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1 Úvod
Studie 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 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.
Nositelem tohoto projektu je Střední průmyslová škola technická, Varnsdorf, p.o.,
která připravuje žáky na budoucí povolání ve čtyřletých a tříletých oborech mimo
jiné strojírenských, elektrotechnických, autoopravárenství a dřevovýroby. Žákům,
kteří ukončili vzdělání ve všech oborech nabízí škola zvýšení kvalifikace
v nástavbovém studijním oboru „Provozní technika“, „Elektrotechnika“ a
„Podnikání“.
Výchozí bod projektu, tudíž i předkládané studie, je zakomponován v Dlouhodobém
záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Ústeckého kraje. Zejména díky své
orientaci na zefektivnění způsobu chování učitelů k žákům s poruchami chování,
prohloubení vztahu mezi učitelem a žákem a celkové zlepšení výuky, pak naplňuje
kritéria krajské strategie.
Úlohou tohoto dokumentu je 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, krátké historii,
situaci v Ústeckém kraji, situaci na trhu práce, a největší měrou je samozřejmě
zaměření zacíleno na nové trendy a technologie 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, moderními technologiemi. Pro žáky je bezprostředně nutné, aby
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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.
Tato studie předkládá nejen učitelům informace o novinkách ve vybraných oborech
ve velmi srozumitelné podobě, aktuální a s mnoha ilustrativními obrázky. Nejedná
se o celkový vhled do problematiky, avšak informace a výběr aktualit je proveden na
základě četnosti používání a výskytu ve firmách v České republice.

strana 8 (celkem 342)

„Studie novinek v oboru“

strana 9 (celkem 342)

„Studie novinek v oboru“

2 Požadavky zaměstnavatelů na zaměstnance
Tato studie 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 mnoho 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 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.
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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.
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
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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.
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
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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 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.
Tabulka 1: Počet nespokojených společností v jednotlivých oblastech požadavků na
žáky, kteří ukončili své vzdělání
% společností nespokojených s úrovní
dovedností žáků po škole

Konkrétní příklady na zlepšení

Odborná
stránka

44%

Chybí praxe, jak převést teorii do praxe, znalost nových
nástrojů, metod, výrobků a výrobních procesů

Soft skills

91%

Komunikační dovednosti, orientace na zákazníka,
prezentační dovednosti, týmová práce

Jazyková
vybavenost

79%

Zlepšení angličtiny alespoň na úroveň středně pokročilý

Počítačové
dovednosti

0%

Není nutné zlepšení
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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 Historie
Používání předmětů ze dřev a zpracování dřeva se uplatňuje jako výchovná složka
činnosti člověka od pravěku až po současnost. Dřevo tedy nic neztratilo na svém
významu.
Vývoj obráběcích strojů postupoval po celou dobu velmi pomalu. Nebyl uspíšen ani
významnými vynálezy Leonarda da Vinciho, který navrhl mnoho konstrukcí
obráběcích strojů jako brousící stroje, vrtací stroj, soustruh, automat na broušení
jehel aj. O strojním obrábění se dozvídáme ze čtvrtého století našeho letopočtu, kdy
byly v římské Galii postaveny první vodní pily. Obrat ve vývoji technologie obrábění
nastal až začátkem 18. století, kdy nastal celkový rozvoj techniky a zvláště pak
vynálezy energetických a výrobních strojů. Tehdy se započalo se zdokonalováním
obráběcích strojů, které do té doby byly poháněny šlapáním nebo klikou.
Dřevozpracující průmysl má v České republice dlouholetou tradici. Jeho výrobky se
uplatňují především ve stavebnictví, zemědělství, automobilovém průmyslu a
dopravě. Dřevo je také základem pro výrobu papíru, nábytku, hudebních nástrojů,
hraček, sportovních potřeb atd.
Český dřevařský průmysl vyrábí produkci velmi širokého rozsahu, jako jsou okna,
dveře, obložení, podlahy, parkety, dřevěné domy a domky. Pozitivním faktem je
skutečnost, že na domácím trhu se uplatňují především kvalitní produkty právě od
tuzemských výrobců a český spotřebitel tak má široký výběr.
Český dřevozpracující průmysl byl v minulosti dlouhá desetiletí (prakticky až do
konce osmdesátých let minulého století) v rámci tzv. lehkého průmyslu investičně
silně poddimenzován, nebo byla preferována odvětví těžkého a zbrojního průmyslu.
Po roce 1990, sice byla odvětvím zpracovatelského průmyslu zaslouženě přiznána
jejich důležitost a význam pro spotřebitele, toto období je však relativně krátké a
objem investic zdaleka nestačí na to, aby dokázal kompenzovat dlouhodobý propad.
V dřevozpracujícím průmyslu byly vždy nižší mzdy než v odvětvích těžebního,
hutního nebo strojírenského průmyslu, i když některé obory odvětví jsou náročné
jak po fyzické, tak i po psychické stránce. Z hlediska vybavenosti strojními
základními prostředky nadále převládají fyzicky a morálně zastaralá, vysoce
opotřebovaná a málo výkonná zařízení.
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3.2 Situace na trhu práce
Rozloha ústeckého kraje je 5 335 km2, což představuje 6,8 % rozlohy České
republiky. Zemědělská půda zaujímá téměř 52 % území kraje, lesy se rozkládají na
30 % a vodní plochy na 2 % území.
Tabulka 4: Rozdělení půdy v Ústeckém kraji

Měřící jednotka (ha)
ÚZEMÍ (k 31. 12.)
2006

2007

2008

533 453

533 451

533 453

v tom: zemědělská
půda

277 117

276 779

276 367

z toho orná

184 428

183 898

183 487

nezemědělská
půda

256 337

256 671

257 087

159 108

159 719

160 207

Výměra
celkem

půdy

z
toho
pozemky

lesní

Tabulka 5: Vybrané údaje o lesnictví

2006

2007

2008

1 484

1 538

1 491

1 026

991

920

smrk

877

845

773

jedle

34

41

42

borovice všech druhů

81

73

81

458

547

571

dub

72

82

102

buk

309

375

390

javor

23

32

20

Zalesňování (ha)
jehličnaté celkem
z toho:

listnaté celkem
z toho:

Těžba dřeva (m3 b. k.)

442 701 402 831 387 431

z toho zpracovaná nahodilá 121 137 266 773 159 093
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V roce 2008 se kraj podílel na tvorbě hrubého domácího produktu v České
republice 6,4 %. V přepočtu na jednoho obyvatele dosahuje 80,5 % republikového
průměru a je mezi kraji na jedenácté pozici.
Tabulka 6: Regionální makroekonomické ukazatele

2006

2007

2008

Hrubá přidaná hodnota (mil. Kč)

189 487

201 555

213 744

Hrubý domácí produkt (mil. Kč)

209 997

224 225

237 402

6,5

6,3

6,4

Podíl kraje na HDP České republiky v %
(ČR = 100)

Hrubý domácí produkt
v mil. EURO

7 409

8 076

9 517

v mil. PPS1)

12 269

13 091

13 484

106,2

102,2

103,2

Vývoj HDP ve stálých cenách, předchozí
rok = 100

Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele
v Kč

255 100

271 616

284 558

v EURO

9 001

9 782

11 407

v PPS1)

14 904

15 858

16 163

Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele
průměr ČR = 100

81,3

79,3

80,5

průměr EU 272) v PPS1) = 100

63,2

63,7

64,4

749 623

760 788

90,7

89,4

Hrubý domácí produkt na 1 zaměstnance
708 015
v Kč
průměr ČR = 100

91,4

1) PPS – jednotka pro měření kupní síly
2) EU 27 – 27 členských států Evropské unie
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Tabulka 7: HDP v ČR

Čtvrtletí, rok

HDP celkem (v mil. Kč)

HDP zpracovatelský průmysl (v
mil. Kč)

1. čtvrtletí 2009

917 703

198 422

2. čtvrtletí 2009

902 958

191 240

3. čtvrtletí 2009

905 914

185 400

4. čtvrtletí 2009

915 297

189 266

1. čtvrtletí 2010

905 017

200 968

3.3 Trh práce
Dřevařský průmysl je v České republice soustředěn hlavně do mikropodniků,
malých a středních podniků. Počet velkých podniků je poměrně malý, podniky s
počtem zaměstnanců nad 1000 a více nejsou zastoupeny vůbec.
Mikropodniky a malé podniky, ve kterých pracuje zhruba 70 % osob celého odvětví,
mají značný význam zejména ve venkovských oblastech, kde lidé jen velmi obtížně
získávají nějakou práci. Nevýhodou malých podniků však je nízká efektivnost, nízká
produktivita a problémy s kvalitou, což je dáno zastaralým strojním vybavením.
Podniky tohoto typu rychle vznikají, protože ke svému „rozběhu“ potřebují malý
vstupní kapitál, ale také rychle zanikají, neboť jejich schopnost čelit problémům je
nízká.
Pro zdravý vývoj odvětví je žádoucí, aby se v příštích letech posílily kategorie hlavně
středně velkých a velkých podniků. Středně velké podniky jsou operativní, dobře se
přizpůsobují novým situacím, které jsou schopny poměrně rychle řešit.
Velké podniky působí především v oblasti pilařské výroby a výroby aglomerovaných
materiálů (Stora Enso, Mayr Melnhof, Kronospan, DD Lukavec).
Tabulka 8: Průměrný počet podniků zpracovatelského průmyslu v Ústeckém kraji

Odvětví

2006

2007

2008

161

159

172

DD
zpracování
dřeva,
výroba
dřevařských výrobků kromě nábytku

1

1

1

DE výroba vlákniny, papíru a výrobků
z papíru; vydavatelství a tisk

9

9

10

D Zpracovatelský průmysl
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Tabulka 9: Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu v
Ústeckém kraji

Odvětví

2006

D Zpracovatelský průmysl

2007

2008

50 506 51 728 54 578

DD
zpracování
dřeva,
výroba
dřevařských výrobků kromě nábytku

i.d.*

DE výroba vlákniny, papíru a výrobků
2 469
z papíru; vydavatelství a tisk

i.d.*

i.d.*

2 628

2 597

* "i.d." v tabulce nahrazuje individuální údaj, který nelze zveřejnit.
KÓD D - Zpracovatelský průmysl
KÓD DD - Dřevozpracující průmysl
KÓD DE - Papírenský a polygrafický průmysl
Tabulka 10: Trh práce v Ústeckém kraji

Zaměstnaní
Osob)

celkem

(tis.

363,1

361,6

372,0

9,9

9,3

10,5

Průmysl a stavebnictví

149,2

154,5

161,3

Tržní a netržní služby

204,0

197,8

199,7

Míra ekonomické aktivity (%)

60,5

57,5

57,2

Průměrný evidenční počet
zaměstnanců (tis.fyz. osob)

277,2

284,3

.

Zemědělství,
rybolov

Průměrná
mzda (Kč)

lesnictví

měsíční

a

hrubá

17 506 18 511

.

13 855 15 005

.

Průmysl

19 120 20 358

.

Stavebnictví

15 902 17 422

.

Zemědělství,
rybolov

lesnictví

a

Nezaměstnanost (k 31.12)
Uchazeči
(osoby)

o

zaměstnání

63 652 49 894 45 657

Dosažitelní

60 245 46 986 43 801

Ženy

33 164 26 811 24 113

Volná pracovní místa

5 003

6 462

4 485
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Míra registrované nezaměstnanosti
Původní metodika (%)
Nová metodika

.

.

.

13,77

10,96

10,26

Tabulka 11: Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené
zaměstnanců v celém národním hospodářství ve zpracovatelském průmyslu

Čtvrtletí, rok
1. čtvrtletí 2009
2. čtvrtletí 2009
3. čtvrtletí 2009
4. čtvrtletí 2009
1. čtvrtletí 2010

Průměrná
mzda celkem (v
Kč)

Průměrná mzda ve
zpracovatelském
průmyslu (v Kč)

22 328
22 992
23 350
25 752
22 748

20 873
21 879
22 069
23 852
21 682

Tabulka 12: Vývoj počtu osob
zpracovatelském průmyslu (v tis.)

s

jedním

počty

Přírůstek ve srovnání se stejným
čtvrtletím předchozího roku

nebo

v tis. Kč

v%

244
364
1 115
1 522
800

1,2
1,7
5,3
6,8
3,8

hlavním

zaměstnáním

ve

Přír./úbyt.
Sekce OKEČ

2002

2003

2004 2005

2006

2007

2008

2008-2002
abs.

798,3 786,3 812,5 855,6

896,1

920,9

104,6

509,4

512,0

10,0

Muži
Zpracovatelský
průmysl

816,3

Ženy
Zpracovatelský
průmysl

502,0

495,9 487,9 483,6 505,9

Celkem
Zpracovatelský
průmysl

1318,2 1294,3

1274, 1296,
1361,5 1405,5 1432,9
2
1

114,6

Tabulka 13: Míra registrované nezaměstnanosti v letech 2006 až 2009 (stav k 31.12.)

Ústecký kraj

2006

2007

2008

2009

13,77

10,96

10,26

12,37
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Obr. 1 - Míra nezaměstnanosti v okresech České republiky k 31. 12. 2009

Tabulka 14: Vývoj na trhu práce v roce 2009 v Ústeckém kraji
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Tabulka 15: Struktura nezaměstnanosti v roce 2009 v Ústeckém kraji

Praktická příprava budoucích pracovníků (žáků, kteří ukončili vzdělání)
Zaměstnavatelé požadují především rozšíření a zkvalitnění praktické části výuky ve
školách, a s tím související celkově větší zaměření výuky na praxi, tak aby žáci
vstupující na trh práce byli lépe – slovy zaměstnavatelů - „připraveni pro praxi“,
měli reálnou představu o skutečném pracovním prostředí a o tom, co se od nich
očekává. Toho by mělo docílit jednak zvýšením podílu odborné praxe ve výuce,
jednak užší, aktivnější a intenzivnější spoluprací škol se zaměstnavatelskou sférou,
která by měla přispět k tomu, aby výuka v dostatečné míře reagovala na potřeby
praxe. Důležité přitom je, aby praktická výuka probíhala pod vedením odborníků,
aby žáci měli možnost kontaktu se zaměstnavatelskou sférou již během studia, byli
seznamováni s nejnovějšími technologiemi a trendy v daném oboru či odvětví a byli
schopni uplatňovat teoretické poznatky v praxi. Podle zaměstnavatelů by žák měl
být vybaven nejenom teoretickými vědomostmi a znalostmi, ale i praktickými
zkušenostmi a dovednostmi. K tomu samozřejmě napomáhá i získávání zkušeností
prostřednictvím stáží, brigád či exkurzí. Nedostatečné povědomí žáků ihned po
škole o reálných pracovních podmínkách totiž představuje vážný problém při
vstupu žáků do pracovního života.
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Výchova k větší samostatnosti
Vyučující by měli podporovat žáky a studenty nejenom v samostatné práci, ale
především v samostatném myšlení a úsudku. Žáci a studenti by měli umět
samostatně řešit úkoly a rozhodovat se při řešení problému, sami by měli přicházet
s novými nápady a podněty a měli by být schopni vyjádřit a obhájit své myšlenky a
názory. Zároveň je důležité, aby uměli pracovat s informacemi (získávat je,
vyhodnocovat a dále využívat), dokázali pracovat v týmu a byli schopni diskutovat o
výsledcích své práce. Přitom je samozřejmě nezbytné, aby si uvědomovali nutnost
nést zodpovědnost za své rozhodování a jednání, a to se všemi důsledky.
Rozvoj klíčových kompetencí
Zde jde především o výuku cizích jazyků, které by měly být vyučovány již od raného
věku a větší důraz by měl být kladen na jejich aktivní používání a schopnost
komunikovat, a to nejlépe ve dvou cizích jazycích. Z tohoto pohledu pokládají
zaměstnavatelé za důležitou kvalitní výuku se zapojením zahraničních lektorů.
Rozvíjeny by ovšem měly být i komunikační dovednosti v mateřském jazyce, důležité
je zlepšovat vyjadřovací schopnosti žáků a studentů. V dostatečné míře by měl být
kladen důraz i na práci s výpočetní technikou.
Práce s informacemi
Zaměstnavatelé často požadují odklon výuky od memorování značného množství
encyklopedických znalostí směrem k získávání základních obecných znalostí a
všeobecného přehledu a především pak ke schopnosti pracovat s informacemi, tzn.
samostatně je vyhledávat, zpracovávat a využívat, vyhodnocovat, zobecňovat,
nacházet v nich souvislosti. Důležité je, aby žáci a studenti měli možnost diskutovat
a konfrontovat názory.
Přizpůsobování vzdělávací nabídky potřebám trhu práce
Určující pro její inovaci a aktualizaci by měla být zejména situace na regionálním
pracovním trhu, přičemž by neměly být podporovány obory, po jejichž absolvování
mají žáci problém s uplatněním, a naopak by měly být zaváděny obory, o jejichž
žáky by byl dostatečný zájem.
Propagace odborného vzdělávání
Jde o nutnost větší propagace odborného vzdělávání, jeho popularizace a kladné
medializace, tak aby se zvýšil zájem žáků o tyto obory. S tím souvisí i potřeba zvýšit
atraktivitu zejména učňovského školství a technických oborů obecně a více se
zaměřit na vybudování profesní hrdosti žáků a zvýšení prestiže jednotlivých
odborností, zejména dělnických. Důležité je, aby po absolvování chtěli mladí lidé
skutečně pracovat v daném oboru.
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Ochota dalšího vzdělávání
Za zcela zásadní pro žáky všech oborů a vzdělávacích úrovní je považována ochota
dále se učit a vzdělávat i po ukončení formálního vzdělávání. Koncept celoživotního
vzdělávání stále nabývá na významu a je nutné, aby žáci, kteří ukončili své
vzdělání, vstupovali na trh práce s vědomím, že jejich aktuální znalosti a dovednosti
sice mohou být postačující v daném okamžiku, nicméně pro budoucí uplatnění je
nezbytné dále rozvíjet a prohlubovat profesní i klíčové kompetence. Zároveň je
důležité, aby toto vědomí nutnosti celoživotně se vzdělávat (a rovněž sebevzdělávat)
vštěpovaly školy svým žákům a studentům již v rámci počátečního vzdělávání. V
této souvislosti nabývá na významu i systém uznávání dílčích kvalifikací (dílčích
znalostí a dovedností).

3.4 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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Důležitou výhodou tohoto odvětví je trvale obnovitelná domácí surovinová základna.
Česká republika se totiž vzhledem ke své rozloze i počtu obyvatel řadí v produkci
dřevní hmoty mezi světovou špičku. V produkci jehličnaté kulatiny na km2 své
celkové plochy zaujímá dokonce světové prvenství.
Lesy se rozprostírají na téměř 35 % území naší republiky, celková zásoba dřeva se
blíží 670 mil. m3, a ročně přirůstá téměř 20 mil. m3, z toho se těží přibližně 17,5
mil. m3 dřevní hmoty ročně. Nejvýznamnější pozici v tomto průmyslu má u nás kraj
Vysočina, Plzeňský, Jihočeský a Moravskoslezský.
Domácí dřevozpracující průmysl je na vzestupu. Jeho tržby stouply od roku 2000 o
plných 70 %. Důvodem je zejména růst objemu výroby a také produkce
kvalitnějších
a
cenově
dražších
výrobků,
například
v
sortimentu
stavebnětruhlářském.
Evropská unie pojímá rozvoj dřevozpracujícího průmyslu v souvislostech s dalšími
odvětvími založenými na zpracování dřevní hmoty. Jde o průmysl papíru a celulózy,
polygrafický a nábytkářský. K nim také řadí lesní hospodářství jako primárního
producenta dřevní hmoty. Tento komplex se označuje jako FBI (Forest Based
Industries) a je mu přisuzován v rámci budoucího rozvoje naší civilizace značný
význam především proto, že hospodaří a vyrábí v souladu se zásadami trvale
udržitelného rozvoje. Dokonce se uvažuje, že střední a menší podniky z těchto
odvětví by mohly mít příznivější podmínky při čerpání úvěrů od evropských bank.
Dřevozpracující průmysl patří k odvětvím, kde jsou velmi široké možnosti
zahraniční spolupráce a mezinárodního obchodu. O tom, že se tyto aktivity
dlouhodobě stále rozvíjejí a rozšiřují, nejlépe svědčí spolupráce se zahraničními
firmami a trvalý nárůst zahraničního obchodu.
Výzkum a vývoj patří v dřevozpracujícím průmyslu k nejslabším článkům. Tuto
činnost zajišťuje pouze Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. a některé
dílčí úkoly výzkumu jsou řešeny na Mendelově lesnické a dřevařské univerzitě v
Brně.
Dřevozpracující průmysl má rozvinutou spolupráci resp. obchodní kontakty nejen
se zeměmi EU, popř. dalšími státy, ale i se zeměmi CEFTA. V jejich rámci také
zaujímá ve vývozu do EU významné postavení. Z jednotlivých zemí CEFTA má
dřevozpracující průmysl ČR nejširší vztahy a obchodní výměnu se Slovenskou
republikou, Polskem a Maďarskem, ze zemí EU je to pak zejména Německo a
Rakousko, které nakupují kulatinu, řezivo, výrobky stavebního truhlářství, palety,
aglomerované desky. Rovněž tak tyto země zaujímají významné postavení (50 %) v
importu dřevěných výrobků do ČR. Dále v pořadí je Itálie s 9 % a Slovensko se 7 %.
Import dosáhl celkové částky 13,6 mld. Kč.
Evropská komise předpokládá do budoucna vysoké hmotné nárůsty výrobků
dřevařského průmyslu a rozšíření mezinárodního obchodu s nimi. Výroba řeziva v
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EU by se měla do roku 2020 zvýšit o 30 % a ve značném rozsahu i produkce
aglomerovaných materiálů, stavebně truhlářských a tesařských výrobků.
Česká republika se musí zaměřit na rozvoj výrobků s vysokou přidanou hodnotou,
jako jsou upravené, opracované a vysušené řezivo, aglomerované materiály,
stavebně truhlářské a tesařské výrobky, dřevostavby, dřevěné rodinné domy,
dřevěné konstrukce atp. Současný stav, kdy ve skladbě produktů výrazně převládají
poměrně jednoduché pilařské výrobky s nízkou přidanou hodnotou, má negativní
dopad na rozvoj odvětví i na celou českou ekonomiku.
ČR však má dobré předpoklady pro výstavbu nových výrobních kapacit s využitím
nejmodernějších technologií a je nanejvýš nutné této šance využít. Důležité bude
také udržet a rozšířit pozice na zahraničních trzích. K tomu však již mají čeští
výrobci vybudovány úspěšné obchodní kontakty na své partnery. Neméně
významná je skutečnost, že problematika globalizace a světových řetězců by neměla
odvětví významně ohrožovat.

3.5 Vymezení jednotlivých dílčích oborů v této oblasti, navazující
obory

Skupina oboru 33 – Zpracování dřeva, výroba hudebních nástrojů
Střední vzdělání s výučním listem
1. Dřevař
·

Obsluha dřevařských nástrojů a zařízení

·

Překližkář

·

Výrobce dřevařských polotovarů

·

Košíkář a pletař

2. Mechanik hudebních nástrojů
·

Mechanik akordeonů a foukacích harmonik

·

Mechanik dechových a bicích nástrojů

·

Mechanik klávesových hudebních nástrojů

·

Mechanik strunných hudebních nástrojů

3. Truhlář
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·

Bednář a obalář

·

Dřevomodelář

·

Montážník nábytku

·

Podkladovač

·

Pozlacovač

·

Rámař

·

Stavební truhlář

·

Truhlář nábytkář

4. Výrobce dřevěných předmětů
·

Kartáčník

·

Výrobce dřevěných a bižuterních předmětů

·

Výrobce kuřáckých potřeb

·

Výrobce sportovních potřeb

·

Výrobce školních a kancelářských potřeb

·

Výrobce zápalek

5. Čalouník a dekoratér
6. Umělecký čalouník a dekoratér
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
1. Dřevařský technik
·

Dřevařský technik dispečer

·

Dřevařský technik kontrolor jakosti

·

Dřevařský technik mistr

·

Dřevařský technik normovač

·

Dřevařský technik technolog

2. Technik výroby hudebních nástrojů
·

Technik výroby hudebních nástrojů kontrolor jakosti

·

Technik výroby hudebních nástrojů mistr

·

Technik výroby hudebních nástrojů normovač

·

Technik výroby hudebních nástrojů technolog
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3. Interiérový poradce
4. Nábytkářský technik
·

Nábytkářský konstruktér

·

Nábytkářský technolog

Vyšší odborné nebo bakalářský studijní program
1. Samostatný dřevařský technik
·

Samostatný dřevařský technik dispečer

·

Samostatný dřevařský technik konstruktér

·

Samostatný dřevařský technik kontrolor jakosti

·

Samostatný dřevařský technik manažer provozu

·

Samostatný dřevařský technik pracovník řízení jakosti

·

Samostatný dřevařský technik technolog

·

Samostatný dřevařský technik výzkumný a vývojový pracovník

Magisterský studijní program
1. Dřevařský inženýr
·

Dřevařský inženýr dispečer

·

Dřevařský inženýr konstruktér

·

Dřevařský inženýr pracovník řízení jakosti

·

Dřevařský inženýr technolog

·

Dřevařský inženýr vědecký pracovník

·

Dřevařský inženýr výzkumný a vývojový pracovník

2. Designér nábytku
Skupina oboru 34 – Polygrafie, zpracování papíru, filmu
Střední vzdělání s výučním listem
1. Celulozář

strana 29 (celkem 342)

„Studie novinek v oboru“

·

Operátor regenerace chemikálií

·

Operátor sušení a odvodňování buničin

·

Strojník regeneračního kotle

·

Výrobce bělené buničiny

·

Výrobce buničiny v diskontinuální výrobě

·

Výrobce buničiny v kontinuální výrobě

·

Výrobce dřevoviny

·

Výrobce štěpek

·

Výrobce vedlejších produktů

2. Papírenský knihař
3. Papírník
·

Operátor papírenského stroje

·

Papírenský přípravář

·

Strojník papírenské převíječky

·

Strojník papírenského stroje

·

Výrobce asfaltových izolačních pásů

4. Zpracovatel papíru
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
1. Papírenský technik
·

Papírenský technik dispečer

·

Papírenský technik kontrolor jakosti

·

Papírenský technik mistr

·

Papírenský technik normovač

·

Papírenský technik technický manažer provozu

·

Papírenský technik technolog

Vyšší odborné nebo bakalářský studijní program
1. Samostatný papírenský technik
·

Papírenský technik dispečer
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·

Papírenský technik kontrolor jakosti

·

Papírenský technik manažer provozu

·

Papírenský technik pracovník řízení jakosti

·

Papírenský technik technický manažer provozu

·

Papírenský technik technolog

·

Papírenský technik výzkumný a vývojový pracovník

Magisterský studijní program
1. Papírenský inženýr
·

Papírenský inženýr dispečer

·

Papírenský inženýr manažer provozu

·

Papírenský inženýr pracovník řízení jakosti

·

Papírenský inženýr technolog

·

Papírenský inženýr vědecký pracovník

·

Papírenský inženýr výzkumný a vývojový pracovník

Skupina oboru 82 – Umění a užité umění
Střední vzdělání s výučním listem
1. Umělecký truhlář
2. Umělecký řezbář
3. Tvorba hraček a dekorativních předmětů

3.6 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:
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·

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.

3.6.1 Firma SICK
Požadavky na automatizaci v dřevozpracujícím průmyslu jsou různorodé a
sofistikované. Rychlost, bezpečnost a efektivnost automatizovaného provozu jsou
požadovány pro vysokou produktivitu v různých částech tohoto odvětví, jako jsou
přeprava materiálu, třídění řeziva a kulatiny, zpracování dřevního odpadu, pila,
výroba dýhy, pořez prken, výroba dřevotřískových desek, paletová přeprava,
skladové zakládání.
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.
MLG mříže jsou nabízeny v mnoha variantách zohledňující požadovanou výšku,
rozlišení mezi paprsky mříže pro požadovanou přesnost měření průměru a několika
možností typů výstupů a datových rozhraní.
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. Kvalitativní 3D
měření povrchu kulatiny S průmyslovou kamerou typu Ranger E se vyvíjejí 3D
nástroje pro měření povrchových vlastností kulatiny po procesu odstranění kůry. 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
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měření jsou následně využita pro třídění kulatiny podle kvality povrchu nebo pro
určení úseků výřezu dle kvalitativních požadavků.
Kamerové systémy SICK
Triangulační metoda
3D kamerové systémy SICK používají triangulační metodu měření profilů s pomocí
liniového laserového projektoru. Mohou být kalibrovány v mm a umožňují
vysokorychlostní kontrolu produktů ve 3D.
Obrazový senzor M12
Patentovaná technologie obrazového senzoru dovoluje
skenovací frekvence až 35 kHz. Na samotném čipu
jsou pro každý řádek integrovány AD převodníky a
RISCové procesory. Rozlišení čipu je 1536x512 pixelů
s osmi řádky o rozlišení 3075 pixelů a s možností
RGB filtrů jak pro 1536 pixelů, tak i pro 3072 pixelů.
Obr. 2 - Rozptýlený laser3

Rozptýlený laser (Scattered laser)
Patentovaná
technologie
vyhodnocování
laserové
čáry kamerami Ranger a
Ruler.
Při
použití
rozptýleného laseru se
využívá
rozdílného
rozptylu
světla
na
dřevěných površích. Na
Obr. 3 - Rozptýlený laser2
Obr. 4 - Rozptýlený
obrázcích je vidět jak lze
laser1
výrazně zvýšit kontrast
např. suků, které je velice obtížné detekovat ve standardních černobílých nebo
barevných obrazech.
MultiScan
Technologie MultiScand dovoluje plné programování samotného obrazového čipu.
To znamená, že lze s jedinou kamerou kontrolovat několik vlastností objektu
najednou (např. 3D, barvu, rozptýlený laser, vysoké rozlišení stupňů šedi atd.)
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Obr. 6 - Rozptýlený laser,
vysoké rozlišení ve stupních
šedi

Obr. 5 - RGB s výbornou separací kanálů

Produkty
Ranger E (GB Ethernet)
Ranger E40 - 512 x 512 pixelů
Ranger E50 - 1536 x 512 pixelů
Ranger E55 - 1536 x 512 pixelů (3072 pixelů)
IR verze E50 a E55
Ranger D (GB Ethernet)
Ranger D40 - 512 x 512 pixelů
Ranger D50 - 1536 x 512 pixelů
ColorRanger E (GB Ethernet)
Ranger E40 - 512 x 512 pixelů + RGB 512 pixelů
Ranger E50 - 1536 x 512 pixelů + RGB 1536 pixelů
Ranger E55 - 1536 x 512 pixelů + RGB 1536 pixelů (3072 pixelů + RGB 3072
pixelů) v každé verzi řádky s IR filtrem
Ruler E600 (GB Ethernet)
- rozlišení 1536 x 512 pixelů, možnost vyhřívání do -30 °C, na přání rozptýlený
laser, na přání laser třídy 3B
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Ruler E1200 (GB Ethernet)
- rozlišení 1024 x 512 pixelů, možnost vyhřívání do -30 °C, na přání rozptýlený
laser, na přání laser třídy 3B
Skener klád s možností detekce kůry
Při kombinaci více kamerových systémů SICK lze získat velice přesný kompletní
obraz klád ve 3D. Ten lze poté použít pro:
·

přesné měření objemu

·

kontrolu suků

·

vkládání ideálních řezů

·

detekci kůry.

Tímto způsobem lze výrazně zvýšit výtěžnost řeziva, získávaného z každé klády a
optimalizovat kvalitu desek a trámů. Zároveň systém může spolupracovat s pilou a
ukládat naměřená data pro pozdější použití.

Obr. 8 - Skener klád

Obr. 8 - Skener klád

Detekce suků, hniloby a skvrn
Díky patentované technologii rozptýleného laseru a možnosti kontrolovat barvu lze
kamerovými systémy SICK jednoduše detekovat např. suky, hnilobné části desek a
další vady. Také je možné rozlišovat mezi vadami samotnými a znečištěním, které
nemá vliv na finální kvalitu výrobků. Informace o pozici vad lze dále předávat
nadřazenému systému např. pro řízení pil a vyřezávání těchto vad.
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Obr. 10 - Stupně šedi

Obr. 10 - Rozptýlený laser

Měření rozměrů a kvality desek a jejich třídění
Kamerové systémy SICK dovolují kontinuální velice přesné měření rozměrů i za
vysokých rychlostí při výrobě dřevěných produktů. Z naměřených hodnot lze
pomocí vyhodnocovacího softwaru získat mnoho informací pro pozdější zpracování
dřeva.
Princip vkládání ideálních obdélníků
Při zařezávání desek respektive odstraňování kůry z boků desek software
vyhodnocuje 3D rozměr a automaticky řídí vyřezávací pily. Výrazně se tak zvyšuje
výtěžnost materiálu, a to i rychlostí kolem 300 m/min.
Měření tloušťky a tvaru desek
Při výstupní kontrole lze kamerovým systémem získávat absolutní tvar desek a tím
zaručit předepsané rozměry a kvalitu výrobků.
Kontrola kvality
Systém dokáže vyhodnocovat kvalitu vyráběných desek z hlediska otvorů po sucích
nebo dřevokazném hmyzu, jejich prasklin, či jiných poškození.
Barevné třídění dřevěných desek
V některých případech není možné třídit desky pouze dle 3D tvaru nebo stupňů
šedi. V takovýchto aplikacích lze použít kameru ColorRanger, která ke všem
předchozím možnostem ještě přidává liniovou kontrolu barev. Přítomnost barevné
komponenty také zvyšuje samotné využití funkce MultiScan např. při kontrole a
vyhodnocování hniloby, či přeschlých nebo vysušených dřevěných desek.
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3.6.2 Firma Weinig
Profilovací centra 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.

Obr. 11 - Výrobní technologie Conturex

Nová generace strojů od Weiniga umožňuje již na jednom obráběcím centru vyrábět
více rozdílných okenních systémů bez výměny nástrojů. Inteligentní rozvržení
nástrojů ve spojení s polohováním všech vřeten v radiálním i axiálním směru
umožňuje vyrábět rozmanité profily. Weinig nabízí potřebné know-how: Výrobní
program sahá od „sólových“ strojů Unicontrol 6 a Unicontrol 12 až po plně
automatické okenní linky UC-matic s integrovaným vrtáním. Weinig má k dispozici
odpovídající stroj pro jakoukoliv velikost výrobního provozu a individuální
požadavky.
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
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Skenovací systémy LUXSCAN CombiScan+
V moderních dřevozpracujících provozech jsou ve vzrůstající míře používány vysoce
výkonné linky již při přířezu surového materiálu. V těchto případech tvoří
předřazený skener integrální součást celého systému. Skener zaznamenává
bleskovou rychlostí a ze všech stran podstatné údaje o dřevu (suky atd.) a posílá
tyto informace při plné výrobní rychlosti do strojů, které za ním následují (rozmítací
pily, optimalizační pily).
CombiScan+ je založen na osvědčeném modelu CobmiScan. Je to čtyřstranný
skener, který rozpoznává různé vady, jako
např. obliny s kůrou, suky, trhliny, dřeň,
smolníky, modrou a červenou hnilobu a jiné
důležité vady. Disponuje technologií MultiScan,
laserovým
měřením
profilu,
rozměrovým měřením a lze propojit do sítě.
Díky nové, ještě kompaktnější konstrukci se
podařilo
obsluhu
skeneru
ještě
více
zjednodušit. V souvislosti s poprvé použitou
dotykovou obrazovkou ještě stoupl komfort
obsluhy. Díky zcela nově vyvinutému
softwaru s "DIMTER designem" mohou být
Obr. 12 - CombiScan+
nastavení skeneru intuitivně prováděna.
CombiScan+ R umožňuje díky nejmodernější senzorice klasifikovat povrch čisté
surové desky, a následně ji tak optimálně rozřezat na rozmítací pile s optimalizací
"RAIMANN ProfiRip".
CombiScan+ C je určen pro proces vykracování, protože obsahuje kombinaci
snímačů, které umožňují při čistých povrchových plochách dřeva jeho přesné
identifikování a klasifikování. Pomocí rentgenových snímačů dokáže dokonce
rozpoznat vnitřní rozdíly v hustotě materiálu i tam, kde již čistě optické
rozpoznávání naráží na své hranice (např. při znečištěném povrchu nebo zvláštní
struktuře).
CombiScan+ S nabízí všechny druhy snímačů a optimalizační varianty pro využití
jako třídící skener. Také při vysokých rychlostech může být dřevo klasifikováno
podle různých kritérií a následně vytříděno.
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3.6.3 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.

Obr. 13 - Portálové obráběcí centrum Dynamic

Řízení stroje zajišťuje moderní plně digitální řídicí systém Heidenhain iTNC530.
Digitální pohony s odměřováním EnDAT jsou zárukou velmi přesného polohování s
minimální vlečnou chybou. Absolutní odměřování zbavuje obsluhu nutnosti
nájezdu na referenci po zapnutí stroje a tím eliminuje vznik chyby a výrazně
urychluje zapnutí stroje.
Řídicí systém iTNC 530 je mnohostranný a ideálně se přizpůsobí požadavkům
výrobní firmy – ať už je zaměřena na kusovou nebo sériovou výrobu, výrobu
jednoduchých dílců i složitých forem, nezávisle na tom, zda dílna pracuje „na
zavolání“, nebo je centrálně organizovaná. Pro snadné, pohodlné a rychlé ovládání
je k dispozici hlavní operátorský panel, ovládací panel stroje s tlačítkem nouzového
zastavení a ruční kolečko.
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Obr. 15 - Nástrojová dotyková sonda

Obr. 15 - 3D dotyková sonda Heidenhain

Řídicí systém iTNC 530 disponuje praktickými seřizovacími funkcemi, které
podporují uživatele a pomáhají redukovat ztrátové časy. Společně s 3D dotykovou
sondou nabízí iTNC 530 standardně mnoho předem připravených cyklů pro
automatické seřízení obrobků po upnutí, nastavení počátku obrábění, nulového
bodu, změření nástroje a konečné změření základních rozměrů obrobeného dílce.
„High speed cutting“ znamená rychlé a výkonné frézování s věrnými konturami.
Řídicí systém je schopen přenášet rychle velká množství dat, efektivně editovat
dlouhé programy a požadovanou konturu na obrobku ideálně zobrazit. Všechny
předpoklady v sobě iTNC 530 sjednocuje. Pro maximální věrnost kontur iTNC 530
vypočítává dopředu až na 256 bloků. Tak může včas přizpůsobit rychlost posuvů
přechodům mezi konturami. K regulaci rychlosti a zrychlení v osách využívá
speciální algoritmy, které zaručují plynulé pohyby bez trhání při změně rychlosti.
Integrované filtry cíleně potlačují negativní dynamické vlastnosti mechaniky.
Požadovaná přesnost povrchu je samozřejmě dodržena, neboť čím je vyšší dosažená
kvalita povrchu z procesu obrábění, tím jsou nižší náklady na dodatečné
opracování.
Abychom si byli před zahájením operace naprosto jisti, může iTNC 530 simulovat
opracování obrobku graficky. Přitom může iTNC 530 zobrazovat obrábění různými
způsoby:
·

v půdorysu s barevným odlišením hloubky řezu,

·

ve třech průmětnách (jako na výkrese obrobku),

·

ve 3D zobrazení.

Detaily je možné zobrazit i zvětšené. Vysoké rozlišení v 3D věrně zobrazuje i jemné
kontury a umožní bezpečně a jednoznačně rozpoznat i skryté detaily. Simulovaný
zdroj světla vytváří realistické podání světla a stínu. Při testování komplexních
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pětiosých programů se zobrazují také operace při natočených rovinách nebo
vícestranné opracování. Řídicí systém uvede i vypočtenou dobu opracování v
hodinách, minutách a sekundách.
Řízení iTNC 530 je uzpůsobeno jak pro programování prostřednictvím CAD/CAM
softwaru, tak i přímo v dílenském programování, které rovněž nabízí mnoho
možností. Speciální dialogový jazyk s velkým množstvím pevných cyklů umožňuje
rychlé a produktivní programování kontur či vrtání, a to nejen v základních
rovinách. Speciální klávesy přitom umožňují velmi rychle vyvolat požadovanou
funkci.

3.6.4 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
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.
Program PRO100 se dá využít ve všech etapách procesu výroby nábytku, pokud si
uživatel chce vylepšit svou práci pomocí počítačového navrhování. S programem
PRO100 si můžete postupně vytvářet svoje knihovny materiálů, prvků i nábytku a
posléze navrhovat celé interiéry. Nebo samozřejmě můžete používat bohaté
knihovny, které jsou přímo v programu a do kterých, podle posledního záznamu na
webu, přibyl sortiment firem Grena, Bosch, Siemens a Ravak . Ještě jednodušší je
používání jednotlivých kusů nábytku k návrhům celého interiéru. Jednoduchá
obsluha, rychlé zpracování příkazů a možnost provádění změn kdykoli během
projektování může usnadnit život výrobcům i prodejcům nábytku.
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Obr. 16 - Program PRO100

Při práci s programem PRO100 uživatel sleduje proces vytváření skutečného kusu
nábytku, neboť po celou dobu pracuje s nábytkovými prvky (přířezy) a skládá je ve
virtuálním prostoru tak, jak by to dělal ve skutečnosti. PRO100 využívají výrobci a
návrháři různých druhů nábytku – kuchyňského, kancelářského, bytového,
zahradního nebo jiného a mezi uživatele patří i návrháři krbů. Většina operací se
provádí s pomocí myši. K usnadnění práce slouží také panely nástrojů, v nichž
najdete řadu užitečných funkcí, jako například přisouvání, umísťování, zarovnávání
nebo otáčení. Každý prvek na scéně projektu má svoje okno vlastností, ve kterém
se mu dají přesně přiřazovat znaky jako název, rozměry, druh materiálu, přiřazení
do určitých skupin výkazů, cena apod.
Navrhovaný interiér je možno sledovat v sedmi pohledech – Perspektiva,
Axonometrie, Plán, Severní stěna, Západní stěna, Jižní stěna a Východní stěna. V
každém z pohledů projektu je programem umožněno automatické kótování
navrhovaného interiéru. Práci rovněž usnadňuje pět režimů zobrazování projektu –
drátěný model, koncept, barvy, textury a úplná realistická vizualizace. Pro každý z
těchto režimů je možno nezávisle využívat grafické efekty jako jsou poloprůhlednost
nebo konturování či stínování. Každá změna prováděná v projektu se okamžitě
projeví ve všech modulech programu – od uspořádání nábytku, přes ceník až po
veškeré režimy vizualizace. Na každé úrovni rozpracovanosti projektu může uživatel
libovolně modifikovat a upravovat použité moduly, může okamžitě přidávat nebo
odstraňovat úchytky, poličky nebo celé skříňky, jedním kliknutím myši změní i
barvu celé sekce.
Jakmile je projekt schválen, může uživatel automaticky přenést všechny potřebné
údaje pro vyřezání přířezu do nástroje programu Nowy Rozkrój. Program Nowy
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Rozkrój optimalizuje nářezové plány nábytkářských tabulí, skla a jiných plošných
materiálů. Vyznačuje se jednoduchou obsluhou, všestranným použitím a vysokou
efektivitou práce. Výtisky na formátech A4 znázorňují rozkreslení dílců na tabulích
a způsob řezání a jsou velmi přehledné. Při použití tohoto programu se znatelně
snižuje spotřeba materiálu, spoří čas a zjednodušuje práce. Nezanedbatelným
plusem je kontrola odpadu, kontrola skladu s materiálem a celá organizace práce.
Při použití programu je prvním krokem volba druhu tabule. Dále je potřeba vepsat a
specifikovat jednotlivé přířezy nebo načíst hotové výrobky z programu PRO100,
které se odešlou k optimalizaci. Během rozkreslování je brán zřetel na řez (tloušťka
pily), strukturu prvku (letokruhy) a další technologická omezení zvolená uživatelem.
Před použitím nové tabule program nejprve nabídne materiál ze skladu
použitelného odpadu.
Zvolené rozkreslení bude vytisknuto a automaticky se aktualizuje sklad tabulí a
stav materiálu v meziskladu. Program umožňuje také tisk štítků na hotové dílce.
Edukační verze – je určená pro vzdělávací instituce. Používání PRO100 jako
výukového programu bylo schváleno MŠMT. V praxi to znamená, že nákup
programu lze hradit z dotací. Více na http://cz.pro100.eu

3.6.5 Vstřikování dřevoplastů
V konkurenci s jinými materiály má dřevo ohraničené možnosti opracování,
zejména třískovými výrobními technologiemi, například extruzí či vstřikováním.
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.
3.6.6 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
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dřevní hmoty. V takto redukované délce se zafixuje a vysuší. Není zde použita žádná
chemie. Je to 100% čistý ekologický výrobek.

Obr. 17 - Technologie výroby ohýbaného dřeva Bendywood®
Tabulka 16: Srovnání fyzikálních a mechanických vlastností komprimovaného buku a
hodnot známých pro nativní (normální) bukové dřevo (Fagus silvatica)

Materiálové
charakteristiky

Buk ohýbací
Buk normální
(komprimovaný)
(nativní)

Hustota (kg/m³)
Stlačení (%)
Modul pružnosti v ohybu
(N/mm²) při vlhkosti 12%
Mez
pevnosti
(N/mm²)

v

ohybu

Mez pevnosti (N/mm²)
Koeficient
ohýbatelnosti
(tloušťka: nejmenší R ohybu)

890

730

20

0

3900

11000

31

59

102

74

1 : 10

1 : 45

Použití ohýbaného dřeva umožní tvorbu různých zaoblených tvarů, mnohdy zcela
neřešitelných běžnými truhlářskými postupy. Toto dřevo snadno naohýbáte i podle
předem připravených šablon. Ušetříte tím spoustu času a peněz, když je potřeba
vyrobit tvary, které by byly běžnou truhlářskou technologií složité a někdy i
nemožné. Pro ilustraci udělat na liště uzel je velmi snadné.
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Ohýbané dřevo zefektivní výrobu ve smyslu úspory času při tvorbě složitých ohybů.
Velkou roli zde hraje estetičnost a pohledová stránka výrobku, neboť je to dřevo
čisté, odpadá všelijaké viditelné délkové napojování. V neposlední řadě otevírá
obrovský prostor pro kreativitu a tvůrčí práci při navrhování nejen atypického
nábytku, ale i celých interiérů, různých tvarů schodišť, v designérství, v
modelářství, dále pak ve výstavnictví, kde se velmi rychle a jednoduše realizuje
výstavní stánek s originální konstrukcí z ohýbaného dřeva, což má velký vliv na
upoutání pozornosti z pohledu návštěvníků výstavy. Ohýbané dřevo lze použít i jako
pomůcku při tvorbě různých zakřivených šablon pro další výrobu atd.
Při hoblování je třeba dávat pozor na směr vláken a dřevo neopracovávat proti jejich
směru. Lze jej řezat a brousit jako normální dřevo. V případě frézování tenké lišty je
třeba tuto lištu upnout k vodítku, neboť má snahu vibrovat, jinými slovy se lišta
vlastně snaží uhnout nástroji. Pokud je vlhkost dřeva vyšší jak 12%, je nutné před
obráběním dřevo vysušit, protože při opracování vlhkého dřeva by se mírně
vytrhávala vlákna.
Je nutné vědět, že ohýbané dřevo se při vysoušení mírně délkově zkracuje. Z toho
tedy plyne, nezakracovat ohýbané dřevo na přesné délky před dalším skladováním a
dbát na to, že před lepením by neměla vlhkost přesáhnout 10%. Např.: pokud by
byly lišty zvlhčeny (pro ohýbání) a po jejich ohnutí se mají lepit, musí se nejprve
vysušit. Teprve pak je lze lepit, či jinak upevňovat a to nejlépe v zafixovaném
přesném tvaru (šablona atd.). V případě madel na zábradlí se madlo po ohnutí
provizorně uchytí na zábradlí a nechá se samovolně vyschnout. Pak je s ním možno
provádět jakékoliv úpravy a následně montáž napevno.
Ohýbané dřevo se dodává v suchém stavu a ohýbá se při jeho zvýšené vlhkosti, tzn.
že se toto dřevo musí nejprve zvlhčit. Tím se stane tvárným – „změkne“ - a dovolí
měnit svůj tvar v podélném směru. Po ohnutí se musí zafixovat (připevnit
provizorně) do tvaru, v jakém má již zůstat (třeba pomocí šablony). Následuje doba
„stabilizace“, což je pouze čas, potřebný k vyschnutí dřeva. Po této době dřevo
ztuhne a již si pamatuje svůj nový tvar, který se nemění. Avšak lze dotvarovat, či
opakovat proces ohýbání.
V ruce se dají ohnout lišty do tloušťky ca. 2 cm, silnější pak se ohýbají pomocí
truhlářských svěrek, popruhů atp., nebo pomocí válcové strojní ohýbačky. Strojem
se nejlépe dosáhne pravidelné kružnice.
Pro ohýbání platí jednoduché pravidlo: poměr 1:10, což je 10 x tloušťka dřeva =
nejmenší možný poloměr ohnutí. Tzn. že např. lištu o tloušťce 1 cm můžeme ohnout
na poloměr 10 cm. U madel, délkově nastavených šikmým zubovým (cinkovým)
spojem, je tento poměr 1:20 a tedy nejmenší poloměr ohnutí je 20-ti násobek
průřezu madla v místě spoje.
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3.6.7 Série Conturex od firmy Weinig
Nová výrobní technologie pro kompletní obrábění bez přípravných časů
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.
Conturex nabízí ideální předpoklady pro rychlé a flexibilní obrábění střídavých
zakázek. Také u sérií odpadnou sklady přípravků, vzorků a dílců. Ušetříte místo,
personál a čas a budetevyrábět nejlepší kvalitu s nejvyšší rozměrovou přesností a
dokonalými povrchy.
Součástky Conturexu jsou od nejvýznamnějších dodavatelů:
·

plně digitální řízení Siemens

·

plně digitální poháněcí výbavaSiemens

·

Siemens S7 SPS

·

stykače Siemens

·

IPC Beckhoff

·

rozvodné skříně Rittal

·

Pilz

·

Festo

·

síťové komponenty Phoenix

Obr. 18 - Moderní technologie Conturex od firmy Weinig
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Rozhodující výhody z hlediska flexibility a nových tržních prvků:
·

kompletní opracování komplexních dílců prostřednictvím 2 obráběcích
agregátů

·

přesné upnutí dílce díky upínacímu stolu WEINIG PowerGrip

·

obrábění malých a úzkých rozměrů bez přípravných časů

·

jednoduché převzetí dat

·

výroba just-in-time

·

nejvyšší rozměrová přesnost

·

dokonalé povrchy a nejlepší kvalita

·

optimální ergonomie a obsluha

Ve spolupráci s německým oborovým svazem dřeva vznikl kryt stroje Conturex.
Vznášející se prach je likvidován prostorovým odsáváním. Třísky a odpad jsou
dopravními pásy transportovány ze stroje. Díky zakrytí Conturexu neproniká ven
téměř žádný prach. A zákazník tím získá rozmanité možnosti při volbě umístění
stroje Conturex.

Obr. 19 - Stroj Conturex

Jednoduché, rychlé ovládání, jakož i plynule fungující průběh výroby zajišťuje
AlphaCAM. V softwaru CAD/CAM byly implementovány prvky sesouhlasené
speciálně se strojem Conturex. Obrábění je simulováno ve 3D – tak obdržíte
informaci o rušivých konturách a předem můžete kalkulovat s čísly o době trvání
výroby.
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Obr. 20 - Ukázka AlphaCamu

Nosníky agregátů v provedení křížového nosníku jsou propojeny skvělým
materiálem polymerbetonem. Tím zaručuje WEINIG minimální vibrační přenášení ze
stolu PowerGrip na nástroje a samozřejmě také obráceně. Pouze použitím
takovýchto materiálů dosáhnete maximální kvality dílců.

Obr. 21 - Detailní náhled na stroj Weinig

Každému obráběcímu agregátu je přiřazen osmnáctinásobný talířový měnič. Pro
každého zákazníka, kterému toto nestačí, jsou k dispozici externí zásobníky pro
nástroje, ve stavebnicovém principu. Požadavky zákazníka jako rozteč os mohou být
kdykoliv zohledněny. WEINIG dává také k dispozici rozhraní pro převzetí údajů z
měřících zařízení. Jednoduše upnout nástroj, nastavit, uložit – hotovo. Všechna
data ze stroje se automaticky převezmou a už může být bezchybně vyrobena první
výrobní série.
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Tabulka znázorňuje podstatné rozlišovací znaky mezi jednotlivými modely.

Upínací stůl PowerGrip - Upnutí dílce bez přípravných časů
Upínací systém PowerGrip kopíruje funkci lidské ruky. Také při předávání dílce
zaručuje PowerGrip nepřetržitou přesnost díky přesnému, šetrnému upnutí dílce na
správném místě. Toto přináší senzační výrobní přednosti:
·

bezpečnou práci bez přípravků na dvou stolech a se dvěma obráběcími
agregáty,

·

absolutní přesnost polohování a

·

tímto nejvyšší kvalitu. Také pro malé dílce!
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Obr. 22 - Upínací stůl PowerGrip

Dva obráběcí agregáty, dva měniče nástrojů – jeden tým: Zatímco je dílec dále
obráběn ve stanici 2, vymění stanice 1 nástroj bez časové ztráty. Výrobní
technologie firmy WEINIG: CNC-řízená, operačně bezpečná a rychlá.
Dva upínací stoly umožňují, že jakákoliv kontura může být frézována na kterékoliv
stanici. Tak může být opracováno až 6 stran jednoho obrobku. Předání na druhý
upínací stůl, opracování díky druhé nástrojové stanici: tak plní Conturex časově
úsporné kompletní opracování.
Zatímco pracuje jeden agregát, je ve druhém provedena výměna nástroje.
Samozřejmě se pro příslušnou výměnu nástroje využívá také čas předání dílce ze
stolu 1 na stůl 2. Oba obráběcí agregáty dovolují použití úhlových hlav.
Výroba oken
Se sérií nových profilovacích center Conturex C114 až Conturex C226 se otevírají
nové možnosti ve výrobě oken. Všechny přednosti osvědčeného Conturexu jsou nyní
k dispozici v individuálních výkonových třídách. Každý Conturex přebírá úkoly pěti
strojů v jediném průchodu. Nanejvýš přesný, plně automatický a flexibilní. Zvládne
opracování všech známých rohových spojů, podélné opracování zevnitř i zvenku,
vrtání, zafrézování... Rámový způsob výroby oken se zcela novými aspekty: přesné
polohování pomocí kleštinového stolu, vysoká flexibilita díky zásobníku na nástroje
s až 175 místy. Přitom je možné upnout více profilů na jeden trn. Kompletní
opracování oken na jedno upnutí do délky 6 m při plně automatickém procesu.
Hlavní přednosti:
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·

kompletní opracování při jednom upnutí, pro maximální přesnost,

·

vysoká upotřebitelnost díky hlídání proti kolizi,

·

opracování bez přípravných časů také při nejmenších výrobních dávkách,

·

minimální požadavky na obslužný personál díky plné automatizaci,

·

modulární konstrukce pro nejrozličnější výkonové požadavky.

3.6.8 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
Překližky jsou desky překližované ze tří nebo více vrstev (vždy lichý počet)
loupaných nebo krájených dýh, které jsou lepeny kolmo na směr vláken.
Na vnější dýhy jsou kladeny vzhledové nároky. Nejvíce jsou vyráběny truhlářské
překližky třívrstvé (tloušťky 3, 4, 5 mm), pětivrstvé (tloušťky 6,8 mm) a sedmivrstvé
(tloušťky 9,12 mm). Vrchní dýhy jsou vyrobeny z bukového dřeva, uvnitř se střídají
dýhy ze smrkového, jedlového a bukového dřeva. Překližky se používají při výrobě
nábytku (zadní části skříní, poličky), ve stavebnictví apod.
Tvarované překližky
Tvarované překližky se vyrábí z loupaných dýh tloušťky 0,3 až 1 mm. Jako lepidlo
se používají močovinoformaldehydové pryskyřice. Tvarování se provádí lisováním za
současného ohřívání v dřevěných nebo kovových formách. Používají se v
nábytkářství – sedací plochy, opěradla sedacího nábytku, profilové nohy stolů apod.
Laťovky
Laťovky se skládají z laťkového středu z latí smrkového nebo jedlového dřeva a z
povrchu z tlustých dýh (překližovaček), které jsou lepené křížem. Latě ve středu
mohou být slepeny nebo jsou mezi nimi mezery. Laťovky mají podobné vlastnosti
jako překližky. Kvalita je dána velkou měrou strukturou středu. Jejich tloušťky jsou
16, 19, 22, 25, 30 a 35 mm, délky od 1 550 do 2 440 mm a šířky od 1 220 do 1 620
mm.
Laťovky se používají při výrobě nábytku a dveří, protože se svým masivním středem
hodí ke konstrukčním účelům.
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Dřevovláknité desky
Dřevovláknité desky se vyrábí z rozvlákněné dřevní suroviny (zejména smrkové
dřevo), které se pod tlakem spojí jejich vlastní lepivostí. Tvrdé dřevovláknité desky
mají tloušťky 3,3 a 4,8 mm, šířku 1 220 mm a délku 1 220 až 5 500 mm. Jsou
lehké, na jedné nebo obou stranách hladké a dobře opracovatelné. Lze je použít
jako náhradu za překližky. Desky se vyrábí pod obchodním názvem Sololit.
Dřevotřískové desky
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 de třískových koberců. Ty se poté lisují a zahřívají ve víceetážovém lisu.
Hotové desky se formátují, klimatizují, brousí a třídí. Dřevotřískové desky se
používají při výrobě nábytku, kde se dýhují a ve stavebnictví.
Pilinové desky
Pilinové desky se vyrábí lisováním vysušených pilin s přídavkem pojidla (syntetické
lepidlo). Mají přírodní povrch bez povrchové úpravy. Používají se ke konstrukci
příček a k výrobě stavebně-truhlářských výrobků. Vyrábí se v tloušťkách 10 až 17
mm v rozměrech 1 200 x 2 100 mm.
Pazdeřové desky
Tyto desky se vyrábí ze lněného nebo konopného odpadu a pojidla. Mají hladký
povrch a nízkou hustotu. Zhotovují se v tloušťkách 7 až 20 mm.
Dřevocementové desky
Dřevocementové desky se vyrábí z dřevené vlny a cementu. Dřevěná vlna se vyrábí
ze smrkového, jedlového nebo borového dřeva. Vyrábí se v tloušťkách 25 až 75 mm
o šířce 500 mm a délce 2 000 mm.

3.6.9 7.3 Pily, frézky, brusky
Pily
Ruční pily
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.
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Ruční rámová pila
Tato pila se skládá z těchto částí: pilový list, ramena, rukojeť, motouz, napínací
kolík a příčka. Tuto pilu lze použít k přeřezávání tenčích kusá dřeva a prken. Do
rámové pily lze dát několik typů pilových listů podle toho, jak chceme dřevo řezat.
Na podélné řezání a hrubší oddělování materiálu slouží list rozsečkový. Ten má širší
pilový list (40 až 50 mm) a má větší rozteč mezi zuby (4 až 5 mm).

Obr. 23 - Ruční rámová pila

Ruční rámová pila
Na příčné, přesné a jemné řezání a na zhotovování truhlářských konstrukčních
spojů slouží osazovačka. Má užší pilový list než rozsečka a také jemnější ozubení. K
vyřezávání křivek slouží vykružovačka. Ta má velmi úzký pilový list (6 až 20 mm).

Obr. 24 - Ukázky pilových listů
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Ocaska
Tato pilka slouží k drobnějším pracím, hlavně ke zhotovování tesařských
spojů a k vyřezávání z velkoplošných materiálů. Existují dva typy ocasek. Jeden má
lichoběžníkový tvar pilového listu a druhý obdélníkový s vyztuženým hřbetem.

Obr. 25 - Ocaska

Čepovka
Má jemné ozubení a je určena na přesnější ne příliš hluboké řezy, jako je
přeřezávání čepů, kolíků a užších lišt, zejména v pokosnici. Má pilový list 0,7 mm
tlustý, 60 mm široký a dlouhý 220 až 250 mm. Na hřbetě je pilový list vyztužen
lištou.

Obr. 26 - Čepovka

Děrovka
Děrovka má úzký pilový list, který je ukončen téměř hrotem. Jeho tloušťka je až 1,4
mm, aby byl list dostatečně pevný. Používá se k vyřezávání přímočarých nebo
obloukových řezů z navrtaných otvorů v ploše deskových materiálů.
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Obr. 27 - Děrovka

Lupénková pila
Má uzoučký pilový list dlouhý 130 mm, který je upnut v čelistech ocelového rámu.
Slouží k vyřezávání z tenkých dýh, destiček a překližek. Při práci s lupénkovou
pilou se používá speciální podložka.

Obr. 28 - Lupénková pila

Dýhovka
Dýhovka se používá k přímočarému řezání dýh a překližek. Pilový list má jemné
nerozvedené zuby a je obloukovitě oboustranně ozuben.
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Obr. 29 - Dýhovka

Svlakovka
Tato pilka má jednostranně ozubený pilový list, upevněný v dřevěné rukojeti.
Používá se při přeřezávání boků vlakových drážek.
Pokosová pila
S využitím jemného nastavení umožňuje bez problémů řezat v přesném úhlu.
Vyplatí se, pokud pracujeme se slabšími lištami nebo zhotovujeme rámy obrazů.
List pily, vyrobený z tvrzené oceli se pohybuje v kluzném vedení. Pokud
nepotřebujeme úhly řezat často, vystačíme si s pokosnicí na kterou použijeme
čepovku.

Obr. 30 - Pokosová pila
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Elektrické pily
Ruční přímočará kmitavá pila
Všestranná elektrická pila umožňuje široké využití. Krom vytváření zakřivených
řezů je dokonalým nástrojem pro rychlé, hrubé opracování před konečnou ruční
úpravou. Pily mají úzký pilový list upnutý v těle pily. List koná kmitavý pohyb. Pila
může být opatřena stolem, který jezdí po materiálu. Ten je možno naklonit v
požadovaném úhlu a řezat pod úhlem.

Obr. 31 - Ruční přímočará kmitavá pila

Ruční kotoučová pila
Nejlepší ruční stroj pro řezání rozměrných materiálů. Užívá-li se ve spojení s
paralelním dorazem, dokáže snadno vytvořit přímé a hladké řezy. Maximální
hloubka řezu určuje velikost přístroje a průměr kotouče. Kotouče jsou s břitovými
destičkami ze slinutého karbidu wolframu. Základna pily umožňuje nastavení úhlu
řezu.
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Obr. 32 - Ruční kotoučová pila

Stolní kotoučová pila
U nás známá pod výrazem “cirkulárka”. Patří k základnímu strojnímu vybavení
dílny. Umožňuje snadné a přesné pořezy masivního řeziva. Motor pily je uložen pod
pracovní deskou. Výškovým přestavením lze seřídit výšku pilového kotouče.
Sklopný vodící mechanismus umožňuje řezat v úhlu do 45°.

Obr. 33 - Stolní kotoučová pila

Pásová pila
“Nekonečný” pilový pás se pohybuje po obvodu vodících kol a prochází otvorem
pracovního stolu. Umožňuje provádět řadu dřevoobráběcích prací. Ve srovnání s
kotoučovou pilou je pásová pila méně výkonná, avšak umožňuje vytvářet tenké a
podélné i příčné řezy a vyřezávat křivky i úhly.
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Obr. 34 - Pásová pila

Brusky
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.
Podle povahy práce je možno brusky rozdělit na brusky
·

pro hrubé broušení

·

pro přesné broušení

·

na ostření nástrojů.

Pásová bruska
Pásová bruska je ruční nebo stolní elektronářadí, sloužící k broušení povrchů
různých materiálů, zejména dřeva, ale i plastů a výjimečně i neželezných kovů.
Pásové brusky používají „nekonečný“ brusný pás různých typizovaných šířek a
zrnitostí, který je napnut mezi elektromotorem hnaným válcem a volným vodícím
válcem.
Pásová bruska je určena zejména k broušení velkých a rovných ploch, má největší
brusný úběr ze všech druhů brusek. Nejčastější použití je v truhlářské výrobě.
Moderní pásové brusky mají i elektronickou regulaci otáček, která je důležitá při
opracovávání materiálů, které by vysoká teplota vznikající při větších rychlostech
broušení mohla poškodit. Většina brusek je vybavena přípojkou k odsávání
vznikajícího prachu, některé mají externí zařízení, které tento prach zachycuje.
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Brusný pás se napíná většinou pomocí rychloupínací páky. Nejnovější brusky mají i
elektronicky řízené centrování pásu na válci. Většina strojů se také se speciálním
zařízením dá použít jako stacionární brusné zařízení.

Obr. 35 - Pásová bruska

Úhlová bruska
Úhlová bruska je ruční nářadí poháněné elektrickým nebo benzínovým motorem
nebo stlačeným vzduchem, pohánějící rychle rotující nástroj (například řezný
kotouč). V současnosti jsou na trhu i akumulátorové brusky. Často používaným
označením pro úhlovou brusku je flexa, tento výraz vznikl díky firmě Ackerman +
Schmitt která si značku FLEX nechala patentovat.
Používá se k dělení různých materiálů, k broušení a leštění jejich povrchů, ale i k
odrezování a odstraňování barev. Větší benzínové typy používají také hasiči.

Obr. 36 - Úhlová bruska

Brusky pro hrubé broušení
Brusky pro hrubé broušení jsou užívány na pomocné práce, neumožňují dosažení
přesných tvarů a rozměrů, nevytvářejí kvalitní povrch. Patří k nim nejznámější typ
dílenské brusky, dvoukotoučová bruska, u které jsou brusné kotouče nasazeny na
konce hřídele vystupujícího z elektromotoru. U této brusky obsluhující pracovník
přikládá obrobek k brusnému kotouči ručně. Jiným typem brusek na hrubé
broušení jsou přenosné brusky, u kterých pracovník přikládá k nehybnému
obrobku rotující brusný kotouč.
Brusky pro přesné broušení
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Brusky pro přesné broušení jsou největší skupinou výrobních brusek. Slouží k
dokončovacím pracím po soustružení, frézování, hoblování a dalších operacích.
Broušením se dosahuje požadované rozměrové a tvarové přesnosti i žádané jakosti
povrchu obrobené plochy.
Podle tvaru broušených ploch se brusky pro přesné broušení rozdělují na brusky
·

rovinné
o vodorovné
o svislé

·

na vnější rotační plochy
o hrotové
o bezhroté

·

na díry

·

planetové
o na vnější plochy
o na vnitřní plochy

·

speciální (na broušení ozubení, závitů atd.).

Rovinné brusky
Rovinné brusky jsou určeny pro broušení rovinných ploch. Podle polohy osy vřetene
a brusného kotouče mohou být svislé nebo vodorovné.
Vodorovné rovinné brusky se užívají pro obrábění menších obrobků. Obrobek je
uložen na stole, jehož podélné saně konají posuv. Příčné saně slouží k přestavování
obrobku, ke kterému dochází v okamžiku úvrati podélného stolu. Toto přestavení je
potřebné pro přebroušení celé šířky obráběné plochy, která se zpravidla větší než
šířka brusného kotouče. Ve svislém směru se polohy nástroje vůči obrobku
nastavuje posouváním vřeteníku.
Svislé rovinné brusky se užívají pro obrobení větších obrobků. Bruska je vybavena
brousicí hlavou s vloženými brusnými kameny, jejíž průměr je větší než šířka
broušené plochy. Proto upínací stůl nemá příčné saně. Vřeteník je svisle
přestavitelný. Má také možnost určitého pootočení kolem vodorovné osy kolmé k
vedení stojanu. Hrubý úběr materiálu probíhá produktivněji při malém vychýlení
osy brusného kotouče ze svislého směru. Kotouč pak zabírá jednou stranou a
vzniká tak zvaný dutý výbrus. Vybroušená plocha je ale proláklá. K dokončení
broušení se ustaví osa kotouče kolmo na broušenou plochu, obrábějí obě strany
kotouče a vzniká rovinná plocha s viditelným křížovým výbrusem.
Hrotové brusky
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Hrotové brusky jsou určeny na obrábění rotačních obrobků. Obrobek je upnut mezi
hroty. Jeden hrot je uložen ve vřeteníku, který obrobku dává otáčivý posuv. Druhý
hrot je uložen v koníku, který je podle délky obrobku podélně přestavitelný.
Způsob broušení a s tím spojená kinematika stroje závisí na tvaru a rozměrech
broušené rotační plochy.
Základními způsoby jsou broušení podélné a broušení zapichovací.
Podélné broušení se užívá při broušení delších válcových nebo kuželových ploch.
Šířka brusného kotouče je zde menší než délka broušené plochy. Brusný kotouč
koná hlavní otáčivý pohyb a příčný přísuv do hloubky. Podélný posuv u kratších
obrobků koná obrobek (jak je naznačeno v obrázku), u delších obrobků saně s
brousícím vřeteníkem.
Základní variantou podélného broušení je postup, při kterém se kotouč nalézající se
v daném okamžiku v úvrati podélného posuvu, to jest mimo broušenou plochu,
přísuvem přiblíží k ose obrobku pouze na hloubku odebírané vrstvy (tj. několik
setin mm) a broušení probíhá relativním podélným posuvem ve směru povrchové
přímky broušené plochy. Další malý přísuv se uskuteční opět v jedné nebo obou
úvratích podélného posuvu. Druhou variantou podélného broušení je postup, při
kterém se mimo broušenou plochu ustaví brusný kotouč směrem k ose obrobku na
plnou broušenou hloubku a pomalým podélným posuvem dojde k odbroušení
celého přídavku.
Zapichovací způsob se užívá při broušení krátkých ploch různého tvaru včetně
válcových nebo kuželových. Brusný kotouč je na svém obvodu upraven do tvaru
zrcadlově odpovídajícího žádanému obrysu broušené plochy. Posuv probíhá plynule
a to pouze v příčném směru až do žádané hloubky. Tvar obvodu brusného kotouče
se tedy kopíruje do obrobku.

