotnému hodnotiacemu 
cyklu predchádza celková podrobná štúdia 
okolitého prostredia, ako aj štúdia „techno-
logického“ prostredia a samotných techno-
logických operácií. 
Celý hodnotiaci proces sa dá rozdeliť do 
piatich základných krokov:

Conceptions for Evaluation  
of Engineering Plants
Nowadays a situation of the environment in 

the Slovak Republic is affected not only by the 

traffic, i.e. road-, railway-, ships– or air-traffic, 

but also by the production plants that are ap-

plying various kinds of technological process-

es. From this reason it is necessary to evaluate 

the engineering production as a  multi-par-

ametrical complex, which is integrating dif-

ferent technological operations, as well as to 

evaluate their direct, secondary, tertiary and 

quaternary impacts on the individual compo-

nents of the environment, like water, air, soil 

and biota.

r e s u m é

1. Získavanie dát – táto etapa je zameraná 
na získavanie dát, či už dát zo špecifického 
prieskumu, z merania, z archivovaných ale-
bo iných dostupných dát na jednotlivých 
environmentálne orientovaných portáloch 
alebo z  výsledkov dlhodobých sledova-
ní SHMÚ. Potom sú tieto dáta usporiada-
né do prehľadných skupín podľa ich pri-
márneho, sekundárneho, terciárneho alebo 
kvartérneho vplyvu na okolité prostredia 
a  sú transformované na použiteľné veliči-
ny, vstupujúce do hodnotiaceho procesu.
2. Určenie vplyvu na hodnotu vybraného 
parametra – je orientované na primárne 
určenie dôležitosti parametra pri jeho pria-
mej interakcii s okolitým prostredím.
3. Stanovenie percentuálneho markera – 
vyjadruje, aké bude komplexné zaťaženie 
pracovného a  životného prostredia. Tento 
ukazovateľ sa dá vypočítať diskrétne pre 
všetky úrovne (od primárnej po kvartérnu) 
a dá sa podľa neho stanoviť hodnota záťa-
že prostredia.
4. Zostavenie rozhodovacej tabuľky – roz-
hodovacia tabuľka mapuje samotný vplyv 
a jeho dôsledok pre prostredie. Ďalej určuje, 
aká je celková záťaž pracovného/životného 
prostredia na všetkých úrovniach v jednot-
livých zložkách geokomplexu. Podľa záťaže 
v geokomplexe sa pridelí bodová hodnota 
prvku dôležitosti. 
5. Výpočet celkového vplyvu na geokom-
plex – poslednou hodnotiacou etapou je 
výpočet vplyvu. Ten je priamo viazaný na 
predchádzajúcu etapu, pretože sa vypo-
čítajú jednotlivé faktory a  určí sa celková 
hodnota vplyvu jednotlivých faktorov na 
okolité prostredie. Pri sumarizácii sa určí 
aj celkových vplyv jednotlivých faktorov 
na geokomplex a celkový vplyv strojárskej 
technológie na pracovné/životné prostre-
die. Ak sa v  prevádzke vykonáva viacero 
technologických operácií, či už súbežne 

