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1 Úvod
Tato metodika navazuje na studii, která vznikla v rámci realizace projektu „Rozšíření kompetencí
učitelů v technických oborech“, registrační číslo CZ.1.07/1.3.07/03.0021, financovaného z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Jedním z cílů projektu je vytvoření uceleného
vzdělávacího modulu pro učitele pracující mimo jiné i se žáky s poruchami chování, jehož
prostřednictvím dojde k zefektivnění způsobu komunikace s těmito žáky a usnadnění jejich zapojení
do následného pracovního života. Dalším cílem, kterého se týká právě výše zmíněná studie a tato
metodika, je přiblížení aktuálních trendů ve výrobě právě učitelům odborných předmětů a
odborného výcviku tak, aby byly schopni tyto skutečnosti přenést do výuky. Dojde tak k aplikaci
informací o aktuálních trendech a technologiích ve vybraných oborech do výuky žáků, což jim výrazně
usnadní přechod do profesního života.

Na základě této metodiky a studie, ze které tato metodika vychází, bude vytvořeno 5 vzdělávacích
modulů zaměřených na novinky v jednotlivých oborech.

Úlohou tohoto dokumentu je tedy předání informací o novinkách a aktuálních trendech ve vybraných
výrobních technologiích a technických profesích, a to pedagogickým pracovníkům, kteří jsou zároveň
učiteli odborného výcviku a pracují mimo jiné i se žáky s poruchami chování bez ohledu na typ
zřizovatele.

Každá z kapitol se věnuje jednotlivým oborům: Automechanika, Elektrotechnika, Dřevozpracování,
CAD/CAM systémy, Mechatronika. Každý z uvedených oborů je rozčleněn do několika oblastí,
věnujících se úvodu do problematiky a popisu vybraných trendů a technologií v daném oboru.
Samostatná kapitola je věnována požadavkům zaměstnavatelů na pracovníky pocházející z řad žáků,
kteří ukončili své vzdělání.

Při studiu technických oborů je, nejen pro žáky, ale i pedagogy, důležité pracovat s novými poznatky a
moderními technologiemi. Pro žáky je bezprostředně nutné, aby znali aktuální postupy a technologie,
se kterými budou následně pracovat ve své profesi. Pro jejich uplatnění je nejdůležitější rychlá
orientace, přizpůsobivost k rychle měnícím se podmínkám a snaha udržet si získané zaměstnání.
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2 Požadavky zaměstnavatelů na absolventy
Tato metodika ke studii novinek v různých oborech ukazuje, jak je důležité, aby žáci znali
problematiku, které se věnují, získali na škole odbornost a byli nejen dobrými teoretiky, ale tzv.
„fachmany“, kteří ovládají také praxi. Informacemi o moderních technologiích se zabývají následující
kapitoly, rozčleněné dle oborů. Tato kapitola je věnována dalším věcem, které žák musí umět, mít
nebo ovládat. Zaměstnavatelé nepotřebují jen vycházející žáky s plně nabytými hlavami z různých
oblastí výuky i praxe, potřebují toho mnohem víc. Dále najdete skromný výčet toho, na co všechno
berou zaměstnavatelé zřetel a žáci, kteří se tomuto budou věnovat, mohou být při přijímání do
zaměstnání ve výhodě.

Potřeby a požadavky zaměstnavatelů jsou do značné míry ovlivněny oborovým zaměřením,
charakterem činnosti a nejčastěji obsazovanými pracovními pozicemi, a tedy i vzdělanostní
strukturou pracovníků v rámci jednotlivých sektorů.

Z hlediska úspěšného začleňování žáků, kteří ukončili své vzdělání, na trh práce je důležité, zda jejich
znalosti, schopnosti a dovednosti, které získali v rámci školní přípravy, odpovídají požadavkům jejich
budoucích zaměstnavatelů. S ohledem na neustále se měnící podmínky na pracovním trhu je
nezbytné, aby mladí lidé byli v dostatečné míře vybaveni nejenom potřebnými odbornými znalostmi
a dovednostmi, ale také takovými obecně využitelnými kompetencemi, které jim umožní pružně
reagovat na potřeby konkrétních zaměstnavatelů, a především ochotou dále se učit, vzdělávat a
rozvíjet své schopnosti a dovednosti.

Pokud jde o oblast přijímání pracovníků, ukázalo se, že podíl žáků, kteří ukončili své vzdělání, na
celkovém počtu přijímaných pracovníků se v jednotlivých sektorech nijak výrazně neodlišuje.
Poněkud zřetelnější rozdíly jsou ale patrné uvnitř jednotlivých sektorů, a to v závislosti na velikosti a
odvětví firem. Přitom ve všech sektorech jednoznačně převažují případy, kdy jsou žáci, kteří ukončili
své vzdělání, přijímáni, aniž by ovšem byli přímo preferováni. Dále se ukazuje, že vzdělanostní i
profesní struktura nově přijímaných pracovníků je výrazně determinována charakterem, oborovým
zaměřením a převažujícími činnostmi firem a z toho plynoucími personálními potřebami.

Šance získat zaměstnání roste s návazností na předchozí praxi či stáž u dané firmy. To souvisí se
skutečností, že při přijímání žáků, kteří ukončili vzdělání, hrají z hlediska zaměstnavatelů největší roli
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nejenom dosažené vzdělání, ochota dále se vzdělávat, znalost jazyků, chuť pracovat či orientace v
oboru, ale i předchozí praxe. V případě, že určité pracovní zkušenosti získá žák prostřednictvím
odborné praxe, stáže či brigády přímo v dané firmě, zaměstnavatel má možnost blíže se seznámit s
jeho znalostmi, schopnostmi, dovednostmi i osobními vlastnostmi (jako je např. celkový přístup k
práci, pečlivost, svědomitost apod.), což může vést k větší ochotě nabídnout takovému
potenciálnímu pracovníku trvalejší pracovní uplatnění.

Jednou z cest, vedoucích k tomu, aby znalosti, schopnosti a dovednosti žáků co nejvíce odpovídaly
požadavkům trhu práce je propojení zaměstnavatelské a vzdělávací sféry, tedy spolupráce mezi
podniky a školami. Cílem je, aby žáci měli možnost doplnit své teoretické znalosti praktickými
poznatky a seznámili se s reálným pracovním prostředím.

Ve zpracovatelském průmyslu jsou umožňovány exkurze a návštěvy žáků na pracovišti či vykonávání
praxe v rámci výuky. V porovnání s ostatními sektory proto také podniky zpracovatelského průmyslu
častěji inzerují volná místa přímo na školách, více se věnují i sponzorování škol či samotných žáků a
více spolupracují v oblasti poskytování technického vybavení a materiálů pro výuku na školách a na
výzkumných projektech škol.

V požadavcích zaměstnavatelů na žáky, kteří ukončili své vzdělání, je pak možno rozpoznat několik
okruhů těchto požadavků.

Struktura potřeb zaměstnavatelů na pracovníky dle Analýzy potřeb požadavků zaměstnavatelů na
zvýšení kvality studijních oborů
Tuto analýzu vytvořila Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem. Zaměstnavatelé měli možnost v
dotazníku doplnit jednotlivé znalosti, dovednosti a schopnosti, které požadují u svých nových
zaměstnanců. Po vytvoření analýzy vyvstaly následující skutečnosti.
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Klíčové vlastnosti

Mezilidské vztahy či umění jednat s lidmi
Z pohledu zaměstnavatele je tato vlastnost celkem logická a v zaměstnáních, kde je komunikace a
práce s lidmi přímo součástí pracovní náplně. Nejčastěji se objevily požadavky, jako schopnost
vzájemné komunikace, dovednost orientace a komunikace v multikulturní společnosti, asertivita,
sociální dovednosti, úcta k člověku, schopnost akceptovat názory a respektovat druhé, vstřícnost,
kladný vztah a citlivý přístup k dětem nebo seniorům, schopnost naslouchat, schopnost řešit
konflikty, kultura chování a projevu, úcta k zákazníkovi, umění jednat s podřízenými i nadřízenými,
mezilidské vztahy na pracovišti, umění ctít nepsaná pravidla chování, slušnost v jednání nebo emoční
inteligence.

Praktické dovednosti, znalost praxe
Zaměstnavatelé oceňují větší provázanost praxe a studia, rozšíření a zkvalitnění praktické výuky žáků.
Z výsledků analýzy je patrné, že zaměstnavatelé postrádají dostatek praktických znalostí z daného
oboru, ale i nedostačující znalosti reálného pracovního prostředí.

Schopnost prezentace, sebeprezentace a komunikační schopnost
Prezentační dovednosti nebo schopnosti prezentovat informace jsou v dnešní době vlastně nutností.
Vyjádření svého názoru není na škodu, budoucí zaměstnavatelé tuto vlastnost oceňují. Dále je
potřeba zvládat ústní i písemný projev i komunikační schopnosti a dovednosti.

Samostatnost
Tato vlastnost je vyžadována ve všech oborech. Zaměstnavatelé vyžadují schopnost samostatně
pracovat a řešit zadané úkoly.

Loajalita k zaměstnavateli
Loajalita je vysoce hodnocena ve všech oborech, nejvíce ve službách. Je možné ji specifikovat jako
soucítění s firmou, vedením a její politikou nebo ztotožnění se s firemními cíli.
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Schopnost řešit stresové situace a empatie
Odolnost vůči stresu, pracovní zátěž, psychická odolnost, schopnost soustředit se ve ztížených
podmínkách a samotné řešení stresových situací. Empatie je o porozumění emocí a motivů druhého
člověka. Pro tuto schopnost je užitečné umět odložit svoje vlastní názory, hodnoty a předsudky.

Znalosti, dovednosti a schopnosti s rostoucím významem
Zaměstnavatelé se domnívají, že do této skupiny patří znalost cizích jazyků, používání výpočetní
techniky, ochota učit se a také přizpůsobení a flexibilita. Dále například umění zacházet s
informacemi a také komunikační schopnosti, schopnost rozhodovat se a nést zodpovědnost. V
neposlední řadě sem může být zahrnuta i schopnost týmové práce.

Vyhledávání nových pracovníků
Jedním z nejčastějších způsobů vyhledávání nových pracovníků je výběr z těch zájemců, kteří se
zaměstnavatelům hlásí sami. Relativně nejpoužívanější nabídkou je inzerce. Vyhledávání pomocí
úřadů práce, nebo přímo ve školách už není tak časté.

Přijímání žáků, kteří ukončili své vzdělání
V otázce přijímání nových zaměstnanců zaměstnavatelé dávají přednost zaměstnanci s praxí než
žáku, který právě ukončil své vzdělání. Pravděpodobně neexistuje žádný obor, kde by zaměstnavatel
dal přednost žáku, který ukončil vzdělání, před zaměstnancem s praxí. U žáků, kteří právě dokončili
vzdělání, je z pohledu zaměstnavatelů nejdůležitější dosažené vzdělání, flexibilita, jazyková
vybavenost, ochota učit se a schopnost práce s výpočetní technikou. Na základě těchto poznatků je
možné předpokládat, že žáci mohou být navzdory nedostatku či absence praxe pro zkušenější
pracovníky konkurencí. Jedná se hlavně o čerstvé odborné znalosti, jazykové znalosti nebo práci s
počítačem.

Nepřijímání žáků, kteří právě ukončili své vzdělání
Zásadním důvodem pro odmítnutí žáků, kteří dokončili své vzdělání, je již zmiňovaný nedostatek
praxe a pracovních zkušeností. Dalším důvodem může být i nereálná představa těchto potenciálních
pracovníků o výši mzdy, pracovní době nebo pracovním zařazení. Případně i to, že pracovníci, kteří
ukončili své vzdělání, potřebují delší dobu na zapracování. Z pohledu zaměstnavatelů je také rizikové
přijmout žáka ihned po ukončení školy, protože první zaměstnání bývá chápáno pouze jako dočasné
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řešení. Zaměstnavatelé tedy dávají přednost žákům, kteří hledají brigády, stáže nebo praxe. Během
těchto odpracovaných dní nebo měsíců mají možnost žáka poznat. V případě, že se žák při
takovýchto praxích osvědčí, jsou zaměstnavatelé ochotní dát mu přednost před pracovníkem s praxí,
kterého neznají.