Bezhroté brusky
Bezhroté broušení je možno použít pouze u obrobků válcového tvaru, které mají v
převažující části své délky stejný průměr. Mohou mít úzké drážky, ale nikoli vnější
osazení. Princip broušení je naznačen na obrázku. Obrobek podepíraný pravítkem
je broušen brousícím kotoučem. Podávací brusný kotouč má svou osu otáčení
mírně skloněnu vůči ose obrobku i brousícího kotouče. Jeho obvodová rychlost je
oproti obvodové rychlosti brousícího kotouče výrazně menší. Podávací kotouč
podpírá obrobek ze zadní strany a v důsledku své pootočené polohy mu uděluje
šroubový pohyb. Obrobek tak podélně prochází mezi oběma kotouči a je obrušován.
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Výhodou bezhrotého broušení je možnost jeho automatizace. Obrobky vhodného
tvaru se vlastní tíhou přemisťují ze zásobníku skloněným žlabem ke kotoučům,
kterými jsou zachyceny a broušeny.
Brusky na díry
Brusky na díry pracují podobně jako hrotové brusky. Obrobek je za jeden svůj
konec upnut ve sklíčidle, kleštině nebo jiném upínači. Koník u těchto brusek
samozřejmě není. Z volné strany do díry v obrobku vstupuje vřeteno s brusným
kotoučem. Protože brusné kotouče mají malý průměr, musí mít pro dosažení
optimální řezné rychlosti vřetena těchto brusek velmi vysoké otáčky. Princip
broušení děr je naznačen v obrázku.
Brusky planetové
Planetové brusky slouží k broušení dílčích vnějších a vnitřních rotačních ploch na
obrobcích, které samy rotační nejsou a neumožňují obrobení na bruskách jiných.
Obrobky jsou během broušení pevně ustaveny a nástroj, brusný kotouč, vykonává
kromě hlavního pohybu i všechny ostatní potřebné pohyby. Přísuvem je ustaven do
výchozí polohy oproti obrobku a v témž smyslu také postupuje do hloubky. Vřeteno
s kotoučem obíhá otáčivým posuvem kolem osy broušené plochy a koná podélný
posuv pro její obsažení.

Brusky na ostření nástrojů
Tyto stroje jsou konstruovány pro ostření břitů různých obráběcích nástrojů a proto
existují v mnoha variantách. Některé jsou univerzálnější, jiné jsou speciální.
Frézky
Frézka
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.
Hlavním rotačním nástrojem, který používá frézka je fréza, jedná se obvykle o
nástroj rotačně souměrného tvaru s více břity. Obráběná součást (hmotné těleso) se
nazývá obrobek, ten pak obvykle nevykonává žádný rotační pohyb (za účelem
ubírání třísky, z hlediska další osy přísuvu ano). Jeho pohyb bývá nerotační a bývá
prováděn prostřednictvím mechanického posuvu, který může být prováděn i ručně
nebo strojně. Strojní pohyb resp. posuv obrobku pak může probíhat hned v
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několika rovinách současně. Strojní posuv může být předem programován a může
být řízen počítačem.
Podle velikosti obrobku a povahy práce jsou základními typy frézek frézky
·

konzolové
o vodorovné
o svislé
o univerzální

·

stolové
o vodorovné
o svislé

·

rovinné

·

speciální.

Konzolové frézky
Konzolové frézky jsou určeny pro obrábění menších obrobků. Obrobek je upnut na
stole a s výjimkou hlavního pohybu vykonává všechny pohyby ostatní, to jest posuv
i uvedení obrobku do potřebné polohy vůči nástroji před obrábění. Pohyby
uskutečňované ve vodorovné rovině vykonávají podélné a příčné saně stolu, svislý
pohyb vykonává konzola. Konzola také dala tomuto typu frézek název.
Na prvním obrázku je nakreslena vodorovná konzolová frézka. Nástroje se upínají
buď přímo do dutiny vřetene, nebo na trn, vložený jedním koncem do dutiny
vřetene a druhým koncem do ložiska na podpěrném rameni. Svislá konzolová
frézka, nakreslená na druhém obrázku, se odlišuje pouze tím, že její vřeteník se
svislým vřetenem je uložen na místě ramena. Univerzální konzolová frézka je
složitějším typem frézky vodorovné. Mezi podélné a příčné saně jejího upínacího
stolu je vložena otočná deska se svislou osou otáčení. Podélný stůl pak může konat
posuv šikmo vůči ose vřetene.
Stolové frézky
Stolové frézky jsou určeny pro obrábění středních obrobků. Z tohoto důvodu
koná upínací stůl pouze pohyb podélný a pohyb příčný, svislý pohyb koná vřeteník.
Rovinné frézky
Rovinné frézky jsou určeny pro obrábění velkých a těžkých obrobků. Stroje jsou pro
urychlení práce zpravidla vybaveny několika samostatně pracujícími vřeteníky.
Upínací stůl s obrobkem koná pouze podélný posuv. Všechny další pohyby potřebné
pro nastavení potřebné polohy nástroje vůči obrobku konají vřeteníky. V náčrtu je
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uveden největší typ rovinných frézek, tak zvaná frézka portálová. Portálem (z latiny
portus: brána, vchod ...) je nazývána nosná konstrukce frézky tvořená dvěma
stojany spojenými příčkou, po kterých svisle pojíždí příčník nesoucí vřeteníky. U
zakresleného provedení stroje je možno současně a zcela nezávisle obrábět čtyřmi
nástroji.
3.6.10 Beztřískové dělení – laser. vodní paprsek
Řezání je druh mechanického zpracování dříví, při kterém se ze zpracovávaného
dřeva odděluje jeho část. Dochází k porušení dřevních vláken. Rozlišujeme řezání
beztřískové a třískové.
Při beztřískovém řezání je oddělená část buď výrobkem (dýha, dřevní vlna), nebo
vedlejším produktem. Při třískovém řezání vznikají třísky různého tvaru a druhu.
Řezání laserem
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 tepelně-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.
Velká koncentrace výkonu v laserovém paprsku zabezpečuje vysokou produktivitu
práce a vynikající kvalitu řezu. Snadné ovládání laserového paprsku průmyslovým
robotem nebo manipulátorem umožňuje dělit materiály i složitými křivkovými řezy
na ploše i v prostoru. Z cenového hlediska je dnes produkce z technologických
pracovišť pro dělení materiálů laserem konkurence schopná ve srovnání s ostatními
technologiemi dělení.
Laserový dělící stroj pracuje běžně s přesností ± 0.1 mm při tloušťce řezu (dle
materiálu) 0,2 - 0,8 mm, obvykle bez požadavku na následné opracování. Materiály
které lze takto na běžně dostupných strojích dělit jsou např.
·

konstrukční ocel cca 20 mm

·

hliník, titan, mosaz, plexisklo a jiné podobné materiály - základní požadavek
je, aby povrch co nejméně odrážel světlo

Výhody proti jiným technologiím:
·

vysoká kvalita řezné plochy,

·

dokonalá kolmost řezné plochy bez úkosů a otřepů,
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·

minimální tepelné ovlivnění okolí řezu a malý prořez materiálu.

Metody řezání laserem je možno rozdělit na:
·

tavné

·

oxidační

·

sublimační

Tavné řezání laserem
U tavného řezání laserem se dělený materiál lokálně nataví a vzniklá tavenina se od
základního materiálu odděluje proudem vysoce čistého inertního plynu, který se do
místa řezu přivádí, ale na vlastním procesu řezání se nepodílí. Ve srovnání s
ostatními metodami řezání laserem lze u tohoto způsobu docílit jen nižší řezné
rychlosti. Tento způsob je vhodný především k vytváření nezoxidovaných řezů
kovových materiálů, jako např. nerezových ocelí, hliníku, mosazi, mědi a
pozinkovaného plechu.
Oxidační řezání laserem
Oxidační řezání laserem se od tavného řezání liší pouze použitím kyslíku jako
řezného plynu. Vzájemným účinkem kyslíku s roztaveným povrchem kovu vzniká
exotermní reakce, která má za následek další ohřívání materiálu. V důsledku tohoto
efektu lze dosáhnout u konstrukčních ocelí vysokých rychlostí řezu, řez je však širší
a horší kvality, s vyšší drsností a s větším tepelně ovlivněným pásmem.
Sublimační řezání
Sublimační způsob řezání, při kterém se materiál v místě řezu odpařuje, se v dnešní
době velmi málo používá. Pro minimalizaci tavné zóny, která vzniká na hraně řezu,
je nutná vysoká hustota energie laserového paprsku. Zároveň se musí kontrolovat
tloušťka řezaného materiálu, která nesmí překročit průměr paprsku, aby páry
materiálu znovu nezkondenzovaly a nesvařily řez. Tato omezení platí u materiálů, u
nichž vzniká tekutá fáze. U materiálů, které se netaví, např. dřevo, keramika apod.,
omezovací faktor tloušťky neplatí
Pro technologický proces řezání jsou rozhodující tyto tepelně-fyzikální vlastnosti
materiálu:
·

reflexivita řezaného materiálu rozhodující pro vlnovou délku laserového
paprsku,

·

hustota materiálu,

·

tepelná kapacita,
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·

skupenské teplo tání,

·

skupenské teplo výparné,

·

tepelná vodivost,

·

teplota tání,

·

teplota vypařování,

·

chemická energie vzniklá při reakci řezaného materiálu s kyslíkem,

·

elektrický odpor materiálu.

Řezání vodním paprskem
Historie využití vodního paprsku pro řezání sahá do 50. let 20. století. Tehdy se
začalo experimentovat s využitím síly vodního paprsku při řezání dřeva. Technologie
byla vylepšena v 70.letech, kdy se při řezání začalo používat přidávání abraziva.
Podstatou dělení materiálů je obrušování děleného materiálu tlakem vodního
paprsku. Tento proces je v podstatě stejný jako vodní eroze ale značně zrychlený a
soustředěný do jednoho místa.
Řezání probíhá nejčastěji na CNC řízených stolech. Pracovní tlak vody se pohybuje v
rozmezí 2000 - 6200 Bar. Tlakovým zdrojem jsou speciální vysokotlaká čerpadla,
která se liší příkonem a průtokem vody. Paprsek vzniká v řezací hlavě zakončené
řezací tryskou. Při zpracování měkkých materiálů se používá čistý vodní paprsek,
pro ostatní případy je třeba použít abrazivní paprsek. Vhodnou abrazivní příměsí je
přírodní olivín nebo přírodní granát – volba závisí na tvrdosti děleného materiálu.
Pohyb řezací hlavy a tedy i dráha řezu je řízena počítačem na základě předem
sestaveného programu. Je možné tedy provést i ten tvarově nejnáročnější řez během
jedné operace.

Schéma:
1 - vysokotlaký přívod vody
2 - rubínová nebo diamantová tryska
3 - abrazivo
4 - směšovací trubička
5 - držák
6 - paprsek
7 – materiál
Obr. 37 - Řezání vodním
paprskem

strana 67 (celkem 342)

„Studie novinek v oboru“

Standardní přesnost výřezu je +/- 0,2 mm /m. Dělený materiál není silově
namáhán. Řezná hrana není nijak tepelně ovlivněna, vždy se jedná o studený řez.
Tato skutečnost je velmi důležitá a také rozhodujícím způsobem odlišuje vodní
paprsek od ostatních technologií na dělení materiálů, zvláště laseru a mikroplazmy.
Po provedení řezu se směs vody a abraziva zachycuje v lapači (vaně), umístěné pod
řezaným materiálem.
K výhodám patří:
·

tzv. studený řez, což znamená řezání bez tepelného ovlivnění řezaného
materiálu. Obráběný díl nevykazuje fyzikální, chemické ani mechanické
změny a je následně snadno obrobitelný.

·

Minimální silové působení paprsku na řezaný materiál, nedochází ke vzniku
mikrotrhlin.

·

Univerzálnost – paprsek dělí většinu materiálů při velkém rozsahu řezaných
tloušťek.

·

Řezání vodním paprskem je technologií přátelskou k životnímu prostředí. Při
vlastním řezání nevznikají žádné ekologicky nevhodné zplodiny. Spotřeba
vody na řezání je velmi malá (závisí na tlaku a velikosti použité trysky). Z
odpadní vody se při sedimentaci vyloučí nečistoty. Jako abrazivo se používají
netoxické látky, které mohou být recyklovány pro opakované použití. Použité
abrazivo může být bez problémů uloženo na skládku.

·

Malý prořez materiálu a z toho vyplývající vysoké využití polotovaru – mezi
jednotlivými výrobky se ponechávají mezery cca. 3 mm.

Využití technologie řezání vodním paprskem je poměrně široké a dnes se používá v
řadě výrobních oborů. Mezi materiály běžně obráběné vodním paprskem patří
například:
·

pěnové materiály, plasty, gumy,

·

překližka, balza, podlahové krytiny,

·

sklolaminát, kompozity, technické a reklamní plasty,

·

elektroizolační, tepelněizolační hmoty,

·

mramor, žula, pískovec, sklo, dlažba,

·

slitiny hliníku, titanu, mědi, niklu,

·

ocel konstrukční, legovaná, nástrojová, tepelně zpracovaná, návarová s
extrémní tvrdostí .

strana 68 (celkem 342)

„Studie novinek v oboru“

3.6.11 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

Nízkoenergetický dům
Takto může být označen dům, který má nižší spotřebu tepla na vytápění než
předepisuje legislativa. Nízkoenergetický dům znamená, že je úsporný v množství
energie potřebné k vytápění a užívání budovy. Základem takového domu je
architektonický návrh a stavebně-technické řešení. Nejdůležitějšími částmi
přispívající k úspoře energií jsou obvodový plášť budovy, okna a střecha. Je to
vlastně obálka domu. Kvalitní tepelná izolace této obálky umožňuje nejdostupnější
cestu k úsporám, dalšími složkami jsou solární kolektory, tepelná čerpadla a pod.
Pasivní domy
V případě pasivního domu roční tepelná spotřeba je maximálně 5 – 15
kWh/m2.rok, to odpovídá výkonu 10 W/m2. Spotřeba tepelné energie v budově je
součet tepelných ztrát obvodového pláště, tepelných ztrát z větrání a odpočtem
tepelných zisků (ohřátí povrchů slunečním zářením, tepelným vyzařováním osob,
elektrických spotřebičů a dalších). V pasivních domech se nízká tepelná spotřeba
dosáhne, kvalitním dispozičním a objemovým řešení domu (architektonický návrh),
budova by měla mít při svém objemu co nejmenší povrch, nasměrování budovy k
optimálnímu využití sluneční energie, prosklené plochy na jih, kvalitní tepelnou
izolací, optimálním zasklením, (převážně trojsklo), vysokou vzduchotěsností,
kontrolovaným přivětráváním a odvětráváním se zpětným získáváním tepla, pomocí
rekuperačního výměníku, využitím sluneční energie, tepla lidského těla a
elektrických spotřebičů.
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Nulový dům
Roční tepelná spotřeba tohoto typu domu je do 5 kWh/m2/rok. Kromě pasivního
využití sluneční energie ještě fotovoltaické články zajišťují výrobu právě takového
množství elektrického proudu, kolik ho dům spotřebuje.
Aktivní dům
Jeho energetická náročnost je velmi nízká (dosahuje pasivního nebo nulového
standardu) a navíc je vybaven vlastními energetickými zdroji, které vyrábějí víc
energie, než dům na svůj provoz potřebuje.
Při výstavbě a provozu aktivních domů se dbá na to, aby za sebou nezanechávaly
žádnou uhlíkovou stopu – emise CO2 by během celého životního cyklu domu měly
být nulové. Veškeré použité materiály jsou proto vybírány s ohledem na emise CO2
vznikající při jejich výrobě. Většinou se jedná o dřevostavby.
Zdroje, které v aktivním domě vyrábějí energii, jsou pochopitelně obnovitelné.
Sluneční energie je využita v maximální možné míře: na střeše jsou fotovoltaické
panely a solární kolektory, které ohřívají vodu. Jako doplňkový zdroj tepla může
posloužit kotel na biomasu. Princip, na němž je postaven aktivní dům, který využívá
maximum sluneční energie.

Obr. 38 - Schéma aktivního domu

Dostatek světla v domě zajišťují okna, jejichž plocha odpovídá 40 % podlahové
plochy domu (u běžných domů je to 20–25 %). Okna mají trojité sklo a pochopitelně
perfektně izolují. Počítač, který je napojen na termostat, kontroluje vnitřní klima
domu a automaticky reguluje teplotu otevřením nebo zavřením oken. Neznamená to
ale, že by si majitelé nemohli okno otevřít, kdykoli uznají za vhodné. Pokud však
počítač vyhodnotí, že teplota vzduchu je nižší (nebo naopak vyšší), než by měla být,
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okno automaticky zavře. Dům si prostě prostřednictvím techniky řekne, jaké klima
mu vyhovuje.
Každý dům s efektivní a kvalitní izolací se potýká s nedostatkem vzduchu. Větráním
se v zimě ztrácí velká část drahého tepla. Aby se těmto ztrátám zabránilo, je v
aktivním domě instalována rekuperace. Toto zařízení využívá teplo „vydýchaného“
vzduchu odváděného z domu k ohřevu čerstvého (ale studeného) vzduchu, který je
přiváděn z venku. Odváděný a přiváděný vzduch se přitom nikdy nepotkají, pouze si
předají teplo přes speciální výměník.

inVENTer - větrání s rekuperací
Současná kvalitní výstavba se řídí zvyšujícími se požadavky na kvalitu obvodových
stěn a snižování průvzdušnosti u montážních styků a výplní otvorů. Zvýšené
požadavky na vzduchotěsnost staveb přináší také větší potřebu větrání.
Nedostatečné větrání s sebou přináší tyto negativní jevy:
·

Snižuje se přirozená výměna vzduchu, klesá kvalita vzduchu, mohou se
dostavit zdravotní problémy - bolest hlavy, nespavost

·

Zvyšuje se vlhkost v interiéru a roste riziko vzniku plísní

·

Ve vzduchu se zvyšují koncentrace radioaktivních látek, oxidu uhličitého,
alergenů,

různých pachů a

jedovatých plynů (produkující

zařizovací

předměty interiéru).
Jedním z největších problémů současné "mokré" výstavby je zvýšený výskyt
interiérové vlhkosti u novostaveb. Zde hraje hlavní roli spěch a snaha investorů
uvádět stavby do provozu, aniž by došlo alespoň k částečnému vyschnutí stavby.
Dost často se setkávám s problémem hromadění vlhkosti ve starých kamenných
stavbách, které byly opatřeny velmi dobře těsnícími plastovými okny a zatepleny z
venkovní strany neprodyšným zateplovacím systémem. V tomto případě jsou
nárůsty vlhkosti kritické a tyto stavby se bez pravidelného větrání neobejdou.
Velmi vhodným řešením, je výrobek od firmy Öko-Haustechnik, která přináší na
český trh novinku v podobě decentrální ventilace se zpětným získáváním tepla. Tato
ventilace se používá v kombinaci s teplovodním vytápěním, přičemž oba systémy
fungují na sobě nezávisle.
inVENTer je jednoduchý a vysoce výkonný větrací systém řešící problémy s
větráním. S tímto větracím systémem je možné odvádět výpary, škodliviny a vlhkost
ze vzduchu. Protože všechny přístroje jsou zabudovány ve vnější stěně,
nepotřebujete žádný potrubní systém.
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Fáze 1 - Teplý, ale méně kvalitní vzduch z místnosti je vysáván skrz ve stěně
osazený keramický akumulátor směrem zevnitř ven. Teplo z vysávaného vzduchu
odebírá keramický High-Tech akumulátor. (Zpětné získání tepla).
Fáze 2 - Po 70 sekundách je akumulátor nabitý. Regulátor dá pokyn ventilátoru na
změnu otáček.
Fáze 3 - Ventilátor nasává zvenku studený, ale čerstvý vzduch. Tento prochází skrz
teplem naakumulovanou keramiku, přebírá teplo a na vstupu do objektu má téměř
stejnou teplotu, jaká je v místnosti.
Fáze 4 - Po 70 sekundách je zásobník tepla vybitý, regulátor předá pokyn
ventilátoru na změnu otáček a systém se dostává znovu do fáze 1.
Pohodlněji k solární energii
Využití solární energie je i v Česku stále populárnější. Aby cesta pro každého
zájemce k tomuto ekologickému a volně dostupnému zdroji energie byla co
nejjednodušší, nabízí společnost Bramac kompletní solární systémy, nebo chcete-li,
solární sety. To znamená, že kromě solárních kolektorů (do krytiny nebo nad
krytinu), které firma nabízí již od roku 2006, má zákazník možnost objednat i
zásobník na teplou vodu, čerpadlo včetně regulace, expanzní nádobu a kompletní
příslušenství potřebné k bezproblémovému provozu solárního systému.
V rámci dotačního programu ZELENÁ ÚSPORÁM lze získat na solární systémy
Bramac státní dotaci.
Zkušenosti majitelů solárních kolektorů dokazují, že reálná úspora nákladů na
ohřev vody se oproti tradičním zdrojům pohybuje mezi 65 a 70% z celkových
nákladů. Pokud se využívá solární kolektor k ohřevu vody a vytápění domu, pak
úspora tvoří 25 až 30% z celkových nákladů (u nízkoenergetických staveb i více).
Zajímavé jsou i zkušenosti s kombinacemi tepelných zdrojů. Jedním ze zajímavých
řešení je použití solárních kolektorů Bramac v kombinaci např. s kotlem na
biomasu, konkrétně na kusové dřevo. Energie ze solárních kolektorů i z kotle je
ukládána do společné akumulační nádrže. Díky tomu nemusí být kotel ani v zimě v
nepřetržitém provozu.

3.6.12 CAD pro navrhování nábytku, schodišť...
TurboCAD Professional v17.1 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
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integrovaných nástrojů pro 2D a 3D (povrch/pevné těleso) modelování s 3D
fotorealistickými výstupy.
Geometricky a rozměrově svázaná správa nástrojů, jednodušší úprava textů a
vysoká kompatibilita zvyšuje sílu nástroje a přesnost kresby. Nastavitelná paleta
nástrojů, citlivé rozvržení nástrojů a jejich intuitivní návaznosti významně ovlivňují
úsporu času.
LightWorks 7.9 a LightWorks Archives materiálů a efektů dosahuje ohromujících
prezentací pro architektonický a strojařský design. Vhodné osvětlení ve spojení se
skutečným pozadím vytváří návrhy s fotorealistickou precizností. TurboCAD
Professional v17.1 patří mezi nejpokročilejší CAD software ve své cenové relaci.

Obr. 39 - Ukázky prací s využitím 3.6.12

CAD pro navrhování nábytku, schodišť...

Novinky v systému
·

Rychlý GPU – zrychlené referování drátového modelu

Až 60 krát rychlejší renderování. Výrazný nárůst rychlosti v drátovém modelu
(požadována grafická karta založená na GPU). Plynulejší zvětšování, posunování a
obíhání. Součástí je technologie Redway3D®, která poskytuje zrychlené GPU
zobrazení 2D a drátového modelu (Redsdk). Velké soubory se budou posunovat a
rolovat plynuleji. Zvětšování a zmenšování je u velkých souborů výrazně rychlejší.
TurboCAD Professional v17.1 nyní více podporuje práci s rozsáhlými modely než
předcházející verze.
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Obr. 40 - Ukázka programu

·

Zlepšené nástroje a lepší stabilita

Upravená správa vrstev. Zjednodušená úprava vrstev a tvorba filtrů vrstev
umožňuje snadnou správu rozsáhlých výkresů.

Obr. 41 - Ukázky programu
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·

Rozbití výřezů

Výřezy je možné rozbít. U drátového zobrazení a skrytých čar budou výsledkem 2D
čáry. Pokud je výřez referován, výsledkem bude 2D obrázek.

Obr. 42 - Ukázka rozbitý výřezů

·

Vylepšené nástroje

Snadné vytvoření parametrických částí. Výkonnější Scripted Parametric Parts.
Dodatečné příkazy a matematické funkce umožňují u více návrhů, které mají být
parametricky vytvořeny přes script.
·

Multiodkazová kóta

Víceodkazová kóta je speciální kategorie kóty. Pomocí manažera stylů můžete
spravovat jednotlivé styly multiodkazových kót.

Obr. 43 - Multiodkazová kóta

·

Editace schodiště

Nástroj editace uzlu může být použit pro posun nebo změnu velikosti schodiště.
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Obr. 44 - Ukázka editace schodiště

·

Šroubovice

Nástroj tvoří křivočaré šroubovice, které mohou sloužit jako základ pro tvorbu
šroubovitých objektů.

Obr. 45 - Šroubovice

·

Lofting s vodícími čarami

Při tvorbě objektů loftingu je možno specifikovat vodící čáry. Přechod mezi objekty
loftu je veden každou z vodících čar.

Obr. 46 - Lofting s vodícími čarami
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·

Měření

Rychlý přístup k měření délky křivky, objemu a povrchu tělesa.

Obr. 47 - Měření délky křivky

·

Editace Bezierových křivek

Možnosti editace uzlů Bezideových křivek třemi způsoby: úměrné zakřivení v bodě,
neúměrné zakřivení v bodě a nehladké v bodě.

Obr. 48 - Editace uzlů Bezideových křivek
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·

Přiřazování materiálu 3D objektům

Rychlé přetažení materiálu z palety materiálů k 3D objektu. Možnost přiřazení více
materiálů na jeden objekt.

Obr. 49 - Přiřazování materiálů 3D objektům

·

Renderovací styly

Nové předdefinované a nastavené renderovací styly zahrnují nastavení pro zvláštní
efekty i reálné zobrazení. Editor stylů umožňuje nastavení individuálních stylů.

Obr. 51 - Renderovací styly

Obr. 51 - Renderovací styly
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Obr. 53 - Renderovací styly

Obr. 53 - Renderovací styly

Obr. 54 - Renderovací styly

·

Schodiště

Nově možnost editovat výšku stupňů schodiště rychle v jeho vlastnostech.

Obr. 55 - Editace výšky stupňů schodiště

·

Zábradlí
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Možnost připojení zábradlí na obou stranách schodiště na jednou.

Obr. 56 - Editace schodiště

·

Točivé vysunutí

Funkce vytvoří 3D objekt vysunutím 2D otevřené nebo uzavřené křivky podél cesty
kolmé k rovině křivky s následnou rotací.

Obr. 57 - Točivé vysunutí schodiště

·

Sdružené profily v Blocích

Významné zvýšení možné manipulace složených profilů vycházejí z vygenerovaných
3D modelů, které mohou být ukládány a následně editovány. Změna 3D modelu
vyvolává změnu ve výkresové části, což značně šetří čas.

strana 80 (celkem 342)

„Studie novinek v oboru“

·

Rozšířená editace uzlů u koule, kužele, válce, kvádru, polygonální prismy,
schodišť...

Pomocí nové editace uzlů lze protahovat koule, kužel, válce, kvádr, polygonální
prismy, schodiště… Stačí uchopit za značku šipky a zadat potřebnou hodnotu
zvětšení/zmenšení.

Obr. 58 - Rozšířená editace uzlů

·

Parametrické Schodiště

Dveře, okna a schodiště jsou nově plně parametrické objekty, u kterých nyní
můžete jednoduše zadávat:
o materiál
o rozměry - šířka ramene, šířka a výška schodišťového stupně,
o počet stupňů, ukončení schodnice
o výstupnice přímá nebo viz níže platí pouze pro TurboCAD Professional
15. Architectural Edition nebo Platinum :
o schodiště s podestou
o schodiště ve tvaru "U"
o točité schodiště

Obr. 59 - Parametrická schodiště
·

Parametrické zábradlí

Pro TurboCAD Professional Architectural a Platinum je možné použít nástroj pro
automatické vykreslení zábradlí pouhým označením schodiště a nadefinováním
parametrů.
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Obr. 60 - Parametrické zábradlí

3.6.13 Spojovací prostředky
Lepidla
Lepení dřeva nebo dřevo¬třísky je úspěšné tehdy, je-li:
·

dobře konstrukčně vyřešen spoj, tzn. žádné sponkování na nosné části se
zatížením v malé ploše,

·

použito lepidlo určené pro konstrukč¬ní lepení, nikoliv jakákoliv truhlářská
disperze.

V současnosti jsou velmi oblíbená dis¬perzní lepidla kategorie vodovzdornost 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 kon-strukční 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 do¬poručují speciální konstrukční
disperze kategorie D2, vyvinuté s cílem odolávat studenému toku (anglicky „creep“),
jako je například DUDIVIL P62H. Klasická disperze kategorie D3 je pro
konstrukč¬ní spoj příliš měkká a pod zatížením po¬volí.
Další alternativou jsou samozřejmě konstrukční polyuretany. Například
jednosložkový LEABOND PU10 dokáže během 10-15 minut vytvrdit bez nutnosti
vysokých lisovacích tlaků a spojit prak¬ticky libovolný druh dřeva do
konstrukč¬ního spoje kvality D4. Proti polyureta¬nům hovoří prakticky pouze jejich
vyšší cena. Rostoucí spotřeba polyuretanů dává tušit, že per-spektiva leží právě zde.
Komplikace lepení potahových materiálů
Čalouněný nábytek na prodejně nepro¬dává ani kostra, ani pěnové hmoty, ale
především jeho viditelná část – design a potah. Aby nábytek zaujal, jsou čas¬to
využívány složitě tvarované pěnové dílce potažené textilií. Pryč jsou doby použití
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knoflíků do prohlubní, dnes se vše lepí. Ale jak přilepit potah na opěrák s
prohlubněmi tak, aby se látka po chvíli neodlepila?
Tuto problematiku řešila v loňském roce společnost LEAR, a. s. ve spolupráci s
MZLU Brno. Na testovacím válcovém zařízení byla otestována dvě čalounická
lepidla, která garantují nejméně pětile¬tou záruku na opěrák profilované
kan¬celářské židle při intenzivním používání.
Nejnovější generace rozpouštědlových lepidel je vyvinuta tak, aby nedocháze¬lo k
rychlému stárnutí lepidla (kaučuku a pryskyřice) vlivem vzdušného kyslíku.
Oxidující, stárnoucí lepidlo křehne, dro¬bí se a v negativních zakřiveních dochá¬zí
k odlepení. Většina obvyklých čalounických lepidel byla cíleně vyvinuta pro lepení,
které je dále doplněno mechanickým spojem (na to se s oblibou zapomíná). Další
podmínkou je správný postup lepení. Šikmý nástřik lepidla pod úhlem kolem 3045° zajistí, že lepidlo v podobě ka¬piček ulpí na povrchu pěny a nezate¬če ve větší
míře do otevřených pórů. Obvyklou chybou je stříkání kolmo na díl a ještě z
nesprávné vzdálenosti (op¬timum leží kolem 30-40 cm). Přehnaná vrstva
zatečeného lepidla nepřispívá ani kvalitě přilepení, ani omaku potahu.
Jiným řešením jak lepit potahové tex¬tilie, je použití vodou ředitelných dvousložkových (dvoucestných) lepidel. Používají se speciální lepidla pro tzv. sdružený
nástřik lepidla a srážecího aktivátoru. Příkladem je AKRYLEP 427 s aktivátorem
LEABOND 2KB. Také toto lepidlo bylo úspěšně otes¬továno v MZLU Brno na
profilovaném opěráku. Aktivátor je veden do pistole samostatným přívodem a
vstřikuje se do proudu lepidla až za tryskou. Aktivátor vyloučí pevné složky lepidla z
vodné fáze a zajistí okamžitou kontaktní le¬pivost nástřiku. Aktivátor není možné
zamíchat do lepidla předem, protože by došlo ke znehodnocení (sražení) lepidla.
Tato lepidla mají ekologické výhody (žádné těkavé organické látky) a jsou při
aplikaci nehořlavá. Nejlepší výsledky vykazují při lepení savých ma¬teriálů, protože
voda obsažená v lepidle má lepší možnost úniku z místa spoje.
Průkopníkem technologie sdruženého nástřiku je firma Walter Pilot (dvoucest¬ná
pistole Walter Pilot III 2K). Vodou ře¬ditelná dvoucestná lepidla vynikají mezi
čalounickými lepidly extrémní životností spoje a teplotní odolností a jsou
pravdě¬podobně nejlepším řešením pro lepení potahových materiálů, včetně
koženky, na tvarované opěráky. Doporučuje se však sledovat, aby lepidlo i aktivátor
ob¬sahovaly co nejmenší podíl vody a aby bylo použito lepidlo, které vyžaduje co
nejmenší přídavek aktivátoru. Tím se zajistí neprosakování vody přes potah během
lepení a také dlouhá životnost výrobku. Správný nános lepidla se po¬hybuje kolem
90 g/m2.
Komplikace lepení koženek
Koženky obsahují jako základ textilii se zátěrem měkčeného PVC. Změkčovadlo z
PVC má tendenci pros¬tupovat i do lepidla, které následně změkčí a promění na
kašovitou hmo¬tu. Těmto potížím lze předejít jedině volbou lepidla, které je
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definováno pro lepení koženky a měkčeného PVC. Vyhovují buď polyuretanová
lepidla nebo chloroprenová lepidla (například Unilep Spray H24). Výrobce nábytku
se musí smířit s tím, že tato lepidla jsou rozpouštědlová, mají poněkud jinou
charakteristiku nástřiku a zasy¬chání než klasická čalounická lepidla.
Polyuretanový a chloroprenový kaučuk nepřijímá změkčovadla, takže při lepení
koženek těmto nepříznivým vlivům odo¬lává. Odolává také dvoucestné disperz¬ní
lepidlo Akrylep 427 popsané výše, je vyrobeno rovněž na bázi chloropre¬nového
kaučuku.
Na trhu dostupná dvoucestná chlo¬roprenová lepidla, obvykle obsahují aktivátor v
podobě slabé ky¬seliny. Kyselina záměrně destabilizuje lepidlo, které se před
dopadem na lepený materiál srazí, a vytvoří okam¬žitě lepivou vrstvu. Kyselina
bohužel ve slepeném výrobku zůstává také. Naneštěstí kyselé složky mohou
způ¬sobit korozi kovových dílů a také se málo uvádí fakt, že kyselé složky po¬malu
ale neustále štěpí pružné řetězce chloroprenového kaučuku – vytrácí se tedy
měkkost a pevnost lepidla. To je na úkor životnosti slepeného výrobku. Bohužel
někteří čalouníci dokonce příznivě reagují na nabídky lepidel, kte¬rá vyžadují velmi
vysoké dávky levného aktivátoru, který celou směs sice zlev¬ňuje, ale zároveň
přidává do čalounění o to více vody a kyseliny.
Nejnovější technologické trendy vedou k méně kyselým aktivátorům, které na¬víc
dokáží kaučukové molekuly propojit – zesíťovat a zvýšit tak životnost a tep¬lotní
odolnost lepeného spoje (aktivátor LEABOND 2KB). Síťující aktivátor ne¬jenže
zlepšuje kvalitu spoje, ale navíc jej postačí jen malá dávka, takže se do lepeného
spoje zanáší minimum další vody a cizorodých látek. Přesně tako¬vé typy lepidel
zaručují dlouhodobou životnost čalounění a vracejí nás do časů fortelného nábytku,
který není jen na prohlížení, ale také na sezení a ležení.

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.
Zde rozeznáváme dva druhy spojů:
·

nepoddajné lepené spoje,

·

poddajné spoje:
o tesařské spoje,
o spoje pomocí spojovacích prostředků.
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Tesařský spoj byl donedávna nejběžnější způsob spojování dřevěných prvků. Jeho
velkou nevýhodou je pracnost a značné oslabování průřezu. Z těchto důvodů se v
poslední době od tradičních tesařských vazeb upouští a nahrazují se kovovými
spojovacími prvky, které umožňují zachovat charakter spoje, ale jeho zhotovení je
jednodušší. Tyto spojky jsou obdobou ocelových desek s prolisovanými hroty u
příhradových nosníků a dají se bez potíží montovat přímo na stavbě. K jejich
aplikaci není zapotřebí kvalifikovaných tesařů.
Se dřevem se spojují pomocí hřebíků nebo šroubů. Na trhu je větší počet firem,
které nabízejí spojovací prvky pro různé příležitosti. Obrovské množství spojek
rozmanitých typů slouží ke spojování dřevěných prvků nebo k připojování
dřevěných prvků na jiné nosné konstrukce (například betonové nebo železné).
Rozdělení spojovacích prostředků
Hlavní skupinu spojovacích prvků tvoří kolíkové spojovací prostředky. Do této
skupiny patří hřebíky, sponky, šrouby a svorníky, vruty a kolíky. Druhá skupina
spojovacích prostředků zahrnuje povrchové spojovací prostředky, jako jsou
vkládané a zalisované hmoždinky a styčníkové desky s prolisovanými hroty.
Spoje pomocí mechanických spojovacích prostředků kolíkového typu
Hřebíky
Hřebíky jsou nejčastěji používaným spojovacím prostředkem hlavně pro svou
jednoduchost a dostupnost. Hřebíky lze vyrábět několika způsoby, například
kováním, taháním, lisováním, válcováním.

Obr. 61 - Vybrané druhy hřebíků

Vyrábějí se v mnoha velikostech, tvarech a materiálech. Podle způsobu namáhání
hřebíku rozeznáváme hřebíky namáhané ve smyku a namáhané na vytažení.
Hřebíky namáhané na vytažení se nesmějí používat v žádném hlavním nosném
prvku a lze je použít pouze pro pomocné prvky a spoje, například k upevnění
bednění podhledu a podobně. Hřebíky namáhané ve smyku zabraňují vzájemnému
posunutí spojovaných dřevěných prvků. Hřebíky se zarážejí kolmo na vlákna,
přičemž v nosném spojení musejí být nejméně 4 hřebíky.
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Rozmístění hřebíků je stanoveno normou s přihlédnutím ke stavbě dřeva v
konkrétním spoji. Rozměry hřebíků odpovídají v evropských státech různým
standardizovaným rozměrům. Běžné rozměry mají průměr asi 2,75 až 8 mm a délku
40 až 200 mm. Pro hřebíkové spoje bylo významným pokrokem zavedení
pneumatických hřebíkovačů, které zaručují rychlé zarážení hřebíků (o délce až do
100 mm) do dřevěných prvků. Proto tento způsob montáže šetří výrobní náklady.
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.
Kolíky jsou ocelové tyče kruhového průřezu, které se těsně zarážejí do předvrtaných
otvorů. Rozmístění šroubů, svorníků nebo kolíků se stanovuje podle normy. V
nosném svorníkovém spoji se musejí použít minimálně 2 svorníky, nebo alespoň 4
kolíky.

Obr. 62 - Typické tvary vkládaných a zalisovaných prstenců

a) dvoustranné vkládané záchytky; b) jednostranné
jednostranné a oboustranné zalisované záchytky

vkládané záchytky;
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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.
Povrchové spojovací prostředky
Styčníkové desky s prolisovanými hroty
Vyrábějí se z pozinkovaných ocelových plechů o tloušťce 0,9 až 2,5 mm. Výroba
spojů vyžaduje speciální zařízení ve výrobním závodě. Používají se zpravidla pro
lehké dřevěné příhradové vazníky, přičemž nejmenší tloušťka jednotlivých
dřevěných prvků musí být 35 mm.
Kovové záchytky
Tento typ spojovacího prostředku patří do skupiny kovových kroužků (prstenců),
které se vkládají do předem vyfrézovaných otvorů v obou připojovaných částech.
Hloubka frézování do každé z částí se rovná poloviční tloušťce kroužku. Středem
kroužku prochází svorník, který zajišťuje spoj proti otevření a vypadnutí kroužku z
lůžka.

Obr. 63 - Kovové záchytky
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V minulosti se používaly kovové záchytky typu Bulldog. Konstrukční princip této
skupiny kovových záchytek nevyžaduje vytvoření úložného lůžka, ale vkládá se
přímo mezi dva spojované prvky, do nichž se zatlačí pomocí vyvozeného tlaku a spoj
se opět doplní svorníkem.

3.6.14 Povrchová úprava
Materiály
Mezi hlavní požadavky na povrchovou úpravu dřeva patří:
·

odolnost proti UV záření, dřevo pod vlivem ultrafialového záření černá a ztrácí
svojí hmotu (nejdříve měkké partie),

·

odolnost proti vodě, působením vody dochází k rozkladu dřevní hmoty a
vytváření podmínek pro biologické napadení,

·

ochrana před biologickým poškozením, dřevokazným hmyzem, plísněmi nebo
houbami,

·

odolnost proti zašpinění, zvětralé dřevo je více porézní a rychle spolu s vodou
přijímá nečistoty,

·

mikroventilační schopnost, přijme–li dřevo dlouhodobou expozicí vlhkost,
musí povrchová úprava posléze umožnit vyrovnání vlhkostí s okolním
prostředím,

·

pružnost nátěru, zaručí bez poškození překonat změny objemu dřeva při
zvýšení teploty nebo příjmu vlhkosti,

·

antiblokační vlastnosti, jsou nutné pro nátěry oken a dveří, aby se protilehlé
nátěry nepřilepily,

·

estetické požadavky.

Pro tento účel se používají 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 otvoru na povrchu dřeva.
Mořidla se obvykle aplikují pod transparentní nátěry (laky, oleje a vosky). Účelem
moření je dát povrchu dřeva požadovanou barvy, 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
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nátěr), naproti tomu barvy obsahují vysoký obsah pigmentu a pokryjí dřevo
neprůhledným povlakem (opaque coatings).
Nábytkové oleje a vosky se používají tehdy, pokud chceme zachovat přirozený
vzhled dřeva. Při rozhodování o systému povrchové úpravy je potřeba vzít do úvahy
koherenci a vhodnost jednotlivých vrstev k upravovanému povrchu, aplikaci,
dopravě a použití dokončeného výrobku. Materiály pro povrchovou úpravu se
skládají ze pryskyřic, plnidel, pigmentu, matovadel, rozpouštědel a aditiv. Základní
vlastnosti těchto materiálu závisejí na typu použité pryskyřice. Pro povrchovou
úpravu dřevních materiálů se používají hlavně následující pryskyřice: aminové (tzn.
močovinové a melaminové), polyuretanové, akrylátové, polyesterová nebo
nitrocelulózové. Kombinace různých typů pryskyřic se použije pro výrobu
speciálních druhů nátěrových látek.
Nitrocelulozové materiály
Tyto jsou založeny na použití nitrocelulózové pryskyřice s velkou molekulou a
obvykle modifikované alkydy. Zaschnutí laku probíhá odpařením rozpouštědla.
Jejich výhodou je rychlé schnutí, jednoduchá aplikace a neobsahují formaldehyd.
Hlavními nevýhodami jsou: nízká odolnost proti chemikáliím a mechanické námaze
a velmi nízký obsah sušiny. Mimo obyčejných NC výrobků modifikovaných alkydy
existují výrobky modifikované akryláty jako i vodou ředitelné NC laky.
Kyselinou tvrdonoucí materiály
Amino pryskyřice (močovinové nebo melaminové) a alkydové pryskyřice, které jsou
často modifikované nitrocelulózou se používají jako pojiva pro kyselinou tvrdnoucí
nátěry. Ty mohou být jedno nebo dvoukomponentní. Kyselinové tvrdidlo se použije
do dvou-komponentního základu před jeho aplikací. Vytvrzovací proces probíhá
polykondenzací, která nastartuje po přidání kyseliny. Vytvrzovací proces muže být
významně zkrácen zvýšením vytvrzovací teploty a urychlením výměny vzduchu.
Rychlé vytvrzení, dobrá kryvost a odolnost vůči chemickému a mechanickému
zatížení jsou základní charakteristiky kyselinou tvrdnoucích nátěru.
Vodou-ředitelné materiály
Voda (pouze nebo převážně voda) je u těchto materiálu použita místo organických
rozpouštědel. Také pojiva, jako emulze, koloidní disperze nebo ve vodě zcela
rozpustné pryskyřice se používají pro tyto materiály. Emulze jsou disperze pojiva s
velkou molekulární délkou ve vodě. Hlavním důvodem pro stále širší použití těchto
materiálů je to, že tyto při sušení neemitují, nebo jen velmi málo, organická
rozpouštědla. Mimo toho tyto materiály mají dobrou odolnost vůči světlu a ohni.
Existuje množství takových výrobků a technologií s různými vlastnostmi při použití.
Mohou být alkydové, polyuretanové, akrylátové nebo polyesterové, jedno nebo
dvousložkové. Technologie vodou-ředitelných UV materiálu je již též na trhu.
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Nevýhodou těchto materiálu je, že mohou být dopravovány a skladovány pouze při
teplotě nad O°C, a možnost bobtnání dřeva.
Polyuretanové materiály
Polyuretanové nátěrové hmoty vytvrzují chemickou reakcí mezi izokyanáty a
hydroxylovými skupinami polymeru. Převážná většina PUR materiálů je
dvousložková, založená na organických rozpouštědlech, ale jsou také materiály
jednosložkové a vodou-ředitelné. Mnohé jsou modifikované akrytáty a
nitrocelulózovými pryskyřicemi. Životnost dvousložkových polyuretanů je krátká po
přidání tvrdidla, cca 2-6 hodin. V porovnání s kyselinotvrdnoucími materiály
zasychají déle. Vyznačují se dobrou chemickou a mechanickou odolností a
vynikající odolností vůči vlhkosti. Polyuretanový nátěr pro vnější použití má dobrou
mechanickou odolnost. Díky jejich flexibilitě mají dobrou odolnost při nabobtnávání
a sesychání dřevních materiálu, které nastává vlivem vlhkosti.
Materiály vytvrzující UV zářením
Vytvrzují při jejich expozici UV záření. Jako pojivo se často používá akrylátová
pryskyřice s přidáním fotoiniciátoru. Vlivem UV záření fotoiniciátor nastartuje
rychlé vytvrdnutí. Mimo těchto, které se obvykle nanášejí válcem, se používají také
materiály pro bez-vzduchové stříkání a vodou-ředitelné UV materiály. UV
vytvrzované materiály jsou obvykle akrylátové a polyesterové pryskyřice, obě se
100% obsahem sušiny. UV záření se tvoří pomocí UV lamp.
Mořidla
Mořidla se používají na přibarvení povrchu dřeva při současném oživení struktury.
Vyrábí se z transparentního pigmentového pojiva, vody nebo rozpouštědla. Použitý
druh pigmentu je velmi důležitý pro dosažení správné barvy a odolnosti vůči světlu.
V poslední době vodní mořidla nahrazují rozpouštědlové.
Aditiva
Používají se k dosažení speciálních požadovaných vlastností nátěru. Jsou to pojiva,
fungicidy, odpěňovače, katalyzátory, plastifikátory, emulgátory, přísady na
zabránění vzniku tzv. škraloup na povrchu materiálu, atd.
Rozpouštědla
Používají se na regulování konzistence pryskyřic a jsou zároveň důležité pro proces
zasychání barev. V závislosti na typu barvy se používají organická rozpouštědla,
voda nebo voda s malým množstvím organických rozpouštědel. Při volbě
rozpouštědla se musí vzít v úvahu: rychlost odpařování, elektrická vodivost, bod
vzplanutí a kapacita rozpouštění.
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Technologie
Stříkárny
Mají se používat pro zlepšení výsledku stříkání. Zabezpečují také čistější pracovní
prostředí odstraňováním výparů z rozpouštědel a rozptýlených částeček barev. V
závislosti na použitém filtru jsou kabiny se suchým, mokrým, a smíšeným filtrem.
Konstantní proud vzduchu a dobré odsávání jsou velmi důležité. Pro zajištění dobré
kvality povrchové úpravy musí být vstupní vzduch předfiltrovaný, aby se odstranili
prachové částice a předehřátý, zvláště v chladných obdobích. V kabinách se
suchým filtrem jsou zbytky materiálu zachytávány papírovým nebo filtrem ze
skleněného vlákna. Při rychlosti odsávaného vzduchu cca 0,5m/sec zachytí tyto
filtry 70-90% částic. Suché filtry se používají v malých provozech. V mokrých
kabinách jsou zbytky ze stříkání zachytávány vodou. Do vody se přidávají
koagulanty pro usazení zbytku nebo jejich shromaždování na povrchu vody.
Klasické vzduchové stříkání
Je to nejflexibilnější a nejadaptabilnější metoda, při které se barva stříká pres
trysku pistole při tlaku vzduchu 3-6 baru. Nátěrová látka se přivádí do pistole z
výše umístěného zásobníku samospádem nebo je nasávána ze spodního zásobníku
nízkým nebo vysokým tlakem. Množství naneseného materiálu je regulováno
množstvím stlačeného vzduchu. Výhodami tohoto systému je rovnoměrný nános,
možnost použití různých materiálů, dobrá kvalita, nekomplikovaná regulace šířky
stříkání a spotřeby. Nevýhodami jsou: nízký výkon, významně vyšší spotřeba
rozpouštědel (protože se používá roztok s nízkou sušinou) a významné ztráty
materiálu během stříkání.
Nízkotlaké stříkání
Je to modifikace tradičního vzduchového stříkání s tím, že tlak vzduchu v pistoli
nepřesahuje 0,7 bar. Barva je dopravována buď samospádem z výše položeného
zásobníku nebo membránovým čerpadlem, resp. z tlakové nádoby. Šířka stříkání se
nastavuje stlačeným vzduchem. Výhody: rovnoměrný nástřik, možnost použití
různých materiálů, jednoduchá regulace trysky, dobrá kvalita a spotřeba materiálu,
ekonomičtější proti klasickému stříkání. Nevýhody: nízká produktivita, podstatně
vyšší spotřeba ředidel než při klasickém stříkání.
Vysokotlaké stříkání
Stříká se pod vysokým tlakem, čerpadlo tlačí na povrch nátěrové hmoty. Stříká se
pomocí trysky za tlaku 90-360 baru. Šířka stříkání se mění výměnou trysky.
Výhody: vysoká výrobní kapacita, vyšší viskozita nátěrové hmoty, snížený rozstřik a
možnost nanést hrubší film než při nízkotlakém stříkání. Nevýhody: nastavení šířky
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Smíšené stříkání (Airmix)
Je to kombinace vysoko a nízkotlakého stříkání. Materiál je tlačen do trysky nižším
tlakem 20-120 baru. Stlačený vzduch vedený do pistole pro regulaci šířky stříkání
nemá tlak vyšší než 1,5 baru. Stříkací šířka je kompromisem kombinace výhod
vysoko a nízkotlakého stříkání. Je to nejpoužívanější metoda na vysoce kvalitní
povrchovou úpravu dřevěných povrchů.
Stříkání za tepla
Pro tento způsob povrchové úpravy je důležitá dostatečně nízká viskozita nátěrové
látky. Obvykle se přidává ředidlo na snížení viskozity. Jinou možností je tedy
zvýšení teploty nátěrové látky. Při tomto systému se teplota nátěrové látky zvyšuje
až na 40-80°C ve speciální zahřívací jednotce. Stříkání za tepla umožňuje snížit
spotřebu ředidla, zkrátit dobu schnutí, snížit nadměrnou spotřebu, zvýšit kapacitu
a zlepšit kvalitu povrchové úpravy.
Stříkání v elektrostatickém poli
Je
založeno
na
pohybu
mikronizovaných
částic
barvy
podél
linií
elektromagnetického pole vytvořeného mezi negativně nabitou stříkací pistolí a
uzemněným objektem. Čím je pole silnější, tím je vyšší efekt elektrostatického
stříkání. Síla pole závisí na vzdálenosti mezi pistolí a objektem a na potenčním
rozdílu (napětí). Obvykle bývá tento rozdíl asi 80kV. Vzdálenost je závislá na
zařízení a bývá 30-50cm. Na rozdíl od nízkotlakého smíšeného systému stříkání je
tu použit tzv. zvonový systém. Princip práce takového zvonového elektrostatického
nanášení je v tom, že barva/lak se přivádí do vysokorychlostního rotačního zvonu,
je atomizována odstředivou silou na hraně zvonu na malé částice, které jsou vedeny
na upravovaný objekt elektrostatickým polem. Největší problémy při tomto systému
povrchové úpravy jsou: riziko výbuchu a riziko elektrického šoku pro obsluhu. K
zabránění explozi musí být dokončovaný objekt a stříkací zařízení dokonale
uzemněné, aby nedošlo k vybití napětí jiskrou. Dále musí být bod vznícení nátěru
co nejvyšší. Výhody tohoto způsobu povrchové úpravy jsou: mimořádně nízké ztráty
na materiálu, vysoký výkon a rovnoměrné nanášení. Nevýhodou je obtížné nanášení
vnitřních rohů a vysoké investiční náklady na zařízení.
Dvoukomponentní stříkání
Tato metoda se úspěšně používá při stříkání dvousložkových nátěrových hmot s
krátkou životností směsí. Nátěrová hmota a tvrdidlo jsou smíchávány těsně před
nastříkáním pomocí speciálního čerpadla. Výhodou tohoto způsobu jsou: přesné a
rovnoměrné dávkování směsi a redukce nákladů, protože směs je připravována
těsně před nanášením v potřebném množství.
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Automatické stříkání
Je používáno hlavně při potřebě vysokých výkonů. Stříkací jednotky jsou založeny
na rozdílných technologických principech. Stacionární jednotky se používají při
stříkání úzkých hran a plochých objektů, které jsou vezeny na dopravním páse.
Fotosenzory spínají zařízení, když dokončovaný objekt vejde do stříkací zóny. Pro
dokončování větších objektů se používají horizontálně nebo vertikálně pohyblivé
pistole a rotační stříkače. Oproti clonovým a válcovým nanášečkám je automatická
stříkací jednotka schopna stříkat profilované dílce a hrany.
Nanášení pomocí válce
Válcové nanášečky se používají pro nanášení rovných ploch. Skládají se z
dávkovacího, nanášecího a stíracího válce a dopravníku pro dílce. Aplikační válec je
potažen speciálním gumovým povlakem. Tvrdost gumy je udávána v jednotkách
Shore. Podle aplikovaného materiálu se používají různé tvrdosti gumy. Dávkovací
válec, který reguluje nanášené množství nátěru je kovový. Množství se reguluje
vzdáleností mezi dávkovacím a nanášecím válcem, nastavením přítlaku na dílec
nebo nastavením směru a rychlosti otáčení dávkovacího válce.
Nanášení clonou
Je založeno na principu aplikace nátěrové hmoty pomocí clony (záclony). Hlavními
částmi clonové nanášečky jsou: dopravníkový pás a nanášecí hlavy. Ztráty
materiálu jsou minimalizovány, protože nespotřebovaná nátěrová hmota se vrací
cirkulací zpět do zásobníku. Podle konstrukce muže mít taková nanášečka jednu
nebo více dávkovacích hlav. Pokud se na lince mají používat různé materiály, je toto
uspořádání s více hlavami užitečné a produktivní. Existují gravitační a tlakové
nanášecí hlavy. Hlavy mohou být fixní nebo pohyblivé. Pokud je dílec uložen na
dopravníku pod úhlem, mohou se částečně dokončit i hrany. Tento způsob
povrchové úpravy umožňuje vysokou kapacitu, rychlost dopravníku muže být až do
150 m/min. Nanášené množství muže být regulováno v širokém rozsahu.
Nanášení poléváním
Nátěrová hmota se aplikuje na dokončovaný objekt poléváním. Tok látky je veden
horizontálním nebo vertikálním stacionárním systémem trubek, který se pohybuje
po jednotlivých krocích nad objektem. Přebytečný materiál se sbírá do záchytných
žlabů a je veden k dalšímu použití. V prostoru nanášení musí být vytvořeny vhodné
podmínky (malý pohyb vzduchu, správná relativní vlhkost) pro zabezpečení
rovnoměrného nanášení a odvodu přebytku látky. Je důležité, aby byly objekty
umístěny na dopravníku způsobem, který umožňuje dobrý tok a minimalizuje
vytváření kapek na ostrých hranách. Dobrý tok materiálu a dobrá krycí schopnost
jsou základními požadavky pro materiály vhodné pro nanášení tímto způsobem.
Hlavní výhody tohoto způsobu jsou rovnoměrné nanesení na povrch, nízká spotřeba
materiálu, nízké personální náklady a malé nároky na prostory.
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Nanášení v bubnu
Dokončování v bubnu se používá hlavně pro malé objekty. Ty se vloží do bubnu, do
něhož se nastříká požadované množství nátěrové hmoty. Potom se buben roztočí. Po
nanesení nátěru se objekty vysuší proudem vzduchu.

3.6.15 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
Druh zámku (uzamykacího mechanismu) je nutno předepisovat diferencovaně podle
požadavku na pasivní bezpečnost vrat. V odůvodněných případech se použije
zámkový mechanismus se zvýšenou bezpečností podle příslušných techn. norem
výrobců kování.
Konstrukční kování musí být provedeno a osazeno tak, aby zajišťovalo spolehlivou
funkci vrat a dolehnutí vratových křídel. Ocelové kování, vystavené přímým vlivům
povětrnosti, musí být upraveno proti korozi:
1. pokovením zinkem v tloušťce min 12 um podle ČSN 03 8510 a ČSN 03 8511
nebo
2. nátěrem IIB podle ČSN 03 8260, zhotoveném na čistém nebo fosfátovaném
povrchu.
Křídla otevíravých a skládacích vrat jsou obvykle zavěšena na vysazovacích
závěsech, jejichž velikost, počet a rozmístění je třeba stanovit s ohledem na účinky
zatížení. Použití jiných druhů závěsů (např. čepových) se nevylučuje, pokud budou
zajišťovat spolehlivou funkci vrat.
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Posuvná vrata, která jsou řešena s horním vedením, musí mít na každém křídle
nejméně dva kladkové závěsy. Dolní vedení nemusí být u těchto vrat průběžné po
celé šířce, stačí krajní část vedení a střední nájezd se zarážkou. Rukojeti na vnitřní
straně posuvných vrat musí být upraveny tak, aby nezabraňovaly úplnému
odsunutí vratových křídel do krajní otevřené plochy.

3.6.16 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 povrchu. 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.

Obr. 64 - Laserová vodováha

Bosch DWM 40 L - digitální úhloměr
Digitální úhloměr Bosch DWM 40 L pro rychlejší, přesnější a především úspornější
výpočet přesných úhlů. Při maximálně jednoduché obsluze lze nejen zjistit každý
úhel s úžasnou přesností +/- 0,1°, nýbrž ho i přesně přenést na obrobky.
Dva dobře čitelné digitální displeje na přední a zadní straně ukazují uživateli
naměřené hodnoty v každé pracovní poloze. Díky robustní konstrukci je digitální
úhloměr Bosch DWM 40 L ideální přístroj pro využití na staveništi. K výhodám patří
také trvale vysoká přesnost díky integrovanému, teplotně nezávislému a
otěruvzdornému přesnému snímači úhlů.
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Obr. 65 - Digitální úhloměr

Pokosník Ulmia
Pokosník umožňující rýsování pokosů 45° a 135°. Rameno vyrobeno z palisandru a
z obou stran osazeno mosazným kováním. Ocelové rameno vyrobeno je z tvrzeného
materiálu. Přesnost +/- 0,02 mm. Délka 350 mm.

Obr. 66 - Pokosník

Posuvné měřidlo digitální (100 mm)
Precizní posuvné měřidlo s digitálním pětimístrným displejem. Přesnost 0,01 mm,
ramena vyrobena z nerezavějící ušlechtilé oceli. Měřitelný rozsah 100 mm, délka
zobáčku 30 mm.

Obr. 67 - Posuvné měřidlo digitální
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4 Obor „Elektrotechnika“

4.1 Historie
Elektrotechnika se na ČVUT začala přednášet až na konci 19. století, je to tedy
velmi mladý obor. Dynamický rozvoj pomohl rychlému rozvoji z teoretické roviny do
praktického života. Elektřina se stala symbolem pokroku a důkazem vítězství
lidského ducha. V dnešní době je možné najít zmínky nejen v učebnicích,
odborných publikacích, vědeckých časopisech, ale pro velký zájem široké veřejnosti
se zmínky o elektrotechnice objevují i v novinách, literárních dílech nebo dokonce v
básních.
Novodobá historie elektrotechnického průmyslu je velice bohatá. Změnila se
struktura většiny výrobních základen, došlo ke zlepšení produktivity práce i jakosti
výrobků. V prostředí světového obchodu české výrobky obstojí v konkurenci se
zahraničními výrobky. Stále se zvyšuje objem výroby a s tím roste i obchodní
výměna. Za poslední čtyři roky je, díky tomu, obchodní bilance elektrotechnického
průmyslu aktivní. Růst elektrotechnického a elektronického průmyslu v ČR byl od
druhé poloviny devadesátých let minulého století založen na růstu exportu a
tuzemské spotřeby. V roce 2000 tržby za prodej vlastních výrobků a služeb činily
185 mld. Kč, v roce 2007 už tržby dosáhly 527 mld. Kč. Také v tomto období vzrostl
počet pracovníků v tomto oboru o 30 000 osob a celkově se jedná o téměř 210 tisíc
zaměstnanců.

4.2 Situace v Ústeckém kraji

Mzdy v průmyslu
ČSÚ uvádí údaje, které jsou uváděny za podnikatelské subjekty s převažující
průmyslovou činností se 100 a více zaměstnanci. Tyto subjekty jsou podle
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) uvedeny v sekci B (Těžba a dobývání),
C (Zpracovatelský průmysl), D (Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a
klimatizovaného vzduchu) a E (Zásobování vodou; Činnosti související s odpadními
vodami, odpady a sanacemi). Tyto údaje jsou shromažďovány pomocí podnikové
metody, tedy za podniky se sídlem na daném území, včetně jejich závodů a
provozoven v jiných krajích.
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Tržby v průmyslu
Jsou to tržby očištěné od vedlejších neprůmyslových činností podniku. Evidují se v
běžných cenách daného roku, které účtuje výrobce kupujícímu a jsou vedeny na
účtech 601 a 602. Nezahrnuje se do nich daň na výrobu a výrobky (DPH, spotřební
daň nebo clo).

Tabulka 17: Obecné informace, ČSÚ

Období

Hodnota
ukazatele

Růst /
pokles
v%

Poslední
aktualizace

k 31. 3. 2010

836 063

+0,1

14. 06.
2010

mil. Kč

2008

237 402

+3,2

30. 11.
2009

Kč

2008

158 690

+8,0

30. 11.
2009

Průměrná mzda

Kč

1. čtvrtletí 2010

20 273

+2,5

07. 06.
2010

Míra registrované
nezaměstnanosti

%

k 31. 5. 2010

13,18

-0,37

09. 06.
2010

Obecná
míra
nezaměstnanosti

%

1. čtvrtletí 2010

10,8

+1,1

02. 06.
2010

Mzdy v průmyslu

Kč

1. čtvrtletí 2010

24 254

+6,0

09. 06.
2010

Tržby v průmyslu

mil. Kč

1. čtvrtletí 2010

68 968

+19,8

09. 06.
2010

Měřící
jednotka

Ukazatel
Počet obyvatel
Regionální HDP
Disponibilní
důchod
domácností
obyvatele

na
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Tabulka 18: Průmysl a energetika, ČSÚ

2004

2005

2006

2007

2008

Průměrný
počet
průmyslových podniků

165

167

172

170

184

Tržby za prodej vlastních
výrobků a služeb (mil. Kč)

215 809

216 501

238 262

301 243

388 159

7 861

7 984

7 727

7 974

6 105

Spotřeba
energie (GWh)

elektrické

4.3 Trh práce

Obr. 68 - Vývoj vybraných ukazatelů nezaměstnanosti, ČSÚ

Mírný pokles počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání zaznamenal na začátku
čtvrtého čtvrtletí roku 2009 trh práce v Ústeckém kraji. Během posledních dvou
měsíců minulého roku zase počty nezaměstnaných rostly. Celkem bylo na úřadech
práce v tomto kraji k 31. 12. 2009 o dva a půl tisíce uchazečů více než ke konci
třetího čtvrtletí. Ke konci roku 2008 hledalo práci téměř o třetinu méně osob (- 14
319). Celkově v loňském roce v Ústeckém kraji hledalo zaměstnání něco pod 60 000
osob. Meziroční přírůstek neumístěných uchazečů v tomto kraji (+ 31,4 %) byl
nejnižší v celé republice. Je to z toho důvodu, že Ústecký kraj se už v minulosti
potýkal s vysokými počty nezaměstnaných. Oproti tomu se úprava pracovních
příležitostí v ostatních krajích objevila až s ohledem na nepříznivé dopady
hospodářské situace v roce 2009.
Když se porovnají jednotlivá čtvrtletí roku 2009 vývoje počtu neumístěných
uchazečů o práci, tak v posledních měsících se vývoj podobal situaci v předchozích
letech. Jednalo se především o jejich růst. Bylo to způsobeno zpomalováním
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ekonomiky, ukončováním pracovních poměrů a pracovních dohod, veřejně
prospěšných prací (finanční podpory úřadů práce), které jsou typické pro konec
kalendářního roku.
Podíl uchazečů, kteří jsou připraveni okamžitě nastoupit do práce a odpovídat tak
na případné pracovní nabídky, klesl v říjnu a listopadu 2009 pod 97 %. V
posledním měsíci roku 2009 se zpátky přiblížil 98 %. To pravděpodobně souviselo s
tím, že podíl krátkodobě nezaměstnaných zůstal ke konci prosince poměrně vysoký.

4.4 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.
Obory elektrotechniky
Elektronika
Elektronika sleduje a používá přístroje, které fungují na principu řízení toku
elektronů nebo jiných elektricky nabitých částic. Toho lze dosáhnout
prostřednictvím různých elektronických součástek. Tento pojem zahrnuje
elektronické přístroje, jako jsou televize, videa, přehrávače atd.
Současná elektronika je závislá na polovodičích, které se nyní vyrábějí, až na malé
výjimky, na bázi křemíku. Hlavní předností polovodičových součástek je možnost
jejich miniaturizace, která vedla ke vzniku integrovaných obvodů. Už přes 30 let
platí tzv. Mooreův zákon. Ten říká, že množství součástek, které se daří integrovat
na jediném čipu, roste exponenciálně. Zatímco cena a spotřeba (ztrátový výkon)
součástky klesá.
Telekomunikace
Předáváním informací na dálku se zabývá telekomunikace neboli sdělovací
technika. Je to také druh dopravy, která slouží k dorozumívání. Telekomunikace je
specifický druh elektronické komunikace. Do této kategorie lze zahrnout telegrafii
(dálnopis, bezdrátová telegrafie), telefonii (telefotografie, telefax, mobilní telefonie) a
radiofonii (mobilní radiofonie). Dále je nutné vymezit způsoby hromadné
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elektronické komunikace, což jsou rozhlas a televize. Nejdůležitější vlastnosti jsou
odolnost vůči chybám, zaručená rychlost, atd. K jejich zajištění se využívá
kódování, samoopravný kód, samodetekující kód a další prostředky, které
informatika nabízí.
V dnešním světě internetu existuje synchronní a asynchronní způsob komunikace.
Chat, VoIP telefonie nebo Skype jsou způsoby synchronní. U asynchronních
způsobů komunikace není důležitá okamžitá reakce, jsou to například diskusní fóra
nebo e-mail. Po internetu je možné v digitálně formě přenášet rozhlas a televizi,
nebo také i další doplňkové služby jako telefonie nebo videofonie.
Elektroenergetika
Nejstarším elektrotechnickým oborem je elektroenergetika. Základním úkolem je
výroba, přenos a distribuce elektrické energie, elektrického osvětlení a přeměna
elektřiny na teplo (elektrické topení, elektrické vysoké pece, elektrické pece na sklo,

Obr. 69 - Schéma elektrárny

…). Dále sem patří problematika ochrany před nežádoucími účinky elektrického
proudu.
Elektráren existuje několik druhů: tepelná, jaderná, vodní, slunečná a větrná. V
posledních pár letech se nejvíce mluví o jaderných elektrárnách. Zde se mění
vazebná energie jader těžkých prvků na elektrickou energii. Elektrárna se skládá z
jaderného reaktoru, parní turbíny s alternátorem a dalších provozů. Získaná
energie, prostřednictvím jaderného reaktoru, se používá k výrobě páry v
parogenerátoru. Pára pak pohání parní turbíny, které pohání alternátory pro výrobu
elektrické energie.
Elektrické stroje
Jedná se o zařízení, která slouží k přeměně elektrické energie na pohyb a obráceně,
a zároveň ke změně parametrů elektrické energie. Rozlišují se točivé (motory a
generátory) a netočivé (transformátor) elektrické stroje.
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Elektrické přístroje
Elektrický přístroj je speciální elektrické zařízení, které může být součástí
elektrických obvodů. Nebo se může jednat o detekční, signalizační nebo měřící
prvky, které jsou umístěné mimo elektrický obvod. Jejich nejčastější využití je
jištění, regulace, spínání, odpojování, spouštění, signalizace nebo měření
elektrických veličin.
Výkonová elektronika
Díky pokroku ve výrobě polovodičových součástek je nyní možné vyrábět součástky,
které dovolují velmi rychle spínat vysoká napětí v řádu až tisíců voltů a vysoké
proudy v řádu stovek až tisíců ampér. V důsledku toho vznikl tento nový
silnoproudý obor. Výkonová elektronika se zaměřuje na řešení různých měničů
parametrů elektrické energie.
Elektrické pohony
Pohon strojů a jiných technických zařízení pomocí elektrické energie je hlavní
předmět oboru elektrické pohony. Dají se rozlišovat pohony stejnosměrné a
střídavé, nebo regulované a neregulované. U neregulovaných pohonů dále regulaci
rychlosti nebo polohy. V průmyslových aplikacích se často nejedná o izolované
pohony, ale o regulaci vícemotorových soustrojí. Jsou to například dopravníky,
jeřáby, výtahy, válcovací stolice nebo papírenské stroje. Moderní regulované pohony
často zahrnují propracované řízení založené na frekvenčních měničích. Často jsou
umístěny v počítačem řízeném provozu stroje.

