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Simulačné modely 
vo výrobnom procese
TEXT: Ing. Andrea Krauszová, PhD., SjF KPIaM, TU Košice FOTO: archív redakcie

Jednou z najmodernejších technológií, ktorá významnou mierou prispieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti a efektívnemu 
riadeniu výrobných podnikov je simulácia. Možnosti jej nasadenia sú veľmi široké, od testovania súčiastok vo fáze vývoja až po 
simuláciu komplexných výrobných systémov, akým je digitálny podnik. 

S
imulácia výrazne napomáha pri plánovaní, riadení a kon-
tinuálnom zlepšovaní výrobných procesov, je význam-
ným pomocníkom pri zvyšovaní ich produktivity, efektivi-
ty a  flexibility. Práve flexibilita, v  reagovaní na neustále sa 

meniace požiadavky zákazníkov v podmienkach globálnych trhov, sa 
stáva výhodou pre podniky používajúce vyspelé technológie. 

Využitie simulačného modelu v konkrétnom výrobnom procese

Vytváranie simulačného modelu má určitú postupnosť, ktorou sa tre-
ba riadiť. Najskôr treba vytvoriť jednoduchú verziu modelu, otestovať 
jeho funkčnosť a správnosť a postupne dopĺňať ďalšie detaily. V prvej 
fáze je vhodné sústrediť sa iba na pracoviská a tok výrobkov cez sys-
tém bez toho, aby sa v  modeli vytváral detailný dopravný systém 
a ďalšie prvky. Až po overení funkčnosti modelu sa pristupuje k do-
pracovaniu efektných grafických efektov pre animáciu, k doplneniu 
špecifických výstupných štatistík, prepájaniu na podnikový informač-
ný systém a podobne. 
Na získanie parametrov a  informácií o  sledovanej výrobnej linke 
a overenie zvýšenia výkonnosti po jej inovácií bola použitá skúšob-
ná verzia simulačného programu Flexsim. Oproti platenej verzii má 
však niekoľko obmedzení, pričom jedným z nich je možnosť vytvoriť 
simulačný model len z 20 objektov. Základom zostavovania simulač-
ného modelu konkrétnej linky bolo dispozičné riešenie. Do modelu 
boli zahrnuté len tie stroje a zariadenia, ktorými materiál počas spra-
covávania reálne prechádza.

Pri súčasnom usporiadaní linky je 5 strojov obsluhovaných 4 pra-
covníkmi. Maximálne množstvo výrobkov vyrobených za 7,5 hodi-
novú pracovnú zmenu je 518 ks. Pri trojzmennej prevádzke to pred-
stavuje dennú produkciu 1 555 ks. Cieľom bolo navrhnúť spôsob 
zvýšenia výrobnej kapacity linky bez výmeny strojového vybavenia 
a pri minimálnych investičných nákladoch, navrhované zmeny po-
rovnať a vyhodnotiť s  aktuálnym stavom prostredníctvom simu-
lačného programu. 
Podstata spočívala vo zvýšení výkonu úzkeho miesta vo výrobe. Za 
úzke miesto sa považuje zariadenie, ktoré má najmenšiu pravdepo-
dobnosť prerušenia v činnosti ostatnými zariadeniami a pritom naj-
viac ovplyvňuje celkový prietok systému. 

Zostavenie simulačného modelu výrobnej linky

Úzkym miestom danej výrobnej linky sú obrábacie stroje SASS2 
s výrobnou kapacitou 73 ks/hod a STEMUT s výrobnou kapaci-
tou 76 ks/hod. Kvôli zvýšeniu výrobnej kapacity celej linky bolo 
navrhnuté, aby operátorov na pozíciách obsluhy strojov SASS2 
a STEMUT/SASS3 nahradili manipulačné roboty. Opracovanie 
obrobku zabezpečí obrábací stroj, odobratie opracovaného po-
lotovaru, naloženie nového polotovaru a jeho upnutie zabezpe-
čí robot. V prípade potreby medzioperačnej kontroly rozmerov 
robot uloží obrobok do meracieho prípravku, z  ktorého získa 
informáciu o dodržaní, prípadne nedodržaní rozmerových to-
lerancií. 

Obr. 1 Dispozičné riešenie výrobnej linky
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Kvôli štatistickému porovnaniu boli vytvorené dva varianty výrob-

nej linky: 

Variant č. 1 – model simuluje výrobnú linku s aktuálnym obsadením 

pozícií obsluhy obrábacích strojov SASS2, STEMUT a SASS3 operá-

tormi. 

Variant č. 2 – model simuluje výrobnú linku, v ktorej obrábací stroj 

SASS2 obsluhuje manipulačný robot 1 a obrábacie stroje STEMUT 

a SASS3 obsluhuje jeden manipulačný robot 2. 

Usage of the simulation model in the specific production process
Currently, grows interest of businesses to use simulation, which allows to 

analyze the behavior of the system in the context and immediately to 

provide information of the impact of individual actions on the process. 

Simulation is becoming an important assistant to increase productivity, 

efficiency and flexibility of production processes.

r e s u m é

Postupným prehraním simulácie oboch variantov č. 1 a č. 2 program 

Flexsim zozbieral množstvo informácií a údajov. Po skončení simulá-

cie boli z vybraných údajov vytvorené tabuľky a jednotlivé paramet-

re sa navzájom porovnali. 

Pri usporiadaní podľa variantu č. 1 dokázala výrobná linka za 24 ho-

dín vyprodukovať 1 555 kusov výrobkov. Pri usporiadaní podľa va-

riantu č. 2 dokázala vyprodukovať 1 767 kusov výrobkov, čo predsta-

vuje nárast o 13,63 %. V absolútnom vyčíslení to predstavuje nárast 

produkcie o 212 kusov za deň. 

Podľa údajov získaných simuláciou sa vyťaženosť obrábacích stro-

jov s najnižším taktom výroby zvýšila pri obrábacom stroji SASS2 zo 

79,48 % na 90,30 % čo predstavuje nárast o 10,82 %. Vyťaženosť obrá-

bacieho stroja STEMUT sa zvýšila zo 75,76 % na 89,10 %, čo predsta-

vuje nárast o 10,34 %.

Aj napriek obmedzeniu v počte možných použitých objektov, vyplý-

vajúcich z použitia skúšobnej verzie programu, sa simulačný program 

Flexsim ukázal ako veľmi efektívny nástroj na overovanie navrhova-

ných zmien na výrobnej linke. Samotný priebeh simulačného experi-

mentu nijako nenarušil reálnu výrobu v danom podniku. Práve nao-

pak, umožnil veľmi efektívnou a nenákladnou formou porovnať dva 

rôzne varianty riešení. Poskytol tak dostatok objektívnych informá-

cií pre ďalšie rozhodnutia manažmentu v oblasti investovania a ďal-

šieho rozvoja podniku. Vytvorený simulačný model výrobnej linky 

môže manažérom do budúcnosti poslúžiť ako efektívna pomôcka 

pri plánovaní, riadení a organizácii výroby, ako aj pri overovaní navr-

hovaných zmien a správnosti rozhodnutí. S použitím platenej verzie 

programu je možné vytvoriť virtuálne modely aj ďalších výrobných li-

niek v danom podniku a ich vzájomným prepojením simulovať vý-

robné toky na úrovni celého podniku, teda vytvoriť kompletný di-

gitálny podnik. Takto vytvorený digitálny model umožní sledovať, 

riadiť alebo plánovať tok materiálu a  informácií v celom výrobnom 

podniku. 

Záver

Používanie simulácie ako podporného prostriedku rozhodovania ma-

nažmentu je možné považovať do budúcnosti za veľmi perspektívne. 

K lepšej predstave a pochopeniu prispievajú prostriedky virtuálnej re-

ality, ktoré zahŕňajú 3D okuliare, imerzívne systémy, dátové rukavice, 

systémy rozširujúce realitu (powerwall, holobench, workbench, holo-

space a pod.) a projekčné systémy CAVE (Computer assisted virtu-

al environments). Na trhu je dnes dostatok simulačných programov 

pre všetky typy manažérskych úrovní, od najnižších – operatívnych 

až po strategickú úroveň. Neustále zvyšovanie výkonu hardvérových 

prostriedkov a zároveň znižovanie ich ceny umožňujú sprístupniť tie-

to systémy aj malým a stredným podnikom. 