Obr. 1 Hodnotiaci proces a jeho kroky Obr. 2 Algoritmus hodnotenia prevádzky

alebo následne, hodnotenie sa kombinu-
je, aby sa získal celkový obraz o strojárskej 
prevádzke.
Pri hodnotiacom procese je nutné brať do 
úvahy, že technológie sa hodnotia najprv 
diskrétne a až potom sa výsledky z proce-
su integrujú. Celý postup hodnotenia stro-
járskej prevádzky je podrobne znázornený 
na obr. 2
Ako už bolo spomenuté, hodnotí sa stro-
járska prevádzka, ktorá je rozdelená na jed-
notlivé strojárske technologické operácie. 
Po vyhodnotení je zrejmé, v  akej oblasti 
strojárska prevádzka či konkrétna strojár-
ska technologická operácia najviac zaťažu-
je svoje prostredie. 
Výhoda hodnotenia sa lepšie ozrejmí pri 
výstupoch, kde možno identifikovať, kto-
ré oblasti sú zaťažené, ktorým oblastiam sa 
treba venovať bližšie pri odstraňovaní envi-
ronmentálnych nedostatkov výrobnej ale-
bo montážnej operácie a, naopak, ktoré 
oblasti sú k prostrediu najviac šetrné. Takto 
sa na prevádzku pozerá ako na veľmi, stred-
ne alebo mierne zaťažujúcu.
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Použitie Denavit – Hertenbergovho princípu 
na výpočet transformačných matíc robota

Application of the Denavit-Hartenberg‘s 
Principle for Calculation of Transformation 
Matrixes
There are two basic tasks in the kinematics of 

spatial mechanisms – direct task and inverse 

task. The direct task of kinematics is the task 

with given individual generalized coordinates and 

there is investigated position and orientation of 

the end-point. This task can be solved simply by 

means of goniometric relations valid among the 

individual elements of robot or by means of the 

local coordinate systems of the elements, togeth-

er with the transformation matrixes used for cal-

culation of the coordinates among the elements. 

The inverse method of kinematics is an opposite 

task, because in this case there is known the posi-

tion and orientation of the end-point and needed 

are the individual generalized coordinates.

r e s u m é

TEXT: Ing. Martin Hudec, SjF STU, Bratislava

V  kinematike priestorových mechanizmov existujú dve základné úlohy – priama a  inverzná. Priama úloha kinematiky 
je úloha, pri ktorej sú známe jednotlivé zovšeobecnené súradnice a  hľadá sa poloha a  orientácia koncového bodu. Je 
jednoducho riešiteľná pomocou goniometrických vzťahov medzi jednotlivými článkami robota alebo pomocou lokálnych 
súradnicových systémov článkov a transformačnými maticami na výpočet súradníc medzi nimi. 

I
nverzná úloha kinematiky je opačnou 
úlohou, keď poloha a  orientácia konco-
vého bodu sú známe a hľadajú sa jednot-
livé zovšeobecnené súradnice.

Denavit – Hartenbergov princíp rozmiest-
nenia súradnicových systémov

Denavit – Hartenbergov princíp umožňu-
je akokoľvek orientované a  posunuté sú-
radnicové systémy umiestnené do článkov 
robota zjednotiť pomocou štyroch jedno-
duchých pohybov – rotačný, translačný, 
translačný, rotačný [2].

Spomínané štyri základné pohyby mož-
no popísať čiastkovými transformačnými 
maticami:
1.  natočenie osi x

i-1 okolo osi zi-1 o uhol φi

Obr. 1 Denavit – Hartenbergov princíp

Na získanie výslednej transformačnej ma-
tice je potrebné vynásobiť tieto čiastkové
transformačné matice v  presnom poradí 
tak, ako sa vykonali pohyby. Získaná trans-
formačná matica má tvar:

Na obr. 1 sú nakreslené dve rotačné jednot-
ky, ktoré sú navzájom spojené ramenom 
a  dva súradnicové systémy LCSi-1 a  LCSi, 
umiestnené do rotačných jednotiek [3]. Na 
nájdenie transformačného vzťahu medzi 
spomínanými súradnicovými systémami sa 
vykonajú fiktívne pohyby, ktoré vedú k zjed-
noteniu oboch súradnicových systémov.
Postupnosť týchto pohybov je nasledovná:
1.  Os xi-1 sa otočí okolo osi zi-1 o uhol υi 

tak, aby osi xi a xi-1 boli rovnobežné.
2.  Os xi-1 sa posunie v smere osi zi-1 o vzdia-

lenosť di tak, že osi xi-1 a xi sú totožné.
3.  Počiatok súradnicového systému LCSi-

1 sa posunie pozdĺž osi xi o vzdialenosť 
ai tak, že počiatky súradnicových systé-
mov LCSi-1 a LCSi sú totožné.