Obr. 70 - Příklad zařízení poháněného elektrickou energií

Základy elektrotechniky
Maxwellovy rovnice tvoří teoretickou základnu elektrotechniky. Rovnice identifikují
chování elektromagnetického pole. Toto pole se často jeví jako elektrické nebo
magnetické pole, což se odvíjí od toho, která složka se při určitých jevech projevuje
výrazněji. Elektrotechnickými materiály jsou vodiče, izolanty, polovodiče, odporové
materiály, magnetické materiály, dielektrika, materiály pro výrobu chemických
baterií nebo materiály pro chlazení a tepelnou izolaci.
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Elektrický proud
Jednoduše řečeno je to uspořádaný pohyb nositelů elektrického náboje. Proud
může být stejnosměrný a střídavý. Tok stejnosměrného proudu je od kladného pólu
zdroje přes spotřebič k zápornému pólu zdroje. Tento dohodnutý směr je opačný ke
skutečnému směru toku elektronů v pevných vodičích. Tok střídavého proudu se v
čase cyklicky mění. V běžných elektrických rozvodech má proud harmonický
průběh. Elektrický proud je roven celkovému množství elektrického náboje, které
projde průřezem vodiče za jednotku času.
Elektrické napětí
Elektrické napětí je určeno jako práce vykonaná elektrickými silami při
přemísťování kladného jednotkového elektrického náboje mezi dvěma body v
prostoru.
Elektrický obvod
Vodivé spojení elektrických prvků, které dávají dohromady vodivou cestu a splňují
následující funkce. Zesilování signálu, vytváření oscilací, atd. Elektrický obvod
může být nepatrný jako třeba integrovaný obvod, nebo může zahrnovat celou
elektrickou síť. Obvod se může skládat z jednotlivých prvků nebo celých
integrovaných obvodů.
Magnet
Magnet je objekt tvořící ve svém okolí magnetické pole. Existují různé formy,
permanentní magnet nebo elektromagnet. Elektromagnety potřebují na vytvoření
magnetického pole elektrický proud a permanentní magnety nepotřebují vnější
vlivy.
Indukčnost
Jedná se o fyzikální veličinu, která vyjadřuje velikost magnetického indukčního
toku kolem cívky při jednotkovém elektrickém proudu procházejícím cívkou. Jsou
různé vlivy, které mohou změnit indukčnost cívky, počet závitů, rozměry a tvar
cívky, prostředí kolem cívky, vložení jádra do cívky. S větším počtem závitů se zvětší
indukčnost. Cívka s jádrem má větší indukčnost než cívka bez jádra.
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4.5 Vymezení jednotlivých dílčích oborů, navazující obory
Skupina oboru 26 – Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Střední vzdělání s výučním listem
·

Autoelektrikář

·

Elektrikář

·

Elektrikář – silnoproud

·

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

·

Elektrotechnická výroba

·

Elektrotechnické a strojně montážní práce

·

Spojový mechanik

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
·

Autoelektronika

·

Elektrotechnika

·

Mechanik elektrotechnik

·

Provozní elektrotechnika

·

Telekomunikace

Vyšší odborné vzdělání
·

Aplikace výpočetní techniky

·

Automatizace a informatika

·

Automatizační technika

·

Elektrotechnika – mechatronické systémy

·

Informační a komunikační technologie

·

Informační technologie

·

Informační technologie ve strojírenství

·

Informační technologie, zaměření: výpočetní technika a informatika

·

Počítačová grafika v technických oborech

·

Počítačová podpora v řízení podniku

·

Počítačové systémy

·

Přenos a zpracování informací

·

Přenosové a síťové technologie
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·

Silnoproudá elektrotechnika

·

Výpočetní systémy

·

Výpočetní technika

·

Výpočetní technika a základy programování

·

Výroba, přenos a užití elektrické energie

Bakalářský studijní program
·

Aplikovaná a komerční elektronika

·

Aplikovaná elektrotechnika

·

Automatizace a informatika

·

Automatizační a měřící technika

·

Elektronické informační a řídicí systémy

·

Elektronické počítače

·

Elektronika a sdělovací technika

·

Elektronika a telekomunikace

·

Elektrotechnika

·

Elektrotechnika a energetika

·

Informační a automatizační technika

·

Informatika a logistika

·

Informatika a výpočetní technika

·

Komerční elektrotechnika

·

Komunikační a informační systémy

·

Komunikační a mikroprocesorová technika

·

Letecké elektrotechnické systémy

·

Měřící a řídicí technika

·

Měřicí a výpočetní technika

·

Mikroelektronika a technologie

·

Mobilní technologie

·

Počítačové modelování

·

Programování

·

Radiolokace

·

Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

·

Správa počítačových systémů

·

Teleinformatika
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·

Telekomunikační technika

·

Výpočetní technika - Návrh a aplikace digitálních zařízení

·

Výpočty a design

·

Web a multimedia

Magisterský studijní program
·

Elektronika

·

Číslicové systémy

·

Distribuované systémy a počítačové sítě

·

Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika

·

Elektronika a aplikovaná informatika

·

Elektronika a sdělovací technika

·

Elektrotechnická výroba a management

·

Informatika a výpočetní technika

·

Informatika a výpočetní technika

·

Inteligentní počítačové systémy

·

Komerční elektrotechnika

·

Komunikační a informační systémy

·

Komunikační a řídicí technologie

·

Kybernetika, automatizace a měření

·

Letecké elektrotechnické systémy

·

Měřící a řídicí technika

·

Mikroelektronika

·

Mobilní technologie

·

Průmyslová elektronika a elektromechanika

·

Radiolokace

·

Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika

·

Softwarové systémy

·

Telekomunikační a informační technika

·

Telekomunikační a multimediální systémy

·

Telekomunikační technika

Doktorský studijní program
·

Elektrické stroje, přístroje a pohony
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·

Elektronika

·

Elektronika a sdělovací technika

·

Elektrotechnika

·

Informační, komunikační a řídicí technologie

·

Informatika a výpočetní technika

·

Komunikační a informační systémy

·

Kybernetika, automatizace a měření

·

Mikroelektronika a technologie

·

Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

·

Technická kybernetika

·

Teleinformatika

·

Telekomunikační technika

·

Teoretická elektrotechnika

Skupina oboru 18 – Informatické obory
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
·

Informační technologie

Bakalářský studijní program
·

Aplikovaná informatika

·

Aplikovaná informatika v dopravě

·

Bioinformatika

·

Informační systémy

·

Informační systémy a management

·

Informační technologie

·

Informatika

·

Informatika se zaměřením na vzdělávání

·

Informatika se zaměřením na vzdělávání + Fyzika se zaměřením na
vzdělávání

·

Informatika se zaměřením na vzdělávání + Matematika se zaměřením na
vzdělávání

·

Matematická informatika

·

Matematické metody informační bezpečnosti
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·

Obecná informatika

·

Paralelní a distribuované systémy

·

Počítačová grafika a zpracování obrazu

·

Počítačová podpora v archeologii

·

Počítačová podpora v archivnictví

·

Počítačová technika a její aplikace

·

Počítačové inženýrství

·

Počítačové modelování ve fyzice a technice

·

Počítačové sítě a komunikace

·

Počítačové systémy

·

Počítačové systémy a zpracování dat

·

Programovatelné technické struktury

·

Teoretická informatika

·

Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka

Magisterský studijní program
·

Aplikovaná informatika

·

Aplikovaná informatika v dopravě

·

Bezpečnost informačních technologií

·

Bioinformatika

·

Bioinformatika a biocomputing

·

Diskrétní modely a algoritmy

·

Informační systémy

·

Informační systémy a technologie

·

Informační technologie a management

·

Informatika

·

Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika

·

Kognitivní informatika

·

Matematická informatika

·

Matematické metody informační bezpečnosti

·

Matematické metody v informačních technologiích

·

Paralelní a distribuované systémy

·

Počítačová grafika

·

Počítačová grafika a multimédia
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·

Počítačové a vestavěné systémy

·

Počítačové metody ve vědě a technice

·

Počítačové sítě a komunikace

·

Počítačové systémy

·

Programovatelné technické struktury

·

Služby-výzkum, řízení a inovace

·

Teoretická informatika

·

Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka

·

Znalostní technologie

·

Zpracování obrazu

Doktorský studijní program
·

Autonomní systémy

·

Informační systémy

·

Informační technologie

·

Informatika

·

Počítačové metody ve vědě a technice

4.6 Nové technologie a trendy v oboru

4.6.1 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.

Obr. 71 - Memristor

Vědcům společnosti HP (Hewlett-Packard) se povedlo nanotechnologií prakticky
realizovat nový typ součástky s vlastnostmi již dříve předvídaného prvku
pojmenovaného jako memristor (z kombinace slov memory resistor = paměťový
rezistor). Jeho existenci avizoval, matematicky odvodil a definoval již v roce 1971
pan Leon Chua, profesor na Kalifornské Universitě (Berkeley), na základě úvahy o
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existenci symetrie základních stavebních elektronických prvků. Doposud však
nebyla známa technologie, která by popsané matematické závislosti prakticky
realizovala v rámci jedné dvouvývodové pasivní součástky.
Vědci z HP pod vedením pana Stanley Williamse při výzkumu nanometrových
struktur pro nové integrované obvody objevili, že pokud se jinak silně nevodivý
polovodičový materiál TiO2 z poloviny nadotuje určitými příměsemi, jeho vodivost se
zvýší, a zároveň vykazuje efekt paměťového rezistoru (běžněji anglické označení
memristor). Celý následný vývoj memristoru pak dotáhli do konečné realizace
součástky a konkrétních funkčních obvodů založených na memristorech vytvořené
15 nm technologií.
Důvod teoretického vzniku memristoru
V roce 1971 pan Chua poznamenal, že existuje 6 matematických vztahů propojující
páry 4 základních obvodových proměnných: elektrický proud i, napětí v, náboj q,
magnetický tok φ . Jeden z těchto vztahů (náboj je časový integrál proudu) je určen
z definice dvou proměnných a další vztah (magnetický tok je časový integrál
elektromotorické síly nebo napětí) je pak určen Faradayovým indukčním zákonem.
Mimo to by však zde měl být čtvrtý základní element popisující zbylé závislosti. Ten
chybějící element pan Chua označil jako memristor s memodporem M
(memristance), realizující vztah mezi nábojem a magnetickým tokem dφ = M x dq. V
případě nelineárního prvku, kde M je funkce náboje q, je VA charakteristika
nelineární závislosti mezi nábojem q a magnetickým tokem φ. Pro sinusové buzení
je frekvenčně nezávislý Lissajousův obrazec a žádnou kombinací nelineárních
odporů, kondenzátorů a cívek (indukčností) ho nelze vytvořit. I když pak v roce
1976 pan Chua s panem Kangem ukázali, že například VA charakteristika
termistoru, Josephsonovy přechody, neonové trubice a rovněž Hodgkin–Huxleyova
modelu neuronu vykazuje známky VA průběhu memristoru, resp. lze je modelovat
rovnicemi popisující memristor. Nikdy až do současné doby neexistovala přesná
realizace memristoru. Až dnes byla prezentována dvouvodičová elektrická
součástka, která se chová jako perfektní memristor.
Praktická funkce memristoru

Z praktického hlediska lze funkci memristoru přirovnat, podobně jak se to dělá u
klasického rezistoru, k potrubí, kterým protéká voda. V případě memristoru však
jde o potrubí, u kterého se mění jeho průměr. Zatímco u běžného odporu je jeho
odpor konstantní, což je ekvivalentní nějakému konstantnímu průměru potrubí a
klasicky s rostoucím tlakem roste i průtok a obráceně, u memristoru s rostoucím
průtokem potrubím se jedním směrem jakoby roztahuje a s opačným směrem
proudu smršťuje, tzn. u součástky se mění odpor (vodivost). Paměťová schopnost
pak tkví v tom, že pokud je v jakékoliv fázi proud obvodem přerušen, memristor si
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téměř časově neomezeně pomatuje poslední nastavenou hodnotu, tedy přesněji
řečeno odpor určený předcházející velikostí vnuceného protékaného proudu.
Z matematického pohledu pak realizuje převodní
závislost mezi nábojem a magnetickým tokem, tedy
jakoby čtvrtý, dosud chybějící pasivní prvek
mozaiky cívka, rezistor, kondenzátor. Samozřejmě
někdo může říct, že analogový paměťový efekt již
prakticky realizuje prvky kondenzátor (pro napětí) a
cívka (pro proud), takže memristor není nic
světoborného. Opak je však pravdou. Zatímco u
kondenzátoru či cívky uchováváme nahromaděnou
energii, u memristoru měníme a uchováváme stav
(vlastnost / hodnotu) součástky, konkrétně její
vodivost (nebo chcete-li odpor). To má důsledek v
tom, že napětí zde čistě slouží jen pro čtení stavu.

Obr. 72 - Detailní struktura

Z pohledu přírody se pak memristor chová jako synapse neuronu v mozku, tzn.
tvoří záznamový prvek neuronu a tedy i našeho mozku. Protože jako funkce je
spojitá (analogová), bylo by možné s jeho pomocí již relativně snadno vytvořit
funkční elektronickou kopii mozku, tedy prakticky analogový počítač, kde neexistují
jen dva stavy (logická 0 a 1), ale nekonečně mnoho stavů. Objev a realizace
memristoru tedy zásadně do budoucna mění možnosti návrhu a výroby
integrovaných obvodů.
I když je memristor horká novinka a ještě vůbec bude chvilku trvat, než se začne
nějak komerčně realizovat a vyrábět, již teď se nabízejí možné aplikace pro jejich
použití. Zvláště praktické však je to, že žádnou kombinací nelineárních odporů,
kondenzátorů a cívek (indukčností) ho nelze nahradit. Proto memristor v kombinaci
s dalšími integrovanými obvody by mohl poskytovat nové funkce.
Možné aplikace memristoru
·

beznapěťová

paměť

s

neomezeným

počtem

zápisových

cyklů

=>

dvoustavovým napětím lze skokově měnit odpor (vodivost) a tím realizovat
obvodově super jednoduchou paměťovou buňku, kde 1 bit = 1 memristor
·

analogový počítač (elektronický model mozku) => odpor memristoru se mění
spojitě a může teoreticky nabývat nekonečně mnoho stavů. Pomocí velké sítě
memristorů a sumačních zesilovačů by bylo možné vytvořit ekvivalentní
elektronickou verzi mozku

·

automatické odporové kompenzace => plně elektronická a automatická
kompenzace senzorů a měřících obvodů změnou odporu kompenzačního
rezistoru na základě signálu např. z teplotního senzoru
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·

odporové přepínání => napětím řízená odporová "výhybka" pro realizaci
rychlých signálových přepínačů

·

elektronicky řízené odporové děliče => např. pro možnost elektronického
nastavení nuly měřícího rozsahu apod.

·

elektrické přepínání => umožňuje významné zmenšení logických obvodů a
pamětí, výrazně za hranice CMOS struktury

·

nové typy D/A převodníků => důležitosti bitu bude odpovídat různá velikost
odporu, resp. např. poměru odporového děliče

4.6.2 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 jsem 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 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.
To již pochopili i různí výrobci integrovaných obvodů a začínají proto navrhovat a
produkovat speciální nízkoztrátové řídící napájecí obvody, které jsou právě schopny
transformovat nepatrné množství kontinuálně či impulsně dodávaného
miniaturního výkonu například z mechanických vibrací pomocí piezoelektrického
měniče na výstupní napětí 1,8 až 3,6 V DC při zatížení 50 či krátkodobě až 100 mA.
To již jsou slušné hodnoty pro napájení bezdrátového senzoru či malé LED svítilny.
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Například právě přenosnou svítilnu obvykle používáte při pohybu a proč tedy
generované vibrace výhodně ekologicky i ekonomicky nevyužít pro její napájení?
Příkladem jednoho z nejnovějších integrovaných obvodů pro realizaci tohoto
napájení je LTC3588 od společnosti Linear Technology.

Obr. 73 - Příklad speciálně konstruovaného piezoelektrického měniče pro přeměnu vibrací
na elektrickou energii

4.6.3 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.
Asi každý člověk trošku se zajímající o moderní techniku, již něco slyšel nebo četl o
tom, co je zkratka MEMS, tedy Mikro Elektro-Mechanické Systémy. Podobně je
tomu i u dnes představované zkratky MOEMS, která znamená Mikro OptickoElektro-Mechanické Systémy. Když se dnes okolo sebe rozhlédnete, stále v našem
okolí přibývá více a více systémů nějakým způsobem využívajících světlo. Ať již to
jsou čtecí a záznamová zařízení, různé zobrazovače a hlavně často před námi skrytá
optická datová komunikace, bez které bychom ale neměli tak rychlý internet, jako je
v současné době. Kdyby ale všechny optoelektronicko-mechanické prvky byly
tvořeny klasickými zrcátky, čočkami například vychylovanými klasickými motorky,
všechny systémy by byly velmi veliké, spotřebovávaly by mnoho energie a byly by
dost poruchové.
Naštěstí tu dnes máme technologii MOEMS, která umožňuje nejen pro optiku
potřebné prvky integrovat do jediné miniaturní polovodičové součástky společně s
vyhodnocovacími elektronickými obvody. MOEMS jsou tedy kombinované
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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 na mikrometrové úrovni umožňují dnes přímo generovat, řídit a směrovat
světlo. Jmenovat lze například:
·

mikrozrcadla

·

mikročočky

·

optické modulátory a přepínače

·

mikrozávěrky a clony

·

zesilovače světla

·

pevné i elektrostaticky přeladitelné optické pásmové filtry

·

propojovače optických vláken

·

směrovače paprsku mezi optickými vlákny

·

prvky pro optická vlákna

·

skenery (automatické postupné vychylování paprsku)

·

opticky poháněné akční členy – VOA (Variable Optical Attenuator), …

Mimo miniaturní velikosti a možnosti vytvořit inteligentní systémy typu vše na
jednom čipu je další velmi významnou výhodou „snadná“ hromadná výroba miliónů
stejných prvků stejné kvality, což v případě sestavování systémů z klasických čoček,
zrcátek a elektromotorků není zcela možné. A miliónové produkce znamenají nízké
ceny součástek typu spektrometry, interferometry, světlo směrovací prvky či
miniaturní inspekční prvky. To se pak samozřejmě odráží i na nízkých cenách
celých zařízení, které je využívají.
MOEMS je prakticky rozšířená MEMS technologie o optické prvky. Často se
setkáme i jen s výrazem „Optical MEMS“ nebo prostě jen MEMS, pokud celý
integrovaný systém je složitá struktura, kde optika tvoří jen jeho malou součást.
Tzv. inteligentní prach, který by v budoucnu měl znamenat převrat v oblasti
špionáže. Zde z celkové integrované součástky jen 3 bloky přímo pracují se světlem
- blok aktivního řízení vychylování laserového paprsku, blok pasivního vychylování
a blok snímání světla senzorem a jeho převod na elektrický signál. Ten dál
zpracovává analogová a digitální elektronika se signálovým procesorem (DSP)
umístěná pod těmito bloky. Dále pak se nacházejí napájecí obvody.
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4.6.4 VoIP – přenos hlasu
Komunikační standardy jsou již delší dobu formovány snahou o vytváření sítí s
integrovanými službami, které jsou schopny nad jedinou infrastrukturou přenášet
data, hlas nebo video.
Tyto aplikace kladou na síť protichůdné požadavky. Datový přenos je
charakteristický proměnnými nároky na šířku pásma a na spolehlivost spojení.
Hlas a video naproti tomu požadují relativně konstantní pásmo a garantovanou
dobu doručení, částečná ztráta informace do určité míry není důležitá a lze ji
kompenzovat různými opravnými metodami.
Těmto parametrům je přizpůsobena i konstrukce příslušných sítí. V datových je
ponechána každému možnost maximálně využít dostupné pásmo. Tím je kapacita
linek efektivně využita, nelze ale zaručit, kdy data dorazí k cíli a zda se jim to vůbec
podaří. V telefonních sítích se naproti tomu pro každý hovor pásmo rezervuje a to
bez ohledu na to, zda se na lince něco přenáší (obvykle např. mluví pouze jeden z
účastníků). Je tak sice zaručena doba doručení, ale pásmo se nevyužívá efektivně.
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).
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.
Integrace služeb bývá spojována s pojmy jako je ATM (Asynchronous Transfer Mode)
nebo ISDN (Integrated Services Digital Network). Velmi dobře jí lze ale dosáhnout i
na síti založené na protokolu TCP/IP. V současné době je standardizována jak
technologie pro efektivní přenos hlasu po IP, tak i podpora QoS v IP síti. Při běžném
přenosu hlasu po digitální síti se provádí pouze digitalizace signálu pomocí PCM
(Pulse Code Modulation). Vzorkovací frekvence je 8 kHz a vzorek je kódován 8 bity,
využívá se tak konstantní pásmo 64 kbit/s.
Pro přenos po IP je důležité využít pásmo v maximální možné míře, používají se tedy
vzorkovací algoritmy využívající povahu hlasového signálu (např. ADPCM) a různé
kompresní metody. Při zpracování kódování hlasu dle standardu G.723.1 pak stačí
5,3 kbit/s nebo 6,4 kbit/s, standard G.729 využívá 8 kbit/s. Komprese je důležitá i
pro odstranění vlivu proměnné prodlevy při přenosu po síti.
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Používané algoritmy vyžadují značný procesorový výkon. V praxi postačí pro malé
řešení procesor hostujícího počítače, pro větší systémy (např. s přímým připojením
na E1) se používají signálové procesory. Kromě běžného zpracování signálu je ještě
řešeno potlačení ticha (silence suppression), detekce tónové volby (DTMF detection)
a potlačení echa (echo cancelation).
Telefonní sítě představují masivní infrastrukturu, do níž operátoři investovali a
neustále investují velké množství prostředků. Telefonní sítě jsou spolehlivé, stabilní,
založené na mezinárodních telekomunikačních standardech.
Můžeme tedy oprávněně tvrdit, že pro rozvoj technologie VoIP, a tedy i IP telefonie
jako aplikace VoIP, je zásadní propojení s telefonními sítěmi. Při propojení nejde jen
o přenos telefonního hovoru. Je třeba zajistit přenos dalších signalizačních
informací, které s hovorem úzce souvisejí. Roli prostředníka na sebe berou zařízení
jako gateway, gatekeeper a brána SS7.

4.6.5 3D technologie současnosti
Technologický vývoj na poli profesionálních zobrazovacích technologií se
nezadržitelně žene do třídimenzionálního zobrazování. Pro docílení prostorového
zdání obrazu musíte zařídit, aby levé oko dostalo odlišnou obrazovou informaci, než
oko pravé.
Starší technologie používaly metodu vertikální a horizontální polarizace, kdy levé
sklíčko brýlí bylo polarizováno vertikálně a pravé horizontálně – princip můžete
vidět v Imaxu. Nebo také metodu barevného posunu spektra, kdy je rozdílná
barevná informace filtrovaná přes dvoubarevné brýle, tedy červenou a zelenou,
případně modrou. Technologií v tomto směru je daleko více, ale toto jsou dva
nejpoužívanější příspěvky 3D zobrazování.
Následovala doslova revoluce, kdy se polarizovala přímo plocha obrazovky – 3D se
vytvářelo na ploše obrazovky a brýle ztratily opodstatnění. Tato technologie se
nejčastěji opírá o lentikulární technologii. Technologii si můžete představit jako
hranolky, válečky, nebo čočky, které „lámou“ obraz na dvě rozdílné složky pro levé a
pravé oko. Díky vzdálenosti obou očí poté vzniká pro pozorovatele dojem 3D
prostoru. Technologie je však poměrně finančně náročná a vyžaduje použití
speciálních obrazovek.
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.
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4.6.6 Blu-ray
Disky Blu-ray se na první pohled příliš neliší od CD a DVD disků. Průměr je
běžných 12 cm v případě normální velikosti a 8 cm u menších disků. Tloušťka je
pak opět shodných 1,2 mm. Také povrchová úprava je velice
podobná předchozím formátům, liší se spíše technické
vlastnosti a použitá technologie pro zápis a čtení.
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.

Obr. 74 - Blu-ray

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.
Zajímavostí u třetí generace disků je možnost aktualizace dat pomocí systému na
bázi Javy (u HD DVD byla použita jiná technologie od Microsoftu) od společnosti
Sun Microsystems. U DVD bylo používáno MPEG segmentů na disku, které
umožňovaly zobrazení jednoduchého menu, tak jak je známe z klasických DVD
filmů. U Blu-ray je velkou výhodou mnohem větší interaktivita, která umožňuje i
update dat přes internet. Do každého přehrávače je tak povinně instalován Java
systém s názvem BD-J. Využití v praxi je velmi jednoduché - přes internet lze
například získat titulky v daném jazyku, další doplňující materiál k filmu apod.
Stejně jako DVD, Blu-ray disky mohou být kódovány pro určitý region. Regiony se
samozřejmě od DVD liší a jsou v základu tři. Až na výjimku v podobě několika
asijských států je rozdělení podle kontinentů. V praxi se kódování pro určitý region
uplatňuje z různých důvodů, zejména kvůli kontrole několika aspektů ve spojení s
vydáním daného filmu.
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V době, kdy ještě zuřil boj s HD DVD, filmová studia podporující Blu-ray ve většině
případů nijak své snímky nekódovala. Po nastolení dominance Blu-ray už jsou
některé filmy vydávány s kódováním pro určité regiony. Na trhu lze samozřejmě
koupit i přehrávače, které zvládnou přehrát všechny kódy. Například u DVD se pak
jednalo o velmi úspěšný tah výrobců, protože se staly jednoznačně nejžádanějšími.
S příchodem další generace optických disků bylo jedním z hlavních úkolů přinést i
zvýšenou ochranu autorských práv, která jsou zejména ve spojitosti s filmy dost
často narušována. Blu-ray využívá systému Advanced Access Content System
(zkratka AACS), který byl vytvořen konsorciem AS Licensing Administrator (členy
jsou přední světové společnosti Disney, Intel, Microsoft, Matsushita, Warner Bros.,
IBM, Toshiba a Sony).
Jedná se o kryptografické zabezpečení, které je založeno na šifrování pomocí
jednoho nebo více klíčů titulu (title key). Ty jsou získány z kombinace klíče média
(media key) a tzv. Volume ID (číslo disku přiděleného z výroby). Následuje několik
složitějších procesů šifrování a dešifrování, jejichž cílem je samozřejmě co nejlépe
zabezpečit obsah proti nelegálnímu kopírování. Jako každé zabezpečení i to u Bluray bylo již úspěšně napadeno, ovšem ještě u starší verze šifrování. Nyní se používá
tzv. BD+ klíč od společností Cryptography Research, který si vyžaduje
zakomponování malého přístroje přímo do mechanik od autorizovaných výrobců.
Ten pak rozpozná pravost disku díky části dat oddělených od normálního obsahu.
Úspěch systému však kromě jeho odolnosti záleží i na neautorizovaných výrobcích,
které mohou produkovat přehrávače i bez tohoto zabezpečení.
Malá varianta Mini Blu-ray Disc (někdy také označována Mini-BD nebo Mini Bluray) má v průměru 8 cm a pojme tedy menší kapacitu přibližně 7,5 GB. Kompaktní
velikosti se využívá zejména jako médium u přenosných zařízení, ve verzi BD-R
(recordable) u přenosných přehrávačů a ve verzi BD-RE (rewritable) u videokamer.
Vyvinuty byly i varianty BD9 a BD5 Bluray Disc, což jsou vlastně chudší Blu-ray
disky na bázi DVD s nižší kapacitou 8 GB
u DVD9, respektive 4,5 GB u DVD5. Tyto
disky využívají stejné komprese jako Bluray (tedy MPEG-4-AVC/H.264, SMPTE421M/VC-1 a MPEG-2). BD9 a BD5
disky byly hodně podporovány ze strany
Warner Home Video jako levnější
alternativa k normálním Blu-ray diskům.
Obr. 75 - Blu-ray přehrávač SONY
Nakonec byly zahrnuty jako část BDROM formátu a využívají stejného souborového systému a mají totožné AV
specifikace.
AVCREC je oficiální nízkokapacitní varianta Blu-ray disku určená na ukládání dat
kompatibilních s klasickými DVD disky. Účelem je opět použití hlavně ve
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videokamerách, které využívají třeba více datových úložišť (DVD a Blu-ray disky
kombinované s paměťovými kartami).
Posledním formátem je klasický Blu-ray Disc recordable, se kterým se můžeme
setkat ve dvou variantách - BD-R a BD-RE. První z nich je určen pouze pro čtení,
zato druhý i pro opakované zapisování. Teoreticky je možné na ně zapisovat
rychlostí až 12x (tedy 10000 otáček za minutu), větší rychlosti už způsobují časté
chyby při čtení. Přestože byla technologie Blu-ray už standardizována a její vývoj
dokončen, výrobci se stále snaží o její vylepšování. Na různých výstavách jsme tak
už mohli vidět testovací média se čtyřmi vrstvami o celkové kapacitě 100 GB od
TDK, která se dokonce nechala slyšet, že umí vyrobit i 200GB disk (šest vrstev po
33 GB). Ještě vyšší kapacitu slibuje společnost Ritek, které se povedlo vytvořit na
jenom médiu 10 vrstev, dohromady s kapacitou 250 GB. Bohužel si výrobci stěžují
na nekompatibilitu se současnými přehrávači.
Další zajímavostí je také třívrstvá technologie od JVC, která umožňuje zápis dat ve
formátu DVD i Blu-ray. Pokud by se tento formát ujal, mohl by si uživatel disk
přehrát na jakémkoliv přehrávači, pouze s rozdílnou kvalitou. V lednu 2007 ohlásilo
Hitachi 100GB disk se čtyřmi vrstvami po 25 GB, u kterých garantuje kompatibilitu
se stávajícími přehrávači na trhu, nutná je většinou pouze aktualizace firmwaru.

4.6.7 Organická televize

Nová televize firmy Sony, která využívá technologie organických diod vyzařujících
světlo (OLED), bude uvedena v Japonsku do konce
tohoto roku. Uživatelům slibuje efektivnější
využívání energie a vysokou barevnou kvalitu. V
dnešní době, kdy se obrazovky televizí zvětšují tak
rychle, že zanedlouho dorostou velikosti filmového
plátna, přichází další inovace v podobě ultratenké
jedenáctipalcové obrazovky, která je pouhé tři
milimetry hluboká.
Tato inovace použitá v nové televizi XEL-1 využívá
technologii organických diod emitujících světlo
(OLED), která zaručuje mnohem větší stupeň
Obr. 76 - Technologie OLED
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.

strana 120 (celkem 342)

„Studie novinek v oboru“

„Zatímco displeje založené na bázi tekutých krystalů (LCD) propouští světlo skrze
filtry, aby vytvořily obraz, OLED emitují světlo, které vytváří obraz mnohem
efektivněji,“ vysvětluje Stephen Forrest, viceprezident a profesor na University of
Michigan. Protože pixely v OLED obrazovce spotřebovávají energii pouze v případě,
když jsou používány, dokáží ušetřit až o 40 % více energie než LCD displeje. „LCD
obrazovky mají také polarizéry, které způsobují to, že se na obraz můžeme dívat jen
z některých úhlů. Tento problém s OLED technologií naprosto odpadá,“ dodává
Forrest.
Technologie OLED také umožní výrobci využívat obrazovku neobvyklými způsoby.
Například bude možné vyrobit panel, který bude mít obraz na obou svých stranách.
„Tato technologie má velkou budoucnost,“ říká Mark Thompson, vedoucí katedry
chemie na University of Southern California, který studuje použití organických
molekul pro účely obrazovek.
Nevýhodou této obrazovky zůstává malá velikost. Ve vyrobení většího typu brání
několik překážek. Největší z nich spočívá v tom, že se uvnitř displeje nachází deska
s tranzistory, která kontroluje jas každého pixelu. „Potřebujeme miliony a miliony
těchto tranzistorů, abychom toto zaručili,“ říká Thompson. Tento problém se tedy
zvětšuje zároveň s velikostí samotné televize.
Sony sice již v minulosti představila 27 palcový OLED prototyp, ale obrazovka se
skládala ze čtyř samostatných displejů, které byly spojeny tak, aby tvořily jeden
obraz. Tento požadavek způsobil také nemalé problémy, protože je velice složité
sladit barvy tak, aby plynule přecházely sousedními obrazovkami.
K tomu, aby se tato nová technologie stala široce rozšířená, musí Sony vyřešit
problém s životností obrazovek. Musí najít způsob, jak zajistit barevnou kvalitu
obrazu, na tak dlouho, aby se to vyrovnalo její vysoké ceně. Sony uvádí, že XEL-1
vydrží v provozu 30 000 hodin, což odpovídá sledování televize 8 hodin denně po 10
let. „Pokud organickým materiálem prochází světlo velice rychle se kazí,“ dodává
Forrest, „Musíme vyvinout obrazovky, které mají větší výdrž, protože jinak by si je
lidé nekoupili.“
Sony výzkum na využití organických materiálů zahájila v roce 1994 a tento projekt
vyústil v masovou produkci malých barevných OLED panelů do mobilních telefonů.
Minulý měsíc společnost zahájila masovou výrobu organických televizí XEL-1. Další
firma Samsung prezentovala 40 palcovou OLED televizi v roce 2005, ale nikdy ji
nezavedla do výroby.
Pokud se technologie OLED ujme, jsou dny LCD displeje sečteny. „LCD má veliké
problémy se zobrazováním pohybu například ve filmech, nedokáže reagovat v
milisekundách tak, jako to umí CRT nebo plazmové obrazovky,“ vysvětluje
Thompson.
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4.6.8 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.
Základní rozdíl mezi běžnou baterií a UCAP je v principu skladování elektrické
energie. "Jediným nedostatkem UCAP je zatím poměrně nízká energetická hustota
na jednotku objemu, pokud se v budoucnu podaří tyto překážky odstranit, tak
budou moci plně nahradit současné typy akumulátorů. Zatím to možné není," řekl
ČTK Martin Olejár z košické univerzity.
Hybridní baterie, kterou vyvíjejí čeští a slovenští vědci, kombinuje tradiční
akumulátor s ultrakapacitorem. K hlavním výhodám patří mimo jiné vyšší
dynamika výstupního výkonu a delší životnost. Její nevýhodou je zatím složité
zapojení a vyšší cena. Tyto nevýhody však nesouvisejí s funkčností hybridní baterie,
ale spíše s její realizační a ekonomickou stránkou. Hybridní baterie je zatím ve
stádiu vývoje. Až čas ukáže, zda se uplatní i v běžné praxi jako alternativní náhrada
dnešních akumulátorů.

4.6.9 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. Obr. 77 - Ukázka QR kódu, 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.
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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 znamenají 1,
bílá pole 0, dohromady pak obsahují informace
převedené právě do binárního kódu, tedy na
jedničky a nuly.
QR kódy umožňují rychlé a snadné předání
informace mezi inzerentem a zákazníkem. Už není
Obr. 77 - Ukázka QR kódu
třeba vyťukávat na malé klávesnici mobilu dlouhý
odkaz k webové stránce s vytouženým obsahem.
Člověk nemusí psát SMS a odeslat ji pro stažení oblíbené písně do mobilu. Stačí
zamířit telefon s integrovaným fotoaparátem na konkrétní QR kód a vše se již zařídí
samo. Fotoaparát naskenuje QR matici a speciální software ji převede na text.
Binárně je možné uložit do obrázku až 3 000 bajtů, což znamená, že obrázek
obsahuje až 1 500 čtverečků. Chcete-li do QR kódu uložit číslo, může mít až 7 000
cifer. V případě alfanumerických znaků je možné vytvořit text dlouhý 4 300 znaků.
QR matice mají různou velikost: od velikosti 1, což je čtverec o rozměrech 21 x 21
bodů, až do velikosti 40, což je největší možná matice, kterou tvoří 177 x 177 bodů.
Protože mobilní telefony nejsou schopny pořídit příliš kvalitní sken značky, výsledné
rozložení černých a bílých ploch je prováděno přes jednu z vybraných masek, aby
nevznikaly příliš velké jednolité plochy. Z toho důvodu značka neobsahuje jen
samotná data, ale je v ní zakódována také informace o použitém standardu chyb a
použitá maska. Tento systém čárového kódu má velmi vyspělý mechanismus
kontroly chyb, který dokáže obnovit až 30 % dat. Jedná se o stejný systém
používaný pro opravu chyb například u CD a DVD nosičů. Patent na QR kód má
společnost Denso Ware Inc., ale prozatím svá patentová práva neuplatňuje.
Standard byl navržen již v roce 1994 a později byl upraven na svou současnou verzi
v roce 2006.
Evropa se zatím s QR kódem teprve seznamuje. Jeho masovému nasazení by však
mohla pomoci iniciativa společnosti Google, která se snaží propojit tištěnou reklamu
s internetem. Cílem je, aby tištěné inzeráty obsahovaly i QR kód, který umožní
čtenáři přechod na webové stránky pro další informace. Tyto obrazce byly použity
například při premiérách světových filmů, jako byla poslední „bondovka“ či poslední
Mr. Bean. Zde sloužila k tomu, aby se fanoušci dostali co nejrychleji na internetové
stránky věnované zmíněným filmům a mohli si například zdarma stáhnout
vyzváněcí melodie a další materiály k filmům.
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Pomocí QR kódu lze lehce načíst tapetu plochy, java hru, existuje i aplikace pro
načtení jízdních řádů městské dopravy. Výrobce tiskáren Epson v Japonsku
umisťuje QR kód na inkoustové náplně, jakmile vám dojde inkoust, stačí načíst
kód, který vás nasměruje na WWW stránku, pomocí níž můžete provést objednávku
náhradní náplně bez nutnosti vyplňovat typ tiskárny.
Jiný způsob využití nabízí technologie QR Code v obalových materiálech. V in-store
prostředí supermarketů může například QR kód umístěný na obalu výrobku spojit
okamžitě zákazníkův telefon s elektronickým prospektem, akčním letákem, WWW
stránkou či prospektem a umožní získat například slevový kupon, dokonalou
informací o produktu, informaci o akčních cenách apod.
Zjednodušeně řečeno – mobilní telefony a QR kódy nabízejí možnosti, které lze
aplikovat ve všech sférách komunikace.
Reklamní průmysl si moc dobře poradí s využitím QR kódů, ovšem ani koncoví
uživatelé nepřijdou zkrátka. Výhodou je, že čtečky QR kódů jsou dostupné zdarma.
QR kódy v naší republice zatím pouze vystrkují růžky. Naproti tomu v sousedním
Německu je již v provozu projekt Tag City ve Frankfurtu. Na internetových
stránkách jsou zobrazena místa, na kterých jsou QR kódy, značky jsou například
aplikovány na historické památky a významná místa. Pomocí nich se návštěvník
může dozvědět bližší informace o památce, před kterou stojí, a dokonce dostane
informaci s tipem na další prohlídku.
Prozatím nebude jejich uplatnění příliš velké, jedná se zatím spíše o zajímavost.
Zásadní pro rozvoj těchto značek je dostupnost neomezeného připojení k internetu
pro koncové uživatele mobilních zařízení.
4.6.10 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.
Vědci IBM Research v Almadenu ve spolupráci s kolegy z Národní laboratoře
Lawrence Berkeley uskutečnili první kortikální simulaci mozku téměř v reálném
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čase, která přesáhla rozsah kočičí mozkové kůry – obsahovala miliardu neuronů a
10 bilionů jednotlivých synapsí, jež jsou schopny se učit.
Dále vědci IBM ve spolupráci s výzkumníky ze Stanfordovy univerzity vyvinuli
algoritmus, který využívá architekturu superpočítačů Blue Gene k neinvazivnímu
měření a mapování spojů mezi všemi kortikálními a subkortikálními body v lidském
mozku pomocí zobrazování magnetickou rezonancí - technologií difúzních vážených
obrazů (MRI-DWI).
Tyto pokroky poskytnou jedinečný nástroj pro zkoumání výpočetní dynamiky
mozku a přibližují tým k jeho cíli vybudování kompaktního, energeticky
nenáročného synaptronického čipu využívajícího nanotechnologii a inovace v oblasti
paměti na principu fázových přeměn (phase-change memory) a magnetických
tunelových přechodů (MTJ).
Pro uskutečnění první kortikální simulace mozku téměř v reálném čase, která
přesahuje rozsah kočičí mozkové kůry, vytvořil tým kortikální simulátor, jež v sobě
spojuje řadu inovací z výpočetní, paměťové a komunikační oblasti a také
sofistikované biologické detaily z neurofyziologie a neuroanatomie. Tento vědecký
přístroj, podobně jako lineární urychlovač nebo elektronový mikroskop, je
rozhodujícím nástrojem pro testování hypotéz o struktuře, dynamice a funkci
mozku.
Algoritmus v kombinaci s kortikálním simulátorem umožňuje vědcům
experimentovat s různými matematickými hypotézami o funkci mozku a o tom, jak
struktura ovlivňuje funkci, a zkoumat základní mikroskopické a makroskopické
výpočetní obvody mozku.
4.6.11 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
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navzájem a se silniční infrastrukturou; v případě potřeby budou schopny
korigovat akci a poskytovat řidiči nezbytnou zpětnou vazbu. Napojení dálnic
a městských komunikací bude průchodnější a tok dopravy plynulejší a
bezpečnější, což rovněž omezí škodlivé emise.
·

Cestující obdrží informace o zpoždění vlaků a autobusů prostřednictvím
mobilního telefonu. Nové technologie blízké budoucnosti cestujícím zavolají
nebo zašlou textovou zprávu o aktuálním čase příjezdu dalšího autobusu
nebo vlaku. Pomocí senzorů, technologie GPS a palubní komunikace odešlou
inovativní dopravní systémy upozornění o zpoždění vlaku či autobusu a
případném

rychlejším

či

pohodlnějším

spoji.

Stejný

systém

umožní

přepravním dispečerům korigovat cesty dopravních prostředků v reálném
čase a z nevhodného seskupení spojů se tak nenávratně stane věc minulosti.
·

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. Technologie, které
sledují, zda je uživatel online, obsažená v aplikacích pro rychlé posílání zpráv
(instant messaging), již nyní umožňují zjišťovat, kdy se uživatel připojil k síti.
Všechny druhy mobilních zařízení budou během pěti let schopny průběžně
zjišťovat vaše preference a potřeby a přizpůsobovat se jim. Váš telefon bude
vědět, jestli jste ve škole nebo na schůzce a automaticky přesměruje příchozí
hovory do schránky.
·

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.
Hlasem řízená navigace a zábavní systémy řidičům rovněž umožní ovládání
teploty v kabině či telefonování s rodinou, to vše s rukama na volantu a
očima upřenýma na silnici.

·

Překlad řeči v reálném čase se stane běžnou záležitostí. Globalizace musí brát
v úvahu základní lidská hlediska, jakými jsou například jazykové odlišnosti.
Inovace IBM v oblasti řečových technologií již teď umožňují mediálním
společnostem

monitorovat

v

angličtině

čínské

a

arabské

televizní

zpravodajství po webu, cestovatelům využívat kapesní počítače k překladu
menu japonských restaurací nebo americkým lékařům komunikovat s
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pacienty ve španělštině. Technologie a služby překladu v reálném čase budou
zabudovány do mobilních telefonů, kapesních zařízení i do automobilů. Tyto
služby proniknou do všech stránek podnikání i společnosti a zboří jazykové
překážky v globální ekonomice a sociální interakci.
·

Využívání

vzdáleného

chronickými

přístupu

zdravotními

ke

potížemi,

zdravotnické
například

s

péči.

Milióny

cukrovkou,

lidí

s

srdečními

problémy, s problémy jater nebo srdečního oběhu, budou moci běžně
využívat automatické monitorování zdravotního stavu. Zdravotníci budou
moci průběžně monitorovat stav pacientů na dálku za využití senzorů
umístěných v domácnosti nebo přímo na těle, případně zabudovaných v
různých zařízeních. Tyto inovace umožní pacientům lépe sledovat jejich
zdraví a pomohou lékařům poskytovat průběžnou preventivní péči bez ohledu
na to, kde se pacient právě nachází. Pokrok hardwaru a softwaru na poli
zdravotní péče poskytované vzdáleně bude do roku 2012 hlavním zdrojem
spotřebních i podnikových inovací.
Vědci a odborníci ze společnosti IBM zaměření na oblast dopravy mají za to, že
řešení dopravních problémů nespočívá ve výstavbě dalších silnic či zavádění nových
leteckých spojů. Společnost je přesvědčena, že nové technologie – zvláště v oblasti
komunikací – zvýší bezpečnost a plynulost dopravy a umožní zvládnout stále
rostoucí poptávku.
4.6.12 Efektivnější internetový server inspirovaný včelami
Včela medonosná je schopná efektivně nabírat velké množství nektaru z omezených
zdrojů bez jakýchkoli příkazů od svých „nadřízených“. Když se to vezme kolem a
kolem včelí královna je příliš zaneprázdněná kladením vajíček, než aby se zabývala
každé ráno tím, kde by se dal najít nejlepší nektar z rostlin.
Podle výzkumu provedeného na Georgia Institute of Technology (USA) inteligence
roje obdivuhodně zorganizovaných včel by se mohla využít ke zlepšení efektivnosti
internetových serverů.
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.
Craig Tovey, profesor na Fakultě strojního a systémového inženýrství v Georgii,
nejdříve studoval efektivnost včel a poté své poznatky konzultoval se svým kolegou
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zabývajícím se počítačovou problematikou. Nakonec došel k závěru, že včely a
internetové servery mají překvapivě stejné překážky na cestě k efektivnímu
fungování.
„Studoval jsem včely roky a čekal jsem na tu pravou aplikaci,“ vysvětluje Tovey,
„Pokud pracujete s biomimetikou (věda, která se zabývá tím, jak biologické principy
aplikovat do designu a strojírenství), musíte hledat co nejtěsnější analogii mezi
dvěma systémy – nikdy nesmí být tato analogie umělá. Včely a internetové servery k
sobě ale naprosto sedí.“
Včely mají omezený počet dělnic, které mohou létat ven z úlu za květinami. Jejich
úkolem je sbírat nektar, vracet se zpět a tento proces opakovat, dokud není zdroj
nektaru vyčerpán. Někdy je nektaru nadbytek, jindy zase nedostatek. Prostředí, ve
kterém včely žijí se neustále mění – některá květinová místa dávají mnohem lepší
nektar než ostatní, změny ročních období a deštivé dny zase včelám sbírání nektaru
znepříjemňují. Takže, jak to včely dělají, že dokáží udržovat stabilní přísun nektaru
do úlu?
Internetové servery poskytují výpočetní výkon nezbytný k fungování www stránek.
Každá webová stránka nebo klient má obvykle přidělený určitý počet serverů, které
ji obsluhují. Pokud se uživatel připojí na internetovou stránku, servery poskytují
výpočetní sílu, dokud nejsou všechny požadavky na používání stránky splněny.
Někdy je na stránku kladeno mnoho požadavků (příkladem mohou být stránky
obchodního domu s oblečením krátce po odvysílání televizní reklamy), jindy jsou
požadavky jen minimální. Předpovídání požadavků na internetovou stránku, včetně
toho, zda se uživatel bude dívat na video klip nebo bude nakupovat, je v
nevypočitatelném internetovém prostředí nesmírně náročné. Servery jsou velice
často přetíženy, jindy jsou naprosto neaktivní a to vše úplně nahodile.

Obr. 78 - Internetové servery jako je tento často nestačí zpracovávat požadavky uživatelů

Včely se chopily svého problému s rozvržením zdrojů (omezený počet včel a
nepředvídatelné požadavky na jejich čas) pomocí komunikačního systému řízeného
„tanečky“. Zde je vysvětlení, jak to celé funguje: Průzkumná včela opustí úl a letí
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hledat zdroj nektaru. Pokud najde slibné místo, vrací se na „taneční parket“ v úlu a
předvádí „taneček“. Směr tance pak řekne čekajícím včelím dělnicím, kterým
směrem mají letět, počet kolébavých natočení jim napoví vzdálenost na květinové
místo. Délka celého tanečku představuje sladkost nektaru.
Včelí dělnice tančí za průzkumnicí, dokud se správně nenaučí všechny kroky (a
podrobnosti o nektaru). Poté vyletí ven z úlu nasbírat nektar popsaný v tanečku.
Tak dlouho, dokud se na daném místě nachází nějaký nektar, všechny včely
přilétající do úlu opakují svůj tanec. Ostatní dělnice pokračují v létání za popsaným
zdrojem, dokud tanec postupně nevymizí, nebo dokud se nová včela nevrátí se
zajímavějším tancem, který všem sdělí umístění lepšího zdroje nektaru.

Obr. 79 - Schéma komunikace mezi včelami pomocí tance

„Ačkoli popsané tančení nevypadá jako efektivní model, můžeme říct, že je naprosto
optimální pro nepředvídatelný svět, který včely obývají,“ vysvětluje Tovey. Tento
systém jim umožňuje posouvat se hladce od jednoho zdroje nektaru k jinému a to v
řádu minutové aktualizace. To všechno bez jasného vůdce nebo příkazů z nějakého
řídícího centra, což by zpomalovalo proces vytváření rozhodnutí. „Včely ale
nepředvádí výpočetní proces nebo strategii. Ony jsou samotným výpočetním
procesem,“ dodává Tovey.
Na druhou stranu internetové servery jsou teoreticky optimalizovány na normální
podmínky, které jsou opakovaně porušovány nevypočitatelným lidským prostředím.
Přidělením určitých serverů k jednotlivým webovým stránkám, vytvořili internetoví
hostitelé systém, který sice pracuje dobře za normálních podmínek, ale velice
špatně při mnoha požadavcích. Pokud se požadavky pro jednu stránku zvětší,
mnoho serverů běží na prázdno, zatímco přidělené servery dosahují své kapacity a
začínají řadit potencionální uživatele do prodlužující se fronty. Tato situace zkouší
trpělivost uživatelů a odhání potencionální zákazníky.
Tovey a jeho kolega začali pracovat na použití včelí strategie pro tyto zahálející
internetové servery. Vyvinuli virtuální „taneční parket“ pro síť serverů. Když jeden
server obdrží požadavek od uživatele pro určitou internetovou stránku, umístí na
virtuální taneční parket vnitřní inzerát (nahrazující taneček), aby přilákal všechny
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dostupné servery. Délka inzerátu závisí na požadavku stránky a také na tom, jak
velkou tržbu její uživatelé přibližně udělají. Čím déle inzerát zůstává na tanečním
parketu, tím více výpočetní síly poskytují dostupné servery internetovým stránkám,
které umístily inzerát.
4.6.13 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. Tady jsou jednotlivé komponenty:
1. Řídící systém inControl
Control4 by měl představovat jeden z nejbezpečnějších a nejsnáze ovladatelných
řídících systémů. Umožní propojit všechna dálková ovládání (televizi, video, set-topbox, zesilovač,...) v jedno univerzální. Na každé televizi v bytě může být k dispozici
menu Control4. Fotografie, hudbu, internetová rádia nebo oblíbené filmy, které jsou
v počítači nebo notebooku umí Control4 zobrazit, nebo přehrát v libovolné
místnosti.
Začít lze jednoduchým ovládáním obývacího pokoje a postupně přidávat hudební a
filmové zóny, světla, řízení topení a chlazení a další funkce. Díky systému máte
kdykoli přehled o aktuální, týdenní nebo měsíční spotřebě plynu, elektrické energie
a vody. Mezi příjemné funkce Control4 patří například buzení v požadovaný čas
tlumenou hudbou, postupné otevírání venkovních žaluzií, nastavení požadované
světelné scény a zapnutí kávovaru. K řízení bytu či televize můžete také využít svůj
iPhone či iPod touch. Kdekoliv na světě můžete zkontrolovat stav vašeho bytu,
sledovat kamery nebo upravit hodnoty vytápění.

Obr. 80 - Ukázka řídícího systému inControl
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2. Ovládání světel a žaluzií inRemote
Požadavky na to, čemu dnes říkáme moderní bydlení, se neustále zvyšují. Jedním z
faktorů, který dokáže výrazně zvýšit jeho komfort, je bezdrátové ovládání světel
nebo žaluzií.
Se systémem xComfort je možné upevnit vypínače na jakékoliv místo a jakýkoliv
povrch. Díky bezdrátovému spojení s aktivním prvkem přímo na svítidle totiž nejsou
součástí sítě s nebezpečným proudem. Konec hádkám o to, kdo půjde večer
zhasnout – řešením je vypínač nalepený na nočním stolku.
Vypínač si můžete nechat připevnit přímo nad vanu či dokonce na sklo sprchového
koutu. Je příjemné moci si ztlumit světlo během koupele – Systém xComfort s ním
dokáže doslova kouzlit. Lze jej využít pro světelné scény, ovládat ho pohybem nebo
ho použít k orientačnímu osvětlení prostorů. V případě vaší nepřítomnosti je možné
nechat světla náhodně rozsvěcet a simulovat tak vaši přítomnost.
Ovládání žaluzií není o nic složitější. Při odchodu se automaticky zatáhnou, když
však v zimním období vyjde slunce, automaticky se vytáhnou na sluneční straně,
čímž sníží spotřebu energií. Pustíte-li si svůj oblíbený film a venku je ještě světlo,
automaticky se zatáhnou. Ovládat se dají také vzdáleně, například z vaší kanceláře.

Obr. 81 - Ovládání světel a žaluzií

3. Úsporná regulace topení inSavings
Pomocí systému Synco living můžete snadno a rychle nastavit rozdílné teploty v
jednotlivých místnostech svého bytu, aniž byste museli opustit obývací pokoj. Na
centrální řídicí jednotce stačí nastavit požadovanou teplotu a spínací časy a systém
udělá vše potřebné za vás. Náročnější uživatelé mohou všechny funkce systému
ovládat také pomocí vzdáleného internetového rozhraní
nebo mobilního telefonu. Pokud vás na dovolené trápí nejistota, zda jste
nezapomněli vypnout vytápění, můžete z internetové kavárny topný systém
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zkontrolovat a případně změnit jeho nastavení. Před návratem z dovolené pak stačí,
když mobilním telefonem úsporný topný režim
přepnete do normálního režimu a z týdenního pobytu na horách se tak vrátíte do
příjemně vyhřátého domova.
Lze systémem bezdrátově ovládat jak servopohony na jednotlivých otopných
tělesech, tak regulátory topných okruhů, kterými se řídí buď jednotlivé smyčky
podlahového vytápění nebo otopná tělesa připojená přes centrální rozdělovač.
Provozní teplotní režimy (Komfort, Standard, Útlum a Ochrana) mohou být
nastaveny pro celou domácnost najednou. Navíc získáte přehled o venkovní teplotě
a tlaku vzduchu. Úspory se při použití systému Synco living pohybují mezi 20 až 30
procenty.
Synco living
Synco living je obsáhlý systém automatizace domácnosti s širokým sortimentem
přístrojů. Systém vám umožní řídit vytápění, ventilaci a klimatizační jednotky,
pohodlně zapínat a vypínat elektrické spotřebiče a monitorovat místnosti vaší
domácnosti pomocí kouřových detektorů. Systém vám také ukáže, která okna jsou
otevřená, sdělí vám aktuální venkovní teplotu, atmosférický tlak a nabídne snadný
a pohodlný způsob ovládání světel a rolet. Díky použití mezinárodně uznávaného
komunikačního protokolu KNX mohou vzájemně komunikovat elektrické přístroje,
systémy vytápění, ventilace, klimatizace a domácí spotřebiče různých výrobců. To
také umožní budoucí integraci dalších komfortních bezpečnostních a energeticky
úsporných funkcí. Kromě bezdrátové komunikace KNX může centrální jednotka
systému Synco living komunikovat s dalšími přístroji také po datové sběrnici.

Obr. 82 - Ukázka Syco living
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O systému
Zvýšení komfortu
Synco living vytváří optimálně útulné prostředí díky tomu, že systém zahrnuje
následující aplikace:
·

Regulace jednotlivých místností: až 12 místností s podlahovým výtápěním
nebo radiátory,

·

Výroba tepla: řízení kotle (tepelného čerpadla) tak, aby vytvářel jen tolik
tepla, kolik ho potřebují jednotlivé místnosti,

·

Řízení přípravy teplé vody: příprava teplé vody pro celou domácnost,

·

Řízení ventilace: pro ventilační jednotky až se třemi stupni výkonu; řízení
chodu digestoře,

·

Řízení klimatizačních jednotek: dálkové ovládání klimatizačních (tzv. split)
jednotek.

Zvýšení bezpečnosti
Začlenění přístrojů s bezpečnostními a zabezpečovacími funkcemi do vašeho
systému zvýší bezpečnost a hospodárnost vaší domácnosti. Komponenty zahrnují:
·

Detekci kouře: integrace jednoho detektoru kouře do každé místnosti,

·

Monitorování oken a dveří: monitorování až šesti oken v každé místnosti a
dvou dveří v domě / bytě,

Zvýšení pohodlí
Můžete také začlenit elektrickou instalaci a přístroje pro usnadnění každodenních
činností, např. díky následujícím aplikacím:
·

Osvětlení a rolety: řízení světel a předokenních rolet, včetně hromadných
příkazů jako „VŠE VYPNOUT“, scény atd.,

·

Bezdrátový zásuvkový adaptér: ovládá elektrické spotřebiče, jako kávovar
nebo domácí fontánu, rozsvěcí, zhasíná a stmívá světla,

Zjednodušené ovládání
Se Synco living můžete pohodlně ovládat všechno, např.:
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·

Dálkové ovládání: nastavení osvětlení, rolet a scén pohodlně z křesla,

·

Vzdálený přístup: přes PC nebo SmartPhone z místní počítačové sítě nebo
přes internet,

·

Časové programy: samostatně pro každou místnost a každou spínací
skupinu,

Jak systém pomáhá při šetření energií
Inteligentní řízení a automatizace šetří tepelnou energii.
Evropská norma EN 15232 “Energetická náročnost budov – Vliv automatizace,
řízení a správy budov” rozděluje systémy automatizace budov podle energetické
účinnosti na třídu A až D. Systém Synco living dosáhl klasifikace energetické
účinnosti třídy A. Ceny plynu a ostatních paliv stále stoupají, což znamená výrazné
zvyšování účtů za energie i v budovách s nízkou energetickou náročností. Díky
inteligentní, velmi přesné regulaci stejně jako automatickým, energeticky úsporným
funkcím vám může Synco living ušetřit až 30 % nákladů za energie – bez ztráty
komfortu. Systém například zabrání zbytečnému vytápění snížením prostorové
teploty během noci nebo když nikdo není doma.
Komfort zvyšující efektivitu
Vysoce kvalitní regulace systému Synco living současně zajistí jak komfortní teplotu
v místnostech, tak vysokou energetickou účinnost. Můžete také přímo ovlivnit, kolik
energie spotřebujete – například snížením teploty během nepřítomnosti a
nastavením teploty v místnosti s časovým programem tak, aby co nelépe odpovídala
využití jednotlivých místností. A funkce jako automatické uzavírání všech
předokenních rolet nepřinášejí jen vyšší komfort a bezpečí, ale přispívají také k
úsporám energie. Ať už na centrální jednotce, lokálně v jednotlivých místnostech
nebo odkudkoliv z celého světa přes PC nebo SmartPhone: ovládání systému Synco
living je tak jednoduché, že můžete snadno nastavit celý systém tak, aby byl
energeticky účinný a přinášel významné snížení spotřeby energií v celém domě.

Obr. 83 - Spotřeba energií v domácnostech, 2006
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Lepší než běžné termostatické ventily
Oproti termostatickým ventilům, které jsou namontované přímo na radiátoru, vám
Synco living nabízí mnoho výhod.
·

Synco living udržuje teplotu téměř konstantní v úzkém pásmu ± 0,2 °C.
Termostatické ventily naproti tomu připouštějí teplotní odchylku v pásmu ± 1
°C.

·

Synco living automaticky snižuje teplotu v noci. S termostatickými ventily
musíte změnit nastavení individuálně na každém ventilu.

·

Synco living automaticky detekuje otevření okna a po uplynutí předem
nastavené doby uzavře ventily, aby se předešlo zbytečnému vytápění. Abyste
dosáhli stejného výsledku s termostatickými ventily, musíte je ručně
přenastavit.

Úspory stisknutím tlačítka
Abyste šetřili energií kdykoliv odcházíte z domova, stačí jen stisknout tlačítko na
centrální jednotce:
·

Vypnete všechna světla a připojené elektrické spotřebiče

·

Zatáhnete rolety

·

Ztlumíte vytápění, např. z teploty 21 °C na 19 °C

·

Ztlumíte ventilaci na nižší stupeň

Stmívač snižuje výdaje za elektrickou energii
Synco living vám umožní stmívat jednotlivá světla – pro delší životnost žárovek a
nižší spotřebu energie.
Další informace
Minimální bezdrátová komunikace
Synco living bylo navrženo tak, aby se minimalizoval vliv bezdrátové komunikace na
lidské zdraví. Systém proto používá frekvenční pásmo 868 MHz. Přístroje, které
vysílají na těchto frekvencích, nesmějí s ostatními přístroji komunikovat více než 36
sekund za hodinu. To znamená, že vliv bezdrátové komunikace spojený s bydlením
v rodinném domě vybaveném systémem Synco living se za 15 let rovná zátěži
spojené s jednominutovým hovorem mobilním telefonem (v závislosti na kvalitě
signálu).
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Obr. 84 - Maximální síla rádiového signálu typických bezdrátových přístrojů v domácnosti

Dlouhá životnost baterií
Běžně dostupné baterie a nízká spotřeba: Téměř všechny bateriově napájené
přístroje používají běžné baterie typu AA, které je třeba vyměnit jen jednou za tři
roky. Bezpečnostní a zabezpečovací přístroje mají baterie s životností dokonce až 5
let. Centrální jednotka nahlásí několik týdnů předem, že bude nutné vyměnit
baterie.
Provoz tichý jako šepot
Vysoký komfort díky výjimečně tichému provozu: Radiátorové regulační
servopohony systému Synco living nevydávají téměř žádný slyšitelný zvuk. Jejich
zvuk za provozu není hlasitější než lidské dýchání. A servopohon pracuje, jen když
se prostorová teplota odchyluje od nastavené žádané hodnoty.
Komunikace KNX
Systém Synco living využívá technologie založené na mezinárodním standardu
KNX/EIB pro drátový nebo bezdrátový přenos dat (KNX TP1 a KNX RF), a to jak v
rámci systému, tak i pro komunikaci s přístroji jiných výrobců. Otevřenost
technologie tak umožňuje integraci různých přístrojů KNX/EIB.
4.6.14 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.
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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 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.
Decentralizace, brzda automatizace
Návrh instalací a odladění programů zajišťují externí dodavatelé - systémoví
integrátoři nebo výrobci a dodavatelé automatizačních zařízení. I po prvotním
zprovoznění však dochází v běžném provozu k častým změnám používaných
programových a datových souborů. Externí pracovníci nebo interní podnikoví
specialisté provádějí různé optimalizace, odstraňují chyby nebo implementují změny
potřebné při modifikacích nebo větších úpravách výrobního programu. Při
rozsáhlejších výrobních technologiích se na údržbě a opravách může podílet i více
pracovníků.
Při větším počtu různých programových a datových souborů a jejich častých
změnách, jak při nasazování, tak při rutinním provozu se obvykle vyskytují
problémy typu obtížného porovnávání použitých verzí programů, nepřehledného
manuálního zálohování dat, komplikovaného přehledu o celkových změnách při
upgrade výrobního softwaru či spletitého postupu implementace změn na všech
podnikových pracovištích včetně dislokovaných poboček.
Logickým požadavkem je proto odstranit uvedené problémy a zavést systém, který
zajistí pořádek a neustálý přehled. Tím se zabrání opomenutím, chybám nebo
ztrátám souborů a zamezí narušení hladkého chodu výroby, zmetkovitosti a
neplánovaným výrobním odstávkám. V tomto směru byl na trh v ČR a SR uveden
nový softwarový produkt pro automatizované zálohování, porovnávání a správu
verzí Versiondog od německé firmy AUVESY (Automated Versioning Systems). Jeho
distributorem je firma Pantek.
Hlavní přínosy systému
Jedná se o moderní softwarový systém navržený na základě dlouhodobých
zkušeností v oblasti automatizovaného zálohování, porovnávání a správy verzí
programových a datových souborů. K jeho nejdůležitějším přínosům patří:
·

automatizované

a

konzistentní

ukládání

všech

verzí

u

všech

používaných programů a datových souborů na centrální datové úložiště,
·

okamžitě dostupná dokumentace o provedených změnách u všech verzí,

·

detailní dohledatelnost změn (audit trail),
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·

úspora času při zálohování, hledání a analýze aktuálních a předchozích
verzí,

·

snazší analýza a optimalizace díky rychlému a názornému porovnávání
odlišností (Smart Compare) mezi jednotlivými verzemi u důležitých typů
datových souborů,

·

automatické cyklické kontroly "ostrých" programů ve výrobě a porovnávání
se schválenou verzí; v případě odlišnosti okamžité upozornění,

·

rychlý návrat k předchozím verzím,

·

jednotnost a standardizace verzí díky podpoře synchronizace všech verzí s
centrálním serverem - zvláště výhodná funkce pro podniky s více závody
nebo pro systémové integrátory pracující na různých projektech,

·

přehled (cross-reference), které verze programových modulů nebo knihoven
(Simatic S7) jsou použity v konkrétních verzích programových souborů,

·

zmenšení podílu neshodné výroby způsobené chybnými programy,

·

zkrácení odstávek výroby způsobených chybnými programy.

Systém podporuje podnikové iniciativy řízení kvality pro certifikace typu ISO 900x,
GAMP, GMP, FDA 21 CFR 11 nebo VDA 6.4, a to díky důsledné kontrole, zálohování
a dohledatelnosti všech změn.
Zjednodušení a ekonomika provozu
Velmi užitečnou vlastností je, že s klientem systému Versiondog (tzv. tlustý klient)
lze pracovat také off-line, tj. bez aktivního připojení k serveru. Zálohování i
porovnávání všech verzí jsou lokální a po opětovném připojení k serveru se nahrají
všechny mezitím vytvořené verze k předchozím archivovaným. To ocení zejména
pracovníci dodavatelských firem (systémoví integrátoři), kteří instalují a odlaďují
programy u koncového zákazníka a teprve po návratu do mateřské firmy je archivují
na svůj podnikový server.
Při zprovozňování rozsáhlejších projektů, na kterých se podílí více pracovníků
systémového integrátora nebo i více dodavatelů, je vhodné u koncového zákazníka
instalovat tzv. mobilní Versiondog server. Tento server na daném místě spravuje,
zálohuje a kontroluje všechny vytvářené verze příslušných programových a
datových souborů obdobně jako běžný server uváděného systému. Po skončení
implementace a předání zákazníkovi nebo i během implementačních prací se
mobilní server synchronizuje s hlavním serverem u systémového integrátora nebo u
dalších dodavatelů a všechny verze se na něm archivují.
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Unikátní funkcí systému je Smart Compare - pokročilá podpora porovnávání
programových souborů nejčastěji používaných ve světě průmyslové automatizace,
jako jsou např.:
·

PLC (Siemens Simatic S5, S7, PCS 7, Rockwell RSLogic 500, 5000 atd.),

·

CNC (Sinumeric 840D atd.),

·

HMI/SCADA (InTouch, WinCC, WinCC Flexible atd.),

·

řídicí programy pro roboty (ABB, KUKA, GE-Fanuc, Motoman),

·

textové soubory ASCII, programy v jazycích VisualBasic, Pascal, C++,
soubory MS Office, PDF, binární kód atd.

Výsledkem porovnání jsou přehledně prezentované změny, takže je ihned a názorně
patrné, v jakých částech i velmi složitých a dlouhých programových nebo datových
souborů se změny nacházejí. Porovnávat lze jakékoliv verze souborů, tj. nejen
poslední verzi s předposlední. V případě potřeby je možné jakoukoliv z předchozích
verzí obnovit. Výhodou Smart Compare je i to, že na počítači, kde se soubory
porovnávají, nemusí být nutně instalovány vývojářské editory jednotlivých
programů (např. InTouch Window-Maker, Editor Step7 apod.).
Typičtí uživatelé
Z přínosů systému Versiondog profitují všichni, kdo používají, navrhují, instalují
nebo vyrábějí automatizované systémy řízení využívající programové logické
automaty (PLC), průmyslové roboty, operátorské vizualizační systémy (SCADA/HMI)
a jiná zařízení, pro jejichž činnost se používají programové nebo datové soubory.
Jde tedy o široké spektrum pracovníků z řad koncových uživatelů
automatizovaných technologií ve výrobních podnicích, systémových integrátorů
programujících a zprovozňujících automatizované technologie, dodavatelů
investičních celků s velkým podílem automatizace a výrobců strojů a zařízení pro
automatizované systémy. Obzvláště výhodné je použití nového systému tam, kde je
vysoká úroveň automatizace výrobních provozů, nepřetržitý provoz (7#215# 24) a
časté změny nebo úpravy výrobního programu. Systém pomůže i při modernizacích
zařízení nebo při realizaci investiční projektů, na jejichž vývoji a zprovoznění
pracuje několik programátorů nebo dodavatelských firem. Je rovněž výhodný pro
sériovou výrobu mnoha strojů a zařízení s dílčími odlišnostmi podle specifikace
jednotlivých konkrétních koncových zákazníků. Pro jednotlivé kategorie uživatelů
existují verze systému přizpůsobené jejich požadavkům.

Vývoj systému pokračuje
Systém Versiondog je průběžně zdokonalován. Ve vývoji jsou např. doplňující
moduly pro uživatele řídicích systémů Simatic S7. Modul Versiondog S7 Library
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Management bude určen pro správu verzí programových bloků a knihoven S7 a
snadnou dohledatelnost, které jejich verze jsou použity v konkrétních verzích
programů S7 (cross-reference). Modul Simatic S7 Multi-User Edit bude umožňovat
současnou práci více vývojářů na programu pro S7 s podporou individuálního
vývoje jednotlivých programových bloků.