Príspevok bol vypracovaný v  rámci grantového projektu VEGA  1/0102/11 

Metódy a  techniky experimentálneho modelovania vnútropodnikových vý-

robných a nevýrobných procesov. 

Obr. 2 Rozmiestnenie objektov v simulačnom modeli – variant č. 1 

Obr. 3 Rozmiestnenie strojov a tok materiálu – variant č. 2

Výsledky získané prostredníctvom simulácie

V  priebehu simulácie Flexsim automaticky zhromažďuje základné 

štatistické informácie o objektoch v modeli. Tieto informácie zahŕ-

ňajú vstupy a výstupy položiek, trvanie jednotlivých stavov objektov, 

atď. Program možno nakonfigurovať tak, aby zozbieral detailnejšie in-

formácie pre podrobnejšiu štatistiku. Informácie sú následne analyzo-

vané v aplikácii Flexsim Chart. 

www.engineering.sk \ 2/2012 03

S T R O J E  a  T E C H N O L Ó G I E



Údržba obrábacích strojov
TEXT/FOTO: doc. Ing. Štefan Valenčík, CSc., SjF – KVT a R, TU Košice 

V súčasností si možno len ťažko predstaviť zabezpečenie rastu, kvality a efektívností 
výroby bez výrazného využívania nových metód a technik údržby. Nevyhnutnosťou 
sa tak stávajú metódy a techniky, umožňujúce nájsť rovnováhu medzi možnosťami 
a kvalitou štruktúry výrobnej spoločnosti. 

C
ieľom je, aby príslušné metó-

dy a  navrhované techniky boli 

vhodné pre akúkoľvek výrobnú 

infraštruktúru, pre ktorú je po-

trebné definovať funkcie údržby (množstvo 

údržbárskych činností súvisiacich s fyzickým 

a morálnym opotrebením).

Význam a úloha údržby strojov

Údržba je systémová špecializovaná činnosť, 

ktorej účelom je plánovite udržať, resp. zvýšiť 

časovú, výkonnú a kvalitatívnu využiteľnosť 

strojov a  zariadení a  udržiavať, resp. obno-

vovať (vylepšovať) pôvodné úžitkové vlast-

nosti strojov a zariadení počas ich využívania 

tak, aby sa dosiahla ich najvyššia možná efek-

tívnosť pri zohľadnení bezpečnosti a ochra-

ny zdravia obsluhy a ochrany životného pro-

stredia.

Dôraz na prevenciu údržbárskej činnosti pra-

mení z  jej postavenia v  mnohostupňovom 

reprodukčnom procese základných pros-

triedkov, ktorý sa začína ich obstarávaním 

a  končí sa vyraďovaním. Zodpovedá tomu 

aj vnútorné diferencovanie samotnej údrž-

bárskej činnosti, ktoré sa odvíja od poruchy 

a spočíva na technickej diagnostike, opatre-

niach na údržbu a  vyššej formy generálnej 

opravy spájanej s obnovou stroja.

Frekventované aktivity

K zvýšeniu efektívnosti môže prispieť vhod-

ná organizácia údržby, spôsob rozdelenia 

činností na jednotlivé úrovne riadenia, útva-

ry, ľudí, a spôsob realizácie. A práve spôsob 

realizácie je závislý od členenia jednotlivých 

druhov údržby. Pri bezporuchovom fun-

govaní základných prostriedkov sa možno 

uspokojiť s  dozorno-inšpekčnou činnosťou, 

ktorá má predchádzať a zabraňovať nežiadu-

cim stavom. Pri zhoršenom fungovaní však 

už treba robiť jednotlivé opravy. 

V prípade CNC obrábacích strojov je údržba 
zameraná na: 

1. Stavebné prvky a  moduly obrábacieho 
stroja (konštrukcia, pohony, riadenie a sen-

zorika), u  ktorých možno požadovanú po-

hotovosť udržiavaného stroja zabezpečiť na-

sledujúcimi krokmi a spôsobmi:

a) bežnou údržbou (preventívnou prehliad-
kou) – zameranou na kontrolu jednotlivých 

funkčných uzlov stroja, ako sú vedenia a po-

hybové skrutky lineárnych osí, hydraulické-

ho systému, mazacieho systému a podobne. 

Mechanicky alebo automaticky sa odstraňu-

jú nečistoty a  triesky z  priestoru obrábania 

a ďalších priľahlých častí obrábacieho stroja 

(priestory pod krytom stroja). Vykonáva sa 

odstraňovanie odchýlok (napríklad vôle ulo-

ženia vedenia), polohy programovacích na-

rážok tlaku vzduchu a podobne. Dopĺňajú sa 

prevádzkové náplne stroja predpísané výrob-

com, napríklad reznou a  chladiacou kvapa-

linou, prevodovým a  hydraulickým olejom 

ako aj mazivami na mazacích miestach. 

Samozrejmosťou je výmena, resp. čistenie fil-

trov jednotlivých médií (olej, rezná kvapali-

na), hadíc, svoriek, tesnení a stierateľných líšt. 

Vykonávajú sa preventívne opatrenia, ako 

ochrana pred vonkajším vplyvom utesne-

ním, nanesením vazelíny, náterom a fóliova-

ním. Ďalej sa kontrolujú všetky motory stroja 

(osové aj motory periférnych zariadení). Pri 

elektrovýzbroji rozvádzača sa kontroluje do-

tiahnutie svoriek. Čistia sa všetky ventilátory. 

Kontrole a čisteniu podliehajú aj všetky kon-

cové spínače a  snímače polohy (lineárnych 

osí aj okruhu núdzového zastavenia). V rám-

ci tejto prehliadky sa zálohujú strojové údaje 

riadiaceho systému pre prípad straty údajov 

niektorého stroja. 

Pri preventívnej prehliadke sa odstraňujú aj 

iné drobné diagnostikované poruchy.

b) diagnostikou – zameranou na trvalé sle-

dovanie koreňových príčin porúch výrob-

ných strojov (posuvných a rotačných častí). 

Sú to predovšetkým nedostatky v  mazaní 

a nadmerné sily od nevyhovujúcej geomet-

rie, prípadne iné dôvody. Pri obrábacích stro-

joch sa zameriavame najmä na diagnostiku:

– geometrie funkčných častí stroja – mera-

ním geometrických veličín zisťujeme geo-

metrickú presnosť strojov a zariadení, ktorú 

potom môžeme využiť pre nové inštalácie 

aj pre následné údržbárske práce. Typické 
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Maintenance of Machine Tools
A  significant application of new maintenance 

methods and technologies is unavoidable for an 

increase, quality and efficiency of production. 

So it is necessary to apply such methods and 

technologies that enable to find out a  balance 

between the possibilities and structural quality 

of a  production company. This article presents 

an importance and role of the machine tool 

maintenance, as well as the maintenance trends 

and diagnostics.

r e s u m é

aplikácie sú priamosť, priamosť pre pozíciu 

ložiska, rovinnosť, rovinnosť prírub, kolmosť, 

smer vretena voľný, smer vretena viazaný, 

skrútenie základov a iné.

– vibrodiagnostiku – jej aplikáciou možno 

zistiť skutočný stav ložísk uloženia vretena, 

stav mazania vretena a celkovú veľkosť vib-

rácií. Vibračnou diagnostikou môžeme me-

rať pohon vretena (motor, prípadne motor 

a prevodovku). Meraním možno zachytiť už 

aj počiatočné poškodenie ložísk a operatív-

nym zásahom predísť rozsiahlejšej poruche 

stroja. 

– meranie prevádzkových tvarov kmitov – 
umožňuje zistiť rôzne nepravidelnosti v po-

hybe stroja. Zisťujeme chyby, ako napríklad 

praskliny základov strojov, problémy upev-

nenia strojov, praskliny a  slabiny oceľových 

konštrukcií, výrobné a  konštrukčné chyby, 

nežiaduce pohyby zložených systémov.

Ďalej sú to zariadenia na monitorovanie/in-

špekciu stavu stroja, pre oblasť ultrazvuku 

(meranie ultrazvukových emisií), merania 

teplôt (infračervený teplomer) a  tribodiag-

nostiky (infračervený spektrometer) pokrý-

vajúce určitý segment úloh technickej diag-

nostiky. 