Díky vysoké úrovni technického vzdělání na řadě technických vysokých škol rovnoměrně
rozmístěných po celé zemi má Česká republika dostatečný počet odborníků. V zemi je více než 80 000
vysokoškolských studentů v technických či vědecky zaměřených oborech. Více než 15 000 žáků, kteří
ukončili své vzdělání, se každý rok stává součástí pracovní síly a počet žáků, kteří ukončili své
vzdělání, v technických oborech každým rokem vzrůstá o stovky.
Kromě vysokých škol má český vzdělávací systém ještě jiné zdroje kvalifikované pracovní síly včetně
specializovaných čtyřletých technických středních škol, jejichž žáci dosahují vzdělání téměř na úrovni
bakalářského vzdělání na vysoké škole.
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Tabulka 1: Počet nespokojených společností v jednotlivých oblastech požadavků na žáky, kteří ukončili své
vzdělání
% společností nespokojených s úrovní

Konkrétní příklady na zlepšení

dovedností žáků po škole
Odborná
stránka

44%

Soft skills

91%

Jazyková
vybavenost
Počítačové
dovednosti

79%
0%

Chybí praxe, jak převést teorii do praxe, znalost nových
nástrojů, metod, výrobků a výrobních procesů.
Komunikační dovednosti, orientace na zákazníka,
prezentační dovednosti, týmová práce.
Zlepšení angličtiny alespoň na úroveň středně
pokročilý.
Není nutné zlepšení.

Tabulka 2: Rozlišování žáků bez praxe a pracovníků s praxí při přijímání nových

Odvětví

nepřijímáme

přijímáme, ale
nepreferujeme

přijímáme a
preferujeme

D

Zpracovatelský průmysl

4%

80%

16%

F

Stavebnictví

33%

67%

0%

6%

78%

16%

Celkový průměr sekundární sektor

Tabulka 3: Kritéria pro přijetí zaměstnanců v sekundárním sektoru (% - podíl firem s tímto požadavkem)
Požadavky na žáky, kteří ukončili své vzdělání

Požadavky na pracovníky s praxí

36%

Požadované vzdělání

51%

Odborná kvalifikace

28%

Odborná kvalifikace, orientace v oboru

42%

Předchozí praxe

27%

Znalost jazyků

16%

Profesní zkušenosti

21%

Ochota dále se vzdělávat

15%

Znalost jazyků

14%

Dovednosti v práci s počítačem

15%

Požadované vzdělání

11%

Flexibilita

12%

Reference

11%

Předchozí praxe

12%

Flexibilita

10%

Zájem o práci, chuť pracovat

8%

Dovednosti v práci s počítačem
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3 Obor „Dřevozpracování“
3.1 Základní představení oboru, základní pojmy
Dřevozpracující průmysl navazuje na hlavní oblasti těžby dřeva v horských a podhorských územích a
na větší lesní celky. Zde nacházíme především závody na prvotní zpracování dřeva - pily. Na střední
Moravě, ve středních a jižních Čechách je soustředěna výroba nábytku. Bohatou tradici i světové
jméno měla také výroba tužek, zápalek a dřevěných hudebních nástrojů. V současné době se u nás již
tužky a zápalky nevyrábí, hudební nástroje pouze v malých dílnách.
Dřevozpracující průmysl se řadí do sekundárního sektoru ekonomiky – průmyslu. Ten se dělí na
těžební průmysl, výrobu elektrické energie a zpracovatelský průmysl, kam dřevozpracující průmysl
náleží. Zpracovatelský průmysl zahrnuje výrobní činnosti zabývající se zpracováním surovin a
polotovarů průmyslového i zemědělského původu, výstavbu a kompletaci objektů pro výrobní i jiné
účely, údržbu a opravy průmyslových výrobků a zařízení.
V souladu s odvětvovou klasifikací ekonomických činností (OKEČ), které odpovídají mezinárodní
klasifikaci, se dělí se na pět oborů:
20.1

Výroba pilařská a impregnace dřeva,

20.2

Výroba dýh, překližek a aglomerovaných dřevařských výrobků,

20.3

Výroba stavebně truhlářská a tesařská, tj. výroba oken, dveří, zárubní atd., výroba

dřevěných staveb, jejich prvků, lepených a ohýbaných konstrukcí,
20.4

Výroba dřevěných obalů včetně palet,

20.5

Výroba jiných dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě

nábytku.
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3.2 Nové technologie a trendy v oboru
V obecné rovině lze technologii vymezit jako nauku o způsobech zpracování surovin, materiálů a
polotovarů a o postupech výroby některého výrobku. S velmi dynamickým rozvojem vědy a techniky
se technologie vyvíjí s cílem zvyšovat produktivitu práce.
Dřevařskou výrobu dělíme na dvě části:


Dřevařská prvovýroba.



Dřevařská druhovýroba.

Dřevařská prvovýroba zahrnuje prvotní zpracování dřeva. Realizují se v těch oborech dřevařského
průmyslu, které zpracovávají surové dřevo, nebo dřevní odpad. Patří sem pilařská výroba, výroba
dýh, výroba překližek, výroba dřevotřískových a dřevovláknitých desek.
Dřevařská druhovýroba zahrnuje druhotné zpracování dřeva. Uskutečňuje se v oborech, které
zpracovávají dřevařské polotovary na konečné výrobky. Do této skupiny patří výroba nábytku,
stavebně truhlářská výroba, výroba dřevěných konstrukcí, dřevěných staveb, výroba zápalek,
hudebních nástrojů, hraček atd.

Firma SICK
Komponenty firmy SICK, která se celosvětově řadí k předním výrobcům senzorů a senzorových
systémů pro průmyslové využití, se používají v dřevozpracujícím průmyslu v oblasti identifikace
naloženého nákladního vozidla a zpracování dřevního odpadu. Jedná se o bezkontaktní měření
kulatiny pro následný proces třídění a vyhodnocení kvality povrchu kulatiny po odstranění kůry.
Průměr změřený světelnou mříží typu MLG se využívá pro následné centrování kulatiny do zařízení
pro odstraňování kůry. Dalším využitím detekovaného průměru je zjišťování délky klády pro účely
třídění a dále detekce silnějšího konce klády pro jeho následný ořez.
Pro velice přesné rychlé měření okamžitého průměru kulatiny se využívají laserové skenery LMS,
jejichž bezkonkurenční výhodou je úhlové rozlišení až 0,25° s časem odezvy měření až 13ms. Další
výhodou jak skenerů LMS tak i MLG mříží je jejich integrace bez nutnosti přerušení stávající
dopravníkové trasy. S touto kamerovou technologií lze s vysokou přesností rozlišovat různé typy
povrchových vad, jako jsou například suky, zbytky kůry, přítomnost smůly nebo různé nerovnosti, a to
vše v nepříznivých venkovních podmínkách. Data z tohoto měření jsou následně využita pro třídění
kulatiny podle kvality povrchu nebo pro určení úseků výřezu dle kvalitativních požadavků.
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Firma Weinig
Nejnovější výrobní technologie od Weiniga má název Conturex a znamená kompletní opracování
celého dílce. Řezání, frézování, vrtání, broušení a veškeré obrysy. Jedná se o výrobu dílců v jedné
společné výrobní operaci v jediném profilovacím centru.
Firma Weinig nabízí kompletní řešení pro obrábění masivního dřeva.
Jedná se o strojní zařízení pro:


rozmítání



krácení



hoblování a profilování



cinkování



lepení a lisování



výrobu oken



kompletní opracování dílců

Firma SAHOS
Portálové obráběcí centrum Dynamic firmy SAHOS je určeno pro třískové obrábění frézováním a
vrtáním. Lze na něm obrábět deskový materiál (2D frézování), velmi komplikované prostorové
obrobky (3D frézování) a v případě pětiosého stroje je možné indexové a souvislé pětiosé obrábění.
Obráběcí centra najdou uplatnění ponejvíce v následujících oborech:


výroba modelů a forem – frézování tvarově složitých modelů;



výroba nábytku – formátování, frézování, vrtání;



stavební truhlářství – výroba schodišť, oken, dveří atd.;



ořezávání plastových výlisků nebo laminátů z vakuových lisů.

Firma Ecru
Produkt PRO100 je profesionální 3D software používaný na projektování nábytku a navrhování
interiérů, s okamžitou trojrozměrnou vizualizací scény, vytvořený polskou firmou Ecru s.c. Jeho
obsluha je jednoduchá a intuitivní, najdete v něm mnoho nástrojů a možností tvorby vlastních, i
atypických kusů nábytku. Knihovna programu obsahuje velké množství hotových nábytkových
modulů a materiálů, které lze jednoduše modifikovat. Při změně sestavy software okamžitě
zpřístupňuje aktualizovaný seznam přířezů a prvků (kusovník), spotřebu materiálu a cenovou
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kalkulaci. PRO100 spolupracuje s programem Nowy Rozkrój, který dbá na optimalizaci nářezových
plánů. Software je neustále vyvíjen v úzké spolupráci se zákazníkem. Program je v češtině a je celkově
samostatný, vyžaduje pouze počítač s nainstalovaným systémem Windows. Zatím poslední verze
PRO100 nese číslo 4.51.0 a Nowy Rozkrój číslo 6.2.3.0.

Vstřikování dřevoplastů
Tento způsob produkce spočívá v tom, že plastifikovaná, měkká dřevní vlákna se spojují s pojivem do
extruze schopné masy. Jako pojivo se používá melaminová pryskyřice vyznačující se dobrými pojícími
schopnostmi se dřevem. Je také ekologicky vhodná, užívaná též při tradiční výrobě třískových desek.
Při tomto procesu výroby dojde k určité změně ve vnitřním uspořádání dřeva. Výsledkem nového
procesu je granulát z dřevěných vláken a pryskyřice, který lze zpracovávat na různé profily, na
výrobky zhotovené tlakovým litím apod. Takto vzniklé „komprimované“ dřevo dovoluje ohýbání za
studena při pokojové teplotě. Lze ho opracovávat běžnými truhlářskými způsoby.

Patentované ohýbané dřevo
Technologie výroby ohýbaného dřeva je celosvětově patentována italskou firmou Candidus Prugger a
ve světě je známa pod značkou Bendywood®.
Tato technologie se používá v nábytkářském průmyslu a spočívá v tom, že materiál – dub, buk, jasan,
javor, se zvlhčí parou a délkově stlačí o 20 %. To znamená, že lištu tlustou 10 mm lze ohnout v
poloměru 100 mm, čili dochází k plastifikaci dřevní hmoty. V takto redukované délce se zafixuje a
vysuší. Není zde použita žádná chemie. Je to 100% čistý ekologický výrobek.

Série Conturex od firmy Weinig
Nejnovější výrobní technologie od Weiniga má název Conturex a znamená kompletní opracování
celého dílce. Řezání, frézování, vrtání, broušení, veškeré obrysy. Jedná se o výrobu dílců v jedné
společné výrobní operaci v jediném profilovacím centru. Dva obráběcí agregáty plní týmovou práci a
přitom ušetří nesmírně mnoho času. Dva měniče nástrojů, osaditelné všemi požadovanými nástroji,
zajišťují plynulé obrábění bez ztrát při přípravě. Jednoduše stačí zadat konstrukční údaje o dílcích do
softwaru stroje Conturex.
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Velkoplošný materiál
Mezi velkoplošné materiály na bázi dřeva řadíme: překližky, tvarované překližky, laťovky,
dřevotřískové desky, dřevovláknité desky, pilinové desky, pazdeřové desky a dřevocementové desky.
Překližky jsou desky překližované ze tří nebo více vrstev (vždy lichý počet) loupaných nebo krájených
dýh, které jsou lepeny kolmo na směr vláken.
Tvarované překližky se vyrábí z loupaných dýh tloušťky 0,3 až 1 mm.
Laťovky se skládají z laťkového středu z latí smrkového nebo jedlového dřeva a z povrchu z tlustých
dýh (překližovaček), které jsou lepené křížem.
Dřevovláknité desky se vyrábí z rozvlákněné dřevní suroviny (zejména smrkové dřevo), které se pod
tlakem spojí jejich vlastní lepivostí.
Dřevotřískové desky se vyrábí z odpadových nebo uměle vyrobených třísek z různých dřevin. Třísky
se nejdříve po zhotovení suší, třídí a poté se mísí s lepidlem a nanáší do třískových koberců.
Pilinové desky se vyrábí lisováním vysušených pilin s přídavkem pojidla (syntetické lepidlo).
Pazdeřové desky - desky se vyrábí z lněného nebo konopného odpadu a pojidla.
Dřevocementové desky se vyrábí z dřevené vlny a cementu.