Obr. 85 - Schéma softwarového produktu Versiondog

iX: HMI software čtvrté generace pro vývojáře
V oblasti průmyslové automatizace stále větší roli hrají rozhraní mezi obsluhou a
strojem. Spojují lidi a procesy, čímž umožňují ovládání, sběr a ukládání dat a
správu informací - na místě i vzdáleně. Existuje mnoho světových výrobců, kteří se
věnují zdokonalování této technologie.
Patří k nim i americká firma Beijer Electronics, jejíž největší investicí v tomto směru
je tzv. iX platforma. Jedná se o nový softwarový produkt poskytující škálovatelnost
a flexibilnost řešení, které přináší jednoduché programování a usnadnění integraci
s ostatními systémy.
Zbraň pro průmyslovou automatizaci
Tento software zahrnuje vývojové prostředí a runtime environment pro spouštění
aplikací, včetně kompletního konceptu Lauer HMI (Human Machine Interface, čili
rozhraní mezi obsluhou a strojem) firmy Elektronik-Systeme Lauer, který může
běžet na panelových PC nebo stolních počítačích. V prvním případě výrobce převzal
dotykové displeje a moderní atraktivní vzhled, ve druhém pak koncepci bez
pohyblivých součástí, která zajišťuje maximální spolehlivost a odolnost proti
poškození.
Součástí technologie, která jako softwarový HMI koncept vyplňuje mezeru mezi
autorizovanými HMI terminály a nákladnými licenčními řešeními SCADA, je také
runtime verze pro počítače od jiných dodavatelů. Dále má iX platforma podporu pro
Microsoft .Net framework, což jí umožňuje provádět velké množství specifických
zákaznických adaptací. Díky schopnosti integrace externích .Net controls (DLLs)
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neexistují v podstatě žádná omezení pro uživatelskou kreativitu při tvorbě
potřebných definovaných objektů.
V kombinaci s Microsoft standardem pro Windows Presentation Foundation (WPF)
získávají uživatelé zcela nové možnosti pro tvorbu uživatelských rozhraní. Použití
vektorové grafiky zajišťuje, že uživatelská rozhraní se vždy přesně zobrazí v
jakémkoliv měřítku. Velké množství předdefinovaných grafických objektů, jako jsou
přepínače, ukazatele a technické piktogramy, poskytuje rychlý přístup i pro nové
uživatele a přináší rychlé výsledky. Navíc, software iX podporuje známé
multifunkční lišty Microsoftu, takže vývojáře a uživatele zbavuje nepříjemného
břemena v podobě včleněných menu. To znamená, že vhodné příkazy lze ukotvit na
požadovaná místa.
Progresivní prostředí pro práci s daty
iX vytváří řešení otevřené platformy a poskytuje podporu pro standard OPC (OLE
for Process Control), který zajišťuje nepřetržité získávání dat z připojených HW
zařízení. Metody získávání dat jsou nezávislé na typu připojeného zařízení. Uživatelé
přitom mohou používat protokoly z rozsáhlé nabídky ovladačů nebo prostředním
spojení přes OPC Server třetích stran, nemusí si tak přidělávat starosti s
dostupností komunikačních driverů pro jednotlivá zařízení.
Všechna data se ukládají v souladu se standardem SQL, což přispívá k jejich rychlé
a snadné správě. Jako speciální funkcí má iX celý skript programovatelný v C#. To
uživatelům umožňuje používat objektově orientovaný programovací jazyk pro
úpravy stávajících objektů určených pro definování podle požadavků. Prakticky
neexistují žádné limity pro individualizaci. K dispozici je též software
provozuschopný na samostatném základu použití v existujících operátorských
systémech, na internetu dokonce i příklady otevřeného zdrojového kódu.
4.6.15 Využití elektroniky v automatizace
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.
Řada Trabtech
Výrobní řada Trabtech společnosti Phoenix Contact je určena především pro použití
v průmyslových aplikacích a všude tam, kde je kladen důraz na spolehlivost
provozu a výkon ochranných prvků.
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Společnost Phoenix Contact zaměřuje svou
pozornost především na průběžnou kontrolu
ochranných prvků. Upřednostnila proto výrobu
vyjímatelných hlavic přepěťových ochran pro
obvody měření a regulace – řada Plugtrab, ochranu
signálů z měřicích hlavic – řada Surgetrab,
ochranu pro datové a sdělovací linky – řady
Datatrab a Coaxtrab i řešení Flashtrab CP (obr. 1)
a Valvetrab Compact pro obvody napájení.

Obr. 86 - Řešení Flashtrab CP

Pomůckou projektanta je program Clip Project s
integrovanou podporou návrhu přepěťových
ochran, s výstupy do systémů Eplan a CAD, s
kontrolou logické správnosti návrhu a s
výstupem do osazovacího plánu, kusovníku a
objednávky pro osazenou lištu.

Obr. 87 - Odrušovací filtry Filtrab

Flashtrab Compact je ochrana proti přepětí, která kombinuje výhody vyjímatelných
hlavic, pasivní indikace stavu jednotlivých prvků – tedy i jiskřišť, a pasivní součtové
hlášení stavu se špičkovou jakostí výrobků. Všechny výrobky Flashtrab Compact
spolehlivě zhášejí následný proud do 25 kA. Flashtrab Compact je dodáván ve verzi
AEC s funkcí koordinované ochrany třídy zkoušek T1 a T2 nebo ve verzi Plus, která
odpovídá požadavkům energetických společností na umístění před elektroměrem.
AEC (Active Energy Control) je dokonalá koordinace paralelně spojených ochran
prvního a druhého stupně v jediné základně. Flashtrab Compact Plus je „ochuzen“
o varistorový stupeň – tím zaručuje nulový svodový proud modulem, ale podle
standardní klasifikace v České republice zaručuje také ochrannou úroveň „B plus
C“. Další předností je možnost montáže pro přívod shora nebo zdola aniž by byla
omezena čitelnost modulu.
Konstrukce řadu Flashtrab Compact Plus zaručuje dokonalou ochranu všech
objektů včetně staveb s maximálními požadavky na spolehlivost „vnitřního
hromosvodu“. Tento svodič přepětí třídy zkoušek I je vhodný také k instalaci před
elektroměr. Konstrukce jiskřiště zaručuje zkratovou odolnost 50 kA při schopnosti
odvést impulz přepětí až 100 kA na každý vodič v průběhu impulzu 10/350 a
prakticky nulový následný proud po hlavním výboji. Revoluční řešení jiskřiště
znamená přechod od řízení spouště napětím k řízení přeskoku v jiskřišti nábojem –
tedy energií výboje.
Flashtrab Compact Plus tedy uzavírá inovovanou nabídku Phoenix Contact, a to od
vysoce výkonného jiskřiště přes AEC, paralelní kombinaci jiskřiště/varistor až po
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samostatné varistorové svodiče. V nabídce jsou moduly pro dvou- až pětivodičové
soustavy napájení.
Výrobky řady Flashtrab/Valvetrab Compact splňují všechny
požadavky současných norem – čitelnost, rozlišitelnost,
opravitelnost a průkaznost revize elektrické instalace.
Vyjímatelné otočné hlavice a ověření stavu měřicí ústřednou
Checkmaster staví tuto řadu do čela srovnatelné nabídky.
Filtry Filtrab

Obr. 88 - Řada
přepěťových ochran
Plugtrab HF

Odrušovací filtry Filtrab (obr. 2) jsou určeny pro jednofázové
napájení. Filtry mají útlum až 80 dB, rozsah pásma 100 kHz
až 100 MHz. Filtry SFP jsou navíc vybaveny ochranou proti přepětí integrovanou do
modulu. U těchto filtrů je ochrana provedena tak, že sleduje průběh sinusoidy
napájení – toto řešení podstatně snižuje zátěž na vstupech napájecích zdrojů.
Řada Plugtrab
Plugtrab je název kompletní řady ochran pro použití v zařízeních měření a regulace.
Umožňuje ochranu napájení přístroje stejnosměrným, střídavým jednofázovým i
trojfázovým napětím, ochranu datových kanálů, informačních a sběrnic i ochranu
vstupů a výstupů řídicího systému ve dvou-, tří- nebo čtyřvodičovém provedení s
plovoucí nebo uzemněnou pracovní zemí. Plugtrab RS a Plugtrab HF (obr. 3) jsou
určeny pro ochranu průmyslových sběrnic a spojových linek. Specifické výrobky
Plugtrab PT-Ex jsou určeny pro jiskrově bezpečné obvody
v zónách 0, 1, 2 s nebezpečím výbuchu. Podstatná je
také úspora prostoru – jeden signál může být ochráněn
při potřebě pouhých 3,5 mm nosné lišty. Výrobky
Plugtrab jsou chráněny proti přepólování i proti
vzájemné záměně. Samozřejmostí je rozsáhlá plocha pro
popisky. Vyjímatelné hlavice umožňují snadné měření a
Obr. 89 - Dvoudílná
zjištění skutečného provozního stavu modulu – například
ochrana Plugtrab se
signalizací stavu
měřicí ústřednou Checkmaster.
Kromě osazení vyjímatelnou hlavicí jsou moduly Plugtrab standardně vybaveny
svorkou, která umožní statické nebo dynamické spojení stínicích plášťů nebo
signálních zemí na ochrannou zem. Alternativní volba zemnění v základnách
modulů Plugtrab umožní optimální stínění linek bez tvorby chybových smyček v
instalaci. Tak je možné provést větvení obvodů, stejně jako sdružování linek ze
vzdálených míst s rozdílným potenciálem a oddělenými zeměmi.
Mains-Plugtrab je určen jako přístrojová ochrana před napájecí zdroje. Doplňuje a
uzavírá nabídku ochran napájecích vedení. Je to první pětivodičová ochrana s
vyjímatelnou hlavicí. Charakteristickými vlastnostmi jsou průchozí proud 16 A,

strana 143 (celkem 342)

„Studie novinek v oboru“

místní indikace a dálková signalizace stavu, štíhlý tvar, vyjímatelná hlavice pro
rychlou opravu a pro měření ústřednou Checkmaster.
Pro techniku instalovanou v procesních technologiích nebo v obvodech s vysokými
nároky na provozní bezpečnost a spolehlivost je důležitý rovněž dobrý stav ochrany
proti přepětí. Proto uvádí společnost Phoenix Contact dvoudílnou ochranu Plugtrab
se signalizací stavu (obr. 4), která zaručuje neměnnou impedanci chráněného
obvodu jak při běžném provozu, tak i při servisu nebo údržbě zařízení. Hlavice je
jednoznačně kódována, což je zárukou bezpečného provozu zařízení i v případě, že
se v systému vedle sebe vyskytují různé typy signálů a více hladin provozního
napětí.
Dobrá ochrana proti přepětí nekončí instalací ochranných modulů, ale musí
zároveň odpovídat požadavkům na zkoušky a ověření provozního stavu. Požadavky
na zkoušky přepěťových ochran stanovuje norma IEC 62305-3 díl E7. Zde je možné
za základ kontroly považovat indikaci provozního stavu na modulu. To může být
dostačující pro standardní obvody, pro systémy s vyšší provozní náročností může
být důležitá i dálková signalizace provozního stavu.

Obr. 90 - Jednotky Datatrab

Nové typy ochrany Plugtrab FM jsou osazeny integrovaným sledováním provozního
stavu. Jedná se o trvalé sledování hodnoty proudu unikajícího supresorovou diodou
v ochraně. Při překročení stanovené mezní hodnoty indikuje vestavěný kontrolní
obvod poruchu, která je dále signalizována bezpotenciálovým kontaktem do řídicího
systému.
Řada Surgetrab
Výrobek určený především pro procesní technologie – Surgetrab (obr. 5) se
vyznačuje robustní konstrukcí, masivním pouzdrem, umístěním přímo na měřicí
hlavice, ochranou analogových i binárních vedení, provedením s metrickým nebo
„plynovým“ závitem PG, automatickým přistíněním, přímým nebo nepřímým spojem
strana 144 (celkem 342)

„Studie novinek v oboru“

země a stínění. Díky uvedeným vlastnostem se produkty Surgetrab řadí mezi
přepěťové ochrany pro čidla a snímače nabízené předními výrobci. Samozřejmostí je
standardní provedení nebo s certifikátem ATEX.
Průmyslové instalace informačních technologií ani průmyslové datové instalace
nejsou imunní proti přepěťovým špičkám. Naopak právě tyto technologie a systémy
musejí zajistit velkou provozní odolnost tak, aby byl zaručen bezchybný proces
výroby. Důležitost požadavku roste s použitou integrací a stále vyššími rychlostmi
přenosu dat, například při přechodu od běžných sběrnic k průmyslovým
standardům Ethernet či Profinet.
Řada Datatrab
Společnost Phoenix Contact nabízí nový koncept Datatrab (obr. 6). Jednotný tvar
pouzdra umožňuje samostatné umístění i osazení na nosnou lištu. Kompaktní
kovové pouzdro navíc představuje dokonalou mechanickou i elektromagnetickou
ochranu průchozích obvodů. Jednotky Datatrab nabízejí ochranu všech
informačních linek – od standardních sériových přenosů až po průmyslový Ethernet
včetně řešení Power-over-Ethernet. Datatrab je v současnosti jediná ochrana pro
rychlostní sítě v průmyslovém prostředí. Jako jediná nabízí řada Datatrab ochranu
sítí kategorie CAT6 s přenosem až do 10 Gb/s.
Svornice Termitrab
Podstatnou inovaci a rozšíření doznala také řada svornic
Termitrab (obr. 7) s integrovanou ochranou pro obvody
měření a regulace. Tato výrobková řada byla rozšířena o
kompletní nabídku modulů s pružinovými svorkami pro
ochranu analogových i binárních linek Konstrukce výrobku
umožňuje měření na obvodu bez nutnosti odpojení vodičů.
Součástí řady Termitrab je navíc také odrušovací filtr pro
analogové obvody s integrovanou přepěťovou ochranou, to
vše na šířce pouhých 6 mm. Výrobky Termitrab jsou také
dodávány ve standardním provedení nebo s certifikátem
ATEX do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Obr. 91 - Svornice
Termitrab

Moduly Coaxtrab
Koaxiální linky do přenosové rychlosti 3 GB a výkonu vysílače 1 kW chrání typ
Coaxtrab. Moduly jsou provedeny s výstupy pro všechny běžné konektory. Výrobky
Coaxtrab jsou určeny pro pevné datové a komunikační sítě, pro rádiové spoje i pro
komunikaci GSM. Robustní provedení, jakostní použité materiály a prvky jsou u
řady Coaxtrab zárukou dlouhodobé vysoké ochrany koaxiálních vedení a
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připojených přístrojů před rušivými vlivy včetně eliminace rušivých vlivů po výboji
blesku.
Prvky Comtrab
Pro sdružená zařízení sběru a přenosu dat mohou být s výhodou použity prvky
Comtrab. Jedná se o modulární výrobky použitelné pro klasické lišty LSA nebo pro
speciálně konstruované nosné lišty. Comtrab Modular je sada kolíkových adaptérů
pro ochranu kabeláží s provozním napětím od 12 V DC do 110 V AC.
Ústředna Checkmaster
Další bezkonkurenční nabídkou je ústředna Checkmaster s vlastním řídicím
počítačem a generátorem impulzního přepětí, který umožní měření výměnných
hlavic přepěťové ochrany a protokolování skutečného stavu, včetně upozornění na
výměny v případech, kdy se přepěťová ochrana jeví ještě jako funkční, ale její
parametry se již blíží mezím nevhodným pro trvalý provoz.
Checkmaster je inteligentní měřicí ústředna určená k dokumentaci provozního
stavu výrobků Phoenix Contact. Umožňuje předvídat poruchu ochranného prvku
tím, že změří jeho provozní parametry a určí z charakteristik spolehlivost jeho
dalšího použití. Při měření jsou odděleně ověřovány jednotlivé součásti a jejich
parametry jsou porovnávány s etalonovými hodnotami. Právě sledování provozních
hodnot prvků přepěťových ochran je velkým přínosem pro ochranu elektrických a
elektronických obvodů před účinky impulzních přepětí. Zároveň to znamená
podstatné zvýšení spolehlivosti výrobních celků.
Měřicí ústředna Checkmaster umožňuje uložit až 200 měření pro archivaci nebo
další zpracování. Výměnné adaptéry pro měření jednotlivých typů výměnných hlavic
usnadňují měření přepěťové ochrany tříd T1, T2, T3 i hlavic ochran proti
impulznímu přepětí v datových a signálových obvodech. Extrémně jednoduché
ovládání v několika krocích, kombinace výstupu měření s indikací provozního stavu
měřených hlavic, vše znamená přínos pro bezpečnost a spolehlivost elektrických
zařízení.

Trendy v integraci mikroelektronických systémů
Rostoucí integrace systémů v mikroelektronice je klíčem k realizaci moderních
výrobků a současně zdrojem potřebných inovací. Trvalý tlak na další miniaturizaci
mikroelektronických součástek umožňuje vznik nových technologických postupů,
zejména v oblasti výroby polovodičů a jejich montáže.
Jak vyřešit pouzdření
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Miniaturizace integrovaných obvodů lze při stále se zvětšující složitosti docílit jak
neustálým zmenšováním struktur (ve výrobě se již používá 90 nm a připravuje se
přechod na 65 nm), tak i novými druhy pouzdření vlastních čipů.
Ukazuje se totiž, že hlavní brzdou miniaturizace se v poslední době stává pouzdření
integrovaných obvodů. Stále větší složitost má za následek zvětšování počtu vývodů,
vždyť pouzdra moderních obvodů mají několik set vývodů, rozmístěných na
hranách, aby byly přístupné. Důsledkem velkého množství vývodů roste plocha
pouzder, která pak zabírají nepřiměřeně velké místo na základní desce (nevyužitelné
pro další součástky) a jsou choulostivé při montáži i pájení, protože rozteč vývodů je
příliš malá. Řešením jsou nové druhy pouzdření založené na následujících
principech:
·

umístění více čipů do jednoho pouzdra,

·

montáž nezapouzdřených čipů na základní desku,

·

vkládání čipů do desky plošných spojů.

Integrace na čipu
Zákaznické integrované obvody ASIC a na jejich základě vyvinuté systémy na
jednom čipu SoC nabízejí sice největší možnou integraci na jediném polovodiči,
avšak nejsou vždy optimálním řešením. Vzhledem k poměrně dlouhé době návrhu a
velkým nákladům na vývoj jsou vhodné zejména pro velkosériovou výrobu. Navíc
vznikají potíže s kombinací analogových a číslicových obvodů na jednom čipu a také
s integrací různých druhů polovodičů. Rostoucí komplexnost čipů má i při využití
moderních návrhových prostředků za následek stoupající náklady i dobu potřebou
na vývoj, což je v protikladu k nutnosti rychlého uvádění výrobků na trh.
Integrace v pouzdru
Neúnosné velikosti pouzder a velký počet choulostivých vývodů jednotlivých
integrovaných obvodů vedly již před deseti lety ke vzniku vícečipových modulů MCM
usnadňujících návrh a osazování desek plošných spojů pro techniku povrchové
montáže SMT.
Dalším vývojovým stupněm, který se v posledních letech prosazuje, je kompletní
systém v pouzdru SiP jako alternativa k dosavadním systémům na čipu SoC.
Definice systémů v pouzdru SiP není dosud ustálená a jednotná. Zpravidla je
míněna kombinace různých aktivních polovodičů (křemík, gallium-arzenid apod.),
ale i pasivních součástek, které jsou integrovány v jednom pouzdře do funkčního
celkového systému a jsou vybaveny standardním rozhraním. První systémy v
pouzdře SiP již byly použity ve velkém měřítku, a to v oblasti mobilní komunikace a
v přenosných počítačích.
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Novým směrem ve výrobě i menších množství systémů je velmi stěsnané
zapouzdřování HDP, při němž jsou montovány nezapouzdřené čipy na základní
desku plošného spoje HDI. Pro tuto metodu lze použít obvyklou vícevrstvou desku
pro všeobecné použití nebo keramický substrát LTCC pro náročná zařízení a vyšší
teploty.
Pro spojování čipů s deskou HDI je užíváno bondování (propojení) jemnými vodiči ze
zlata nebo hliníku, pájení, (kuličky pájky jsou přímo na ploškách čipu), lepení a
další nové postupy. Tato technika vychází z již delší doby používané a osvědčené
metody montáže nezapouzdřených čipů na základní desku CoB.
S moduly HDP lze dosáhnout podobně jako s obvody ASIC polovičních nákladů
oproti původním systémům, přičemž vývoj prototypů zabere méně než půl roku.
Hlavní výhodou je, že lze snadno kombinovat různé polovodičové technologie, jako
jsou logické obvody, paměti, výkonové polovodiče, mikrosystémy a vysokofrekvenční
obvody.
Systémová heterointegrace
Podobně jako jsou systémy HDP pokračováním MCM – některé firmy vyrábějí oba
druhy modulů současně, vznikly moduly systémové heterointegrace dalším vývojem
hybridních modulů. Význam koncepce systémové heterointegrace spočívá v tom, že
oproti systémům na čipech SoC přináší menší riziko při nižších výrobních
nákladech. Další výhodou jsou kratší výrobní fáze a tím i možnost rychlejšího
uvedení výrobků na trh při zachování velké míry pružnosti.
Moduly systémové heterointegrace používají stejně jako HDP keramické nebo
organické substráty (FR4), na nichž jsou umístěny mikroelektronické prvky
vyrobené různými technologiemi (Si, GaAs, SiGe) pro požadované funkce (logika,
paměti, výkonové a vysokofrekvenční obvody) a další podsystémy jako jsou MEMS,
MOEMS a obdobné součástky mikrosystémové techniky. Všechny uvedené prvky
jsou integrovány v jednom pouzdře tak, aby byly splněny požadované elektrické,
tepelné a mechanické podmínky. Toto řešení vede ke zmenšení objemu systému při
současném zvětšení komplexnosti a funkčnosti.
Snížení výrobních nákladů se dosahuje zejména použitím integrovaných obvodů
zhotovovaných nejrůznějšími technologiemi (od 90 nm do 250 nm), což dovoluje
kombinovat pokrokové polovodiče s osvědčenými standardními obvody. Při této
technologii je však nutno zvládnout dva obtížné požadavky na:
·

výrobu a zajištění vysoce kvalitních jednotlivých součástek jako jsou např.
nízkopříkonové integrované obvody CMOS, vysokofrekvenční prvky, MEMS
apod.,

·

zajištění inovativních integračních konceptů pro celý systém.
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Obr. 92 - Znázornění výrobních kroků integrace tenkého čipu do desky: a) přilepení čipu, b)
laminování fólie RCC, c) vrtání otvorů laserem, d) metalizace otvorů a strukturování
plošných spojů

Je naprosto nutné optimálně navrhovat nejen jednotlivé části (součástky,
substráty), nýbrž plánovat celý systém z hlediska výkonnosti, funkce a
spolehlivosti, ale i výrobních možností. Podobně jako u ASIC a HDP probíhá
systémová heterointegrace paralelně na úrovni substrátů či základních desek
(board) a na úrovni polovodičových plátků (wafer).
Integrace na desce
Systémová integrace na úrovni desky plošného spoje dovoluje umístit jak pasivní
součástky (rezistory, kondenzátory), tak i aktivní součástky (integrované obvody)
nejen na povrchu, nýbrž je vložit přímo do substrátu mezi jednotlivé vrstvy desky
(embeded components – vložené součástky). Tak je možné realizovat základní desky
s aktivními prvky v několika vrstvách nad sebou, čímž se dociluje třírozměrné
integrace. Umístěním integrovaných obvodů do desky zůstává povrch volný pro
osazování dalších součástek povrchovou montáží, což dále zvyšuje stupeň
miniaturizace výrobků.
Na obr. 1 jsou schematicky znázorněny jednotlivé výrobních kroky při integrování
nezapouzdřeného čipu do základní desky plošného spoje. Na mezivrstvu se
strukturami plošných spojů je přilepen velmi tenký čip vybavený speciálními
kontaktními ploškami. Na takto připravenou plochu se nalaminuje organická fólie
plátovaná mědí RCC, která tvoří další mezivrstvu desky vícevrstvového plošného
spoje. Třetím krokem je vrtání zaslepených otvorů laserem, po kterém následuje
čištění. Posledním krokem je metalizace otvorů a strukturování plošných spojů
horní vrstvy . Obr. 2 ukazuje tenký čip vložený do polymeru desky plošných spojů.
Vícevrstvové desky plošných spojů s vloženými součástkami jsou též nabízeny pod
zkratkou AML, přičemž pro jednoduchost (a nižší náklady) jsou do desky
integrovány standardní součástky SMT.
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Integrace na plátku
Systémová integrace na úrovni plátků (wafer level packaging) se vyznačuje tím, že
na velkých plochách křemíkových destiček lze kombinací dalších technologických
kroků vytvářet současně další součástky paralelně k požadovaným strukturám. Do
integrace plátků se počítá i technika přerozdělení vývodů (redistribution), pomocí
níž lze velmi efektivně integrovat na povrchu čipu pasivní součástky (rezistory a
indukčnosti). Současně je provedeno přizpůsobení vývodů na základní desku z
hlediska velikosti pájecích plošek, jejich odstupu a druhu pokovení.

Obr. 93 - Vzorek tenkého čipu, vloženého do polymeru desky plošného spoje – foto
Fraunhofer Institut Zuverlässigkeit und Mikrointegration, Berlín

Použití systémové heterointegrace
Mnohé oblasti použití systémové heterointegrace lze sloučit pod pojem „inteligentní
okolí“, čímž se rozumí „inteligentní elektronické systémy“, které jsou přizpůsobeny
svému okolí (nebo jsou do něho přímo vloženy) a spojeny dynamicky
přizpůsobitelnými sítěmi s jinými systémy. Nejvíce se tyto systémy uplatní na trhu s
přístroji zapojenými do bezdrátových sítí (mobilní telefony jako vložené systémy),
kde jsou schopnosti všech systémů omezovány tepelným výkonem a životností
napájecí baterie.
Extrémně malé ztrátové výkony, velká šíře pásma a velké výpočetní výkony jsou
speciálními požadavky této oblasti nasazení. Pro jejich splnění třeba pokračovat ve
vývoji a vynalézt také nové metody návrhu, jako např. spojený návrh čipového
pouzdření (chip-package-co-design). K tomu je zapotřebí stále užší týmové
spolupráce vývojových pracovníků, informatiků, návrhářů a technologů. Je třeba
přizvat také nákupčí, kteří jsou dobře informováni o tom, kde je již co hotového, aby
se zbytečně nevyvíjelo něco, co lze získat jinde.
Použití v automatizaci
Systémová integrace je jedním z budoucích směrů automatizace, u níž jsou
hardware a software neodělitelně spojeny ve vložených systémech. Stále více se
prosazuje rozdělení „inteligence“ automatizačních systémů (distribuce inteligence)
mezi centrální řídicí jednotkou a komplexními podsystémy, jako jsou inteligentní
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senzory – to je také směr budoucího vývoje. Je jen otázkou poměrně krátkého času,
kdy se i v automatizaci ve větší míře objeví nové systémově integrované prvky, např.
modulové inteligentní mikrosenzory.

4.6.16 Automatizační prostředky
Prostředky automatického řízení
Vlastnosti a rozdělení
Prostředky automatického řízení jsou obecně všechna technická zařízení, která
slouží k získávání, přenosu, uchovávání, zpracování a využívání informace.
Rozdělení prostředků
Technické prostředky rozdělujeme do skupin podle jednotlivých kriterií.
1. podle vztahu k informaci - prostředky pro získávání, transformaci, přenos,
zpracování, uchování a využití informace.
Prostředky pro získávání informace jsou čidla a senzory. Jejich smysl spočívá v tom,
že nám převedou určitý fyzikální nebo chemický stav na veličinu snadno
pozorovatelnou, přenositelnou a snadno zpracovatelnou. Je jich nejméně tolik, kolik
existuje fyzikálních a chemických veličin násobených množstvím měřících rozsahů
a množstvím fyzikálních principů čidel. Část jejich konstrukce často tvoří zařízení
pro transformaci signálu.
Prostředky pro přenos informace souvisí s druhem energie, které je pro přenos
informace použito i se způsobem modulace signálu. Druh použité energie ovlivňuje
rychlost šíření, dosah signálu i ekonomicky přenositelný výkon.
Prostředky pro zpracování informace jsou takové prostředky, které ze vstupních
informací vytvářejí informace nové - např. regulátory, členy pro matematické a
logické operace atd.
Prostředky pro uchování informace jsou různé druhy pamětí - od záznamu na papír
až po paměti počítačů.
Prostředky pro využití informace jsou zařízení, která umožní výslednou informaci,
která vznikne jako výsledek procesu řízení, transformovat do konečného zásahu do
řízeného objektu, aby bylo dosaženo cíle řízení.
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2. podle energie - nejčastěji používané energie v technické praxi, kterým je
přiřazena (namodulována) informace jsou : energie mechanická, elektrická,
elektromagnetická, pneumatická, hydraulická a optická
3. podle druhu signálu - signály a tím i prostředky dělíme na analogové (spojité)
a diskrétní (nespojité) a dále pak podle jednotlivých modulací. Každý signál
se též vyznačuje i svým definovaným rozsahem. Z tohoto hlediska
rozeznáváme signály přirozené (fyzikální), jednotné a unifikované.
Přirozené signály mají vlastnosti a rozsah vyplývající z principu jejich vzniku (např.
termoelektrické napětí termočlánku).
Jednotné signály mají přesně definované rozsahy, ale připouští volbu mezi několika
alternativami (pro zvolené uspořádání je však signál jednotný.
Unifikované signály jsou jednoznačně definovány téměř v celosvětovém měřítku.
4. podle konstrukce - jednoúčelové, stavebnicové a kompaktní prostředky.
Jednoúčelová zařízení nelze obvykle používat pro jiné, než předem úzce vymezené
účely. Jejich konstrukce je optimalizována pro daný účel použití (regulátory teploty
v bytě, v chladiči automobilu, regulátor hladiny - splachovadlo).
Stavebnicové prostředky - používají se tam, kde roste různorodost potřebných
aplikací a kde klesá jejich četnost. Umožňují pomocí relativně malého počtu
základních stavebních jednotek dosáhnout jejich kombinacemi velmi značného
počtu relativně optimálních aplikací. Ve většině případů však příliš členěná
stavebnice prodražuje aplikaci.
Kompaktní prostředky - využívají toho, že některé části zařízení se v různých
aplikacích opakují a že je tedy vhodné zkonstruovat určité kompaktní celky a
pomocí nich sestavovat vyšší funkční struktury.
5. podle interakce s okolím - rozlišuje konstrukce prostředků podle následujících
hledisek:ochrana
proti
nebezpečnému
dotyku,
ochrana
proti
klimatickýmvlivům a korozivitě atmosféry a ochrana proti explozi.
6. podle funkce - rozlišujeme prostředky pro ovládání, regulaci, signalizaci,
zabezpečení, vyšší řízení a pomocná zařízení.
Prostředky pro ovládání nepracují ve zpětné vazbě a často pracují nespojitě. Jsou to
prostředky elektrické, elektronické, pneumatické, elektropneumatické, hydraulické
a elektro-hydraulické. Jsou schopny pracovat podle programu a v hierarchickém
uspořádání.
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Prostředky pro regulaci pracují zásadně ve zpětnovazebním zapojení s řízeným
objektem. Dělíme je na spojité, diskrétní a číslicové.
Prostředky pro signalizaci jsou určeny pro řízení nebo upozornění na změněný stav
systému, obvykle překročení povolených fyzikálních nebo chemických hodnot
veličin systému, času nebo jiných informačních parametrů systému.
Prostředky pro zabezpečení mají za úkol nepřipustit havárii sledovaného systému.
Vycházejí ze zařízení signalizačních, avšak mají nastavení mezních hodnot zařízení
blíže k nepřípustným stavům. V případě překročení těchto nastavených hodnot
provede zabezpečovací zařízení automatickou odstávku sledovaného zařízení tak,
aby nemohlo dojít k havárii. Zabezpečovací zařízení která sledují technický stav
systému jsou vybaveny paměťovým zařízením, které registruje v které části zařízení
došlo k překročení povolených parametrů, aby bylo možno dodatečně identifikovat
závadu.
Prostředky pro vyšší řízení vychází z prostředků pro ovládání a regulaci, výpočetní
techniky, prostředků pro komunikaci a souboru speciálního softwarového vybavení.
Pomocná zařízení jsou taková, která se nepodílí přímo na toku informace systémem,
ale jsou pro práci zařízení nezbytná. Jsou to veškeré zdroje energie, zařízení pro
jejich úpravu, rozvody energie, rozváděčové skříně, atd.
Prvky pro získání informace - senzory
Senzor
Senzor (snímač, převodník, detektor) je vstupní prvek tvořící vstupní blok měřícího
řetězce, tj. prvek, který je v přímém styku s měřeným prostředím. Vlastní citlivá
část senzoru je někdy označována jako čidlo. Senzor jako primární zdroj informace
měří sledovanou fyzikální, chemickou nebo biologickou veličinu a dle určitého
definovaného
principu ji transformuje na měřící veličinu, a to nejčastěji
elektrickou. U pasivních senzorů je nutno elektrickou veličinu (odpor, indukčnost,
kapacitu) dále transformovat na analogový napěťový nebo proudový signál, přičemž
měřící veličinou je amplituda, kmitočet, fáze aj.
Dále existují senzory, u nichž je neelektrická veličina přímo transformována na
elektrický signál. Transformovaný elektrický signál je nutno zesílit. Při zesilování
signálu je nezbytné zajistit dostatečný odstup signálu od šumu senzoru a zesilovače
a od parazitních signálů (rušení elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým
polem, působení zemních smyček atd.) působících jak na senzor, tak na zesilovač.
Uvedené požadavky se realizují speciálními zapojeními zesilovačů, frekvenčním
omezením signálů, modulací elektrické nebo přímo neelektrické veličiny s
následnou synchronní demodulací nebo číslicovým zpracováním signálu. Další
zpracování signálu je řešeno buď analogovými obvody, nebo po analogověčíslicovém převodu číslicovou technikou vybavenou většinou mikroprocesorem.
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Analogový výstup měřícího řetězce je realizován přímoukazujícím přístrojem,
zapisovačem, blokem pro přenos signálu, jako např. blokem zajišťujícím unifikaci
analogového signálu, modulátorem signálu, optoelektronickým členem pro přenos
modulovaného signálu světlovodem apod.
Při číslicovém zpracování signálu je v nejjednodušším případě výstup tvořen
číslicovým měřícím přístrojem. S výhodou se používají rychlé signální procesory
zajišťující řadu speciálních operací (operace pro zlepšení poměru signál/šum,
programové a technické vybavení normalizovaného rozhraní pro přenos číslicového
signálu na sběrnicovou síť atd.).
Inteligentní senzor
Inteligentní senzor je senzor, který obsahuje obvody pro zpracování a analýzu
signálu v jediném kompaktním provedení s citlivou částí senzoru. Cílem vývoje
nových typů senzorů je integrace měřícího řetězce na jediný čip obvodu.
Inteligentní senzor můžeme dělit na:
a) Vstupní část - převod fyzikální, chemické, biologické veličiny na elektrickou
·

zesílení a filtrace signálu, linearizace charakteristiky,normování signálu,
přepínání více vstupních veličin s adresami v řadě, ve smyčce atd.

·

ochrana proti nežádoucímu působení parazitních veličin

b) Vnitřní část - analogově-číslicový převod, autokalibrace, číslicová linearizace,
aritmetické operace, autodiagnostika, statické vyhodnocování naměřených dat
·

přes rozhraní dálkově ovládané rozsahy (zesílení, hlídání mezivýsledků, atd.)

c) Výstupní část - unifikace analogových výstupních signálů
·

komunikace

prostřednictvím

integrovaného

rozhraní

se

sběrnicovým

systémem
·

výkonově binární výstupy

·

číslicově-analogový převod

Inteligentní senzorový modul
Vývoj a výroba inteligentních senzorů včetně komunikačního procesu je teprve
zaváděna, a proto značná část běžných senzorů nebo senzorů s nižším objemem
inteligence se při automatizovaném zpracování dat připojuje přes tzv. inteligentní
senzorové moduly. Tyto moduly vytvářejí při připojení senzorů funkční ekvivalenty
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inteligentních senzorů na nejvyšší úrovni. Mají více přepínatelných vstupů,
programovatelné zesílení zesilovačů a jsou vybaveny standardizovaným rozhraním.
Rozdělení senzorů
·

Dle měřené veličiny: senzory teploty, tlaku, průtoku, radiačních veličin,
mechanických veličin (dráha, rychlost, zrychlení, kroutící moment atd.)
senzory pro analýzu kapalin a plynů, senzory elektrických a magnetických
veličin atd.

·

Dle

fyzikálního

kapacitní,

principu:

magnetické,

senzory

odporové,

piezoelektrické,

indukčnostní,

optické

vláknové,

indukční,
chemické,

biologické atd.
·

Dle styku s měřeným prostředím: bezdotykové, dotykové.

·

Dle transformace signálu: aktivní a pasivní.

·

Dle výrobní technologie: elektromechanické, mechanické, pneumatické,
elektrochemické, polovodičové, mikroelektronické, optoelektronické...

1. Senzory teploty
Rozdělení
·

elektrické - odporové kovové, odporové polovodičové, polovodičové s PN
přechodem,

·

termoelektrické, krystalové

dilatační - založeny na principu teplotní roztažnosti kapalin, tuhých látek a
plynů

·

speciální - založeny na změnách některých fyzikálních vlastností látek s
teplotou (tekuté krystaly, teploměrné barvy atd.).

1.1 Elektrické teploměry
Odporové kovové senzory teploty
Princip: teplotní závislost odporu čistého kovu na teplotě. S rostoucí teplotou se
zvětšují amplitudy termických oscilací krystalické mříže, snižuje se pohyblivost
elektronů a odpor kovu stoupá přibližně úměrně s absolutní teplotou.
Platinové odporové teploměry
Používají se nejčastěji, neboť platina se vyznačuje chemickou netečností, stálostí,
vysokou teplotou tání atd.
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Měřící odpor je tvořen spirálovitě stočeným tenkým platinovým drátkem (0,05 mm),
zataveným do keramického nebo skleněného tělíska. Tělísko je pak uloženo v
ochranné trubici.
Platinové senzory teploty se též vyrábějí tenkovrstvou technologií. Na podložku
Al2O3 (korundová keramika) technikou napařování a iontovým leptáním. Základní
měřící rozsah -200°C až 850°C. Základní odpor při 0°C je R0=100 a při 100°C je
R100=138,5. Tolerance jsou dány normou.
Kromě platiny se pro odporové kovové senzory používá nikl, měď, molybden.
Odporové polovodičové senzory teploty
Rozdělení - termistory a) amorfní a polykrystalické
b) negastory a pozistory
c) monokrystalické senzory
Negastory
·

termistory se záporným teplotním součinitelem odporu.

·

vyrábějí se práškovou technologií ze směsi oxidů kovů (např. Fe2O3+TiO2;
MnO+CoO).

·

tenkovrstvé

polykrystalické

negastory

SiC

se

vyrábí

metodou

vysokofrekvenčního napařování na substrát Al2O3. Senzor je vhodný pro
rozsah teplot (-100 až +450)°C.
·

tenkovrstvou technologií se dále vyrábí negastor z polykrystalického křemíku
dopovaného borem. Pozistory

·

termistory s kladným teplotním součinitelem odporu

·

vyrábějí se z polykrystalické feroelektrické keramiky např. BaTiO3.

·

jmenovitá teplota je dle chemického složení odstupňována v rozsahu od 60°C
do 180°C.

·

používají

se

převážně

jako

dvoustavové

např.

signalizace

překročení

přípustné teploty ve vinutí motoru.
·

vyrábějí se z křemíku, germania, india atd.

·

v průmyslu nejčastěji Si senzory. Rozsah od -50°C do +150°C.
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Monokrystalické PN senzory teploty
·

využívají teplotní závislosti napětí PN přechodu v propustném směru.

a) Diodové senzory - vychází se ze Shockleyovy rovnice. Napětí v propustném směru
s rostoucí teplotou klesá.
b) Tranzistorové senzory - založeny též na teplotní závislosti PN přechodu (využívá
se přechod báze-emitor) v propustném směru.
·

vhodné je pracovat s „tranzistorovou diodou“

Termoelektrické senzory teploty
·

založeny na vzniku termoelektrického napětí na vodiči nebo polovodiči, jehož
konce udržujeme na různých teplotách (Seebeckův jev).

1.2 Krystalový teploměr
Využívá teplotní závislosti rezonančního kmitočtu křemenného výbrusu (krystalu).
1.3 Bezdotykové měření teploty (pyrometrie)
Bezdotykové měření teplot je měření povrchové teploty těles na základě
elektromagnetického záření mezi tělesem a okolím nebo mezi dvěma tělesy. Při
měření se využívá viditelná a infračervená oblast elektromagnetického záření, a to
od 0,35 µm do 30 µm, čemuž odpovídá rozsah měřených teplot od -40°C do 10
000°C.
Výhody:
·

zanedbatelný vliv měřící techniky na měřený objekt

·

možnost měření na rotujících nebo pohybujících se tělesech

·

lze měřit (dle typu senzoru) i rychlé změny teploty

·

prostřednictvím optiky a případné mechaniky lze realizovat řádkové nebo
plošné zobrazení povrchové teploty tělesa (např. termovize)

Nevýhody:
·

možnost měřit pouze povrchovou teplotu tělesa

·

chyby měření způsobené prostupností prostředí

a nepřesným stanovením

emisivity povrchu
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Senzory infračerveného záření - rozdělení
a) Tepelné senzory
Při absorbci fotonů dochází k oteplení citlivé části senzoru a pohlcená energie se
vyhodnocuje nepřímo přes senzory teploty.
Nejčastěji se používají termočlánkové baterie, bolometry a pyroelektrické senzory.
Termočlánková baterie
·

tenké páskové termoelektrické články (tl. cca 0,3 mm) zapojeny do série.
Měřící spoje jsou načerněny.

·

bývá umístěna ve vakuové baňce - omezení spektrální propustnosti

·

vyrábějí se technologií tenkých vrstev nebo Si technologií

Bolometry
·

využívají principu odporových senzorů teploty.

·

nejčastěji se používají tenkovrstvé odporové senzory z kysličníků niklu,
kobaltu atd. nanesené na velmi tenké elektricky nevodivé podložce, která je
přilepena na masivní kovový blok.

Pyroelekrické senzory
·

založeny na změně spontánní polarizace Ps při změně teploty.

·

pyroelektrický jev se vyskytuje u tzv. pyroelektrik s trvalou polarizací nebo u
některých fotoelektrik, u nichž se orientace domén vytvoří silným elektrickým
polem.

Obvykle se používají tyto materiály: TGS (triglycinsulfát), PZT keramika (keramická
látka na bázi titaničitanu a zirkoničitanu olovnatého PbTi1-x ZrxO3) atd.
Skládají se ze dvou elektrod, z nichž čelní elektroda musí být transparentní pro
infračervené zářen. Senzor si lze představit jako kondenzátor, na jehož elektrodách
se při změně polarizace v pyroelektriku naindukuje elektrický náboj. Ten odtéká
přes svodový odpor a vstupní odpor před zesilovače. Před dalším odměrem je nutné
senzor zaclonit a opět odclonit přerušovačem záření.
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b) Kvantové senzory
Využívají fyzikálních jevů vznikajících při přímé interakci dopadajících fotonů se
strukturou senzoru.
Fotony způsobí uvolnění nosičů náboje a zvětšení jejich pohyblivosti, což má za
následek změnu konduktivity materiálu (fotorezistoru).
Fotony způsobí generaci párů elektron - díra v neutrální nebo ochuzené části
závěrně polarizovaného přechodu PN, což má za následek změnu závěrného proudu
(tzv. odporový režim fotodiody).
Generace párů elektron - díra má za následek pohyb nosičů náboje k elektrodám
(tzv. fotonapěťový režim fotodiody).
2. Snímače mechanických veličin
Poskytují informaci o fyzikálních veličinách řízeného procesu odvozených od
mechanického pohybu a síly. Můžeme je rozdělit podle:
a) druhu měřené fyzikální veličiny na snímače: polohy, rychlosti, zrychlení,
kmitavého pohybu, síly a mechanického napětí
b) principu činnosti na snímače: mechanické, odporové, magnetické, indukční,
kapacitní, optické, ultrazvukové, radiační
c) průběhu výstupního signálu na snímače: spojité a nespojité (limitní, číslicové)
d) způsobu odměřování na snímače: absolutní přírůstkové (inkrementální), smíšené
2.1

Snímače polohy

a) Odporové snímače polohy
Základem spojitých odporových snímačů polohy jsou odporové potenciometry,
jejichž běžec je mechanicky spojen s předmětem, jehož polohu odměřujeme.
Nejčastěji se vyrábějí v provedení rotačním, přímočarém nebo víceotáčkovém
(odporová dráha je tvořena šroubovicí s několika závity.
Vlastnosti jsou dány: třídou přesnosti, rozlišovací schopností, linearitou, životností,
teplotním koeficientem odporu, provozním kroutícím momentem a šumem.
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Rozdělení

Odporové potenciometry rozdělujeme podle:
Tvaru dráhy na:
·

odporové

·

posuvné

·

profilové

Pohybu jezdce na:
·

Rotační

·

Rotační víceotáčkové

·

Posuvné

Materiálu dráhy na
·

Kovové
o Drátové
o Vrstvové

·

Nekovové
o uhlíkové
o elektrolytické
o vodivé plasty (CP)
o cermentové (keramika + kov)

Provedení
Základem potenciometru je tělísko tvořené odporovým drátem navinutým na
izolační podložce nebo nekovový odporový element tvořený nejčastěji vodivým
plastem CP (Conductive Plastic). Velkou předností „CP“ snímačů je téměř
nekonečná rozlišovací schopnost (v praxi asi 0,01%), velká životnost. Drátové
potenciometry vykazují větší robustnost a elektrickou zatížitelnost. Výhody obou
pak spojuje hybridní technologie, která je použita u některých druhů
víceotáčkových potenciometrů. Jezdec potenciometrů je vyroben ze speciální kovové
slitiny. Hřídelky jsou uloženy v kluzných nebo kuličkových ložiskách.
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b) Magnetické a bezdotykové snímače polohy.
Podle principu dělíme tyto snímače na jazýčková relé, wiegandovy sondy a hallovy
sondy.
·

Jazýčková relé - využití silových účinků magnetického pole permanentního
magnetu na jazýčky z magneticky měkkého materiálu, zatavené do skleněné
trubičky, plněné inertním plynem.

·

Wiegandova sonda - založena na principu, kdy drát z anizotropní slitiny
Vicallooya vykazuje vlivem magnetostrikce rozdílné hysterézní smyčky.

Budeme-li budící cívkou měnit libovolně pomalu intenzitu magnetického pole, pak
při dosažení spínací intenzity magnetického pole H s nastane skoková
přemagnetizace z jedné polarity spontánní polarizace do druhé. Tím se ve snímací
cívce naindukuje krátký napěťový impuls. Budící magnetické pole může být
vytvořeno permanentním magnetem.
Wiegandův senzor se používá jako senzor polohy, rychlosti, otáček, úhlu atd. Jeho
výhodou je robustnost a odolnost proti vnějším vlivům. Nezávisí na rychlosti změny
magnetického pole, je využitelný v rozsahu teplot od - 200°C do +200°C, je
připojitelný dvoudrátově bez napájecí energie a má nízkou cenu.
·

Hallova sonda - je založena na jevu, kdy ve vodiči umístěném v magnetickém
poli při průtoku proudu vzniká příčné elektrické napětí. Polovodivý pásek,
kterým protéká proud, vykazuje v příčném směru v magnetické poli napětí.

c) Indukčnostní a indukční snímače polohy
Indukčnostní a indukční senzory tvoří rozsáhlou skupinu senzorů polohy,
posunutí, úhlu natočení, otáček, síly, zrychlení atd.
Princip indukčnostních snímačů polohy spočívá v převodu polohy na změnu vlastní
nebo vzájemné indukčnosti , zatímco v indukčních snímačích je vnějším polem
indukováno napětí.
Indukčnostní snímače se podle principu činnosti dělí na tlumivkové (s otevřeným
nebo uzavřeným magnetickým obvodem) a transformátorové.
·

Tlumivkové snímače

Snímače s uzavřeným magnetickým obvodem jsou pasivní senzory, které mění
vlastní indukčnost cívky v závislosti na poloze snímaného předmětu. Podle veličiny
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ovlivňující indukčnost dělíme snímače na : - snímače s proměnnou délkou střední
siločáry
·

snímače s proměnnou plochou vzduchové mezery

·

snímače s proměnnou permeabilitou

Vyhodnocování údajů indukčnostních snímačů je možné několika způsoby rezonanční obvody, můstková zapojení, přímé měření.
Nespojitý indukčnostní snímač
Jedná se o velmi často používaný prvek, jehož princip činnosti spočívá v rozlaďování
oscilátoru přiblížením feromagnetického materiálu k čelu cívky. Po připojení napětí
na snímač, začne kmitat LC obvod a vznikne vysokofrekvenční elektromagnetické
pole, které je soustředěno feritovým jádrem přes aktivní plochu do osy snímače. Při
přiblížení kovového předmětu k čelu cívky se v něm indukují vířivé proudy, které
tlumí kmitání LC obvodu. Dojde k rozladění oscilátoru, jeho výstupní signál je
přiveden na vstup komparátoru, který porovná prahovou hodnotu napětí s
hodnotou na svém vstupu a v případě přítomnosti předmětu překlopí klopný obvod.
Výstupní impuls se nakonec zesílí a na výstupu dostaneme logickou proměnnou
odpovídající stavu zaclonění.
Důležitým parametrem tohoto snímače je spínací vzdálenost, která je definována
jako kolmá vzdálenost snímaného předmětu od aktivní plochy snímače při které
dojde k sepnutí. Její hodnota je definována jako polovina průměru aktivní plochy
snímače. Spínací vzdálenosti a způsob jejich zjišťování pro různé materiály jsou
přesně stanoveny normami.
Indukčnostní snímače polohy se vyrábí s provedení válcovém, hranolovém,
štěrbinovém a v provedení s kruhovým otvorem. Materiálem pouzdra a snímací
plochy je vysoce jakostní nerezová ocel, mosaz s povrchovou úpravou niklem nebo
teflonem, plastické hmoty atd. Výstupní napětí je většinou stejnosměrné (může být i
střídavé) a jednotlivé snímače se liší úrovní výstupního napětí.
·

Tranformátorové snímače

Snímače s cívkou - s otevřeným magnetickým obvodem využívají změny indukčnosti
cívky v závislosti na poloze feromagnetického jádra. Pokud nejsou v diferenčním
zapojení, mají malou přesnost a značnou nelinearitu. Proto se konstruují jako
diferenční, které vyhodnocují změnu vzájemné indukčnosti mezi primární a
sekundárními cívkami v diferenčním zapojení. Primární cívka je napájena ze zdroje
střídavého napětí, takže výstupní napětí sekundárního vinutí je úměrné měřené
veličině. Přesnost včetně nelinearity je okolo 1%.
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Pro velké rozsahy posuvu je použitelný tzv. induktosyn. Skládá se z měřítka a
jezdce, který se pohybuje nad měřítkem. Obě vinutí jezdce i vinutí jsou vyrobeny
technikou tištěných spojů. Druhé vinutí jezdce je oproti prvnímu posunuto o 1,25
násobek „kroku p“. Magnetická vazba mezi primárním a sekundárním vinutím je
závislá na vzájemném posuvu jezdce a měřítka. Vy hodnocení posuvu je převedeno
na vyhodnocení fázového posuvu.
d) Kapacitní snímače polohy
Tyto snímače převádějí měřenou veličinu na kapacitu kondenzátoru, která je pak
převedena na zpracovatelný signál s logické nebo spojité formě. Používají se
především pro nekovové předměty (papír, plast, olej, vodní roztoky, granulát,
prášek).
Měřící obvody kapacitních senzorů - mají za úkol vyhodnotit kapacitu snímače a
převést ji na napěťový nebo proudový signál úměrný měřené veličině.Důležitou
podmínkou pro správnou činnost snímačů je minimalizace parazitních kapacit.
Nejjednodušší metodou je zkrácení přívodů k měřícímu členu nebo přímo použití
integrovaného převodníku.
e) Optické snímače polohy
Oproti předchozím senzorů mají podstatné výhody - zejména necitlivost na
elektromagnetická a jiná pole.
Podle základního principu je dělíme na
·

snímače pro měření polohy - absolutní a inkrementální (přírůstkové)

·

snímače pro indikaci polohy

Podle signálu je dělíme na spojité a nespojité.
f) Optické vláknové senzory (OVS)
Tyto senzory vznikly na základě vědomostí získaných při aplikacích optických
vláken pro přenos dat. Optická vlákna vyvinutá původně pro přenos
širokopásmových signálů přinášejí do oblasti optoelektrických snímačů novou
kvalitu, ať již ve zdokonalení klasických, výše popsaných senzorů či jako
samostatné snímače. Nejčastější dělení OVS je podle způsobu modulace světla a to
na senzory s modulací amplitudovou, fázovou, polarizační, vlnové délky a časového
šíření impulsů. Dále tyto senzory dělíme na interní (měřená veličina pů.sobí přímo
na vlákno) a externí (systémy mají vnější senzor a vlákno pouze přenáší signály).
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g) Ultrazvukové senzory polohy
Pracují na principu odrazu ultrazvukových pulsů od detekovaného objektu.
Zjednodušeně můžeme rozložit ultrazvukový snímač do tří funkčních bloků ultrazvukový převodník, vyhodnocovací jednotka a výstupní obvod.
Ultrazvukový převodník (kombinovaný přijímač/vysílač) vyšle krátký ultrazvukový
puls, potom se přepne do přijímacího režimu a je vyhodnocován přijatý odražený
ultrazvukový puls., u kterého se nejdříve zjišťuje zda jde opravdu o odraz vyslaného
signálu. Jestliže ano, je z délky intervalu (vyslaný-přijatý signál) a rychlosti šíření
zvuku odvozeno, zda předmět leží v nastaveném rozmezí a podle toho je upraven sta
výstupu. Pokud pracuje vyhodnocovací jednotka spojitě, můžeme spojitě
vyhodnocovat skutečnou vzdálenost sledovaného předmětu.
Při použití ultrazvukového snímače musíme respektovat šířku vyzařovaného
akustického svazku. S rostoucí vzdáleností se tato šířka rozšiřuje a proto snímaný
objekt musí mít s rostoucí vzdáleností zaručený minimální rozměr. Předměty
vhodné pro detekci jsou všechny tuhé a kapalné látky a i všechny sypké materiály.
Tvar a barva odrazné plochy jsou libovolné. Musíme ovšem dodržet minimální
odrazovou plochu (podle katalogu). Předměty nevhodné pro detekci jsou materiály
se špatnou odrazivostí zvuku - guma, vysoká vrstva pěny na hladině kapaliny,
jemná bavlna a vata, jemný prach.
2.2. Snímače síly a tlaku
a) Elektrické snímače síly
Měření síly je realizováno měřením výchylky, kterou síla (tlak) vyvolá působením na
různé typy deformačních prvků, a jejím převodem na elektrický signál.
Piezoelektrické snímače
Funkce tohoto snímače je založena na piezoelektrickém jevu, při němž deformací
krystalů dielektrik, které nejsou středově souměrné vzniká polarizací vázaný náboj.
Ten může na elektrodách přiložených k povrchu krystalu indukovat volný náboj.
Používanými materiály jsou tzv. feroelektrika (titaničitan barnatý), tj. látky, které se
v elektrostatickém poli nebo účinkem síly snadno polarizují. V měřící technice se
používá především křemen SiO2.
Piezoelektrické krystaly se používají pro měření časově proměnných sil.
Jako měřící obvody se používají zesilovače s vysokým vstupním odporem (FET,
operační zesilovače).
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Magnetické snímače
Jejich činnost je založena na stanovení změn magnetických veličin vyvolaných
deformacemi feromagnetických materiálů. Nejčastěji se využívá principů
magnetostrikce a magnetoanizotropie.
Magnetostrikce - fyzikální jev při němž se vlivem sil vyvolaných magnetickým polem
mění rozměry feromagnetika nebo naopak vlivem deformací vyvolaných vnějšími
silami se mění permeabilita feromagnetika.
Snímače pracující na tomto principu mají nejčastěji magnetický obvod z permalloya
(Fe+Ni+Mo) nebo transformátorové oceli. Výstupní veličinou je změna indukčnosti,
kterou vyhodnocujeme např. můstkovými metodami.
Magnetoanizotropní snímače - jejich základ tvoří těleso složené z plechů v němž
jsou ve čtyřech otvorech symetricky vzhledem ke středu vložena dvě vinutí.
Nepůsobí-li na toto těleso síla je vazba mezi vinutími minimální. Po zatížení tělesa
se magnetický tok budícího vinutí natočí tak, že zasáhne sekundární obvod v němž
indukuje výstupní napětí úměrné působící síle.
Tenzometrické snímače - odporové
Tyto snímače vyhodnocují změnu odporu způsobenou změnou geometrických
rozměrů nebo krystalografické orientace snímacího prvku (tenzometru) vlivem
deformace pružícího měrného prvku se kterým je tenzometr pevně spojen.
Rozdělení tenzometrů:
Kovové:
·

kovové
o drátkové
§ lepené na podložce
§ féliové (fotolitografická technologie)
§ napařované (tenkovrstvá technologie)
§ polo

·

polovodičové - monokrystalické - lepené na podložce
o integrované na Si substrátu
o polykrystalické

V současné době se nejčastěji používají tenzometry fóliové, napařované a
monokrystalické.
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Kovové tenzometry se vyrábějí ze slitin Cu-Ni (konstantan), Ni-Cr (Nichrom) apod.
Drátkové tenzometry jsou z drátu o průměru 10-40 m. Fóliové tenzometry jsou
vyrobeny odleptáním napařené fólie na podložce z plastu (tlouštka fólie 1-10 m,
tlouštka podložky 10 a více m). Povrch je chráněn plastickou fólií.
b) Snímače tlaku
Kapalinové tlakoměry - určují tlak z výšky nebo rozdílu výšek sloupců kapaliny v
nádobách vhodného tvaru (U-trubice, prstenec, nádobka, s uzavřeným, otevřeným,
svislým ne skloněným ramenem.
Deformační tlakoměry - určují tlak z deformace měřícího prvku v lineární části
deformační charakteristiky, popisujícím závislost jejího zdvihu na působícím tlaku.
2.3 Snímače průtoku
Snímače průtoku tekutin (kapalin a plynů) určují objemové množství Qv [m3 s-1]
nebo hmotnostní množství QM [kgs-1] tekutiny proteklé zvoleným průřezem S za
časovou jednotku.
Rozdělení snímačů průtoku:
·

rychlostní

snímače

-

průřezové,

plovákové,

turbínkové,

indukční,

ultrazvukové,
·

vírové, tepelné,

·

objemové snímače - dávkovací snímače, plynoměry

·

hmotnostní snímače - Coriolisův snímač

2.4

Snímače hladiny

a) Snímače pro nespojité měření hladiny - plovákové, vibrační, vodivostní
b) Snímače pro spojité měření hladiny
Plovákový snímač hladiny - plováky sledují úroveň hladiny, mechanickými převody
je tento pohyb zpravidla transformován na změnu polohy jezdce odporového
vysílače.
Kapacitní snímač hladiny - pracuje na principu měření kapacity kondenzátoru
částečně ponořeného do měřené látky, kterou může být kapalina, ale i sypký nebo
kusový materiál (uhlí, obilí). Vnitřní elektrodou je kovová tyč, která
je při měření vodivého prostředí zastávajícího funkci druhé elektrody
kondenzátoru od něj izolována nevodivým povlakem. Jestliže je mě
řená látka nevodivá, je vnější elektrodou vodivá válcová plocha nebo
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vodivý plášť nádoby. Pro volbu typu elektrody platí, že pro látky s měrným
elektrickým odporem lze použít neizolovanou elektrodu. Hodnota kapacity snímače
je většinou měřena pomocí střídavých můstků.
Hydrostatický snímač hladiny - určuje nepřímo hladinu kapaliny měřením
hydrostatického tlaku u dna nádoby. Vyhodnocovacími přístroji jsou snímače tlaku
připoje né ke dnu nádrže. V tlakových nádobách je obvyklé měřit výšku hladiny
snímáním tlaku nad hladinou a u jejího dna, aby se tak kompenzoval vliv
statického tlaku.
Ultrazvukový snímač hladiny - vyhodnocuje úroveň hladiny (i sypkých látek) na
základě časového intervalu mezi vysláním a přijetím ultrazvukového signálu
měřenou látkou. Jeho výhodou je bezkontaktní měření v rozsazích až desítky
metrů. Výměna snímače jemožná za provozu zařízení.
Radarové snímače hladiny - rozdělujeme na bezkontaktní (pulsní nebo se spojitým
frekvenčně modulovaným signálem) a na kontaktní.
Bezkontaktní pulsní radar vyhodnocující standardním způsobem dobu mezi
vysíláním a přijetím signálu je zatížen chybami vzniklými náhodnými signály
(odrazy od stěn, dna).
V současnosti se používají radary se spojitým frekvenčně modulovaným signálem
(FMCW). Vysílaná frekvence radaru v určitém časovém intervalu lineárně roste v
rozmezí jednotek GHz, to znamená, že radar je spojitě se přelaďujícím vysílačem
elmg. vlnění. Přijímaná frekvence se tedy liší od právě vysílané frekvence a z jejich
rozdílu lze získat nízkofrekvenční signál (kHz), jehož frekvence je úměrná
vzdálenosti měřené hladiny od antény.
Radioizotopové snímače hladiny
Pracují na principu vyhodnocení změny zářivého toku
a) jeho absorbcí průchodem proměnnou vrstvou měřeného prostředí
b) vlivem změny vzdálenosti mezi zdrojem a detektorem záření
2.5 Snímače fyzikálních a chemických vlastností kapalin a plynů
a) Měření vlhkosti plynů
Kondenzační metoda - založena na měření rosného bodu plynu pomocí
ochlazovaného zrcátka, které je obtékáno plynem. Při zamlžení zrcátka (změna
odrazivosti dopadajícího světla) se odečte teplota a z diagramu se určí vlhkost.
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Hygrometrická metoda - využívá vlastností některých látek absorbovat vlhkost a
měnit přitom určitý parametr (délku, vodivost, kapacitu). Změnu délky vlivem
vlhkosti vykazují např. lidské vlasy.
Nevýhodou vlasových je nelineární průběh charakteristiky a malá přesnost (4 %).
Psychrometrická metoda - založena na principu měření rozdílu teplot dvou blízko se
umístěných teploměrů a to „suchého“, jehož jímku obtéká měřený plyn, a
„mokrého“ , jehož jímku obaluje zvlhčovaná punčoška. Účinkem proudícího plynu
dochází k odpařování vody tím více čím je relativní vlhkost plynu menší. Teplo
potřebné k odpaření je odnímáno z vlhké tkaniny a tím dojde k poklesu teploty
„mokrého teploměru. Z rozdílu teplot obou teploměrů se určí relativní vlhkost.
b) Stanovení složení kapalin a plynů měřením elektrické vodivosti
Stanovení koncentrace kyselin a zásad a především iontů rozpustných solí v
roztocích se provádí měřením měrné vodivosti analyzovaného roztoku. Jestliže je
mezi dvěma elektrodami definované plochy a vzdálenosti v elektrostatickém poli
kondenzátoru či magnetickém poli cívky sloupec kapaliny, je částí elektrického
obvodu a představuje impedanci obvodu určující proud odpovídající obsahu iontů v
analyzovaném roztoku. Měření složení je tak převedeno na stanovení elektrického
proudu (impedance) objemu analyzované kapaliny.
Snímače vodivosti dělíme podle způsobu měření do dvou skupin:
·

elektrodové snímače (dvouelektrodové, čtyřelektrodové)

·

bezelektrodové snímače (nízkofrekvenční, vysokofrekvenční)

c) Stanovení složení plynů na principu tepelné vodivosti
·

tepelně-vodivostní analyzátory využívají ke své funkci rozdílnou tepelnou
vodivost analyzovaného plynu a porovnávacího (referenčního) plynu, u
spalitelných plynů se určuje změna teploty snímače vlivem spalného tepla.

d) Stanovení složení plynů na principu magnetické susceptibility.
·

tyto analyzátory využívají silový účinek magnetického pole vtahujícího
paramagnetické plyny (kyslík), které se ohřevem stávají diamagnetickými.

