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Simulácia a off-line
programovanie robotov
TEXT/FOTO:

Kamil Trnka, Pavol Božek

Neustále znižovanie času výroby v podmienkach súčasných automatizovaných systémov si vyžaduje použitie off-line
programovania. Táto technológia je však na jednej strane podmienená reálnosťou namodelovaného stavu v porovnaní so
skutočným stavom, na strane druhej geometrickou presnosťou reálneho prostredia v porovnaní s nominálnymi hodnotami.

E

mulované (emulovanie = napodobňovanie, pozn. red.)
prostredie robota umožňuje naprogramovať robota pomocou počítača bez nutnosti zastavenia výroby a vopred pripraviť programy robotov, čo zvyšuje celkovú produktivitu.
Dokážeme tak vytvoriť realistické simulácie s využitím reálnych robotických programov a konfiguračných súborov identických s tými,
ktoré sú využívané vo výrobe. Programovanie robotov off-line predstavuje určitú výhodu nielen z hľadiska času a dostupnosti reálneho robota, ale aj z hľadiska bezpečnosti. Vo virtuálnom prostredí totiž neexistujú žiadne reálne bezpečnostné riziká prípadného úrazu
v dôsledku zlyhania techniky či personálu. Program je možné vytvoriť
a otestovať priamo vo virtuálnom prostredí, čím odpadá nutnosť disponovať naraz všetkými hardvérovými a technologickými prostriedkami výroby, prípadne pozastavenia výroby minimálne do doby nahrania programov online.
Prinicípy kinematickej simulácie robotov
Kinematická simulácia robotov je založená na použití softvéru reálneho kontroléra pre plánovanie pohybu, ktorý umožňuje extrémne
presné výpočty času a pohybov [2]. Simulácia sa vykonáva pre každú pracovnú stanicu/bunku a zahŕňa aj vstupno-výstupný tok súčastí dielov a technologických zariadení.
Simulačný model sa používa počas celého životného cyklu staníc
pre návrh a verifikáciu zmien geometrických, ako aj procesného toku.
Počet naplánovaných zmien sa zvyšuje úmerne s počtom projektov
prechádzajúcich stanicou/linkou a počtom projektov prebiehajúcich
súbežne s rôznymi aktivitami na rovnakých staniciach, ale v rozdielnych časových rámcoch [1]. Uvedené fakty naznačujú, že je dôležité
mať správne modely všetkých bežiacich staníc. Pre robotické stanice
je preto nevyhnutné použiť RCS-moduly za účelom docieliť rozhodnutia na základe správnych analýz.

Obr. 1 Kinematika pracovného nástroja – zváracie kliešte robota
(TCP – Tool Centre Point, J1, J2 – pevná a pohyblivá elektróda)

Pre realistickú simuláciu je nevyhnutné preddefinovať aj hraničné
hodnoty rotácií jednotlivých kĺbov. Na to je ideálne použiť strojové dáta reálneho robota, pretože tie nemusia byť pre rovnaké manipulátory použité na rôznych miestach výrobného systému identické.
Definovanie prejazdových bodov a generovanie pohybu
Aj keď väčšinu bodov trajektórie robota nemusia vždy tvoriť výlučne
pracovné pozície, výsledná trajektória je v konečnom dôsledku sekvenciou prejazdových a pracovných pozícií. Spravidla platí, čím ťažšie prístupné sú pracovné body, tým viac prejazdových pozícií bude
obsahovať trajektória robota. Plánovanie dráhy sa uskutočňuje bod
za bodom, pričom úlohou je dostať sa do pracovného bodu cez čo
najmenej pomocných prejazdových bodov. V konečnom dôsledku
môže priveľa prejazdových pozícií robota narušiť výsledný takt pracovného cyklu na linke. V tomto smere je kinematická simulácia nápomocná najmä pri odhaľovaní nedostatkov plánovania.

Vytvorenie geometrie a väzieb medzi jednotlivými telesami
Najprv je potrebné definovať model geometrie objektu. Väčšina súčasných CAPE nástrojov obsahuje integrované moduly pre modelovanie jednoduchých geometrických útvarov. Pre realistickú simuláciu môžeme využiť reálny 3D model robota priamo od jeho výrobcu
s vopred definovanou geometriou a kinematikou. Rovnako však môžeme navrhnúť geometriu s vlastnou kinematikou, prípadne upraviť kinematiku existujúceho modelu. Elementárne geometrické útvary budú potom predstavovať jednotlivé ramená a väzby, medzi nimi
kĺby robota. Pre klasický priemyselný robot so 6 stupňami voľnosti
treba definovať 6 osí. Každý kĺb bude definovaný pevným a pohyblivým článkom a osou, ktorá vymedzuje stred otáčania daného kĺbu.
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Obr. 2 Kinematická simulácia robota s použitím RRS modulu
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Na dosiahnutie čo najlepšieho času simulácie treba umiestniť a natočiť prejazdové body tak, aby robot využíval najmä pohyby kĺbov
s rýchlejšími pohonmi. V pracovných pozíciách sa robot pohybuje pomalšie, pretože parametre pohybu sú obmedzené presnosťou
a rýchlosťou technologického procesu.
Koncept off-line programovania v súradnicovom systéme obrobku
Cieľom väčšiny výrobcov je, aby sa programovanie všetkých robotov
robilo v off-line režime. To umožňuje vykonávať rýchle zmeny vo výrobe (cca desiatky hodín), zavedenie výroby nadchádzajúcich modelov (produktu) a dosiahnutie plnej výroby s vysokou kvalitou do niekoľkých týždňov [2]. Tým, že programy sú tvorené v režime off-line,
programátorské práce, ako aj simulácia, môžu byť vykonané ešte pred
začiatkom inštalačných prác. Programy možno otestovať a po inštalácii robotov sú pripravené na spustenie výroby.

Obr. 3 Súradnicový systém robota a obrobku

Pre jednoduchšiu realizáciu je vhodné programovať roboty v súradniciach výrobku. Súradnicový systém obrobku býva používaný v CAD
a CAPE systémoch (napr. Catia, Robcad). Aby bolo možné použiť koordináty z týchto systémov a previesť ich na roboty, teda naprogramovať off-line, roboty musia byť naprogramované v súradnicovom
systéme obrobku (Schlempp, 2005). Uľahčuje to aj plánovanie dráh
pre všetky príslušné diely, ak napríklad každá použitá póza či dráha
má len jednu sadu súradníc. Programovanie v súradnicovom systéme výrobku je spôsob, ktorý umožňuje rýchle a ľahké vyváženie póz
a dráh medzi rôznymi robotmi a stanicami.
Kompenzácia odchýlok medzi simuláciou a realitou
Pre zabezpečenie presnosti reálneho technologického procesu treba
off-line programy kalibrovať. Kalibrácia má najväčší vplyv na akceptovateľnosť off-line programovania, pretože len v prípade, že virtuálne prostredie dokáže byť exaktne mapované do reálneho prostredia,
môžeme automaticky generovaný program použiť v praxi [1].
Pred kalibráciou je potrebné odmerať presnú polohu obrobku vzhľadom k robotovi. Model obrobku musí presne korešpondovať s reál
nym prípravkom. Pomocou kalibračného nástroja zistíme polohu
TCP. Pre potreby kalibrácie stačí odmerať tri súradnice, z ktorých max.
dve môžu ležať na rovnakej priamke (Pires, 2007). Čím väčšia je vzájomná vzdialenosť bodov, tým presnejšia bude kalibrácia. Je dôležité
poznamenať, že predmetné súradnice musia mať svoj ekvivalent vo
virtuálnom prostredí, ktorý musí byť presne identifikovateľný.
Hlavným problémom pri zavádzaní offline programov sú tolerancie
robota. Je to spôsobené meracím systémom robota, ktorý meria polohu osí rotora v kĺboch, celkové odchýlky mechaniky, ako napríklad

Obr. 4 Porovnanie kalibračných dráh

pružnosť pohonu a výrobné nepresnosti, sa nezohľadňujú. Vzhľadom
na tieto faktory je kvôli presnosti merania dobré zvoliť také body,
pri ktorých konfigurácia kĺbov nedosahuje krajné polohy (robot je
príliš „napnutý“ a to zvyšuje hodnoty odchýliek). Pri vytváraní bodov vo virtuálnom prostredí sa tento efekt javí ako skutočná chyba.
Napríklad pri bodovom zváraní je potrebné dosiahnuť celkovú presnosť od 2 do 2,5 mm. S ohľadom na robota musí byť teda absolútna presnosť menej ako 1 mm. V prípade „Teach-in“ metódy sú tieto
odchýlky úplne vykompenzované, lebo pohyb TCP nástroja s plánovaným zaťažením sa zaznamenáva online programátorom (Poljovka,
2007). Tolerancia pre nahrané via pozície je ~1 mm a ~0,2 stupňov.
Pokiaľ sú via pozície v tolerancii, nie sú potrebné žiadne ďalšie opatrenia. Konštantné odchýlky sa označujú ako geometrické chyby a variabilné odchýlky ako negeometrické chyby. Ak existujú odchýlky medzi nominálnymi pozíciami a nahraným programom, môžu nastať tri
rôzne prípady, ktoré vyžadujú rôzne riešenia:
– Všetky nahrané pozície sú v poriadku, okrem via pozícií, ktoré nie
sú v tolerancii.
Riešenie: Aktualizovanie via pozícií v bunke.
– Všetky nahrané pozície majú konštantnú odchýlku.
Riešenie: Kontrola presnosti robota vzhľadom na mechanické požiadavky inštalácie na funkčné balíky a súvisiace objekty. Ak sa
riešenie nenájde, alebo je zdĺhavé a nákladné, môže byť použitá
kalibrácia.
– Náhodné odchýlky nahraných pozícií.
Riešenie: V prípade, že sa nenájde iné riešenie (podobné ako
v bode 2) môže ísť o geometrickú nepresnosť nástroja, resp.
prípravku.
Pozn.: Nominálne pracovné pozície nemusia byť nikdy upravované v simulačnom modeli.
resumé
Simulation and off-line programming of industrial robot working
procedures
Instalation of the device into plant prevent many hidden problems. The priority
is to resolve them as soon as possible and as best as possible. Today Robot
and Production Facilities Offline Programming is a considerable technological
and temporal advantage not only in introducing new production technology,
but also in application current production changes. Model construction of
manufacturing equipment, as well as the establishment of relevant robot
programs by simulation system represents a true picture of reality. This
paper presents the work done with one of the simulation system with off-line
programme generation and calibration capability.
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Obrázok 5: Porovnanie odchýlok nominálnych a reálnych pozícií