2. Sústavu obrábacieho stroja ponímanú 
ako mechatronický systém – sledujú a vy-

hodnocujú sa konštrukčné a  technologické 

väzby medzi motorikou, riadením a senzori-

kou. Údržba je rozdelená na niekoľko sekcií, 

čo má za následok zníženie počtu nepláno-

vaných odstávok strojových zariadení a do-

siahnutie a udržanie požadovanej presnosti 

výroby, ako napríklad:

– test kruhovej interpolácie – považovaný 

za základnú diagnostickú metódu kontroly 

CNC obrábacích strojov. Využíva sa na me-

ranie geometrickej presnosti a dynamických 

vlastností pohonov prístrojom Ballbar QC10. 

Test kruhovej interpolácie sa uskutočňu-

je v jednej (sústruhy), resp. vo viacerých ro-

vinách (centrá a  iné). Merací prístroj sníma 

odchýlky nameraných údajov od ideálneho 

kruhu. Na základe deformácie výsledného 

grafu možno vyhodnotiť vplyv aktuálnych 

chýb stroja na jeho presnosť. Možno určiť, 

či sú diagnostikované chyby spôsobené me-

chanikou stroja alebo nesprávnym nastave-

ním dynamiky pohonov či chybami v  na-

stavení odmeriavacích systémov. Následne 

možno vyhodnotiť, ktoré z  diagnostikova-

ných chýb majú najväčší vplyv na presnosť 

stroja a navrhnúť technické riešenia na od-

stránenie poruchy. Hodnoty nameraných 

axiálnych vôlí dočasne eliminujeme zadaním 

kompenzácie v riadiacom systéme.

– kalibrácia odmeriavacích systémov – je 

výstupom pravidelne uskutočňovaných 

činností s  využitím laserovej kalibrácie od-

meriavacích systémov stroja. Laserovým 

interferometrom ML10 v kombinácii s kom-

penzačnou jednotkou sa premeriava pres-

nosť a  opakovateľnosť nábehu polohy jed-

notlivých lineárnych osí. Potom nasleduje 

úprava, resp. u  novo kalibrovaných strojov 

vytvorenie korekčných máp v riadiacom sys-

téme – nelineárna kompenzácia namera-

ných chýb. Na záver kalibrácie sa uskutoč-

ní kontrolné premeranie skompenzovaného 

stroja. Kalibráciu odmeriavacích systémov sa 

odporúča realizovať aj mimo pravidelných 

periodických termínov v  prípadoch, keď sa 

na stroji menilo odmeriavanie, menili sa po-

hybové (guľôčkové) skrutky, resp. ak bola 

upravovaná geometria stroja, napríklad no-

vým ustavením na základ.

Aplikáciou kontroly a kalibrácie v uvedenom 

rozsahu získa majiteľ stroja okrem úspory ná-

kladov na údržbu aj ucelený obraz o kondícii 

strojov, napríklad v podobe informácií o do-

siahnutej presnosti výroby jednotlivých CNC 

obrábacích strojov vo svojej spoločnosti.
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Trendy v diagnostike a údržbe

Materiálna báza

V  prípade realizačných prostriedkov sa pô-

vodne samostatné a  jednoduchšie snímače 

veličín dnes nahrádzajú kompaktnými me-

racími systémami, ktoré riešia aj linearizáciu 

prevodovej charakteristiky samotného sní-

mača, unifikáciu výstupného signálu i  kó-

dovanie výslednej informácie do číslicového 

kódu, s rešpektovaním príslušného komuni-

kačného protokolu. 

Takýto merací systém, umiestnený priamo 

v  diagnostikovanom objekte, dokáže inte-

ligentným spôsobom komunikovať s  ria-

diacou jednotkou diagnostického systému. 

Prenos dát z meracieho systému do riadiacej 

jednotky diagnostického systému je samo-

statným problémom. V  súčasnosti sa čoraz 

častejšie využíva špeciálna zbernica priemy-

selného typu, kde jednotlivé meracie členy 

komunikujú s riadiacou jednotkou (často je 

to PLC), ktorá je odolná voči rušiacim vply-

vom prostredia. Podmienkou tejto číslicovej 

komunikácie je jednotné rozhranie a spoloč-

ný komunikačný protokol. Schopnosťou ko-

munikovať sa PLC stávajú technologickým 

rozhraním počítačových informačných sys-

témov v priemyselnom prostredí. 

Modernejšie diagnostické systémy sú imple-

mentované do monitorovacích, resp. riadia-

cich systémov, založených na využití progra-

movateľných logických automatov PLC. 

Tieto systémy poskytujú dostatok informá-

cií aj pre diagnostiku objektov. Ide napríklad 

o  chybové stavy, nebezpečné trendy, pred-

povedanie hroziacich porúch a havárií, urče-

nie príčiny porúch. 

V  špeciálnych prípadoch umožňujú imple-

mentovať aj zložitejšie inteligentné algoritmy 

na rozpoznávanie stavov objektu, napríklad 

na základe meraní bodu najbližšieho k tvo-

riacemu bodu nástroja možno prispieť k ne-

konvenčným spôsobom adaptívneho ria-

denia strojov. To znamená schopnosť riadiť 

pohony tak, aby namerané súradnice vždy 

zodpovedali predpísaným súradniciam a aby 

každý pohon reagoval na zmenu súradnice aj 

vtedy ak jej zmena nesúvisí s jeho pohybom, 

a to za predpokladu, že došlo k odchýlke sú-

radnice od predpísanej hodnoty. 

Informačná báza

Súčasným trendom v rámci údržby je mini-

malizovať tzv. opravy po poruchách strojov 

a, naopak, vyvíjať tlak na zavádzanie predik-

tívnej, resp. proaktívnej údržby. Ta je založe-

ná na sledovaní skutočného stavu strojných 

zariadení a  efektívnom informačnom systé-

me. 

Úlohou informačného systému je sledovať, 

analyzovať a  vyhodnocovať stav zariadení, 

teda kontrolovať funkčnosť a  bezporucho-

vý stav stroja, ako aj už ukončené údržbár-

ske operácie. Tu má svoje miesto proaktív-

na diagnostická údržba, kde sú diagnostické 

meracie systémy prepojené s  informačným 

systémom údržby, pričom spolu s ďalšími ná-

strojmi na plánovanie a riadenie údržby pod-

porujú operatívne aj dlhodobé strategické 

rozhodovanie o  riadení údržby. Začlenenie 

vhodnej on-line diagnostiky do systému ria-

denia údržby vedie k úsporám nákladov na 

údržbu a opravy strojov aj k výraznej elimi-

nácii rizika vyplývajúceho z nežiaducich vý-

padkov výroby a z ďalších dôsledkov, ako je 

strata odberateľov či vplyv na bezpečnosť 

práce a znečistenie životného prostredia, prí-

padne zvýšená energetická náročnosť pre-

vádzky strojov. 

Vytvorenie vlastného systému znamená 

predovšetkým: určiť vhodné merané veliči-

ny, výber vhodných senzorov, výber zbernej 

jednotky na spracovanie signálov, pripojenie 

zbernej jednotky k dátovej sieti a dátovému 

serveru s databázou, pripojenie informačné-

ho systému údržby k databáze, správne vyu-

žitie údajov v informačnom systéme údržby.

Medzi hlavné funkcie informačného systé-

mu patrí vizualizácia a  archivácia namera-

ných údajov o prevádzkovom stave strojov 

(porucha, údržba), vrátane vyhodnotenia 

a záznamu. 

Nastavovanie ich medzných hodnôt a gene-

rovanie alarmu pri ich prekročení a hlásenia 

vo forme SMS, e-mailu a predovšetkým ge-

nerovaním požiadaviek na údržbu, prípadne 

priamo pracovných príkazov údržby. 

Pracovné príkazy už obsahujú postup na 

vykonanie zásahu údržby, informácie o  ná-

hradných dieloch, prípravkoch a  o  bezpeč-

nosti pri práci. 

Dôležitou funkciou je aj reportovanie o všet-

kých medzných situáciách na danom zaria-

dení a  ich štatistické spracovanie pre ďalšiu 

predikciu a analýzu, napr. FMEA alebo RCM 

a prijímanie proaktivných opatrení. 