e) Potenciometrická analýza kapalin - měření pH
·

užitím pevných keramických elektrolytů
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2.6. Snímače optických veličin
Snímače rozdělujeme na aktivní (generátorické), na kterých při dopadu záření
vzniká elektrické napětí a pasivní snímače, měnící pouze určitý parametr.
Fotoodpor
Využívá změny elektrické vodivosti některých polovodičových materiálů působením
světelného toku.
Fotodioda
Plošná dioda, jejíž přechod PN je ovlivňován světelným tokem. Fotodiody mají
velkou citlivost, zatížitelnost a dlouhodobou stálost, jejich mezní kmitočet je nižší
než 100 kHz. Zlepšení frekvenčních vlastností je dosaženo konstrukcí tzv. PIN diody
nebo lavinové fotodiody.
Fototranzistor
Optoelektrický prvek v němž je proud vzniklý absorbcí záření zesílen tranzistorovým
jevem. Integrované obvody s fototranzistorovým snímačem a lineárním výstupním
signálem se používají ve fotografických přístrojích, fotoblescích apod.
Fototyristor
Fototyristor je čtyřvrstvá struktura se třemi přechody PN a s vyvedenou řídící
elektrodou G, takže za tmy má vlastnosti jako normální tyristor. Při konstantním
proudu řídící elektrody se růstem intenzity dopadajícího zářivého toku E zmenšuje
blokovací napětí. Tím je možno řídit citlivost fototyristoru, tzn. velikost dopadajícího
toku při kterém tyristor spíná. Výhodou fototyristoru je galvanické oddělení řídícího
obvodu od spínané struktury a zátěže.
Optron je vazební optoelektrický člen tvořený řízeným zdrojem záření a
fotoelektrickým přijímačem, které jsou uspořádány v jediném konstrukčním celku.
Jako řízený zdroj se nejčastěji používá světelná dioda, přijímačem bývá
fototranzistor, případně lavinová dioda nebo fototyristor. Používá se hlavně jako
prvek pro galvanické oddělení obvodů (oddělení snímačů a akčních členů od V/V
obvodů mikroelektronických řídících systémů).
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2.7. Snímače magnetických veličin
Magnetoodpor
Dvojpólový prvek, jehož změna odporu vzniká zakřivením (tím i prodloužením)
dráhy nosičů náboje v polovodičovém materiálu vlivem vnějšího magnetického pole.
Magnetoodpory se používají jako bezkontaktně buď dvoupolohově nebo spojitě
řízené odpory a to prostřednictvím permanentních magnetů, které se k nim přiblíží
nebo elektromagnetů, do jejichž vzduchové mezery se magnetoodpor vloží.
Magnetodioda
Pracuje na principu injekce nosičů náboje, jejichž doba života je řízena účinkem
vnějšího magnetického pole. Při vložení diody do vnějšího magnetického pole a její
polarizaci v propustném směru dochází silovým účinkem magnetického pole k
vychylování pohybujících se nosičů náboje do zóny rekombinace nebo opačným
směrem od rekombinační zóny. Tento jev vyvolá v prvním případě pokles proudu, v
druhém případě zmenšování odporu a nárůst proudu. Má větší citlivost než
magnetoodpor nebo Hallova sonda a proto se používá pro měření slabých
magnetických polí (řádově 10-4T).
Magnetotranzistor
Je to planární tranzistor se dvěma kolektory pracující jako diferenciální zesilovač.
Při nulové indukci jsou oba proudy shodné. Vložením tranzistoru do magnetického
pole mezi nimi vznikne rozdíl (diference) proudů odpovídající indukci B.
Rozlišitelnost indukce magnetického pole je do hodnot 10-7T.
Hallova sonda
Protéká-li polovodičovou destičkou tloušťky d elektrický proud I, pak jejím vložením
do mg pole s indukcí B, jejíž směr je kolmý na směr proudu, vznikne na kontaktech
ve směru kolmém na rovinu vektorů I, B tzv. Hallovo napětí UH.
Hallova sonda se používá k měření řízení elektrických veličin (indukce mg. pole,
modulace ss proudu proudem střídavým) a mechanických veličin (poloha, otáčky,
zrychlení). Na rozdíl od magnetodiody a magnetotranzistoru je citlivost Hallovy
sondy několikanásobně menší, ale nezávisí na hodnotě mg. indukce.
Prostředky pro přenos a úpravu signálu
Zdroje informace technických systémů jsou v převážné míře tvořeny výstupními
signály snímačů elektricky i neelektricky měřených technických veličin a mají
zpravidla analogový charakter. Tento signál je třeba převést na jednotný nebo
unifikovaný signál, nutný pro vzájemné propojování prvků řídících systémů
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různých výrobců a výkonově upravit pro přenos informace na větší vzdálenosti. V
některých případech se signály transformují pro další zpracování a přenos užitím
jiného druhu fyzikálního nosiče signálu. To se realizuje tzv. mezisystémovými
převodníky.
Měřící a řídící technika se často orientuje na elektronické číslicové zpracování dat.
Proto je třeba realizovat převod analogových veličin na číslicové a po číslicovém
zpracování v některých případech je nutný převod zpět do analogového tvaru. Tyto
převody se uskutečňují pomocí analogově-číslicových (A/Č, A/D) nebo číslicověanalogových (Č/A, D/A) převodníků.
Prostředky pro přenos signálu
Ne každý signál je možno zpracovat v místě jeho vzniku. Proto je nutno přenést
informaci z místa jejího vzniku do místa jejího zpracování, uložení nebo využití.
Prostředky pro přenos signálu můžeme rozdělit podle použité energie signálu.
a) Mechanický signál
Tento signál je přenášen táhly, bowdeny, řemeny, ozubenými koly, třecími převody,
membránami, vlnovci, písty atd. Jsou to tedy především prvky pro přenos síly a
výchylky. Dosah mechanického signálu je malý, rychlost je poměrně velká, ale
možné setrvačné síly a tření vyžadují značné přestavné síly. Teplotní vlivy a vůle
mohou vnášet chybu výchylky.
b) Pneumatický a hydraulický signál
Tento signál je přenášen různými typy potrubí a to podle přenášeného tlaku (tyto
signály mohou vedle informace přenášet i výkon). Pro pneumatiku se používají
plastová nebo kovová potrubí. Pro hydrauliku se používají ocelové trubky nebo
vysokotlaké pryžové hadice.
Při přenosu pneumatického signálu potrubím dochází ke zpožděním, která jsou
často mnohokrát větší než zpoždění přístrojů a proto je tento přenos vhodný pouze
tam, kde sledovaný systém sám má velké časové konstanty.
Hydraulické systémy používají pro přenos tlaku potrubí o značném tlaku (až desítky
MPa) a problémy zde působí setrvačné síly pohybujícího se sloupce kapaliny v
souvislosti s její nestlačitelností. Při náhlém zastavení průtoku může dojít k
tlakovým rázům, které mnohokráte převyšují pevnost potrubí. Proto se hydraulická
potrubí volí co nejkratší a nelze realizovat prostorově rozsáhlejší hydraulická
zařízení. Zpoždění signálu zde nehraje takovou roli jako u pneumatických signálů
(rychlost šíření je v kapalině asi pětkrát vyšší než ve vzduchu).
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c) Elektrický signál
Analogové i číslicové systémy využívají pro přenos informace v zásadě stejná
přenosová prostředí.
Přenosové prostředky používané v současnosti jsou nízkofrekvenční kabely se
symetrickými páry (12 až 30 telefonních kanálů / pár), vysokofrekvenční kabely (60
až 480 telefonních kanálů / pár), koaxiální kabely (šířka pásma 12 až 60 MHz
analogově nebo až 400 Mbit/s).
d) Optický signál
Přenos optického signálu je možný atmosférou, vakuem, kosmickým prostorem a
především různými typy světlovodů. Optickými spoji lze přenášet signál v analogové
nebo digitální podobě. Optické záření lze přitom modulovat téměř všemi známými
způsoby modulace: amplitudově, frekvenčně, fázově změnou polarizace, popř.
různými kombinacemi těchto způsobů. Optická vlákna se používají v širším měřítku
od 90.let.
Vlastnosti světlovodů jsou dány mimo jiné jejich propustností pro přenášenou
vlnovou délku optického paprsku (rozhoduje o vzdálenosti opakovačů) a jejich
mechanickou pevností. Optická vlákna dělíme podle konstrukce na skleněná
jednovidová a mnohovidová a na plastová.
Jednovidová vlákna (jeden vid = jedna cesta) jsou velmi tenká a používají se pro
přenos na velké vzdálenosti (vzdálenost opakovačů až 40 km). Útlum 1 – 5 dB/km.
Mnohovidová vlákna (mohou mít mnoho drah) používají se na malé vzdálenosti,
řádově km až desítky km. Útlum až 40 dB/km.
Plastová vlákna mají průměr kolem 1 mm a jsou využitelná na krátké vzdálenosti.
Mohou převést značný světelný tok a jsou laciná.
Zesilovače, tvarovače a filtry
Při přenosu signálu na větší vzdálenosti dochází k útlumu signálu, a proto je třeba
obnovit energii, popř. i tvar signálu. Proto se na dlouhá analogová vedení musí
zařazovat zesilovače.
Pro diskrétní signál se do vedení zařazují tzv. tvarovače signálu, které obnoví
původní obdélníkový tvar i amplitudu diskrétního signálu.
Při přenosu se signál zatíží šumem a je proto třeba tento šum od signálu oddělit. K
tomu se používají filtry. Podle cíle zpracování a vztahu signálu a šumu ve
zpracovaném signálu pak rozeznáváme různé druhy filtrů.
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Signálové a mezisystémové převodníky
Tyto převodníky slouží pro generování jednotného nebo unifikovaného signálu z
přirozených signálů. Vznikajících v senzorech. Umožňují, aby všechny prvky
systému mohly pracovat se stejným rozsahem signálu. Potom pro různé fyzikální
veličiny i jejich různé rozsahy stačí použít vhodný signálový převodník a všechny
další prvky a přístroje jsou již shodné. Rozdíl mezi signálovými a mezisystémovými
převodníkem spočívá v tom, že signálové převodníky transformují přirozený fyzikální
signál na jednotný, zatímco mezisystémové převodníky transformují jednotný signál
jedné energie na jednotný signál jiné energie.
Analogově-číslicové převodníky
Jsou to elektronické systémy převádějící spojitě proměnný vstupní signál (zpravidla
napětí) na posloupnost číselných hodnot. Lineárnímu signálu proto odpovídá na
výstupu převodníku funkce odstupňovaná v tzv. kvantech, jejichž velikost určuje
rozlišovací schopnost převodníku. Spojitému signálu na vstupu odpovídá určitý
počet kvant na výstupu.Podle způsobu jak tento převod realizují, rozdělujeme
převodníky do dvou skupin:
a)
přímé převodníky - s kvantováním měřené veličiny jejichž výstupem je přímo
počet kvant
- patří sem převodníky kompenzační a komparační
b)
převodníky s mezipřevodem měřené veličiny na čas nebo frekvenci, u nichž ke
kvantování dochází v časové oblasti. Patří sem převodníky s jednoduchou nebo
dvojitou integrací a převodníky napětí-frekvence.
Číslicově-analogové převodníky
Používají se k převodu vstupní číselné hodnoty vyjádřené v binárním kódu na
odpovídající výstupní hodnotu spojitého signálu, kterým je zpravidla napětí. V
automatizační technice se Č/A převodníky používají k převodu výstupních signálů
číslicových řídících členů na analogový signál ovládání spojitých akčních členů.
Dále se používají k převodu číslicových signálů pro analogové zobrazení
ukazovacími měřícími přístroji nebo zobrazení výchylky paprsku obrazovky
číslicového osciloskopu. Nejužívanější jsou převodníky s váhovými odpory a s
odporovou sítí R-2R.
Prvky pro zpracování informace
Způsob zpracování signálu bude záviset na druhu signálu a na druhu energie, která
je nositelkou příslušné informace.
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1) Zesilovače
Jejich činnost spočívá v tom, že malým vstupním signálem ovládáme velký tok
energie. Proto zesilovače musí vždy mít napájení. Zesilovače se mezi sebou liší
druhem signálu, konstrukcí, zesílením a hlavně, úkoly které mají plnit.
Zesilovače můžeme rozdělit na spojité a nespojité (stykač), podle energie na
elektrické, pneumatické a hydraulické, podle statických vlastností na lineární a
nelineární, podle dynamických vlastností na stejnosměrné, nízkofrekvenční,
vysokofrekvenční a širokopásmové., podle vlastností výstupu na symetrické a
nesymetrické, podle funkce na zesilovače operační, výkonové a oddělovací a podle
konstrukce (elektronkové, tranzistorové, tyristorové, integrované, magnetické atd.).
Velký vliv na vlastnosti zesilovačů mají zpětné vazby. Ty ovlivňují stabilitu, zesílení,
linearitu, dynamické vlastnosti, a impedanci. Důležitým parametrem zesilovačů je
ztrátový výkon, který se při práci zesilovače přemění v teplo, které je nutno odvést
(chlazení).
Operační zesilovače
Jsou základní aktivní součástkou pro zpracování analogového signálu. Jsou určeny
k tomu, aby ve spojení se zpětnou vazbou realizovaly požadovaný přenos signálu.
Ideální operační zesilovač by měl mít nekonečné zesílení, z důvodu zátěže
předchozích obvodů by měl mít nekonečný vstupní odpor a z důvodu minimálního
zkreslení výstupního signálu i nulový výstupní odpor (ideální zdroj).
2) Členy pro logické operace
a) Elektrické prvky pro logické operace
Nejstaršími prvky pro logické operace jsou relé, popřípadě stykače. Slouží k
mechanickému propojení elektrické cesty. Stykače jsou určeny pro spínání větších
výkonů. Relé dělíme na elektromagnetická, jazýčková polarizovaná a
magnetoelektrická.
Napětí, při kterém relé zapíná, je vždy větší než napětí, při kterém relé odpadne a
vypne. Poměr obou napětí se nazývá přídržný poměr ( bývá kolem 0,8) a zamezuje
vypínání zapnutého relé při malém kolísání napětí na cívce. Elektromagnetické relé
má značné zesílení, ale je však ve srovnání s elektronickými prvky rozměrné a
hmotné a jeho kontakty trpí opalováním.
b) Elektronické prvky pro logické operace
V současné době jsou logické úlohy řešeny převážně elektronicky s použitím
techniky na bázi tranzistorů. Jednodušší pracovní logické obvody mohou být
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realizovány pomocí logických prvků na základě RTL, DTL, TTL nebo pomocí
integrovaných obvodů (viz. kap. 2). Složitější úlohy, především s proměnným
programem, se řeší pomocí programovatelných automatů a PC.
c) Pneumatické prvky pro logické operace
V šedesátýsh letech nastal bouřlivý rozvoj tzv. fluidiky. Vznikalo mnoho principů,
pomocí kterých bylo možno realizovat i složité logické funkce. Všechny typy
nezávisle na materiálu, ze kterého byly vyrobeny, byly necitlivé na
elektromagnetické a radiační rušení (využití ve vojenské technice). Při malých
rozměrech však byly citlivé na čistotu napájecího plynu (kapaliny).
V současné době již tato technika má pouze okrajový význam, neboť rozvoj
elektroniky umožnil dostatečnou integraci i dostatečnou odolnost obvodů proti
rušení.
V současné době se používají pneumatické logické prvky tam, kde se nevyplatí
transformovat pneumatický signál na elektrický. Pomocí nich jsou realizovány
pouze jednodušší logické funkce.
Mezi prostředky pro zpracování patří samozřejmě i programovatelné automaty,
které již zde byly popsány, a regulátory, které budou popsány ve čtvrtém ročníku.
4.6.17 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.
Pohony
Pohony můžeme rozdělit na pohony určené pro ovládání regulačních orgánů a na
pohony speciální, které jsou řešeny pro každou aplikaci individuálně. Podle energie,
která je využitá ke konání práce pohonů, rozlišujeme pohony elektrické,
pneumatické a hydraulické.
Pohony můžeme dále rozdělit podle výstupního signálu na spojité (proporcionální) a
nespojité (dvoupolohové) a podle dráhy pohybu jejich výstupní části na posuvné,
kyvné a rotační. Podle chování v čase je dělíme na statické a astatické.

strana 175 (celkem 342)

„Studie novinek v oboru“

Pro řízení procesů jsou na pohony kladeny tyto požadavky:
a) Přímočarý pohyb pro ovládání polohy regulačních ventilů a šoupátek v rozsahu
řádově desítky až stovky mm při silách 100 N až 100 MN.
b) Úhlové vychýlení mechanizmu pro ovládání škrtících klapek, žaluzií, kohoutů atd.
c) Otáčivý pohyb (až desítky otočení)
U pohonů se mohou používat tato přídavná zařízení :
a) Zařízení pro definování chováni pohonu v případě výpadku napájecí energie (např.
dosažení předepsané polohy, brzda) – zajištění tzv. pasivní bezpečnosti.
b) Zařízení pro ruční ovládání regulačního orgánu.
c) Vysílač skutečné polohy regulačního orgánu ( pro ruční ovládání nebo pro
vytvoření zpětné vazby)
d) U elektrických pohonů koncové spínače (polohové nebo momentové).
1. Elektrické pohony
Elektrické motory
Základní vlastnost elektrického motoru, která rozhoduje o jeho použití je určena
jeho mechanickou charakteristikou – závislost zatěžovacího momentu na otáčkách.
Dále rozhoduje, zda má konstantní nebo proměnné otáčky a způsob a rozsah jejich
ovládání. Z hlediska praktického nasazení pohonu nás pak zajímá přetížitelnost
motoru, tepelná a klimatická odolnost, krytí a ochrana proti explozi. Podle
napájecího napětí dělíme elektrické motory na stejnosměrné a střídavé. Podle
funkčního principu na stejnosměrné, indukční a synchronní.
a)

Stejnosměrné motory

Jsou konstrukčně shodné s dynamem, tzn. že musí mít komutátor, který zajišťuje
přepínání mezi póly statoru a rotoru a tím vytváří trvalý točivý moment. Magnetické
obvody těchto motorů jsou z kompaktních materiálů. Stejnosměrné motory dělíme
na sériové, derivační a kompaudní.
• Derivační motor
o budící vinutí zapojeno paralelně k rotoru
o otáčky můžeme měnit změnou budícího proudu
o nastavené otáčky se mění se zatížením jen málo a lze využít rekuperaci
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• Sériový motor
o budící vinutí je zapojeno do série s vinutím rotoru
o se zatížením klesají otáčky nebo jinak – s klesajícími otáčkami vzrůstá
moment (výhodné pro startér automobilu, tramvaj atd.)
o při odlehčení rotoru nebezpečně narůstají otáčky
• Kompaudní motor - vznikne spojením derivačního a sériového motoru. Hlavní
póly nesou derivační i sériové vinutí. Podle toho jak velké jsou magnetomotorické
síly těchto vinutí a jakým směrem magnetují, lze dosáhnout různých tvarů
charakteristik. Převládá-li sériové vinutí, tak derivační vinutí pouze zamezuje, aby
se nezvýšily otáčky při úplně odlehčeném motoru. Převládá-li derivační vinutí, lze
sériové vinutí využít pro zvýšení záběrového momentu. U tohoto motoru lze brzdit
rekuperací.
b)

Indukční (střídavé) motory.

Podle fází je dělíme na jednofázové a třífázové, podle konstrukce a způsobu provozu
na synchronní, asynchronní, komutátorové, se stíněným polem a krokové.
·

Jednofázové komutátorové motory.

Mají podobnou konstrukci a vlastnosti jako stejnosměrné stroje. Dnes se používají
především sériové zapojení. Liší se pouze tím, že mají magnetické obvody rotoru i
statoru skládané z plechů. Moment není konstantní, ale sinusově kolísá s
dvojnásobnou frekvencí napájecího proudu. Mají velkou závislost otáček na
zatěžovacím momentu, avšak nemají omezenou hodnotu maxima otáček, jako např.
asynchronní motory (50 Hz – 3000 ot/min). Jmenovité otáčky se volí kolem 10 000
ot/min i vyšší. Používají se u ručního nářadí apod. Jejich nevýhodou je vznik
vysokofrekvenčního výboje na komutátoru. Proto je třeba tyto výboje odrušit
(odrušovací kondenzátory).
·

Asynchronní třífázové motory.

Tři fáze napětí a proudu přivedené do tří statorových vinutí motoru vytvoří kruhové
točivé pole, jehož směr je určen sledem jednotlivých fází. Přehození dvou fází
způsobí změnu smyslu otáčení točivého pole a tím i hřídele motoru. Rotor motoru
nemá žádné vinutí, ale pouze vodivě propojenou klec – motor nakrátko. Regulaci
otáček můžeme provést stupňovitě, je-li motor vybaven přepínatelnými póly, nebo
změnou frekvence pomocí frekvenčního měniče.

strana 177 (celkem 342)

„Studie novinek v oboru“

·

Jednofázové motory.

Jsou odvozeny z asynchronních motorů třífázových. Při jednofázovém napájení mají
však třífázové motory nulový rozběhový moment a proto se normálně sami nemůžou
rozběhnout. Rozběhu dosáhneme vřazením odporu nebo kapacity do série s
pomocnou fází. Zjednodušenou konstrukcí dostaneme jednofázový asynchronní
motor s hlavní a pomocným vinutím. Tyto motory jsou jednoduché, nenáročné a
nevyžadují třífázový rozvod.
c) Krokové motory
V současné technické praxi se používají tři druhy krokových motorů : krokové
motory s pasivním rotorem , krokové motory s aktivním rotorem a krokové motory s
odvalujícím se rotorem.
Krokové motory s pasivním rotorem
Jako u všech krokových motorů je vinutí pouze na statorové části motoru. Rotor je
v případě pasivního rotoru tvořen svazkem plechů nalisovaných na hřídel. Plechy
mají tvar, který tvoří pólové nástavce. Motory s pasivním rotorem mohou být tří a
vícefázové. Prakticky se používají čtyři nebo pět fází.
·

Krokové motory s aktivním rotorem.

Jejich rotor obsahuje magneticky aktivní část – permanentní magnet. Podle
uspořádání pólů magnetu rozlišujeme krokové motory s:
·

s radiálně polarizovaným magnetem
o obvykle čtyř a vícepólovým
o někdy označovány jako PM

·

s axiálně polarizovaným permanentním magnetem - vždy dvojpólový magnet
o nejvíce rozšířené, jsou u nich prvky konstrukce
o motorů jak s pasivním tak s aktivním rotorem
o obvykle označovány jako hybridní

2. Pneumatické pohony.
Vyznačují se jednoduchým a robustním provedením, čistotou provozu, vysokou
provozní spolehlivostí, velkými přestavnými silami (řádově až 104 N) a poměrně
krátkými přestavnými dobami. Jsou vhodné do provozů s agresivním prostředím i
nebezpečím požáru či exploze a to vše při nízké ceně.
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Pneumatické pohony dělíme, podle prvku převádějícího tlak na sílu nebo výchylku,
na pohony s membránou, pístem, vlnovcem a speciální, podle způsobu generování
pohybu na jednočinné a dvojčinné a podle dráhy výstupního prvku na posuvné,
kyvné a rotační a podle signálu na spojité (proporcionální) a nespojité.
a) Membránové pohony.
Můžeme je rozdělit na pohony pro proporcionální činnost a pohony pro nespojitou
činnost (dvoupolohové).
Membránové pohony pro proporcionální činnost se používají především v oblasti
spojité regulace pro pohon regulačních orgánů. Vyrábí se ve velkých sériích a ve
stavebnicovém uspořádání. Jejich výhodou je dokonalá těsnost, nevýhodou je
relativně malý zdvih.
a)
Pístové pohony.
Předností pneumatických pístových pohonů je jejich možný velký zdvih (řádově až
metry), robustnost a spolehlivost konstrukce, značné síly (desítky kN) nebo
momenty (stovky Nm), malý zastavěný prostor a relativně nízká cena. Jejich
nevýhodou je značné tření při pohybu, a možná netěsnost. Životnost
pneumatických pohonů pro ovládání se udává v km dráhy (např. 10 000 km).
Pístové pohony určené pro regulaci musí být vybaveny korektorem, který umožní
přesné polohování.
Pístové pohony určené pro ovládání jsou většinou dvoupolohové. U těchto pohonů
se nedoporučuje radiální zatěžování pístnice, protože to snižuje životnost pohonu.
3. Hydraulické pohony
Pracovní tlaky používané v hydraulických řídících obvodech dosahují tlaků řádově
až desítky Mpa. Nelze tedy rozumně použít membránu jako převodový prvek a
pružinu pro vratný pohyb. Hydraulické pohony jsou proto zásadně dvojčinné a
chovají se jako astatické členy, tj. mají integrační charakter činnosti. Jsou schopny
generovat největší síly nebo momenty, při malých dobách přestavení a současně při
nejmenších možných rozměrech i tíze pohonů, ve srovnání s jinými typy pohonů.
Proto se používají v mobilní technice – pozemní vozidle, lodě, letadla, atd. Pracují
obvykle s elektronickým zařízením. Principem se hydraulické pohony celkem neliší
od pístových dvojčinných pohonů.
Problémem hydraulických pohonů je jejich nečistý provoz a jsou problematické tam,
kde je nebezpečí požáru. Jsou-li použity pro spojitou regulaci průmyslových
zařízení, tvoří vždy jednu stavební jednotku s čerpadlem, zásobní nádrží oleje a
rozvaděčem. Důvodem je nutnost omezení délky rozvodu kapaliny, ve které při velké
délce vznikají, díky nestlačitelnosti a setrvačným silám, velké tlakové rázy.
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4. Regulační orgány
Regulační orgány můžeme rozdělit na speciální regulační orgány a na regulační
orgány pro všeobecné použití.
Speciální regulační orgány jsou zpravidla integrální součástí regulační soustavy
jsou konstruovány výhradně pro jeden účel, např. rozváděcí kola vodních turbín,
ventil průtoku chladící vody v chladiči automobilu atd.
Regulační orgány pro všeobecné použití jsou určeny pro ovládání průtoků plynů,
par a kapalin. Podle konstrukce je můžeme rozdělit na ventily, kohouty, šoupátka,
klapky a žaluzie. Každý regulační orgán musí být dimenzován na jmenovitý
pracovní tlak PN a jmenovitou světlost DN. Současně musí vyhovovat i svou
tepelnou a korosivní odolností protékajícímu médiu.
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5 Obor „Automechanik“
Automobilový průmysl je průmyslové odvětví, které se zabývá vývojem, výrobou,
marketingem a prodejem motorových vozidel.
Slovo automobil (zastarale kolojezd) pochází z řeckého άυτο („áuto“), samostatně a
latinského mobilis ve významu pohyblivý. Automobil je tedy definován jako
samostatně se pohybující pozemní dopravní prostředek, který je nezávislý na
kolejích nebo trolejích a k jehož pohybu není třeba tažných zvířat či lidské síly a je
schopen se po zemi pohybovat díky svému vlastnímu pohonu.
Historie světová
Nejvýznamnější část historie automobilů se začala psát koncem 18. století, kdy byly
realizovány první úspěšné pokusy s vozidly poháněnými parním strojem. K jejich
prvním konstruktérům patřili Skot James Watt a nebo Francouz Nicolas Joseph
Cugnot.
Počátek 19. století byl stále doménou parních strojů, které se postupně zlepšovaly a
zrychlovaly. Nic to ovšem neměnilo na jejich provozní náročnosti a těžkopádnosti.
Zvrat nastal ve druhé polovině 19. století, kdy se konstruktérům podařilo zprovoznit
první spalovací motory. V letech 1862 až 1866 vyvinul Nicolaus Otto první čtyřdobý
spalovací motor.
Vlastní vývoj dnešních automobilů začal v roce 1885 v německém Mannheimu u
Karla Benze, který si nechal patentovat svoji motorovou tříkolku. V roce 1887 zcela
nezávisle na Karlu Benzovi začal automobily stavět také Gottlieb Daimler, který při
výrobě motorů spolupracoval s Wilhelmem Maybachem. V roce 1897 pak Rakušan
Rudolf Diesel sestrojil první provozuschopný vznětový motor.

Obr. 94 - První Benzův automobil z roku 1885

Prvním automobilem zkonstruovaným na území dnešní České republiky byl v roce
1897 Präsident (na počest prezidenta rakouského autoklubu) postavený v
Kopřivnické továrně pro výrobu a prodej kolejových vozidel. V roce 1898 následoval
první nákladní automobil.
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Koncem 19. století se rovněž objevily první elektromobily. Soutěž mezi automobily s
parním, elektrickým a spalovacím motorem trvala téměř až do konce prvního
desetiletí 20. století. Poté začaly dominovat automobily se spalovacím motorem, i
když z hlediska efektivity přenosu energie je i po století vývoje dvakrát výhodnější
elektromobil.
Ve dvacátém století se benzínem či naftou poháněné automobily staly
nejvýznamnějším dopravním prostředkem. Revoluci ve výrobě a masové rozšíření
automobilů odstartoval v USA Henry Ford tím, že vymyslel a vyrobil lidově dostupný
automobil. Slavný Ford model T byl uveden na trh v roce 1908 a byl vyráběn až do
roku 1927.
Historie česká
Od roku 1905, kdy se v Praze konala oficiální výstava automobilů, se o
automobilovém průmysl hovoří jako o novém průmyslovém odvětví. O tři roky
později vzal stát motorismus na vědomí a Panská sněmovna přijala Zákon o
povinném ručení. Téhož roku se objevila automobilka RAF, později známá jako Liaz.
V roce 1913 se na trhu objevují nové české značky automobilů – Premier z Chebu a
Turicum ze Slatiňan. 1914 až 1918 byli domácí výrobci automobilů
Laurin&Klement, Walter, Praga a kopřivnická Nesseldorfer Wagenbaufabrik (později
Tatra) začleněny do systému rakouské zbrojní výroby. Roku 1919 z Kopřivnice
vyjíždí první série nákladních automobilů Tatra. Roku 1925 Laurin&Klement
přechází do koncernu Škoda. O rok později sklárny v Holýšově zahájily výrobu
bezpečnostních autoskel Triplex. Vývoz automobilů stoupá, za prvních 5 měsíců
roku 1928 jich bylo vyvezeno 407. V roce 1929 se rodí nová značka Jawa (Janeček –
Wanderer). Roku 1932 začala továrna Kudrnáč v Náchodě jako první s výrobou
pneumatik v ČSR. Roku 1934 vznikla v Táboře továrna na výrobu zapalovacích
svíček Brita. Před koncem druhé světové války roku 1945 byla téměř zničena
továrna Praga a došlo ke znárodnění více než 60 % průmyslu do velkých národních
podniků jako byly Automobilové závody, PAL (Příslušenství automobilů a letadel),
Barum (Baťa, Rubena, Matador) či Mototechna. Roku 1947 byla zahájena výroba
syntetického benzínu v Záluží u Mostu. Poslední den roku 1952 vznikla v Jablonci
nad Nisou národní podnik Autobrzdy. Od roku 1959 Barum vyrábí bezdušové
pneumatiky. Roku 1965 byly vytvořeny ČAZ – Československé automobilové závody,
které fungovaly jako řídící centrum automobilového průmyslu až do roku 1988.
Roku 2005 zahájena komerční výroba osobních automobilů v TPCA Czech v Kolíně
a o 2 roky později firma Karosa mění název na Iveco Czech Republic. Koncem roku
2008 zahájena výroba osobních automobilů v HMMS Nošovice.
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Situace v Ústeckém kraji (% podíl v oblasti na HDP)

Tabulka 19: Regionální makroekonomické ukazatele

Ukazatele

2006

2007

2008

Hrubá přidaná hodnota (mil. Kč)

189 487 201 555 213 744

Hrubý domácí produkt (mil. Kč)

209 997 224 225 237 402

Podíl
kraje
na
republiky v % (ČR = 100)

HDP

České

6,5

6,3

6,4

v mil. EURO

7 409

8 076

9 517

v mil. PPS1)

12 269

13 091

13 484

106,2

102,2

103,2

Hrubý domácí produkt

Vývoj
HDP
ve
předchozí rok = 100
Hrubý
na 1 obyvatele

stálých

domácí

cenách,
produkt

v Kč

255 100 271 616 284 558

v EURO

9 001

9 782

11 407

v PPS1)

14 904

15 858

16 163

průměr ČR = 100

81,3

79,3

80,5

průměr EU 272) v PPS1) = 100

63,2

63,7

64,4

Hrubý
na 1 obyvatele

domácí

Hrubý
domácí
na 1 zaměstnance v Kč
průměr ČR = 100

produkt

produkt

708 015 749 623 760 788
91,4

90,7

89,4

1) PPS – jednotka pro měření kupní síly
2) EU 27 – 27 členských států Evropské unie
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Tabulka 20: HDP v ČR

1. čtvrtletí 2009

917 703

HDP zpracovatelský průmysl
(v mil. Kč)
198 422

2. čtvrtletí 2009

902 958

191 240

3. čtvrtletí 2009

905 914

185 400

4. čtvrtletí 2009

915 297

189 266

1. čtvrtletí 2010

905 017

200 968

Čtvrtletí, rok

HDP celkem (v mil. Kč)

V roce 2008 se kraj podílel na tvorbě hrubého domácího produktu v České
republice 6,4 %. V přepočtu na jednoho obyvatele dosahuje 80,5 % republikového
průměru a je mezi kraji na jedenácté pozici.

Tabulka 21: Struktura hrubé přidané hodnoty podle odvětví OKEČ

2006

2007

2008

Hrubá přidaná hodnota celkem (mil. Kč) 189 487 201 555 213 744
D

Zpracovatelský průmysl

G

29,2

28,6

26,9

8,9

8,5

8,4

Obchod;
opravy
motorových
vozidel a výrobků pro osobní
potřebu
a převážně
pro
domácnost

Tabulka 22: Průměrný počet podniků v průmyslu podle odvětví OKEČ

Odvětví

2006

2007

2008

Průmysl celkem

172

170

184

D Zpracovatelský průmysl

161

159

172

13

15

15

DM
výroba
dopravních
prostředků a zařízení
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Tabulka 23: Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu podle odvětví OKEČ

Odvětví

2006

Průmysl celkem

2007

2008

63 369 64 959 67 122

D Zpracovatelský průmysl

50 506 51 728 54 578

DM
výroba
dopravních
6 196
prostředků a zařízení

8 193

8 392

Tabulka 24: Základní ukazatele průmyslu podle krajů v roce 2008

Tržby za prodej vlastních výrobků
a služeb průmyslové povahy
(běžné ceny)

ČR,
kraje

Česká
republik
a
Ústeck
ý

Průměrná
Průměrný
Průměrný
hrubá
evidenční
počet
měsíční mzda
z toho podíl
počet
na
1
podnikatelský
1
tržeb
zaměstnanců
celkem
zaměstnanc
ch subjektů
zaměstnance
za přímý
(fyzické osoby)
(mil. Kč)
e
(Kč)
vývoz
(tis. Kč)
(%)
2 585

2 804
780

49,4

3 067

914 564

23 598

184

316 439

34,4

4 714

67 122

23 320

5.1 Trh práce
Automobilový průmysl patří mezi nejdůležitější průmyslová odvětví v České
republice. Produkuje více než 20 procent objemu výroby a více než 20 procent
českého exportu, přímo zaměstnává více než 120 tisíc lidí a při plném využití své
kapacity vyprodukuje více než 1,2 milionu osobních automobilů za rok.
Automobilový průmysl v České republice není založen pouze na třech hlavních
výrobcích, kterými jsou Škoda (Volkswagen Group), TPCA a Hyundai, ale
významnou roli hrají i výrobci nákladních automobilů jako například Tatra nebo
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Avia Ashok Leyland, výrobci autobusů jako například Irisbus Iveco, Sor Libchavy
nebo Ekobus, a významní dodavatelé pro automobilový průmysl. Jména jako
Bosch, Continental, Magna a Denso jsou známá po celém světě.
Mezi nejvýznamnější výrobce osobních automobilů v České republice patří
mladoboleslavská společnost Škoda Auto, kolínská společnost Toyota Peugeot
Citroën Automobile Czech a nošovický Hyundai. Nákladní automobily se vyrábějí v
kopřivnické Tatře a pražské společnosti AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS.
Společnosti Iveco Czech Republic a SOR Libchavy se orientují na výrobu autobusů.
V České republice také působí mnoho významných dodavatelů pro automobilový
průmysl.
Mezi nejvýznamnější dodavatele patří:
·

AGC Automotive Czech

·

Automotive Lighting: Jihlava, Střítež

·

Barum Continental: Otrokovice, Jičín, Brandýs, Frenštát pod Radhoštem,
Trutnov, Adršpach

·

Behr: Mnichovo Hradiště, Ostrava

·

Bosch: České Budějovice, Jihlava

·

Brano: Rakovník, Hradec nad Moravicí, Jablonec nad Nisou

·

Cadence Innovation: Liberec

·

Denso: Liberec

·

Dura: Blatná,Strakonice, Kopřivnice

·

Faurecia: Bakov nad Jizerou, Mladá Boleslav, Písek, Karviná

·

Johnson Controls: Česká Lípa, Stráž pod Ralskem, Roudnice nad Labem,
Mladá Boleslav (provozovny v Mladé Boleslavi, Benátkách nad Jizerou a
Rychnovu nad Kněžnou)

·

Lucas Varity: Jablonec nad Nisou, Frýdlant, Mladá Boleslav, Brandýs nad
Labem, Dačice

·

Visteon-Autopal: Nový Jičín, Hluk, Rychvald

·

Valeo: Rakovník, Žebrák, Humpolec

strana 187 (celkem 342)

„Studie novinek v oboru“

Tabulka 25: Postavení kraje v České republice ve vybraných ukazatelích v roce 2008

Makroekonomické
ukazatele

Ústecký kraj

Podíl na ČR v %

TRH PRÁCE
Zaměstnaní
osob)

celkem

(tis.

372,0

7,4

2,8

3,3

průmysl a stavebnictví (%)

43,4

40,5

tržní a netržní služby (%)

53,7

56,1

Míra ekonomické aktivity
(%)

57,2

Průměrný evidenční počet
zaměstnanců rok 2007 (tis.
fyz. osob)

284,3

zemědělství,
rybolov (%)

lesnictví,

20 360

Průměrná hrubá měsíční
mzda
zaměstnance rok
2007 (Kč)

18 511

zemědělství,
rybolov

15 005

lesnictví,

průmysl

20 358

stavebnictví
Nezaměstnanost
12.)

17 422
(k

Neumístění
uchazeči
zaměstnání (osoby)

58,5

15 765
20 440

18 946

31.

o

45 657

Volná pracovní místa

4 485

Míra
registrované
nezaměstnanosti (%)

10,26

13,0
4,9

5,96
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Tabulka 26: Zaměstnaní v NH podle odvětví OKEČ (VŠPS)

2006

2007

2008

363,1

361,6

372,0

D Zpracovatelský průmysl

97,4

102,4

103,3

Obchod; opravy motorových
vozidel a výrobků pro
G
osobní
potřebu
a
převážně
pro domácnost

43,1

42,1

48,3

Zaměstnaní celkem

Tabulka 27: Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle odvětví OKEČ

2005
Celkem

2006

2007

16 570

17 506 18 511

17 150

18 218 19 577

DM
Výroba
dopravních
18 365
prostředků a zařízení

19 713 20 803

G Obchod; opravy motorových
vozidel a výrobků pro osobní
13 072
potřebu
a
převážně
pro
domácnost

14 408 15 080

D Zpracovatelský průmysl

Tabulka 28: Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené
zaměstnanců v celém národním hospodářství ve zpracovatelském průmyslu

Čtvrtletí, rok

Průměrná mzda
celkem (v Kč)

Průměrná mzda ve
zpracovatelském
průmyslu (v Kč)

1. čtvrtletí 2009
2. čtvrtletí 2009
3. čtvrtletí 2009
4. čtvrtletí 2009
1. čtvrtletí 2010

22 328
22 992
23 350
25 752
22 748

20 873
21 879
22 069
23 852
21 682

počty

Přírůstek ve srovnání se stejným
čtvrtletím předchozího roku
v tis. Kč
v%
244
364
1 115
1 522
800

1,2
1,7
5,3
6,8
3,8
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Obr. 95 - Míra nezaměstnanosti v okresech České republiky k 31. 12. 2009
Tabulka 29: Vývoj na trhu práce v roce 2009 v Ústeckém kraji
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Tabulka 30: Struktura nezaměstnanosti v roce 2009 v Ústeckém kraji

5.2 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 590 000 000 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.).
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Tabulka 31: Třída osobních automobilů

Třída

Skupina
Skupina
Délka (mm)

mini

nižší

nižší
střední

střední

vyšší
střední

A00

A0

A

B

C

D

1

2

5

6

7

<5000

<5200

>5000

3.1

<3900 <4300 <4500

3.2

4.1

4.2

<
<4700 <4800
4600

vyšší luxusní

Rozvor (mm) <2500 <2600

<2700

<2800

<2900

<3000

>2900

Provozní
hmotnost
(kg)

<1700

<1800

<2000

<2400

>2000

<1200 <1700

Běžný objem
<1,2
motoru (l)

1,2–
2,0

1,6–3,2

1,6–3,5

2,0–3,5

2,5–
6,0

>4,0

Výkon (kW)

40–
132

59–190

75–210

100–270

170–
350

>300

<45

Základní části automobilu
Základními technickými částmi současných osobních automobilů jsou karoserie,
podvozek, hnací soustava, příslušenství, výstroj a výbava.
Karoserie
Karoserie představuje u většiny současných automobilů jeho nosnou část.
Poskytuje prostor pro posádku a náklad a umožňuje montáž všech ostatních částí
vozidla. Karoserie starších vozidel byla pojata jako podvozková. Byla tvořena
nosným rámem, na kterém byly přivařeny kapotovací plechy. Karoserie dnešních
vozidel je koncipována jako samonosná (neobsahuje nosný rám). Nosnou funkci
přebírají samotné kapotovací plechy. Mezistupněm je karoserie polonosná.
Karoserie hraje velmi důležitou roli při zajišťování aktivní i pasivní bezpečnosti
vozidla. Proto obsahuje deformační zóny, jejichž účelem je pohltit při nehodě co
největší množství energie.
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Podle způsobu, jakým jsou v karoserii odděleny prostory pro motor, posádku a
náklad rozdělujeme osobní vozy na:
·

Jednoprostorové - motor, posádka i náklad od sebe nejsou odděleny pevnými
příčkami karoserie. Tato konstrukce se dnes již nepoužívá.

·

Dvouprostorové - prostor pro motor je oddělen od prostoru pro posádku a
náklad.

·

Tříprostorové - oddělené prostory pro motor, posádku i náklad.

Podle tvaru karoserie rozlišujeme tyto typy osobních automobilů:
Sedan

Hatchback

Liftback

Kombi

Tříprostorový 4dveřový
pro 4–5 osob. Zadní
stěna zavazadlového
prostoru je svislá s
výraznou hranou.

Dvouprostorový 3 nebo
5dveřový pro 4–5 osob.
Zavazadlový
prostor
přístupný
dveřmi
ukotvenými ve střeše
vozu.

Dvouprostorový
5dveřový pro 4–5 osob
podobná
hatchbacku.
Záď vozu je delší a
plošší.

Dvouprostorový
5dveřový pro 4–7 osob.
Prostor pro zavazadla je
zvětšen,
přístupný
dveřmi ukotvenými ve
střeše vozu.

Př.: Mercedes-Benz
třídy E.

Př.: Škoda Octavia.
Př.: Fiat Grande Punto.

Př.: Renault Laguna.

Kupé

Kabriolet

Kupé kabriolet

Roadster

2dveřový tříprostorový
pro 3-4 osoby. Záď vozu
se směrem dozadu silně
svažuje.

Tříprostorový otevřený 2
nebo 4dveřový pro 3-4
osoby.
Střecha
je
plátěná nebo kovová,
skládací.

2dveřový tříprostorový
pro 2-3 osoby. Na
případné druhé řadě
sedadel, je prostor pro
cestující velmi stísněný.
Střecha je plátěná nebo
kovová, skládací.

2dveřový tříprostorový
pro 2 – 3 osoby. Jedna
řada sedadel, střecha
plátěná skládací nebo
pevná odnímatelná (tzv.
hard-top).

Př.: Škoda Felicia.

Př.: Jaguar E Type.

Př.: Porsche 997.
Př.: BMW 3 Cabrio.
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Off-road
Dvouprostorový
5dveřový pro 4–9 osob.
Stavba
karoserie
podřízena
dobré
průchodnosti terénem.
Má větší světlou výšku
a velké nájezdové úhly.
Př.: Hummer H2.

SUV
(Sport
Utility
Vehicle,
sportovní
užitkový
vůz)
Dvouprostorový
5dveřový pro 4–7 osob.
Konstrukce
zaměřena
hlavně na jízdu po
silnici, ale je upravena
pro
zvládnutí
nenáročného terénu.

MPV (Multi Purpose
Vehicle, víceúčelový vůz)
Dvouprostorový pro 5–7
osob.
5dveřový,
případně s posuvnými
zadními dveřmi. Velký
vnitřní
prostor
s
variabilním
uspořádáním.

Cross-over
Automobil,
obsahující
prvky více kategorií.
Dvouprostorový pro 5-7
osob.
Př.: Nissan Murano.

Př.: Opel Zafira.
Př.: Audi Q7.

Podvozek
Podvozek vozidla se skládá z přední a zadní nápravy, odpružení, vozidlových kol,
brzdové soustavy a řízení. Podvozek zásadním způsobem ovlivňuje jízdní vlastnosti
vozidla.
Přední náprava osobních automobilů je řídící. Podle toho, jaká náprava je hnací a
kde je uložen motor, rozlišujeme koncepci vozidla:
a) Klasická koncepce - motor, spojka a převodovka jsou umístěny vpředu,
rozvodovka vzadu. Hnací náprava je zadní. Přenos hnacího momentu z převodovky
na rozvodovku je kardanovým hřídelem. Tuto koncepci používají např. vozy BMW.
b) Přední pohon - všechny části pohonu jsou umístěny u přední hnací nápravy.
Tuto koncepci používá v současnosti velké množství výrobců. Motor je uložen
většinou napříč, někdy též podélně (Audi).
c) Zadní pohon - všechny části pohonu jsou umístěny u zadní hnací nápravy. Pokud
je motor uložen napříč před zadní nápravou, konstrukce se označuje jako provedení
s motorem uprostřed (např. Porsche Cayman).
Nápravy přenášejí tíhovou sílu karoserie, hnací, brzdné a setrvačné síly. Svým
pohybem umožňují řízení vozidla a odpružení.
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Obr. 96 - Náprava typu McPherson

Nápravy podle řiditelnosti:
·

řízená (řídící, řiditelná)

·

neřízená

Nápravy podle brzditelnosti:
·

brzděná

·

nebrzděná

Nápravy podle pohonu:
·

hnací (hnaná, poháněná, záběrová)

·

volná (nehnaná, nepoháněná)

V souvislosti s pohonem náprav se používá tzv. "znak náprav" obsahující informaci
o celkovém počtu náprav a o tom, kolik jich je hnaných. Nejběžnější uspořádání má
znak náprav 4x2 (čtyři kola celkem a z toho dvě hnaná). Pohon obou náprav je
označován 4x4. Zmatení může nastat u náprav s dvojmontáží. Toto zažité
označování tedy používá zjednodušení 1 náprava = 2 kola.
Podle konstrukce rozlišujeme:
·

Nápravu McPherson

·

víceprvkovou nápravu

·

Lichoběžníkovou nápravu

·

Klikovou nápravu

·

Úhlovou nápravu

·

Kyvadlovou náprava

·

Tuhou nápravu

·

Nápravu De Dion

·

Chapmanovu nápravu
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Brzdová soustava
Brzdová soustava slouží k úpravě rychlosti pohybujícího se automobilu na nižší
hodnotu (případně k udržení rychlosti na určité hodnotě při jízdě ze svahu) a k
zabezpečení parkujícího vozidla před samovolným rozjetím nebo odtlačením. Během
brzdění vozidla dochází k přeměně jeho kinetické energie disipací nebo rekuperací.
Protože rekuperace je problematické řešení, běžně se používají disipační třecí brzdy
kotoučové a bubnové. Pohybová energie vozidla se u nich mění v teplo projevující se
vzrůstem teploty činných ploch třecích elementů. Z nich dále teplo přechází do
okolního vzduchu.
Brzdy bývají umístěny v každém kole a jsou dimenzovány pro požadovaný brzdný
výkon. V zásadě lze intenzivněji brzdit přední kola, protože točivý moment vzniklý
při brzdění převrací vozidlo na předek a zadní kola odlehčuje. Zatížené kolo se
začíná smýkat při větší brzdné síle, než kolo odlehčené a naopak odlehčené kolo
nelze příliš brzdit, neboť se snadněji smekne. Významné bývá i umístění hnacího
agregátu, který podstatně zatěžuje přilehlou nápravu. U dnes nejběžnějšího
uspořádání motoru vpředu vycházejí přední brzdy mnohem výkonnější než brzdy
zadních kol.
Brzdy dělíme na:
a) Kotoučové - používají se na přední, výjimečně i na zadní kola. Holé kotouče se
snáze ochlazují okolním vzduchem a tak při stejném výkonu vycházejí rozměrově
menší než bubnové. Výhodná je i snadná výměna brzdných elementů.
b) Bubnové - mají výhodu v uzavřené konstrukci do jisté míry chráněné před korozí.
Dodnes se používají k brzdění zadních kol i pro jednoduchost realizace mechanizmu
ruční parkovací brzdy. Zadní bubnové brzdy se navrhují rozměrově větší, než by
bylo nutné pro provozní brzdění, aby ruční mechanická (parkovací) brzda byla
účinná. K provoznímu brzdění se však používá hydraulický tlak snížený redukčními
ventily a tak je výkon zadních brzd snížen ve prospěch životnosti jejich obložení.
Zejména u užitkových vozidel je zadní náprava zatížena různě podle hmotnosti
nákladu. Ke korekci brzdného tlaku pak slouží redukční ventily s mechanickou
regulací redukčního účinku podle zatížení zadní nápravy.
Pro absenci vůlí, spolehlivost a jednoduchost realizace se používají brzdy s
hydraulickým rozvodem brzdné síly. Pro zvýšení spolehlivosti se rozvody rozdělují
do dvou relativně samostatných okruhů. Ztráta tlaku v jednom okruhu nezpůsobí
úplné selhání brzd. Většinou jsou v jednom okruhu levé přední s pravým zadním a
pravé přední s levým zadním kolem. Při selhání jednoho z okruhů je brzdění dost
nesymetrické, takže poruchu nelze přehlédnout, jak by se to mohlo stát, kdyby byly
v jednom okruhu zadní a v druhém přední kola.
Snaha uplatnit elektroniku k řízení brzdného procesu vedly v nedávné době k
prosazení systémů ABS ve výbavě běžných osobních automobilů. Je-li elektronika
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systému ABS nefunkční, brzdová soustava by měla fungovat klasicky. ABS ale
většinou zahrnuje i EBD jako elektronickou náhradu mechanických reduktorů
tlaku pro zadní kola. Při vysazení elektroniky jsou pak zadní kola přebrzďována.
Dokonalejší elektronické systémy řízení brzd jsou nadstavbami ABS a spolupracují
s řídícími systémy motoru. Jsou to systémy ASR a ESP. Systém EDL (něm. EDS),
přidává k ABS funkci elektronické závěrky diferenciálu. Přibrzdí prokluzující se kolo
a tím umožní přenos hnacího momentu na protější kolo.
Hnací soustava
Hnací soustavu tvoří motor, spojka, převodovka, rozvodovka a hnací hřídele.
Většinou tyto součásti tvoří kompaktní celek pohánějící blízkou nápravu. U vozidel
s náhonem na vzdálenou nápravu rozvodovka není součástí převodovky a točivý
moment z převodovky se do rozvodovky přenáší torzní tyčí, tzv. Kardanovou hřídelí.

Obr. 97 - Hybridní motor

Motor je zdrojem točivého momentu. V současnosti se automobily opatřují převážně
čtyřdobým spalovacím motorem zážehovým nebo vznětovým. Jako palivo se používá
motorová nafta, benzín, LPG, CNG, v malé míře biopaliva a metanol.
Protože emise automobilových spalovacích motorů mají nepříznivý vliv na životní
prostředí, v posledních několika desetiletích je věnována velká péče čistotě
výfukových plynů (emisní normy). Snížení procentního obsahu jedovatých složek
výfukových plynů je dosahováno pomocí elektronického řízení motoru a použitím
katalyzátoru jako součásti výfukového potrubí. Katalyzátor pro vznětový motor je
mírně odlišný od toho pro zážehový motor. U vznětových motorů se běžně používá
recirkulace výfukových plynů. Zavedením části výfukových plynů zpět do sání
motoru dochází k snížení emisí. Nevýhodou tohoto řešení je zvýšené opotřebování
motoru a znečisťování motorového oleje ale i určité zvýšení spotřeby paliva. Jiný
systém omezení emisí NOx používaný u nákladních automobilů využívá selektivní
katalytické redukce oxidů dusíku za pomocí stlačeným vzduchem rozprašovaného
prostředku AdBlue (32,5% roztok močoviny ve vodě) do výfukového potrubí. Výrobce
motorů Mercedes-Benz takový systém nazývá BlueTec. Objemová spotřeba
redukčního prostředku je zhruba 5-7 % spotřeby nafty.
Zážehové motory dříve používaly pro tvorbu palivové směsi karburátor. Poslední
modely karburátoru byly dost dokonalé, ale snažit se o další zlepšování parametrů
pneu-elektro-mechanického zařízení již nebylo vhodné. Od 90-tých let jej nahradilo
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elektronicky řízené nízkotlaké vstřikování benzínu do sacího potrubí v prostoru
před sacím ventilem a to společnou tryskou (SPI = Single-point injection) nebo
tryskami zvlášť pro každý válec (MPI = Multi-point injection). Do vstřikovacích
ventilů ovládaných z ECU je benzín pod tlakem dopravován elektrickým čerpadlem
umístěným přímo v nádrži. Množství vstřikovaného paliva je vypočteno na základě
údajů mnoha čidel tak, aby byl benzín se vzduchem ve stechiometrickém poměru.
Čidlo zvané Lambda sonda hlídá množství zbytkového kyslíku ve výfukových
plynech před katalyzátorem a řídící jednotka podle jejího signálu upraví vstřikování
tak, aby do katalyzátoru nepřicházel plyn s vysokým podílem uhlovodíků, oxidu
uhelnatého nebo oxidů dusíku. Řízení motoru Lambda sondou zajišťuje dokonalé
seřízení směsi a kromě velmi nízkých emisí je i chod motoru kultivovaný. Je-li však
Lambda sonda nebo jiná součást elektronického řízení vadná, motor může mít i
enormní emise, nebo přestane fungovat.
GDI - přímé vysokotlaké vstřikování benzínu do spalovacího prostoru v okamžiku
končící komprese má ještě lepší parametry ale je mnohem náročnější na materiál
ventilů a elektronické řízení. Různí výrobci nazývají své neběžné konstrukce různě.
Tak například VW používá název TSI pro své zážehové motory s přímým vstřikem
benzínu a s dvojím přeplňováním (turbo + mechanický kompresor v nízkých
otáčkách). Toto je však příklad motoru s velmi vysokým měrným výkonem, u
běžných zážehových motorů se přeplňování nepoužívá.
Vznětové motory TDI na rozdíl od SDI používají turbodmychadlo pro zvýšení objemu
plnícího vzduchu. V dnešní době je většina vznětových motorů i v osobních
automobilech přeplňovaných. Motory se vstřikováním Common rail nepoužívají
mechanické vysokotlaké vstřikovací čerpadlo, ale piezoelektrické injektory. Bylo tím
dosaženo lepšího řízení a kvality rozprášení při jednodušší konstrukci. Citlivost na
kvalitu paliva je ale ještě větší.
Elektrický motor je pro použití v automobilech velmi výhodný, pro jeho širší
uplatnění však dosud nebyl vyvinut akumulátor, který by se lácí, kapacitou a
rychlostí nabití vyrovnal palivové nádrži. Vyvinout takový akumulátor je vedle
ovládnutí termonukleární reakce jako zdroje elektrické energie jedním z
nejdůležitějších úkolů části lidstva řadícího se k euroatlantické civilizaci, vzhledem
k důležitosti dopravy, ubývání fosilních zdrojů a znečisťování prostředí
Mezi motor a převodovku je vložena spojka zabezpečující bezrázové připojení motoru
ke zbytku hnací soustavy. V současnosti se automobily opatřují převážně
kotoučovou spojkou s talířovou pružinou. Kotouč takové spojky je unášen čelní
plochou setrvačníku motoru a pohání vstupní drážkovaný hřídel převodovky.
Převodovka ať již manuální, nebo automatická, slouží k volbě převodu otáček
motoru na otáčky kol automobilu. V současnosti se automobily opatřují převážně
manuální synchronizovanou převodovkou. Automatické převodovky se prosazují
pomalu a největší tradici mají v USA.
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Převodovka skutečných terénních a některých nákladních vozidel je vybavena
redukcí. To je převod, jehož zařazením lze vynásobit převodový poměr celé
převodovky a zdvojnásobit tak počet převodových stupňů. Pro pohyb v náročném
terénu a převážení těžkých nákladů je takové řešení nezbytné.
Rozvodovka zabezpečuje přenos hnacího momentu od převodovky na hnací hřídele
nápravy. Zabezpečuje základní převodový poměr, který se násobením skládá s
převodovým poměrem převodovky a tvoří tak celkový převodový poměr. Důležitou
součástí rozvodovky je diferenciál zabezpečující rozdělení hnacího momentu mezi
levé a pravé kolo. U pohonů obou náprav se používá též mezinápravový diferenciál
se spojkou, která umožňuje vypnout pohon druhé nápravy. Při prokluzu kola je
znemožněn přenos hnací síly na kola. K zamezení tomuto jevu slouží uzávěrka
diferenciálu. Používá se u terénních automobilů. Diferenciál může být i samosvorný
(obejde se bez závěrky), jsou-li v něm použita výrobně náročná šneková ozubená
kola. Funkci závěrky může úspěšně suplovat systém EDL (něm. EDS), což je
nadstavba elektronického řízení brzd ABS.
Hnací hřídele (též poloosy) přenášejí točivý moment od rozvodovky na kola. Je-li
poháněna řiditelná náprava, musí být hřídele opatřeny stejnoběžnými klouby. Na
vnitřní klouby (u převodovky) se používají stejnoběžné klouby typu tripode a jako
takové nepřenášejí axiální sílu na ložiska rozvodovky. Klouby jsou naplněny
plastickým mazivem a zakryty prachovkami. Tyto prachovky brání kloub proti
prachu a vodě. Při poškození prachovky dojde brzy ke zničení drahého kloubu.
Protože prachovky se nalézají často v blízkosti výfukového potrubí, jsou i
mechanicky hodně namáhány a jejich výměna není snadná, musí být vyrobeny z
velmi kvalitního materiálu.
Homokinetické klouby jsou výrobně náročné a ve světě je produkuje jen několik
specializovaných firem. Od známé značky Löbro (Löhr & Bromkamp GmbH, dnes
součást GKN) pochází slangový název pro hnací hřídel se stejnoběžným kloubem
'lebro'. Za zmínku stojí ještě CIFAM se sídlem v Cologne v Itálii (dnes součást Metelli
S.p.A.) a značka KAMOKA® zastupující produkci z USA, Japonska, Hong Kongu a
zemí Dálného Východu.
U běžných osobních automobilů poloosa pohání přímo kolo. U některých konstrukcí
nákladních a terénních vozidel poloosa pohání jednoduchý ozubený převod
umístěný v prostoru kola. Díky tomu se daří umístit poloosu výš než je samotná osa
kola a vozidlo má lepší průchodnost terénem. Hnací hřídele také vycházejí tenčí.
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5.3 Vymezení jednotlivých dílčích oborů v této oblast, navazující
obory
Základní vzdělání
1. automontážník
Střední vzdělání nebo střední vzdělání s výučním listem
1.

autolakýrník

2.

automechanik
·

dělník servisu motorových vozidel

·

mechanik jednostopých vozidel

·

mechanik nákladních vozidel a autobusů

·

mechanik osobních vozidel

·

mechanik pneuservisu

3.

autoelektrikář

4.

autočalouník

5.

autoklempíř

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
1. autotronik
2. technik autoservisu
Magisterský studijní program
1. strojní inženýr
Automechanik
Automechanik je kvalifikovaný pracovník schopný samostatné
opravárenské a seřizovací práce na silničních motorových vozidlech.

údržbářské,

Pracovními činnostmi jsou:
·

stanovování

diagnózy

poruch

prozkoumáním

závad

s

používáním

diagnostických měřících přístrojů,
·

stanovování způsobu oprav,
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·

posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s
ohledem na optimální provoz, možnost zatížení a doporučení k preventivní
opravě,

·

provádění oprav a výměny jednotlivých součástí, podskupin a skupin
součástí a jejich příslušenství (motorů, převodovek, spojek, brzdových
systémů, alternátorů, rozdělovačů, filtrů, atd.),

·

provádění

nastavovacích

a

seřizovacích

prací

na

mechanických,

hydraulických a pneumatických dílech vozidel,
·

provádění nastavovacích a seřizovacích prací kompletních skupin (např.
seřizování chodu motoru, geometrie náprav, atd.),

·

zhotovování jednotlivých součástí nebo jejich renovace,

·

montáž dílů automobilového příslušenství,

·

provádění systematické údržby, záručních oprav a prohlídek,

·

provádění generálních a celkových oprav,

·

kontrola vlastní vykonané práce,

·

stavba prototypových a speciálních vozidel, jejich úpravy a zkoušení ve
spolupráci s vývojovou konstrukcí a specializovanou oborovou zkušebnou,

·

testování prototypových vozidel a zkušebních vzorků.

Povolání je vykonáváno převážně v autoservisech v menších i větších dílnách i mimo
dílny s nepříznivými vlivy pracovního prostředí jako mastnota a těžko přístupné
objekty práce, popř. měnící se klima.
Mezi nejpoužívanější pracovní prostředky patří ruční nářadí a pomůcky pro
řemeslnou práci, např. klíče, šroubováky, dále maznice, měřidla, zkoušečky,
diagnostické přístroje a hlavně šikovné ruce a neomezená pohyblivost celého těla.
Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vyučení, zručnost, technické myšlení,
prostorová představivost, trpělivost, přesnost, schopnost organizovat si práci, dobrý
zrak, trpělivost, fyzická zdatnost.
Nevhodné pro občany s poruchou jemné motoriky horních končetin, s těžší
poruchou zrakové ostrosti, s epilepsií, s ekzémy a dermatozami, zvláště na horních
končetinách, s prokázanými alergiemi na oleje, mazadla a další chemické látky.

5.4 Nové technologie a trendy v oboru
Paralelní diagnostika
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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. 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 dvoukanálových
nebo vícekanálových osciloskopem.

Obr. 98 - Ukázka Osciloskopu
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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 dejme tomu 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 a 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 ŘJ. Nicméně bez sériové
diagnostiky se v žádném případě neobejdeme, neboť klimatizaci, či systém airbagů
osciloskopem nezměříme a také je samozřejmě zapotřebí po každé opravě, či
seřízení vymazat všechny uložené závady a uvést režim ŘJ opět do normálního
stavu.

5.4.1 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 rozsazích napětí.

Obr. 99 - Ukázka Autoskopu II

Výhody Autoskopu II:
1. 100 % kontinuální nahrávání na pevný disk.
2. Zcela neomezující doba nahrávání.
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3. Nahrané soubory je možné prohlížet na jakémkoliv počítači pomocí freeware
programu aktuální verze 3.0.3.0.1 a souboru k vyhodnocení soubor
nahrávky z vícekanálu Autoskop II .
4. Kdo koupí Autoskop II u IHR, má navíc několik výhod, mezi které patří
například stahování update nastavení na nejnovější motory nebo systémy,
nebo možnost zaslat celý soubor nahraný při zkušební jízdě k vyhodnocení.
Vyhodnocení přijde v případě aktivace služby Coolline od našich expertů pro
zákazníky, kteří koupili Autoskop II od IHR, do dvou hodin.
5. 4 kanály přepínatelné na vyšší napětí.
6. Jeden kanál se samostatnou diferenciální kostrou připraven např. na měření
lambdasondy s povýšeným potenciálem přímo proti její povýšené kostře.
7. Žádné komplikované nastavování trigrování, žádný AC Modus, bez nutnosti
nastavení přesného rozsahu napětí, filtrů, žádné složité přemýšlení o
rychlosti vzorkování před nahráváním, skoro všechno jmenované se dá
nastavit až při prohlížení souboru nahraných dat.
8. Jistá přednastavení pro rozsahy v pozorování živého signálu pro přesná a
důležitá měření na všech obvyklých rozsazích jsou k dispozici zdarma ke
stažení na FCD stránkách (veškerá podpora zdarma jen pro zákazníky, kteří
koupí AutoskopII u IHR).
9. Každý, kdo koupí Autoskop II u IHR, kupuje jej automaticky s podporou FCD
(Download je možný zdarma z internetu) si může všechny soubory
prezentované na FCD stáhnout a s námi společně analyzovat. Tím se může
každý intenzivně vzdělávat.
10.FCD ukládá postupně AutoskopII-Databanku vzorových obrazů. Zde budou
pro naše zákazníky časem k mání všechny důležité průběhy při startu od
nejnovějších vozidel s nejnovějšími systémy. Naše on-line nabídka zahrnuje
informace, které nenabízí žádný výrobce vozidel na světě ani své dealerské
síti na CD nebo DVD (např. signály imobilizérů, startovací proudy,
synchronizace signálů vačkových hřídelů a klikové hřídele, vstřikovací a
zapalovací signály se signály z měřičů nasávaného vzduchu nebo tlaku
v railu, atd.).
Popis termoplastů v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu i ve vodovodních
instalacích
Od laserové značící technologie se
očekává, že postupem času nahradí v
určitých
oblastech
jiné
své
konkurenční technologie jako je např.
Ink-jet. Tohoto cíle bylo dosaženo u
popisu termoplastů, které se obvykle
užívají jako elektrické součástky v
automobilovém průmyslu.

Obr. 100 - Příklad laserového popisu
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Laserový popis na těchto termoplastech má velmi dobrý kontrast získaný. Značení
je bíle nebo hnědé v závislosti na barvě značeného materiálu. Značené 2D kódy jsou
dobře čitelné snímači kódů, stejně tak jako jsou textové pasáže čitelné pouhým
lidským okem - viz obrázek. Čas cyklu je nižší než 2s.
5.4.2 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.
Snímání tlaku
Odborná veřejnost si pod pojmem snímače tlaku většinou představí senzory vhodné
pro měření hodnoty tlaku nahrazující tradiční ručkové deformační manometry,
popř. tlakové spínače schopné při poklesu tlaku na vstupu stroje vypnout přívod
vzduchu či zahlásit poruchu. Toto je opravdu nejčastější využití snímačů tlaku.
Existují však moderní digitální snímače tlaku, jenž jsou schopny kontrolovat
správné umístění výrobku, zanesení filtru vzduchotechniky, přisátí výrobku
vakuovou přísavkou, správného zalisování výrobku hydraulickým válcem, snímání
výšky hladiny v zásobníku, atd. Firma SMC uvedla na trh inovované řady snímačů
tlaku ISE/ZSE, vhodné pro většinu aplikací s přetlakem (ISE) i vakuem (ZSE).
Digitální snímač tlaku ISE10/ZSE10 disponuje malými zástavbovými rozměry, s
rozsahem -100 kPa až 1 MPa a krytím IP40. Tento snímač svojí tloušťkou pouhých
9,8 mm umožňuje velkou hustotu montáže a je vhodný např. pro hromadnou
montáž do panelu či na DIN lištu. Nabízí dva nezávislé spínané výstupy, analogový
výstup, možnost přepínání rozlišení displeje, možnost vypnutí displeje pro úsporu
energie, možnost kopírování nastavení až na 10 snímačů současně atd. Základní
model druhého digitálního snímače tlaku ISE30A/ZSE30A je charakterizován
rozsahem -101 kPa až 1 MPa, dvoubarevným displejem a krytím IP40 pro vzduch a
inertní plyny. Třetí digitální snímač tlaku ISE40A/ZSE40A je svým rozsahem
shodný s předchozím a disponuje krytím IP65 pro vzduch a inertní plyny. Oproti
předchozí řadě doznal řady vylepšení, jako např. dvoubarevný displej, zmenšené
rozměry, nová ergonomická gumová tlačítka pro snadnější ovládání, atd. Je vybaven
dvěma nezávislými spínacími výstupy plus analogovým výstupem. Dále nabízí
funkci Auto-shift pro automatickou změnu nastavených hodnot dle aktuálního
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(referenčního) tlaku, nastavitelnou hysterezi, uložení max./min. hodnot nebo
nastavitelnou dobu odezvy pro eliminaci tlakových špiček.
Na testu těsnosti světlometů si můžeme ukázat konkrétní příklad použití tohoto
snímače ISE10/ZSE10. Ten se provádí tak, že do světlometu se napustí stlačený
vzduch nebo dusík a světlomet se natlakuje na definovanou hodnotu primárního
tlaku. Poté se přívod vzduchu uzavře a s pomocí tlakového snímače se sleduje
pokles tlaku. Pokud po definovanou dobu testu tlak neklesne pod hraniční hodnotu
(nastavenou na snímači), světlomet je v pořádku, pokud tlak poklesne pod hraniční
hodnotu, snímač pomocí spínaného výstupu zahlásí tuto skutečnost do řídicího
systému a světlomet je vyhodnocen jako vadný kus. Tento způsob testu ovšem
vyžaduje, aby primární tlak uvnitř světlometu na začátku testu byl vždy naprosto
stejný.

Obr. 101 - Princip funkce Auto-shift u digitálního snímače tlaku ISE40A/ZSE40A

Další verzí digitálního snímače tlaku je ISE80/ZSE80 mající rozsah -101 kPa až 2
MPa, krytí IP65 a nerezovou membránou pro různá média. Tento snímač může být
použit na celou škálu médií, která nezpůsobují korozi nerezové oceli třídy 630 a
304. Je vhodný např. pro vodu, hydraulická média, silikonový olej, maziva, argon,
čpavek, CO2, dusík, vzduch znečištěný olejem a kondenzátem a mnoho dalších.
Posledním je diferenciální snímač tlaku PSE550 s rozsahem 0 až -2 kPa. Tento
snímač je schopen detekovat rozdíl dvou tlaků s vysokou citlivostí (0,02 kPa) a
převádět hodnotu diferenčního tlaku na analogový signál. Ten pak může být
zpracován buď řídicím systémem, nebo digitální vyhodnocovací jednotkou.

Snímání průtoku
V nabízené produkci firmy SMC se nachází také ucelená řad snímačů průtoku pro
vzduch, vodu a další kapaliny a plyny. V oblasti měření průtoku vzduchu nabízí
průtokové snímače všech velikostí od nuly až do 12 000 Nl.min-1, pro vodu s
rozsahem taktéž od minima až do 100 l.min-1. Novinkou na poli snímačů průtoku
vzduchu jsou řady PFM a PFMV. Řada PFM digitálních průtokových snímačů nabízí
díky inovovanému termistorovému senzoru vyšší přesnost, kratší reakční dobu a
menší zástavbové rozměry. Snímače této řady lze použít nejen na vzduch, ale také
na dusík, argon a CO2 v rozsazích průtoku do 10, 25, 50 a 100 Nl.min-1. Dále
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nabízí unikátní stavebnicový systém pro možnost změny velikosti, typu a tvaru
připojovacího šroubení, osazení škrticím ventilem pro řízení průtoku atd. Typickými
aplikacemi použití jsou hlídání průtoku v chladicích systémech, měření průtoku
argonu či CO2 do svařovacích kleští, měření celkového průtočného množství na
tlakové lahvi s dusíkem, kontrola přítomnosti výrobku, měření úniků atd.
Miniaturní snímač průtoku pro vzduch a dusík s rozsahem 0 až 3 Nl.min-1 nese
označení PFMV. Jako jediný umí měřit průtok v obou směrech proudění s přesností
až 0,025 Nl.min-1.

Obr. 102 - Průtovkový snímač PFMV

Průtokový snímač PFMV a je ideální na přesné testy úniků, kontrolu umístění
součástek a nebo kontrolu přisátí velmi malých dílů, u kterých nelze díky velmi
malé změně tlaku použít tlakový snímač.

5.4.3 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 metaloplastových ložisek, je mimo jiné i jedním z hlavních
Obr. 103 - Plastová ložiska
výrobců ložisek plastových. GGB vyvinula nové kluzné
vhodně doplňují sortiment
plastové materiály EP22, EP43 a EP63, které jsou již
metalo-plastových ložisek
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. Přehled jejich základních vlastností je uveden v tabulce.
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Možnosti nasazení plastových ložisek
Vlastnosti nových kluzných polymerů řad EP umožňují rozsáhlé využití v
automobilovém průmyslu, letectví, v zemědělských strojích, v potravinářství, v balicí
technice, chemickém průmyslu, lékařských a laboratorních přístrojích, ve vybavení
domácností a kanceláří, v textilních strojích, sportovním vybavení atd. Zlepšená
funkčnost a úspory dané jejich užitím vyžadují nízké nebo mnohdy nulové
dodatečné náklady pro jejich zástavbu.

Tabulka 32: Vlastnosti ložisek

Vlastnosti ložisek
Přípustné zatížení p
- statické
- dynamické
Přípustná kluzná rychlost U
- bez mazání
Max. pU factor
Maximální teplota Tmax
Minimální teplota Tmin

Jednotka

EP

MPa

80
-

50
-

83
-

90
-

m.s-1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,20

3,59

2,63

MPa x
m.s-1
°C
°C

Součinitel tření f - bez mazání

-

Povrchová drsnost hřídele Ra

m

Tvrdost hřídele

HB

EP22 EP43 EP63

+140 +170 +240 +290
-40
-50
-40
-100
0,15- 0,22- 0,11- 0,120,30 0,37 0,20 0,21
0,5 ± 0,3 ± 0,5 ± 0,3 ±
0,3
0,2
0,3
0,2
> 200 > 200 > 200 > 200

Dostupnost a tvary
Tato nová polymerová pouzdra jsou skladem ve standardních tvarech válcových a
přírubových pouzder do vnitřního průměru 25 mm, podložek do vnitřního průměru
51 mm a tyčí do vnějšího průměru 30 mm. Kromě toho lze pro speciální aplikace v
případě větších sérií objednat nestandardní tvary.
Omezení
Využití plastů je obecně limitováno vlastnostmi materiálu, kde jsou mimo jiné
důležitými faktory teplota a kvalita kontaktního povrchu. Maximální teploty jsou do
+290 °C pro materiály EP63, což představuje maximální hodnotu u celé řady EP. Se
zvyšující se teplotou však klesá únosnost materiálu, proto je nutné při konstrukci
výrobků této skutečnosti věnovat dostatečnou pozornost. Rovněž dle charakteru a
abrazivnosti zpevňujících příměsí polymerové kompozice je nutné vhodně volit
tvrdost kontaktního povrchu a zvažovat i nutnost použití dodatečného mazání,
neboť ne všechny materiály EP jsou zcela samomazné.
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5.4.4 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
vzníceni. 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.

Obr. 104 - Ukázka
klínového řemenu
Quad-Power III

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.

Obr. 105 - Ukázka čárového kódu umístěného na klínovém řemenu

Až do současnosti se žádnému výrobci nepodařilo umístit čárový kód na řemen.
Nejdůležitějším požadavkem je dobrá čitelnost na skeneru, což se ukázalo být velmi
nesnadné na gumovém povrchu.
Když stroje pracují v uzavřených prostorech, teplota má tendenci růst a ovlivňuje
životnost řemenů. Quad-Power III řemeny lze běžně použít při teplotách až do +110
°C, ale také za provozních podmínek až do -40 ° C, což je rekordně nízká teplota pro
použití gumových klínových řemenů. V extrémně chladném prostředí existuje i
riziko porušení řemene při rozjezdech a brzděních stroje. Nový řemen odolává
takové škále teplot, aniž by ztratil svoji únosnost nebo došlo ke snížení jeho
životnosti.
Dalším významným zlepšením ve srovnání s předchozími generacemi je snížení
hladiny hluku až o 8 dB. Jedná se o poměrně vysokou hodnotu, když si člověk
uvědomí, že lidské ucho vnímá snížení o 10 dBA hladiny akustického tlaku jako
50% snížení úrovně hluku.

Quad-Power III řemeny také nabízejí potenciál pro redukci nákladů na údržbu
zařízení. Vzhledem k tomu, že celková životnost řemene byla prodloužená, intervaly
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bezúdržbového provozu jsou delší, což automaticky snižuje náklady spojené s
prostoji strojů a ztrátou produktivity.
Pro výrobu Quad-Power III řemenů jsou dodržovány nejpřísnější ekologické normy.
Navíc, ve své zaměřenosti na minimalizaci vlivů na životní prostředí svých
produktů, vývojoví inženýři firmy Gates použili pro řemen materiály, které jsou bez
halogenových prvků. To má pozitivní vliv na náklady na zpracování odpadů a
zabraňuje vzniku kyselých dešťů.

5.4.5 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.

Obr. 106 - Patentovaná technologie Atmel QTouch

Základní vlastnosti:
·

Až 11 kanálů technologie Qtouch,

·

vyhodnocování externích signálů, nebo signálů vyrobených v pravidelných
intervalech obvodem,

·

možnost paralelního snímání všech kanálů pro vyšší rychlost, nebo sériového
pro vyšší účinnost,

·

řada údajů o senzorech je k dispozici pomocí sériového rozhraní SPI,

·

konfigurovatelný pin umožňuje zajistit rozpoznání a ověření funkce snímačů,

·

interní paměť EEPROM pro uložení základního nastavení,
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·

patentově chráněná technologie zajišťuje vysokou bezpečnost a jednoznačné
rozpoznání stisků,

·

široké možnosti velikostí a tvarů snímacích plošek od velikosti 6 x 6 mm (v
závislosti na tloušťce materiálu),

·

možnost použití materiálů jako je sklo, plast či kompozitní materiály,

·

materiál podložky: měď, stříbro, uhlík, oxid india či cínu,

·

tloušťka panelu v závislosti na materiálu - sklo až 10 mm, plast max. 5 mm

·

sériové komunikační rozhraní SPI full-duplex 1,5 MHz (slave),

·

funkce automatické kalibrace, odstranění driftu, filtrování šumu a další pro
odolnost například proti vlhkosti a stárnutí senzorových plošek,

·

napájecí napětí v rozmezí 3,0 až 5,0 V

·

dostupné v provedení MLF-32 (5 x 5 mm) a TQFN-32 (7 x 7 mm).