robota pre zvolenú operáciu je automatické vygenerovanie programu priamo v simulačnom prostredí. Tento program je vygenerovaný v natívnom jazyku podľa výrobcu
a typu robota. Výstupný kód možno používateľsky upraviť v simulačnom prostredí alebo priamo v robotovi. Neoddeliteľnou súčasťou tejto metodiky je kalibrácia off-line
programu na základe údajov z reálneho stavu. Výsledkom kalibrácie nemusí byť vždy
nahranie nového programu. V mnohých prípadoch postačuje posunutie súradnicového
systému pracovnej zóny robota. Kalibrácia
môže byť napriek tomu zdĺhavým procesom
a jej výsledok nie je vždy presný. Väčšinou
je to však spôsobené chybami meraní a zle
určeným pracovným bodom nástroja TCP.
Ďalšie chyby sa môžu vyskytnúť pri zavedení nominálnej záťaže počas výroby. Tie môžu
byť spôsobené neúmerným zaťažením robota počas merania. Preto je výhodnejšie realizovať merania pri reálnom zaťažení robota,
čo však vyžaduje použitie odlišnej technológie (meranie laserom, optické snímače, kamery, atď.).
Acknowledgements

Rozlišujú sa tri spôsoby kalibrácie [1]:
1. Kalibrácia zariadenia; Zosúladenie pozícií robotov v simulácii s polohami na
mieste ich použitia.
		Tu ďalej rozlišujeme dva prípady:
a) Robot je kalibrovaný vzhľadom na
polohu prípravku, v prípade že viacero robotov je pridružených k jednému prípravku.
b) Prípravok je kalibrovaný, v prípade
že viacero prípravkov je pridružených k jednému robotovi.
2. Kalibrácia nástroja; Pri výrobou podmienených odchýlkach nástroja od požadovaných hodnôt.
3. Kalibrácia robota matematickou korekciou pozičnej chyby, ktorá môže vzniknúť výrobou podmienenými rozmerovými a uhlovými odchýlkami osí
robota.
Vo väčšine prípadov sa pri zavádzaní off-line programov používa kalibrácia zariadenia,
resp. obrobku. Ako bolo spomenuté vyššie,
keďže off-line programy sú tvorené v súradnicovom systéme obrobku, pri kalibrácii dochádza na základe lineárnej transformácie
kalibračných párov k posunutiu počiatku
súradnicového systému obrobku. V skutočnosti sa však jeho poloha nezmení ani v simulácii ani v reálnom prostredí (Damotta
et all, 2004). Nové hodnoty jeho počiatku
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kompenzujú práve nesúlad medzi off-line
pracovnými pozíciami robota oproti skutočnosti. Získaná hodnota nahradí nominálnu
hodnotu stanovenú simuláciou. Výhodou
opísanej metódy je, že sa vlastne nemenia
súradnice pracovných pozícií, ale celý súradnicový systém sa posunie tak, aby pri nahraní
programu vykazovali natočenia kĺbov robota rovnaké hodnoty ako v simulácii a zároveň boli zachované nominálne hodnoty súradníc pracovných bodov danej technológie.
Záver
Výsledkom uvedenej metodiky je presný kinematický model s jednoducho identifikovateľnými parametrami. To zaručuje
predovšetkým off-line programovanie v súradnicovom systéme obrobku. V súčasnosti
používané CAPE nástroje predstavujú komplexný systém integrácie funkcionalít modelovania geometrie, kinematickej simulácie, off-line programovania a kalibrácie.
Nastavenia všetkých parametrov pohybu robota môže programátor vykonávať priamo
pomocou OLP kontroléra v závislosti od výrobcu robota. Každý bod dráhy robota si vyžaduje definovanie parametrov výrobného
procesu a špecifických parametrov pohybu
a rýchlosti práce robota. Rovnako dôležité
sú inštrukcie a podmienená logika práce nástroja. Výsledkom takto nakonfigurovaného

The contribution was elaborated within the
research project KEGA project No. 3-728509 Contents Integration and Design of
University Textbook „Specialised Robotic
Systems“ in Print and Interactive Modules
for University of Technology in Zvolen,
Trenčín University and Slovak University of
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Aplikácia inerciálneho
meracieho systému v obrábaní
TEXT:

Andrej Abramov, Pavol Božek FOTO: archív redakcie

Gravitačné zrýchlenia, zvlášť súvisiace s výrobnou technikou, sú väčšinou nežiaduce a na ich presné definovanie, analyzovanie
a optimalizovanie treba určiť ich parametre. Na to sa používajú rôzne meracie systémy, či už jednoduché alebo komplikovanejšie.
V praxi sa často stretávame s takým typom gravitačného zrýchlenia, ktorý má za následok rozkmitanie predmetu takým
spôsobom, že sa stáva nestabilným a vysoko nebezpečným pre svoje okolie (napríklad vŕtanie do nesprávne uchyteného
materiálu).

T

akto rozkmitaný predmet sa rozkmitáva vo všetkých troch osiach
a dokonca sa môže okolo týchto osí otáčať, čím sa buď poškodí,
alebo poškodí predmety vo svojej blízkosti.
Na odmeranie opísaného typu správania sa
predmetu (materiálu, obrobku) potrebujeme taký merací systém, ktorý dokáže odmerať gravitačné zrýchlenie vo všetkých troch
osiach trojrozmerného súradnicového systému. Môže to byť aj inerciálny merací systém.
Inerciálny merací systém je systém založený na nepretržitom vyhodnocovaní polohy objektu. Využíva senzory citlivé na pohyb, v našom prípade akcelerometre, ktoré
sú považované za primárne inerciálne senzory umiestnené na objekte.
Príspevok sa zaoberá návrhom meracieho systému, ktorý je využiteľný v technológii obrábania na meranie gravitačného zrýchlenia obrábaného materiálu. Ako primárny
snímač danej fyzikálnej veličiny bol implementovaný akcelerometer LIS3LV02D, ktorý
spolupracoval s procesorom MSP430 (Soták,
2009). Úlohou procesora je vyhodnocovanie nameraných údajov a komunikácia s PC.
Softvérové riešenie pozostávalo z programu
pre procesor MSP430, ktorý bol súčasťou

hardvéru a PC aplikácie, ktorá bola vytvorená
a pomocou ktorej sa namerané údaje spracovávali a vyhodnocovali. Správnosť vytvoreného systému bola overená testovaním.
Akcelerometer LIS3LV02D
LIS3LV02DQ je priestorový akcelerometer
s digitálnym výstupom. Akcelerometer obsahuje senzor (citlivú časť) i kompletnú elektroniku, pomocou ktorej zbiera informácie z okolitého sveta. Je vyrobený systémom
MEMS technológií pomocou pružných silikónových štruktúr. Tie sú pevne spojené s podložkou v kotvách a umožňujú pohyb v rovine paralelnej so substrátom. Citlivá
časť je umiestnená na hornej časti senzora preto, aby sa zabránilo zablokovaniu
pohyblivého mechanizmu počas zapuzdrovania. Digitálny výstup zo senzora je voliteľný I2C (Inter Integrsted Circuit Bus) alebo
SPI (Serial Peripheral Interface). Elektronika
spracúvajúca informácie zo senzora je zhotovená CMOS-ovou (Complementary
Metal – Oxid Semiconductor) technológiou. Týmto spôsobom je zaručená kompatibilita oboch častí (mechanickej i elektrickej) (Husák, 2010). Vyhodnocovacia
elektronika je v procese výroby nastavená

presne na mechanické vlastnosti snímača.
Akcelerometer LIS3LV02DQ umožňuje softvérové nastavenie voľby rozsahu ± 2 g alebo ± 6 g. Podobne ako voľbu rozsahu možno zvoliť aj nastavenie rozsahu snímaných
frekvencií až do 2 540 Hz. Self test obvodu
umožňuje zabezpečiť 100-percentnú funkčnosť systému. Akcelerometer obsahuje obvody na generovanie prerušenia, indikujúce napríklad voľný pád, alebo sa dá nastaviť,
ak zrýchlenie v niektorej osi (napr. želanej)
prekročí nastavenú hodnotu. Všetky nastavenia senzora sa uskutočňujú zapisovaním do príslušného registra akcelerometra.
Senzor sa dodáva v plastovom puzdre QFPN
28 a rozsah pracovných teplôt je – 40 °C až
+ 85 °C.
resumé
Application of inertial measurement system
in machining technology
In the industrial praxis we are often meet
with troubles, where is measuring of gravity
acceleration needed to get solutions. In industry,
these troubles occures in specific activities, for
example drilling, machining different materials,
developing cars, in work of circulate machines
or internal combustion engines.
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Obr. 1 Štruktúra akcelerometra LIS3LV02DQ

Na obrázku 1 je zobrazený proces snímania zrýchlenia. Citlivú časť
tvoria kapacitné polomosty – každý pár pre jednu os. Fyzickým usporiadaním je definovaný systém pre danú os. Zrýchlenie pôsobiace na
senzor zapríčiní vychýlenie senzorickej časti z kľudovej polohy a následne nastáva rozladenie kapacitného polomosta. Toto rozladenie
je prostredníctvom multiplexora privádzané na nábojový zosilňovač.
Ten prevádza napäťové impulzy z meracieho kondenzátora pomocou nábojovej integrácie na užitočný signál. Hodnota kondenzátora
je v pokojovom stave niekoľko pF, pri zrýchlení jeho zmena dosahuje maximálne do 100 pF. Zosilňovače používané v meracom reťazci
sú nízkošumové, aby svojou činnosťou neovplyvňovali hodnotu napäťového signálu, ktorý je nositeľom informácie o zrýchlení a postupuje ďalej k ΣΔ prevodníku, ktorý je spätý s rekonštrukčným filtrom.
Rekonštrukčné filtre odstraňujú vysoké frekvencie ktoré vznikajú pri
kvantovaní. Rozsah údajov na výstupe je závislý od voľby „decimation faktora“, ktorý si nastavuje používateľ a pohybuje sa od 40 Hz
po 2 520 Hz. POužívateľ pristupuje k meraným údajom a k nastavovacím registrom prostredníctvom digitálnej komunikácie rozhraním
I2C alebo SPI.