Pily, frézky, brusky
Pily – pily ruční a elektrické - pily jako nástroje k přeřezávání dřeva, dělíme na několik typů podle
druhu řezu. Pro každý druh řezu je určena příslušná pila. Truhlářské ruční pily se dělí na dva druhy –
pily s rámem a bez rámu.
Brusky jsou obráběcí stroje s hlavním pohybem otáčivým, který koná nástroj, brusný kotouč. Posuv
při broušení může být přímočarý, otáčivý nebo složený. Podle způsobu broušení ho koná obrobek
nebo nástroj.
Frézka je obráběcí stroj s hlavním pohybem otáčivým, který koná nástroj, fréza. Pomocí frézky se
obrábí rovinné, tvarové a při použití zvláštního příslušenství i rotační plochy a závity. Frézování je
velmi produktivní způsob obrábění zejména u kratších ploch.

Beztřískové dělení – laserový vodní paprsek
Řezání je druh mechanického zpracování dříví, při kterém se ze zpracovávaného dřeva odděluje jeho
část. Dochází k porušení dřevních vláken.
K nejnovějším metodám patří laserové dělení, při kterém zfokusovaný laserový paprsek s mimořádně
vysokou koncentrací výkonu umožňuje dělit materiály a slitiny prakticky nezávisle na jejich tepelněstrana 17 (celkem 60)
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fyzikálních vlastnostech. Dosahuje se přitom velmi malá šířka řezu s minimálním tepelně ovlivněným
pásmem. Při laserovém dělení nedochází k mechanickému působení na zpracovávaný materiál a
vznikají jen minimální deformace. Proto je možné dělit materiály s vysokou přesností, a to i materiály
velmi lehce deformovatelné nebo křehké.

Dřevostavby
Dřevostavby mají oproti jiným stavebním systémům velikou přednost v rychlosti výstavby, samotná
montáž hrubé stavby montovaného domu (dřevostavby) je hotová za 2-3 dny. Dřevostavby montované domy stavěné tímto způsobem mají velkou výhodu také v tom, že se jedná vlastně o
tovární výrobky. Všechny stavební dílce jsou vyráběny podle jednotné technologie, ve výrobních
halách se stálými klimatickými podmínkami (teplo, sucho). Výroba je přesná a kvalita je stabilní.
K výhodám dřevostaveb patří:


Vynikající tepelně izolační vlastnosti



Neprůzvučnost stěn



Rychlá výstavba



Plynulá výstavba i v zimním období



Dlouhodobé záruky



Dlouhá životnost

CAD pro navrhování nábytku, schodišť, ...
TurboCAD Professional v 17.1 CZ je nástrojem pro přesné technické kreslení, který nabízí vysokou
úroveň v navrhování konstrukčního řešení nejsložitější výkresové dokumentace s návazností na
špičkové vizualizační výstupy, při využití integrovaných nástrojů pro 2D a 3D (povrch/pevné těleso)
modelování s 3D fotorealistickými výstupy.

Spojovací prostředky
Lepidla - v současnosti jsou velmi oblíbená disperzní lepidla kategorie voděvzdornost D3 (dle EN204),
což je příznivá zpráva pro uživatele nábytku, protože zvýšená vlhkost nábytku neuškodí. Na druhou
stranu tato lepidla nejsou vhodná pro dlouhodobě staticky zatížené konstrukční spoje (čepy, ozuby
apod.). Proč? Protože nejsou odolná proti tak zvanému studenému toku pod statickou zátěží. Za
účelem lepení koster nábytku nebo židlí či stolů se jednoznačně doporučují speciální konstrukční
disperze kategorie D2, vyvinuté s cílem odolávat studenému toku (anglicky „creep“), jako je například
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DUDIVIL P62H. Klasická disperze kategorie D3 je pro konstrukční spoj příliš měkká a pod zatížením
povolí.
Spoje v dřevěných konstrukcích - výzkum a vývoj v oblasti spojů dřevěných stavebních prvků přináší
kromě nových poznatků o únosnosti a dimenzování i nová netradiční konstrukční řešení. V poslední
době vznikají různé typy spojení pomocí ocelových prvků. Z hlediska navrhování spojů dřevěných
prvků je velmi důležitým kritériem poddajnost spojů.
Šrouby, svorníky a kolíky - šrouby se šestihrannou nebo čtvercovou hlavou a maticí se zpravidla
vyrábějí z obyčejné oceli s průměrem 12 až 30 mm. Aby bylo možné jejich osazení, musejí se otvory
do dřevěných prvků předvrtat vrtákem o 1 mm větším, než je průměr šroubu. Používají se ke
spojování prvků větších tloušťek nebo jako doplňkový spojovací prvek u tesařských spojů a spojů
pomocí kovových a dřevěných záchytek. Svorníky jsou na jednom konci zakončeny pevnou hlavou a
na druhém konci závitem pro matici nebo jsou vyrobeny ze závitových tyčí, na něž se z obou stran
umísťuje matice. Mezi dřevěný prvek a matici se vkládá podložka. Po seschnutí dřeva by se měly
matice dotáhnout. Šrouby i svorníky patří mezi velmi poddajné spoje, deformace se pohybuje kolem
1 až 2 mm. Z tohoto důvodu je lepší použít kolíkové spoje.
Vruty - Je-li průměr vrutu menší než 10 mm, musejí být v nosném vrutovém spoji nejméně 4 vruty.
Pokud je průřez vrutu rovný nebo větší než 10 mm, postačí 2 vruty k tomu, aby byl spoj považovaný
za nosný. Běžné rozměry vrutů mají průměr 6 až 20 mm a délku 25 až 300 mm. Podložky jsou stejné
jako u svorníků (šroubů). Vruty namáhané na vytažení mají ve srovnání s hladkými hřebíky větší
únosnost, v čemž spočívá hlavní význam jejich použití. Pro rozmístění vrutů platí stejné zásady jako
pro hřebíky s předvrtanými otvory.

Povrchová úprava
Používají se různé materiály: plniče, mořidla, dřevo chránící materiály, základní a vrchní laky, základní
a vrchní emaily, nábytkářské oleje a vosky. Plniče se používají na zaplnění trhlin a malých otvorů na
povrchu dřeva. Mořidla se obvykle aplikují pod transparentní nátěry (laky, oleje a vosky). Účelem
moření je dát povrchu dřeva požadovanou barvu, vyzdvihnout přirozenou krásu a strukturu dřeva.
Přípravky na ochranu dřeva před biologickými škůdci (mikroorganizmy, houby, plísně) se používají
tam, kde je to třeba, např. u zahradního nábytku, rámu oken a jiných exteriérových konstrukcí ze
dřeva. Nejvíce se používají laky a barvy. Rozdíl mezi nimi je v obsahu pigmentu. Laky buď neobsahují
žádný pigment, nebo pouze ve velmi malém množství (transparentní nátěr), naproti tomu barvy
obsahují vysoký obsah pigmentu a pokryjí dřevo neprůhledným povlakem (opaque coatings).
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Technologie


Stříkárny



Klasické vzduchové stříkání



Nízkotlaké stříkání



Vysokotlaké stříkání



Smíšené stříkání (Airmix)



Stříkání za tepla



Stříkání v elektrostatickém poli



Dvoukomponentní stříkání



Automatické stříkání



Nanášení pomocí válce



Nanášení clonou



Nanášení poléváním



Nanášení v bubnu

Konstrukční kování
Konstrukční kování vrat
Z důvodu manipulace s vratovými křídly se vrata opatřují konstrukčním kováním, umožňujícím jejich
správnou funkci. Počet a provedení závěsů musí zajistit odolnost křídel proti svěšování. Pro vratová
křídla se používá zejména těchto druhů kování:
1. vysazovací a kladkové závěsy
2. uzávěry vratových křídel
3. zadlabací a hákové zámky
4. stavěče vratových křídel
5. zvláštní kování
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Moderní měřící, nastavovací a skenovací technologie
Laserová vodováha PLL 5 – Bosch
Jde o vodováhu, která jde použít jako laserové nivelační zařízení nebo jako normální vodováha. Má
flexibilní nástěnný držák, vhodný pro všechny povrchy. Má přesné polohování laseru díky jemnému
nastavení na nástěnném držáku. Laserová linie je buď horizontální, vertikální či diagonální. Pracovní
rozsah této vodováhy je až 5 m.
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4 Obor „Elektrotechnika“
4.1 Představení oboru, základní pojmy
Praktickým využíváním elektrické energie se zabývá právě obor elektrotechniky. Rozsah tohoto oboru
je opravdu velice široký, spadají sem zařízení od bleskosvodu, přes počítače, digitální hodinky až po
atomové elektrárny. Je to specificky zaměřený technický obor, který se zabývá výrobou, rozvodem,
přeměnou elektrické energie v jiné druhy energie, konstrukcí sdělovacích, zabezpečovacích,
výpočetních a jiných elektrických zařízení. Elektrotechniku lze rozdělit podle hodnot proudu a napětí
na silnoproudou a slaboproudou. Elektronika a telekomunikační technologie se řadí mezi
slaboproudé. Elektroenergetika, elektrické stroje, elektrické přístroje, výkonová elektronika a
elektrické pohony se naopak řadí mezi silnoproudé.

4.2 Nové technologie a trendy v oboru
Memristor
Od letošního roku je na světě kompletně nový typ pasivní dvouvývodové součástky zvané memristor,
která se vyznačuje nejen schopností měnit svůj odpor dle velikosti připojeného napětí, ale i po jeho
odpojení si nastavenou hodnotu odporu libovolně dlouho pamatovat! Může tak fungovat jako
analogová paměť, nebo odporový přepínač, který může díky částečně lineární VA charakteristice
teoreticky nabývat nekonečného počtu stavů.

Napájení zařízení z vibrací
Napájení přenosných či bezdrátových zařízení nemusí být nutně jen pomocí baterie či solárního
článku. Nejnověji je možné použít i napájení z vibrací (např. při chůzi) s použitím piezoelektrického
měniče. Jímání a přeměna tak malého množství generované elektrické energie není jednoduchá. Pro
konstrukci takového zdroje je však k dispozici například obvod LTC3588.
Napájení přenosných nebo od síťového zdroje vzdálených zařízení pomocí baterií či akumulátorů je
běžné. Již jsme si i zvykli na možnost napájení zařízení pomocí elektrické energie generované světlem
v solárním panelu (např. u kalkulaček, inteligentního elektronického dopravního značení nebo u
bezdrátového osvětlení apod.). Tím však nejsou všechny možnosti, co nám poskytuje fyzika,
vyčerpány. Existují i další zdroje energie (často klasifikované jako odpadové či nežádoucí), kterých je v
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našem životě okolo nás mnoho, a jsou stále nevyužity. Jmenovat lze například energii mechanických
vibrací a tepelnou energii, které lze na energii elektrickou přeměnit například pomocí
piezoelektrického elementu a termočlánků. Tyto principy jsou známy již velmi dlouho, ale doposud
jimi dodávaný elektrický výkon byl příliš malý na to, aby šel nějak smysluplně využít. V současné době
a jistě i budoucnosti však díky stále se snižující spotřebě integrovaných elektronických obvodů a
senzorů to již začíná být zajímavé. Mimo to, různé bezdrátově komunikující senzory již dnes elektřinu
spotřebovávají jen „nárazově“ v momentech, kdy snímají či komunikují (např. jen jednou za 1
sekundu) a jinak mají v nízkopříkonovém režimu odběr i jen několika mikroampér. Napájení je tak
možné koncipovat formou „blesku fotoaparátu“, kde je možné například po dobu jedné sekundy
kontinuálně kumulovat velmi malé množství energie v řádu mikro či nanowatů, která se pak nárazově
spotřebuje po dobu několika milisekund. Průměrná spotřeba takto pracujícího zařízení je však
minimální.

MEOMS (Mikro Opticko-Elektro-Mechanické Systémy)
MOEMS obvody již mnoho lidí zná nebo alespoň zhruba ví, co to znamená. Jsou to
mikroelektromechanické systémy, kde na jednom čipu jsou zároveň elektronické i mechanické prvky.
Co se však skrývá pod zkratkou MOEMS? Jen hrubým porovnáním je jasné, že jde opět o
mikrometrové struktury doplněné o další prvek, konkrétně optiku.
Technologie MOEMS umožňuje nejen pro optiku potřebné prvky integrovat do jediné miniaturní
polovodičové součástky společně s vyhodnocovacími elektronickými obvody. MOEMS jsou tedy
kombinované mikroplatformy s integrovanými analogovými, digitálními i optickými prvky na jednom
čipu. Můžete se dnes tak setkat s mikroskopickými maticemi naklápěcích zrcátek například pro
obrazové projektory, aktivními směrovači optických paprsků mezi vlákny či neuvěřitelně malými
integrovanými spektrometry v podobě jedné zapouzdřené součástky s jedním otvorem pro přístup
světla na požadované místo čipu.
MOEMS je prakticky rozšířená MEMS technologie o optické prvky.