4.  Os zi-1 sa otočí okolo osi xi o uhol α na 
os zi a súradnicové systémy LCSi-1 a LCSi 
sú totožné.

2.  posunutie osi xi-1 v smere osi zi-1 o vzdia-
lenosť di

3.  posunutie počiatku súradnicového sys-
tému LCSi-1 pozdĺž osi xi o vzdialenosť ai

4.  otočenie osi zi-1 okolo xi o uhol α

Výsledná transformačná matica je univer-
zálnou maticou transformácie medzi dvo-
ma susednými súradnicovými systéma-
mi. Jej tvar je stále rovnaký, a to pre všetky 
lokálne súradnicové systémy kinematic-
kej štruktúry bez ohľadu na typ pohybo-
vej jednotky.
Účelom Denavit – Hartenbergovho prin-
cípu je vytvorenie transformačnej matice 
medzi dvoma susednými lokálnymi súrad-
nicovými systémami v univerzálnom tvare 
tak, aby bolo možné jednoducho vytvoriť 
algoritmus a naprogramovať výpočet pria-
mej úlohy kinematiky, kde sú do univer-
zálneho tvaru transformačnej matice do-
sadzované cyklicky vždy jedna premenná 
a tri konštanty.

www.engineering.sk \ 11/2011 13

S T R O J E  a  T E C H N O L Ó G I E



Pre výpočet polohy a orientácie efektora robota vzhľadom na sú-
radnicový systém robota je potrebné vypočítať TE maticu. Tá sa vo 
všeobecnosti počíta podľa nasledujúceho vzorca: 

TE = A01 * A12 * A23 * A34 * A45 * ... * An-1,n

TE matica má vo všeobecnosti tvar:

Parametre φi, di, ai, αi sa jednoducho získavajú po rozmiestnení sú-
radnicových systémov. Ich geometrický význam je nasledujúci:
φi – uhol medzi osami xi-1 a xi pri otáčaní okolo zi-1

di – najkratšia vzdialenosť medzi osami xi-1 a xi, za kladný smer sa 
považuje ten v smere osi zi-1

ai – najkratšia vzdialenosť medzi osami zi-1 a zi, za kladný smer sa po-
važuje ten v smere osi xi

αi – uhol medzi osami zi-1 a zi pri otáčaní okolo osi xi

Určovanie transformačných matíc sa vykonáva podľa určitého po-
stupu, ktorý je zhrnutý do nasledovných krokov [4]:
1.  nakreslenie zjednodušenej schémy robota
2.  očíslovanie jednotlivých článkov robota od 0 po n, pričom 0 

označuje pevný nepohyblivý základ a n koncový efektor
3.  očíslovanie jednotlivých väzieb, pričom väzba č.1 spája prvý 

a nultý člen a pod.
4.  umiestnenie súradnicového systému nultého člena do prvej 

väzby, resp. umiestnenie súradnicového systému i-1 člena do i-
tej väzby

5.  os z musí byť osou rotácie alebo translácie, osi x musia byť rov-
nobežné s osou x základného súradnicového systému

6.  voľba polohy osi x základného súradnicového systému tak, aby 
zodpovedala pôdorysnému priemetu ramena a súradnicový 
systém umiestnený do efektora musí mať identickú orientáciu 
ako základný súradnicový systém

7.  definovanie jednotlivých parametrov φi, di, ai, αi
8.  vypočítanie jednotlivých matíc A

01 až Ai-1,i a ich následné vyná-
sobenie pre zisk výslednej TE matice

Výpočet transformačných matíc pre robot KUKA VKR 200/2

Robot KUKA VKR 200/2 je 6-osový kĺbový robot, vhodný pre bo-
dové (PTP) aj spojité riadenie (CP).
Medzi hlavné oblasti aplikácie daného robota patrí manipulácia, 
montáž a zváranie (bodové, MIG/MAG, laserové) [5].