2. 16-bitová RISC architektúra, ponúka pre aplikácie rovnaký výkon
pri menšom kóde
• kompaktné jadro redukuje spotrebu energie, a teda i cenu,
• je optimalizovaný pre programovanie vo vyššej úrovni,
• len 27 inštrukcií a sedem adresných módov,
• rozsiahle vektorové prerušenia.

Obr. 3 Štruktúra jadra MSP430F449

PC aplikácia
Obr. 2 Kontaktová časť akcelerometra (rozmiestnenie)

Procesor MSP430
Úlohou Procesora MSP430 (obr. 3.) je vyhodnocovať a odosielať namerané údaje do PC. Zahŕňa 16-bitovú RISC (Reducet Instruction
Set Computer) architektúru, periférne obvody a flexibilné systémové hodiny. Používa Von Neumanovu štruktúru pamäti, čiže má oddelenú dátovú časť pamäte od pamäte programu (Hubálek & Adámek,
2010). Združuje modem s modulárnou pamäťou. Vyznačuje sa týmito vlastnosťami:
1. Nízky príkon, vhodný pre aplikácie napájané batériami,
• 0,1 μA pre udržanie RAM,
• 0,8 μA real-time hodiny,
• 250 μA / MIPS spotreba.
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Na meranie gravitačného zrýchlenia pri vŕtaní bola vytvorená PC
aplikácia v programovacom jazyku C++, v programovacom prostredí C++ Builder 6 doplnená o komponent AsyncPro pre sériovú komunikáciu. Výstupom aplikácie je číselný výstup nameraných hodnôt a grafický priebeh meraných hodnôt. Ďalej sa skladá z dvoch
okien (obr. 4 a 5). Okno ,,Form1“ predstavuje hlavné okno – aplikácia a Okno ,,Form2“ predstavuje okno pre nastavenie portov. Číselné
hodnoty sa zapisujú do komponentu ,,RichEdit“ a grafický výstup je
reprezentovaný komponentom ,,Image“, do ktorého sa vykresľuje grafický priebeh merania. Na nastavenie parametrov portu sa použije tlačidlo ,,COM PORT“, ktoré vyvolá otvorenie okna ,,Form2“ pre nastavenie parametrov. Na vyselektovanie portu sa použije tlačidlo ,,Select
port“ a zároveň aplikácia začne prímať údaje od snímača a komponent „Label7“ vypíše ,,otvorený“. V tomto stave aplikácia zapisuje údaje zo snímača do komponentu ,,RichEdit“, graficky vykresľuje aktuálny

S T R O J E

priebeh merania do komponentu ,,Image“
a zapisuje aktuálnu hodnotu zrýchlenia do
,,Label1“, ,,Label2“, ,,Label3“. Ukončenie merania sa vykoná po stlačení tlačidla ,,Zatv. Port“
ktoré zatvorí port a tak sa meranie preruší.

Obr. 4 Okno ,,Form1“ aplikácie v návrhovom zobrazení

systému a zmerať rozdiel v gravitačnom
zrýchlení obrábaného materiálu pri vŕtaní
s ostrým a opotrebeným vrtákom.
1. Meranie bolo realizované na nasledujúcom HW vybavení:
2. vŕtačka NAREX EV 13 F-H3,
3. stojan na vŕtačku NAREX profi,
4. vrták do kovu Ø 6 mm,
5. obrábaný materiál,
6. závažie s hmotnosťou 4 kg,
7. svorky na uchytenie akcelerometra,
8. svorka na uchytenie stojana na pracovný stôl,
9. akcelerometer LIS3LV02DQ s procesorom MSP430,
10. napájací zdroj el. napätia 12 V,
11. PC s novou, originálnou aplikáciou.
Experiment pozostáva z vŕtania do skúšobnej vzorky 100 x 20 x 4 mm z materiálu konštrukčnej nelegovanej ocele triedy 10 novým vrtákom do kovu s priemerom 6 mm.
Uskutočnilo sa desať po sebe nasledujúcich vŕtaní tým istým vrtákom do jedného
obrobku. Následne sa urobilo 50 vŕtaní bez
merania, čím sme dosiahli opotrebenie vrtáka. Z prvých desať meraných vŕtaní bol urobený aritmetický priemer a vykreslený graf.
Posledných 10 meraní sa uskutočnilo po
spomenutom opotrebení vrtáku. Úlohou
bolo porovnať a vyhodnotiť graf aritmetického priemeru s ostrým vrtákom a graf nameraných hodnôt s opotrebeným vrtákom.

Obr. 5 Okno ,,Form2“ aplikácie v návrhovom zobrazení

Testovanie meracieho systému
Testovanie pozostáva z experimentu, ktorý má overiť približnú presnosť meracieho

Obr. 6 Graf nameraných hodnôt aritmetického
priemeru prvých desiatich vŕtaní:

a
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Obr. 7 Graf nameraných hodnôt pri vŕtaní so
zatupeným vrtákom:

Z výsledných grafických priebehov je zrejmé,
že hodnoty gravitačného zrýchlenia v oboch
grafoch sa mierne líšia, čo by malo byť spôsobené opotrebením vrtáku. Z merania vyplýva, že pri opotrebenom vrtáku (obr. 7) sú
hodnoty gravitačného zrýchlenia obrábaného materiálu v celom rozsahu merania menšie ako pri novom vrtáku (obr. 6).
Záver
Merací systém ako celok je funkčný. Namerané
výsledky sú vzhľadom na podmienky merania
uspokojivé. Jeho uplatnenie je všestranné, či
už pri meraní gravitačného zrýchlenia obrábaného materiálu pri vŕtaní, ako to bolo v tomto prípade, alebo v mnohých iných oblastiach,
kde treba merať gravitačné zrýchlenie. K flexibilite celého systému prispieva aj fakt, že PC
aplikáciu sme vytvorili tak, aby používateľ mohol s nameranými hodnotami pracovať podľa
vlastnej požiadavky.
Cieľom úlohy bolo vytvoriť merací systém,
využiteľný v technológii obrábania na meranie gravitačného zrýchlenia obrábaného materiálu. Tento systém je zložený z hardvérovej
a softvérovej časti. Hardvér sa skladá z procesora MSP430 a akcelerometra LIS3LV02DQ.
Softvérová časť obsahuje PC aplikáciu vytvorenú v prostredí C++ Builder 6, ktorá poskytuje grafický a číselný výstup nameraných
hodnôt. Takto vytvorený merací systém bol
následne testovaný. Cieľom testovania bolo
overiť správnu funkciu celého systému a rozdiel v gravitačnom zrýchlení pri vŕtaní s novým a opotrebeným vrtákom.
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Deformácia a tuhosť
čelného ozubenia
TEXT/FOTO:

Ing. Silvia Medvecká – Beňová, PhD., Katedra konštruovania, dopravy a logistiky, SjF TU Košice

Zvyšovanie výkonov a zlepšovanie zaťažení strojov s ozubeným prevodom vedie k rastu technickej úrovne strojov, ale
mnohokrát na úkor zhoršovania kvality životného prostredia. Jedným z faktorov, zhoršujúcich životné prostredie je hluk, na
ktorý v ozubených prevodoch vplýva najmä periodická zmena tuhosti ozubenia počas záberu. Deformácia, ako aj tuhosť zubov
čelných ozubených kolies, nie je konštantná.

Z

ávisí od tvaru zubov, teda od základných parametrov skúmaného priameho čelného ozubenia, ako sú počet zubov, modul ozubenia, uhol záberu, šírka ozubenia, korekcia
a modifikácia ozubenia.