Záver

Moderné systémy diagnostiky a  údržby sa 

stále rozvíjajú a pre ich väčšie rozšírenie tre-

ba len podporiť proaktivný prístup k  riade-

niu údržby výrobných podnikov a  posilniť 

snahy vhodnými technickými nápadmi po-

ruchám predchádzať, ako ich len krkolomne 

a chaoticky hasiť. Starostlivosti o drahé a vy-

spelé výrobné technológie by mala zodpove-

dať aj vyspelosť dostupných nástrojov a me-

tód údržby.
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Nové technológie bez hraníc
TEXT: Anna Eliašová, PU v Prešove FOTO: archív redakcie

Na slovenskom knižnom trhu je publikácia venujúca sa 
využitiu hydroabrazívneho prúdu v  ortopedickej praxi 
pri implantáciách a  reimplantáciách totálnych náhrad 
bedrového a kolenného kĺbu.

Publikácia „Hydroabrazívne delenie v  ortopédii  experi-
mentálna štúdia možnosti aplikácie hydroabrazívneho de-
lenia v  ortopédii s  cieľom zvýšiť kvalitu ošetrovateľského 

manažmentu“ je napísaná interdisciplinárnym autorským tímom 
(Sergej Hloch, Dagmar Magurová, Jan Valíček, Ján Kľoc, Dražan 
Kozak) a  prináša komplexné hodnotenie technologického pro-
cesu delenia mäkkých a  tvrdých tkanív. Prioritne je zameraná na 
upriamenie pozornosti praktického využitia hydroabrazívneho de-
lenia pri príprave povrchu kostí pre totálne náhrady s víziou do bu-
dúcnosti. Sekundárne na pochopenie problematiky aplikácie tech-
nológie hydroabrazívneho delenia s prvoradým využitím na oblasť 
medicínskej praxe s dôrazom na využitie v ortopedickej operatíve 
s finálnym dopadom zameraným nielen na zvýšenie kvality operač-
ného zákroku, ale aj ošetrovateľského manažmentu perioperačnej 
starostlivosti o samotných pacientov.

Predplatím 
– ušetrím

O
dborný časopis z oblasti strojárstva s viac ako 15-ročnou 
tradíciou, mesačník Strojárstvo/Strojírenství, vychádza 
na Slovensku i  v Českej republike okrem printovej ver-
zie aj v elektronickej podobe. S príchodom nového roka 

2012 sme pre našich čitateľov pripravili zvýhodnené predplatné pre 
printové aj elektronické vydanie časopisu.

Printové vydanie

Celoročné predplatné printového vydania časopisu Strojárstvo/
Strojírenství odteraz môžete získať na Slovensku už za 25 €, vrátane 
poštovného a balného, resp. 650 Kč v prípade čitateľov z Českej repub-
liky. Predplatiteľ tak oproti súčasnosti ušetrí 5 €, resp. 126 Kč. Študenti 
a seniori nad 60 rokov môžu navyše získať ďalšiu 20-percentnú zľavu.

Elektronické vydanie

Každé číslo voľne prístupnej e-verzie časopisu Strojárstvo/Strojírenství 
si v priebehu roka 2011 prečítalo niekoľko tisíc unikátnych návštevní-
kov. Bezplatnú skúšobnú prevádzku systému nahradí od novoročné-
ho vydania minimálny poplatok za službu.
E-verzia je aktuálne dostupná pre všetky PC, tablety, mobilné telefóny 
s operačným systémom Android a Apple MAC, iPhone, iPad, iPod. 
Šírená je prostredníctvom systémov floowie a publero. Pokiaľ ste si 
obľúbili práve túto formu nášho mesačníka, môžete si od januára 
2012 na Slovensku predplatiť 10  vydaní e-časopisu len za 9  € cez 
systém floowie, alebo si prečítať jedno vydanie za symbolické 1 €. Pre 
českých čitateľov je určený systém Publero, kde môžete získať jedno 
číslo za 25 Kč, 10 vydaní za 225 Kč.

Prístup do systémov floowie.com a publero.com nájdete na web stránke www.engineering.sk, www.strojarstvo.sk.
Predplatné za zvýhodnené ceny v oboch formách si môžete objednávať už teraz na sekretariat@mediast.sk, www.engineering.sk alebo na 
tel. č. +421/41/564 03 70.
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Ergonomické kritériá 
pracoviska manuálnej montáže 
TEXT: Ing. Edita Szombathyová, PhD., SjF – KPIaM, TU Košice FOTO: archív redakcie

Cieľom zdokonaľovania manuálneho montážneho pracoviska je vytvoriť 
v krátkom čase a s prijateľnými nákladmi efektívne pracovisko, ktoré bude spĺňať 
podmienky pre dosahovanie vyššej produktivity práce, kvality výrobkov a zároveň 
vytvorí podmienky na zníženie fyzickej a psychickej námahy pri montáži. 

Z
ákladom pre efektívnu prácu systé-

mu človek – stroj – prostredie je 

rešpektovanie antropocentrické-

ho princípu pri jeho projektovaní. 

Treba teda vychádzať z poznania, že človek 

je v  tomto systéme najzraniteľnejším člán-

kom a  preto sa musia všetky ostatné zlož-

ky prispôsobiť jeho možnostiam a  schop-

nostiam.

Experimentálne overovanie ergonomických 
kritérií v praxi

V  rámci dlhodobého riešenia výskumných 

úloh z  oblasti inovatívneho plánovania 

a  projektovania výroby, zvyšovania produk-

tivity hybridnej montáže, systémového prí-

stupu k  racionalizácii pracovných procesov, 

ako aj z oblasti, bol uskutočnený celý rad vý-

skumov, súčasťou ktorých bola i problemati-

ka vyžitia ergonomických poznatkov pri op-

timalizácii pracoviska a pracovnej činnosti.

Nutnosť využívania ergonomických zá-

sad a kritérií pri riešení pracovísk manuálnej 

montáže ako súčasti montážneho systému 

bola overovaná vo firmách, ktoré sa zaobe-

rajú montážou automobilových komponen-

tov aj montážnymi a demontážnymi proces-

mi pri iných ako výrobných činnostiach.

Návrhy opatrení vyplynuli z podrobnej ana-

lýzy pracovnej činnosti a pracovného miesta, 

pričom boli použité vybrané metódy skúma-

nia pracovných činností. Pri hľadaní optimál-

neho riešenia pracoviska ručnej montáže boli 

využité mikropohybové štúdie, najmä metó-

da vopred určených časových normatívov 

pohybov – MTM, ktorá rozkladá manuálny 

montážny proces na základné pohyby a kaž-

dému pohybu priraďuje časovú normu, ur-

čenú charakterom pohybu a  podmienkami, 

za akých sa vykonáva. Ďalšími aplikovanými 

metódami sú i metódy, pri ktorých sa pozo-

ruje, zaznamenáva a hodnotí spotreba času 

na jednotlivé pracovné operácie alebo úko-

ny. Úlohou týchto metód je odstrániť z pra-

covnej činnosti neefektívne pracovné pohyby 

a časy, a tým skrátiť celkový čas montážnych 

operácií. Dôležitú úlohu pri analýze podmie-

nok manuálnej montáže majú aj štúdie fyzic-

kej a  psychickej záťaže pri práci, a  aj štúdie 

pracovného prostredia, teda vplyvu faktorov 

pracovného prostredia na pracovníka.

Zhrnutie výsledkov experimentálneho 
overovania 

Úlohy, ktoré boli riešené v praxi, boli zame-

rané na ergonomickú optimalizáciu pracov-

ného postupu, pracovného miesta a praco-

viska manuálnej montáže. Keďže pracovisko 

manuálnej montáže väčšinou predstavuje 

montážna linka alebo individuálna pracov-

ná stanica, pri ktorej človek pracuje pose-

diačky a  vykonáva pracovné úkony pomo-

cou rúk, usporiadanie a priestorové riešenie 

pracovnej plochy, ako aj organizácia pracov-

ných pohybov a pracovná záťaž, sú z hľadis-

ka pracovnej pohody a podávania optimál-

neho pracovného výkonu veľmi významné. 