Obvod AT42Q1110, je jako další z řady obvodů rodiny QTouch firmy Atmel určen
pro řízení a vyhodnocování kapacitních dotykových senzorů a klávesnic. Na základě
patentované technologie QTouch (plně digitální technologie určené pro kapacitní
dotykové senzory), poskytuje kontrolér až 11 kanálů pro připojené senzory.
Obvod je plně v souladu se standardy ISO-TS-16949 a QS-9000. Podobně i
firmware, implementovaný v obvodech je napsán v souladu s Motor Industry
Software Reliability Association C (MISRA C) standardem a kvalifikací podle AECQ100 (Automotive Electronic Council) standardů. Na vyžádání je u výrobce k
dispozici tzv. Production Part Approval Process (PPAP) dokument.

Obr. 107 - Příklad aplikačního schéma obvodu AT42Q1110
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Díky splnění požadavků pro automobilové aplikace je obvod ideální například pro
použití v navigačních zařízeních, systémech ovládání zrcátek, oken, rádia a mnoho
dalších podružných funkcí automobilů.
V současné době jsou u obvodu AT42Q1110 dostupné vzorky. Prodejní cena obvodů
začíná na hodnotě 1.17 USD při 10 000 ks. Dále jsou dostupné i klasické verze
obvodu AT42Q1110, které jsou místo automobilového průmyslu určeny pro použití
například v domácích spotřebičích. Tyto obvody nabízejí shodné funkce jako
uvedený zástupce, pouze bez AEC-Q100 kvalifikace.
Využití systémů na řízení dat v automobilovém průmyslu
Nároky zákazníků, krize v ropném průmyslu a velký konkurenční tlak způsobují, že
automobilový průmysl je v současnosti nejprogresivnějším vývojovým a výrobním
odvětvím. Automobiloví výrobci a jejich dodavatelské řetězce očekávají v
následujících letech další výrazný rozvoj. Vzhledem k tomuto trendu se každá
automobilová společnost snaží prosadit v automobilovém průmyslu co nejrychleji a
získat konkurenční výhody, což vede k tomu, že klade vysoké nároky na kvalitu a
inovativnost při zavádění nejnovějších inteligentních systémů a systémových
technologií.
Automobilové společnosti se začínají ve velké míře zaměřovat na inovace v oblasti
integrovaných systémů namísto oblastí výrobních technologií a technických prvků,
na které se kladl ještě donedávna velký důraz. Už dnes je jisté, že budoucí generace
osobních automobilů bude kontrolovaná a řízená více než 80 integrovanými
systémy jako jsou například systém kontroly motoru, řízení a podvozku, intuitivní
bezpečnostní systém, parkovací asistent, palubní počítač či dokonce bezdrátová
komunikace s okolními systémy jako je mobilní telefon, navigační systém, příjem
televizního signálu a v některých případech i internetové připojení. Neméně důležité
je i samotné propojení mezi jednotlivými segmenty elektrických a mechanických
dílů a především způsob jejich ovládání a řízení. Nedodržení zásad a správných
postupů při propojování těchto segmentů může vést k částečné anebo v horším
případě i k úplné nekompatibilitě systémů anebo jednotlivých řešení.
Automobiloví výrobci jednotlivých značek kladou na své dodavatele kromě
požadavků ze strany zákazníků na produkt i požadavky na využívání interních
předpisů a nařízení, která výrazně ovlivňují úroveň vzájemné spolupráce. Zmíněné
požadavky v sobě zahrnují i nutnost používat konkrétní vývojové aplikace s
přesnými konfiguračními nastaveními a předepsanou metodikou práce při vytváření
výrobní dokumentace. Z důvodu nevyhnutelnosti kompatibility vytvářených CAD
dat, přijímaných automobilovým průmyslem, je kladen velký důraz na kontrolu
kvality těchto dat.
Protože nároky na kvalitu a komplexnost dat a informací se neustále zvyšují,
kladou se větší požadavky i na oblast řízení, uchovávání a sdílení datových
informací v rámci organizace i mimo ni. Většina dnešních automobilových výrobců
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působících na českém i slovenském trhu má snahu přesměrovat velkou část svého
vývoje a výroby směrem na dodavatelské řetězce, které vytvářejí a dodávají ke svým
výrobkům i komplexní výrobkovou dokumentaci. Zvláště při zadávání vývojových
projektů jednotlivým dodavatelským firmám uplatňují automobiloví výrobci právo
kontroly projektových dat už v počáteční fázi práce na těchto projektech a zároveň
dohlížejí na striktní dodržení již vzpomínaných interních předpisů týkajících se jak
kontroly kvality dodávaných výrobků, tak i kontroly kvality celkové výrobní
dokumentace.
Kontrola ze strany finálního výrobce automobilů je samozřejmě zaměřená i na
ostatní informace související s procesem výroby daného produktu. V dnešní době
trend směřuje k takovým automobilovým značkám, u kterých mateřská firma
nevyrábí žádný z automobilových komponentů, ale pouze dohlíží a řídí procesy
související s kompletací, jakými jsou například montáže jednotlivých komponentů,
dodávaných příslušnými dodavatelskými řetězci, do jednoho celku.

Obr. 108 - Ukázka CAD/CAM systému

Ještě v nedávné minulosti se při snaze výrobců o snižování nákladů a o zkrácení
času potřebného na vývoj a výrobu kladl velký důraz na systémy podporující
jednotlivé procesy s možností využívat vlastní intelektuální kapitál společnosti.
Postupný vývoj vedl k tomu, že intelektuální kapitál se v dnešní době stal
neodmyslitelnou součástí a zároveň i velkou výhodou v konkurenčním boji mezi
společnostmi, které dosahují úspěchů při dodávání inovativních výrobků na trh v co
nejkratším čase. Vzhledem k rozšířenému využívání CAD/CAM systémů, které
generují velké množství datových informací, se začal prosazovat požadavek na
správu a řízení těchto informací. Z historického pohledu byl vývoj řešení
zaměřeného na řízení a správu dat podmíněný hlavně problémy spojenými s
generováním velkého množství digitálních dat, ale také s častým výskytem
specifických požadavků na změny, které vznikaly v průběhu vývoje a výroby
produktu. Problémy vznikající v průběhu životního cyklu výrobku byly úspěšně
řešeny pomocí systémů, které po svém zdokonalení nabyly podobu dnešních
systémů na řízení dat – PDM (Product Data Management).
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Cílem těchto systémů používaných v podnikové praxi je přesně definovat pravidla
pro práci s informacemi a daty, které vznikají v průběhu životního cyklu výrobku v
různých částech a procesech konstrukčně-výrobního podniku. Produktivitu a
konkurenceschopnost společnosti je možné zvýšit především jednoduchým a
rychlým přístupem k podnikovým informacím a výrobním datům za pomocí
robustní databáze, která obsahuje všechny informace potřebné pro řízení podniku.
Tyto systémy zabezpečují správu dat každého druhu i jednoduchou navigaci podle
různých kritérií, jako například podle konkrétního projektu, verze dat či dokonce i
revize samotných datových informací. Dokážou sdílet informace, konvertovat je do
jiných formátů, zpřístupňovat různým cílovým skupinám, uplatňovat definovaná
uživatelská práva a tím zajišťovat nejen spolupráci vícero konstruktérů i
konstruktérských týmů na společném projektu, ale i spolupráci jiných podnikových
systémů.

Obr. 109 - Ukázka PDM systému

PDM systémy umožňují především sledování historie celého vývojového projektu či
výrobku v průběhu životního cyklu a samostatné využívání podpory změnového
řízení. Systémy podporují práci založenou na standardizaci dílů, využívání
výrobkových katalogů a zhodnocování už vytvořených konstrukčních návrhů, což
zabezpečuje vysokou flexibilitu podniku na trhu. Tato flexibilita je znásobená
možností využití dat, která byla už vytvořená v minulosti, jako vlastní podnikový
kapitál při získávání potřebného náskoku před konkurencí. Mezi nesporné výhody
těchto systémů patří i podpora automatizovaného popisování pozic s přepojením na
materiálový kusovník. V průběhu práce na projektech je kdykoliv možné informace
bezpečně ukládat s možností i pozdějšího přístupu k nim či sdílení těchto dat a
výrobkových dokumentů.
Od nasazení takového systému se očekává správa kompletních podnikových
informací, ke kterým je autorizovaným uživatelům povoleno pohodlně přistupovat,
vyhledávat, ukládat a archivovat a zároveň reprezentovat tyto informace ve
formátech podle potřeby použití. Pomocí této databáze se dají získat informace o
aktuálních, ale i minulých projektech, jako jsou například stav či revize dat
určitého projektu, případně jméno osoby, která do projektu zasahovala, čas a
rozsah změn, které byly na daném projektu či produktu provedeny. Umožňuje i
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přímou práci s těmito informacemi v závislosti na oprávnění pracovníků a jejich
postavení v organizaci.
Společnost IBM nabízí řešení ENOVIA SmarTeam, ENOVIAMatrixOne a ENOVIA
VPLM, které jsou schopné přizpůsobit se potřebám společností každého typu či
velikosti a tak co nejlépe vyplnit mezery, které vznikají v komunikaci mezi
jednotlivými odděleními a eliminovat chybovost v procesech probíhajících celým
podnikem. Spojením některého z nabízených PDM řešení spolu s jedním či více
systémy CATIA V5 vzniká plnohodnotné PLM řešení, které řídí celkový životní
cyklus výrobku. Pokrokové možnosti poskytované PDM systémy jsou hlavním
důvodem, proč dnešní úspěšné společnosti, a to nejen v automobilovém průmyslu,
používají PDM systémy, které řídí a spravují jejich podniková data.
Flexibilita zmíněných řešení je zabezpečená i rozsáhlým portfoliem služeb, včetně
integrace jednotlivých procesů a systémů. Příprava a samotná implementace vývoje
nového produktu do existujících vývojových procesů společnosti patří mezi
nejkomplikovanější a cenově velmi náročné projekty. Rozhodnutí pro implementaci
PDM systému bývá z tohoto důvodu pro podnik velkým krokem nezávisle na
velikosti a typu dané společnosti. I když je zřejmé, že každá společnost je unikátní a
má vlastní potřeby vyplývající přímo z její struktury a podnikatelského zaměření,
hlavním faktorem popisujícím náročnost implementace bude míra hloubky samotné
implementace a rozsah zpracovaných informací odpovídající počtu oddělení a
firemních procesů, které bude systém po dokončení implementačního procesu
pokrývat.

5.4.6 Dvě 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 mezi drážkami dezénu.
Jakmile je běhoun kolem těchto lamel na jejich úrovni, je třeba pneumatiky
vyměnit.
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Obr. 110 - Pneumatika Barum Brillantis 2

Sportovní pneumatika ContiSportContact 5 P
Nová sportovní pneumatika ContiSportContact 5 P zaplňuje mezeru na trhu, kterou
výrobci pneumatik vytvořili v oblasti vybavení pro špičkové sportovní vozy. V
minulosti byly vozy této třídy vybavovány pneumatikami upravenými pneumatikami
stávajících řad. Pneumatika ContiSportContact 5 P je však určena přímo pro
sportovní a luxusní vozy. Získala již schválení automobilky Mercedes-Benz AMG pro
modely C 63, E 63 a SLS, ale také schválení firem Audi pro typ TT RS a Renault pro
typ Mégane III Sport.
Pneumatika je pokračovatelem tradice označení řady ContiSportContact, která se
těší úspěchu již více než šestnáct let. Např. model ContiSportContact Vmax byl
optimalizován pro extrémně vysoké rychlosti. V roce 2007 s ním bylo na voze
Porsche 9ff dosaženo 409 km/h. V evropských zemích s větším počtem výkonných
vozů (např. Německo a Velká Británie) – činí jejich podíl vysokorychlostních
pneumatik 23 – 24 %.

Obr. 111 - Sportovní pneumatika ContiSportContact 5 P
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6 Obor „CAD/CAM systémy“
6.1 Historie
Historie a vývoj CAD/CAM systémů je poměrně blízká, vzhledem k tomu že
CAD/CAM systémy jsou pevně svázané s vývojem počítačové techniky a jejich
zavádění do výrobních procesů.
Počátky CAD jsou datovány do poloviny dvacátého století kdy v USA vznikl
geometrický jazyk ATP, dále je významným vynálezem v historii CAD vynález
světelného pera, které vzniklo při zdokonalování radarových systémů. Dalším
významným vývojem je rok 1963 kdy byly presentovány výsledky vykreslení a
manipulace grafických objektů na displeji, což lze považovat za počátek interakční
počítačové grafiky.

Obr. 112 - Návaznost systémů CAD/CAM

V roce 1957 Dr. Patrick J. Hanratty (považovaný za otce CAD CAM) vyvinul
PRONTO (první komerční číslicově řízený CAM programovací systém). Roku 1960
John McCarthy vymyslel LISP (V AutoCADu dodnes používaný programovací jazyk).
O tři roky později vytvořil Ivan Sutherland (MIT‘s Lincoln Laboratory) na počítači
TX-2 program SKETCHPAD demonstrující základní principy realizovatelnosti
počítačového technického kreslení. Tento produkt je považován za první krok
směrující k CADu. Nejednalo se však ještě o komerční produkt.
Roku 1964 vyvinula společnost ITEK systém nazvaný The Electronic Drafting
Machine používající počítač PDP-1. Vstupní příkazy se zadávaly světelným perem a
velká disková kapacita se využívala zejména na refresh obrazovky. Následně
Digigraphics division of Control Data Corporation uvolnila první komerčně
dostupný CAD systém – který byl následníkem CAD software od ITEKu. Dr.
Hanratty spolunavrhl v General Motors Research Laboratories CAD systém
pojmenovaný názvem DAC (Design Automated by Computer). Jednalo se o první
CAD/CAM systém používající interaktivní grafiku (umožňoval zadávat popis
automobilu, rotaci a pohled pod různými úhly). I když se jednalo o (na tu dobu)
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neuvěřitelně užitečný systém, General Motors tento projekt zastavil po upgrade
jejich hardware.
V roce 1968 začala společnost Georg Nemetschek vyvíjet software pro domácí
použití. Koncem 60-tých let už vydalo své první komerční CADy více společností, ze
kterých třeba vzpomenout alespoň Applicon, Auto-trol, Computervision (prodal svou
první komerční verzi CADu společnosti Xerox), Evans & Sutherland, MAGI (uvolnila
komerční 3D CAD Syntha Vision), McAuto, SDRC a United Computing (dnes známá
jako UGS). Roku 1977 začala společnost Avions Marcel Dassault vyvíjet systém
CATI, který měl skutečný vstup do 3D modelování. O rok později byl vyvinut
objemový modelář PADAL (Part and Assembly Description Language), který se
následně využíval v některých komerčních 3D objemových modelovacích
programech. Roku 1981 Unigraphics představila objemový modelovací systém
UniSolid, který byl založen na objemovém jádru PADL-2. O rok později John Walker
spolu s patnácti lidmi založil Autodesk (z počátku nazvanou Marin Software
Partners). Jejich hlavní myšlenka byla – vytvořit CAD program s cenou 1000 USD,
použitelný na PC. Jedním z cílů bylo vytvořit CAD systém tak otevřený jak jen to
půjde. První verze AutoCADu byla založena na CAD programu Mike Riddla z roku
1981 nazvaného MicroCAD. Na výstavě COMDEX byl pak představen program
AutoCAD-80 (resp. AutoCAD 1 – určen již pro PC). Současně byly definované
formáty DWG a DXF.
V roce 1985 byl vydán AutoCAD verze 2.1 s prvními 3D možnostmi, a také první
verze programu AutoSketch. Koncem 90. let se lídrem v navrhování pro
automobilový průmysl stala Catia 3, která měla již funkce i pro AEC.
V Československu vznikl a spustil se v roce 1989 projekt AIP 2000, což znamenalo
2000 CAD pracovišť (Počítač + AutoCAD) pro československé podniky. Výsledkem
bylo reálné „nastartování“ práce s CADem v ČR a SR. Na druhé straně vznikla
nepřirozená převaha AutoCADu nad ostatními CAD systémy, která přetrvává
dodnes.
Roku 1993 vydal Autodesk AutoCAD R13 pro DOS i Windows, který již disponoval
ACIS 3D modelářem a jako první verze AutoCADu umožňoval export do DWF
formátu.
Autodesk koupil v roce 2002 společnost Revit Inc. která byla „anti-AutoCADovým
rebelem“ s absolutně jedinečným přístupem k parametrickému 3D AEC modelování
s umělou inteligencí. Následně Autodesk vydává Autodesk Revit.
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Situace v Ústeckém kraji (% podíl v oblasti na HDP)
Tabulka 33: Regionální makroekonomické ukazatele

2006

Ukazatele

2007

2008

Hrubá přidaná hodnota (mil. Kč) 189 487 201 555 213 744
Hrubý domácí produkt (mil. Kč) 209 997 224 225 237 402
Podíl kraje na HDP České
republiky v % (ČR = 100)

6,5

6,3

6,4

7 409

8 076

9 517

Hrubý domácí produkt
v mil. EURO
v mil. PPS1)

12 269 13 091 13 484

Vývoj HDP ve stálých cenách,
106,2
předchozí rok = 100
Hrubý
domácí
na 1 obyvatele

102,2

103,2

produkt

v Kč

255 100 271 616 284 558

v EURO

9 001

v PPS1)

9 782

11 407

14 904 15 858 16 163

Hrubý
domácí
na 1 obyvatele

produkt

průměr ČR = 100
průměr EU 272) v PPS1) = 100

81,3

79,3

80,5

63,2

63,7

64,4

Hrubý
domácí
produkt
708 015 749 623 760 788
na 1 zaměstnance v Kč
průměr ČR = 100

91,4

90,7

89,4

1) PPS – jednotka pro měření kupní síly
EU 27 – 27 členských států Evropské unie

2)

Tabulka 34: HDP v ČR

HDP celkem (v mil. Kč)

HDP zpracovatelský průmysl (v mil.
Kč)

1. čtvrtletí, 2009

917 703

198 422

2. čtvrtletí, 2009

902 958

191 240

3. čtvrtletí, 2009

905 914

185 400

4. čtvrtletí, 2009

915 297

189 266

1. čtvrtletí, 2010

905 017

200 968

Čtvrtletí, rok
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V roce 2008 se kraj podílel na tvorbě hrubého domácího produktu v České
republice 6,4 %. V přepočtu na jednoho obyvatele dosahuje 80,5 % republikového
průměru a je mezi kraji na jedenácté pozici.

Tabulka 35: Struktura hrubé přidané hodnoty podle odvětví OKEČ

2006

2007

2008

Hrubá přidaná hodnota celkem (mil. Kč) 189 487 201 555 213 744
D

Zpracovatelský průmysl

F

Stavebnictví

29,2

28,6

26,9

7,2

8,0

8,3

Tabulka 36: Průměrný počet podniků v průmyslu podle odvětví OKEČ

Odvětví
Průmysl celkem
D Zpracovatelský průmysl

2006

2007

2008

172

170

184

161

159

172

Tabulka 37: Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu podle odvětví OKEČ

Odvětví

2006

2007

2008

Průmysl celkem

63 369 64 959 67 122

D Zpracovatelský průmysl

50 506 51 728 54 578
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Tabulka 38: Základní ukazatele průmyslu podle krajů v roce 2008

Tržby za prodej vlastních výrobků
a služeb průmyslové povahy
(běžné ceny)

Průměrná
Průměrný
hrubá
Průměrný
evidenční
měsíční
počet
počet
ČR, kraje
mzda
z toho podíl
podnikatelskýc
zaměstnanců
na 1
1
celkem
tržeb
h subjektů
(fyzické
zaměstnance
zaměstnan
(mil. Kč) za přímý vývoz
osoby)
(tis. Kč)
ce (Kč)
(%)
Česká
republika
Ústecký

2 585

2 804 780

49,4

3 067

914 564

23 598

184

316 439

34,4

4 714

67 122

23 320

Tabulka 39: Vybrané údaje o stavebnictví – Ústecký kraj

2006

2007

2008

Stavební práce v tuzemsku podle místa
stavby (mil. Kč b. c.)1)

22 296

25 997

23 198

z toho nová výstavba, rekonstrukce a
modernizace

18 119

21 209

17 347

1 502

1 974

1 745

nebytové budovy

5 974

8 455

6 787

inženýrské stavby

10 264

10 080

8 186

18 370

23 460

14 439

15 980

.

.

7 014

7 335

.

.

6 971

8 566

210

202

71

65

Průměrný evidenční počet zaměstnanců fyzické osoby

11 924

11 644

7 725

7 476

Průměrná hrubá měsíční mzda - fyzické
osoby (Kč)

17 725

19 690

24 435

27 892

Vydaná stavební povolení

7 354

6 624

6 761

7 389

z toho na bytové budovy

2 636

2 822

2 707

2 651

1 963

1 454

1 460

1 838

40 450

17 180

24 087

29 261

z toho bytové budovy

Základní stavební výroba (mil. Kč b. c. )
z toho pozemní stavitelství
inženýrské stavitelství
Průměrný počet podniků

na nebytové budovy
Předpokládaná hodnota staveb (mil. Kč)
1) podniky s 20 a více zaměstnanci

2009
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Tabulka 40: Stavební podniky v kraji v roce 2008

Průměrný evidenční počet
(fyzické osoby)
Kraj

Ústecký kraj

Průměrný
počet
podniků zaměstnanců zaměstnanců
celkem
na 1 podnik

203

11 679

58

dělníků

7 735

Průměrná
Produktivita
hrubá
práce
měsíční mzda
ze
1
stavebních
zaměstnance
prací (Kč)
(Kč)
22 429

1 950 373

6.2 Trh práce
Podle výběrového šetření pracovních sil je v kraji zaměstnáno přibližně 372 tisíc
osob, z nichž nejvíce je pracujících ve zpracovatelském průmyslu (cca 103,3 tisíc
osob). V roce 2008 průměrná hrubá měsíční mzda v kraji dosáhla 20 970 Kč (na
fyzickou osobu), za celorepublikovým průměrem zaostala o 2 567 Kč, ve srovnání
krajů je Ústecký kraj na šestém místě. Pokles těžby uhlí, restrukturalizace podniků,
útlum výrob i zemědělství mají za následek, že v republikovém srovnání je v
Ústeckém kraji dlouhodobě nejvyšší míra registrované nezaměstnanosti (10,26 %, v
ČR 5,96 % k 31. 12. 2008).
Ve statistickém registru ekonomických subjektů bylo koncem roku 2008 více než
175 tisíc firem, organizací a podnikatelů. Největší část tvoří podnikatelé – fyzická
osoba nezapsaná v obchodním rejstříku (téměř 121 tisíc). Z hlediska třídění podle
odvětvové klasifikace ekonomických činností se nejvíce subjektů zabývalo
obchodem, opravami motorových vozidel a spotřebního zboží.
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Tabulka 41: Ekonomické subjekty k 31.12.2008

Registrované subjekty celkem

Česká republika

Ústecký

2 552 149

175 521

Vybrané právní formy
soukromí
podnikatelé
podle živnostenského zákona

podnikající

1 747 020

122 547

soukromí
podnikatelé
podnikající
podle jiného než živnostenského zákona

112 486

8 711

obchodní společnosti

311 309

15 818

zahraniční osoby

95 843

9 186

Velikostní kategorie
(podle počtu zaměstnanců)
bez zaměstnanců

793 951

48 999

1-9

223 995

14 662

10 - 49

49 467

3 122

50 - 249

12 426

804

250 - 499

1 258

86

500 - 999

585

42

1 000 a více

367

15

Převažující činnost OKEČ
(vybrané činnosti)
průmysl celkem

317 065

19 525

stavebnictví

298 611

23 406
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Tabulka 42: Trh práce v Ústeckém kraji

2006

2007

2008

363,1

361,6

372,0

9,9

9,3

10,5

Průmysl a stavebnictví

149,2

154,5

161,3

Tržní a netržní služby

204,0

197,8

199,7

Míra ekonomické aktivity (%)

60,5

57,5

57,2

Průměrný evidenční počet
zaměstnanců (tis.fyz. osob)

277,2

284,3

.

Zaměstnaní
Osob)

celkem

Zemědělství,
rybolov

Průměrná
mzda (Kč)

(tis.

lesnictví

měsíční

a

hrubá

17 506 18 511

.

13 855 15 005

.

Průmysl

19 120 20 358

.

Stavebnictví

15 902 17 422

.

Zemědělství,
rybolov

lesnictví

a

Nezaměstnanost (k 31.12)
Uchazeči
(osoby)

o

zaměstnání

63 652 49 894 45 657

Dosažitelní

60 245 46 986 43 801

Ženy

33 164 26 811 24 113

Volná pracovní místa

5 003

6 462

4 485

Míra registrované nezaměstnanosti
Původní metodika (%)
Nová metodika

.

.

.

13,77

10,96

10,26
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Tabulka 43: Zaměstnaní v NH podle odvětví OKEČ (VŠPS)

2006

2007

2008

363,1

361,6

372,0

D Zpracovatelský průmysl

97,4

102,4

103,3

F Stavebnictví

30,7

32,6

35,7

Zaměstnaní celkem

Tabulka 44: Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle odvětví OKEČ

Celkem
D Zpracovatelský průmysl
F Stavebnictví

2005

2006

2007

16 570

17 506

18 511

17 150

18 218

19 577

15 665

15 902

17 422

Tabulka 45: Míra registrované nezaměstnanosti v letech 2006 až 2009 (stav k 31.12.)

Ústecký kraj

2006

2007

2008

2009

13,77

10,96

10,26

12,37

Obr. 113 - Míra nezaměstnanosti v okresech České republiky k 31. 12. 2009
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Tabulka 46: Vývoj na trhu práce v roce 2009 v Ústeckém kraji

Tabulka 47: Struktura nezaměstnanosti v roce 2009 v Ústeckém kraji

6.3 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.
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6.3.1 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.
Základní představitelé
·

AutoCAD - Dnes již legenda mezi konstrukčními programy. Základní verze se
vešla na 1 disketu (oproti dnešnímu 1DVD) a uměla jen anglicky. Dnešní
verze AutoCAD 2006 (označována podle roku vzniku) je při pomoci
konstruování a modelování velice dobře vybaven. Kdysi bylo nutno pro
speciální triky využít AutoLisp což dnes není potřeba.

·

AutoCAD Mechanical - Nadstavba pro základní verzi AutoCADu. Vylepšení
konstruování ve 2D a 3D.

·

Autodesk Inventor - Už se podobá klasickým 3D produktům a logice 3D
modelování

v

těchto

produktech.

Umožňuje

jednoduchým

způsobem

konstruovat velké a rozsáhle celky. Obsahuje knihovnu normalizovaných dílů
a součásti a modul pro pevnostní výpočty (označován MKP), tato technologie
by měla být postavena na technologií ANSYS. Spolupracuje s PDM/PLM
(funkce pro správu, výkresové dokumentace)
·

Catia V5 - Opět jedna z legend, hlavně v automobilovém a leteckém
průmyslu. Je to plně integrovaný produkt CAD/CAM/CAE. Je to modulární
systém, existuje cca 150 modulů. Velice propracované je vizuální inženýrství
na bázi MKM (aby se nemuselo vyrobit auto, tak se nabourá jen vizuálně, až
když „bourá“ optimálně, vyrobí se skutečné). Další užitečná věc je tzv.
Human Engineering. Jde o digitálního člověka, kterým je možné simulovat,
chování skutečného člověka ve vyvíjeném produktu (jak se nám bude sedět v
sedadle). To že má Catia propracovaný systém normalizovaných dílu netřeba
zdůrazňovat. Stejně tak jako propracovanou spolupráci s PDM/PLM. K tomu
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využívá produktu SmarTeam a Enovia. Taktéž je velice dobře zvládnuta
prezentace, jako zprůhledňování, rozpady sestavy atd.
·

Pro/Engineer - Opět komplexní plně parametrický konstrukční systém.
Pokrývá celou oblast od průmyslového designu, konstrukce (díly i sestavy),
simulace a analýzy, konstrukce nástrojů a nářadí, CNC výroby, včetně
vizualizace a integrace s PLM a ERP systémy. Jako konkurence i tento
obsahuje rozsáhlé knihovny, výhodou je bezplatný přístup k databázi cca 30
milionů dílů. Taktéž je perfektně zpracována možnost prezentací, simulací,
analýz. Je možnost snadného převedení do *.jpg *.mpeg.

·

Solid Edge - Produkt primárně určen pro návrh strojírenských konstrukcí.
Solid Edge se Synchronní technologií je hybridní 2D/3D návrhový systém.

·

Solid Works - Velice perfektní program pro 3D modelaci, tvorbu výkresu,
statistické a spevnostní výpočty, animace, správu výkresu a mnoho dalšího.
Obsahuje několik užitečných věcí jako eDrawings (publikace dat), k dispozici
data s uchráněním našeho know how.

·

Turbo CAD - je plnohodnotný a kvalitní CAD systém pro tvorbu technické
dokumentace ve 2D i 3D prostředí. Turbo CAD obsahuje obsáhlou knihovnu
symbolů a umožňuje téměř fotorealistické výstupy designu. Samozřejmostí je
plná podpora DWG formátu.

·

VariCAD - je CAD systém pro strojní inženýrství. Je navržen jako vysoce
interaktivní a snadno ovladatelný software, který svými funkcemi pokrývá
požadavky konstruktérů. Mezi standardní moduly VariCADu patří 3D
parametrické modelování, 2D kreslení, asociativní kótování, knihovny
strojních součástí, knihovny symbolů a bloků, výpočty a četné nástroje pro
práci s negrafickými informacemi (archiv, razítka, kusovníky, správa souborů
výkresů, atd.).

Základní charakteristika systému CAD
Základní charakteristika systému CAD je využití výpočetní techniky a příslušného
softwaru v souladu s pracovní činností, která vede k požadovanému grafickému
návrhu.
Systém CAD přebírá řadu především rutinních činností při konstruování a
nahrazuje široké spektrum rolí, jako jsou například role výpočtáře, kresliče, editora
atd.
Základním informačním zdrojem systému CAD je matematický model geometrie
součástí, který tvoří strukturní model výrobku. Prostřednictvím těchto modelů je
integrován celý proces výroby od jeho návrhu až po jeho realizaci. Ve fázi návrhu je
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model vytvářen v dialogu konstruktéra s počítačem, zpravidla prostřednictvím
grafického displeje a dalších vhodných periferií umožňující operativní tvorbu
realizované kresby. Proces konstruování formou CAD je interakční proces, ve
kterém konstruktér postupně zlepšuje své řešení, vytváří vhodné varianty a určuje
optimální způsob řešení.

Obr. 114 - Dialogové okno CAD systému

Během návrhu pracuje počítač jako významný pomocník konstruktéra, za kterého
přebírá rutinní práce při konstruování a analýze variant a ponechává mu prostor
pro tvůrčí rozhodovací činnost. Významnou vlastností systému je i to, že jakákoliv
změna se automaticky promítá do všech navazujících částí modelu a je provedena
do všech důsledků. Použití modelu je rozsáhlejší a používá se ve fázi výroby i její
přípravy, kde je podkladem pro přípravu potřebných výrobních podkladů a
postupů.

Obr. 115 - Dialogové okno CAD systému

Automatizace konstruktérské práce u současných moderních systémů CAD spočívá
v pokrytí všech rutinních, informačních, výpočtových a ostatních prací vhodnými
programovými moduly, které jsou konstruktérovi lehce dostupné, mohou být
okamžitě aktivovány a jejich výsledky slouží jako informace k další činnosti
konstruktéra.
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Rozdělení CAD systémů
Určení kategorií, do které spadají jednotlivé CAD systémy používá několik kritérií
jaké jsou dostupné kreslící a modelovací nástroje, pořizovací cena a podpora ze
strany výrobce software a podpora ze strany prodejců.
CAD systémy je možné rozdělit do tří kategorií:
·

nižší - mezi CAD systémy nižší třídy je možno zařadit systémy které vytvářejí
dvojrozměrné objekty a umožňují tvorbu složité výkresové dokumentace.
Většinou

tyto

systémy

umožňují

vytvářet

jednoduché

trojrozměrné

konstrukce pomocí drátového modelování,
·

střední - CAD systémy střední třídy obsahují trojrozměrné modelovací
nástroje včetně nástrojů pro vizualizaci. Tyto systémy jsou charakteristické
svou otevřeností, která umožňuje vytvářet speciální programy (nadstavby),

·

vyšší - vyšší CAD systémy jsou systémy plně trojrozměrné, které vyžadují pro
vytvoření výkresové dokumentace nejprve vytvoření trojrozměrného modelu.
Stejně jako systémy střední třídy jsou tyto systémy otevřené pro jednotlivé
nadstavby.

6.3.2 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.

Obr. 116 - Dialogové okno CAM systému
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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.
Výhody moderních systémů CAM
Výše uvedené možnosti CAD/CAM systémy řešení mají mnoho výhod:
·

Komplexní řešení pro strojírenský sektor, díky mnoha pokročilým a
výkonným nástrojům však tyto systémy pronikají i do jiných oblastí, jako
jsou design, architektura či projekce.

·

Intuitivní, snadné a vizuálně přehledné ovládání, většinou postavené na
Windows.

·

Možnosti integrovaných rozšiřujících aplikací.

·

Vyspělé možnosti simulace obráběcích procesů včetně simulace kinematiky
stroje, atd.
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Obr. 117 - 5osé obrábění turbínového kola

Obr. 118 - Simulace obrábění

6.4 Vymezení jednotlivých dílčích oborů v této oblast, navazující
obory

Strojírenství
Pozice vyžadující magisterský studijní program
a) Strojní inženýr
·

Strojní inženýr konstruktér

·

Strojní inženýr projektant

·

Strojní inženýr technolog

b) Svářečský inženýr
Pozice vyžadující vyšší odborné vzdělání nebo bakalářský studijní program
a) Samostatný strojírenský technik
·

Samostatný strojírenský technik konstruktér
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·

Samostatný strojírenský technik projektant

·

Samostatný strojírenský technik technolog

Pozice vyžadující střední vzdělání s maturitní zkouškou
a) Programátor NC strojů
b) Strojírenský technik
·

Strojírenský technik konstruktér

·

Strojírenský technik projektant

·

Strojírenský technik technolog

Stavebnictví
Pozice vyžadující magisterský studijní program
a) Stavební inženýr
·

Stavební inženýr projektant

·

Stavební inženýr technolog

Pozice vyžadující vyšší odborné vzdělání nebo bakalářský studijní program
a) Samostatný stavební technik
·

Samostatný stavební technik projektant

·

Samostatný stavební technik technolog

Pozice vyžadující střední vzdělání s maturitní zkouškou
a) Stavební technik
·

Stavební technik projektant

·

Stavební technik technolog

Nábytkářství
Pozice vyžadující magisterský studijní program
a) Designér nábytku
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Pozice vyžadující střední vzdělání s maturitní zkouškou
a) Interiérový poradce
b) Nábytkářský technik
·

Nábytkářský konstruktér

·

Nábytkářský technolog

6.5 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.
6.5.1 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.
Pro koho je určen
Tento systém nachází uplatnění především ve dvou základních typech nasazení:
·

Převzetí 3D modelu (např. od zákazníka či kooperující firmy) a zpracování NC
technologie pro výrobu zadaného dílu. Toto je typická úloha například z
oblasti výroby forem, kdy zákazník přichází s přesně definovaným finálním
výrobkem a úkolem uživatele Cimatronu je v krátkém čase vyrobit pomocí NC
technologií kompletní formu pro výrobu tohoto výrobku.
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·

Zpracování ideového návrhu zadaného funkčního celku (výrobku, sestavy) do
stadia úplného digitálního prototypu. Zde může být výstupem například
výkresová dokumentace nebo reálný model, vytvořený pomocí technologie
Rapid-Prototyping. Digitální data mohou být také pochopitelně využita pro
vygenerování NC technologií jako v předešlém případě.

Cimatron E je modulární systém. Uživatel pracuje v jedné ze dvou základních
konfigurací:

Obr. 119 - Climatron E

·

Designer Solution umožňuje kombinovat techniky povrchového a objemového
modelování dílů, jako je tvorba křivek, ploch, zaoblení, přechody a průniky
mezi plochami apod. Při tvorbě objemového objektu lze používat např. funkce
vytažení, rotaci a vedení kontur, na vytvořených objemových tělesech lze
generovat úkosy, zaoblení, sražení, otvory a jiné operace). Objekty, vzniklé
oběma přístupy plošného a objemového modelování, lze kombinovat a
vzájemně převádět. V Designer Solution jsou výkonné nástroje pro práci v
sestavách, tvorbu výkresové dokumentace a načítání dat z některých
standardních rozhraní. Toto řešení také obsahuje modul pro automatizovaný
návrh elektrod a modul Mold-Design pro generování sestav vstřikovacích
forem.

·

NC Solution je určeno pro vytváření CAM dat (možnosti 2,5-osého frézování,
definice řezného nástroje a jeho dráhy, 3-osá simulace a verifikace aj.). Jsou
zde i CAD funkce plně hybridního modeláře dílů s možností generování
technologických a výrobních výkresů.
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Na výše uvedené navazuje řada volitelných modulů, umožňujících uživatelům
přesně reagovat na jejich potřeby podle charakteru úloh, které hodlají pomocí
Cimatronu E řešit. Za všechny uvedu jen čtyř- a pětiosé frézování, Mold-Design
options, řezání drátem ve 2-4 osách, Quick Compare pro porovnávání digitálních
tvarů součástí aj. Pro soustružení a frézování je k dispozici řada operací pro
hrubování, dokončování, detekci zbytkového materiálu apod. Ke kontrole
generovaných drah nástrojů jsou k dispozici prostředky pro simulaci řezného
procesu a prostředky pro ověřování výsledného tvaru v jednotlivých etapách
obrábění. Pro přizpůsobení výsledného NC kódu příslušnému řídícímu systému NC
stroje používá Cimatron E programovatelný postprocesing. Součástí nabídky
doplňků je také generátor NC postprocesorů.
Z teorie do praxe
Mnoho procesů z oblasti tvorby forem a nástrojů začíná importem dat z jiných CAD
systémů. Cimatron E zde nabízí širokou paletu převodníků dat z/do nejužívanějších
formátů (DXF, DWG, STEP..) a CAD/CAM systémů (např. CATIA, Pro/E, UG aj.)
včetně možností jejich úprav a doladění. Po úspěšném načtení dat vygeneruje
uživatel pomocí výkonného hybridního modeláře všechny nutné operace, vedoucí k
vytvoření formy a její dutiny. V této fázi je možno urychlit proces použitím
standardních normalizovaných dílů např. z knihovny HASCO.
CAM možnosti Cimatronu E obsahují řadu dříve popsaných funkcí pro NCobrábění. Počínaje 2,5-osým vrtáním a frézováním až po pětiosou simulaci
obráběcího procesu a finální dokončení povrchu je Cimatron E ideálním řešením
pro firmy, zabývající se výrobou forem, nástrojů a víceosým obráběním. Velké
množství nabízených postprocesorů umožňuje snadné a rychlé převedení
vygenerovaných dat z technologického pracoviště na řídící systém obráběcího stroje.
Výrazné zkrácení času díky automatizovanému procesu, výkonným funkcím pro
tvorbu nářadí a elektrod vč. průvodní výkresové dokumentace a managementu
změnového řízení staví Cimatron E do čela na trhu nabízených CAD/CAM řešení.
Klíčem k ekonomickému a produktivnímu lisování je analýza, umožňující svými
algoritmy lépe predikovat možná úskalí a problémové prvky v procesu tváření, a tím
se vyvarovat zmetkovitosti při výrobě. FEA (Finite Element Analysis) přesně
identifikuje zúžení a pěchování materiálu a umožní uživateli navrhnout jiné řešení
či změny v konstrukci. Tak se předejde odhalení trhlin ve výlisku až po vyrobení
lisovacího nářadí nebo při výrobě prvních kusů.
Uživatel v CimatronuE získává produkt, který zahrnuje řadu řešení pro následující
činnosti v oblasti tvorby lisovacích nástrojů:
·

nabídkové řízení, kde jde o import dat a speciální aplikace pro výpočet a
generování cenových nabídek;
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·

hybridní Layout design (2D a 3D) s funkcemi pro opravy geometrie, návrh
střižného plánu a stanovení počtu kroků;

·

tvářecí operace s nástroji pro formování tvaru plechového výlisku;

·

místní tvářecí operace (pro složité součásti) zahrnující částečný rozvin či
rozbalení ve 3D geometrii;

·

hybridní modelování pro práci s křivkami, plochami, otevřenými tělesy (obaly)
a tělesy;

·

nástroje pro analýzu umožňující stanovení bezpečnostních zón, analýzu
tloušťky materiálu, střižných a tvárných sil, směrů, ploch a délky kontur;

·

konstrukci celého lisovacího nástroje, která vychází z požadavku lisovacího
stroje. Přitom jsou využívány sestavy a katalogy pro návrh lisovacího nástroje
a je proveden návrh razníků a matrice pro ostřih, tvarování nebo děrování;

·

podporu geometrických změn zahrnující porovnání geometrie, sledování a
řízení změn;

·

podporu nutných změn konstrukce nástroje (po zkouškách). Zde jsou k
dispozici nástroje pro kopírování bodů ze závěrečné části na počáteční a
nástroje pro modifikaci kontur a ploch;

·

automatizovanou tvorbu výkresové dokumentace a produktové výrobní
dokumentace (PMI);

·

samozřejmostí jsou CAM moduly pro výrobu: frézování, vrtání a drátořez.

·

Tento CAD/CAM systém lze doporučit všude tam, kde je kladen důraz na
precizní NC technologie, zvládnutí snadné manipulace se složitými plochami
či 3D objekty a vysokými nároky na přesnost a kvalitu výstupů z CAD/CAM
systému.

Tento CAD/CAM systém lze doporučit všude tam, kde je kladen důraz na precizní
NC technologie, zvládnutí snadné manipulace se složitými plochami či 3D objekty a
vysokými nároky na přesnost a kvalitu výstupů z CAD/CAM systému.

6.5.2 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
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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 je patrné z obrázku. 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.
Použití destičky
Unikátní
konstrukce
destičky
umožňuje
optimalizaci odvodu třísek v plném rozsahu
řezných podmínek pro hrubování hliníku až po
kombinace velkých hloubek řezu a zvýšených
otáček vřetena. Vedle spolehlivého odvodu
odebraného materiálu umožňuje popisovaná
destička udržení vysokého výkonu obrábění bez
vibrací a při velkých vyloženích nástroje.
Destičky jsou velmi vhodné pro osazení nových
iscarských hrubovacích fréz na hliník HM90
EAL/FAL 22 v rozsahu průměrů 25–50 mm a
50–125mm. Pro dosažení plného efektu dělení
třísky drážkami a účinné regulace jejího
odchodu je vhodné upínat destičky HM90 APCR
22 pouze do nástrojů se sudým počtem zubů
(průměry 40, 50 a 100 mm) a se střídavě
uspořádanými číslicemi na horní ploše.

Obr. 120 - Řezná destička Split
Insert

Unikátní konstrukce destičky umožňuje optimalizaci odvodu třísek v plném rozsahu
řezných podmínek pro hrubování hliníku až po kombinace velkých hloubek řezu a
zvýšených otáček vřetena. Vedle spolehlivého odvodu odebraného materiálu
umožňuje popisovaná destička udržení vysokého výkonu obrábění bez vibrací a při
velkých vyloženích nástroje. Destičky jsou velmi vhodné pro osazení nových
iscarských hrubovacích fréz na hliník HM90 EAL/FAL…22 v rozsahu průměrů 25–
50 mm a 50–125mm. Pro dosažení plného efektu dělení třísky drážkami a účinné
regulace jejího odchodu je vhodné upínat destičky HM90 APCR 22 pouze do
nástrojů se sudým počtem zubů (průměry 40, 50 a 100 mm) a se střídavě
uspořádanými číslicemi na horní ploše.
Základní výhody výše uvedené nové řezné geometrie destiček:
·

vynikající řešení pro zvládnutí manipulace s velkým množstvím třísek, která
doposud byla kritickým problémem hrubovacího frézování hliníku;

·

snížení spotřeby energie;

·

snížení chvění a umožnění stabilního frézování i při větším vyložení nástroje;
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·

bezproblémové výkonné hrubovací frézování hliníku i při velkém množství
odpadu;

·

možnost použití destiček v různých (i velmi obtížných) řezných podmínkách.

Prořezávací frézy Tangslit
Vynikající výkonnost upichovacích destiček Tang-Grip je nyní dále využívána
rozšířením jejich aplikace i do prořezávání. Firma Iscar tak nabízí svým zákazníkům
nové prořezávací frézy TGSF v počátečním plánovaném rozsahu průměrů 100–160
mm a šířek řezu 3 a 4 mm. Nyní i tyto vysokovýkonné nástroje kombinují tuhé a
bezpečné upnutí řezných destiček s trvanlivostí a odolností jejich rozmanitých
materiálových jakostí. Použitá konstrukční koncepce – úspěšně prověřená
upichovacími nástroji Tang-Grip – je tak dále rozšiřována s očekávaným úspěchem i
v oblasti prořezávání rotačními nástroji. Výkonnost, spolehlivost a kvalitní aplikační
výsledky fréz Tangslit jsou navíc optimalizovány výraznou konstrukční i obslužnou
jednoduchostí.
Upnutí destiček v tělese frézy
V patentovaném upínacím systému Tang-Grip jsou destičky vtlačovány do lůžek a
vyjímány ven pomocí speciálního nástroje (extraktor ETG 3-4-SH pro uvedený
rozsah fréz). V lůžku jsou pak usazeny bezpečně a spolehlivě bez jakýchkoliv
upínek, horních čelistí nebo upínacích šroubů, které by navíc mohly bránit
plynulému odchodu třísky či zeslabovat destičku. Vlastní konstrukce lůžka v
průběhu obrábění využívá řezné síly k pevnému a bezpečnému udržení destičky na
přesné pozici v lůžku, s vyloučením jakékoliv možnosti jejího vytahování ven.
Vysoká tuhost upínacího systému přispívá k přesnému řezu, minimalizaci vibrací
nástroje, lepší kvalitě obrobené plochy a vyšší životnosti lůžka i destičky.
Využití nástroje
Frézy Tangslit nabízejí v porovnání se srovnatelnými prořezávacími frézami staršího
typu SGSF větší počet zubů, umožňující tak vyšší hodnoty posuvu stolu. Nástroje
mohou být používány pro nejrůznější prořezávací a drážkovací aplikace. Na vysoké
životnosti a spolehlivosti fréz Tangslit se výrazně podílí – jako ostatně u všech
nových nástrojů kovoobráběcího systému 3P Sumo Line – rozšíření a využívání
nových řezných materiálů souboru Sumo Tec. Ty vedle vysoké kvality inovované
podkladové vrstvy a nejdokonalejší povlakovací technologie disponují dále speciální
postpovlakovací úpravou, která hladkým vrchním povrchem přispívá k eliminaci
mikroskopických povrchových napětí, zmenšení tření a tepla, zlepšení odolnosti
proti vylamování a tvorbě nárůstků. Frézy Tangslit nabízejí v porovnání se
srovnatelnými prořezávacími frézami staršího typu SGSF větší počet zubů,
umožňující tak vyšší hodnoty posuvu stolu. Nástroje mohou být používány pro
nejrůznější prořezávací a drážkovací aplikace.
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Břitové destičky pro frézy Tangslit
Vyměnitelné destičky pro popisované frézy
Tangslit mají označení TAG N3(4)J(C), rozsah
šířky zatím W = 3 nebo 4 mm dle šířky
zvoleného nástroje a jsou vybaveny utvařečem
C nebo J. Předpokládá se další rozšiřování
rozměrového i jakostního výběru. Provedení
destičky s utvařečem typu C je zobrazeno na
posledním obrázku. K dispozici jsou zatím
řezné materiály IC 808, IC 830, IC 908 a IC
928 pokrývající široký výběr pro obrábění
legovaných, žáruvzdorných, nerezových a
uhlíkových ocelí, nodulárních i šedých litin aj.
Obr. 121 - Břitová destička
Vyměnitelné destičky pro popisované frézy
Tangslit mají označení TAG N3(4)J(C), rozsah šířky zatím W = 3 nebo 4 mm dle
šířky zvoleného nástroje a jsou vybaveny utvařečem C nebo J. Předpokládá se další
rozšiřování rozměrového i jakostního výběru.
6.5.3 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).
Řídicí systém Sinumerik 810D powerline je kompaktní digitální systém CNC. Má
integrovaný výkonový modul ve dvou provedeních – buď se dvěma nebo třemi
výkonovými díly. Pro využití celé řídicí kapacity řídicí jednotky CCU (Compact
Control Unit) jsou jako další díly použity výkonové moduly řady pohonů Simodrive
611. CCU je řídicí jednotka, která zajišťuje všechny operace CNC a PLC
(Programmable Logic Controller) a také regulační a komunikační úkoly. Tento
systém řídí šest os a lze jej nasadit do všech technologií.
Sinumerik 840Di je kompletní číslicové řízení na bázi PC. Díky své hardwarové a
softwarové otevřenosti je velmi vhodné pro všechny uživatele. Lze jej přitom nasadit
v nejrůznějších technologiích – od jednoduchých úkolů MC (nájezd na pozici a
lineární interpolace) přes řízení dřevoobráběcích strojů a montážních zařízení, až po
ovládání číslicově řízených obráběcích strojů. Sinumerik 840Di se skládá z
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průmyslového PC typu PCU50, desky MCI (Media Control Interface) a systémového
softwaru pro šest, deset nebo 18 os. Přes rozhraní Profibus-DP jsou k desce MCI
připojeny pohony a periferie. Periferními jednotkami jsou např. strojní panel,
zobrazovací jednotka OP, ruční kolečka apod.
Sinumerik 840D powerline obsahuje systémovou platformu s funkcemi pro téměř
všechny technologie. Společně s pohony Simodrive 611D a rozšířením o
automatizační systém Simatic S7-300 vytváří Sinumerik 840D powerline kompletní
digitální řídicí systém, který je vhodný především pro komplexní obráběcí úkoly.
Vyznačuje se vysokou dynamikou a precizností. Výkonná víceprocesorová jednotka
NCU (Numerical Control Unit) tohoto systému zajišťuje všechny operace CNC, PLC a
regulační a komunikační úkoly. Tato jednotka se zabudovává do pouzdra zvaného
NCU-Box, který je integrován do měniče Simodrive 611. Díky své rozšiřitelnosti v
oblastech hardwaru, softwaru, CNC a obsluhy má Simodrive 840D powerline
vynikající předpoklady pro nasazení v mnoha oblastech. Výkon řídicího systému
určuje použitá jednotka NCU – zákazník má možnost výběru z pěti typů. Od
jednoduché jednotky NCU 561.4 až po špičkovou NCU 573.5, která je osazena
procesorem Pentium III s taktem 933 MHz. Je schopna řídit až 31 os v deseti
kanálech. Ve standardní verzi může interpolovat až dvanáct os. Uživatelskou paměť
je možné rozšířit až na 6 MB.
Simodrive
Modulární kompaktní digitální pohonový systém Simodrive umožňuje zkombinovat
homogenní sestavu složenou z osových a vřetenových
jednotek. Spektrum rozsahu výkonů jednotky
Simodrive je velmi široké.
Simodrive 611 je pohonový systém, který lze
flexibilně projektovat tak, aby plnil jak ekonomické,
tak i ekologické požadavky moderních obráběcích
strojů. Simodrive 611 je digitální měnič, který
splňuje nejnáročnější požadavky na dynamiku, velký
rozsah otáček a přesnost obrábění. Díky modulární
konstrukci lze sestavit jednotku pro téměř všechny
Obr. 122 - Systém Simodrive
požadavky na otáčky, a to jak u vřeten, tak i
lineárních os. Osové moduly v jednoosém či dvouosém provedení jsou koncipovány
pro posuvové motory 1FT6/1FK/1FW6/1FN a vřetenové motory 1PH/1FE1/2SP1 a
1LA. V závislosti na velikosti motoru jsou použity příslušné výkonové moduly, které
mohou být opět jednoosé nebo dvouosé. Z použitých výkonových modulů vyplývají
požadavky na meziobvodový výkon, který určí velikost napájecího modulu. Všechny
moduly měniče Simodrive 611 mají jednotnou velikost. Rozhraní pro napájení a
vzájemnou komunikaci, stejně jako rozhraní mezi regulačními jednotkami a
výkonovými moduly, jsou standardizována.
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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.
Prostřednictvím řídicích systémů řady Solution Line je nyní možné použít jednotky
Sinamics také jako pohony pro obráběcí stroje. Kombinace systémů Sinumerik
Solution Line a pohonů Sinamics umožňuje decentrální a jednoduché řešení pro
řízení obráběcího stroje a tím i modulární koncepci vlastního stroje. Pro základní
komunikaci jsou použita standardní rozhraní Ethernet a Profibus.
Poprvé byla pro obsluhu použita technologie tenkých klientů (thin client).
Komunikace pohonu přes rozhraní Drive-CLiQ přináší vylepšené možnosti
diagnostiky a rychlé rozpoznání pohonu prostřednictvím elektronické typové desky.
Kromě toho se Solution Line vyznačuje otevřenou architekturou HMI (HumanMachine Interface) a umožňuje práci NC-Jádro v reálném čase. To umožňuje
integraci specifických funkcí v závislosti na jednotlivých aplikacích v reálném čase a
vytváření uživatelských obrazovek.
Kombinací pohonu Sinamics, automatizačního systému Simatic a řídicího systému
Sinumerik Solution Line mohou být řešeny téměř všechny požadavky na řízení
CNC, od jednoduchých úloh až po komplexní řešení. Nová řada je navíc vhodná pro
modernizaci současných zařízení (retrofit), která používají řídicí systémy Sinumerik.
Aplikační software existujícího stroje může být použit i při nasazení Solution Line.
Uživatelské programy PLC, technologické programy, uživatelské obrazovky a složky,
obsluha a funkce CNC zůstávají beze změn.
Systémy Solution Line
Sinumerik 802D sl je řídicí systém, který zahrnuje v jediné jednotce všechny
komponenty řízení CNC (NC, PLC, HMI) a řízení pohonů. Přes rozhraní Drive-CLiQ
lze připojit šest digitálních pohonů Sinamics S120. Z těchto šesti pohonů lze dva
pohony deklarovat jako vřetena. Periferie se připojují přes rozhraní Profibus-DP, což
dává předpoklady pro jednoduché zapojení všech komponent. Společně s modulární
výstavbou pohonů nabízí Sinumerik 802D sl všechny možnosti pro flexibilní použití.
Rozsah výkonu tohoto řízení se ideálně hodí pro nasazení na standardních
soustružnických a frézovacích strojích, a to jak pro kusovou výrobu, tak i pro
trojosou výrobu forem.
Sinumerik 840Di sl je plnohodnotné číslicové řízení na bázi PC spolupracující s
pohony Sinamics S120. Hardwarově a softwarově otevřené řízení je obzvláště
vhodné pro uživatele upřednostňující necentrální automatizační řešení v oblasti
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periferií PLC a pohonů. Díky této otevřenosti může každý uživatel použít své vlastní
know-how a svá individuální technologická řešení. Systém Sinumerik 840Di sl lze
použít pro obráběcí stroje, stroje pro zvláštní použití, manipulační zařízení i
modernizaci stávajících strojů, tzv. retrofit. Sinumerik 840Di sl se skládá z
průmyslového PC s označením PCU50.3, desky MCI2-Board a systémového
softwaru pro šest nebo 20 os. Přes rozhraní Profibus-DP jsou na desku MCI2-Board
připojeny pohony Sinamics S120 a periferie Simatic DP ET 200. Profibus-DP
pracuje s přenosovou rychlostí 12 Mbit/s. Součástí systémového softwaru je
Sinumerik 840Di sl-Startup – program kompatibilní se systémem Windows, který
poskytuje snadný přístup do systému Sinumerik 840Di sl. Tento program nabízí
jednoduché postupy při obsluze a vytváření nebo volbě uživatelských programů.
Sinumerik 840D sl se vyznačuje modularitou, otevřeností, flexibilitou, jednotnou
strukturu při obsluze, programování a vizualizaci. K dispozici je systémová
platforma s funkcemi pro téměř všechny technologie. Systém je integrován do
pohonů Sinamics S120. Rozšířením o automatizační systém Simatic S7-300
představuje Sinumerik 840D sl kompletní digitální řídicí systém, který se nejlépe
hodí pro střední a vyšší výkonový rozsah. Díky použitým integrovaným
certifikovaným bezpečnostním funkcím Sinumerik Safety Integrated jsou
garantovány vysoká bezpečnost práce strojů i ochrana obsluhy. Systém lze nasadit
při soustružení, vrtání, frézování, broušení, niblování, vysekávání, výrobě nástrojů a
forem atd. Jednotky NCU (NCU 710.1/NCU 720.1/NCU730.1) provádějí operace
CNC, HMI, PLC a regulační a komunikační úkoly. Do softwaru NCU je integrován
software HMI pro obsluhu, programování a vizualizaci. Lze připojit čtyři decentrální
operační panely a pomocí tzv. tenkých klientů je možné připojit obslužný panel až
na vzdálenost 100 m.
Výkonná víceprocesorová jednotka NCU může být umístěna vlevo vedle modulu Line
Sinamics S120. V případě potřeby lze umístit NCU až do vzdálenosti 100 m.
Odstupňované hardwarové a softwarové vybavení pro numerické řízení i pro
obsluhu vytváří vynikající předpoklady pro nasazení tohoto řídicího systému v
mnoha aplikacích. Sinumerik 840D sl zvládne jak jednoduché polohovací operace,
tak i komplexní víceosé úlohy. Výkon systému je určen použitou jednotkou NCU.
Při použití NCU 710.1 je k dispozici šest os, užitím NCU 720.1 a NCU 730.1 se
zvyšuje jejich počet na 31. Softwarový balík pro frézování nabízí například
následující funkce: pětiosou transformaci s orientací nástroje, pětiosou korekci
délky nástroje, řízený odjezd nástroje, víceosou interpolaci atd.
Pohony Sinamics S120
Dřívější pojetí pohonů vyjádřené sloganem „Myšlení v modulech“ bylo nahrazeno
koncepcí „Myšlení v osách“. Sinamics S120 řeší díky modulárnímu provedení
náročné úkoly ve velmi širokém spektru průmyslových aplikací. Z velkého množství
vzájemně spolupracujících komponent si uživatel sestaví kombinaci nejlépe
vyhovující jeho požadavkům. Výkonný PC-Tool Sizer ulehčí výběr a volbu optimální
konfigurace pohonů.
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Nová systémová architektura s centrální regulační jednotkou
Elektronicky koordinované jednotlivé pohony řeší společně úkoly pohonu.
Nadřízený řídicí systém Sinumerik Solution Line řídí pohony tak, aby výsledkem byl
požadovaný pohyb. K tomu je zapotřebí cyklická výměna dat mezi řídicím systémem
a všemi pohony. Dosud byla tato výměna realizována přes průmyslovou sběrnici s
odpovídajícími montážními a projektovými náklady. Právě zde představuje Sinamics
S120 nové převratné řešení: jedna centrální regulační jednotka provádí řízení všech
připojených os a realizuje technologické spojení mezi pohony a osami. Všechny
důležité informace jsou k dispozici v centrální regulační jednotce, a nemusí tak být
náročně přenášeny. Všechny vzájemné meziosové vazby se realizují v jedné
regulační jednotce a jsou jednoduše projektovány pomocí příslušných projekčních
nástrojů, jako např. Starter nebo SinuCom NC. Pokud je výpočetní kapacita jedné
centrální jednotky nedostatečná, lze samozřejmě jednotky slučovat.
Jednoduché technologické úkoly řeší regulační jednotka pohonu Simatics S120
sama, pro náročné výpočetní úkoly se nahradí výkonnou jednotkou z produktového
portfolia Sinumerik Solution Line. Jednotka NCU je součástí pohonu a pomocí
Drive-CLiQ je spojena s pohonem Sinamics S120. K realizaci decentrálních řešení
se nabízí možnost umístit jednotku NCU ve vzdálenosti až 100 m od pohonu.
Všechny komponenty Sinamics S120, včetně motorů a snímačů, jsou navzájem
spojeny přes sériové rozhraní Drive-CLiQ a mají elektronický typový štítek. Ten
obsahuje všechna důležitá technická data příslušné komponenty. U motoru jsou to
například parametry náhradního elektrického zapojení a charakteristické hodnoty
zabudovaného snímače. Tato data jsou automaticky odečtena a nemusí se při
uvádění do provozu nebo výměně zadávat. Elektronický štítek obsahuje mimo
technických dat také data logistická (např. výrobce komponentu, objednací číslo,
celosvětově jednotné identifikační číslo atd.). Tato data slouží k jednoznačné
identifikaci všech použitých komponentů a zjednodušují servisní zásahy.
V rámci řady Sinamics S120 jsou dodávány následující komponenty:
·

síťové komponenty – pojistky, stykače, tlumivky a filtry pro přívod energie při
zachování předpisů o elektromagnetické kompatibilitě;

·

moduly Line – přebírají funkci centrálního napájení do meziobvodů;

·

meziobvodové komponenty – nasazují se kvůli stabilizaci meziobvodového
napětí;

·

motorové moduly – odebírají energii z meziobvodu a napájí připojený motor.
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6.5.4 PEPS CAD/CAM systém
S více než 40 000 instalacemi a 25 lety přítomnosti na celosvětovém trhu je PEPS
jedním z předních CAD/CAM systémů. Systém je nepřetržitě vyvíjen ve spolupráci s
vedoucími výrobci NC strojů a řídicích systémů.
CAD/CAM systém PEPS je v CZ/SK znám od roku 1991, kdy firma Blaha
Technologies GmbH (D) provedla kompletní českou lokalizaci.
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.