Deformácia a tuhosť čelného ozubenia
Vzhľadom na zložitý tvar zubov je teoretické určenie deformácie
a tuhosti obtiažne. Tejto problematike sú venované mnohé práce.
Východiskovým predpokladom býva spravidla silne zidealizovaná
predstava lineárnej závislosti výchylky zuba na zaťažení a zub je považovaný za nosník namáhaný ohybom. Otázka presného určenia tuhosti a deformácie zubov ostáva aj v súčasnosti nedoriešená na požadovanej úrovni, preto sa spravidla používajú experimentálne zistené
hodnoty.
Doterajšie experimentálne postupy, zaoberajúce sa hodnotením tuhosti ozubených kolies, vychádzajú zo statického merania deformácie ozubenia zaťaženého konštantnou silou alebo seizmickým meraním odchýlok pri pomalom otáčaní. Ďalšie experimentálne postupy
vychádzali z merania optických javov. Široké praktické použitie mala
najmä metóda rovinnej fotoelasticimetrie.
V poslednej dobe, pri stále rýchlejšie sa rozvíjajúcej výpočtovej technike, ktorá vykonáva rozsiahle výpočty, sa v dostupnej literatúre môžeme stále častejšie stretnúť s modernými numerickými metódami
riešenia širokej problematiky ozubených kolies. Medzi tieto metódy
patrí aj metóda konečných prvkov, ktorá je ako jedna z numerických
metód matematiky široko používaná pri riešení úloh pružnosti a pevnosti, dynamiky poddajných telies, prenosu tepla a mnohých ďalších
inžinierskych problémov.
Príspevok sa venuje analýze parametrov, ovplyvňujúcich deformáciu a tuhosť čelného ozubenia, kde je podkladom na určenie tuhosti
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ozubenia deformácia ozubenia riešená pomocou metódy konečných
prvkov.
Vplyv počtu zubov na deformáciu a tuhosť zubov
Pri zväčšovaní počtu zubov, ale pri dodržaní ostatných parametrov
ozubenia (modul ozubenia, uhol záberu, šírka ozubenia...), deformácia zubov klesá, teda so zväčšovaním počtu zubov tuhosť rastie.
Na obr. 1 a 2 sú zobrazené priebehy deformácie a tuhosti v závislosti od počtu zubov skúmaných ozubených kolies, pričom jednotlivé
krivky zobrazujú priebehy deformácie (obr. 1) a tuhosti (obr. 2) pre
jednotlivé ozubené kolesá s počtom zubov 17, 19, 21, 27, 35 a 61, pri
module m = 1 mm, aktívnej šírke ozubených kolies b = 20 mm a zaťažujúcej sile Ftb = 1 000 N, riešené pomocou metódy konečných prvkov (ďalej len MKP), pri uvažovaní jednopárového záberu.

Obr. 1 Závislosť deformácie od počtu zubov pri jednopárovom zábere
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líšia v stotisícinách mm. Tento rozdiel je spôsobený rôznou hustotou
sieťovania modelu v programe Cosmos/M, a to najmä pri porovnaní hustoty siete modelu s modulom 1 mm a 20 mm. Preto pri zanedbaní týchto malých rozdielností možno tvrdiť, že deformácia a teda
i tuhosť priameho čelného ozubenia nie sú závislé od veľkosti zubov,
teda od modulu.

Obr. 2 Závislosť tuhosti zubov od počtu zubov pri jednopárovom zábere

Priebeh celkovej tuhosti ozubenia troch skúmaných čelných ozubených kolies v závislosti od zmeny počtu zubov je zobrazený na obr. 3.
Celková tuhosť ozubenia závisí od počtu zubov tak, že s rastúcim
počtom zubov rastie aj tuhosť ozubenia.

Obr. 5 Závislosť deformácie od modulu ozubeného kolesa

Vplyv jednotkového posunutia profilu na deformáciu a tuhosť zubov
Pri voľbe jednotkového posunutia sme obmedzovaní požiadavkami
na správnu funkciu súkolesia, to znamená na dosiahnutie plynulého
záberu s konštantným prevodovým pomerom. Pri určovaní vplyvu
voľby jednotkového posunutia na deformáciu a tuhosť zubov určovanú pomocou MKP som dospela k záveru, že zväčšovaním jednotkového posunutia deformácia skúmaného zuba klesá, a teda tuhosť
rastie. Na obr. 6 je zobrazený priebeh tuhosti zuba čelného ozubeného kolesa s počtom zubov z = 61, modulom m = 1 mm, šírkou ozubenia b = 20 mm a zaťažujúcou silou Ftb = 1 000 N, ak zub je zaťažený podľa obr. 4, pri meniacich sa hodnotách jednotkového posunutia
x = -1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1. Zväčšovaním jednotkového posunutia deformácia skúmaného zuba klesá a tuhosť rastie.

Obr. 3 Závislosť tuhosti čelného ozubenia od počtu zubov

Vplyv modulu na deformáciu a tuhosť ozubenia
Pri určovaní závislosti deformácie zubov od modulu pomocou MKP
je dôležitá správna voľba hustoty siete pri sieťovaní jednotlivých modelov skúmaných ozubených kolies. Deformácia bola skúmaná MKP
v mieste zaťaženia, ak sila pôsobí na špičku zuba (obr. 4) riešenej ako
rovinná úloha na modeloch čelných ozubených kolies s priamymi zubami s počtom zubov z = 19, šírkou ozubenia b = 20 mm, zaťažujúcej sile Ftb = 500 N a pri meniacom sa module.

Obr. 6 Vplyv jednotkového posunutia na tuhosť zuba

Zuby ozubených kolies sa vplyvom zaťaženia deformujú. To je príčinou niektorých negatívnych, ale aj pozitívnych dôsledkov, preto
je znalosť deformačných vlastností ozubenia ako aj tuhosti ozubenia dôležitá.
resumé
The deformation and stiffness of the spur gear teeth

Obr. 4 Zaťaženie zuba

Na obr. 5 je priebeh deformácie pri meniacom sa module ozubenia
(m = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20). Číselné hodnoty deformácie sa

Increasing and improving the performance of machines loaded with gearing leads to an increase in technical level of machines, but often at the expense of environmental degradation. One of the factors that aggravate environmental noise, which affects the gearing in particular the periodic change
of tooth stiffness throughout the frame. Deformation as well as stiffness the
teeth of spur gears is not constant. Depends on the shape of the teeth, thus
the basic parameters of examined spur gears, such as number of teeth, tooth
module, pressure angle, the width of teeth, teeth correction and modification.

Príspevok vznikol pri riešení grantového projektu VEGA.: „1/0304/09 – Ovládnutie nebezpečných vibrácií pohonu mechanických sústav“.
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Uplatnenie metódy PhotoStress
TEXT/FOTO:

Ing. Róbert Huňady, PhD. a kol., Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky, SjF TU Košice

K najpoužívanejším optickým metódam využívaným na Katedre aplikovanej mechaniky a mechatroniky Strojníckej fakulty TU
v Košiciach pri experimentálnej napäťovej analýze mechanických a mechatronických sústav patrí metóda PhotoStress. Okrem
jedinečnej schopnosti vizualizovať funkciu deformácií a napätí umožňuje aj kvantifikovať deformácie a napätia v ľubovoľnom
bode na aplikovanom fotoelastickom povrstvení skúšaného prvku.

V

ýhoda tejto metódy oproti iným
experimentálnym a numerickým
metódam, spočíva v tom, že experimentálnu analýzu možno vykonať na reálnom konštrukčnom prvku pri
reálnom zaťažení. Pomocou nej je možné
identifikovať faktory, ktoré sa nedajú identifikovať inou metódou.
Metóda PhotoStress

Ide o experimentálnu metódu, využívanú na
určenie deformácií a napätí na fotoelasticky
povrstvených, staticky alebo dynamicky zaťažených konštrukčných prvkoch a ich sústavách.
Na základe fotoelastických javov vznikajúcich
na aplikovanom fotoelastickom povrstvení pri
zaťažení súčiastky, umožňuje získať kvantitatívne informácie, ktoré matematickým spracovaním či ďalším experimentálnym meraním
umožňujú určiť zložky deformácií, resp. zložky
napätí v bode, čiare alebo na ploche.
Túto metódu vytvoril M. Mesnager začiatkom
30. rokov minulého storočia. Fotoelastické
povrstvenie bolo vyrobené zo skla, ktorého
vysoká tuhosť a malá citlivosť na fotoelastické javy neumožňovali jej širšie využitie. Ďalšie
experimenty vykonané s použitím povrstvenia z bakelitu poskytovali zaujímavejšie výsledky, no z hľadiska použitých lepidiel a vznikajúcich okrajových efektov tiež neumožnili
výraznejšie rozšírenie metódy [10]. Jej rozšírenie umožnilo až uplatnenie epoxidových fotoelastických povrstvení a dvojzložkových lepidiel. Výrazný rozvoj metódy PhotoStress

nastal v ostatných rokoch minulého storočia a začiatkom tohto storočia, čo súvisí s rozvojom experimentálnych zariadení, počítačových a digitálnych technológií.
Princíp metódy
Na analyzovaný povrch skúmanej súčiastky sa aplikuje špeciálne deformačno-opticky citlivé fotoelastické povrstvenie. Ak je
súčiastka s aplikovaným fotoelastickým povrstvením zaťažená a následne osvetlená
polarizovaným svetlom z odrazového polariskopu, môžeme pri pohľade cez analyzátor polariskopu na fotoelastickom povrstvení pozorovať rozloženie deformácií a napätí
vo forme farebných fotoelastických pruhov.
Tieto pruhy okamžite poskytujú úplné vizuálne rozdelenie napätí a špičky vysokých
napäťových oblastí. Kvantitatívnu napäťovú
analýzu možno vykonať jednoducho a rýchlo s použitím optického kompenzátora pripevneného k odrazovému polariskopu.
Metóda PhotoStress umožňuje:
►►

►►

►►

okamžite identifikovať kritické oblasti
a zvýrazňovať oblasti s nízkym alebo
vysokým napätím,
merať smery a veľkosti hlavných pomerných deformácií, resp. hlavných normálových napätí,
merať špičky napätí a určovať napäťové
koncentrácie v okolí otvorov, drážok,
zaoblení a iných potenciálnych poruchových oblastí,

optimalizovať rozloženie napätí v súčiastkach a sústavách pre minimálnu hmotnosť
a maximálnu spoľahlivosť,
►► opakovane realizovať meranie na jednom konštrukčnom prvku pri rôznych
zaťaženiach bez potreby aplikácie nového
fotoelastického povrstvenia,
►► vykonávať merania v laboratóriu alebo
v teréne,
►► identifikovať a merať zvyškové napätia,
►► zisťovať pružné deformácie a zaznamenávať redistribúciu deformácií v plastickej
oblasti.
Pri určovaní parametrov smeru a veľkosti
hlavných pomerných deformácií a hlavných
normálových napätí metódou PhotoStress
využívame dva druhy fotoelastických čiar:
►► izoklínne čiary,
►► izochromatické čiary.
►►