Napriek tomu, že návrhy, ktoré boli na pra-

coviskách aplikované, sú jednoduché, ich 

prínos nie je zanedbateľný z hľadiska úspo-

ry času montáže ani z  hľadiska uľahčenia 

práce pracovníkov. V  tab. 1 sú stručne zhr-

nuté ciele, návrhy a  prínosy, vyplývajúce 

z experimentálneho overovania významu er-

gonomických kritérií pri optimalizácii praco-

vísk manuálnej montáže. 
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Tab. 1 Zhrnutie výsledkov experimentálneho overovania

Úloha: Zvyšovanie produktivity manuálnej montáže

Cieľ riešenia Pracovná činnosť Návrhy (opatrenia) Prínosy

Overenie možnosti rastu 

produktivity práce zavedením 

optimálneho usporiadania 

montážnej dosky

Manuálna montáž 

spojkovej hlavy

1.  Nahradenie pevne uložených 

zásobníkov závesnými zásobníkmi

2.  Úprava umiestnenia zásobníkov 

a prepraviek

–  odstránenie neefektívnych pohybov rúk,

–  zníženie fyzickej záťaže,

–  skrátenie času montážnych operácií 

o 2,76 s

–  zvýšenie ročnej produktivity práce 

o 12,21 %

Úloha: Ergonomická optimalizácia pracoviska manuálnej montáže metódou prevádzkových meraní

Overenie možnosti skrátenia doby 

trvania montážneho cyklu

Manuálna montáž 

súčiastok do spojkovej 

skrine

1.  Náhrada pevného pomocného 

stola posuvným vozíkom so 

zásobníkmi

2.  Montáž stojana na formulár A4 

priamo na konštrukciu montážnej 

stanice

3.  Montáž závesného systému 

pre skrutkovač na rám hlavnej 

montážnej stanice

–  zvýšenie počtu montážnych cyklov o 7 

za zmenu,

–  zvýšenie produktivity práce o 9,97 %

–  zníženie fyzickej záťaže odstránením 

neefektívnych presunov,

–  zvýšenie pohody pri práci

Úloha: Ergonomická optimalizácia pracovného miesta manuálnej montáže využitím metódy MTM 1

Zistenie úspešnosti zavedenia 

optimalizačných opatrení

Montáž súčiastok na 

rám automobilu

1.  Umiestnenie rámu automobilu na 

otočné zariadenie

2.  Úprava tvaru montážneho stola do 

tvaru písmena L

–  zjednodušenie pracovnej činnosti

–  zníženie fyzickej záťaže odstránením 

neefektívnej chôdze,

–  úspešnost zavedenia opatrení = 59,3 %

Úloha: Využitie diagramu pracovného postupu pri analýze pracovnej činnosti

Zistenie možností racionalizácie 

pracovnej činnosti

Demontáž dverí 

osobného automobilu

Vykonávanie pracovných pohybov 

oboma rukami súčasne

–  zvýšenie technologicky produktívnej 

činnosti

–  odstránenie doby nečinnosti

–  skrátenie priebežnej doby montáže

Výsledkom realizácie návrhov v praxi je op-

timálne usporiadanie pracovného miesta, 

zjednodušenie pracovnej činnosti, ktoré sa 

dosiahne odstránením neefektívnych časov 

a pohybov, ako aj zvýšenie produktivity prá-

ce. Cieľom ergonomického riešenia je zvýšiť 

produktivitu práce systému pri nezmenenej 

fyzickej a psychickej záťaži pracovníka, resp. 

znížiť nepriaznivé fyzické a  psychické zaťa-

ženie pri zachovaní existujúcej produktivi-

ty práce. Takéto riešenie sa uplatňuje v sys-

témoch, ktoré ohrozujú bezpečnosť pri práci 

a zdravie pracovníkov.

Faktory, ovplyvňujúce produktivitu práce 

pri manuálnej montáži z hľadiska vhodného 

pracovného prostredia a  pracovných pod-

mienok sú: 

 ► usporiadanie pracoviska,

 ► rozmerové riešenie pracovného miesta,

 ► pracovná záťaž,

 ► pracovné prostredie (fyzikálne faktory).

The verification of importance of ergonomic 
criterias in designing the manual assembly 
workplace 
In designing of the workplace it is important 

to pay attention to work conditions, which 

should ensure an optimal work atmosphere 

and contribute to productivity increase. The 

document includes examples of the workplace 

design with the emphasis on optimization of its 

parameters.

r e s u m é

Výsledný efekt z  realizácie opatrení, uvede-

ných v tab. 1 môže byť znásobený využitím 

návrhov pri podobných montážnych čin-

nostiach, resp. pri všetkých činnostiach sle-

dovaných montážnych operácií aj pri využití 

návrhov na viacerých podobne fungujúcich 

montážnych systémoch. 

Záver

Ťažiskovú úlohu pri riešení pracovísk ma-

nuálnej montáže má človek, ktorému tre-

ba prispôsobiť technickú stránku pra-

covného systému. Pri navrhovaní alebo 

optimalizácii pracovísk manuálnej montá-

že sa musí zohľadniť individuálny charakter 

pracoviska, teda možnosť jeho prispôsobe-

nia individuálnym požiadavkám. Optimálne 

pracovné miesto pre manuálnu montáž 

ovplyvňuje pracovný výkon, zvýšenie pra-

covného výkonu vplýva na zvýšenie produk-

tivity práce. 

Na základe uvedených experimentov a  ich 

prínosov sa dá konštatovať, že zvýšenie pro-

duktivity práce montážnych procesov je 

možné aj aplikáciou metód skúmania pra-

covných činností, ktorými sa zistia možnosti 

úpravy týchto činností (a pracovných miest, 

na ktorých sú vykonávané) využitím ergono-

mických zásad.

www.engineering.sk \ 2/2012 09

S T R O J E  a  T E C H N O L Ó G I E



TEXT: Ing. Zdenko Bobovský, PhD., SjF TU v Košiciach FOTO: archív redakcie 

Základným stavebným prvkom každého modulárneho robotického systému (MRS) je modul. Možnosti modulov, počet 
modulov a typový rad modulov určujú výsledné vlastnosti celého systému. Pri použití identických modulov vzniká homogénny 
MRS, ktorého hlavnou výhodou sú nízke výrobné náklady. 

P
ri použití rôznych typov vzniká heterogénny MRS, ktorého 

hlavnou výhodou sú malé rozmery a možnosť rozšíriť vlast-

nosti celého systému doplnením nového modulu s nový-

mi vlastnosťami. Pri homogénnych systémoch, musí kaž-

dý modul obsahovať logický člen, snímače, zdroj energie, motory, atď. 

V heterogénnych systémoch sú samostatné moduly s logickými člen-

mi, moduly so zdrojom energie, mechanické moduly, ktoré vykoná-

vajú akčný pohyb a moduly, ktoré určujú ďalšie vlastnosti systému. 

V  súčasnej dobe existuje niekoľko modulárnych robotických systé-

mov so schopnosťou automatickej prestavby. Tá je vykonávaná na zá-

klade dopredu definovaných tabuliek a preddefinovaných možných 

tvarov štruktúr. 

Popis kinematiky modulu

Popis kinematiky celej štruktúry MRS vychádza z popisu kinematiky 

jednotlivých modulov. Popis modulov popisuje závislosti medzi lo-

kálnymi súradnými systémami definovanými na module. Môže byť 

definovaný cez maticu Denavit-Hartenberg [1] alebo maticovou me-

tódou cez transformačné matice [2,3]. Následne v závislosti od mies-

ta spojenia a orientácie spojenia sa prepočítava kinematika celej no-

vej štruktúry alebo len jej zmenenej časti. 

Počet spájacích miest, počet stupňov voľnosti a typ spájacieho me-

chanizmu modulu určujú zložitosť kinematického popisu. Pri modu-

le na obr. 1, s jedným stupňom voľnosti a dvoma spájacími plochami, 

ktoré majú možnosť orientácie spojenia len jedným spôsobom, má 

popis kinematiky transformačnými maticami od LCS1 k LCS2 tvar {1} 

a od LCS2 k LCS1 má tvar {2}:

A = Tp
y
(L/2) * Tr

z
(qi) * Tp

y
(L/2) * Tr

y
(π/2)  {1},

Ainv = Tr
y
(-π/2) * Tp

y
(-L/2) * Tr

z
(-q

i
) * Tp

y
(-L/2)  {2},

kde:

Tr
y
(X) – transformačná matica rotácie okolo osi Y o argument X,

Tp
y
(X) – transformačná matica posunutia po osi Y o argument X,

Tr
z
(X) – transformačná matica posunutia rotácie po osi Z o  argu-

ment X,

q
i
 – neznáma premenná (uhol natočenia),

L – vzdialenosť medzi LCS1 a LCS2, resp. dĺžka modulu.