VoIP – přenos hlasu
Alternativou ke klasické telefonii, založené na použití sítí s přepojováním okruhů, jsou řešení
využívající k přenosu digitalizovaného hlasu, sítě určené původně pro přenos dat a fungující na
paketovém principu. Patří sem zejména tzv. IP telefonie (internetová telefonie) a techniky souborně
označované jako VoIP (Voice over IP).
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IP telefonie je definována jako telefonní aplikace, provozovaná na paketově přepínaných datových
sítích prostřednictvím IP. V IP telefonii v současnosti používaný algoritmus komprese hlasu přenáší
hlas jen v části vlnového pásma a zvyšuje efektivnost osmkrát nebo i vícekrát. V případě, že chceme
na jedné sítí přenášet jak data, tak i hlas, musí být síť schopna chovat se jak efektivně k šířce pásma,
tak i garantovat dobu doručení a možnost si pásmo rezervovat. Jinak řečeno, síť musí poskytovat QoS
- služby se zaručenou kvalitou.

3D technologie současnosti
Nejnovější technologie 3D - na plochu obyčejné obrazovky nalepíte průsvitnou stereoskopickou fólii a
na video vstup obrazovky připojíte přehrávač obsahu, který si poradí se správnou distribucí obrazu
pro každé pozorovatelovo oko zvlášť. Speciální brýle jsou již minulostí.

Blu-ray
Princip fungování technologie Blu-ray je vlastně velmi jednoduchý. Jedná se o optické disky, takže je
využíváno tzv. pitů neboli drážek (které představují data) v dlouhé husté spirále. O jejich snímání se
stará laserová dioda. Z parametrů je důležitá zejména vlnová délka, která je díky použití modrého
laseru 405 nm.
Oproti DVD je tak podstatně nižší (u DVD byla 650 nm). To v podstatě umožňuje dosáhnout toho,
kvůli čemu byly tyto disky vůbec vyvinuty – tedy podstatně vyšší rychlost čtení a zvýšení kapacity,
protože je v důsledku toho vzdálenost datové vrstvy od laserové diody menší. Kapacita média závisí u
Blu-ray podobně jako u DVD na počtu datových vrstev, které jsou v současné době většinou
maximálně dvě. Rozlišujeme také menší 8cm a klasické 12cm disky. Zatím nevyšší kapacita běžně
dostupná pro koncové uživatele je 50 GB při dvouvrstvém zápisu na větší formát. Jednou z nevýhod u
Blu-ray disků byla jejich malá odolnost proti mechanickému poškození. Výrobci tak ke každému
médiu dodávali cartridge, tedy ochranný obal. V současné době už to není nutné, protože byla
vyvinuta speciální vrstva hard-coat, která data bezpečně ochrání i přes svou velmi malou tloušťku.
Zásluhu na této technologii má zejména společnost TDK. Ochrannou vrstvu nazvala Durabis. Ostatní
společnosti si však většinou ochrannou vrstvu ještě mírně upravili, například Sony se může u
přepisovatelných médií pochlubit zabezpečením proti poškrábání i antistatické elektřině. Verbatim
nakonec přišel se svojí technologií nazvanou ScratchGuard.
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Organická televize
Tato inovace použitá v nové televizi XEL-1 využívá technologii organických diod emitujících světlo
(OLED), která zaručuje mnohem větší stupeň kontrastu a jasu, široké spektrum barev a velice rychlou
odezvu na pohyb. Technologie OLED je navíc oceňována jako velice přátelská k životnímu prostředí.
Cena této obrazovky na japonském trhu bude v přepočtu přibližně 34 000 korun. Sony zatím plánuje
její další uvedení na severoamerickém kontinentě.

Nová baterie do mobilů
Vědci technických univerzit v Liberci a Košicích spolupracují na vývoji takzvané hybridní baterie, která
by měla výrazně vylepšit vlastnosti akumulátorů používaných v současné době například v mobilních
telefonech. ČTK to řekla mluvčí liberecké univerzity Jaroslava Kočárková. Nový akumulátor by podle
ní měl odstranit nedostatky jako je nízký výkon, dlouhé nabíjecí časy nebo třeba samovybíjení
současných baterií v mobilech i jiných zařízeních.
Projekt zaměřený na potlačení nedostatků současných akumulátorů a hledání nových způsobů
skladování elektrické energie podpořila Vědecká grantová agentura Slovenské republiky 306.000
slovenských korun (260.000 Kč). Na výzkumu spolupracují vědci z Technické univerzity v Košicích
společně s odborníky z Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické
univerzity v Liberci. Slovensko-český řešitelský tým využil při sestavení hybridní baterie takzvaného
ultrakapacitoru (UCAP), jehož elektrické i mechanické vlastnosti převyšují vlastnosti běžných
akumulátorů. Zatímco nabíjecí čas u akumulátorů se pohybuje od jedné do pěti hodin, v UCAP se
měří na sekundy. Zatímco běžnou baterii lze dobít zhruba tisíckrát, u UCAP je to možné zhruba
milionkrát. Podstatně větší je i jeho výkon a účinnost.

QR kódy
Vypadají jako podivné chaotické obrazce, ovšem spojují skutečný svět s internetem. Můžete je nalézt
na nejrůznějších místech – od reklamních plakátů po soukromé vizitky. Není poškozený, opravdu má
vypadat jako podivný shluk černých a bílých ploch ve čtverci. Ve zdánlivém chaosu ale panuje přísný
systém, takže pokud někdo dokáže tento obrázek „přečíst“, rychle zjistíte, že obsahuje internetovou
adresu www.inovace.cz.
Zkratka QR představuje spojení slov „Quick Response" neboli „rychlá odezva“. Jedná se
dvourozměrný kód zapisovaný do čtverce. Každý takový obrazec má ve třech svých rozích poziční
značky ve formě soustředných čtyřúhelníků a ve čtvrtém rohu značku ve tvaru menšího čtyřúhelníku.
Prostor mezi těmito čtyřmi znaky obsahuje úsečky tvořené střídavě bodem a mezerou. Černá pole
strana 26 (celkem 60)

„Metodika ke studii novinek v oboru“

znamenají 1, bílá pole 0, dohromady pak obsahují informace převedené právě do binárního kódu,
tedy na jedničky a nuly.

Počítač podobný lidskému mozku
Vědci společnosti IBM provádějí kortikální simulace v rozsahu mozkové kůry kočky a mapují lidský
mozek ve snaze vytvořit vyspělou technologii čipů. Na superpočítačové konferenci SC 09 ohlásila
společnost IBM významný pokrok v úsilí o vytvoření počítačového systému, který simuluje a
napodobuje funkce mozku, jako jsou smyslová vnímání, akce, interakce a učení. Zároveň se mozku
blíží i v energetické nenáročnosti a kompaktní velikosti.
Tým kognitivních výpočetních technologií vedený skupinou IBM Research dosáhl značného pokroku v
rozsáhlé kortikální simulaci a v novém algoritmu, který syntetizuje neurologická data. Tyto dva
zásadní milníky potvrzují, že je skutečně možné vyrobit kognitivní počítačový čip.

Inovace, které v příštích letech změní lidské životy
Společnost IBM představila pět nejnovějších inovací, které mohou změnit způsoby našeho cestování.
Seznam je založen na tržních a společenských trendech, které ovlivní způsob našeho života, a na
technologiích vyvíjených v mezinárodních laboratořích IBM, jež tyto inovace umožní.
Každý rok se v dopravních zácpách zbytečně spálí 34 miliard litrů pohonných hmot, automobilové
nehody stojí miliardy dolarů a do roku 2020 se očekává nárůst počtu pasažérů letecké dopravy na
dvojnásobek, což bude ročně znamenat přes sedm miliard přepravených osob. V průběhu příštích
dvou let se tyto statistiky díky technologickým inovacím v některých oblastech změní následujícím
způsobem.


Automobily budou schopny rozpoznat ostatní vozy a předejít rizikovým situacím na silnicích.
Budoucnost patří společnému řízení. Automobily blízké budoucnosti budou mít asistenční
technologie, které jim umožní chovat se jako by měly „reflexy“. Vozy si budou vyměňovat
informace mezi sebou navzájem a se silniční infrastrukturou; v případě potřeby budou
schopny korigovat akci a poskytovat řidiči nezbytnou zpětnou vazbu.



Cestující obdrží informace o zpoždění vlaků a autobusů prostřednictvím mobilního telefonu.



Mobilní telefony budou ještě inteligentnější. Vyspělá technologie sledování pohybu osob
umožní mobilním telefonům a kapesním počítačům automaticky zjišťovat místo, kde se
uživatel nachází, a jaký typ komunikace preferuje při dojíždění do práce, v práci nebo při
cestování.
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Řidiči budou se svými vozy vést konverzaci. Stále sofistikovanější systémy rozpoznávání hlasu
řidičům v reálném čase umožní příjem aktualizovaných spojů, čtení a odpovídání na e-maily,
zjišťování trasy, předcházení nehodám, přehrávání DVD nebo hudby prostřednictvím
jednoduchých slovních pokynů.



Překlad řeči v reálném čase se stane běžnou záležitostí.



Využívání vzdáleného přístupu ke zdravotnické péči. Milióny lidí s chronickými zdravotními
potížemi, například s cukrovkou, srdečními problémy, s problémy jater nebo srdečního
oběhu, budou moci běžně využívat automatické monitorování zdravotního stavu.

Efektivnější internetový server inspirovaný včelami
Komunikační

systém

založený

na

včelím

tanci

pomáhá

internetovým

serverům

snížit

pravděpodobnost, že se webová stránka zahltí příkazy a znechutí potencionální uživatele a zákazníky.
Ve srovnání se způsobem, jakým internetové servery běžně fungují, včelí metoda dokáže zlepšit jejich
služby ze 4 na 25 procent v testech reálného internetového provozu. Tento výzkum byl publikován v
časopise Bioinspiration and Biomimetics.

Domácí automatizace
Inteligentní domácnost v bytě bezdrátově
Jedná se o nový projekt expresní instalace inteligentního vybavení domácnosti pomocí bezdrátových
technologií v bytech - a to v rekordně krátkém čase dvou dnů, kterou nabízí společnost Insight Home
s developerem CTR group. Systém instalovaný ve vzorovém bytě v Praze je složen z několika
komponent. Jeho součástmi jsou zabezpečení a kamerový systém, regulace topení, ovládání světel a
audiovizuální techniky. Lze buď celý, nebo jeho část zabudovat bez nutnosti zásahu do hotových
elektrických rozvodů.

Průmyslová automatizace
Efektivní správa dat pro průmyslovou automatizaci
Provoz výrobního podniku vyžaduje více než jen dostatek zaměstnanců, surovin a technologických
zařízení ve výrobních halách. Jeho vedení znamená hlavně řízení informačních toků. Informace jsou v
dnešní době klíčem ke zlepšení kvality výrobků, snížení výrobních nákladů, zvýšení produkce a
maximalizaci zisku.
Většina výrobních procesů je dnes již automatizována a provozuje se zde velké množství různých
řídicích systémů, robotů, pohonů a dalších zařízení. Pro jejich činnost se používá mnoho
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softwarových programů nebo datových souborů. Patří k nim například řídicí programy pro
programovatelné logické automaty a robotické systémy, operátorské vizualizační aplikace, různé
programovací jazyky, formáty souborů či specifické aplikace.

Využití elektroniky v automatizaci
Přepěťové ochrany v automatizaci
Ochrany proti přepětí jsou součástí jakostní elektrotechnické instalace. Svou roli však začínají hrát až
ve chvíli, kdy dojde k průniku rušivých energií do zařízení. Zajišťují totiž kvalitní činnost zařízení a
bezchybný provoz systému. Neboť ke spolehlivosti celého systému přispívají jakostní materiál,
sledování kvality při výrobě a průběžné měření provozních parametrů přepěťových ochran.

Automatizační prostředky
Prostředky automatického řízení
Prostředky automatického řízení jsou obecně všechna technická zařízení, která slouží k získávání,
přenosu, uchovávání, zpracování a využívání informace. Jedná se o senzory teploty a snímače
mechanických veličin.