Izoklínne čiary
Sú geometrické miesta bodov, pozdĺž ktorých sú smery hlavných normálových napätí rovnaké. Izoklíny sa javia ako čierne
čiary alebo plochy pri priamkovo polarizovanom svetle. Každá izoklína je charakterizovaná uhlovým parametrom α. Pri metóde
PhotoStress je uhlový parameter α v medziach 0° ≤ α ≤ 90°. Uhol α sa mení spojito, preto sa nasledujúce po sebe idúce izoklíny nepretínajú.
Spoluautori:
Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc.,
Ing. Peter Frankovský, PhD.

resumé
The PhotoStress method and Analysis
of Mechanical and Mechatronical Systems
This article is oriented to a presentation of the
optical method PhotoStress and its application
during experimental analysis of the main relative
deformations and the main normal stresses on the
photoelastically-coated design elements and systems.
This method can be used in the case of a static and
dynamic stress analysis for variously shaped elements
of mechanical and mechatronical systems. There are
described in this paper the theoretical principles of
this method, as well as its practical applications.
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Vybraným analyzovaným bodom na fotoelastickom povrstvení môže
prechádzať len jedna izoklína. Výnimkou sú singulárne body, ktorými môže prechádzať celý zväzok izoklín s ľubovoľným parametrom.
Na obr.1 sú zobrazené izoklínne čiary získané odrazovým polariskopom LF/Z-2 na fotoelasticky povrstvenej vzorke tiahla pri minimálnom zaťažení diametrálnym ťahom. Izoklíny sú zobrazené po 10º
prírastkoch od 0º do 90º, pričom izoklíny s uhlovým parametrom
α = 0º a α = 90º sú totožné. Registrácia a následné vykresľovanie
izoklínnych čiar slúžia na zostavenie súboru izostatických čiar I. a II.
osnovy, ktoré predstavujú smery hlavných normálových napätí, resp.
napäťové dráhy. Registrácia a vykresľovanie všetkých izoklín po analyzovanej ploche je nereálne. V praktických aplikáciách stačí registrovať a vykresľovať izoklíny získané po 5º alebo 10º prírastkoch od 0º do
90º. Postup zostrojenia súboru izostatických čiar I. a II. osnovy zo súboru izoklínnych čiar je podrobne popísaný v literatúre [9].

Izochromatické čiary
Izochromatické čiary sú spojnice bodov, pozdĺž ktorých je rozdiel
hlavných normálových napätí σ1 – σ2 konštantný. Na osvetlenom
fotoelastickom povrstvení sa javia ako čiary, resp. plochy rovnakej
(izo) farby (chromos) a vznikajú pri kruhovo polarizovanom svetle.
Tieto vznikajúce vzory na povrchu fotoelasticky povrstvenej, zaťaženej a následne polarizovaným svetlom osvetlenej súčiastky môžu byť
čítané ako topografická mapa, ktorá poskytuje vizualizáciu rozloženia
napätí po celej analyzovanej ploche. Za použitia kompenzátora nám
poskytujú kvantitatívne informácie o veľkostiach hlavných normálových napätí vo vybraných bodoch.
Ak nezaťaženú súčiastku postupne zaťažujeme, izochromatické
pruhy sa začnú objavovať najprv v miestach s najväčším napätím.
S rastúcim zaťažením sa objavujú nové pruhy a prvé pruhy sú stláčané k oblastiam s nízkym napätím. Zvyšovaním zaťaženia vznikajú
v oblastiach vysokých napätí ďalšie pruhy, ktoré sa pohybujú k oblastiam s nízkym alebo nulovým napätím, až kým sa nedosiahne maximálne zaťaženie. Izochromatické pruhy sú spojité, nikdy sa nekrižujú
ani navzájom nespájajú. Každý farebný izochromatický pruh vyjadruje určitú hodnotu dvojlomu, ktorému prislúcha určitá deformácia skúmanej súčiastky. Farba každého pruhu vyjadruje dvojlom alebo hodnotu rádu pruhu. Postupnosť jednotlivých izochromatických
pruhov je uvedená v literatúre [9]. Na obr. 2 sú zobrazené farebné izochromatické pruhy, vznikajúce pri postupnom zaťažovaní fotoelasticky povrstvenej vzorky tiahla diametrálnym ťahom.

T E C H N O L Ó G I E

Obr. 2 Izochromatické čiary pri postupnom zaťažovaní vzorky diametrálnym
ťahom

Meranie parametrov hlavných normálových napätí
Na vizualizáciu a meranie parametrov smeru a veľkosti hlavných normálových napätí sa využívajú bezkontaktné meracie zariadenia, odrazové polariskopy. Pracovisko autorov v súčasnosti disponuje tromi
odrazovými polariskopmi: M030, M040 a LF/Z-2 (obr. 3).

Obr. 3 Odrazové polariskopy:
a) M030,

Obr. 1 Izoklínne pruhy na vzorke tiahla pri minimálnom zaťažení
diametrálnym ťahom

a

b) M040,

c) LF/Z-2

Manuálny merací proces s použitím odrazových polariskopov pozostáva zo štyroch jednoduchých krokov:
určenie bodov záujmu na ploche fotoelastického povrstvenia,
určenie parametrov smeru hlavných normálových napätí (obr. 4a),
určenie parametrov veľkosti rozdielu hlavných normálových napätí
(obr. 4b),
určenie hodnôt jednotlivých hlavných normálových napätí.

Obr. 4
a) určenie smeru hlavných normálových napätí;
b) meranie parametra rozdielu hlavných normálových napätí

Manuálny merací proces s použitím odrazových polariskopov je pomerne zdĺhavý, najmä pri stanovení kvantitatívnych hodnôt separovaných hlavných normálových napätí vo viacerých bodoch fotoelasticky povrstvenej plochy skúmanej súčiastky. K urýchleniu procesu
merania s odrazovými polariskopmi M030, M040 a LF/Z-2 prispeje
novovyvíjaná softvérová aplikácia PhotoStress (obr. 5), ktorá na základe fotografie farebných izochromatických pruhov fotoelasticky
povrstvených, zaťažených objektov umožní jednoducho určiť smery a veľkosti separovaných hodnôt hlavných pomerných deformácií,
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resp. hlavných normálových napätí v bode, po úsečke alebo po krivke. Na určenie tretieho parametra potrebného na určenie separovaných hodnôt hlavných normálových napätí sú v súčasnosti v aplikácii zakomponované tri separačné metódy – metóda Slitting, metóda
šikmého osvetlenia a metóda rozdielu šmykových napätí.

Obr. 6 Rozbor napätosti otočného čapu nápravy automobilu

Záver

Obr. 5 Prostredie softvérovej aplikácie PhotoStress

Praktické využitie metódy PhotoStress
Metódu PhotoStress možno prakticky aplikovať v každej oblasti výroby a konštrukcie, kde je potrebná napäťová analýza, napríklad v automobilovom priemysle, v biomechanike, v poľnohospodárskych
strojoch, v letectve, v kozmonautike, pri stavbe konštrukcií, motorov,
tlakových nádob, plavidiel, mostov, kancelárskych zariadení, spotrebičov a mnohých ďalších. Množstvo praktických aplikácií metódy bolo
vykonaných i na našom pracovisku. Na obr. 6 je zobrazená praktická
aplikácia metódy PhotoStress pri rozbore napätosti otočného čapu
nápravy automobilu.

Metóda PhotoStress patrí k optickým metódam, ktoré sa čoraz viac
uplatňujú v oblasti experimentálnej napäťovej analýzy mechanických
a mechatronických sústav. Vývoj v tejto oblasti rýchlo napreduje zavádzaním nových meracích systémov a softvérových aplikácií, ktoré dokážu vyhodnocovať analyzované veličiny s vyššou presnosťou
a v oveľa kratšom čase. Vývoj nových softvérových aplikácií umožňuje širšie uplatnenie metódy PhotoStress pri napäťových analýzach
nielen v strojárskej praxi, ale aj v ďalších odvetviach priemyslu.
Poďakovanie
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Kompenzácia pružných deformácií
nosného systému obrábacích strojov
TEXT:

Ing. Jozef Svetlík, PhD., Dr.h.c. Ing. Michal Varchola, PhD., KVTaR, SjF TU v Košiciach FOTO: archív redakcie

Presnosti obrábacích strojov sa pri ich konštruovaní venuje veľa pozornosti. Veľmi často je cieľovou funkciou, pričom práve
presnosti obrábacích strojov sú podriadené ich ostatné prevádzkové ukazovatele. Okrem iných faktorov na presnosť obrábacích
strojov do značnej miery vplývajú aj pružné deformácie prvkov nosného systému, ktoré vznikajú pôsobením vonkajších síl, váhy
pohyblivých výkonných orgánov a upínacích síl.