Obr. 123 - Modul PEPS

·

Komfortní ovládání systému a rychlý přístup ke všem podstatným datům
obrábění pomocí plně integrovaného manažeru operací

·

Obrábění na 3D plochách a Solid modelech (Solid modely volitelně)

·

Automatické rozpoznání a obrobení drátem obrobitelných ploch

·

Projekční asistent k automatickému vytváření projekční geometrie pomocí 3D
křivky a úhlu nebo pomocí dvou 3D křivek a synchronizačních přímek

·

Fotorealistická simulace včetně upínek

·

Simulace včetně posunutí dráhy a zobrazení drátku

·

Automatický výpočet dráhy nájezdu a výjezdu

·

Automatické navlečení a přestřižení drátku

·

Automatické najetí na pozici

·

Automatický výpočet výchozího bodu

·

Konstantní a proměnný úkos

·

Řezání přímkových ploch
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·

Kontrola za řezem

·

Šikmé řezání včetně projekce do referenční roviny

·

Řezání válcových kapes a kapes s úkosem s libovolnou geometrií výjezdu

·

Kyvadlový řez (dokončování ve štěrbině řezu)

·

Automatické oddělení vypadávajících částí

·

Trojúhelníkový můstek

·

Vícebodový můstek

·

Posunutí části kontury

·

Proměnná referenční výška

·

Databáze technologií pro všechny běžné typy strojů

·

Generování podprogramů

·

Změna registrů

·

Technologie najetí a vyjetí

·

Objektově orientovaná definice obrábění

·

Změna geometrie a obrábění jednoduchým kliknutím myší

·

Obráběcí strategie jsou kompletně uložitelné

·

Generování JOB, Script, CMD a podprogramů

·

Řízení manipulačních systémů

·

Automatická tvorba grafického seřizovacího listu

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.
SolidCut Frézování 3D se vyznačuje krátkými
časy výpočtů, optimálními strategiemi HSC
obrábění a eliminací drah naprázdno. Podrobná
dokumentace a na praxi založené školení
uživatelů zaručují, že SolidCut Frézování 3D
může být produktivně používáno již po třídenním
obeznámení.
·

Obr. 124 - Modul PEPS SolidCut
Frézování 3D

Komfortní ovládání systému a rychlý přístup ke všem pro obrábění důležitým
datům přes plně integrovaný manažer operací

·

Jednotné pracovní dialogy zaručují bezproblémové a rychlé ovládání systému
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·

Výpočet pracovních drah následuje volitelně pro sekvenci, pro aktivní vstupní
masku, nebo pro definici více operací kombinovaně

Uživatelské prostředí
·

Komfortní ovládání systému a rychlý přístup ke všem pro obrábění důležitým
datům přes plně integrovaný manažer operací

·

Jednotné pracovní dialogy zaručují bezproblémové a rychlé ovládání systému

·

Výpočet pracovních drah následuje volitelně pro sekvenci, pro aktivní vstupní
masku, nebo pro definici více operací kombinovaně

Hrubování
·

Osově paralelní hrubování se zcela automaticky vypočítaným úhlem frézovací
dráhy k obráběné rovině, vztaženým na délku obráběné dráhy, nebo s ruční
definicí úhlu

·

Hrubování s posunutím s optimalizovanou tvorbou posunutí a zcela
automatickou minimalizací drah naprázdno

·

Urovnání frézovací dráhy při stranovém přísuvu větším než 50 %

·

HSC rutiny s vyhlazenými obráběcími a spojovacími dráhami

·

HSC zavrtávací rutiny

Hrubování zbytkového materiálu
·

Automatický výpočet a obrobení všech oblastí se zbytkovým materiálem na
základě referenční operace, nebo na základě zbytkového materiálu

·

Redukce schodů po hrubovacích operacích a kompletní obrobení všech
předtím nedosažených oblastí

Dokončování
·

Osově paralelní dokončování jedno- a obousměrně s předdefinovaným úhlem
frézovací dráhy

·

Dokončování rovin s přísuvem na hloubku omezeným oblastmi závislými na
sklonu

·

Spirálové a radiální dokončování uvnitř předdefinovaných hraničních kontur

·

Dokončení kontur vzniklých projekcí kontur a nápisů na volné plochy
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·

Automatický výpočet ohraničení obráběných oblastí k frézování styčných
bodů

·

HSC strategie pro nájezdy a výjezdy a pro spojovací dráhy

·

Automatické rozpoznání plochých a strmých oblastí

·

Dokončování zbytkového materiálu

·

Rychlé a úplné rozpoznání všech oblastí se zbytkovým materiálem

·

Obrobení oblastí se zbytkovým materiálem plně automatickými obráběcími
rutinami

·

Obrobení žlábků

·

Obrobení podélně nebo příčně ke geometrii zbytku materiálu

·

Kombinované obrábění plochých a strmých oblastí s rozdílnou nebo
jednotnou strategií obrábění

·

Rozlišování plochých a strmých oblastí se zbytkovým materiálem

·

Diferenciace nebo přesah obráběných oblastí

Nájezdy/výjezdy a spojovací dráhy
·

Obecné řízení všech nájezdů a výjezdů a spojovacích drah vně a uvnitř
materiálu

·

Redukce všech zbytečných drah a zpětných pohybů pro minimalizaci drah
rychloposuvem

·

Obecné HSC dráhy nástroje zaručují optimální povrchy na obrobku při
maximální rychlosti posuvu

Simulace
·

Plně integrovaná 3D simulace objemových těles s indikací zbytkového
materiálu a porovnáním požadovaných a skutečných hodnot

·

Kontrola kolizí nástroje, držáku a upínek

·

Definice libovolné roviny řezu

·

Rychlá simulace Rapid Cut, zobrazení obrobeného polotovaru během
několika málo sekund
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Frézování 2,5D
Velkou částí výrobních úloh v oblasti frézování, vrtání a souřadnicového broušení
jsou 2,5D úlohy. PEPS dává k dispozici speciálně pro tuto oblast použití modul
2,5D frézování. Ve spojení s 3D CAD modulem PEPS SolidCut CAD může být
prováděno 2,5D obrábění také přímo na základě 3D dat jako ploch a těles.
Modulární struktura modulu Frézování (2,5D frézování, frézování založené na
vlastnostech objektů (Feature), obrábění z více stran a 3D frézování) umožňuje
plynulé přizpůsobení spektru obráběných dílů. Komfortní pracovní rutiny,
přehledný výběr strojních cyklů jakož i integrovaná simulace s aktualizací
polotovaru a kontrolou kolizí zaručují krátký čas programování a vysokou provozní
jistotu. Díky přizpůsobení schopnostem řídícího systému každého obráběcího stroje
produkuje krátké, přehledné a okamžitě spustitelné NC programy.
·

Přebírání vlastností (Feature) z CAD systémů

·

Obrábění na 3D plochách a tělesech (volitelné)

·

Zaoblení dráhy frézy (HSC obrábění)

·

Fotorealistická simulace včetně nástroje, držáku a upínačů

·

Seznam operací (objektově orientovaný strom vlastností (Feature)

·

Vícenásobné obrábění

·

Opakování kompletní programové sekvence

·

Automatická tvorba podprogramů

·

Automatická tvorba grafického seřizovacího listu

·

Řízení manipulátorů

·

Automatický výpočet času

·

Databáze nástrojů s uložitelným osazením zásobníku nástrojů a seznamem
nástrojů

2,5D Frézování - strategie hrubování
·

Optimalizované frézování rovin

·

Frézování kapes, otevřených nebo uzavřených s libovolným počtem ostrovů a
radiálním přísuvem přes 90 %

·

Výpočet úkosu, případně libovolného profilu, se zaoblením nahoře i na dně,
na kapsách i ostrovech

·

Zavrtání speciálních fréz

·

Zavrtání po spirále nebo kývavé

·

Hrubování zbytků materiálu také na základě 2D dat

·

Volba typu hran při frézování ostrovů a kapes
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·

Trochoidní frézování

·

Přísuv vně materiálu (otevřené kapsy)

·

Překrytí při najetí a vyjetí

2,5D frézování - strategie dokončování
·

HSC obrábění (permanentní přistavení v ose Z)

·

Dokončování kontury s optimalizovaným najetím a vyjetím, s nebo bez
korekce poloměru nástroje

·

Výpočet úkosu, poloměru nahoře a na dně, případně libovolného profilu

·

Automatické obrobení zbytků (hrubování a dokončování)

·

Frézování zkosení hran

·

Frézování s projekcí na kouli, válec nebo na šikmou rovinu

·

Volné frézování a najíždění

·

Frézování pravidelných ploch

·

Gravírování různých druhů písma (TrueType fonty) lineární, kruhové,
vystouplé nebo utopené, včetně vybrání rohů

·

Změna technologie během obrábění kontury

·

Kyvadlové obrábění (sousledně, nesousledně)

2,5D frézování a vrtání se strojními cykly
·

Cyklus kruhová kapsa

·

Cyklus obdélníková kapsa

·

Cyklus frézování drážek

·

Cyklus vrtání a vrtání hlubokých děr

·

Cyklus vrtání sražení

·

Cyklus řezání závitů

·

Cyklus frézování vnitřních závitů

·

Cyklus frézování vnějších závitů

·

Cyklus frézování díry

·

Cyklus vystružování

·

Cyklus pro vyvrtávací tyč

·

Technika podprogramů

·

Posunutí nulového bodu

·

Zvláštní cykly specifické pro konkrétní stroje (volitelné)
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2,5D frézování - obrábění z více stran
·

Jednoduché programování pro obráběcí stroje se 4. a 5. osou

·

Věžové upínání

·

Výpočet posunutí nulového bodu

·

Výstup jako strojní cyklus (závislé na řídícím systému)

·

Tvorba navinutí na základě 3D dat (ve spojení se SolidCut CAD)

·

Obrábění a simulace rotující osy

2,5D frézování - MILL-Expert
·

Obrábění

s

automatickou

optimalizací

dráhy

nástroje

založené

na

vlastnostech (Features)
·

Uživatelem volně definovatelné vlastnosti frézování a vrtání (Features)

·

Optimalizace výměny nástroje zohledňující nulový bod (ve spojení s
obráběním z více stran a MILL-Expert)

·

Přebírání vlastností (Features) z CAD systémů

PEPS 2-50 osé soustružení
Obráběcí postup soustružení se s nástupem
naháněných nástrojů a přídavných os vyvinul do
kompletního obráběcího postupu.
Modul PEPS Soustružení nabízí optimální řešení
obráběcího postupu díky kombinaci modulů
Soustružení a Frézování a plně integrované
komplexní simulaci pracovního prostoru stroje.
Díky zobrazení kompletního pracovního prostoru
Obr. 125 - PEPS 2-50 osé
mohou být obráběcí procesy na PC věrně
soustružení
simulovány,
testovány
proti
kolizím
a
optimalizovány. Jen tak lze zabránit kolizím, optimalizovat strojní časy a snížit
náklady.
·

Vícekanálové programování s 10 kanály a 50 osami

·

3D simulace pracovního prostoru

·

Obrábění 3D ploch a Solid modelů (volitelné)

·

Do detailu věrná simulace pracovního prostoru s kompletním hlídáním kolizí

·

Simulace více procesů současně v reálném čase
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·

Výpočet reálných časů

·

Obrábění v C, B a Y osách na plášti, čele nebo na kuželových plochách.
Vrtání, frézování kapes, frézování kontur, gravírování různých druhů písma,
frézování spirálových a podélných drážek

·

Obrábění v protivřeteni a obrábění s lunetou a s koníkem

·

Dialogové okno se zobrazením upnutí včetně automatického generování
sklíčidla, čelistí, kleštin, unašeče, upínacího trnu, hlavního vřetene a
protivřetene jakož i koníka a pinole

·

Podélné, příčné a volné soustružení

·

Obecné zápichy a různé druhy závitů

·

Zápichy radiální, axiální a upichování

·

Hrubovací cyklus vnější, vnitřní, k vřetenu a od vřetene

·

Obrábění kontur vnější, vnitřní, k vřetenu a od vřetene

·

Obrábění kontur se zadáním rozdílných posuvů, otáček, tolerancí a úhlů

·

Příčný hrubovací cyklus

·

Strojní cykly, navrtávání, vrtání, vystružování, vrtání a řezání závitů

·

Strojní cykly mohou být použity podle řídícího systému jako cykly nebo jako
jednotlivé dráhy

·

Rozsáhlá, integrovaná databáze nástrojů včetně grafického prohlížeče

·

Řízení manipulátoru

·

Parametrické programování pro příbuzné díly

·

Automatická tvorba grafického seřizovacího listu

·

Odměřování skutečného stavu obrobku

Řezání laserem a vodním paprskem
Malé počty kusů, složitá geometrie dílů a krátké
dodací lhůty vyžadují rychlou a efektivní tvorbu
NC programů. Modul PEPS pro obrábění plechů
byl vyvinut právě pro pokrytí těchto potřeb.
Expertní systém PEPS umožňuje automatickou
tvorbu NC programů pro obráběcí stroje různých
výrobců.
·

Interaktivní rozmisťování

Obr. 126 - Řezání laserem a
vodním paprskem
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·

Cluster Nesting: poloautomatické rozvržení s automatickou kontrolou
odstupu, párování dílů a uspořádání v optimálním natočení (volitelné)

·

Random Shape Nesting: plně automatické rozvržení se zadáním parametrů
rozvržení jako je počet kusů, odstup částí, přípustný úhel natočení a
přesnost (volitelné)

·

Expertní systém včetně plně automatického výpočtu obrábění

·

Automatické nastavení můstků a přesahů

·

Automatické řazení zvláštních nástrojů

·

Automatická tvorba geometrie nájezdu a výjezdu

·

Volba různých módů rohů

·

Automatické přiřazení barev elementů typu obrábění (řezání laserem, ražení,
stříhání)

·

Automatické posunování plechu

·

Simulace reálného průběhu obrábění v libovolné rychlosti

·

Řízení odebírání dílce a odpadu

·

Podpora přípravků pro zakládání plechů a ukládání dílců (volitelně)

·

Automatické osazení zásobníku nástrojů

·

Správa různých zásobníků nástrojů

·

Podpora kombinovaných strojů

·

Objektově orientovaná architektura systému, jakákoli změna geometrie nebo
obrábění je automaticky přenesena na stejné díly

·

Tvorba NC programu volitelně s nebo bez podprogramů

·

Rozsáhlá databáze technologií a nástrojů

·

Správa programů a zbytků plechu (volitelně)

·

Správa zakázek (volitelně)

·

Napojení na PPS systémy

·

Automatická tvorba seřizovacího listu

·

Automatický výpočet času

PentaCut - 5-osé simultánní řezání laserem a vodním paprskem
·

SolidCut CAD hybridní modelář obsažený v dodávce

·

Automatický výpočet pozic včetně možností transformace a rotace pro přesné
umístění obrobku na stůl stroje

·

Plně automatický výpočet rastrových upínacích přípravků
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·

Plně automatické rozvržení upínacích přípravků

·

Automatické generování NC dat pro zhotovení upínacích přípravků řezáním
laserem nebo vodním paprskem

·

Plně automatické rozpoznání a obrobení vnitřních a vnějších okrajových
křivek

·

Manuální definice řezu, prodloužení řezů

·

Plně automatické a interaktivní ovlivnění úhlu trysky pro zamezení kolizí

·

Automatická optimalizace obrábění včetně vyhlazení drah nástroje

·

Automatický výběr technologie z integrované databáze technologií

·

Definice libovolného bodu změny během obrábění pro ovlivnění úhlu trysky,
technologie řezu a můstků

·

3D interpolace oblouků (CIP, G12) a výstup ve formě spline křivek

·

Generování zvláštních funkcí a cyklů specifických pro dané stroje

·

Automatické přizpůsobení technologie řezu v kritických oblastech

PEPS TubeCut - 6-osé simultánní řezání laserem a vodním paprskem (Obrábění
trubek na rotační ose)
·

Plně automatické přizpůsobení dat importovaných z CAD na obráběcí stroj

·

Plně automatická tvorba obrábění

·

Automatické rozpoznání a obrobení kuželových a válcových řezů

·

Tvorba pravidelných a libovolných profilů trubek

·

Manipulace s geometrií průchodů trubek a geometrií zakončení trubek

·

Rozvržení geometrií trubek

·

Plně automatické rozpoznání a obrobení vnitřních a vnějších okrajových
křivek včetně nastavení rotační osy

Simulace
·

Zcela integrovaná fotorealistická simulace objemových těles, kontrola kolizí a
eliminace kolizí se zohledněním kinematiky stroje

·

Plně automatické hlídání kolizí a eliminace kolizí během obrábění a najíždění

Přídavné moduly
PEPS SolidElectrode
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·

Odvození

a

archivování

3D

geometrií

elektrod
·

Modifikace geometrie elektrod

·

Přiřazení geometrie tělesa držáku elektrody

·

Archivace polotovarů elektrod

·

Automatická

tvorba

měřicího

rámce

se

zaměřovací plochou
·

Obr. 127 - PEPS SolidElectrode

Uložení elektrody do databáze CAMMAN

včetně přídavných informací jako pozice, hloubka, identifikační číslo
elektrody,

zmenšení,

míry,

jméno

programu,

označení

hrubovací/dokončovací elektroda, jakož i libovolných přídavných informací
·

Simulace hloubícího procesu včetně kontroly kolizí

·

Tvorba NC programů pro elektroerozivní stroje

·

Automatická tvorba grafického seřizovacího listu

CAMMAN 3.5 - správa NC programů a výkresů
Komfortní systém na správu NC programů a
geometrických dat včetně správy verzí a DNC.
Správa NC programů CAMMAN usnadňuje
přístup k existujícím datům a umožňuje
zadávání
velkého
množství
dodatkových
informací jako například číslo výkresu, číslo
zakázky, číslo projektu, zákazník, komentář,
datum, programátor, stroj a uvolnění programu.
Výběr souborů je podporován integrovaným
grafickým prohlížečem.

Obr. 128 - CAMMAN 3.5 - správa
NC programů a výkresů

Díky správě programů sdílí centrální databázi
jak programátor, tak i obsluha stroje. Vyloučí se tak možnost záměny a zdroje chyb.
CAMMAN je založen na MS ACCESS, což zaručuje uživateli dlouhodobou
bezpečnost, know-how a to, že lze realizovat individuální přizpůsobení datových
struktur jednoduše a s nízkými náklady.
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PEPS modul pro ozubená kola
Data potřebná pro výpočet evolventy se zadávají
v dialogovém okně.
Vložením posunutí profilu, míry přes válečky
nebo míry přes zuby, jakož i poloměru hlavové a
patní kružnice, může být evolventa kdykoli
změněna.

Obr. 129 - PEPS modul pro
ozubená kola

Modul ozubení poskytuje všechny důležité míry
pro výrobu a měření ozubeného kola.

PEPS Soustružnické tvarové nože
Vypočítá geometrii tvarových břitů potřebnou pro
drátové řezání v závislosti na zadaných úhlech
břitu. Vstupy se zadávají ve vysvětlujícím
dialogovém okně.

PEPS modul pro vačky
Obr. 130 - PEPS Soustružnické
tvarové nože

Modul PEPS pro práci s vačkami nabízí obsáhlé
výpočty geometrie k vytvoření řídících křivek pro
drátové řezání, frézování nebo souřadnicové
broušení.

Obr. 131 - PEPS modul pro
vačky

PEPS zvláštní makra
·

Zabezpečení vypadávajících částí válcových a úkosových matric pro drátové
řezání

·

Manipulace s poloměry pro drátové řezání

·

Obrábění částí kontur pro drátové řezání

·

Výpočet bodů křivky
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·

Obrábění 3D spirálových drážek pro modul soustružení

·

3D talířová pera pro Modul SolidCut 3D Frézování

·

Korekce úbytku hmoty

·

Navinutí geometrie na kužel

6.5.5 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.
Copymate je možno využít jak při reprodukci detailních součástí tak při jejich
archivaci. Významnou průmyslovou oblastí, ve které nachází své uplatnění, je
automobilový průmysl, letecký průmysl, výroba klenotů, medailí, mincí, relikvií a
artefaktů. Další důležitou aplikací je výroba forem, kovacích a lisovacích zápustek,
raznic na mince. V neposlední řadě pak reverzní inženýrství a oprava forem.
Druhým produktem, který příspěvek představuje, je umělecký CAD/CAM systém
CimaGraphi, jehož filozofií je kombinace kvality ruční práce s produktivitou
hromadné výroby a poskytování komplexní volnosti při tvorbě nového designu.
Obsahuje širokou paletu nástrojů pro kreslení a modelování ve 2,5D a 3D. Nabízí
také široký výběr výstupů až po pětiosé CNC stroje. CimaGraphi je vhodným
nástrojem pro úpravu dat naskenovaných pomocí Copymate, oblastí jeho využití je
výroba forem, zápustek, klenotů, ornamentů, štítků a popisek a také výroba
modelů.
Podstata skenování v CopyMate
Bezkontaktní 3D digitalizace dat v systému Copymate je realizována pomocí
laserové sondy, která je upnuta na CNC stroji namísto nástroje. Samotný proces
nastavení parametrů před začátkem skenování je velice snadný a kromě nastavení
síly laseru se prakticky neliší od skenování na klasickém skeneru. Sonda vysílá
laserový paprsek, kterým snímá data povrchu součásti v ose Z. V prvním kroku
skenování je nutno nastavit velikost kroků sondy ve směrech X a Y, což zásadně
ovlivňuje kvalitu získaného modelu a celkovou dobu snímání. V druhém kroku se
definuje skenovaná plocha, a to pomocí dvou protilehlých rohů obdélníku, v němž
se skenovaná součást nachází. V posledním kroku je třeba nastavit intenzitu laseru
a odstup sondy od povrchu součásti tak, aby bylo dosaženo optimálního nastavení
pro daný typ povrchu. Po nastavení těchto parametrů dochází již k vlastnímu
skenování, přičemž na obrazovce lze kontrolovat naskenovaná data součásti,
hodnotu kvality a odrazivosti v průběhu skenování. Získaná data jsou ve formátu
Cloud of Points. Lze je uložit také jako Copymate file nebo jako STL model.
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Technologické přednosti CopyMate
Hlavní výhodou skenování pomocí Copymate je bezkontaktní digitalizační rameno,
umožňující skenování součástí z měkkých a pružných materiálů, u kterých by jen
těžko bylo možné získat detaily pomocí klasické mechanické sondy. Dalším
charakteristickým znakem je vysoká rychlost sbírání dat, a to až 700 bodů za
sekundu, což výrazně zkracuje výrobní cyklus. Také fakt, že jedno naskenování
zajišťuje hlavní soubor dat, ze kterých lze generovat všechny frézovací operace a
výstup do CAD/CAM, pozitivně ovlivňuje délku výrobního cyklu. Zásadní vliv na
zvýšení produkční kvality má axiálně úzký laserový paprsek, který zajišťuje získání
detailů povrchu. Při srovnání s dotekovou digitalizační sondou dochází ke získání
skutečných detailů povrchu a není nutno vyhodnocovat vliv poloměru sondy na
skutečný povrch. Zjednodušená systémová integrace zajišťuje jednoduchý přenos
do CNC stroje a zvyšuje výkon existujícího zařízení. Problém při skenování mělkých
nebo hlubokých součástí odstraňuje variabilita použití příslušné vyměnitelné čočky,
jež zajišťuje široký výběr mezi krátkým a dlouhým pracovním odstupem sondy (až
do 240 mm) a pracovním rozsahem až 170 mm. Při skenování mincí a medailí je
vhodné použít čočku s menší ohniskovou vzdáleností, například 50 mm.
Dosažitelná absolutní přesnost v tomto případě je 6 m a pracovní rozsah 8 mm
umožní získat detailní povrch mince. Naopak při skenování keramické masky bylo
nutno vzhledem k hloubce povrchu součásti nutno použít čočku s ohniskovou
vzdáleností 150 mm, kdy je dosažitelná absolutní přesnost 25 m a pracovní rozsah
70 mm.
Velikost skenovací plochy je omezena pouze pracovním rozsahem použitého CNC
stroje, snímací frekvence je 1000 Hz. Z tabulky je patrná souvislost dosažitelné
absolutní přesnosti a opakovatelnosti (což je přesnost dvou po sobě provedených
skenování) na ohniskové vzdálenosti použité čočky a dále maximální pracovní
rozsah a pracovní odstup sondy.
Jednoduché prostředí pro výrobu součásti
Druhou součástí CopyMate je jednoduché prostředí pro automatizované zpracování
mraku bodů, průvodce při tvorbě dráhy nástroje a průvodce při frézování. V prvním
kroku je třeba zadat polotovar, následuje výběr frézy s rozsáhlé knihovny nástrojů a
nastavení technologických podmínek. V dalším kroku se volí frézovací strategie pro
obrobení součásti a v konečné fázi dochází ke generování NC kódu pro CNC stroj.
Umělecký CAD/CAM systém CimaGraphi
Druhým produktem, jehož dodavatelem na českém trhu je firma Axiom Tech, je
umělecký CAD/CAM systém CimaGraphi. Je orientován na tvorbu obecných
netechnických ploch, kde se v konečném výsledku dbá na členitost povrchu
součásti. CimaGraphi obsahuje čtyři moduly, první modul Trace umožňuje kvalitní
čtení a importování bitmapových formátů obrazů a výstupů skenování. Jeho hlavní
funkcí je automatický převod obrazů naskenovaných na vektorové. Obsahuje
strana 259 (celkem 342)

„Studie novinek v oboru“

nástroje pro ruční editaci rysů kontur. Výstupem modulu Trace je 2D kontura
připravená pro vytažení do 3D obecné plochy.
Modul GrafiCAD poskytuje jednoduché prostředí pro tvorbu textu a jeho orámování
používající 2D elementy, dále výkonné kopírovací a ruční skicovací funkce pro
tvorbu náčrtů. K dispozici je přes 170 mnohojazyčných TrueType fontů a možnost
libovolné rotace a směru písma a umístění textu na křivku, oblouk nebo elipsu,
neboť modul pracuje s textem jako s vektorovými daty. Import je možný ve
formátech BMP, PCX, TIF, JPG, WMF, HPGL, DXF a EPS.
Tvorba 3D ploch
Prostředí modulu Picture-to-part umožňuje vytvářet 3D plochy z 2D dat, které jsme
mohli importovat z modulu Trace nebo GraphiCAD. Umožňuje také zpracování
mraků bodů a mapování ploch, lze jej tedy využít jako účinný nástroj pro úpravu
naskenovaných dat importovaných z programu CopyMate. Obsahuje ruční
modelářské nástroje pro tvorbu jemnějších povrchů, funkce pro převod nárysů do
vysoce přesného designu a výkonné renderovací prvky, generující realistický obraz
pro předběžnou kontrolu před frézováním. Na obrázku je vidět nabalení loga na
povrch láhve, jemuž předcházel jeho import jako 2D kontury z modulu GraphiCAD,
kde byl vytvořen, a vytažení do 3D reliéfu v Picture-to-part. Logo lze velmi rychle a
snadno přemapovat na jiný základní tvar bez nutnosti jeho úpravy.
Vygenerování dráhy nástroje
Mill je modul, který automaticky generuje dráhu nástroje a nabízí široký výběr
polotovarů, nástrojů a předem definované frézovací strategie pro optimalizaci
pracovního procesu. Obsahuje strategie pro frézování včetně obrábění ploch
načisto, kontur, vrtacích cyklů a automatické detekce neobrobených ploch pro 2,5,
3 a 5osé frézování. Znalosti obrábění jsou uloženy jako skript a aplikovány na
rozdílných dílech, automatická modifikace designu umožňuje výrazně urychlit
produkci. Fotorealistická simulace pomocí Open GL slouží pro ověření frézovací
dráhy nástroje. Finální dráha nástroje je automaticky exportována do řídicího
systému pomocí postprocesoru.
Copymate je možno využít jak při reprodukci detailních součástí tak při jejich
archivaci. Významnou průmyslovou oblastí, ve které nachází své uplatnění, je
automobilový průmysl, letecký průmysl, výroba klenotů, medailí, mincí, relikvií a
artefaktů. Další důležitou aplikací je výroba forem, kovacích a lisovacích zápustek,
raznic na mince. V neposlední řadě pak reverzní inženýrství a oprava forem.
Druhým produktem, který příspěvek představuje, je umělecký CAD/CAM systém
CimaGraphi, jehož filozofií je kombinace kvality ruční práce s produktivitou
hromadné výroby a poskytování komplexní volnosti při tvorbě nového designu.
Obsahuje širokou paletu nástrojů pro kreslení a modelování ve 2,5D a 3D. Nabízí
také široký výběr výstupů až po pětiosé CNC stroje. CimaGraphi je vhodným
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nástrojem pro úpravu dat naskenovaných pomocí Copymate, oblastí jeho využití je
výroba forem, zápustek, klenotů, ornamentů, štítků a popisek a také výroba
modelů.
Závěr
CopyMate nabízí rychlé a kvalitní získání 3D modelu součásti, který umožňuje jeho
následnou výrobu, což příznivě ovlivňuje rychlost dodání výrobku na trh. Lze využít
již existující zařízení, tedy CNC stroj, na nějž je laserová sonda instalována.
Výhodou ve srovnání s ostatními bezkontaktními technologiemi pro 3D digitalizaci
dat jsou jeho nízké pořizovací náklady.
Umělecký CAD/CAM systém CimaGraphi umožňuje rychlou automatizovanou
produkci s kvalitou ruční výroby, je účinným nástrojem k optimalizaci nákladů při
výrobě nových produktů, pro rychlou dodávku na trh a pro rozmanitost výrobků s
odlišnými uměleckými znaky. Mezi jeho výhody patří uživatelské rozhraní šité na
míru uživateli a modulární architektura pro optimální cenu a výkon.
6.5.6 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.
Aktuální verzí AutoCADu je AutoCAD 2011. AutoCAD 2010/2011 podporuje
Windows 7, Vista a XP, AutoCAD 2009, AutoCAD 2008, AutoCAD 2007 podporují
Windows Vista a XP, AutoCAD 2006, AutoCAD 2005, AutoCAD 2004, AutoCAD
2002, AutoCAD 2000i i AutoCAD 2000 (a AutoCAD R14) podporují pouze platformu
Win32 (Win9x, WinNT4 a Win2000, WinXP, popř. Vista a Win7), AutoCAD Rel.13
podporoval platformy DOS, Win, Win95, WinNT (i86 &amp; Alpha), HP-UX, SunOS,
Solaris, IBM Risc, IRIX a DEC.
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.
AutoCAD podporuje práci v síti a licence je chráněna softwarovým klíčem (do verze
2000 hardwarovým klíčem) nebo autorizačním kódem (plus síťová plovoucí NLM
licence pro sítě TCP/IP).
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AutoCAD je úspěšně využíván v celé škále aplikací - zahrnuje oblasti od
strojírenství, přes stavebnictví, architekturu a mapování, ale i obory geodézie a GIS,
elektrotechnika, chemie, astronomie, archeologie, ekologie a třeba i divadelnictví.
AutoCAD 2010 je verze zaměřená na 3D modelování, parametrické výkresy a
spolupráci. AutoCAD 2010 samozřejmě obsahuje i širokou škálu novinek předchozí
verze 2009 (pro ty, kdo např. upgradují z verze 2008 a 2007). AutoCAD 2010
používá nový souborový formát DWG 2010 (ukládat ale lze až do formátu verze
R14).
AutoCAD 2010 je i kvalitním základem pro rodinu profesních aplikací řady "2010" další řešení ve vertikálních oblastech jako jsou AutoCAD Architecture 2010,
AutoCAD Mechanical 2010, AutoCAD Map 3D 2010, AutoCAD Civil 3D 2010,
AutoCAD MEP 2010, AutoCAD P&ID 2010, AutoCAD Plant 3D 2010.
Nové vlastnosti - detailněji
·

3D funkce AutoCADu 2010 umožňují snadno vytvářet koncepční 3D modely
organických tvarů a převádět plošné modely na objemové (a naopak)

·

Funkce geometrických vazeb a parametrické geometrie dovolují vytvářet
automatické výkresy pouhou změnou parametru nebo části geometrie

·

PDF lze publikovat a načítat (připojovat) do výkresu s téměř podobnými
možnostmi jako stávající formát DWF (např. uchopování)

·

Dynamické bloky podporují parametrické vazby, tabulky vlastností a snazší
tvorbu

·

Nové odměřovací nástroje

·

Vylepšený Záznamník akcí

·

Další vylepšení se týkají textů, kót, šrafování (např. detekce mezer, editace
hranice neasociativních šraf), editace křivek, otáčení obsahu výřezů, sady
listů, čištění výkresu

·

Pás karet (ribbon) lze uživatelsky přizpůsobovat (např. odtrhávání panelů) a
ribbon se mění podle kontextu funkce.

·

Přepínání barev z rolety hladin

·

Funkce 3D tisku

·

Rychlejší práce s menu - komprimovaný formát CUIx

·

Kontextové

funkce

v

aplikačním

menu

("šarlatové

A")

a

možnosti

přizpůsobení panelu rychlého přístupu
·

Podpora instrukční sady SSE2 (v nových CPU) - zrychlení geometrických
operací
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·

Pomůcka pro online přenos licencí

·

Verze 2010 používá nový formát DWG, ale ukládá i starší formáty až do verze
R14.

·

Držitelé Subscription získávají ilustrační aplikaci Autodesk Impression 3
(plus další zajímavé nástroje)

·

V dodávce je 32-bitová i nativní 64-bitová verze AutoCADu 2010 (i CZ verze)

AutoCAD 2011 je verze zaměřená na výkon - od konceptu po dokončení. Nabízí
novinky pro 3D modelování, parametrické výkresy a prezentaci. AutoCAD 2011
samozřejmě obsahuje i širokou škálu novinek předchozí verze 2010 (pro ty, kdo
např. upgradují z verze 2009 a 2008). AutoCAD 2011 používá stávající souborový
formát DWG 2010 (ukládat ale lze až do formátu verze R14).
AutoCAD 2011 je i kvalitním základem pro rodinu profesních aplikací řady "2011" další řešení ve vertikálních oblastech jako jsou AutoCAD Architecture 2011,
AutoCAD Mechanical 2011, AutoCAD Map 3D 2011, AutoCAD Civil 3D 2011,
AutoCAD MEP 2011, AutoCAD P&ID 2011, AutoCAD Plant 3D 2011.
Nové vlastnosti - detailněji
·

3D funkce AutoCADu 2011 umožňují pracovat s hladkými povrchovými
NURBS modely a převádět je na/z jiné 3D objekty

·

Nová vlastnost Průhlednost umožňuje řídit úroveň průhlednosti hladin i
jednotlivých objektů

·

Nová jednotná knihovna rendering materiálů

·

Funkce implicitních geometrických vazeb vytváří automaticky provázané
výkresové objekty

·

2D kreslení je usnadněno podkladem "milimetrového papíru"

·

Nové vizuální styly (rentgen, odstíny šedé)

·

Interaktivní editace a náhledy šraf

·

Interaktivní editace křivek a spline

·

Podpora pro 3D mračna bodů (až 2 mld. bodů)

·

Řízení viditelnosti objektů, výběr podobných, přidání vybraných a další
funkce SAP

·

Převod asociativních kót na rozměrové vazby

·

Funkce analýzy hladkosti 3D povrchů (zebra)

·

Vylepšený Záznamník akcí

·

Panel rychlého přístupu byl doplněn o přepínání pracovních prostorů
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·

Nový zjednodušený 3D pracovní prostor

·

Vylepšený ribbon a více kontextových pásů karet (šrafy, gradient)

·

Nové ikony USS a 3D navigačních pomůcek

·

Nové 3D uzly (3D uchopení)

·

Ošetření chybějících SHX souborů tvarů a písem

·

Podpora formátu FBX

·

Nové "čitelné" zarovnání textu v typech čar

·

Integrace 3D myší 3dconnexion do navigačních nástrojů

·

Nová nápověda

·

V dodávce je 32-bitová i nativní 64-bitová verze AutoCADu 2011 pro
Windows 7 (i CZ verze).

6.5.7 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.
Solid Edge je výrobcem kompletně lokalizován a jako jediný CAD systém na trhu má
v ČR přímo dedikovanou technickou podporu. To je pro uživatele Solid Edge
obrovská výhoda oproti uživatelům jiných CAD systémů. Lokální distributoři
konkurenčních produktů nemají takové možnosti ovlivnit vývoj nebo opravu chyby,
či získat informace z celosvětové znalostní databáze.
Typické vlastnosti:
·

Promyšlené ovládání

·

Plynulý vstup do 3D

·

Nepovinně parametrické modelování

·

Maximální výkon ve velkých sestavách

·

Špičková komunikace a kompatibilita

·

Integrované PDM

·

Integrace s podnikovým IS

·

Součást komplexního softwarového portfolia
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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.

Rozhraní Solid Edge je ideální pro rychlé pochopení
Solid Edge je jediným CAD systémem, používajícím od první verze interaktivní
rozhraní, které nabízí uživateli pouze ty funkce, které může v aktuálním kontextu
využít. Tato vlastnost minimalizuje potřebu rozsáhlých dialogových panelů,
zrychluje konstruktérovo rozhodování, zvětšuje pracovní prostor a umožňuje
soustředit se v maximální možné míře na vlastní práci.
Solid Edge doplňuje toto vysoce produktivní uživatelské rozhraní o Začátečnický
režim, což je soubor nástrojů specificky vyvinutých proto, aby pomohly novým
uživatelům si práci v Solid Edge rychle osvojit. Zároveň poskytují šanci občasným
uživatelům dosáhnout stejně vysoké produktivity práce jako uživatelé pracující s
programem pravidelně - takže ať už se učíte pracovat s CADem poprvé nebo
přecházíte z nějakého jiného systému, zvládnete to rychle.
Všechny aplikace jsou postaveny na platformě Microsoft Windows, takže umožňují
snadnou integraci do stávající IT architektury, minimalizují objem nákladů a
naopak maximalizují snadnost použití.
Přechod na 3D
Výrobce Solid Edge si je vědom těžkostí, kterých se obávají uživatelé 2D CAD
systému zvažující přechod na 3D. Proto se neustále snaží zjednodušovat tento
přechod a vytvořit nástroje, které umožní postupný přechod uživatelů tempem
podle jejich uvážení. Základem je výborná podpora DWG formátu pro načítání i
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ukládání souborů. Dále Solid Edge umožňuje pokračovat ve 2D kreslení přímo v
prostředí Solid Edge.
Tato unikátní vlastnost 3D systému je někdy využívána některými našimi
zákazníky, kteří pokračují v konstrukci v Solid Edge 2D a pomalu u nových
projektů přecházejí na 3D. A samozřejmě Solid Edge nabízí i funkci pro
poloautomatický převod pohledů z 2D výkresu do 3D prostoru, které lze následně
využít pro samotné vytvoření 3D modelů. 2D skici lze výborně využít i při
koncepčním návrhu sestav.
Doménou Solid Edge je práce s velkými sestavami
Již od první verze se Solid Edge zaměřuje na klasickou strojařinu. Verzi od verze se
stále zvyšují možnosti konstrukcí sestav s velkými počty dílů. A přestože se
konkurence stále snaží tento handicap dohnat, Solid Edge si stále udržuje
technologickou výhodu.
Solid Edge má množství nástrojů pro výběr komponent ve velkých sestavách. U
všech nebo u vybraných součástí lze určit, zda budou v sestavě se všemi
informacemi nebo pouze jako jejich grafická reprezentace. Tato metoda spotřebuje
pouze zlomek paměti oproti modelu se všemi informacemi. To lze ještě dále
kombinovat s možností vytvořit si několik konfigurací zobrazení jednotlivých dílů.
Ty je možné pro snížení nároků na systém a zrychlení práce se sestavou mezi sebou
přepínat nebo jinak kombinovat.
Nejde ovšem pouze o nástroje pro práci se samotnou sestavou. Není možné
zapomenout na vynikající funkce a nástroje pro co nejrychlejší generování výkresů
takovýchto velkých sestav. O kvalitě těchto nástrojů vypovídá i to, že se pravidelně
se zpožděním několika verzí objevují podobné funkce i konkurenčních produktů.
Práce s výkresy i 2D kreslení
Práce s výkresy je další doménou systému Solid Edge. Žádný jiný CAD střední třídy
nenabízí takovou šíři funkcí a neumožňuje takový komfort jako Solid Edge. Šablony
nastavení pohledů včetně řezů, detailů a kusovníku, možnost definice vzhledu
každého dílu (zobrazení/nezobrazení, zobrazení/nezobrazení v řezu, definice
viditelných, skrytých a tangentních hran, referenční díl).
Vlastnictví klíčových technologií
Výrobce Solid Edge vlastní a vyvíjí vedle svých CAx a PLM produktů i všechny
klíčové technologie a otevřené platformy pro modelování, které ve svých produktech
využívá. Jedná se zejména o modelovací jádro Parasolid a jádro pro práci s vazbami
a kontakty v sestavách D-Cube, které jsou využívány i řadou přímo konkurenčních
produktů.
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Integrované PDM
Pokud pracujete se 3D CAD systémem Solid Edge, nevytváříte pouze virtuální
prototypy svých výrobků, ale zároveň zakládáte, organizujete a třídíte zkušenosti
celého konstrukčního týmu pro budoucí opětovné použití.
Solid Edge je první mainstreamový 3D CAD systém jehož součástí je také správa
technické dokumentace (PDM). Výjimečné modelovací jádro, procesně zaměřené
pracovní postupy stejně jako nedostižný komfort a rychlost při vytváření technické
dokumentace, jsou klíčové přednosti, které vám umožní dostat výrobek na trh
rychleji díky jeho správnému návrhu, a to napoprvé.
Objemové a plošné nepovinně parametrické modelování
V Solid Edge je k dispozici celá škála základních, specializovaných i rozšiřujících
nástrojů – počínaje standardními nástroji pro vytváření objemových prvků a ploch,
přes nástroje pro jejich analýzy, produktivní nástroje (variantní modelování,
booleanské operace, automatické a pokročilé tvarové funkce, knihovny běžných
prvků, realistické zobrazení atd.) až po specializované návrhářské nástroje jako jsou
nástroje pro plechové díly, specifické prvky a podobně.
A právě zmapováním a využitím těchto uživatelských procesů je v Solid Edge
jedinečný. Nejen možnost plně hybridního 2D/3D, parametricko /neparametrického
a objemovo/plošného modelování, ale i přednastavené typické „superprvky“ pro
nejčastěji používané rutinní, ale časově náročné činnosti jsou faktory, které výrazně
usnadňují a urychlují možnost technologicky správné a zároveň rychlé a při tom
kvalitní konstrukce.
Kompletní výkresová dokumentace
Podrobné výrobní výkresy je možné vytvářet, aniž byste nakreslili jedinou čáru či
oblouk. Solid Edge za konstruktéra provede časově náročné úkoly, jakými jsou
například tvorba a správa pohledů výkresu, řezů, detailů, razítek atd., přitom má
ale uživatel proces vytváření výkresu plně pod kontrolou, kdykoli může do výkresu
přímo 2D kreslícími nástroji cokoli upravit či dokreslit.
Automatické generování kusovníků
Díky automatickým kusovníkům, propojeným s množstvím kusů, materiály,
hmotnostmi a podobně je možné velmi snadno redukovat čas potřebný k vydání
dokumentace. Kusovníky a rozpisky je možné získat již ve stádiu návrhu, tedy i bez
existence výkresové dokumentace. Tato jedinečná vlastnost je využita při integraci
do podnikového IS.
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Snadné revize výkresů
Každá změna, kterou konstruktér provede, se projeví ve všech návazných
souborech. Konstruktér má ale změny a jejich průběh díky vestavěnému
změnovému řízení přímo pod kontrolou a může nechat aktualizace probíhat
automaticky nebo je sám řídit.
Nepřekonatelné možnosti pro načítání cizích dat
Solid Edge obsahuje nástroje, které umožňují editovat geometrii libovolného tělesa
její přímou editací. Při práci na importovaném modelu bez historie se jedná o velmi
efektivní způsob jeho parametrické editace. Výsledkem jsou parametrické
konstrukční prvky v historickém stromu modelu a tak nic nebrání tomu, používat
tyto konstrukční prvky i jako součást běžného modelování.
Samozřejmostí je i zpětná parametrizace importovaných modelů, kdy Solid Edge
rozpoznáním typických tvarů vytvoří nový strom historie.

Systémové knihovny
Solid Edge má možnost přímo zaznamenávat know-how – typický způsob vkládání
některých dílů a sestav a po odsouhlasení uživatelem tento způsob vkládání při
dalším vložení automaticky aplikovat. Toto uchování a aplikace jednou použitých
postupů jde ale ještě dál a poskytuje mnohem vyšší úroveň zrychlení konstrukce.
Když se vytváří sestavy obdobných zařízení, existuje řada podobných konstrukčních
skupin, které ke svému upevnění vyžadují specifické úpravy na okolních dílech.
Právě pro tyto případy je určena funkčnost Solid Edge - systémové knihovny. V
rámci systémové knihovny je definována skupina dílů, sestav či podsestav, které
bývají vloženy do nadřízené sestavy a současně jsou definovány související
konstrukční prvky, které se promítnou do úpravy okolních dílů.
Procesní prostředí v sestavách
Součástí Solid Edge je také několik procesně zaměřených prostředí pro práci v
sestavách. Přímo v prostředí sestav je možné využít speciálních funkcí pro tvorbu
rámových konstrukcí a svařenců. Velmi podobné funkce slouží i ke konstrukci
potrubních systémů, ohýbaných trubek a vedení kabelových svazků.
Prostředí pro konstrukci kabelových svazků má integrovánu spolupráci s programy
pro eCAD. Samozřejmostí jsou knihovny standardních dílů s podporou několika
mezinárodních standardů v daných oborech.
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Rámové konstrukce/svařence
Prostředí pro rámové konstrukce a svařence respektuje technologická specifika
výroby svařovaných konstrukcí. Tažením profilů, vlastních nebo vybraných z
rozsáhlé knihovny normálií po předdefinovaných drahách, je možné vytvořit
libovolnou příhradovou konstrukci a přitom způsob napojení profilů a vzájemné
kontakty řídí Solid Edge automaticky na základě údajů, preferovaných uživatelem.
Každé napojení je možné definovat separátně. Z jediného modelu je možné získat
odpovídající výkresovou dokumentaci pro všechny fáze výrobního cyklu svařence.
Integrovaná pevnostní analýza
Integrovaný Femap Expres s řešičem NX NASTRAN je efektivním nástrojem pro
rychlé ověření správnosti návrhu. Důležitou vlastností je schopnost analyzovat díl v
kontextu dané sestavy.
S jednoduchým ovládáním formou průvodce jsou v Solid Edge pro každého
dostupné inženýrské výpočty, zlepšující integritu návrhu a nevyžadující složité
ovládání. Testování dílů a sestav v raných fázích vývojového procesu, kdy lze ještě
provádět úpravy rychle, snadno a levně poskytuje úplné a podrobné informace, jež
redukují potřebu nákladných fyzických prototypů, zvyšují kvalitu výrobku a
zkracují čas jeho dodání na trh.
Kinematika
Součástí Solid Edge je i modul kinematické analýzy, který umožňuje snižovat
náklady analýzou kinematických a dynamických vlastností mechanismů ještě před
výrobou prototypů.
Modul kinematiky simuluje funkce pohyblivých částí a sestav a zajišťuje tak jejich
funkčnost a spolehlivost ve skutečných podmínkách. Samozřejmostí je vyšetřování
kolizních stavů jak v klidových pozicích, tak za pohybu.
Vizualizace a prezentace
Fotorealistické či umělecké rendrování se širokou paletou nastavení, explodované
sestavy, pohyb kamery, pohonů, animace rozložení sestavy atd. Všechny jmenované
a mnohé další je možné volně kombinovat a vytvářet tak například fotorealistické
animace. Vše se jednoduše řídí nastavením platnosti pohybů jednotlivých funkčních
skupin a pohonů na časové ose editoru animací.

strana 269 (celkem 342)

„Studie novinek v oboru“

6.5.8 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 naši zákazníci
dosáhnout vyšší ho profitu.
Verze 2010R1
Nový vzhled systému Alphacam nabízí modernější a uživatelsky příjemnější ovládaní
a současně poskytuje širší možnost ovládání programu.
·

Nově vytvořeny menší ikony a větší dialogové tlačítka

·

Nastavitelné barevné provedení

·

Širší možnost nastavení nástrojové lišty

·

Uživatelky definovatelné klávesové zkratky

Zlepšení 3D hrubování
Integrace 3D machining Engine. Mnoho nových a rozšířených obráběcích technik s
možností nastavení parametrů obrábění:
·

Nové metody spirálního obrábění

·

Nově přidaná možnost volby automaticky uzavřít otevřené kapsy pro Contour
pocketing method

·

Nově přidaná možnost volby stoupání nebo použití konveční obráběcí metody

·

Zlepšená link path pro dráhu nástroje

·

Nově přidaná možnost volby zamezení překročení okraje při obrábění
otevřených kapes

·

Nově přidaná možnost volby vysokorychlostního obrábění v rozích geometrie
nebo modelu

·

Nově přidaná možnost volby Trochoidního obrábění

Jednoduché 2D přesné gravírování
Skutečné odvíjení při obrábění vnitřních rohů kuželovou frézou. Tato funkcionalita
je vhodná pro obrábění uměleckých děl nebo obrábění vypouklých nábytkových
dvířek.
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Rozšíření Essential verze Alphacamu
Některé funkcionality dostupné pouze ve verzi Standart byly přesunuty i do verze
Essential (Moduly Frézování, Router, Kámen).
·

Všechny specializované příkazy pro vytváření geometrie

·

Vytváření a editace spline

·

Snižování/Zvyšování řezné rychlosti při obrábění rohů

Obr. 132 - Ukázka 3D myší

Podpora 3D myší
Alphacam 2010 R1 nyní podporuje 3Dconnexion’s 3D myš. Tato zařízení poskytují
uživateli širší možnosti ovládání a intuitivní navigace při práci v 3D prostoru.
CAD/CAM Převodník 2.0 (přídavný modul)
CAD/CAM Převodník 2.0 je přídavný modul, který poskytuje novou funkcionalitu
umožňující uživatelům definovat uživatelské hladiny, mapovací schémata stylů
obrábění pro dávkové zpracování (obrábění a hnízdění součástí) hladin v DXF
souborech nebo Alphacam geometrii.

Převodník mřížky na vektor (přídavný modul)
·

Vylepšený přídavný modul převodník mřížky na vektor obsahující nové jádro
poskytující mnohem lepší výsledky převodu.

·

Výsledkem převodu může být Spline geometrie umožňující vytvoření jemné
definice geometrie.

·

Široká paleta uživatelky definovatelných vektorových nastavení umožňuje
uživateli více možností ovlivnit výslednou geometrii a navíc toto nastavení lze
uložit jako konfigurační soubor pro další budoucí použití. A navíc tento
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poskytnutí tohoto přídavného modulu již není zpoplatněno a je zdarma pro
všechny úrovně systému Alphacam.
Windows 7
Alphacam 2010 R1 byl důsledně testován na systému Windows 7, budoucí generaci
Windows operačního systému.

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

Obr. 133 - CATIA

·

Computer-Graphics Aided Three Dimensional Interactive Application

·

Software pro 3D počítačové konstruování v oblastech CAD/CAM/CAE.

·

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.

strana 272 (celkem 342)

„Studie novinek v oboru“

6.5.10 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.
Řešení pro velké průmyslové organizace, ale i pro
podniky menší a střední velikosti.
PLM můžeme z pohledu řešení procesů ve
výrobních průmyslových organizacích (DS
produkty a řešení nejsou určeny pouze pro
výrobce automobilové a letecké techniky,
aktuálně je podporováno na 11 průmyslových
oborů) definovat i jako aplikaci strategií a řešení
Obr. 134 - PLM
k zlepšení veškerých procesů při realizaci
výrobku ve všech jeho životních fázích. Jedná se tedy o jejich standardizaci,
optimalizaci, racionalizaci a automatizace, zjednodušeně řečeno o jejich zkrácení a
souběžnost. Ve všech průmyslových odvětvích hrají důležitou roli především tyto
realizační procesy:
Spolupráce při návrhu a optimalizaci výrobku
DS integrované 3D/PLM řešení umožňuje spolupráce všech účastníků, kteří se
podílejí na přípravě a realizaci výrobku, a to již v prvních fázích návrhu díky
zajištěnému a bezpečnému přístupu k jeho 3D reprezentaci (digitálnímu prototypu)
v průběhu celého jeho životního cyklu. To přináší mimo zřejmé výhody i např. až
30% redukci chyb v kusovnících a eliminaci nadbytečné práce na návrhu. PLM
řešení umožňuje v této fázi opětovně použít již dříve získané vědomostí o výrobku,
čili opětovně použít pro další úpravu dřívější osvědčený návrh nebo i proces. Další
výhodou, které nabízené řešení umožňuje, je souběžný návrh, čili více konstruktérů
může ve stejnou dobu současně pracovat na jedné sestavě budoucího výrobku, aniž
by se navzájem omezovali nebo si vzájemně poškozovali svá návrhová data.
Výroba a montáž
Díky aplikaci PLM řízení realizačních procesů může
začínat výroba jednotlivých dílců postupně ještě před
ukončením kompletního návrhu výrobku. PLM systém
efektivně podporuje definici a plánování veškerých
výrobních procesů a zdrojů, umožňuje simulaci výroby a
tvorbu dokumentace výrobních a montážních procesů a
Obr. 135 - PLM
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samozřejmě zajišťuje vzájemnou spolupráci a výměnu informací mezi všemi
účastníky pro zajištění požadované kvality výrobku.
Implementace a poprodejní servis
Vlastní implementace finálního výrobku má v oborech průmyslové výroby výrazný
dopad a vliv na vztahy se zákazníky a jejich loajalitu. Aby i po uskutečnění obchodu
byly nadále korektní a nebránily v dalších zakázkách, PLM řešení díky tomu, že
vždy udržuje v systému aktuální a platná data výrobku a jeho konfigurací,
umožňuje rychlou tvorbu vždy aktuální technické dokumentace, rychlou a
komfortní tvorbu a údržbu výukových a školících materiálů. Důležitým aspektem
efektivního řízení vztahů se svými obchodními partnery a zákazníky je jejich zpětná
vazba z užívání výrobku, která bývá rozhodujícím impulsem (a požadavkem) na jeho
další inovaci.
6.5.11 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
10. SustainabilityXpress
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SolidWorks Sustainability
Novým přírůstkem do rodiny Xpress nástrojů je v SolidWorks 2010 také
SustainabilityXpress. Tento nástroj slouží pro lepší dodržování normy ISO 14000
(Environmental Management Systems) a tedy pro navrhování ohleduplné k
životnímu prostředí.
SustainabilityXpress dokáže během chvíle zanalyzovat určený díl a podle zadaného
materiálu, technologie a místa výroby a spotřeby stanovit dopad na životní prostředí
během všech fází životního cyklu výrobku. Dopad je rozdělen na čtyři kategorie:
emise oxidů uhlíku, spotřeba energie, znečištění vzduchu a eutrofizace vody.
Uživatelské prostředí
SolidWorks 2010 nabízí kompletně přepracovaný nástroj na vytváření referenčních
rovin. V něm již nevolíte způsob, kterým rovinu vytvoříte, ale vybíráte přímo odkazy
na geometrii (plochy, hrany, čáry, body atd.), podle které se rovina bude vytvářet.
Každý odkaz pak (podle konkrétní vybrané entity) nabídne specifickou sadu
podmínek, které definici roviny dále upřesní (například rovnoběžnost, kolmost,
sjednocení, úhel atd.). Celé to tak trochu připomíná vazbení v sestavě.
K lepšímu komfortu a rychlejší práci pomáhá také nový prvek v ovládání systému,
takzvaná gesta myší. Celý trik spočívá v tahu myší v jednom z až osmi směrů při
současném držení pravého tlačítka myši. Při pomalém tažení se navíc objeví
nápovědné kolečko, z něhož je patrné přiřazení příkazů jednotlivým směrům. Gesta
jsou pochopitelně plně konfigurovatelná, je možné nastavit 4 nebo 8 gest a podobně
jako u ostatních kontextových ovládacích prvků i odlišné sady gest pro skicář, díly,
sestavy a výkresy. Dokonce je možné nastavit jako gesto i vyvolání oblíbeného
panelu zástupců (výchozí zkratka S). Což ocení zejména ti lenošnější uživatelé, kteří
pak nebudou muset používat klávesnici už skoro vůbec.
Nové Hromadné ukládání zobrazí přehled odkazovaných dokumentů, které je
potřeba uložit, a to včetně takových detailů, jako je stav zápisu dokumentu či jeho
zamčení jiným uživatelem. Nově je také možné ukládat bitmapové obrázky v
libovolném rozlišení (*.jpg, *.tif a *.psd) – výsledkem je obrázek s jemným rozlišením
vhodný pro velkoformátový či vysoce kvalitní tisk.
Panel s průhlednými ikonami, který se zobrazuje na vrchu grafického okna, je nyní
plně konfigurovatelný, tj. můžete si do něj umístit zcela libovolné ikony.
Sestavy
Pro analýzu konceptu sestavy je k dispozici zbrusu nový nástroj Vizualizace
sestavy. S jeho pomocí je možné součásti sestavy libovolně třídit podle názvu, počtu
kusů, hmotnosti či jiných uživatelsky definovaných vlastností. Výsledkem setřídění
je jednak seřazený seznam ve formě tabulky a jednak i barevné rozlišení
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jednotlivých součástí modelu. Barevnou škálu včetně počtu barev lze pochopitelně
nastavit dle libosti a možné je také oříznout začátek či konec seznamu součástí, což
se projeví jejich skrytím v modelu sestavy. Jednoduše tak můžete zobrazit například
všechny součásti, které mají hmotnost nižší než 500 gramů, přičemž všechny těžší
budou skryty. S využitím rovnic pak můžete snadno sestavu zanalyzovat i třeba z
hlediska celkové hmotnosti či celkové ceny.
V SolidWorks 2010 bylo vylepšeno také zrcadlení součástí v sestavách. To je nově
ve stromu sestavy reprezentováno vlastní prvkem, takže kromě toho, že je možné se
k definici zrcadlení kdykoliv vrátit, tak naprosto bez problémů funguje i přesné
zrcadlení poloh součástí či zrcadlená kinematika. V případě použití zrcadlených
součástí (levá či pravá verze) je navíc možné generovat zrcadlenou geometrii do
odvozené konfigurace mateřského dílu namísto do nového dílu.
Pohybové studie
Samostatnou poznámku si zaslouží i nástroj pro fyzikální pohybové simulace,
SolidWorks Motion. Ten nabízí, kromě pevných a kontaktních skupin a možnosti
pevnostních výpočtů jednotlivých součástí přímo v pohybové studii, také zbrusu
nový typ studie, která je určená zejména pro simulaci komplexních, vzájemně
souvisejících sérií pohybů a která využívá takzvaných událostí.

Obr. 136 - SolidWorks Motion

Události se nedefinují na časové ose, ale v přehledné tabulce. Každá taková událost
může být spouštěna buď v konkrétním čase, čidlem nebo třeba ukončením
libovolné předchozí události. Po svém spuštění pak událost něco aktivuje či řídí
(např. motory, síly, vazby atd.). Sled událostí automaticky definuje časovou osu a
úlohu je tak možné spustit se všemi atributy bez jakýchkoliv omezení (např. včetně
gravitace a kontaktů).
Ovšem to nejzajímavější vylepšení, funkce nazvaná Rychlé kótování, vás zcela jistě
nadchne. O co se jedná – v okamžiku, kdy ve výkresu začnete kótovat, tak se u
entity vybrané k zakótování objeví malý ovládací prvek, přepínač. Pouhým
ukázáním kurzorem na některou část přepínače se vytvářená kóta automaticky
přehodí na patřičnou stranu modelu, kde se ovšem taktéž automaticky zarovná vůči
ostatním stávajícím kótám a v případě potřeby je i přeskládá tak, aby byly logicky
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umístěné a např. se nekřížili vynášecí čáry s kótovacími atd. Klepnutím myší na
přepínač navrhnuté uspořádání kót přijmete.

Další nástroje
eDrawings nabídne ve verzi 2010 mimo jiné interaktivní
náhled tisku, kdy se vytiskne právě to, co si v náhledu
nastavíte, či rozšířenou podporu pro zobrazení nálepek,
kusovníků, stavů zobrazení či obrázků ze skici.

Obr. 137 - eDrawings

PhotoView 360 nabídne ve verzi 2010 mimo jiné lepší
nástroje pro orientaci modelu, zobrazení bitmapového
obrázku na pozadí či nálepek a také možnost používání
zaostření a dalších fokálních efektů (depth of field).
Z mnoha dalších desítek novinek uveďme dvě následující:
·

K dispozici je nový typ konektoru – svar. Ten

Obr. 138 - PhotoView 360

samozřejmě slouží k velmi užitečné detailní analýze jednotlivých svarových
spojů. Konektor stačí jen přidat mezi svařované součásti a po nastavení jeho
vlastností (materiál elektrody), globálního kontaktu a spuštění výpočtu pak
systém zobrazí výsledek – potřebnou velikost každého svaru.
·

Další, neméně užitečná novinka, je rychlá Kontrola únavy. Ta samozřejmě
nemá za úkol nahradit úlohu detailní analýzy životnosti návrhu součásti,
nicméně umožní konstruktérovi rychle získat náhled na to, jak na tom jeho
návrh z hlediska cyklického zatěžování a únavy je.

Enterprise PDM
Uživatelské rozhraní zakomponované do podokna úloh v SolidWorks bylo rozšířeno
o nástrojový panel s doplněnými ikonami pro jednotlivé funkce např. Změna stavu,
Kde jsou použity, Vyhledávaní atd. U jednotlivých součástí se zobrazují informativní
ikony popisující stav dokumentu. Na rozdíl od předchozí verze se u zjednodušených
součástí načtených do SolidWorks zobrazují kompletní informace včetně čísla verze,
stavu vyzvednutí, atd.
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V oblasti kusovníků je možné zobrazování tabulek přířezů a kusovníků svařování,
lépe spolupracuje se SolidWorks při zobrazování položek vyloučených z kusovníků.
Nová funkcionalita je i možnost třídění kusovníků podle sloupců.
Pro přenos nastavení Enterprise PDM je možné od verze 2010 využít nový nástroj,
který umožňuje vyexportovat kompletní nastavení do jednoho souboru včetně
uložených šablon a karet souborů. K dispozici je také nový nástroj na konverzi
souborů SolidWorks na nejnovější verzi.
SolidWorks Enterprise PDM 2010 podporuje Microsoft Windows Server 2008.

6.5.12 SolidCAM 2010
Do SolidCAM 2010 bylo za účelem vylepšení
implementováno ovládání z prostředí SolidWorks.

uživatelského

rozhraní

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.
Definice držáku soustružnického nástroje a jeho vizualizace
SolidCAM 2010 uvádí novou funkci definice
držáků soustružnických nástrojů a jejich
vizualizaci v Simulaci stroje. S touto funkcí je
rovněž možná definice správné polohy nástroje
na CNC stroji.
SolidCAM umožňuje v Tabulce nástrojů obrobku
definici držáků nástrojů pomocí STL souborů.
Operace Více-osé vrtání
Obr. 139 - SolidCAM 2010,
simulace stroje

V předchozích verzích poskytoval SolidCAM v
operacích Vrtání a Rozpoznání vrtání základní
možnosti vrtání. Tyto operace umožňovaly
obrobení více vrtaných děr pomocí jednoho Nulového bodu. V případech vrtání s
různou orientací děr (na různých stranách nebo na tvarové ploše) bylo použití
těchto operací náročné, protože pro každý vrtaný směr je potřeba samostatný
Nulový bod. Definice Nulového bodu vyžaduje často modelování nebo skicu.
SolidCAM 2010 představuje novou operací Více-osé vrtání, která umožňuje
obrábění supin děr, které mají různé orientace.
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Externí simulace
SolidCAM 2010 nabízí novou Externí simulaci pro simulaci operací v samostatném
okně a současně je možné dále pokračovat v práci na rozpracovaném projektu.
Simulace stroje
SolidCAM 2010 umožňuje v Simulaci stroje při soustružení zobrazení upínacího
systému nástroje.
Definice držáku pro stroje s revolverovou hlavou
V SolidCAMu 2010 je nyní v Simulaci stroje při soustružení podporována
revolverová hlava.
V případě strojů s revolverovou hlavou může být v této hlavě umístěno několik
nástrojů. Každý nástroj má v rotační hlavě svou drážku a číslo nástroje
koresponduje s číslem příslušné transformace souřadnic, která představuje polohu
tohoto nástroje v definici CNC stroje.
6.5.13 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.

Obr. 140 - Edgecam

Edgecam Solid Obráběč načítá nativní data ze všech hlavních CAD systémů, čímž
zamezuje případným problémům s převodem dat přes rozhraní třetích stran. Při
obrábění Solid Modelů Edgecam automaticky rozpoznává útvary, kterým je
následně přiřazena obráběcí strategie. Vazba drah na útvary a model je plně
asociativní.
Každé průmyslové odvětví má své specifické nároky na výrobky vysoké kvality.
Zkušenosti uživatelů z mnoha oborů jsou neustále přenášeny do vývoje. Díky tomu
má zákazník jedinečnou šanci využít těchto znalostí a metod a použít je pro
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dosažení těch nejlepších možných výsledků. Rozsáhlá zákaznická základna pokrývá
trh v tak širokých oblastech průmyslu, jako například:
·

Letecký průmysl

·

Automobilový průmysl

·

Petrochemický

·

Konstrukční

·

Výroba forem

·

Lékařský průmysl

·

Motor sport

·

Lodní průmysl

·

Zakázková výroba

Na trhu s vysokou konkurencí je automatizace klíč k redukci programovacího času,
maximalizaci efektivity výroby a zajištění dokonalého využití bohatých zkušeností a
osvědčených postupů firmy. Edgecam zužitkuje vaše zkušenosti a dovednosti pro
řízení automatických CAM strategií, které vám pomohou, udržet krok před
konkurencí.
Výhody využití Edgecam:
·

Snadný přístup k dalším průmyslovým odvětvím

·

Zvýšení produktivity a výnosnosti prostřednictvím snížení množství použitého
materiálu

·

Zkrácení fáze přípravy výroby

·

Modulární produkt - řešení lze přizpůsobit podle specifických požadavků
zákazníka

·

Jednoduchá instalace, špičkový servis a podpora

·

Edgecam je využíván i v oblasti výroby leteckých komponent pro armádu,
civilní letectví i vesmírný program. Jedná se o vysoce přesné díly s nároky na
precizní výrobu a velmi vysoký standard kvality. V dnešní době se v leteckém
průmyslu výrazně mění způsoby návrhu, vývoje, konstrukce a samotné
výroby jednotlivých komponent.

·

Vysoké nároky jsou mimo jiné kladeny i na snížení výsledné ceny a zkrácení
času, potřebného k dodání dílu zákazníkovi. Vzhledem k tomu, že jsou
komponenty vyráběny ze speciálních materiálů, jako je titan a za použití
komplexních operací, byla by jakákoli chyba při výrobě velmi drahá.
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6.5.14 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.
Synchronní modelování součástí a sestav
Nová verze Solid Edge rozšiřuje synchronní technologii v oblasti modelování
součástí a sestav, umožňuje tvorbu složitějších prvků a obsahuje pokročilé nástroje
pro úpravu skic, které zkrátí čas modelování.
Pro vylepšení migrace dat ze 2D do 3D Solid Edge během tvorby modelu převádí 2D
kóty z importovaných výkresů na 3D řídicí kóty. Uživatelé tak mohou upravovat 3D
modely získané ze 2D výkresů. Navíc lze použít funkci Živé řezy pro zjednodušení
úprav 3D modelu. Tato funkce umožňuje uživateli upravit 2D průřezy kterékoliv
části 3D modelu a aktualizovat model v reálném čase.
Nová aplikace pro konstrukci plechových součástí
Solid Edge nyní využívá synchronní technologii také při modelování plechových
součástí. Tato aplikace, založená na prvcích bez závislosti na historii, umožňuje
modelovat ohýbané plechové součásti.
Použití synchronní technologie pro konstrukci plechových součástí představuje
důležitý krok ve využívání této technologie i za hranicemi běžného modelování
součástí a sestav a předurčuje její nasazení v dalších oblastech konstrukce.
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Nově v Solid Edge analýzy metodou konečných prvků
Solid Edge Simulation je nový, snadno použitelný nástroj pro analýzu metodou
konečných prvků, který je určen pro konstruktéry k ověření návrhů v prostředí
Solid Edge. Solid Edge Simulation je založen na prověřené technologii produktu
Femap® a řešiči NX™ Nastran®, výrazně omezuje nutnost použití fyzických
prototypů, čímž snižuje náklady na testování a současně zkracuje dobu nutnou pro
vytvoření návrhu.
Se Solid Edge Simulation lze provádět více analytických úkolů za kratší dobu, což
ve výsledku znamená zvýšení kvality, snížení nákladů a omezení nutnosti fyzických
prototypů. Také tím odpadají vysoké náklady spojené se zadáváním provedení
analýz u specializovaných firem.
Solid Edge Insight pro správu dat kompatibilní s Microsoft SharePoint
Solid Edge nyní nabízí vylepšení v aplikaci Insight pro správu konstrukčních dat,
což je klíčový prvek portfolia Velocity Series, která obsahuje řešení Teamcenter
Express.
Tento nástroj byl první, který představil správu konstrukční dokumentace
využívající snadného ovládání a nízkých celkových nákladů platformy Microsoft
SharePoint. Od roku 2001 využívají tisíce uživatelů Insight výhod jeho úzké
integrace se Solid Edge, jeho efektivního schvalovacího řízení a webového portálu ke
zlepšení spolupráce.
Nová verze Solid Edge Insight je nyní k dispozici pro Windows SharePoint Services
(WSS) 3.0 a Microsoft Office SharePoint Server 2007. WSS je součástí systémů
Windows Server 2003 a 2008, takže uživatelé Solid Edge již mají k dispozici
základní součásti pro snadnou implementaci. Tyto nejnovější platformy od
společnosti Microsoft přinášejí uživatelům Insight lepší spolupráci, organizaci
procesů a možnosti zabezpečení, což vede k zefektivnění a zkvalitnění
konstrukčních prací .
6.5.15 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.
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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.
Potřeba vizuálních informací
Globalizace a stále přísnější regulační prostředí spolu s rostoucí sofistikovaností
vyráběných výrobků znamená stále komplikovanější proces vývoje výrobků. V
průběhu vývoje výrobku musí být učiněny stovky rozhodnutí na základě informací,
které existují v nejrůznějších formátech na nejrůznějších místech a které jsou
obvykle vytvářeny v softwarových aplikací od více dodavatelů. Rychlost a přesnost,
se kterou mohou být tato rozhodnutí přijímána, výrazně ovlivňují úspěch
společnosti.
Přirozeným a efektivním způsobem pro překonání takových překážek je maximální
využívání vizuálních informací při komunikaci napříč podnikem. Společný
rozhodovací proces a nástroje pro poskytování aktuálních informací jsou pro rychlá,
informovaná a spolehlivá rozhodnutí naprosto zásadní. Používání těchto nástrojů
umožní lepší komunikaci a zvýší spolehlivost kompetentních rozhodnutí v celém
podniku.
Nové metody vizuální analýzy
Integrace HD3D do NX 7.0 je součástí vize společnosti Siemens PLM Software
vytvořit nový standard pro vizuální analýzy. Technologie HD3D nabízí v prostředí
NX a Teamcenter® intuitivní a jednoduchou metodu pro získávání, porovnávání a
prezentaci informací. Vizuálně poskytuje aktuální informace o výrobcích a
procesech na 3D modelech, a tak umožňuje rychlé porozumění, interaktivní
orientaci a vyhledávání.
HD3D Visual Reporting je nový modul dostupný v NX 7.0, který uživatelům
umožňuje interaktivně vytvářet, upravovat, spouštět a sdílet aktuální informace o
výrobcích a procesech. Uživatelé mohou volit informace z jakýchkoliv vlastností a
atributů součásti NX nebo libovolných vlastností spravovaných systémem
Teamcenter. Informace je možné přizpůsobit vybranému rozsahu komponent.
Výsledky jsou zobrazeny v grafickém okně NX s barevným kódováním modelů
komponent, označení, legend, průhlednosti a grafů.
Vizuální prezentace a analýza informací nabízí intuitivní a zcela jistě účinnější
alternativu k získávání PLM informací pomocí papírů a tabulek dat, které byly
dosud jejich typickým nositelem. Informace zprostředkované pomocí HD3D
umožňují uživatelům efektivně se orientovat v aktuálním stavu projektu,
identifikovat poslední změny, zjistit zodpovědnou osobu, rozpoznat a vyřešit
problémy, najít dodavatele, sledovat náklady a nalézat další důležité informace
pomocí dotazů ad hoc.
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Technologie HD3D je také implementována v NX Check-Mate, modulu kontroly
podle nastavených pravidel, který zajišťuje konzistenci a kvalitu CAD dat a sleduje
shodu s firemními a průmyslovými normami. HD3D vnáší do modulu Check-Mate
nové interaktivní uživatelské rozhraní pro definování ověření, spouštění kontrol,
prohlížení výsledků a řešení problémů v aktivní relaci NX. Na 3D modelech
produktu lze pomocí grafických znaků sledovat výsledky ověření a tím rychle
identifikovat stav a eventuelní problémy. Konstruktéři mohou pro rychlejší
rozlišování problémů vybírat a otevírat součásti přímo z grafických znaků pro rychlé
úpravy a opravy případných nesrovnalostí.
Rozšíření synchronní technologie
Synchronní technologii je jedním z nejvýznamnějších průlomových technických
pokroků v 3D modelování za posledních dvacet let. NX 7.0 staví na své vedoucí
pozici v oblasti flexibility a produktivity modelování s dalšími vylepšeními
synchronní technologie zaměřenými na vyšší efektivitu, dokonalejší opětovné použití
dat a rozšíření interoperability s CAD systémy jiných dodavatelů.
Vylepšení synchronní technologie v NX 7.0 má vliv na všechny aspekty
CAD/CAM/CAE. Kromě vlivu na produktivitu konstruktérů přináší značné výhody i
dalším členům vývojového týmu, kteří pracují s CAD daty, zejména výpočtářům a
výrobním inženýrům.
Nové nástroje modelování pomocí synchronní technologie v NX 7 napomáhají
výrobcům několika způsoby: zrychlují opravy a úpravy importovaných dat, která
byla nekompletně nebo nekonzistentně převedena, a eliminují chyby vznikající v
řetězci mezi dodavatelem a procesem výroby. Synchronní modelování dále přispívá
k odstranění a zjednodušení modelů ve vztahu k optimalizaci NC programování
(například odebrání prvků vytvořených obráběním elektrickým výbojem).
Výpočtáři CAE mohou využít nástroje synchronního modelování k vyčištění a
idealizaci geometrie. Tento postup nabízí efektivnější alternativu omezených
schopností samostatných preprocesorů CAE a složitých modelů CAD s historií. V
NX 7.0 mohou výpočtáři značně snížit čas potřebný k vyřešení nepřesností, které
jsou výsledkem nedokonalého importu geometrie, a idealizovat modely odstraněním
prvků, které nejsou pro analýzu podstatné.

6.5.16 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
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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.
6.5.17 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.
HD3D staví na čtyřech základních pilířích HD-PLM a nabízí řešení pro podporu
rozhodování a analýzy v průběhu životního cyklu výrobku. Toto řešení se dokáže
přizpůsobit na míru uživateli, zároveň mu poskytne náležitý kontext a aktivně
pomůže s plněním úkolů, usnadní kolektivní rozhodování a v neposlední řadě
nabídne větší transparentnost, neboť dokáže poskytnout informace intuitivním
způsobem a učiněná rozhodnutí následně ověřit jejich porovnáním s dosaženými
výsledky. HD3D představuje efektivní alternativu vůči pracnému procházení a
zpracovávání dat a jejich následnému manuálnímu přiřazování ke 3D modelům
výrobku.; uživateli nabízí možnost vizuálně uchopit PLM data prostřednictvím
interaktivní navigace a v případě potřeby přejít ke konkrétním detailům. Uživateli se
zobrazí produkt ve 3D, díky čemuž je možné prakticky okamžitě získat správný
kontext a získat odpovědi na dotazy týkající se stavu projektu, učiněných změn,
odpovědností v týmu, problémů, nevyřešených otázek, nákladů, dodavatelů a
dalších atributů. Rychlé vyhodnocení a interpretaci rozhodovacích kritérií a otázek
spojených s vývojem produktu usnadňuje barevné kódování a možnost opatřovat
jednotlivé položky na obrazovce odkazy.
HD3D rovněž používá k ověřování kontrolní nástroje NX, takže uživatel má k
dispozici přímou vizuální interakci, jež urychluje ověřování jednotlivých projektů ve
srovnání s požadavky. Vizuálně bohatá zpětná vazba umožňuje uživateli
monitorovat důležité funkční požadavky v průběhu celého vývoje, podporuje
kvalifikované rozhodování a přispívá k maximalizaci kvality výrobku.
Možnost používat NX a Teamcenter k vizualizaci dat často skrytých uvnitř nějaké
databáze způsobem, který je graficky i kontextově rozsáhlý, přináší výhodu rychlého
vyhodnocení široké škály otázek a rovněž včasné identifikace případných problémů.
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Díky tomu mohou všichni, kdo se na procesu podílejí, činit kompetentní a
sebevědomá rozhodnutí s podstatně vyšší mírou efektivity. To by mělo v konečném
výsledku přinést koncovým uživatelům prudké zvýšení produktivity práce.
Vyšší produktivita konstruování
Vedle podpory HD-PLM obsahuje NX7 řadu nových funkcí a vylepšení, které
společně přispívají k vyšší produktivitě při vývoji výrobku. Součástí těchto vylepšení
v rámci integrovaných CAD aplikací jsou nástroje pro rychlé skicování, rozšíření
synchronní technologie na modelování pomocí volných ploch a nové nástroje
DraftingPlus, které významně vylepšují konstruování a kreslení ve 2D.
·

Nové nástroje konstruování ve 2D, urychlují tvorbu profilů a jejich umístění,
automaticky vytvářejí vazby a předjímají konstrukční záměr. Díky těmto
novinkám lze při vytváření modelů ušetřit až polovinu času.

·

Integrace revoluční synchronní technologie do modelování pomocí volných
ploch výrazně mění proces pokročilého tvarování a usnadňuje práci s
jakoukoli geometrií, tedy včetně importovaných modelů. Uživatel může vyjít
od jednoduché prizmatické nebo analytické geometrie a následně za použití
pokročilých nástrojů tvarování vytvořit tvarově složitý model při značné
úspoře času.