Akční členy
Jsou to všechny prvky, které jsou určené k využití zpracované informace, tzn. prvky na konci řetězce
zpracování informace. Mezi ně patří hlavně pohony a na ně navazující regulační orgány. Pohony jsou
zařízení, která převádějí signály z členů pro zpracování informace na výchylku konající požadovanou
práci s požadovaným výkonem. Regulační orgány jsou zařízení pro ovládání toku hmoty nebo energie
systémem. Ne vždy je možno rozdělit akční člen na pohon a regulační orgán.
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5 Obor „Automechanik“
5.1 Základní představení oboru, základní pojmy
Pojem automobil znamená dvoustopé osobní nebo nákladní silniční motorové vozidlo. Oproti této
definici mezi automobily obvykle neřadíme autobusy. Jedná se o jeden z mnoha dopravních
prostředků. Rozdělují se dle druhu pohonu, např. dieselové, zážehové, elektro aj. V roce 2002 bylo na
světě 590 milionů registrovaných automobilů.
Třídy osobních automobilů
Podle charakteristických rozměrů jsou osobní automobily rozděleny do tříd. V současnosti je možné
pozorovat tendenci neustálého nárůstu jak velikosti automobilů, tak výkonu jejich motorů. Hranice
jednotlivých tříd se proto stále posunují.

5.2 Nové technologie a trendy v oboru
Paralelní diagnostika
Je to měření fyzikálních veličin snímačů a akčních členů motorových vozidel. Samotné měření
můžeme provádět přímo na těchto komponentech nebo na svorkovnicích řídících jednotek. K měření
nám může postačit multimetr (voltmetr nebo ampérmetr). Ve složitějších případech pak osciloskop.

Osciloskop
Již v dobách minulých byl osciloskop vynikající pomocník při detekci a odstraňování závad
automobilů, s jehož pomocí bylo možné velmi rychle a přesně lokalizovat nejen samotnou oblast
dané závady, ale hlavně zjistit jednotlivé příčiny vzniku.
Vynikajícím pomocníkem v automobilové diagnostice zůstal osciloskop i v dnešní přetechnizované
době řídících jednotek, datových sběrnic, světlovodných kabelů, atd.
Osciloskop je zařízení, které nám umožňuje měřit napětí v závislosti na čase pomocí speciálních
měřicích snímačů a proudových převodníků, tlakových senzorů apod. Měření je pravdivé bez
jakýchkoliv softwarových zkreslení či defektů, způsobených samotnou řídící jednotkou. Můžeme ho
však použít na měření proudu, tlaku, teploty a dalších fyzikálních veličin. Musíme však proto použít
různé převodníky a adaptéry které nám tyto veličiny tlaku a proudu převedou na veličinu napěťovou.
Tyto měřící přístroje mohou měřit napěťové signály v několika měřeních (kanálech) najednou.
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Dostáváme pak při jednom měření například informaci o napětí akumulátoru, odběru proudu
startéru, stavu kostry karoserie, motoru atd. Kolika kanálový osciloskop vlastníme, tolik měření
můžeme provést najednou. Toto měření si můžeme uložit do paměti a kdykoli vyvolat a vyhodnotit,
což je veliká výhoda oproti multimetru. Některé způsoby měření vyžadují však určitou zkušenost.
Testy osciloskopem jsou velmi rychlé a ihned ukazují na příčinu závady. Jedinou nevýhodou
osciloskopu snad je jen jeho cena, do které se musí přičíst i cena výpočetní techniky bez které toto
zařízení nefunguje.
Měření odporové charakteristiky patří mezi ty nejjednodušší diagnostické operace a tato měření jsou
vzhledem ke změně teplot a dynamickému chování při jízdě značně zavádějící. Vzájemné související
signály (napěťový průběh na Lambda sondě a průběh signálu vstřikovacího ventilu, průběh primáru a
seknudáru, Hall vačka a indukční snímač na klice, atd.) můžeme správně proměřit jedině
dvoukanálovým nebo vícekanálovým osciloskopem.
Osciloskop tedy patří do kategorie tzv. paralelního měření, kdy přímo měříme daný průběh signálu v
zapojeném stavu dané součástky bez jakéhokoliv rozpojování. Tím, že bychom rozpojovali
svorkovnice měřených komponent, tím sice splníme postupy některých výrobců, ale vyřadíme si
např. přechodové odpory v konektoru svorkovnice na snímači teploty chladící kapaliny, jenž nám
tímto začne díky zvýšenému elektrickému odporu "hlásit" do řídící jednotky studenější motor a řídící
jednotka začne zvyšovat dobu vstřiku paliva. V zahřátém stavu nám "ulévá" zapalovací svíčky, včetně
překročení hraničních pásem charakteristiky Lambdasondy, což může vést i ke zničení zkoušených
součástí.
Osciloskop nám veškeré měřené signály, ať se již jedná o měření elektrického proudu, či elektrického
odporu, nebo napětí, tlaků, podtlaků, přetlaku, teplot apod. zobrazuje graficky jako průběhy na
obrazovce počítače nebo laptopu.

Sériová diagnostika
Kromě paralelního typu diagnostiky existují i sériová diagnostická zařízení, označovaná jako "testery"
nebo "čtečky". Při sériové diagnostice jde o komunikaci a testování řídícího systému vozidla, který je
propojen s testerem pomocí komunikačního rozhraní. Tester pak dokáže hardwarově daný řídící
systém otestovat a "vytáhnout" z něj měřené parametry fyzikálních veličin.
Mějme ale vždy na paměti, že řídící jednotka nám sdělí pouze to, co sama chce, a že měřené hodnoty
jsou upravené samotným softwarem řídící jednotky. Nicméně bez sériové diagnostiky se v žádném
případě neobejdeme, neboť klimatizaci, či systém airbagů osciloskopem nezměříme a také je
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samozřejmě zapotřebí po každé opravě, či seřízení vymazat všechny uložené závady a uvést režim
řídící jednotky opět do normálního stavu.

Autoskop II firmy FCD.eu - osciloskop nové generace
Že nastavení osciloskopu nemusí být komplikované, dokazuje osciloskop AUTOSKOP II. Napojit,
zapnout a po třech kliknutích myší se již můžete vydat na zkušební jízdu. Teprve potom je možné v
klidu kanceláře nad šálkem kávy zvolit nejlepší rozlišení jak v rozsahu času, tak v rozsahu napětí.

Firma SMC – trendy v měření tlaku a průtoku
Doba, kdy obsluha obcházela jednotlivé stroje a kontrolovala na ručkových měřicích přístrojích
aktuální hodnoty, je dávno pryč. Nové technologie vyžadují stále vyšší přesnosti měření, na více
místech a s dostatečnou rychlostí.
Současné snímače přenášejí aktuální hodnotu přímo do řídicího systému, umějí vyhodnocovat
nastavené stavy, ovládají a přímo ovlivňují procesy bez zásahu obsluhy. S inovovanými řadami
digitálních snímačů tlaku a průtoku přišla na trh firma SMC, která již tradičně vedle svého širokého
sortimentu pneumatických prvků pro průmyslovou automatizaci nabízí právě i širokou řadu snímačů.
U všech přístrojů nové řady byl kladen důraz na maximální jednoduchost obsluhy i zprovoznění, na
přesnost a nízkou spotřebu. Při jejich vývoji firma SMC uplatnila aktuální poznatky přímo z
průmyslové praxe, takže snímače jsou nyní vybaveny řadou inovativních funkcí, které umožní
prostřednictvím snímání tlaku a průtoku měřit a detekovat i jiné veličiny a stavy.

Firma GGB - nové trendy v oblasti plastových ložisek
Plastová ložiska lze uplatnit v mnoha aplikacích – od jednoduchého stroje až po složitá zařízení
kosmických lodí, od umělých končetin po komplexní automobilové mechanismy. Mohou být použita v
mnoha případech, kde se dříve používala výhradně kovová nebo metalo-plastová ložiska. Zde se
dobře uplatňují jejich výhody jako lehkost, tuhost, chemická odolnost a funkčnost.
Společnost GGB, která patří mezi přední výrobce metalo-plastových ložisek, je mimo jiné i jedním z
hlavních výrobců ložisek plastových. GGB vyvinula nové kluzné plastové materiály EP22, EP43 a EP63,
které jsou již dostupné jako standardní řady doplňující stávající řadu EP. Jejich základem jsou
ekologické vstřikované polymery s aditivy a jsou charakteristické nízkým koeficientem tření, velkou
únosností a nízkým opotřebením.
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Firma Gates - řemen zdokonalené konstrukce
Zvýšená poptávka po efektivnějších klínových řemenech a bezúdržbovosti vedly firmu Gates,
předního světového výrobce pohonných řemenů pro průmyslové a automobilové aplikace, zavést
novou řadu klínových řemenů Quad-Power III.
Hlavní součástí řemene je nová gumová směs, která odolává chemicky agresivním prostředím
(kyseliny a zásadité roztoky), stárnutí, ozónu, UV záření a teplu. I při značných prokluzech nedojde při
vývinu tepla ke vznícení. Vysoká odolnost vláken obsažených ve směsi gumy poskytuje lepší odolnosti
proti otěru a proti opotřebení a velmi malé protažení polyesterového kordu, který je zpevněn v nově
vyvinuté modré adhezní vrstvě.
Výsledky zkoušek ukázaly nárůst výkonu o více jak 15 % oproti původní generaci, což vede k delší
životnosti. Pro nové konstrukce strojů se nabízí větší hustota výkonu a konstruktérům umožňuje
návrhy menších zástavbových rozměrů převodů, které nabízejí hospodárné využívání energií.

Firma Atmel - dotykové snímače pro automobilový průmysl
Firma Atmel oznámila dostupnost světově prvního řadiče dotykových kapacitních klávesnic, určeného
pro použití v automobilovém průmyslu.
Obvod AT42Q1110 firmy Atmel zajišťuje bezpečné vyhodnocení kapacitních dotykových klávesnic,
přičemž zcela splňuje všechny náročné požadavky na použití v automobilových systémech.
Patentovaná technologie QTouch zajišťuje spolu s integrovanými filtry vysokou odolnost proti vlivu
externích podmínek a jednoznačnou identifikaci stisku.

Novinky z Barum Continental
Pneumatika Barum Brillantis 2
Brillantis 2 je nová pneumatika značky Barum pro malé a kompaktní vozy. Technici značky Barum při
této příležitosti poprvé použili koncepci asymetrického dezénu běhounu – kde je pravá a levá strana
pneumatiky rozdílná – u pneumatiky určené pro kompaktní vozy. Díky tomu zkrátili brzdnou dráhu až
o 3 % a zlepšili i jízdní vlastnosti za mokra. Novým dezénem se zlepšil také jízdní komfort. Struktura
kontaktní plochy pneumatiky se stala rovnoměrnější a tím se zvýšil kilometrový výkon o více než 10
%. Pneumatika Brillantis 2 se nyní u maloobchodních prodejců prodává ve 28 různých rozměrech od
13" do 15" a je schválena pro rychlosti do 210 km/hod.
Další novinkou u pneumatiky Brillantis 2 jsou výrazné indikátory, které signalizují, že se hloubka
dezénu snížila pod tři milimetry. To je hodnota, při níž se doporučuje výměna pneumatik. Pneumatika
je vybavena indikátory opotřebení běhounu za vlhka (Wet TWI), což jsou malé, 3 mm vysoké lamely
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mezi drážkami dezénu. Jakmile je běhoun kolem těchto lamel na jejich úrovni, je třeba pneumatiky
vyměnit.
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6 Obor „CAD/CAM systémy“
6.1 Základní představení oboru, základní pojmy
V dnešní době zaujímá výpočetní technika v konstrukčním procesu (CAD systémy) a řízení CNC
technologií (CAM systémy) nezpochybnitelné místo při výrobě a konstrukci. Celosvětový rozvoj a
působnost těchto systémů je úměrný jejich důležité roli ve výrobním procesu.
Práci inženýrů a techniků ve strojírenských firmách si dnes prakticky nelze představit bez použití
CAD/CAM systémů. Na rychlost a kvalitu vývoje, konstrukce nebo technologickou přípravu výroby
jsou kladeny velmi náročné požadavky. Vyhovět těmto požadavkům a obstát v tvrdé konkurenci na
trhu není jednoduché.
Kvalitní CAD/CAM systém je v dnešní době jednou ze zásadních podmínek pro kvalitní a efektivní
funkci konstrukce a technologickou přípravu výroby.