Index inv v označení matice A znamená, že ide o spätný výpočet (inv 

= inverzia).

Výsledná matica A má tvar: {3}

Obr. 1 Rotačný modul s jedným stupňom voľnosti

a matica A má tvar: {4}

kde (q
i
) – je parameter natočenia,

i – je ID číslo modulu.

S počtom spájacích miest na module, možných orientácií pri spoje-

niach modulov a počtom stupňov voľnosti jedného modulu, narastá 

zložitosť popisu kinematiky štruktúry MRS. V prípade jednoduchých 

Kinematika modulárnych 
robotických systémov
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Kinematics of Modular Robotic Systems
Description of the kinematics of robotic devices unchanging structure has 

two approaches, direct and inverse. Direct kinematics describes the position 

and orientation of the robot relative to the pre-defined base of the known 

coordinates of the joint. Inverse problems „looking for“ a  combination of 

joint coordinates, so we defined part of the robot carried redefined motion. 

The basis for both approaches is created in the design of robotic systems. 

In the case of unchanging robotic structures the process is carried out once. 

Modular robotic systems (MRS) are able to change its structure, and any 

changes must be to re-establish the kinematic description of the newly 

established mechanism. Article deals with the description of kinematics 

MRS composed of homogeneous modules with one degree of freedom.

r e s u m é

modulov je možné popisovať závislosť medzi jednotlivými spájacími 

miestami. Pri zložitejších je možné použiť popis medzi jednotlivými 

spájacími miestami alebo popis od LCS
i
 k LSC

0
. Následne, na zákla-

de miesta spojenia, vieme získať závislosť od miesta spojenia i k mies-

tu spojenia j. A to vynásobením LCS
i
 k LCS

0
 a inverzným násobením 

LCS
0
 k LCS

j
. 

Výpočet štruktúry

Prepočet kinematickej štruktúry sa vykonáva od základného modu-

lu, kde poloha základného modulu je buď daná funkciou, ktorú ma 

MRS vykonávať, alebo závisí od typu MRS. V heterogénnych modu-

loch je možné definovať prepočet len od určitých typov modulov, 

napr. modul riadenia. Pri uvedenom module je možné definovať ako 

hlavný modul, ľubovoľný modul z MRS, kde bude popis štruktúry po-

stavený len na násobení matíc A(q
i
) a Ai(q

i
), keďže tento typ môže 

vytvárať len sériové štruktúry.

systém s presne definovanými možnými kinematickými štruktúrami 

a presne definovanými algoritmami na zmenu medzi nimi. Modularita 

otvorených systémov umožňuje aj pridávať nové typy modulov už 

do existujúcich systémov, a to v prípadoch ako zlepšenie výpočtovej 

rýchlosti pre riadiaci systém, zvýšenie presnosti a nosnosti akčných 

členov, zvýšenie kapacity energetických členov, atď. 

Tento článok bol vytvorený realizáciou projektu: „Centrum výskumu riadenia 

technických environmentálnych a humánnych rizík pre trvalý rozvoj produk-

cie a výrobkov v strojárstve“ (IMTS:26220120060), na základe podpory ope-

račného programu „Výskum a vývoj“, financovaného z Európskeho fondu re-

gionálneho rozvoja.
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 a) b) c) d)

Obr. 2 Sériové spojenie modulov a smer kinematického popisu štruktúry

Samotný popis potom závisí od definovanej polohy hlavného mo-

dulu. 

Obr. 2a) zobrazuje, ako hlavný modul, modul 1, ktorý je umiestne-

ný na jednom konci sériovej štruktúry. Orientovaný s LCS
2
 smerom 

do štruktúry. Pre polohu LCS
2
 platí vzťah {3}, pre polohu LCS

2
 druhé-

ho modulu platí vzťah {5}, pre LCS
2
 modulu č. n) vzťah {6}, atď. Pri 

definovaní hlavného modulu vo vnútornej časti sériovej štruktúry 

obr. 2c) je popis jednotlivých modulov definovaný vzťahmi {7} pre 

smer LCS
1
 hlavného modulu a {8} pre smer LCS

2
 hlavného modulu. 

Pri definovaní hlavného modulu na konci sériovej štruktúry pri LCS
1
 

orientovanej do štruktúry platí pre pripojené moduly vzťah {9}:

2A
1
 = A(q

1
) * A(q

2
)  {5}, 

A
1
 = A(q

1
) * A(q

2
) * A(q

3
) = A

1
 * A(q

3
) {6},

A
n
   = Ainv(q

n
) * Ainv(q

n-1
) * … * Ainv(q

n-i
)  {7},

A
n

    = A(q
n
) * A(q

n+1
) * … * A(q

n+j
)  {8},

A
n
 = Ainv(q

n
) * Ainv(q

n-1
) * … * Ainv(q

1
)  {9}.

3

n-i

n+j

1

2

Tieto vzťahy platia len pri zapojení modulov podľa poradia od 1 do n. 

Pri ľubovoľnom zapojení modulov premenné qi sú definované pod-

ľa ID modulu.

Záver

Predstavený postup definovania kinematickej štruktúry možno prin-

cipiálne aplikovať na rôzne typy modulárnych robotických systémov, 

či už homogénne alebo heterogénne, kde v  závislosti od zložitosti 

modulov vzrastá zložitosť definovania popisu modulov a následne aj 

samotný popis štruktúry celého MRS. 

Trendy vývoja týchto systémov svedčia o potrebe venovať sa prob-

lematike automatického popisu ich kinematických štruktúr. Je eko-

nomicky výhodnejšie mať otvorený modulárny systém so schopnos-

ťou automatickej zmeny štruktúry podľa potreby, ako mať uzavretý 
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Export 
programu 

do robotizovaného 
pracoviska

TEXT/FOTO: Milan Buchel, Tomáš Pintér, Pavol Božek, Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky, MTF STU v Trnave

Systém popísaný v  príspevku poskytuje nástroje na zvýšenie ziskovosti 
robotizovaného systému tým, že umožní vykonávať úlohy, akými sú napríklad 
školenie, programovanie a  optimalizácia bez nutnosti zásahu do výrobného 
procesu. 

T
o prináša veľa výhod – napríklad 

zníženie rizika, rýchlejšie spustenie 

prevádzky, rýchlejšie zmeny nasta-

vení, zvýšenie produktivity.

Popisované laboratórium je postavené na 

virtuálnom riadiacom systéme – presnej 

kópii skutočného softvéru, ktorý riadi mo-

del robota. Preto umožňuje veľmi realistic-

ké simulácie s využitím reálnych robotických 

programov a konfiguračných súborov, iden-

tických s tými, ktoré sa využívajú vo výrobe.

Praktická realizácia offline programovania

Cieľom riadenia objektu na virtuálnej scé-

ne je plne funkčný virtuálny priemysel-

ný robot riadený tak, ako v praxi. Virtuálny 

priemyselný robot je pre jednoduchosť ope-

rátorskej obsluhy a  jednoduchosť prístupu 

k  jednotlivým funkciám v  používateľskom 

režime vhodný na výučbu systému riade-

nia a programovania NC strojov na rôznych 

stupňoch vzdelávania obslužného personálu 

(Kňažík, 2009). Pre projekt export programu 

z virtuálneho prostredia [v literatúre nazýva-

né aj offline programovanie) sme mali k dis-

pozícii angulárny robot DP01 (obr. 1)].