T

ieto deformácie sa menia od niekoľko málo μm do tisícin μm.
Článok sa zaoberá možnosťami
zníženia pružných deformácií a ich
negatívnym pôsobením na presnosť obrábacích strojov.
Pružné deformácie prvkov nosného systému
obrábacích strojov
Deformácie prvkov nosného systému sú predovšetkým dané ich tuhosťou, čo je pri navrhovaní obrábacích strojov, teda ich nosného systému, veľmi dôležité. Obrábacie stroje,
hlavne presné a aj veľké stroje, treba navrhovať masívnejšie (na zabezpečenie vysokej tuhosti) ako iné stroje s tým istým pracovným zaťažením. Napríklad, deformácie
jednotlivých prvkov nosného systému jednostojanového sústruhu (obr. 1) s priemerom upínacej dosky 10 m a pri maximálnom
priemere sústruženia 22 m sú nasledujúce:
►► deformácia stojanu δ1 = 1,25 mm
►► deformácia konzoly δ2 = 1 mm
►► deformácia upínacej dosky (pri zaťažení
300 t) δ3 = 0,05 mm
►► deformácia lôžka δ4 závisí od tuhosti stavebného základu

Obr. 1 Schéma deformácie obrábacieho stroja
konzolového typu

Je zrejmé, že dovolenú odchýlku od rovnobežnosti pohybu suportu (0,06 mm) bez

dopĺňajúcich konštrukčných a technologických zásahov nemožno dosiahnuť.
Zvýšenie presnosti obrábacích strojov kompenzáciou pružných deformácií
Zvýšenie tuhosti prvkov nosného systému
obrábacích strojov je najbežnejším spôsobom zvýšenia tuhosti. Správnou voľbou profilu (prierezu) prvkov nosných systémov,
vhodného rebrovania a použitými mate
riálmi vieme dosiahnuť aj zvýšenie presnosti.
Pri voľbe profilu prvkov nosného systému
má zvýšenie tuhosti uzavretých profilov väčší vplyv na ich vonkajší rozmer ako hrúbka steny (optimálny je tenkostenný kruhový profil). Pri zaťažení krútiacim momentom
netreba používať otvorené profily (používajú sa len pri zaťažení na ohyb).
Z dôvodu zachovania tvaru profilu prvkov nosného systému sa používa rebrovanie. Treba mať na zreteli, že zvýšením počtu rebier hmotnosť nosných prvkov rastie
rýchlejšie ako ich tuhosť. Preto nie je žiaduce značné rebrovanie (výnimkou sú otvorené profily, ako aj miesta pôsobenia síl).
Veľmi často sa z technologického i konštrukčného hľadiska v nosných prvkoch (najmä skriňového tvaru) navrhujú otvory, ktoré
môžu podstatne znížiť ich tuhosť pri zaťažení krútiacim momentom. Pri zaťažení na
ohyb treba:
►► umiestniť otvory čo najbližšie k neutrálnemu prierezu a podľa možnosti neumiestňovať otvory na jednotlivých stenách
profilu v jednom priereze,
►► rozmer otvorov nevoliť väčší ako polovica prierezu profilu (otvory rovnajúce sa
0,2 – 0,3 hodnoty prierezu profilu majú
malý vplyv na tuhosť nosného prvku),
►► okolo otvorov navrhnúť náliatky (výstupky), resp. upevniť veká.
Okrem bežných materiálov používaných na
prvky nosného systému obrábacích strojov sa používajú aj netradičné materiály, ako

polymérbetón, keramika či kompozitné materiály, ktoré ovplyvňujú tuhosť nosného systému a teda aj presnosť strojov.
Vytvorenie priehybu vedenia v opačnom
smere ako pri zaťažení
Deformáciu priečnika portálových obrábacích strojov v opačnom smere ako jeho deformácia pri zaťažení možno dosiahnuť, napríklad pomocou nosníka 1, upevneného
k priečniku v miestach jeho upevnenia k stojanom 3 a 4 (obr. 2). Skrutkami 2 sa priečnik ohne, resp. skrúti v opačnom smere ako
je jeho deformácia pri pracovnom zaťažení.

Obr. 2a Schéma kompenzácie pružných deformácií

resumé
Compensation elastic deformation carrier
system of machines
In manufacturing technology, there are many
current and innovative solutions in flexible
compensation deformation carrier system for
machine tools. Among the most commonly
used methods include the proper choice of the
profile (cross section-shaped) elements of delivery
systems, suitable ribs and materials. Sophisticated
way is to create a line of deflection, which is in the
opposite direction as the load and also lighten the
weight of the machine of their executive bodies.
When choosing a flexible distortion compensation
technology carrier system should be appropriate
to consider the right choice of technology instead
of the positive results occurred deterioration of
other important parameters, or too noncreasing
price of technical innovation.

(Dokončenie na www.strojarstvo.sk, alebo si môžete celý príspevok prečítať v elektronickej verzii časopisu)
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schému zaťaženia. Napríklad zaťaženie nosných prvkov pri pohybe
výkonných orgánov po klznom, resp. hydrostatickom vedení, je rovnomernejšie ako po guličkovom vedení. Pri uložení na upínaciu dosku 2 veľkých polovýrobkov 1, prevyšujúcich jej priemer, vyvoláva deformáciu, obr. 4a.

Obr. 2b Schéma kompenzácie pružných deformácií

Nevýhodou daného riešenia je zväčšenie hmotnosti priečnika.
Podobne priehyb priečnika možno dosiahnuť jeho ohrevom v zodpovedajúcich bodoch na teplotu 120 – 200 oC.

Obr. 4a Uloženie polovýrobku na upínaciu dosku

Obr. 4b Uloženie polovýrobku na upínaciu dosku

Obr. 3 Schéma odľahčenia obrábacieho stroja konzolového typu o hmotnosť
suportu

Odľahčenie obrábacích strojov od hmotnosti ich výkonných
orgánov
Na obr. 3 je znázornená schéma odľahčenia obrábacieho stroja konzolového typu o hmotnosť jeho časti (suportu a konzoly) prostredníctvom zmeny napínania lana 3 (mechanický systém) dodávaním
tlakovej kvapaliny do hydromotora 4. Tlak kvapaliny sa reguluje riadiacim systémom v závislosti od polohy suportu 1 na konzole 2 (informačný systém). Okrem uvedených riešení kompenzácie pružných
deformácii konštrukčného charakteru je rad ďalších možností ako tieto kompenzácie dosiahnuť, pričom je veľmi dôležité zvoliť racionálnu
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Pre kompenzáciu deformácie upínacej dosky 2 (obr. 4b) sa polovýrobok 1 uloží na konzolách 3 upnutých na súčiastke 4. Pri takomto zaťažení nenastáva deformácia upínacej dosky.
Tento článok je príspevkom k riešeniu grantového projektu VEGA:
1/0478/10 „Výskum zvyšovania presnosti obrábacích strojov s využitím numerických simulácií dynamiky procesu obrábania“.
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Moskva, Mašinostrojenije 2002, ISBN 5-217-01949-2
Demeč. P.: Výrobná technika, 1. vyd. Košice, SjF TU, 2005. 250 s. ISBN
80-8073-426-7
Demeč, P., Varchola, M., Svetlík, J.: Useing of mechatronics systems
in designing of manufacturing machines, 1 elektronický optický disk
(CD-ROM). In: Metalurgija. Vol. 49, no. 2 (2010), p. 604-608. ISSN
0543-5846
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Podpora inovácií
v automobilovom priemysle
TEXT:

Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD., Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality, MTF STU, Trnava, FOTO: archív redakcie

Automobilový priemysel je odvetvím priemyslu, ktoré sa neustále rozvíja. Tým, že patrí k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim sektorom,
kladie požiadavky na mnoho ďalších odvetví. Rastúce požiadavky automobilového priemyslu tak zvyšujú potrebu hľadania
nových možností spolupráce. Rozvoj automobilového priemyslu vyžaduje i neustály rozvoj a zvyšovanie inovačných kapacít.
Požiadavky na automobilový priemysel

Projekt AUTOCLUSTERS

Rastúce požiadavky na automobilky sa vyznačujú interdisciplinárnosťou. Spadajú do
oblasti technológií, výkonu, bezpečnosti, environmentalistiky a mnohých ďalších. Trvalý
tlak zo strany zákazníkov i konkurencie vyžaduje zavádzanie nových technológií, funkcií
a ďalších inovácií. Tieto požiadavky sa však
netýkajú len samotných výrobcov automobilov, ale aj ich dodávateľov. Výrobcovia totiž
využívajú dodávateľov nie len na zabezpečenie požadovaných dielov, ale aj na ich vývoj.
Dodávateľ pritom musí splniť požiadavky na
určené parametre a dizajn. Výrobca automobilov sa tak môže okrem vlastnej vývojovej
základne spoľahnúť i na vývojové pracoviská svojich dodávateľov. Zabezpečenie takéhoto vývoja kladie mnohé požiadavky, ktoré
sa ťažko plnia samostatne. Preto je pre zainteresovaných vhodné vytvárať siete. Narastá
tak význam projektov, ktoré umožňujú vytváranie sietí a klastrov umožňujúcich transfer vedomostí medzi jednotlivými subjektmi.