6.1.1 CAD systémy
Vysvětlení pojmu CAD
CAD neboli Computer Aided Design (počítačová podpora konstruování) jsou aplikace sloužící k tvorbě
geometrie výrobků a jejich následné snadné editace. CAD systémy poskytují moderní tvorbu
výkresové dokumentace a možnost tvorby prostorových modelů navrhovaných výrobků a součástí.
Dnešní CAD systémy jsou založeny na principu interakční počítačové grafiky. Tímto principem je
využití tvorby a transformací dat ve formě symbolů či obrazů. Komunikace s programem je zajištěna
pomocí příkazů a dat, které jsou přenášeny přes některý z prostředků vstupu. Následná reakce a
komunikace programu s uživatelem-konstruktérem je realizována přes výstupní část počítače obrazovku.

6.1.2 CAM systémy
Základní charakteristika systémů CAM
Počítačové systémy CAM – Computer Aided Manufacturing (Počítačová podpora výroby) jsou
systémy, které slouží ke zpracování dat z konstrukční databáze v prostředí s odpovídající technologií,
které umožní v konečné fázi generování programu pro NC obráběcí stroj. Konstrukční data mohou
být připravena přímo v prostředí CAD/CAM nebo mohou být použité přenosové formáty běžně
používané k přenosu těchto databází.
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Obr. 1 - Dialogové okno CAM systému

CAM systémy umožňují podstatně rychlejší a jednodušší přípravu NC programů. Dnešní moderní CAM
systémy s možností grafické kontroly vygenerovaného NC programu, systémy simulující obrábění,
dokážou odhalit a odstranit případné technologické chyby. Tato simulace kinematiky slouží k
vyšetření a zabránění kolizí nejen mezi nástrojem, držákem nástroje s obrobkem nebo upínkami, ale
ke kontrole kolizí v celém pracovním prostoru stroje a mezi funkčními pohyblivými částmi stroje.
Simulace kinematiky je uživatelsky definovatelná. Na tyto možnosti navazuje možnost
postprocesingu.
Post procesor definuje možnosti a limity řídicího systému, a tím stroje samotného. Na základě
definice post procesoru je poté generován NC program se všemi náležitostmi tak, aby mohl být
spuštěn stroj bez dalšího odlaďování. Součástí výstupu programů pro zvolený CNC stroj je také
uživatelská dokumentace a tabulky nástrojů, což je důležité pro seřízení stroje a sestavení použitých
nástrojů.
V dnešních CAM systémech má uživatel k dispozici celou škálu základních, specializovaných i
rozšiřujících nástrojů - počínaje elementárními nástroji pro vytváření objemových těl a ploch, přes
nástroje pro analýzu (úkosů, podřezání, úhlových odchylek, křivosti atd.), produktivní nástroje (pole a
zrcadlení prvků, dílů i komponentů, více tělové prostředí, variantní modelování a tabulky variant,
automatické a pokročilé tvarové funkce, podporu přechodu ze 2D do 3D, knihovny materiálů,
realistické zobrazení atd.) až po specializované návrhářské nástroje, jako jsou nástroje pro plechové
díly, formy či svařování.
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6.2 Nové technologie a trendy v oboru
V oblasti systémů CAD/CAM dochází k neustálému vývoji a inovacím, které jsou podněcovány nejen
rozvojem informačních technologií a technologickým pokrokem ale také stále rostoucími požadavky
na zkvalitnění a zpřesnění konstrukčních a výrobních procesů, stejně tak jako vysokými požadavky na
kvalitu a efektivitu práce. V budoucnosti lze očekávat rozvoj a stále rostoucí počet uživatelů
CAD/CAM systémů.

CIMATRON E
CIMATRON E je CAD/CAM systém z produkce izraelské firmy Cimatron Ltd. Jedná se o modulární,
parametrický a plně asociativní CAD/CAM systém – řešení pro konstrukční kanceláře, technologická
oddělení a výrobní organizace.
Stručně jej lze charakterizovat jako strojírensky orientovaný produkt pro 2D/3D projektování a
konstruování s možností vytváření asociativní výkresové dokumentace a generování NC programů.
Celosvětovou úspěšnost tohoto produktu dokumentuje jeho téměř 18 000 instalací u více než 8 500
uživatelů na všech kontinentech. Ke světovým společnostem používajícím systém Cimatron E patří
např. koncerny: Black&Decker, The Benetton Sport Group, Daihatsu, Epson, Škoda LIAZ, Fiat
Ferroviaria, Minardi, Motorola, Toshiba Chemical, PAL a.s., Volkswagen, Yamaha, VDO-Siemens
Automotive a další.

Řezná destička Split Insert
Hlavním problémem hrubovacího frézování hliníku – například v leteckém průmyslu – je produkce
velkého množství třískového odpadu. Výkonné stroje s relativně nízkými otáčkami vřetena používané
pro tyto aplikace jsou v zájmu maximalizace odběru třísek za daných podmínek nastaveny na nejvýše
možné hloubky řezu. Vzniklé veliké množství rozměrných třísek za daných řezných podmínek a
požadavků produktivity pak způsobuje vážné evakuační potíže. Řešením naznačeného problému je
nová řezná vyměnitelná destička s označením HM90 APCR 220605-CS IC28. Konstrukční provedení
této destičky s délkou řezné hrany 22 mm upnuté v čelní fréze. Oba řezné břity leštěného čela mají
vylisovány dvě dělicí drážky, které rozštěpují hliníkovou třísku do segmentů zvladatelné velikosti, což
umožňuje bezproblémový a spolehlivý odvod odstraněného materiálu z místa řezu, a to i za
podmínek charakteristického nadměrného objemu třísek.
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Řídicí systémy Sinumerik
Pod názvem Sinumerik se skrývá skupina řídicích systémů CNC (Computerized Numerical Control).
Každý produkt patřící do této skupiny komunikuje s uživatelem mnoha jazyky. Jednou z jazykových
verzí je i čeština.
Nejmenšími členy této skupiny jsou řídicí systémy řady Sinumerik 802. Řídicí systém s označením S
base line je určen pro krokové motory a řídí čtyři osy (tři analogové lineární osy a jedno analogové
vřeteno). Řídicí systém C base line je určen pro analogové pohony a řídí čtyři osy (tři analogové
lineární osy a jedno analogové vřeteno). Řídicí systémy pro digitální pohony mají označení D base line
a D systém. D base line je určen pro řízení tří os (dvě digitální lineární osy a jedno digitální/analogové
vřeteno), systém s označením D řídí pět os (čtyři digitální lineární osy a jedno digitální/analogové
vřeteno).
Simodrive - modulární kompaktní digitální pohonný systém Simodrive umožňuje zkombinovat
homogenní sestavu složenou z osových a vřetenových jednotek. Spektrum rozsahu výkonů jednotky
Simodrive je velmi široké.
Sinumerik Solution Line a Sinamics S120
Pod názvem Sinumerik Solution Line se skrývá nové systémové řešení pro aplikace CNC. Do skupiny
Solution Line patří řízení CNC řady Sinumerik 840D sl a 802D sl jako „součást“ pohonů v rozváděčové
skříni a Sinumerik 840Di sl na bázi PC. Hardware a software lze nezávisle na sobě odstupňovat s
ohledem na použití. To poskytuje síťové a otevřené automatizační řešení s možností rozšíření pro
téměř všechny aplikace CNC.

PEPS CAD/CAM systém
Drátové řezání
Modul PEPS Drátové řezání byl vyvinut v úzké spolupráci s významnými výrobci strojů a je stále
přizpůsobován nejnovějším funkcím strojů. Pro všechny produkty a typy strojů jsou k dispozici
kvalitní postprocesory. Díky své rozsáhlé paletě funkcí je PEPS i v tomto oboru vedoucím produktem
na trhu a je doporučován mnoha výrobci.
Frézování 3D
Modul PEPS SolidCut Frézování 3D nabízí rozsáhlé strategie obrábění. Nezávisle na komplexnosti
obráběných dílů vypočítá SolidCut Frézování 3D plně automaticky všechny dráhy nástroje.
PEPS 2-50 osé soustružení
Obráběcí postup soustružení se s nástupem naháněných nástrojů a přídavných os vyvinul do
kompletního obráběcího postupu.
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Modul PEPS Soustružení nabízí optimální řešení obráběcího postupu díky kombinaci modulů
Soustružení a Frézování a plně integrované komplexní simulaci pracovního prostoru stroje.

3D skenovací sondy
Firma Axiom Tech je dodavatelem řešení bezkontaktní 3D digitalizace dat laserovou sondou pomocí
softwaru Copymate, který poskytuje jednoduché prostředí pro rychlé skenování tvaru součásti a
automatické zpracování získaných dat. Obsahuje také jednoduché prostředí pro generování dráhy
nástroje a průvodce při frézování. Souvisejícím produktem je umělecký CAD/CAM systém
CimaGraphi, orientovaný na tvorbu obecných netechnických ploch.

AutoCAD
AutoCAD, produkt firmy Autodesk, představuje světovou špičku mezi CAD programy. Jeho formáty
souborů DWG a DXF jsou de-facto standardem při výměně CADovských dat. V současné době je ve
světě přes 4.000.000 oficiálních instalací aplikací AutoCAD. Vedoucí pozici aplikace AutoCAD na CAD
trhu potvrzuje i opakované získání titulu CAD produkt roku udělovaného odborným tiskem. Jen do
výzkumu a vývoje věnuje Autodesk ročně tolik prostředků jako je celoroční obrat nejbližšího
konkurenta.
AutoCAD slouží často jako platforma pro běh nadstavbových aplikací vyvíjených jak Autodeskem, tak
dalšími firmami. Tyto nadstavby lze programovat v jazycích C (ADS), C++/C# (ARX) nebo
AutoLISP/VisualLISP (LSP/VLX), MS Visual Basic pro aplikace (VBA), pomocí ActiveX (či Java) a v .NET
jazycích. Pro přístup k souborům .DWG lze využít knihovny ObjectDBX a RealDWG.

Solid Edge
Solid Edge je 3D CAD systém primárně určený pro návrh strojírenských konstrukcí. Jeho funkce však
umožňují vytvářet mnohem více. Od designu nábytku přes 3D modelování komplexních ploch, až po
virtuální prototypy ve formě rozsáhlých sestav o stovkách tisíc dílů.
Díky své robustnosti a funkcím zaměřeným na práci, ne na marketing, je Solid Edge velmi úspěšným
na Českém trhu, což se mimo stávající široké uživatelské základny projevuje pravidelným nárůstem
prodaných licencí.
Typické vlastnosti:


Promyšlené ovládání



Plynulý vstup do 3D

strana 41 (celkem 60)

„Metodika ke studii novinek v oboru“



Nepovinně parametrické modelování



Maximální výkon ve velkých sestavách



Špičková komunikace a kompatibilita



Integrované PDM



Integrace s podnikovým IS



Součást komplexního softwarového portfolia

Klíčové výhody:


Jedinečná pozice na trhu



Vlastnictví klíčových technologií (PARASOLID, D-CUBED, JT…)



Silná technická podpora



Široká základna uživatelů v ČR



Komplexní řešení pro celou společnost různého rozsahu



Současné využití návazných procesů (výpočty, obrábění atd.) na jedněch datech, v systémech
jednoho výrobce



Velké množství oborových aplikací a nadstaveb

Solid Edge je dnes, stejně jako při svém uvedení v dubnu roku 1996, nositelem pokrokových
technologií, které se postupem času stávají standardem v oblasti 3D modelování.

Alphacam 2010 R2
Alphacam je přední CAD/CAM systém pro dřevařský průmysl. Alphacam lze použít pro obrábění na
široké paletě konfigurací CNC strojů a lze ho použít od 3-osého frézování jednoduchých součástí až
po 5-osé obrábění nábytkových komponent. Při vývoji systému Alphacam naši vývojáři kladli důraz na
vytvoření systému, který zajišťuje vysokou úroveň flexibility, produktivity a spolehlivosti, protože
jsme přesvědčení o tom, že jen zlepšením těchto 3 faktorů mohou zákazníci dosáhnout vyššího
profitu.

CATIA
CATIA je multi platformní PLM/CAD/CAM/CAE komerční software vyvíjený společností Dassault
Systèmes.


Software pro 3D počítačové konstruování v oblastech CAD/CAM/CAE.
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Nejrozšířenější CAx systém v automobilovém a leteckém průmyslu na světě.



Hybridní modelář - variační modelování v kombinaci s parametrickým (parametrizace je
nepovinná).