Kinematika angulárneho robota

Všetky ramená angulárneho robota vyko-

návajú rotačný pohyb so šiestimi stupňami 

voľnosti. Kinematika takéhoto robota má 

otvorený kinematický reťazec. Kinematický 

reťazec možno reprezentovať grafom, kde 

kĺby tvoria uzly a  ramená vytvárajú hrany 

grafu. Charakteristické body v  kinematike 

angulárneho robota sú body, ktorými pre-

chádzajú osi rotácie. Keďže os rotácie nie je 

jednoznačne určená okolo jedného bodu, je 

nutné určiť os súradnicového systému, ktorá 

je rovnobežná s touto osou rotácie.

Model robota je angulárny typ súradného 

systému. Skladá sa zo základne, dvoch ra-

mien, elektromagnetického chápadla a kĺbov, 

ktoré spájajú jednotlivé kinematické dvojice. 

Pre účely programovania je potrebné nasle-

dovné názvoslovie. Uhol gama = OSJ1, Uhol 

alfa = OSJ2, Uhol beta = OSJ3, Hlavné rame-

no = Horné rameno = Rameno 1, Pomocné 

rameno = Predné rameno = Rameno 2.

Princíp programovania robota spočíva v za-

znamenávaní pozícii a uhlov kĺbov a ich ná-

slednom dynamickom overení. Program ro-

bota obsahuje sled pozícií s  uhlami kĺbov 

a  pripojenými inštrukciami. Programátor 

teda potrebuje poznať nulovú polohu efek-

tora (súradnice [X0,Y0,Z0]) a  programo-

vať robotovi posuny na nové súradnice 

([X1,Y1,Z1]) alebo uhly, o ktoré sa majú ra-

mená pootočiť.

Krokovým motorom robota však nie je mož-

né zadať tieto pozície. Tie treba ovládať po-

mocou cyklického púšťania prúdov k  jed-

notlivým cievkam motorov (kroky). Takže 

výstupom aplikácie s  virtuálnym robotom 

budú síce naprogramovane pozície, ale tie 

budú transformované do povelov pre mo-

tory a to, ktorý motor a kedy sa má spustiť 

a koľko krokov má vykonať. 

The export of the user program from the 
virtual to the real robotic workplace
The use of a virtual robot technology operates 

as if you had a  real robot on your computer. 

Offline programming is the best way how 

to maximalize the return of investments of 

robotic workplaces. Programming of a  robot 

on PC without the need of production stop is 

enabled by software for simulation and offline. 

It also enables to prepare robot programmes in 

advance, what increases overall productivity.

r e s u m é

Obr. 1: Laboratórny robot
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Obr. 2 znázorňuje export programu z virtu-

álneho prostredia formou blokovej schémy. 

Matematický opis robota 

Z  uvedeného vyplýva, že na úspešné rieše-

nie projektu je pre začiatok potrebné vyrie-

šiť matematický opis robota, ktorým určíme 

vzťahy medzi počtom vykonaných krokov 

motorov a uhlami pootočenia ramien, resp. 

súradnicami efektora tak, ako na obr. 3.

Matematická aplikácia kosínusovej vety

Na určenie počtu krokov jednotlivých mo-

torov, ktoré sa majú vykonať na presunutie 

magnetického chápadla z  bodu [X0,Y0,Z0] 

do bodu [X1,Y1,Z1], resp. naopak, možno 

použiť nasledujúce matematické úvahy. Na 

popis všeobecného trojuholníka je z  mate-

matiky známa kosínusová veta {1}, kde „a“, 

„b“, „c“ sú strany trojuholníka a alfa je uhol, 

ktorý zovierajú strany „b“ a „c“.

a2 = b2 + c2 – 2.b.c.cos(alfa)  {1}

Táto známa formulácia postačí na prepo-

čet pootočenia troch pohonných jednotiek 

na zmenu polohy magnetického chápadla 

v priestore a naopak.

Určenie súradníc elektromagnetického 
ejektora

Základ pre výpočet polohy chápadla 

v  priestore tvorí všeobecný trojuholník vy-

tvorený hlavným ramenom, pomocným ra-

menom (vrátane chápadla) a  imaginárnou 

čiarou od ukotvenia hlavného ramena po 

chápadlo. 

Obr 2 Bloková schéma export programu 
z virtuálneho prostredia

Obr. 3 Laboratórny angulárny robot DP01 s vyznačenými 
trojuholníkmi potreb  nými pre výpočet krokov motorov

Obr. 5 Základný výpočtový trojuholník vodorovnej roviny

Dôležité uhly v tomto trojuholníku sú beta 

(uhol medzi hlavným a  pomocným rame-

nom) a  alfa R (uhol medzi hlavným rame-

nom a  imaginárnou čiarou). Trojuholník je 

zobrazený na obr. 4. 

Tento trojuholník možno popísať pomocou 

kosínusovej vety a možno priamo z neho vy-

počítať súradnicu „Z“ a  imaginárnu súrad-

nicu „X s  čiarou“. Ďalej je nutné definovať 

trojuholník tvorený súradnicami „X“, „Y“, a „X 

s čiarou“, pričom uhol gama (pootočenie ro-

bota okolo svojej osi) zviera súradnica „X“ 

a „X s čiarou“ (obr. 5).

Na základe týchto úvah možno určovať 

uhly jednotlivých ramien robota zo súradníc 

magnetického chápadla v  priestore a  nao-

pak. Príklad matematického vyjadrenia popí-

saných závislostí má nasledujúcu formu, kde:

r() – imaginárna čiara

alfaXZadane, _alfaX – uhol alfax zadaný, vy-

počítaný

_alfa – uhol alfa vypočítaný

alfaR() – uhol alfaR vypočítaný

betaZadane, _beta – uhol beta zadaný, vy-

počítaný

gamaZadane, _gama – uhol gama zadaný, 

vypočítaný

_x(), x – súradnica X vypočítaná, zadaná

_y(), y – súradnica Y vypočítaná, zadaná

_z(), z – súradnica Z vypočítaná, zadaná

rameno2 – pomocné rameno

rameno 1 – hlavné rameno

krok m1,2,3 – počet krokov, ktoré má motor 

1, 2, 3 vykonať na posunutie ramena na prís-

lušnú súradnicu, resp. uhol.

_alfa_zkrokov, _beta_zkrokov, _gama_zkro-

kov – príslušné uhly alfa, beta, gama vypočí-

tané zo známeho počtu krokov o ktorý kro-

kový motor 1, 2, alebo 3 pootočil.

Obr. 4 Základný výpočtový trojuholník zvislej roviny
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Diplomová práca roka
TEXT: Michal Múdrý FOTO: archív redakcie

Súťaž Cena vydavateľstva Media/ST – Diplomová práca 

roka 2011 organizovaná vydavateľstvom Media/ST, s. r. o., už 

pozná výsledky nultého ročníka v kategórii Strojárstvo a IT.

Z
o všetkých zúčastnených prác vybrala odborná porota jed-

nu dizertačnú a  tri diplomové práce. Abstrakty víťazných 

prác vám prinášame v printovej verzii časopisu, ďalšie oce-

nené práce môžete nájsť v  elektronickej verzii mesačníka 

Strojárstvo/Strojírenství a na web stránke www.engineering.sk.

Odborná porota ocenila tieto práce:

Dizertačná práca: 1. miesto

Názov: Možnosti suchého obrábění niklových slitin 
(disertační práce v oboru Strojírenská technologie)

Autor: Ing. Ryszard Konderla, Ph.D, 2011, FS VŠB – TU Ostrava

Abstrakt:

Disertační práce je zaměřena na suché obrábění niklových slitin. 

Jedná se o soustružení niklové superslitiny Inconel 718 noži s vyměni-

telnými břitovými destičkami ze slinutého karbidu a řezné keramiky 

bez použití procesní kapaliny.

V úvodu je proveden rozbor vhodných řezných materiálů pro ob-

rábění niklových slitin. Další kapitola je zaměřena na obrábění nik-

lových slitin nástroji s  definovanou geometrií břitu (soustružení, 

frézování a  vrtání). Jsou zde uvedeny doporučené řezné podmín-

ky a  geometrie řezných nástrojů. Následují kapitoly, které jsou za-

měřeny na opotřebení nástrojů, drsnost obrobeného povrchu, sí-

lové poměry při procesu řezání a  na zbytková napětí vnesena do 

obrobeného povrchu v průběhu obrábění. V kapitolách jsou rovněž 

popsány různé metody měření jednotlivých výše uvedených para-

metrů. Hlavní část disertační práce obsahuje popis jednotlivých čás-

tí experimentu, použité stroje, nástroje a řezné parametry pro obrá-

bění, použité metody a přístroje pro měření jednotlivých parametrů. 