Obr. 2 Robot KUKA VKR 200/2 a znázornenie jeho pohybových osí 

Postupnosť krokov na určovanie transformačných matíc je využitá 
na konkrétnom príklade robota KUKA VKR 200/2. Nasledujúci ob-
rázok znázorňuje schému robota a tabuľku parametrov φi, di, ai, αi 
pre výpočet transformačných matíc.

Na základe vypočítaných transformačných matíc sa získa výsled-
ná transformačná matica TE, a  to súčinom existujúcich matíc A01 
až A56. Výsledná transformačná matica TE poskytuje údaje o orien-
tácii a polohe koncového efektora voči základnému súradnicové-
mu systému robota.

Záver

Vo všeobecnosti sa priemyselný robot považuje za zariadenie 
s  viacpolohovými jednotkami s  vlastnými pohonom a  riadením 
s pružným programom pre automatickú operačnú a medzioperač-
nú manipuláciu pri výrobných strojoch alebo vykonávanie techno-
logických úkonov. Na to, aby robot mohol vykonávať svoju funk-
ciu, na ktorú je určený, je potrebné poznať veľkosť pracovného 
priestoru, jeho kinematickú štruktúru a vzťah medzi natočeniami 
v jednotlivých kĺboch robota a súradnicami x, y, z, ktoré sú používa-
né pri programovaní pohybu robota [6]. Práve použitie Denavit – 
Hartenbergovho princípu umožňuje programátorovi, používateľovi 
robota získať, vypočítať výslednú transformačnú maticu, pomocou 
ktorej sa dá pri známych hodnotách kĺbových natočení v jednotli-
vých článkoch robota určiť presná poloha a orientácia koncového 
efektora v pracovnom priestore robota.
Článok bol vytvorený s podporou agentúr KEGA 3/7307/09 a VEGA 1/0274/11.
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Členovia SOPK: kontakty zadarmo
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Lisovacie stroje pre priemyselný i domový odpad

Česká firma GarFen.cz vám ponúka stacionárne i mobilné liso-
vacie stroje pre priemyselný i domový odpad.
Kontakt: Zdeněk Horák, Žádovice.
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Výhradný distribútor zn. Freeboard 

Medzinárodný výrobca prenosných prezentačných systémov 
FREEBOARD EUROPE, s.  r. o. hľadá výhradného distribútora 
svojich produktov pre Slovenskú republiku. 
V súčasnej dobe máme zastúpenie v 12 krajinách Európy a po 
reorganizácii pôsobenia na Slovensku dávame k dispozícii prí-
ležitosť získať obchodné zastúpenie pre SR.
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Ponúkam štúdie zrealizovateľnosti 

Odborne spracujem vlastníkom nehnuteľností štúdie zrealizo-
vateľnosti v oblasti nehnuteľností. Postupujem podľa medzi-
národne uznávaných noriem a ukazovateľov. Mám skúsenos-
ti so zahraničnými realitnými investormi hlavne v Nemecku. 
Prvý kontakt klientov preberám iba cez môj živnostenský e-
mail a  to s uvedením Vašich kompletných kontaktných dát 
podľa možnosti tak, ako sú uvedené v OR. Na neúplné alebo 
anonymné dotazy nereagujem. 

UR113183

Ponuka práce pre remeselníkov 

Rakúsky pracovný portál ponúka prácu pre viaceré profesie: 
inštalatér, zvárač autogénom, maliar a  podlahár, pokrývač, 
klampiar…

UR113168

Investovanie do nehnuteľností 

Ponúkame výhodné a seriózne investovanie do nehnuteľnos-
tí na Slovensku.
Garantujeme odbornosť, transparentnosť, individuálny prí-
stup podľa vašich potrieb a možností.

UR113157