Systém, který je schopen pokrýt kompletní životní cyklus výrobku, tzn. od koncepčního
návrhu designu, přes vlastní konstrukci, různé analýzy, simulace a optimalizace až po tvorbu
dokumentace a NC programů pro vlastní výrobu.

3D PLM – řešení pro průmysl
Nabízené 3D PLM řešení je postaveno na produktech a řešení Dassault Systèmes, které je poskládáno
z aplikací, služeb a metodik, speciálně zaměřených na konkrétní průmyslové odvětví a jeho specifické
potřeby při realizaci nového nebo inovovaného výrobku v kratším čase, s vyšší kvalitou a s nižšími
náklady. V případě menších a středně velkých organizací lze s výhodou využít metodicky a datově
předpřipravená řešení, která umožňují jejich rychlé nasazení do praxe a ve výsledku tedy rychlou
návratnost vložených investic.

SolidWorks 2010
Jubilejní, kulatá verze SolidWorks 2010 je osmnáctá v pořadí a spolu s milionem uživatelů po celém
světě to z něj dělá dospělý, robustní a osvědčený 3D CAD systém určený pro rychlé, pohodlné a
přesné navrhování převážně strojírenských výrobků.
Společnost Dassault Systemes SolidWorks, která za systémem stojí, se při vývoji SolidWorks soustředí
hlavně na aspekty jako jsou požadavky zákazníků na novou funkcionalitu systému, inovace stávajících
nástrojů či snadné a intuitivní ovládání.
10 nejzajímavějších novinek v SolidWorks 2010
1.

Rychlé kótování a Kótovací paleta

2.

Vícetělové plechové díly

3.

Nové referenční roviny

4.

Gesta myší

5.

Publikátor konfigurací

6.

Vylepšený export plechových dílu do DWG/DXF

7.

Vylepšené zrcadlení v sestavách

8.

Pohybové simulace založené na událostech

9.

Vylepšené uživatelské rozhraní Enterprise PDM
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10. SustainabilityXpress

SolidCAM 2010
Do SolidCAM 2010 bylo za účelem vylepšení uživatelského rozhraní implementováno ovládání z
prostředí SolidWorks.
SolidCAM 2010 nabízí další funkci a to vizuální kontrolu nástroje – náhled nástroje je dostupný přímo
na objemovém modelu. Při výběru nástroje z dialogového okna Tabulka nástrojů je pohybující se
kurzor v pracovní oblasti doprovázen poloprůhledným náhledem daného nástroje. Při zoomování
nebo rotaci nástroje se náhled mění stejným způsobem jako zobrazovaný model.

Edgecam
Edgecam je kompletní softwarové CAM řešení jak pro produkční obrábění, tak i pro výrobu tvarových
forem a zápustek. S kompletním rozsahem 2 až 5-osých frézovacích cyklů, s podporou pro
soustružení a soustružnicko/frézovací centra, v kombinaci s dokonalou CAD/CAM integrací a
důmyslnými automatickými nástroji, je Edgecam jediný CAM software který kdy budete potřebovat.

Solid Edge se Synchronní technologií 2 od firmy Siemens PLM Software
Stejně jako předchozí verze Solid Edge® se Synchronní technologií 2 staví na inovativní synchronní
technologii. Nová verze prohlubuje úvodní implementaci synchronní technologie pro zvládnutí
náročnějších úloh a přináší nové prostředí pro konstrukci plechových součástí, čímž dokazuje svoje
uplatnění i v dalších modulech programu Solid Edge. Tato zlepšení obohacená o novou robustní
aplikaci pro analýzy metodou konečných prvků a aktualizaci Solid Edge Insight zajišťuje uživatelům až
100x větší efektivitu ve fázi modelování. Jedná se o flexibilní nástroj s plnou funkčností 3D
modelování založeného na prvcích pro úpravy součástí sestav.
Solid Edge je základním prvkem portfolia Velocity Series a kombinuje rychlost a flexibilitu přímého
modelování s přesností parametrického modelování. Nová verze staví na přelomové technologii a
posunuje schopnost reagovat na podněty zákazníka na novou úroveň. Tato vynikající nová verze
rozšiřuje možnosti synchronní technologie v prostředí modelování součástí a sestav, představuje
novou aplikaci pro konstrukci plechových součástí založenou na synchronní technologii, obsahuje
novou integraci simulací metodou konečných prvků pro konstruktéry a posiluje naši strategii
škálovatelné správy dat převedením aplikace Solid Edge Insight na nejnovější platformu Microsoft
SharePoint a zdokonalením integrace s Teamcenter® Express.
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Software NX 7.0 s funkcí „HD3D“ a rozšířenou synchronní technologií od společnosti
Siemens PLM Software
Verze softwaru NX™ NX 7.0 přináší HD3D, novou funkci pro zobrazení a práci s informacemi o
výrobcích a procesech přímo ve 3D prostředí. Kombinací možností NX a správy PLM dat pomocí
řešení Teamcenter, HD3D vizuálně zprostředkovává informace, které jsou nutné k pochopení, sdílení
a rozhodování v globálně distribuovaném vývoji výrobků. NX 7 také nabízí řadu rozšíření synchronní
technologie uvedené ve verzi NX 6, která propojuje přístupy vazbami řízeného modelování s
modelováním bez historie.
Verze NX 7.0 vychází ze své vedoucí pozice v oblasti vývoje výrobků, umocňuje prvky synchronní
technologie a spolu s novinkou HD3D určuje nový standard pro “High-Definition” vizuální analýzu při
vývoji výrobků.

Nová verze CAx systému NX7 (NX 7.5) – revoluce při práci s CAD/CAM/CAE a vynikající
podpora při rozhodování v rámci vývoje výrobku
Poslední verze systému NX7 byla představena na celosvětové výstavě EXPO 2010 v čínské Šanghaji.
Nová verze je vybavena řadou významných novinek, které se dotknou všech oblastí systému. Kromě
toho NX a software Teamcenter® – digitální systém pro řízení životního cyklu produktů – jsou vůbec
prvními produkty, které podporují nový informační panel HD-PLM, jejž společnost Siemens PLM
Software souběžně představila.
Nový panel HD-PLM nabízí uživatelům systému NX vizuálně intuitivní prostředí, které jim pomůže
zlepšit úroveň rozhodování v průběhu celého procesu vývoje výrobku, a tak přinese významnou
přidanou hodnotu pro uživatele i celé odvětví. Hodnotu této nové verze dále zvyšuje nejen síla
jednotlivých konkrétních zdokonalení, ale též vyvážená úroveň nových funkcí, jimiž byly obohaceny
všechny oblasti konstrukce, analýzy i obrábění. Tato vylepšení mohou pomoci koncovému uživateli
zvýšit produktivitu o celých 80 procent.

Rozhodování „ve vysokém rozlišení“ v procesu vývoje
Společnost Siemens PLM Software oznámila uvedení HD3D prostředí v loňském roce; nejnovější
verze systému NX je prvním krokem v realizaci vize uvést technologii HD-PLM do všech svých řešení.
HD3D kombinuje silné stránky řešení NX a Teamcenter v jednom technologickém rámci –
informačním panelu tak, aby bylo možné vizuálně a intuitivně předkládat uživateli informace, jež jsou
nezbytné pro pochopení, spolupráci a rozhodování v globálně rozděleném vývojovém prostředí.
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7 Obor „Mechatronika“
7.1 Představení oboru
Mechatroniku můžeme definovat jako součinnou kombinaci mechaniky, elektroniky a softwarového
inženýrství. Účelem tohoto mezioborového inženýrského odvětví je studium automatů z
inženýrského pohledu, které následně slouží pro řízení vyspělých hybridních systémů. Inženýrské
studium mechatroniky typicky zahrnuje matematiku, mechaniku, návrh součástek strojů,
termodynamiku, teorii obvodů, elektroniku, telekomunikace, teorii řízení, zpracování signálu,
energetiku a robotiku. Mechatronika bývá někdy nazývána také jako „elektromechanické systémy“
nebo „řízení a automatizace“.

Podstatou

vzniku

mechatroniky

je

skutečnost, že moderní stroje a výrobní
linky je neefektivní řešit s odděleným
využitím
tradiční

různých

principů,

mechaniky,

například
hydrauliky,

pneumatiky, elektrotechniky, elektroniky,
informačních a komunikačních technologií,
techniky

senzorů

a

akčních

členů.

Osvědčují se právě ty postupy, kdy jsou
všechny tyto principy od počátku a
neoddělitelně uplatněny v koncepci a
konstrukci výrobku. Tak se totiž může

Obr. 2 - Mechatronika je součinnou kombinací několika
inženýrských oborů

výrazně projevit synergický efekt a výrobek
získává zcela novou kvalitu.
Všeobecným a tíživým problémem je nedostatek pracovníků (projektantů, konstruktérů, montérů,
ale především diagnostiků a údržbářů), kteří by měli dostatečnou kvalifikaci a alespoň přehledově se
orientovali v celé šíři oboru mechatronika. Dosud je obvyklá praxe, že při řešení komplikovanější
závady je „svoláno koncilium“ odborníků z různých oborů (např. konstruktér stroje, konstruktér
elektrické výzbroje, specialista na pneumatiku, případně programátor PLC).
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Ideálem je, aby ve firmách, které se mechatronickými systémy zabývají, ať už jako výrobci nebo
uživatelé či jako servisní organizace, existoval alespoň jeden odborník – mechatronik, jehož
kvalifikace by byla dostatečně široká (i když nutně jen povrchní) k tomu, aby byl schopen rozpoznat
závadu a přivolat specialistu z odpovídajícího oboru (např. programátora), který problém
kvalifikovaně vyřeší. Je proto žádoucí, aby české odborné školy (střední i vysoké) vychovávaly nejen
specialisty v izolovaných oborech, ale i specialisty s širokým rozhledem v oboru mechatronika. Je
nepochybné, že tito žáci nebudou mít problém se získáním práce ani s odpovídajícím ohodnocením.

7.2 Nové technologie a trendy
Obecný vývoj
Jak již bylo naznačeno v úvodu, mechatronika je relativně mladý inženýrský obor. Její prudký rozvoj v
posledních 30 letech byl zapříčiněn následujícími faktory:


vývojem mikroprocesorů a jejich praktického uplatnění



integrací součástek



rozvojem a zaváděním optických technologií (displeje, lasery, skenery apod.)



rozvojem mikromechaniky a nanotechnologií



vývojem inteligence čidel a akčních členů



následnou ekonomizací výroby (levnější a spolehlivější výrobky)

Mechatronika jako obor se bude v budoucnu čím dál více rozvíjet, protože podíl čistě mechanických
strojů bude dále klesat. Mezi hlavní rysy rozvoje do budoucna patří:


interdisciplinarita – široké spektrum technologií a oborů



systémové myšlení – kombinace i zdánlivě nepravděpodobných technologií



týmová práce, spolupráce v rámci jednotlivých odvětví



tvořivost a odvaha experimentovat

Konkrétní technologie
Uveďme si dále některé konkrétní moderní technologie, které se v poslední době v oboru
mechatroniky objevily.
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Robotické aplikace s kamerami
Se stoupající cenou práce v České republice řada firem investuje do nových výrobních prostředků s
vyšším stupněm automatizace ve výrobě. U řady výrobních procesů lze s výhodou používat roboty
zejména tam, kde se jedná o opakovanou práci, práci v nevhodných podmínkách nebo těžkou práci.
Aby byl robot schopen pracovat jako náhrada lidské síly, potřebuje výrobek „vidět“. Za účelem
spolupráce s roboty dodává firma Cognex spolu se svými produkty od roku 2008 také podporu pro
komunikaci s roboty všech hlavních světových výrobců, a to jak pro aplikace s inteligentními
kamerami In-Sight, tak pro systémy, které využívají pro analýzu obrazu PC – systémy Vision Pro. U
systémů In-Sight je možné kameru přímo propojit s robotem – není nutné používat další komunikační
zařízení, „černé skříňky“ apod.
Jednou se základních aplikací pro propojené systémy robot+kamera je navigování robotické paže na
náhodně orientovaný výrobek pohybující se na dopravníku. Kamera ve vhodném místě snímá
dopravník a „hledá“ výrobek. Jakmile výrobek detekuje, změří jeho polohu a orientaci, a tyto údaje
předá řídící jednotce robotu. Na základě těchto informací je robot schopen výrobek za jízdy uchopit a
například založit do palety. Je tak možné před uložením výrobek změřit, přečíst kódy a podle nich
například uložit na příslušné místo.