Hlavní část experimentu – měření opotřebení a trvanlivosti jednot-

livých vyměnitelných břitových destiček a měření drsnosti povrchu 

byla provedena ve firmě OSSIKO v. s. p. a v laboratořích Katedry ob-

rábění a montáže FS VŠB – TU Ostrava. Měření sil při obrábění bylo 

provedeno na Žilinské univerzitě a měření zbytkových napětí bylo 

provedeno v laboratořích Katedry mechanické technologie FS VŠB 

– TU Ostrava.

Následuje rozbor a vyhodnocení naměřených výsledků experimentů. 

Všechny naměřené hodnoty byly statisticky zpracovány v programu 

STATGRAPHIC. V této části disertační práce je také uvedeno zdůvod-

nění jednotlivých výsledků.

Závěrečná část obsahuje shrnutí výsledků. Jsou zde uvedeny závěry 

a přínosy pro vědu a výzkum a také pro praxi. V této kapitole jsou 

rovněž uvedena doporučení pro další výzkum popisované problema-

tiky, návrh dalších experimentů a měření pro lepší zdůraznění a po-

tvrzení dosažených výsledků a nalezení nových závislostí mezi popi-

sovanými parametry při obrábění niklových slitin.

Diplomové práce: 1. miesto

Názov: Návrh asistenčního robotu 
pro osazování dveří a manipulaci s nimi
Autor: Ing. Petr Kopec, 2011, FS VŠB – TU Ostrava

Abstrakt:

Práce se zabývá návrhem a konstrukcí asistenčního robotu pro osazo-

vání dveří a manipulaci s nimi. Součástí práce je analýza trendů v této 

oblasti, následné vyhodnocení a návrh řešení pomocí výsledků ana-

lýz z programu TechOptimizer 3.0. Výsledná varianta je zkonstruová-

na v 3D a rozpracována do úrovně sestavných výkresů s vyžitím CAD 

systému Pro/Enginner, Inventor a AutoCAD 2010. Základní návrho-

vé a kontrolní výpočty jsou uvedeny ve výpočtové zprávě. Část návr-

hových a kontrolních výpočtů realizovaných v programu MITCalc je 

z důvodu větší přehlednosti uvedena v příloze, která je součástí této 

práce. V závěru práce je uvedeno zhodnocení dosažených výsledků. 

Diplomové práce: 2. miesto

Názov: Komprese záznamu o IP tocích
Autor: Ing. Andrej Kaščák

Diplomové práce: 3. miesto

Názov: Kompletní pevnostní výpočet zadní nápravy 
nákladního automobilu.
Autor: Bc. Pavel Maršálek

Hlasovanie Vox populi
Hlasovania ste sa mohli zúčastniť aj vy, čitatelia časopisu Strojárstvo/

Strojírenství, na našej facebook fan page stránke. Zo všetkých prihlá-

sených prác vás najviac zaujala práca Ing. Erika Pradu zo Strojníckej 

fakulty Technickej univerzity v  Košiciach – Elektromagnetický akč-

ný člen pre pohyb lokomočnej štruktúry umelého hada. Na ďalších 

dvoch ocenených miestach sa umiestnili Ing. Lukáš Kousal z Vysokej 

školy banskej – Technickej univerzity v Ostrave s prácou Návrh nové 

technologie výroby lůžek nástrojů pro vyměnitelné břitové destičky 

a Ing. Jaroslav Ľalík z Technickej univerzity vo Zvolene vďaka diplo-

movej práci Zariadenie na meranie rovnosti pílových kotúčov.

Ukázka měření opotřebení VBD pomocí digitalizovaného dílenského 
mikroskopu; autor: Ing. Ryszard Konderla
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Asistenční robot pro osazování dveří; autor: Ing. Petr Kopec

Na ďalších ocenených miestach v kategórii Diplomové práce 
sa umiestnili:

Diplomové práce: 2. miesto

Názov: Komprese záznamu o IP tocích
Autor: Ing. Andrej Kaščák, 2011, FIT VUT v Brně

Abstrakt:

Diplomová práce pojednává o problémech komprese toků v  síťo-
vých zařízeních. Od řešení se očekává úspora paměti toků a uleh-
čení zpracování síťového provozu. V úvodu jsou popsány protokoly 
sloužící pro ukládání a manipulaci s daty, následuje rozprava o mož-
nostech současných kompresních metod. V  další části je podrob-
ná analýza zdrojových dat, která odhaluje jejich strukturu a složení. 
Přináší užitečné poznatky, které jsou dále použity při testování, zko-
umání možností a využití existujících kompresních metod při kom-
presi toků. Práce posléze experimentuje se ztrátovou kompresí, kde 
na základě výsledků testů, dojde k popsání nového přístupu kom-
prese založeného na ztrátové kompresi a klustrování toků. Závěrečná 
část práce obsahuje zhodnocení této metody a celkovou sumariza-
ci práce s nabídnutými návrhy možného pokračování vývoje v této 
problematice.

Diplomové práce: 3. miesto:

Názov: Kompletní pevnostní výpočet zadní nápravy 
nákladního automobilu
Autor: Bc. Pavel Maršálek, 2011, FS VŠB – TU Ostrava

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá komplexním pevnostním výpočtem zadní 
nápravy nákladního automobilu. Největší důraz je kladen na náboj 

Měření drsnosti na vzorku upnutém ve sklíčidle soustruhu; autor: Ing. Ryszard Konderla

kola, což je nově upravený prvek sestavy. V úvodu práce je popsán 
princip výpočtu statické úlohy řešené pomocí metody konečných 
prvků. Kompletní zadaná sestava je poté analyzována komerčním vý-
početním softwarem ANSYS Workbench 13.0.
Na závěr práce je kritická geometrie náboje upravena za účelem sníže-
ní napěťových polí. Pro vylepšení jízdních vlastností nákladního auto-
mobilu jsou předimenzovaná místa odlehčena. Vytvořený prototyp 
náboje vyhovuje zadaným podmínkám, disponuje menší hmotnos-
tí než předchozí model a je navrhnut s ohledem na výrobní proces. 
Upravená geometrie náboje je důkladně popsána. Práce je doplněna 
četnými přílohami a výkresovou dokumentací analyzované nápravy.
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Obchodný zástupca – autopriemysel

Španielsky výrobca presného spájacieho materiálu pre auto-
priemysel vyrábaného tvárnením za studena hľadá obchodné-
ho zástupcu pre SR. Spoločnosť už má zákazníkov v krajinách 
strednej Európy, vrátane Slovenska. Pohovor so zástupcom 
španielskej firmy sa bude konať na Slovensku.

UR113236

Živnostenský a podnikateľský veľtrh

V  čase od 21. do 24. marca sa bude v  hlavnom meste 
Slovinska, Ľubľani, konať 2. ročník Ľubľanského živnostenské-
ho a podnikateľského veľtrhu. Veľtrh, ktorý sa uskutoční na 
Hospodárskom výstavisku (Gospodarsko razstavišče), je urče-
ný na prezentáciu nových technológií, inovácií a zároveň pre 
inštitúcie, ktoré podporujú rozvoj všetkých typov podnikania.

UR123250

Konštrukčné materiály na predaj 

Sprostredkujeme predaj konštrukčných/stavebných materiálov 
slovenských firiem v Rumunsku – určené najmä pre výrobcov 
špeciálnych konštrukčných materiálov.

UR123251

Prenájom priestorov – Zlaté Moravce

Ponúkam do prenájmu podnikateľské priestory vhodné na vý-
robu alebo skladovanie. Priestory s  rozlohou 700  m2 výrob-
ných priestorov + administratívna časť – 4-ročná novostavba 
sa nachádzajú v Zlatých Moravciach.

UR123253

Ponuka skladových priestorov v BA

Podnikateľ z Bratislavy ponúka na prenájom sklad sídliaci na 
Starej Vajnorskej ceste 19 s výmerou 511 m2. Zároveň vlastní 
priľahlé parcely s výmerou 97 m2 a je aj podielovým vlastníkom 
prístupovej komunikácie.

UR113208
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