·

Další rozšíření synchronní technologie zahrnují vylepšení v oblasti tvorby polí
prvků, sestav, tenkostěnných prvků, zaoblení, zkosení a v neposlední řadě
zjednodušené znovupoužití již existující geometrie.

·

NX DraftingPlus je nová sada projekčních nástrojů, jež dále posiluje 2D
funkčnost v NX a zlepšuje integraci s 3D modely. NX DraftingPlus rozhraní
dodá uživateli náležitý kontext pro projektování ve 2D a poskytne mu
rozsáhlou sadu funkcí, jako je například vytváření křivek nebo nástroje pro
tvorbu 3D geometrie z 2D křivek, eliminující zbytečné kroky a urychlující celý
proces konstrukce. NX DraftingPlus nabízí komplexní sadu 2D a 3D
konstrukčních přístupů integrovaných v rámci jednoho systému, díky čemuž
odpadá nutnost používat separátní 2D CAD software.

Vyšší produktivita pro analýzy a simulace
V minulosti bylo opakovaně prokázáno, že prostředí NX pro konstrukci a analýzu
dokáže významně uspořit čas, který konstruktéři stráví ověřováním požadavků
kladených na výrobek a následných změnách konstrukce. Aktuální verze NX nabízí
historicky nejvyšší počet zlepšení v oblasti CAE. Tato vylepšení nově definují
produktivitu v CAE dalším zlepšením integrace s konstrukcí výrobku, posílením
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vůdčího postavení NX CAE v řešeních podporující mezioborové řešení a v neposlední
řadě nabídkou nových funkcí korelace simulačních modelů a naměřených
testovacích dat. To vše umožňuje konstruktérům činit rozhodnutí rychleji a lépe –
což se nakonec odráží v konečné kvalitě produktů.
·

NX7 rozšiřuje propojení konstrukce a CAE novým postupem pro přípravu
MKP

modelu ze

složité

geometrie,

síťováním tenkostěnných modelů,

rozšířením tvorby paprsků a dalšími. Mnohá z těchto vylepšení významně
zjednodušují toky dat mezi konstruktérem a výpočtářem. Mimo jiné byl
výrazně vylepšen pracovní postup při analýze kompozitních materiálů. NX7
dále nabízí intuitivní přístup k modelování konečných prvků v rámci sestav,
a tím zjednodušuje analytikům práci s velkými složitými modely a
konstruktérům umožňuje pracovat s modely systémů.
·

NX CAE rozšiřuje svou již vynikající integraci s širokým spektrem řešičů, a to
přidáním nových integrovaných řešení podporujících mezioborová řešení.
Součástí těchto řešení je například i analýza trvanlivosti a pohybu u
flexibilních objektů, stejně jako řešení pro strukturální, tepelnou analýzu,
nebo analýzu tečení. Analýza flexibility součástek v mechanismu hraje
důležitou roli, neboť může mít vliv na geometrii a v konečném důsledku vést
k vážným problémům celé konstrukce. V NX7 mohou konstruktéři provádět
ověřování konstrukce za použití věrnějších modelů, které budou kombinovat
elastickou deformaci s pevným pohybem a na jejich základě budou s to
vyhodnotit flexibilitu komponent a jejich životnost.

·

NX 7 představuje dva nové CAE produkty, NX Finite Element (FE) Model
Correlation a NX FE Model Updating. Oba představují systém orientovaný na
analýzu, nabízejí intuitivní uživatelské rozhraní, které je upraveno na míru
potřebám CAE odborníkům. Tyto produkty nabízejí kompletní a integrovaný
systém pro modální analýzu, předtestovací plánování, korelaci testů a
analýzy a aktualizaci modelů.

V případě, že si výsledky analýzy vyžadují změny v projektu, je možné tyto efektivně
aplikovat za použití synchronní technologie. Přesíťování je velice snadný proces a
díky tomu je možné projektové cykly výrazně zkrátit.
Vyšší produktivita při výrobě
Kombinace integrovaných funkcí CAM a CMM v NX představuje jedno z
nejvyspělejších softwarových řešení na světě pro obrábění součástí. NX 7 dále
produktivitu v oblasti CAM zlepšuje a nabízí dvě zcela nové aplikace, díky nimž se
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uživatel dostane přímo do kontextu konkrétního programovacího úkolu, což výrazně
zkracuje dobu nutnou k programování složitých komponent součástí turbínových
strojů a maximalizuje efektivitu offline programování měřících strojů CMM.
·

NX Turbomachinery Milling urychluje 5-ti osé NC programování pro složité
vícelopatkové součástky. Jde o integrovanou aplikaci NX CAM pro konstrukci
lopatkových oběžných kol a nabízí sadu automatizovaných, procesně
založených funkcí, které významně usnadňují úkol vytváření nástrojových
drah pro tyto složité součástky. Tuto novou funkci podporuje řada stávajících
funkcí v NX CAM, jako je například simulace výstupu post-procesoru, jež
napomáhá ověření NC programů. NX Turbomachinery Milling dokáže zajistit
kvalitnější výsledky při poloviční úspoře času.

·

NX CMM Inspection Programming – programování měřících cyklů CMM
pracuje v kontextu 3D prostředí modelu a zahrnuje souřadnicový měřící stroj
i součástku. Postup je automatizován, takže měřící prvky a zkušební dráhy
jsou

generovány

automaticky

přímo

z

PMI

(Product

Manufacturing

Information) dat, jež jsou připojena k 3D modelu – díky tomu lze při
programování měřících cyklů ušetřit až 80 procent času. Součástí této
integrované aplikace je i simulace a funkce pro kontrolu kolizí, pro okamžité
ověření měřících cyklů. Díky tomu efektivita CMM programování výrazně
narůstá.
NX Turbomachinery Milling nabízí NC programátorovi značnou výhodu, neboť mu
poskytuje aplikaci, která je přímo určená k programování lopatkových oběžných
kol. Vysoce automatizovaná funkce NX CMM dělá z programování měřících cyklů
integrální součást PLM procesu. S nejnovější verzí NX vstupuje společnost Siemens
PLM Software na zcela novou úroveň produktivity.

strana 288 (celkem 342)

„Studie novinek v oboru“

strana 289 (celkem 342)

„Studie novinek v oboru“

7 Obor „Mechatronika“
7.1 Historie
Mechatronika je poměrně mladý obor, který spojuje několik tradičních oborů. Jeho
název vznikl v 70. letech 20. století v Japonsku odvozením z pojmenování
Mechanical Systems and Electronics. Původ tomuto názvu je připisován Tetsuro
Morimu, inženýrovi japonské firmy Yaskawa, který tento pojem použil v roce 1969.
S principy mechatroniky se setkáváme již dříve, především prostřednictvím
vynálezů největších myslitelů historie, jakými byli například Leonardo da Vinci,
který již v 15. století navrhl několik automatických strojů, které měly usnadnit
práci člověku, nebo později Thomas Alva Edison.
Historický vývoj mechatroniky jako samostatného oboru můžeme rozdělit do tří
vývojových období:
·

70. léta 20. století – v začátcích se mechatronika soustředila především na
rozvoj NC a CNC strojů, významnou roli hrál vynález mikroprocesoru firmou
Intel. Postupně tak docházelo ke zlepšování ekonomiky výroby, kdy
docházelo ke snižování cen výrobků a zvyšování jejich spolehlivosti a kvality.

·

80. léta 20. století – mechatronika se začala více rozšiřovat do dalších
oborů lidské činnosti, jakými byly robotizace, automatizace a mechanizace. I
v těchto oborech následně docházelo ke zvyšování efektivnosti a produktivity
výroby.

·

90. léta 20. století až po současnost – mechatronika se stává řešením v
mnoha oborech lidské činnosti po celém světě, její projevy jsou patrné téměř
všude, začíná se vyučovat na středních i vysokých školách, což jen dokládá
její význam.

7.2 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“.
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Podstatou vzniku mechatroniky je
skutečnost, že moderní stroje a
výrobní linky je neefektivní řešit s
odděleným
využitím
různých
principů,
například
tradiční
mechaniky,
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 výrazně projevit
synergický efekt a výrobek získává
zcela novou kvalitu.

Obr. 141 - Mechatronika je součinnou
kombinací několika inženýrských oborů

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).
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.
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7.3 Základní pojmy

Klasifikace mechatronických systémů
Mechatronické systémy se nejčastěji rozdělují podle dopadu elektroniky na jejich
koncepci:
·

první skupina je charakterizována tím, že elektronika je přidána ke klasické
mechanické soustavě,

·

druhá skupina je charakterizována náhradou některých mechanických
funkcí nebo systémů elektronikou,

·

třetí skupina je charakterizována tím, že mechanická funkce je zcela
nahrazena elektronikou.

U všech tří skupin jsou nahrazované mechanické funkce řídící. Tento fakt byl
umožněn prudkým rozvojem elektroniky, především integrovaných obvodů a
mikroprocesorů a tím u mechatronických výrobků vysoce vzrostla multifunkčnost a
inteligence rostoucí až do adaptivnosti (učení strojů).
Základní pojmy
Mechatronika je obsáhlý obor se širokým spektrem potřebných znalostí a z toho
vycházejících pojmů. Uveďme si alespoň heslovitě ty nejpodstatnější z nich, kterými
je třeba se zabývat:
·
·

·

·

mechatronický výrobek – charakteristika, metodický postup při návrhu,
inteligentní materiály a technologie;
senzory v mechatronických soustavách – principy a provedení
používaných typů senzorů polohy (optoelektronické, kapacitní, odporové,
dotykové,
indukčnostní,
magnetické
a
magnetostrikční,
fluidní,
ultrazvukové), teploty (dotykové a bezdotykové, indikátory), síly, tlaku a
hmotnosti (odporové tenzometry, deformační členy, piezoelektrické,
kapacitní, optoelektronické vláknové senzory, senzory momentu síly),
zrychlení (kapacitní, rotační a elektrodynamické akcelerometry) a průtoku
(objemové a rychlostní);
akční členy mechatronických soustav – elektromechanické (s
magnetickým polem, s elektrickým polem, s inteligentními materiály),
pneumatické, hydraulické, inteligentní mikroelektromechanické systémy a
jejich porovnání;
řízení mechatronických soustav – význam řídicí techniky pro
mechatroniku, řízení a automatizace v našem životě, programovatelnost a její

strana 292 (celkem 342)

„Studie novinek v oboru“

·

·

·

důsledky, řídicí systémy a komunikace, typy a algoritmy řízení,
distribuovanost a integrace, přehled řídicích systémů;
inteligentní řízení mechatronických soustav – principy inteligentních
systémů (chytrost a inteligence, fuzzy logika, neuronové sítě, genetické
algoritmy);
návrh mechatronické soustavy – mechatronický přístup k procesu návrhu,
struktura mechatronických soustav a základní principy návrhu, speciální
hlediska, metodika návrhu, návrh založený na modelu;
spolehlivost a diagnostika mechatronických soustav – spolehlivost,
údržba, metody technické diagnostiky, automatická diagnostika, diagnostika
výrobních systémů, expertní systémy.

7.4 Mechatronika v Ústeckém kraji
Tabulka 48: Regionální makroekonomické ukazatele
2006

2007

2008

Hrubá přidaná hodnota (mil.
189 487
Kč)

201 555

213 744

Hrubý domácí produkt (mil.
209 997
Kč)

224 225

237 402

6,5

6,3

6,4

v mil. EURO

7 409

8 076

9 517

v mil. PPS1)

12 269

13 091

13 484

106,2

102,2

103,2

255 100

271 616

284 558

v EURO

9 001

9 782

11 407

v PPS1)

14 904

15 858

16 163

průměr ČR = 100

81,3

79,3

80,5

průměr EU 272) v PPS1) = 100

63,2

63,7

64,4

749 623

760 788

90,7

89,4

Podíl kraje na HDP České
republiky v % (ČR = 100)
Hrubý domácí produkt

Vývoj HDP ve stálých cenách,
předchozí rok = 100
Hrubý
domácí
na 1 obyvatele

produkt

v Kč

Hrubý
domácí
na 1 obyvatele

produkt

Hrubý
domácí
produkt
708 015
na 1 zaměstnance v Kč
průměr ČR = 100
jednotka pro měření kupní síly
2)
27 členských států Evropské unie
1)

91,4
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Podle posledních dostupných údajů Českého statistického úřadu pro roky
2006−2008 je vidět nárůst regionálního HDP i ostatních ukazatelů uvedených v
tabulce. Obecně lze říci, že s rostoucím HDP na jednoho obyvatele roste životní
úroveň v regionu. Podíl kraje na HDP celé České republiky se ve tříletém
sledovaném období pohybuje kolem hranice 6,5 % nebo těsně pod ní. Zajímavé je
srovnání vývoje hrubého domácího produktu na 1 obyvatele, zatímco v kontextu
České republiky Ústecký kraj spíše zvolna ztrácí (tzn. HDP v celé ČR roste rychleji,
než v Ústeckém kraji), v porovnání s 27 státy Evropské unie dochází k pozvolnému
nárůstu indexu.
Budeme-li chtít znát podíl oboru mechatronika na HDP Ústeckého kraje, narazíme
na problém vyplývající z podstaty tohoto oboru, a sice jeho interdisciplinaritu.
Vzhledem k tomu, že mechatronika v sobě spojuje různé obory, je velmi těžké určit
její přímý dopad na HDP. Český statistický úřad ji prozatím nevede jako samostatný
obor, který by v rámci svých statistik sledoval. Budeme se tak muset spokojit s
jistým zobecněním a pouze přibližným zařazením. Pokud bychom se snažili zařadit
mechatroniku podle systému odvětvové klasifikace ekonomických činností OKEČ,
došli bychom s největší pravděpodobností do sekce D – Zpracovatelský průmysl, do
subsekce DL – Výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení. V rámci
subsekce DL se mechatronika prolíná všemi jejími oddíly 30−33:
·

30 Výroba kancelářských strojů a počítačů,

·

31 Výroba elektrických strojů a zařízení jinde neuvedených,

·

32 Výroba rádiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů,

·

33 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů.

Tabulka 2 ukazuje strukturu hrubé přidané hodnoty právě podle odvětví OKEČ.
Vzhledem k výše uvedeným důvodům má však pouze informativní charakter.
Hrubá přidaná hodnota představuje nově vytvořenou hodnotu, kterou získávají
institucionální jednotky z používání svých výrobních kapacit. Je stanovena jako
rozdíl mezi celkovou produkcí, oceněnou v základních cenách a mezispotřebou,
oceněnou v kupních cenách. Sama je tedy také v základních cenách.
Zpracovatelský průmysl celkově se na hrubé přidané hodnotě Ústeckého kraje
podílí největší částí, nicméně v tříletém sledovaném období došlo k mírnému
poklesu jeho podílu. Oproti tomu rostly podíly těžby nerostných surovin
(budoucnost tohoto odvětví je však v Ústeckém kraji velmi nejistá), výroby a rozvodu
elektřiny, plynu a vody a stavebnictví.
Jiný úhel pohledu na mechatroniku v Ústeckém kraji může přinést průměrný počet
průmyslových podniků podle odvětví OKEČ, jak ho ukazuje tabulka 3. Jedná se o
podniky se 100 a více zaměstnanci se sídlem v Ústeckém kraji.
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Tabulka 49: Struktura hrubé přidané hodnoty podle odvětví OKEČ

2006

2007

2008

Hrubá přidaná hodnota celkem
(mil. Kč)
189 487 201 555 213 744
v tom podíl odvětví (%):
A

Zemědělství,
lesnictví

B
C
D

myslivost,

1,5

1,4

1,3

Rybolov

0,0

0,0

0,0

Těžba nerostných surovin

5,0

4,7

6,1

Zpracovatelský průmysl

29,2

28,6

26,9

E

Výroba a rozvod elektřiny,
plynu a vody

9,1

9,2

10,3

F

Stavebnictví

7,2

8,0

8,3

G

Obchod; opravy motorových
vozidel a výrobků pro osobní
potřebu
a převážně
pro
domácnost

8,9

8,5

8,4

H

Ubytování a stravování

1,4

1,4

1,4

I

Doprava, skladování a spoje

10,6

11,0

10,2

J

Finanční zprostředkování

1,1

1,4

1,2

K

Činnosti
v
oblasti
nemovitostí a pronájmu;
podnikatelské činnosti

7,5

7,6

7,6

L

Veřejná
správa,
obrana;
povinné sociální zabezpečení

6,6

6,5

6,5

M

Vzdělávání

4,3

4,3

4,1

N

Zdravotnictví a sociální péče;
veterinární činnosti

4,4

4,3

4,5

O

Ostatní
veřejné,
a osobní služby

3,1

3,2

3,0

P

Činnosti domácností

0,0

0,0

0,0

Q

Exteritoriální organizace
instituce

-

-

-

sociální

a

Tabulka 50: Průměrný počet podniků podle odvětví OKEČ

Odvětví
Průmysl celkem

2006
172

2007
170

2008
184

v tom:

strana 295 (celkem 342)

„Studie novinek v oboru“

C Těžba nerostných surovin

5

5

5

CA Těžba energetických surovin

4

4

4

CB Těžba ostatních nerostných surovin

1

1

1

161

159

172

DA výroba potravinářských výrobků a
nápojů,
tabákových výrobků

15

12

10

DB výroba textilií, textilních a oděvních
výrobků

11

8

8

DC výroba usní a výrobků z usní

2

2

1

DD zpracování dřeva, výroba dřevařských
výrobků kromě nábytku

1

1

1

DE výroba vlákniny, papíru a výrobků z
papíru;
vydavatelství a tisk

9

9

10

DF výroba koksu,
rafinérské
zpracování ropy

paliv,

1

1

1

DG výroba chemických látek, přípravků,
léčiv
a chemických vláken

11

10

10

plastových

8

9

9

nekovových

17

15

17

DJ výroba základních kovů, hutních a
kovodělných výrobků

23

25

29

DK výroba a opravy strojů a zařízení jinde
neuvedených

21

25

29

20

18

23

a

13

15

15

jinde

8

9

9

6

6

7

D Zpracovatelský průmysl

DH výroba
výrobků
DI
výroba
minerálních
výrobků

DL výroba
přístrojů
a zařízení
DM výroba
zařízení

jaderných

pryžových

a

ostatních

elektrických

dopravních

DN
zpracovatelský
neuvedený

optických

prostředků

průmysl

E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody

Na základě podílu zpracovatelského průmyslu na hrubé přidané hodnotě v
Ústeckém kraji bylo možné očekávat, že největší počet firem bude právě z tohoto
průmyslového odvětví. Pokud přijmeme výše zmíněné zařazení mechatroniky do
subsekce DL, můžeme vidět, že výroba elektrických optických přístrojů a zařízení
patří na třetí pozici v počtu firem v rámci zpracovatelského průmyslu, kdy
představuje zhruba 1/8 všech firem ze sekce D.
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7.5 Trh práce
Ústecký kraj se již delší dobu potýká s nemalými problémy na trhu práce.
Strukturální změny, postupný útlum těžby hnědého uhlí a ukončení některých
dalších průmyslových provozů zapříčinilo největší nezaměstnanost ze všech krajů
České republiky. Tabulka 4 ukazuje míru registrované nezaměstnanosti ke konci
roku 2008 v jednotlivých krajích.
Tabulka 51: Míra registrované nezaměstnanosti, neumístění uchazeči o zaměstnání

Neumístění uchazeči o zaměstnání

ČR, kraje

Míra
reg.
nezamě
st.(%)

z toho
celkem

ženy

žáci
občané
škol
se
a
zdrav.
mladist
postiž.
.

dosaž.
částečn
uchaze
ě
či o
nezam.
zam.

Volná
pracov
ní
místa

Česká republika

5,96

352
250

183
639

24 634

61 136

335
025

23 120

91 189

Hl. m. Praha

2,14

17 433

8 940

904

1 911

16 143

644

25 002

Středočeský

4,47

31 220

16 511

2 295

4 994

29 930

1 610

11 399

Jihočeský

4,83

17 505

9 265

1 427

3 208

16 471

1 307

4 188

Plzeňský

5,03

16 757

9 025

1 228

2 858

16 087

977

7 562

Karlovarský

7,62

13 437

6 577

918

1 650

12 900

827

2 087

Ústecký

10,26

45 657

24 113

2 945

7 671

43 801

2 873

4 485

Liberecký

6,95

16 605

8 577

1 112

2 658

15 709

974

2 279

Královéhradecký

4,81

14 728

7 605

1 205

2 420

14 078

1 095

4 052

Pardubický

5,95

16 998

8 644

1 355

3 486

16 334

1 232

3 654

Vysočina

6,27

17 874

9 278

1 425

3 205

17 082

1 316

2 414

Jihomoravský

6,83

43 063

22 821

3 019

8 136

41 157

2 718

8 253

Olomoucký

6,87

23 470

12 250

1 645

4 012

22 218

2 013

2 747

Zlínský

6,13

20 048

10 550

1 533

4 285

18 922

1 277

4 272

Moravskoslezský

8,49

57 455

29 483

3 623

10 642

54 193

4 257

8 795

Míra registrované nezaměstnanosti je v Ústeckém kraji procentuálně největší, v
absolutních číslech je na tom ještě hůře Moravskoslezský kraj. Z údaje o volných
pracovních místech je zřejmé, že na jedno volné pracovní místo připadá zhruba
deset uchazečů.
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Abychom si dokázali lépe představit situaci na trhu práce v Ústeckém kraji,
podívejme se na údaje z tabulky 5, která rozděluje obecnou míru nezaměstnanosti
(ILO) podle věkových skupin a vzdělání.
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Tabulka 52: Nezaměstnaní a obecná míra nezaměstnanosti (ILO) podle věkových
skupin a vzdělání (VŠPS)

2006
Nezaměstnaní celkem (tis.
osob)

2007

2008

57,7

39,9

32,1

15 - 24 let

13,0

7,4

7,2

25 - 34 let

14,5

11,1

9,9

35 - 44 let

11,3

8,4

4,0

45 - 54 let

13,9

10,2

8,1

4,2

2,5

3,0

základní a bez vzdělání

19,3

16,5

15,0

střední bez maturity

25,6

15,5

11,2

střední s maturitou

11,3

7,8

5,8

1,5

.

.

31,2

21,0

14,3

9,5

7,8

6,8

13,2

8,3

4,3

8,3

4,7

3,2

.

.

-

13,7

9,9

7,9

15 - 24 let

29,7

19,7

18,7

25 - 34 let

12,9

10,2

9,1

35 - 44 let

10,9

8,0

3,7

45 - 54 let

13,5

10,6

8,4

8,6

5,2

5,6

základní a bez vzdělání

38,0

33,3

30,1

střední bez maturity

13,9

8,9

6,2

střední s maturitou

7,5

5,2

3,9

vysokoškolské

4,2

.

.

Muži

11,1

8,2

7,5

základní a bez vzdělání

38,0

35,8

32,8

střední bez maturity

10,3

6,1

5,6

v tom ve věku:

55 a více let
Vzdělání

vysokoškolské
z toho ženy
základní a bez vzdělání
střední bez maturity
střední s maturitou
vysokoškolské
Obecná
nezaměstnanosti
celkem (%)

míra

v tom ve věku:

55 a více let
Vzdělání

strana 299 (celkem 342)

„Studie novinek v oboru“

střední s maturitou

4,3

4,1

3,3

vysokoškolské

5,7

.

.

Ženy

17,2

12,4

8,7

základní a bez vzdělání

38,0

30,9

27,4

střední bez maturity

20,9

14,9

7,6

střední s maturitou

10,5

6,2

4,6

.

.

.

vysokoškolské

Celkový počet nezaměstnaných se daří v posledních letech snižovat. Nejohroženější
skupinou jsou mladí lidé, nezaměstnaný je téměř každý pátý člověk ve věku 15−24
let a téměř každý desátý člověk ve věku 25−34 let. Zásadní význam pro úspěšné
umístění uchazeče o zaměstnání má dosažené vzdělání, uchazeči se základním
vzděláním mají největší problémy s uplatněním na trhu práce. Ve sledovaném
období se podařilo snížit počet nezaměstnaných žen na polovinu.
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Tabulka 53: Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví OKEČ
2006

Odvětví

20
290

Průmysl celkem

2007
21
902

2008
23
320

v tom:
C Těžba nerostných surovin

22 605 23 404 25 621

CA Těžba energetických surovin

i.d.*

i.d.*

i.d.*

CB
Těžba
surovin

i.d.*

i.d.*

i.d.*

ostatních

nerostných

D Zpracovatelský průmysl

19 651 21 172 22 492

DA výroba potravinářských výrobků 15 578 16 539 15 993
a nápojů, tabákových výrobků
DB výroba textilií,
oděvních výrobků

textilních

a 14 408 15 298 15 574

DC výroba usní a výrobků z usní

i.d.*

i.d.*

i.d.*

DD
zpracování
dřeva,
výroba
dřevařských výrobků kromě nábytku

i.d.*

i.d.*

i.d.*

DE výroba vlákniny, papíru a výrobků 22 736 24 064 25 489
z papíru; vydavatelství a tisk
DF+DG výroba koksu, jaderných paliv,
rafinérské zpracování ropy
výroba chemických látek, přípravků, 25 793 27 472 30 412
léčiv a chemických vláken
DH výroba pryžových a plastových 17 963 18 173 19 945
výrobků
DI
výroba ostatních
minerálních výrobků

nekovových 24 017 26 365 26 982

DJ výroba základních kovů, hutních a 20 454 21 272 22 686
kovodělných výrobků
DK výroba a opravy strojů a zařízení 19 046 20 291 22 497
jinde neuvedených
DL výroba elektrických optických
přístrojů a zařízení

16
586

18
015

18
342

DM výroba dopravních prostředků a 18 982 20 883 21 921
zařízení
DN zpracovatelský
neuvedený

průmysl

jinde 14 551 15 725 17 456

E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a
vody

23 226 27 276 2992

* "i.d." v tabulce nahrazuje individuální údaj, který nelze zveřejnit.
Tabulka ukazuje průměrnou hrubou měsíční mzdu podle odvětví OKEČ u firem se
100 a více zaměstnanci sídlícími v kraji. Pokud opět přijmeme premisu naznačenou
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výše, že mechatroniku budeme sledovat v rámci subsekce DL, můžeme vidět, že
průměrná měsíční mzda v tomto průmyslovém odvětví je zhruba o 5 tisíc korun
nižší, než je krajský průměr. Rozdíl mezi průměrnou hrubou mzdou v celém
krajském průmyslu (C−E) a výrobou elektrických optických přístrojů a zařízení (DL)
se během sledovaného období postupně zvyšoval, což znamená, že průměrná hrubá
mzda roste v jiných průmyslových odvětvích o něco rychleji, než v DL – vzhledem k
nejednoznačnosti sledování mechatroniky v rámci dělení odvětví OKEČ však nelze
paušalizovat a tvrdit, že pracovník – mechatronik má přesně tuto průměrnou
hrubou měsíční mzdu. Údaje jsou pouze orientační.
Tabulka 54: Zaměstnaní v NH podle odvětví OKEČ (VŠPS)

2006
Zaměstnaní celkem

2007

2008

363,1

361,6

372,0

v tom:
A

Zemědělství,
myslivost,
lesnictví

7,6

7,4

9,4

B

Rybolov a chov ryb

2,3

1,9

1,1

C

Těžba
surovin

11,3

10,8

12,1

D

Zpracovatelský
průmysl

97,4

102,4

103,3

E

Výroba
a
rozvod
elektřiny, plynu a vody

9,9

8,7

10,2

F

Stavebnictví

30,7

32,6

35,7

G

Obchod;
opravy
motorových vozidel a
výrobků pro osobní
potřebu a převážně
pro domácnost

43,1

42,1

48,3

H

Ubytování a stravování

14,3

13,5

12,0

I

Doprava,
a spoje

37,2

30,3

34,1

J

Finanční
zprostředkování

5,0

6,6

7,0

K

Činnosti
v
oblasti
nemovitostí
a
pronájmu;
podnikatelské činnosti

21,2

20,1

18,8

L

Veřejná
správa
a
obrana;
povinné
sociální
zabezpečení

22,0

23,1

26,4

M

Vzdělávání

18,2

16,5

15,7

N

Zdravotní

26,3

27,5

21,2

nerostných

skladování

a

sociální
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péče;
veterinární činnosti
O

Ostatní
veřejné,
sociální
a osobní služby

16,2

17,5

16,2

P

Činnosti domácností

.

0,5

.

Q

Exteritoriální
organizace
a instituce

-

-

.

Při průzkumu struktury zaměstnanosti v Ústeckém kraji můžeme vidět růst počtu
zaměstnaných jak celkem, tak i ve zpracovatelském průmyslu, který, jak už víme,
má největší podíl ze všech průmyslových odvětví Ústeckého kraje.
Do teď jsme se zabývali mechatronikou z pohledu Odvětvové klasifikace
ekonomických činností (OKEČ), která tento průmyslový obor nedokáže zcela přesně
zařadit. S tím nám ovšem může pomoci Klasifikace zaměstnání (KZAM), která
obsahuje přímo pozici „mechatronik“ (pod kódem 7490).
Podle údajů Ministerstva práce a sociální věcí (MPSV ČR) byla hrubá měsíční mzda
strojírenských techniků (kam KZAM mechatronika zařazuje) podle krajů za 2.
čtvrtletí roku 2009 následující:
Tabulka 55: Hrubá měsíční mzda strojírenských techniků podle krajů za 2. čtvrtletí
roku 2009
Region

Medián

Hl. m. Praha

31 537 Kč

Jihočeský

26 538 Kč

Karlovarský

27 024 Kč

Královéhradecký

31 248 Kč

Liberecký

31 324 Kč

Moravskoslezský

26 768 Kč

Olomoucký

24 230 Kč

Pardubický

25 439 Kč

Plzeňský

27 007 Kč

Středočeský

34 349 Kč

Ústecký

30 043 Kč

Zlínský

24 493 Kč

Celkem ČR

28 165 Kč
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Mediánová hrubá měsíční mzda (prostřední hodnota, která není ovlivněna
extrémními hodnotami tak, jak se to může stát u průměrné mzdy) uvedená v
tabulce 8 je velmi odlišná oproti té, kterou můžeme vidět v tabulce 6. Tabulka 8
pracuje s nejaktuálnějšími dostupnými daty a je více konkrétní, než tabulka 6,
proto má větší vypovídací hodnotu o úrovni mzdy pracovníků na pozici
mechatronik. Jak je vidět, mediánová měsíční mzda strojírenských pracovníků je v
Ústeckém kraji téměř o 2 tisíce korun vyšší, než je celorepublikový průměr. Tabulka
9 znázorňuje počty odpovídajících volných pracovních míst v jednotlivých krajích.
Tabulka 56: Statistika počtu volných míst z nabídky úřadů práce (v půlročních
časových intervalech)

1. 1. - 26.
6. 2010

2.
pololetí
roku
2009

1.
pololetí
roku
2009

2.
pololetí
roku
2008

Celkem ČR

199

163

338

569

Hl. m. Praha

5

5

34

61

Středočeský kraj

19

13

37

120

Jihočeský kraj

17

16

22

22

Plzeňský kraj

15

16

25

31

1

2

2

3

Ústecký kraj

15

11

12

33

Liberecký kraj

7

6

4

9

Královéhradecký
kraj

12

8

25

26

Pardubický kraj

16

16

48

51

Jihomoravský kraj

18

14

33

40

Vysočina

14

5

15

22

Olomoucký kraj

14

9

13

24

Moravskoslezský
kraj

29

28

44

58

Zlínský kraj

17

14

24

69

Karlovarský kraj

Úřady práce v celé České republice evidovaly v prvním pololetí roku 2010 téměř 200
volných míst na pozici mechatronik. Přitom před rokem a půl to bylo více než
dvaapůlkrát tolik. Tento pokles volných pracovních míst může být vysvětlován
dopady ekonomické krize, která se nevyhnula ani tomuto průmyslovému odvětví.
Stejně tak v Ústeckém kraji bylo ve druhém pololetí roku 2008 dvakrát více volných
míst, než v prvním pololetí roku 2010, nicméně je zde patrný mírný nárůst.
Obecně by se dalo o trhu práce v Ústeckém kraji říci, že je velmi křehký a poničený
strukturálními změnami. A právě dynamicky se rozvíjející obory, mezi něž
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mechatronika bezesporu patří, by mohly přinést kýžené oživení a ozdravení
pracovního trhu ze strany poptávky firem po pracovní síle. Jsou zde jak volná
pracovní místa, kterých by do budoucna mělo pozvolna přibývat, tak vysoce
nadstandardní platové ohodnocení v sektoru strojírenských techniků –
mechatroniků.

7.6 Obory v mechatronice
Podívejme se na některé specifické obory, které jsou součástí mechatroniky.
Jemná mechanika
Jemná mechanika v mechatronice se zabývá veškerými technickými záležitostmi,
které jsou nutné k výrobě výrobků složených z malých a velmi malých dílů. Jemná
mechanika zahrnuje:
·

hodinářský průmysl,

·

laboratorní přístroje, zařízení a pomůcky,

·

psací a kalkulační stroje,

·

výpočetní techniku,

·

automatizační prostředky,

·

optické přístroje,

·

výrobky spotřebního charakteru,

·

lékařství.

Pro dosažení miniaturizace je nutné splnění těchto podmínek:
·

stroje jsou konstruovány malé a s nízkou hmotností, avšak musí mít
vysokou tuhost, aby nedocházelo ke chvění, a tím k nepřesnosti obrábění
dílů;

·

nástroje jsou v podstatě stejné jako při běžném obrábění, obvykle pouze
menších rozměrů;

·

upínací nářadí, do kterého patří svěráky, sklíčidla, upínací hroty, unášeče
atd. jsou konstrukčně podobné klasickým, liší se opět pouze menšími
rozměry a vahou a hlavně kontaktními plochami, které musí být upraveny
tak, aby nedocházelo k poškození povrchu obrobku při upnutí, ale zároveň
upnutí musí být bezpečné, k tomu je třeba přizpůsobit řezné podmínky a
chlazení;
strana 305 (celkem 342)

„Studie novinek v oboru“

·

kontrolní a měřicí přístroje musí mít dostatečnou přesnost, aby byly
schopné odhalit nepřesnosti při výrobě, tzn. obvykle o řád větší přesnost než
je přesnost výroby a dále musí být v souladu s daným obráběcím strojem;

·

obsluha musí být schopná pečlivé, jemné a přesné práce a mít dostatečné
vzdělání a případné školení.

Optika
Ve svém původním významu představuje optika část fyziky, která se zabývá
světlem, jeho šířením v různých prostředích a na jejich rozhraních, zabývá se
vzájemným působením světla a látky, zkoumá podstatu světla a další jevy, které se
světlem souvisejí. Světlo je však pouze částí spektra elektromagnetického záření.
Také ostatní druhy záření mají velké množství vlastností, které je vhodné popisovat
prostřednictvím optiky. Optiku je tedy možné chápat jako nauku o záření.
Hydraulika
Hydraulika je technická disciplína zabývající se využitím mechanických vlastností
tekutin pro technické účely. Teoretické základy poskytuje hydraulice mechanika
tekutin. Hydraulika využívá jak znalostí z hydrostatiky, tak i z hydromechaniky.
Hydraulika tedy studuje rovnováhu i pohyb tekutin, ale také vzájemné působení
tekutin a tuhých těles. Hydraulika tedy umožňuje vytvoření hydraulického zařízení.
Robotika
Robotika je věda o robotech, jejich designu, výrobě a aplikacích. Robot může buď
pomáhat, nebo dělat lidskou práci. Robotika úzce souvisí s elektronikou,
mechanikou a softwarem. Robotiku rozdělujeme podle mnoha kritérií. Nejdůležitější
rozdělení je na průmyslovou a experimentální robotiku. Tyto dvě odvětví se dále
ještě specializují.
Termínem průmyslové roboty
následujícími vlastnostmi:
·

jsou označována

ústrojí,

která

se

vyznačují

Manipulační schopnost: Pomocí jedné nebo několika manipulačních paží
(ramen) lze uchopit předmět, přemístit jej, provádět různé montážní úkony a
úpravu předmětů.

·

Automatická činnost: Posloupnost úkonů je provedena automaticky podle
předem zadaného programu bez dalšího zásahu člověka.

·

Snadná změna programu: Program není pevný, ale je zadáván člověkem a je
možné jej kdykoli bez obtíží změnit.
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·

Univerzálnost: Zařízení může sloužit k mnoha účelům, někdy dost
rozmanitým.

·

Zpětná vazba: Kromě běžných mechanických (dotykových), tlakových a
elektromagnetických čidel se u složitějších systémů počítá i s vizuální
zpětnou vazbou.

·

Prostorová soustředěnost: Tato vlastnost není důležitá funkčně, ale může
mít některé vedlejší výhody, např. možnost snadného transportu. Pro některé
aplikace lze též požadovat, aby byl systém mobilní.

Po studiu základů obecné mechatroniky (případně odpovídajícího typu vzdělání) na
střední škole se žákům otevírá možnost studia mechatroniky na vysoké škole. Tam
již ve většině případů dochází ke specializaci na podrobnější mechatronické obory.

Bakalářský studijní program
Nyní se zaměřme na bakalářské studijní programy, které je možno vystudovat po
úspěšném ukončení maturitního středoškolského oboru. Nejedná se o úplný výčet
veškerých dostupných programů, ale spíše o takové naznačení, jakým směrem je
možné se dále profilovat.

Mechatronické systémy
Studenti bakalářského studijního oboru
Mechatronické systémy získají znalosti
potřebné
pro
práci
se
systémy
s komplexní strukturou, které tvoří
vzájemně
propojené
mechanické,
elektrické a řídicí subsystémy.
Mají znalosti z oblasti měření, ze
syntézy
řídicích systémů,
návrhu
regulačních
obvodů,
přehled
o
vlastnostech a možnostech použití
akčních členů a senzorů. Znalosti z mechaniky, měření a zpracování signálů jim
umožňují řešit aplikační úlohy v oblasti řízení systémů s vysokou dynamikou a
vysokými nároky na výsledné užitné vlastnosti stroje.
Studenti se uplatní při projekci, testování, uvádění do provozu, provozu a údržbě
mechatronických systémů s pohony různých druhů, snímači a číslicovými řídicími
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systémy. Mají přehled o metodách syntézy mechatronických systémů a ovládají
nástroje počítačové podpory jejich návrhu.

Automobilová elektronika
Studenti bakalářského studijního oboru Automobilová elektronika získají taktéž
znalosti potřebné pro práci se systémy s komplexní strukturou, které tvoří vzájemně
propojené mechanické, elektrické a řídicí subsystémy. Mají znalosti ze syntézy
řídicích systémů, návrhu regulačních obvodů, přehled o vlastnostech a možnostech
použití akčních členů a senzorů.
Znalosti strojírenství, měření a zpracování signálů jim umožňují řešit aplikační
úlohy v oblasti řízení systémů s vysokou dynamikou a vysokými nároky na výsledné
užitné vlastnosti stroje. Studenti se uplatní při širokém spektru činností v oblasti
automobilní techniky, při provozu a údržbě mechatronických systémů
automobilových vozidel s různými typy i řídicími strukturami jejich pohonů, dílčích
subsystémů a jejich digitálního řízení. Mají přehled o metodách syntézy
mechatronických systémů vozidel a ovládají nástroje počítačové podpory jejich
návrhu.
Mechatronika
Cílem studia je získání základních interdisciplinárních znalostí z oblastí mechaniky,
elektrotechniky, elektroniky a počítačových věd, a schopnost jejich tvůrčího využití
při návrhu mechatronických soustav. Kromě teoretických disciplín je kladen důraz
na experimentální ověření a fixování získaných poznatků v laboratořích ústavu,
vybavených nejnovějšími produkty renomovaných výrobců měřící techniky, kteří
mají na půdě ústavu svá obchodní zastoupení. Snahou je tedy vychovat žáky se
širokým rozhledem, vybavené jak potřebným teoretickým základem, tak i
praktickými zkušenostmi z oboru.
Možnosti uplatnění jsou díky širokému vědnímu základu mechatroniky velmi
rozmanité. Dosavadní studenti se uplatňují jak ve strojírenských, tak i
v elektrotechnických průmyslových subjektech, a poptávka po jejich mezioborové
kvalifikaci neustále roste. Navíc v mechatronice akcentovaný systémový přístup
k řešení problémů se stále více uplatňuje i v ekonomice, obchodě, biomedicíně a
dalších oborech.
Magisterský studijní program
Magisterské studijní programy často přímo navazují na bakalářské studijní
programy a dále je rozvíjejí. Uveďme si příklady některých z nich.
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Mechatronické systémy
Absolventi magisterského studijního
oboru Mechatronické systémy získají
znalosti
potřebné
pro
návrh
mechatronických
systémů.
Jsou
schopni provést analýzu dynamických
vlastností
systémů
s komplexní
strukturou, přitom využívat metody
matematicko-fyzikálního modelování a
simulace dynamických systémů.
Ovládají prostředky počítačové podpory
jejich
návrhu.
Znalosti
z oblasti
automatického
řízení,
aplikované
mechaniky,
elektroniky,
mikroprocesorové techniky a zpracování signálů jim umožňují při syntéze řízení
uvažovat dynamické vlastnosti systémů a zabývat se jejich změnou směrem k
požadovaným užitným vlastnostem navrhovaného mechatronického systému.
Disponují znalostmi o akčních členech, mají přehled o vlastnostech a řízení pohonů
elektrických, hydraulických a pneumatických. Získají uplatnění ve výzkumu, vývoji,
při návrhu a testování strojů a zařízení s vysokými užitnými vlastnostmi pro
náročné výrobní technologie a operace.

Automobilová elektronika
Absolventi magisterského oboru Automobilová elektronika získají během studia
nezbytné znalosti z matematiky, elektronických obvodů, informačních technologií,
komunikačních technologií a speciální znalosti z aplikované elektroniky, zejména
z oblasti analogových a číslicových elektronických obvodů, mikroprocesorové
techniky, výkonových polovodičových systémů, měřicí elektroniky a konstrukce
elektronických zařízení.
Jsou schopni provést analýzu dynamických vlastností systémů s komplexní
strukturou, přitom využívat metody matematicko-fyzikálního modelování a
simulace dynamických systémů. Ovládají prostředky počítačové podpory jejich
návrhu. Znalosti z oblasti automatického řízení, aplikované mechaniky a zpracování
signálů jim umožňují při syntéze řízení uvažovat dynamické vlastnosti systémů a
zabývat se jejich změnou směrem k požadovaným užitným vlastnostem
navrhovaného mechatronického systému.
Studenti, kteří ukončili vzdělání, jsou připraveni na vývoj elektronických a řídicích
systémů automobilů v návaznosti na konstrukční subsystémy vozidel. Znají
strana 309 (celkem 342)

„Studie novinek v oboru“

problematiku konstrukce automobilu a jeho hnacích agregátů, dynamiku vozidel,
metody řízení, senzorovou a diagnostickou techniku. Ovládají postupy návrhu
mikroprocesorových řídicích systémů pro mobilní aplikace včetně výkonových
akčních členů.

Inženýrská mechanika a mechatronika
Studium je zaměřeno na přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků výzkumu,
vývoje a praxe všech strojírenských oborů. Žáci oboru jsou schopni tvůrčím
způsobem aplikovat znalosti teoretické mechaniky, teorie pružnosti, mechaniky
tekutin a termomechaniky. Ovládají problematiku analýzy dynamiky soustav,
syntézu a navrhování mechanismů, optimální dimenzování strojních součástí,
určování životnosti strojních zařízení a prověřování jejich spolehlivosti. Jsou
schopni řešit náročné stacionární i nestacionární vnitřní i vnější úlohy mechaniky
nestlačitelných a stlačitelných tekutin, teorie tepelných výpočtů strojů a zařízení.
Získají poznatky v interdisciplinárních oborech, jako je mechatronika,
biomechanika, matematické modelování a aerodynamika atmosféry. Ovládají
metody a prostředky inženýrského experimentálního výzkumu strojů a konstrukcí.
Studenti, kteří absolvovali studium mechatroniky na fakultě strojní jsou inženýři se
strojařským oborem, připravení na práci v mechatronickém týmu. Uplatní se ve
všech strojařských oborech při návrhu a výrobě mechatronických výrobků, které
jsou často i velmi netradiční. Svou kvalifikaci získají, vedle klasických strojařských
disciplín, studiem modelování a simulace mechatronických systémů, teorie řízení
počítačem, elektroniky, mikroprocesorů a signálových procesorů, umělé inteligence,
návrhových metodik, metod podpory tvořivosti, softwarového inženýrství.

Gaudeamus
Je zřejmé, že studium mechatroniky má budoucnost. Vysoké školy mu věnují
velkou pozornost, a pokud si student zvolí mechatroniku jako svůj studijní obor již
na střední škole, má spoustu možností, jak se dále realizovat.
Představitelé českých vysokých škol a pořadatelé brněnského vzdělávacího veletrhu
Gaudeamus zaznamenali pro rok 2009 oživení zájmu o technické obory. Řada žáků,
kteří v budoucnu ukončí studium střední školy, vidí ve studiu techniky šanci na
spolehlivé pracovní uplatnění s nadprůměrnou mzdou. Univerzity se snaží zájemce
na veletrhu získávat ukázkami vlastních inovací, vynálezů a prototypů.
Před pěti lety byl vyšší zájem o ekonomické obory a byl znatelný odklon od těch
technických. Teď se však situace obrací. Průmyslové firmy stále poptávají
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pracovníky vzdělané v technických oborech, a protože technici chybí, jejich platy
jdou směrem nahoru.
Expozice technických škol patří na brněnském veletrhu k nejatraktivnějším. Snaží
se přiblížit technické vynálezy a technická řešení mladým lidem. Představují
například nejrůznější roboty nebo prototypy aut a snaží se tak zatraktivnit nabídku.
Z technických a strojírenských studijních programů jsou nyní pro studenty
nejzajímavější ty, v nichž se prolínají dva nebo tři různé obory, právě jako
mechatronika nebo nanotechnologie.

7.7 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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7.7.1 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 tímto účelem ho lze
vidění – machinevision. Za účelem
Obr. 143 - Kamera Cognex
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 InSight je možné kameru přímo propojit
s robotem – není nutné používat další
komunikační zařízení, „černé skříňky“
apod.

Obr. 142 - Propojení robota s kamerou

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 řídicí
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.
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Obr. 144 - Další ukázka propojení robota s kamerou

Další z úloh, kterou lze zpracovávat výše uvedeným spojením robot+kamera, je
měření výrobků a kontrola jejich kompletnosti, resp. kvality. Zejména u
rozměrnějších nebo těžších výrobků je vhodné použít rameno robota jako nosič
jedné nebo více kamer. Kamerový systém řídí pozici ramene robotu a v daných
bodech kamerový systém provádí kontrolu nebo měření výrobku. U menších
výrobků lze rameno robotu použít jako nosič výrobku a výrobek předkládat jedné
nebo několika kamerám ke kontrole a měření. Většina aplikací s roboty a systémy
strojového vidění Cognex byly aplikace kombinované z výše uvedených základních
principů, neboť spojení robota a kamer poskytují velké možnosti využití.
7.7.2 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 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).
Výše zmíněnou nabídku vhodně doplňují frekvenční měniče Altivar 71, které lze
zkonfigurovat do režimu servozesilovače a napájet s ním servomotory až do výkonu
strana 313 (celkem 342)

„Studie novinek v oboru“

500 kW. A to nejen motory vlastní,
ale i jiných výrobců. Ze systémů
pracujících v jedné ose lze přitom
vytvářet víceosé systémy, ve kterých
jsou
jednotlivé
osy
vzájemně
elektricky
svázány
a
synchronizovány ve 2D nebo 3D
prostoru.
Vzájemnou
vazbu
a
synchronizaci
zabezpečuje
řídicí
systém, například Modicon Premium
nebo
Modicon
Quantum
s
nadstavbami pro řízení os.

Obr. 145 - Výkonová elektronika

Pro řízení pohonu méně prostorově rozsáhlých a nenáročných aplikací nebo
pracovních strojů se stále častěji používají specializované řídicí systémy. Pro tyto
„štíhlé“ aplikace vyvinula společnost Schneider Electric kompaktní systém Lexium
Motion Controller (LMC). V případě měniče Altivar 71 plní stejnou funkci karta

Controller Inside (CI). Pro víceosé systémy s pohony nižších výkonů lze použít i
inteligentní kompaktní pohon IclA (čti ikla). IclA představuje mimořádně výhodné
řešení „vše v jednom“: střídavý synchronní servomotor, krokový motor nebo EC
motor se zpětnou vazbou a s převodovkou, výkonová a řídicí elektronika a
komunikační rozhraní, například CANbus nebo Profibus-DP. K tomuto kompaktu
pak stačí pouze přivést dva kabely – napájecí a komunikační.
Mechanické nadstavby
Obecný rotační pohyb vytvářený přímo na hřídeli motoru nebo na výstupu
převodovky je často nutné převést na pohyb lineární, a to v jedné, dvou nebo třech
osách. Typickým příkladem jsou systémy pick-and-place. U těchto manipulačních
systémů je úlohou stroje uchopit předmět a přenést jej na jiné místo. Vše se
samozřejmě musí dít po optimalizované trajektorii, v co nejkratším čase a
synchronizovaně s okolními systémy zapojenými do výroby. Všechny níže uvedené
mechanické nadstavby se vyrábějí v moderním závodě Schneider Electric Motion –
SEM (dříve Berger Lahr), v německém městě Lahr.
Pro pohyb v jedné ose nabízí společnost Schneider Electric lineární osy PAS. Převod
z rotačního na lineární pohyb se zde provádí pomocí kuličkového šroubu nebo
ozubeného řemenu. Typická délka osy je od několika decimetrů do několika metrů.
Osy PAS jsou dodávány jako celek, tedy včetně motorů s převodovkou a příslušným
regulátorem. Mechanickou modifikací osy PAS je výložníkový systém LMA. V
případě systému LMA se na rozdíl od osy PAS pohybuje celé tělo osy včetně motoru
s převodovkou. Maximální zátěž je 18 kg.
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Při složitějších aplikacích s řízením ve dvou osách je nabídka specializována a
upravena podle konkrétních požadavků zákazníka. Jednou z možností je
manipulátor MAXP pro řízení pohybu v osách x/z. Duralový profil osy má průřez od
40 × 40 mm až po 110 × 110 mm. Motor svislé osy je vybaven elektromechanickou

brzdou. Systém MAXP lze dodat i v tříosém provedení. Pokud aplikace vyžaduje osu
MAX pro vyšší zatížení (konkrétně do 175 kg), rozšíří se základní osa o další osu,
spojenou společnou hřídelí. Tato modifikace nese označení MAXH, resp. MAXS, v
závislosti na vzájemné vzdálenosti obou paralelních os.

7.7.3 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.
Obr. 146 - Digitální prototypování

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
strana 315 (celkem 342)

„Studie novinek v oboru“

inženýrům HTC schopnost navrhnout, vizualizovat a simulovat své produkty
digitálně.
V České republice zase můžeme zmínit společnost Aquacomp Hard, která dodává
zařízení pro povrchové úpravy, zejména do automobilového průmyslu. Digitální
prototypování pomáhá konstruktérům Aquacomp Hard prostřednictvím softwaru
Autodesk Inventor především v jejich představivosti. Výkres nemusejí tvořit od
jednotlivých 2D výkresů, ale de facto celé zařízení modelují, skládají ho
z jednotlivých prvků. Konstruktérům poskytuje lepší přehled o celé konstrukci,
dělají mnohem méně chyb, eliminují kolize a nebojí se pustit do daleko složitějších
řešení. V případě zařízení pro úpravu povrchů v automobilovém průmyslu je
například možné namodelovat typickou karoserii auta a zabránit případným kolizím
s konstrukcí lakovací či jiné linky.
Výhoda digitálního prototypování je nejlépe patrná při jeho použití na rychle
rostoucí počet mechatronických produktů, které vyžadují mechanické, elektronické
a počítačové techniky. Mechatronika je životně důležitá pro mnoho odvětví
výrobního průmyslu, jako spotřební zboží, letecký a obranný průmysl, automobilový
průmysl, zdravotnictví a zpracování materiálů.
Například v automobilovém průmyslu pomáhá mechatronika výrobcům nabízet
zákazníkům atraktivní nové funkce v krátkém čase – detekce slepých míst, palubní
GPS systémy – přičemž zlepšuje spolehlivost a snižuje náklady nejen ve výrobě, ale i
v pozáručním servisu a při reklamacích. Jak vyplývá z výzkumu AMR,
mechatronika je hlavním tahounem inovací – třicet až čtyřicet procent inovací
v automobilových výrobcích pochází ze zvyšujícího se podílu mechatronického
obsahu.
Přestože mechatronické produkty jsou oblíbené a mohou přinášet značnou
strategickou výhodu, jsou také poměrně složité. Například rozvoj elektronických a
mechatronických součástí vozidel si vyžádal rozšíření softwarového kódu palubního
počítače z původního milionu řádek v období devadesátých let až na současných
více než sto milionů.
Zvyšující se složitost mechatronických produktů se stále více střetává s potřebami
zákazníků na rychlost dodání a flexibilitu. Toto místo může být velmi úzké, na
druhou stranu je také velkou příležitostí pro oblast dříve podceňovaných
návrhových procesů. Zatímco skutečné náklady na design jsou ve výrobě relativně
nízké (v průměru asi pět procent), výsledky návrhového procesu diktují více než
padesát procent z celkových výrobních nákladů. Výrobcům se zkrátka vyplatí
věnovat více pozornosti nejen tomu „jaký“ je návrh, ale také „jak“ jej vyrobit.
Použití digitálního prototypování umožňuje rychlý návrh všech technických
součástí. To představuje obrovský pokrok od tradičního, časově náročného, na
chyby citlivého a nákladného přístupu, který spočívá v předávání kaskádových a
vzájemně závislých součástí návrhu sériově od jednoho specializovaného oddělení
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k dalšímu po celou dobu vývoje produktu. S digitálně prototypovaným navrhováním
mechatronických produktů mají vývojáři stálý přehled o tom, na čem zrovna
pracuje jiné oddělení, jak produkt postupně prochází přes návrh až k výrobě.
Rostoucí oblíbenost digitálního prototypování v oblasti designu má hlubší důvod
než pouhá obchodní měřítka. Hodnota těchto nových návrhových nástrojů je
značná a spolu s nimi přichází i nová generace konstruktérů a designérů zvyklých
žít – ať v práci, nebo při zábavě – ve světě, který spojuje virtuální a fyzický svět do
jednotné reality. Tato generace „virtual natives“ (tedy těch, kteří se obrazně řečeno
pohybují v digitálním prostoru jako doma) se svým úsilím sloučit skutečné a
virtuální světy do jednoho přetváří stávající průmyslová odvětví a slibuje vznik
nových.
V odvětví průmyslové výroby boří nástroje virtuálního designu a digitálního
prototypování existující bariéry – čas, peníze, vzdálenost, jazyk – s cílem vybudovat
týmový ekosystém, ve kterém designéři, konstruktéři, obchodníci a zákazníci
nepřetržitě spolupracují od konceptu až po výrobu. Výsledkem je lépe navržený
produkt, jehož výroba stojí méně, dostane se dříve na trh, generuje vyšší marže,
poskytuje interním zdrojům svobodu v inovacích a líbí se zákazníkům.
Mechatronika směřuje ke stále menším systémům
Mechatronika je definována jako účelná integrace mechaniky, elektroniky,
informatiky a softwarového inženýrství do jednoho systému bez ohledu na fyzikální
velikost jednotlivých komponent. V poslední době se však zvyšuje tlak na
miniaturizaci mechatronických systémů, který je podporován neustále se
zmenšujícími rozměry elektronických komponent. V důsledku toho rychle roste
zájem o efektivní výrobu velmi malých mechanických dílů s velkými požadavky na
funkčnost a přesnost. Tento trend konec konců potvrdila i pódiová diskuse na téma
Mechatronik – quo vadis?, kterou uspořádal německý odborný svaz pro senzoriku
AMA v rámci doprovodného programu mezinárodního veletrhu Sensor + Test 2008
v Norimberku.

7.7.4 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
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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: 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.

7.7.5 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.

Obr. 147 - Mechatronika a stroje
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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.
Z této souhry softwaru, pohonu a
mechaniky
vzniká
klasický
mechatronický systém, v
němž
software řídí mechaniku a obě tyto
části pracují v úzké vzájemné souhře.
Tento systém představuje nyní víc
než pouhé nastavování otáček hřídele
Obr. 148 - Mechatronický systém L-force
motoru, ale stává se komplexní
realizací úplné funkce stroje. Z tohoto důvodů je nezbytné opustit pohled na
součásti, založený na jednoduchých vztazích mezi výrobky, a místo toho těsně
propojit konstrukční návrh s příslušnými funkcemi stroje.
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 efektivní metodiky návrhu je
možné náklady na realizování určité funkce stroje významně zredukovat.
První krok ke zvýšení efektivnosti může spočívat v tom, že každý aplikační případ již
není považován za unikát, ale různé případy aplikací jsou klasifikovány společně. Z
tohoto důvodu firma Lenze analyzovala velký počet vyřešených aplikací a seskupila
je do katalogu ve formě dvanácti rozličných aplikačních řešení. Každá z těchto
pohonných úloh přitom popisuje:
·

funkci ve stroji;

·

typické aplikace;

·

typické okrajové podmínky;

·

principiální volbu výrobků pro tuto pohonnou úlohu, přičemž je často třeba
rozlišovat aplikace se středními a vysokými požadavky.
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Popis se přitom záměrně orientuje na svět strojírenství, přidržuje se také jeho
názvosloví a způsobu zobrazování. Výsledkem práce je první systematický podklad,
který nabízí velmi dobrou orientaci, sloužící k další podpoře mechatroniky ve
strojírenství. Popis se přitom záměrně orientuje na svět strojírenství, přidržuje se
také jeho názvosloví a způsobu zobrazování. Výsledkem práce je první systematický
podklad, který nabízí velmi dobrou orientaci, sloužící k další podpoře mechatroniky
ve strojírenství.
Mechatronická stavebnice pohonů
Předpokladem pro řešení množství strojírenských aplikací je stavebnice, jejíž prvky
lze navzájem kombinovat. Tyto prvky je možné shrnout následujícím způsobem:
·

stavebnice převodovek, která může být opět kombinována s různými motory
(třífázovými motory a servomotory);

·

třífázové a synchronní servomotory pro nejrůznější dynamické požadavky, s
možností dodatečného vybavení nejrůznějšími měřiči polohy (resolver,
enkodér), brzdou a cizím ventilátorem;

·

měniče frekvence v příslušných výkonových třídách, buď pro jednotlivé osy,
nebo jako prvky víceosého systému se společným napájením;

·

bezpečnostní

moduly

pro

realizaci

různých

bezpečnostních

funkcí,

integrovaných v pohonu;
·

softwarové moduly pro regulaci pohonů v různých třídách užitných vlastností
(regulace U/f, vektorová regulace bez zpětné vazby, servoregulace se zpětnou
vazbou);

·

softwarové moduly pro řízení pohybů konkrétního řešení pohonu;

·

komunikační moduly pro spojení s nadřazenou řídicí technikou.

Obr. 149 - Lenze Engineering Software
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Software pro řízení pohybů a tím také pro vyřešení úkolů pohonu lze v principu
realizovat buď v centrální řídicí jednotce, nebo decentralizovaně v pohonu. V mnoha
případech je výhodné, aby pohon prováděl tyto funkce sám a zmenšil tím zatížení
centrálního řízení, které pak se snadno zvládnutelnou jednotkou PLC vystačí pro
velký počet řízených os. Software pro řízení pohybů a tím také pro vyřešení úkolů
pohonu lze v principu realizovat buď v centrální řídicí jednotce, nebo
decentralizovaně v pohonu. V mnoha případech je výhodné, aby pohon prováděl
tyto funkce sám a zmenšil tím zatížení centrálního řízení, které pak se snadno
zvládnutelnou jednotkou PLC vystačí pro velký počet řízených os.
Firma Lenze například svou novou konstrukční řadou L-force Servo Drives 9400
vytvořila takovou stavebnici, jejímž cílem je poskytnout pro mnoho aplikací přesně
padnoucí řešení na bázi možných kombinací hardwarových a softwarových bloků.
Průběžná konstrukční metoda
Také při sestavování konkrétních funkcí stroje ze stavebnice musí proběhnout
několikastupňový konstrukční proces:
·

kvantifikovaný popis úlohy pohonu (údaje o hmotách, kterými má pohon
pohybovat, spolu s údaji o rychlosti a přesnosti pohybu);

·

odvození volby výrobků a jejich výkonových údajů (výkon pohonu, volby
systému pohonu, volba jednotlivých základních součástí jako typu motoru
nebo systému zpětné vazby na motoru);

·

konfigurování softwaru (sestavení ze základních bloků pro regulaci pohonů,
řízení pohybů, technologické aplikace) a nastavení parametrů;

·

uvedení stroje do provozu.

Toto znázornění konstrukčního procesu jak pro hardwarové, tak pro softwarové
součásti určitého řešení pohonu ukazuje, že metodika průběžně zahrnující všechny
stupně při použití výkonných programových nástrojů umožní velmi efektivní a
spolehlivé zvládnutí tohoto procesu. Požadavky na takové konstrukční nástroje
přitom jsou:
·

správa a zpracování dat všech pohonů ve stroji nebo zařízení. Vhodná
navigace musí zajistit přímý přístup na jednotlivý pohon a s ním spojené
nástroje a prostředí obsluhy;

·

integrace nástrojů a prostředí obsluhy přizpůsobených konkrétnímu úkolu,
které přitom dovolují orientaci o funkcích pohonu ve stroji;

·

průběžná

údržba

dat,

která

zamezí

vícenásobným

zadáním

dvojznačnostem;
strana 321 (celkem 342)

a

„Studie novinek v oboru“

·

výkonné nástroje pro diagnostiku a uvádění do provozu, které zajišťují
spolehlivou podporu v následující fázi, při níž je nutné řešení přenést do
stroje a tam uchovat.

Pro tyto úkoly vyvinula společnost Lenze softwarový systém L-force Engineer, který
tyto požadavky splňuje.
Snadné používání
Obě dosud uvedené cesty (mechatronická stavebnice výrobků a nástroj pro
průběžné konstrukční zpracování úkolu) jsou však pouze základnou pro poslední a
nejdůležitější bod – a tím je jednoduchost. Všechny procesy musejí být utvářeny
tak, aby individuální náklady na projektování, volbu výrobků, instalaci a uvádění
do provozu byly nízké, přitom ale tyto úkoly bylo možné provádět s vysokou
produktivitou a spolehlivostí.
V popředí koncepce řešení pohonů nestojí nyní individuální výrobek (měnič, motor,
převody), ale účel a úkoly stroje, pro nějž je hledáno řešení. Z toho již lze provést
předběžnou volbu potřebných výrobků. V této fázi již mohou být vymezeny otázky
volby a konfigurace výrobků, včetně stanovení jejich funkcí, čímž lze výrazně
redukovat náklady na jejich zodpovězení. Tato cesta celkově snižuje složitost
návrhu, protože jsou zpracovávány pouze informace, které jsou pro konkrétní úkol
skutečně nutné.
Vlastní součásti jsou koncipovány tak, aby je bylo možné rychle a snadno použít.
Dají se snadno naučit a intuitivně obsluhovat. Také zde je výsledkem zvýšení
produktivity.
Celé stroje musejí pracovat produktivněji. Tím stoupá stupeň automatizace a počet
elektronicky regulovaných obvodů. Pohonným a automatizačním systémem L-force
vypracovala firma Lenze řešení, které stupňuje nejen produktivitu výrobců strojů,
ale také výkonnost jejich strojů a zařízení. Mechatronická řešení tím lze realizovat
rychleji a spolehlivěji.
Závěr
Mechatronika má v české ekonomice velmi silný růstový potenciál, a to především
díky know-how v oblasti dodávek technologií pro energetiku, po kterých se v
příštích letech očekává výrazný vzrůst poptávky. V Evropě a Asii bude nutné v
příštích desetiletích investovat do rozsáhlé obnovy a nové výstavby elektráren a
tepláren, které budou třeba pro pokrytí rostoucí poptávky po energiích. Ve výrobě
těchto technologických celků však dnes na českém trhu práce výrazně chybí jak
konstruktéři (pro návrh těchto celků), tak mechanici a technologové (pro jejich
výrobu). Právě tato oblast by z hlediska lidských zdrojů měla být výrazněji posílena.
Protože největší část nové poptávky vznikne ve východní Evropě a v Asii, bude pro
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české firmy důležité na tyto trhy výrazněji proniknout. Úspěch však bude podmíněn
splněním vyšších nároků na profese a kvalifikace – a to jak na úrovni
managementu, tak pracovníků technologie, obchodu a logistiky. Nejde jen o
jazykové znalosti a překonávání kulturních odlišností – zvládnout vstup na nové
trhy vyžaduje i kvalitnější řízení projektů, dodavatelského řetězce a schopnost
získat na nových trzích zákazníky. Úspěch bude vyžadovat lepší propojení
technických, analytických, manažerských a komunikačních dovedností.
Součástí tohoto odvětví je také velká skupina komponentů pro automobilový
průmysl. I když bude automobilový průmysl výrazněji postižen krizí, dlouhodobě by
jeho propojení s elektrotechnickým průmyslem mělo ještě zesílit. Podíl elektrických
a elektronických dílů ve vozidlech totiž dále poroste. Optická, zdravotnická a
automatizační technika (OKEČ 33), která je z hlediska lidských zdrojů velmi
kvalifikačně náročná, by budoucna měla patřit k velmi perspektivním oborům české
ekonomiky. Velmi dobré prognózy zaměstnanosti má jak průmyslová optika, která
patří k velmi dobře rozvinutým high-tech oborům průmyslu v ČR, tak zdravotnická
technika (demografický vývoj v ČR i v Evropě bude poptávku po těchto výrobcích
umocňovat) a automatizační technika, která se díky technologickému vývoji
prosazuje stále více v celé řadě dalších odvětví průmyslu. Poptávka však poroste
zejména po studentech terciárního stupně vzdělání a částečně po pracovnících s
úplným středoškolským vzděláním.
Celkově by zaměstnanost v tomto odvětví mohla v období 2008−2020 vzrůst až o
7,6 %. Největší nárůst se dá očekávat v oblasti optické, zdravotnické a
automatizační techniky a také ve výrobě elektromotorů, generátorů a
transformátorů. Nárůst zaměstnanosti v těchto oborech by měl převýšit pokles
počtu pracovních míst v ostatních částech tohoto odvětví a také úbytek části
pracovních sil v jednodušších montážních provozech.
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8 Návrh nástrojů a postupů prezentace konkrétních
technologií učitelům odborného výcviku
Technický rozvoj vyvolal velkou poptávku ze strany zaměstnavatelů po kvalifikované
pracovní síle. Na toto se většina škol snaží reagovat zavedením nových technologií
do odborných předmětů, nákupem systémů, softwarů, nových a mnohdy velice
zajímavých prvků do výuky atd. Ve většině případů jde o nemalé částky, které
mnohdy jsou neefektivně vynaloženy, a to z důvodu špatného využití ze strany
učitelů a nepřiměřené prezentace směrem ke svým žákům v rámci výuky.
Vyučující si stanovuje tematické plány, které mají dosáhnout určitých cílů výuky.
Tyto plány jsou podmíněny různými faktory, především typem školy (učiliště,
integrované školy, průmyslové školy), počtem výukových hodin, souvisejícími
znalostmi žáků a obtížností výukové látky. Mezi další vlivy patří počet žáků ve
výuce, znalosti učitele aj. To vše spoluvytváří nároky na výuku, a z toho následně
vyplývají znalosti žáků využitelné v praxi či dalším studiu. Z uvedeného nutně
vyplývají rozdíly v kvalitě výuky nejen mezi různými typy škol, ale i mezi
jednotlivými kantory na téže škole.
Odborný výcvik ve školách je však plně v rukou vedení školy. Pro zkvalitnění
odborného výcviku je nutné učitele jednou za určitý čas znovu proškolit, aby se
dozvěděli o nových technologiích a metodách postupu. Veškeré aktivity směřují k
tomu, aby učitel měl dostatek nových informací, které následně může předat v
rámci výuky svým žákům.
·

Jedním z řešení je možné přímo do škol pozvat odborníka z praxe, který by
učitele proškolil. Může je seznámit s novinkami v oboru, novými postupy a
případně ukázat a podělit se o vlastní postřehy z praxe.

·

Další možností je posílat učitele odborného výcviku přímo do firem, které se
zabývají jejich oborem. Mohlo by se jednat o tuzemské stáže nebo dokonce i
stáže zahraniční, kde by se učitelé zdokonalili i v cizím jazyce, podívali se po
kulturních nebo historických památkách. Toto by se dalo považovat i za
motivační prvek.

·

Jednodenní exkurze do jednotlivých výroben nebo závodů učitelé mohou
absolvovat společně se svými žáky. Je to určitě příjemné zpestření všedního
dne ve škole. Žáci současně přijdou do styku přímo s odborníky z praxe, kteří
jim mohou zodpovědět veškeré otázky, předvést zařízení a technologii
používanou přímo v dané firmě.
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·

Mezi další patří pořádání různých soutěží mezi školami. Soutěže jsou
motivačním faktorem jak pro žáky, tak i pro učitele. Další aktivity se nabízejí
ve spolupráci při vydávání skript pro pomoc učitelům ve výuce.

·

Výklad s využitím odborné literatury a schválených učebnic, názorných
učebních pomůcek.

·

Využití audiovizuální techniky.

·

Diskuse zaměřené na probíranou tématiku a využití praktických příkladů z
praxe.

·

Využití poznatků a závěrů z odborných exkurzí.

·

Využití poznatků ze spolupráce se sociálními partnery.

·

Trainee programy a jiné formy školení žáků na pracovišti.

·

Organizace letních škol a seminářů pro žáky.

·

Odborné přednášky profesionálů na školách.
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9 Závěr
Studie měla za úkol 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, p.o. 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. Samozřejmě
si plně uvědomujeme, že pouze teoretický vhled je jen malou součástí, jak
představit učitelům a jejich prostřednictvím žákům, z tohoto důvodu je na závěr
studie také představeno několik dalších způsobů, jak prezentovat tuto
problematiku.
Tyto způsoby jsou zaměřeny především na praktickou stránku věci, jedná se o
exkurze, besedy s odborníky apod.
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