Projekt AUTOCLUSTERS „Medzinárodná
sieť vzdelávacích a výskumných inštitúcií so
subdodávateľmi a inými organizáciami aktívnymi v automobilovom priemysle“ štartoval v roku 2009 a jeho riešenie bude trvať do
roku 2012.
Do projektu sa zapojilo 11 partnerov z deviatich krajín juhovýchodnej Európy. Projekt by
mal zabezpečiť transfer inovácií a vedomostí v rámci networkingu medzi jednotlivými
partnerskými regiónmi. Prispieva k zbližovaniu univerzít, výskumných ústavov a inštitúcií, malých a stredných podnikov, podporuje možnosti európskej pätnástky, nových
členských štátov i kandidátskych krajín, aby
pripravili a vytvorili prvú automobilovú sieť
v juhovýchodnej Európe.
Iniciátorom a hlavným partnerom projektu je Automobilový klaster – západné
Slovensko. Ďalšími projektovými partnermi sú spoločnosti pôsobiace v Maďarsku,
Bulharsku, Taliansku, Rumunsku, Srbsku,

Slovinsku aj na Slovensku. Jedným z projektových partnerov je i Slovenská technická univerzita v Bratislave, zastúpená Materiálovotechnologickou fakultou
v Trnave, konkrétne Ústavom priemyselného
inžinierstva, manažmentu a kvality.
Očakávané prínosy projektu
Cieľom projektu je rozvinúť spoluprácu medzi existujúcimi malými a strednými podnikmi a výskumnými ústavmi a univerzitami v oblasti automobilového priemyslu.
Dôvodom je realizácia druhej úrovne klastrových aktivít s cieľom zvýšiť inovačné kapacity, efektivitu transferu technológií – zlepšiť
inovačný cyklus v automobilovom priemysle
a prostredníctvom projektu jasne adresovať
globálne ciele – uľahčenie inovácií, znalostná ekonomika a informačná spoločnosť. Do
úvahy treba brať i príspevok k zatraktívneniu
regiónu. Prizvanie partnerov z európskej pätnástky, nových členských štátov a kandidátskych krajín spolu s navrhnutými aktivitami,
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environmentálne a zelené technológie, informačné a komunikačné technológie, automobilové inteligentné systémy a softvéry,
ako aj na bezpečnostné systémy.
Budovanie centier excelentnosti

Obr. 1 Kapacity výskumu a vývoja v krajinách a regiónoch partnerov projektu [1]

vrátane intenzívnej spolupráce a výmeny
skúseností, povedie k zmenšeniu rozdielov
medzi spolupracujúcimi regiónmi a významne prispeje k politike stmelenia Európy.
Čiastkové výstupy projektu
Jedným z hlavných cieľov projektu je vytvoriť Databázu popisujúcu potenciál inovačných kapacít v juhovýchodnej Európe dostupnú ako webová aplikácia. Databáza je
vytvorená na základe realizovanej štúdie hlavných inovačných trendov a výziev a možností
spolupráce s výskumom a vývojom pre automobilový priemysel. Pozostáva z kapacít, zaoberajúcich sa výskumom a vývojom zameraných na automobilový priemysel v krajinách
a regiónoch partnerov projektu a je dostupná na www.autoclusters.eu. S cieľom naplniť tento cieľ bolo identifikovaných viac ako
200 výskumno-vývojových kapacít, čo predstavuje značný potenciál pre budovanie novej dimenzie spolupráce a popularizácie vedy
a výskumu. Štúdia Inovačné trendy a výzvy
a možnosti spolupráce s výskumom a vývojom v automobilovom priemysle tak predstavuje jeden z hlavných výstupov projektu.
Štúdia je rozdelená do troch hlavných
kapitol.
Prvá kapitola obsahuje analýzu základných
svetových automobilových trendov a orientácie výskumu a vývoja v automobilovom
priemysle. Druhá kapitola je zameraná na základné charakteristiky automobilového priemyslu v juhovýchodnej Európe. Tretia a teda
posledná kapitola je zameraná na stanovenie odporúčaní pre automobilový priemysel
v SEE, témy edukačných seminárov a prezentácií v rámci projektu a ostatných výsledkov
analýzy automobilového priemyslu.
Na základe analýzy údajov získaných
prostredníctvom
mapovania
údajov
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a identifikácie kapacít výskumu a vývoja
v juhovýchodnej Európe možno za hlavné
trendy v súčasnej situácii v automobilovom
priemysle považovať:
►► redukciu nákladov,
►► akceleráciu inovačných cyklov,
►► vývoj nových technológií a produktov,
►► budovanie klastrov a sietí zameraných na
spoluprácu,
►► energetiku a životné prostredie.
V rámci realizovanej analýzy bolo celkovo identifikovaných 212 kapacít výskumu
a vývoja. Najviac ich bolo identifikovaných
v Slovinsku, za ktorým nasledujú Slovensko,
Chorvátsko a Maďarsko. Na základe výsledkov analýzy trendov v automobilovom priemysle a mapovania údajov boli identifikované kapacity výskumu a vývoja rozdelené do
ôsmich základných kategórií:
►► vedecký a technologický park,
►► univerzitné centrum,
►► centrum excelentnosti,
►► centrum technologického rozvoja,
►► výskumné centrum/inštitúcia,
►► centrum inžinierskych služieb,
►► testovacie centrum,
►► inovačné centrum.
Z uvedených typov centier bolo v krajinách
juhovýchodnej Európy identifikovaných najviac centier pre technologický rozvoj, nasledovali univerzitné centrá, výskumné centrá
a inštitúcie, centrá inžinierskych služieb, centrá excelentnosti, inovačné centrá, testovacie
centrá a vedecké a technologické parky, ako
možno vidieť na obr. 1.
Z analýzy zamerania týchto centier na sektor hospodárstva vyplynulo, že v súčasnosti prevažuje zameranie na elektrotechnický
a elektronické priemysel, výskum materiálov, strojárenstvo a výrobné technológie, návrh a vývoj vozidiel a výrobu prototypov. Naopak, absentuje zameranie na

S rastom požiadaviek na inovácie stúpa i potreba budovať, najmä v jednotlivých regiónoch Slovenska, high-tech centrá zamerané na vývoj a výrobu súčiastok, prototypov,
simulácie a realizáciu testov, ktoré by využili výskumný potenciál univerzít na riešenie aktuálnych potrieb hospodárskej praxe.
Budovanie týchto centier by umožnilo výrazne zvýšiť úroveň inovácií v spoločnosti.
Takýmito centrami sú napríklad centrá excelentnosti, ktoré predstavujú organizácie
zamerané na výskum a vývoj zahrnuté do
medzinárodnej vedeckej a technologickej
spolupráce, ktorá prináša pridanú hodnotu v rámci európskeho výskumného priestoru. Výsledky centier excelentnosti v oblasti výskumu a vývoja sú určené na využitie
v hospodárskom a spoločenskom prostredí
Slovenska. Dosiahnuté výsledky sú premietnutané aj do odbornej prípravy nových výskumných pracovníkov. [2]
Na Slovensku sa prvé centrá excelentnosti
začali budovať v roku 2009. Mali by zohrávať úlohu excelentných pracovísk a dosiahnuť európsku a svetovú úroveň. Materiálovotechnologiská fakulta Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave
reagovala na výzvu vybudovať centrá excelentnosti. Úspešne sa uchádzala o dva
projekty a v roku 2009 začala s výstavbou
jedného centra v oblasti výrobných technológií a jedného centra v oblasti výskumu
materiálov.
resumé
Promotion of Innovations in Automotive
Industry
The project AUTOCLUSTERS „International
Network of Educational and Research Institutions
Jointed with Suppliers and other Organisations
that are Active in Automotive Industry” started
in the year 2009 and its solution will last up to the
year 2012. There are involved 11 partners from
9 Southeast European countries into this project.
The project has to ensure a transfer of innovations and knowledge in the framework of the networking among the individual partner regions. It
integrates universities, research institutions, small
and medium enterprises, as well as it is supporting possibilities of the “old” European countries,
the new member countries and the candidate
countries in order to establish the first automotive network in the Southeast Europe.
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oblastiach. Schopnosti slovenských výskumníkov nepotvrdzujú len uvedené príklady budovania centier excelentosti, ale
i rozhodnutie niektorých zahraničných spoločností budovať svoje výskumné a vývojové centrá na Slovensku. Svoje centrá excelentnosti chcú na Slovensku vybudovať
také renomované spoločnosti, ako napríklad Johnson Controls, ON Semiconductor,
Leoni,
BSH,
Wabash
Technologies,
Thermosolar, Sauer Danfoss, Ness, Hanil
E-Hwa Automotive, Siemens a Alcatel
Lucent.
Záver

Týmito centrami sú:
• Centrum excelentnosti 5-osového obrábania, ktoré sa zameria na výrobu tvarovo zložitých plôch 5-osovými technológiami (frézovanie, sústruženie, ultrazvukové obrábanie).
Centrum bude mať na Slovensku ojedinelé vybavenie najmodernejšími HSC, multiaxis a multienergetickými technológiami.
Päť-osové CNC frézovacie centrum umožní
výskum v oblastiach návrhu a výroby komplikovanejších voľných tvarových plôch,
CNC sústruh s protivretenom rozšíri výskum
o oblasť tzv. komplexných tvarovo zložitých
plôch a CNC ultrasonic obrábací stroj umožní realizáciu výskumu v oblasti ťažkoobrobiteľných a tvarovo zložitých plôch.
• Centrum pre vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód v procesoch spracovania kovových a nekovových

materiálov je zamerané na analytické metódy, využívajúce najnovšie poznatky z interakcie elektrónového a laserového zväzku
s hmotou a špičkových detekčných systémov s vysokou citlivosťou, moderných mechanických postupov a sledovania elektrických a neelektrických veličín. Zameriava sa
na hodnotenie špecifických vlastností prevažne progresívnych kovových a nekovových materiálov. Centrum prispeje ku skvalitneniu výskumnej infraštruktúry nielen
v trnavskom regióne, ale aj ku skvalitneniu
vzdelávacieho procesu a popularizácii vedy
a techniky medzi laickou verejnosťou.
Tieto centrá majú predpoklady stať sa lídrami v oblasti vývoja nových technológií a materiálov využitím potenciálu kvalitných výskumníkov a vytváraním podmienok pre
rozvoj nových poznatkov v predmetných