Mechatronika a robotika ve stylu Schneider Electric
Přestože k humanoidním robotům Isaaca Asimova čeká lidstvo ještě dlouhá cesta, jsou robotické a
mechatronické systémy již nyní běžnou součástí průmyslových činností. Vývoj vlastních aplikací v této
oblasti je mimořádně náročný a nákladný. Řešení Schneider Electric, využívaná dnes po celém světě,
výrazným způsobem spoří čas na vývoj a následné zkoušky. A úspora času a nákladů je v dnešní době
pro všechny firmy bez výjimky kritickou otázkou. Představme si dále některé technologie, které
spadají do nabídky firmy Schneider Electric.
Výkonová elektronika a motory
Dvě řady servopohonů Lexium 05 a Lexium 15 tvoří základ nabídky regulovaných pohonů, která bývá
obecně označována jako motion control – řízení pohybu. K servozesilovačům Lexium jsou v naprosté
většině aplikací přiřazeny i vhodné střídavé synchronní servomotory přímo z produkce Schneider
Electric s otáčkovou a polohovou zpětnou vazbou. Na hřídel motoru bývá, na základě požadavků na
pohon a na základě výpočtu, přimontována převodovka. Synchronní servopohon může být nahrazen
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pohonem s krokovým třífázovým motorem se zpětnou vazbou nebo bez ní. U některých úzce
specializovaných aplikací se používá EC motor (elektronicky komutovaný stejnosměrný synchronní
motor).

Digitální prototypování
Výrobci pod tlakem konkurence čelí v pomalu se oživující světové ekonomice mnoha novým výzvám.
Strategické produkty, které je odlišují od konkurence, jsou stále komplikovanější. Zákazníci zároveň
vyžadují větší míru flexibility a rychlejší uvádění produktu na trh, samozřejmě při nižších nákladech.
Jedna oblast, ve které výrobci nacházejí cestu, jak se s těmito výzvami vypořádat, je dnes často
přehlížená oblast produktového navrhování. Jak mnozí výrobci postupně zjišťují, inovace
v technologii navrhování komplikovaných produktů může přinést významné přínosy z hlediska
nákladů, rychlosti, produktové kvality i spokojenosti zákazníků.
Například HTC Sweden, globální podnik s podlahovými systémy, jehož diamantové brusky mění
betonové podlahy v hladké pracovní plochy, snížil za pomoci digitálního prototypování náklady na
produktový vývoj až o 97 %. Předchozí metoda – stavba fyzických modelů nových produktů – stála
HTC až půl milionu dolarů na jeden prototyp, přičemž některé produkty vyžadovaly i pět takových
modelů. Prostřednictvím digitálního prototypování HTC vytvořilo počítačový pracovní postup, kde
jednotlivé týmy na konceptuální design, konstrukci, výrobu a nákup materiálu vzájemně propojuje
jeden digitální model. Tento digitální model simuluje kompletní produkt a poskytuje inženýrům HTC
schopnost navrhnout, vizualizovat a simulovat své produkty digitálně.

Mikrovstřikování kovových prášků
Návrhem výroby mikromechanických dílů s charakteristickými rozměry v mikrometrické oblasti se
v Německu velmi intenzivně zabývá Fraunhoferův ústav pro výrobní techniku a aplikovaný výzkum
materiálu IFAM (Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung) v Brémách. Jeho
pracovníci se mimo jiné zaměřili na využití práškové metalurgie, umožňující vyrábět kovové díly
v konečném tvaru bez potřeby většího opracování. Výrobní proces se skládá ze dvou kroků: po
slisování (zhutnění) směsi kovového prášku a pojidla do požadovaného tvaru následuje slinování
(spékání) výlisku za vysoké teploty a tlaku, při kterém dochází k difuznímu spojení částic prášku a
k odstranění pojidla. Tlak pro slisování se pohybuje od 200 do 2 000 kPa podle druhu prášku, teplota
slinování je mírně pod teplotou tavení kovového prášku. Výhodou je velmi přesná
reprodukovatelnost a možnost kombinovat různé výchozí materiály. Modifikací práškové metalurgie
je práškové vstřikové lití PIM (Powder Injection Molding), které se někdy ještě dělí na dvě metody:
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vstřikování kovových prášků MIM (Metal Injection Moulding) a vstřikování keramických prášků CIM
(Ceramic Injection Moulding).
Odborníci IFAM vyvinuli postup mikrovstřikování kovových prášků (μ-MIM) speciálně přizpůsobený
pro sériovou výrobu velmi malých mechanických dílů a mikrostruktur pro mechatronické systémy.
Aby bylo možné vytvářet složité tvary výlisků i v mikrometrických rozměrech, používají se pro
mikrovstřikování velmi jemné kovové prášky s částicemi velikosti do 5 μm. Prášky se promísí se
speciálním pojivem a homogenní směs (Feedstock) se potom speciální mikrovstřikovací jednotkou
vtlačuje do příslušných forem a následně se tepelně zpracovává. Vstřikovací jednotka byla
navrhována pro snadnou manipulaci a pro dosažení vysoké kvality i těch nejmenších vyráběných dílů.
Tímto výrobním postupem bylo v IFAM již úspěšně zhotoveno velké množství drobných dílů z prášků
různých kovů a slitin (železa, ušlechtilé oceli 316L a 17-4PH, mědi, slitiny wolfram-měď aj.), které se
uplatnily

např.

v technice

mikropohonů,

v mikrofluidice

(mikroventily,

mikropumpy

aj.),

v inteligentních senzorech, v lékařské technice i ve spotřební elektronice.

Mechatronické prvky ve stavbě strojů
Mechatronika v konstrukci a stavbě strojů vede k tomu, že software zabírá stále vyšší podíl na dalším
vývoji a na splnění požadovaných funkcí strojů a zařízení. V těchto systémech mají klíčovou funkci
elektronicky řízené pohony.
Elektronicky řízené pohony vykonávají programové příkazy automatizačního systému ve vlastních
výrobních a přepravních procesech, a tím se stávají mechatronickým řešením pohonu. Každý
elektronicky regulovaný pohon tím ve stroji nebo zařízení představuje určitý mechatronický
subsystém.
Pohonné funkce ve stroji - regulovaný pohon ve stroji nebo zařízení není samoúčelný, ale plní zcela
konkrétní úkol. Může to přitom být například přesné nastavování polohy, kontinuální posuv
materiálu nebo navíjení a odvíjení materiálu z rolí. Tento úkol je v praxi realizován součinností
softwaru pro řízení pohybu, výkonné větve z měniče frekvence a motoru a také dalších pasivních
součástí pohonné techniky. Mechanická energie motoru je přenášena pomocí převodů, vřeten,
ozubených řemenů nebo hřídelí do výrobního procesu.
Řízení pohybu - funkce pro řízení pohybu jsou systematicky popsány a standardizovány jen v několika
málo strojírenských oborech, například ve stavbě obráběcích strojů. V mnoha jiných odvětvích
průmyslu vznikají spíše řemeslně tak, že každý nový případ je opět řešen od začátku. Využitím
vhodného stavebnicového systému (který obsahuje také softwarové prvky pro řízení pohybu) a
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efektivní metodiky návrhu je možné náklady na realizování určité funkce stroje významně
zredukovat.
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8 Tvorba vzdělávacího programu DVPP
8.1 Vytvoření vzdělávacího programu pro pedagogické pracovníky
Jak již bylo zmíněno, 5 ze 6ti modulů vzdělávacího programu DVPP vznikne na základě vytvořené
studie, která byla zaměřená na Novinky v oboru a této metodiky, jež ze studie vychází.

Vzniklý vzdělávací program bude splňovat podmínky pro udělení akreditace programu DVPP u
kompetentního orgánu - MŠMT. Dle příslušných doporučení bude mít vzdělávací program následující
strukturu:
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Tabulka 4 Struktura vzdělávacího programu
1.

Název vzdělávacího programu


2.

Obsah


3.

Horní strop počtu účastníků vzdělávacího programu a bližší popis cílové skupiny

Plánové místo konání


8.

Počet hodin věnovaných vzdělávacímu programu

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny


7.

Účel či smysl vzdělávacího programu

Hodinová dotace


6.

Podoba vzdělávacího programu

Vzdělávací cíl


5.

Podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

Forma


4.

Oficiální název programu

Místo, kde vzdělávání bude probíhat

Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu
praxe


Seznam lektorů se jmény, popisem jejich dosavadních zkušeností, praxe a zejména
jejich kvalifikace

9.

Odborný garant

10.

Materiální a technické zabezpečení


Popis materiálního a technického zabezpečení nutného pro výuku vzdělávacího
programu

11.

Způsob vyhodnocení akce


12.

Metoda, postup zjištění úspěšnosti akce

Kalkulace předpokládaných nákladů


Kalkulace předpokládaných nákladů na vzdělávací akci – v rámci vzdělávacího
programu je nutné vyčíslit náklady, k tomu slouží tabulka níže.

13.

Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok, reference ze škol apod.
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Tabulka 5 Kalkulace předpokládaných nákladů

Položka

Předpokládané náklady

Položka

Celkové náklady na lektory
Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů
z toho

Ubytování lektorů
Stravování a doprava lektorů

Náklady na zajištění prostor
Ubytování, stravování a doprava účastníků
Doprava účastníků

z toho

Stravování a ubytování účastníků

Náklady na učební texty
Příprava, překlad, autorská práva apod..

z toho

Rozmnožení textů – počet stran :

Režijní náklady
Stravné a doprava organizátorů
Ubytování organizátorů
Poštovné, telefony
z toho

Doprava a pronájem techniky
Propagace

Ostatní náklady
Tato tabulka je důležitou součástí
žádosti o akreditaci, je totiž nezbytné mít vyčísleny všechny
Odměna
organizátorům
náklady – na lektory, na zajištění
prostor,
na ubytování, stravování a dopravu účastníků, na učební
texty
a na celkem
režijní náklady.
Náklady
Poplatek za 1 účastníka
Vzniklý vzdělávací program bude mimo jiné také:
efektivní

- optimalizace poměru: časová náročnost/nově získané kompetence

inovativní

- zavedení nových a neotřelých vyučovacích metod

atraktivní

- zahrnutí aktuální problematiky a moderních trendů
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8.2 Příprava vzdělávacího programu DVPP k akreditaci u MŠMT
Základní kroky nezbytné pro akreditaci DVPP u MŠMT:




vyplnění základních formulářů MŠMT na adrese: http://dvpp.msmt.cz/advpp/
-

„Základní informace o vzdělávacím zařízení“

-

„Seznam vzdělávacích akcí předkládaných k akreditaci“

zpracování informací o vzdělávacím programu podle doporučené struktury
-



odborná asistence při přípravě finální žádosti o udělení akreditace DVPP
-



viz. výše uvedený bod „vytvoření vzdělávacího programu“

průvodní dopis

- ověřená kopie akreditace vzdělávací instituce (SPŠT Varnsdorf,

příspěvková

organizace)
-

eventuelně další doklady dle uvážení

8.3 Proškolení šesti lektorů zadavatele v novém DVPP
Dále bude zajištěno odborné proškolení 6ti lektorů zadavatele v rámci jednotlivých modulů vzniklého
vzdělávacího programu tak, aby tito lektoři byli schopni předávat aktuální informace, trendy a
kompetence na učitele odborných předmětů a odborného výcviku. Uchazeč přitom předpokládá, že
každý z lektorů bude proškolen pro jeden příslušný modul. Pokud nebude dohodnuto jinak, proběhne
toto proškolení v prostorách, které zajistí zadavatel v co nejkratším termínu po předání zpracovaného
vzdělávacího programu.
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9 Závěr
Tato metodika ke studii měla za úkol stručně přiblížit technické novinky a aktuální trendy v oborech
„Mechatronika“, „Automechanik“, „Elektrotechnika“, „CAD/CAM systémy“ a „Dřevozpracování“, pro
potřeby

projektu

„Rozšíření

kompetencí

učitelů

v technických

oborech“,

reg.

č.

CZ.1.07/1.3.07/03.0021, realizovaného Střední průmyslovou školou technickou, Varnsdorf,
příspěvková organizace ve spolupráci s mosteckou vzdělávací společností SEDUCTUS, s.r.o.

Informace jsou určeny především cílové skupině projektu, což jsou pedagogové odborného výcviku
pracující mimo jiné i se žáky s poruchami chování.

Tyto způsoby jsou zaměřeny především na praktickou stránku věci, jedná se o exkurze, besedy
s odborníky apod.
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