S rozvojom automobilového priemyslu
rastie potreba vzájomnej spolupráce medzi subjektmi pôsobiacimi v automobilovom priemysle i subjektmi ovplyvnenými týmto rozvojom. Prezentovaný projekt
AUTOCLUSTERS je zameraný na rozvíjanie spolupráce medzi existujúcimi malými
a strednými podnikmi a výskumnými ústavmi a univerzitami v oblasti automobilového priemyslu a na zvyšovanie inovačných
kapacít. Analýza realizovaná v rámci projektu ukázala význam a potrebu zvyšovania spolupráce a inovačných kapacít v oblasti výskumu a vývoja. Významné úlohy
budúcich aktivít výskumu a vývoja v juhovýchodnej Európe by mali spočívať najmä
v kombinácii a kooperácii medzi jednotlivými výskumnými a vývojovými centrami či
inštitúciami.
Článok je výstupom z projektu „Projekt
AUTOCLUSTERS – Medzinárodná sieť vzdelávacích a výskumných inštitúcií so subdodávateľmi a inými organizáciami aktívnymi
v automobilovom priemysle“, ktorý je podporovaný z fondu EÚ, SEE Program.
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stories/Download/rd %20study.pdf (cit. 2.7.2010)
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[3] Gyurák – Babeľová Zdenka, Lenhardtová Zuzana, Cagáňová Dagmar, Weidlichová – Luptáková Stanislava: Importance of projects
in automotive industry.
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of Technology in Trnava, ISSN 1336 – 1589, Vol. 18, č. 28 (2010), s. 89 – 94
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http://www.autoclusters.eu/images/stories/Download/study %20on %20eu %20polices.pdf (cit. 12. 9. 2011)

www.engineering.sk \ 12/2011

17

S T R O J E

a

T E C H N O L Ó G I E

Empirický prístup

k zostrojeniu modelu
TEXT:

Doc. Ing. Peter Trebuňa, PhD., Ing. Miriam Pekarčíková, PhD. FOTO: archív redakcie

Príspevok si kladie za cieľ oboznámiť čitateľa s problematikou tvorby modelov
na báze linearizácie nelineárneho modelu. Na to, aby sme získali informácie
o zdrojoch variability empirického modelu, je potrebné analyzovať rozptyl, na čo
môže poslúžiť ANOVA opísaná v závere príspevku.
čo sa využíva na nájdenie vhodného tvaru
regresnej funkcie.
Predpokladajme, že v modeli η = b 0 + b1 x :
►► pre každú pevnú hodnotu xi majú hodnoty yi normálne rozdelenie (pozri obr. 1),
►► každé z týchto rozdelení má tiež rozptyl
σ 2 , tzn. D ( yi xi ) = σ 2 ,
►► priemerné hodnoty týchto rozdelení
spĺňajú vzťah E yi xi = ηi = b 0 + b1 x1 ,
►► rôzne merané veličiny yi sú na sebe
nezávislé.

(

)

Linearizácia nelineárneho modelu

Navyše sú tam tieto body:
 xi , yij  – jedno z meraní na úrovni x , 1 ≤ j ≤ p
ij
 xi , yi  – priemerná hodnota y na úrovni x


i
 xi , yi  – odhad hodnoty yyi na úrovni x


i
[ xi ,ηi ] – stredná hodnota hodnoty yii pre
x = xi .
Lineárny model η = b 0 + b1 x sa väčšinou zapisuje v tvare η = b 0 + b1 ( x − x ) , nakoľko odhady b0 , b1 koeficientov b 0 , b1 možno získať
bez nutnosti riešenia sústavy rovníc. Aby výraz Q mal minimálnu hodnotu, musí platiť
i

ˇ

E

mpirický prístup k zostrojeniu modelu je nevyhnutný vtedy, ak už
poznáme dominantné premenné
ovplyvňujúce proces, ale nepoznáme model procesu.
Nájdenie empirického modelu predpokladá:
►► výber vhodného modelu,
►► vykonanie experimentu na získanie
potrebných údajov a informácií,
►► aproximácia modelu, t. j. vyčíslenie koeficientov modelu,
►► overenie výsledku.

∂Q
∂Q
= 0 , teda
= 0,
∂b1
∂b 0
n

(

)

n

(

)(

−2∑ pi  yi − b 0 − b1 xi − x  = 0


i =1

Model môže byť lineárny alebo nelineárny vzhľadom ku koeficientom modelu.
Všeobecný tvar lineárneho modelu s nezávislou premennou je:

)

−2∑ pi  yi − b 0 − b1 xi − x  xi − x = 0


i =1

η = b 0 . f 0 ( x) + b1. f1 ( x) + .... + b n . f n ( x)

η = b 0 + b1.x sa

vyznačuje tým, že derivácia
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dη
je konštantná,
dx

Model možno zapísať v tvare:

yi = b 0 + b1 xi + ei
kde ei je tzv. náhodná chyba, pri ktorej platí:

E ( ei ) = 0, D ( ei ) = E ( ei 2 ) = σ 2 , E ( ei e j ) = 0

pre i ≠ j . Koeficienty b 0 , b1 nepoznáme
ale môžeme ich odhadnúť metódou najmenších štvorcov, teda z podmienky minimalizácie výrazu:
n

(

Q = ∑ yi − ηi
i =1

)

2

n

(

pi =∑ pi yi − b 0 − b1 xi
i =1

)

Celkový počet meraní je však

n

∑p
i =1

i

Odhady všetkých veličín budeme označovať
strieškou, tzn. b0 = b0 , b1 = b1
Na nasledujúcom obr. 2 sú pre lepšiu predstavu znázornené dve priamky, a to graf modelu (η = b 0 + b1 x ) a graf toho, čo skutočne
vypočítame y = b0 + b1 x .

(

)

Obr. 2: Graf modelov dvoch priamok

2

kde pi je počet opakovaných meraní na
úrovni xi a n je celkový počet úrovní meraní.

ˇ

Lineárny model tvaru

Obr. 1: Konštantný rozptyl meraných veličín

ˇ

kde b sú koeficienty modelu a f ( x ) sú
1
i
známe funkcie, pričom i = 1, 2,..., n.
Linearizáciou modelu rozumieme postup,
ktorým sa nelineárny model matematickými
úpravami pretransformuje na lineárny model.
Linearizovaný model nie je ekvivalentný
s pôvodným nelineárnym modelom, ak sa
transformuje nelineárnou transformáciou
závisle premennej. Ak údaje ( x , y ) poi
i
pisujú proces, potom môžeme určiť tvar závislosti y = f ( x) , pre ktorý táto závislosť
nie je závislosťou funkčnou (ako v matematike) s pravdepodobnosťou p = 1, ale funkciou voľnejšou, kde 0 < p < 1.
Neexistuje univerzálny spôsob nájdenia
vhodného typu regresnej funkcie, ale vo väčšine prípadov sa využívajú:
►► skúsenosti a znalosti skúmaného procesu,
►► vynesenie bodov do grafov a výber podľa
katalógu kriviek,
►► iné pomocné kritériá.

resumé
Empirical approach to model constucting
Presented contribution aims to familiarize the
reader with the problems of modeling based
on linearization of nonlinear models. In order
to obtain information on sources of variability
of the empirical model is necessary to analyze
why the variance may serve ANOVA described
in the end post.
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až n):

∑p y
i

i

b 0 , b1

(

= b0 ∑ pi + b1 ∑ pi xi − x

i

Keďže pre

i

i

0

∑px
x=
∑p
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ich odhady, potom po úprave dostaneme tzv. normálne rovnice (sú vynechané sčítacie indexy pre i=1

)

∑ p y ( x − x) = b ∑ p ( x − x) + b ∑ p ( x − x)
i

a

i

i

1

2

i

i i

i

, je

i

i

∑ p ( xi − x ) = ∑ p x − x ∑ p = ∑ p x −
i

i i

i

i i

1

∑p

∑ p x ∑ p = ∑ p x −∑ p x
i i

i

i

i i

i i

=0

z normálnych rovníc je možné priamo vypočítať:
n

b� 0 = b0 =

∑ pi yi
i =1
n

∑p
i =1

i

n

=y

b� 1 = b1 =

∑ p (x − x)
i

i =1
n

i

∑ pπ (x − x)
i =1

i

2

i

Analýza rozptylu
Analýza rozptylu, označovaná aj ako ANOVA (Analysis of variance), sa vo všeobecnosti používa buď ako samostatná technika alebo ako postup, umožňujúci analýzu zdrojov variability v lineárnych statických modeloch. Pri analýze rozptylu postupujeme tak, že celkovú variabilitu výsledkov pokusov rozdelíme na samostatné zložky, ktoré prislúchajú skúmaným činiteľom. Všeobecne rozdeľujeme príčiny variability na dve
skupiny:
►►

na príčiny, ktoré pôsobia systematicky, t. j. zmeny príčiny podmieňujú relatívne pravidelné zmeny hodnôt skúmaného činiteľa (znaku).
Nazývame ich faktory variability;

►►

na príčiny, ktoré vyvolávajú zmeny skúmaného znaku nepravidelne, náhodne. Nazývame ich náhodné vplyvy.

Súčet štvorcov na ľavej strane (tzv. úplný súčet štvorcov) udáva mieru rozdielov medzi experimentálnymi hodnotami a strednými hodnotami
premennej y pre dané hodnoty xi. Prvý člen sprava je súčet štvorcov odchýlok vo vnútri jednotlivých úrovní x = xi (tzv. súčet štvorcov chýb).
Druhý člen predstavuje súčet štvorcov odchýlok od empirickej krivky (reziduálny súčet štvorcov). Tretí, resp. štvrtý člen, je súčet štvorcov odchýlok b0 od b 0 , resp. b1 od b1 .
Záver
Súčet štvorcov chýb sa dá interpretovať ako miera experimentálnych chýb, ktorých sme sa dopustili postupne pri jednotlivých meraniach na
úrovni xi. Reziduálny súčet štvorcov je mierou efektívnosti (adekvátnosti) lineárneho modelu pre aproximáciu nameraných hodnôt.

Príspevok bol pripravený v rámci riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0102/11 Metódy a techniky experimentálneho modelovania vnútropodnikových výrobných a nevýrobných procesov.
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