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8.    MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘEŠENÍ KONSTRUKČNÍCH A 
       TECHNOLOGICKÝCH ÚLOH VE STROJÍRENSTVÍ 
 
 Ve druhé polovině 80. let 20. století začal do strojírenství pronikat nový prvek 
– mikroelektronika; její využití ve výpočetní technice a následná masivní aplikace 
výpočetní techniky s uživatelskými programy pro řešení různých výpočtových, 
konstrukčních i technologických úloh znamenají zásadní modernizaci v celém 
strojírenství. 
 
8.1 Řešení konstrukčních úloh 

Řešení konstrukční úlohy předchází průzkum trhu. Správné nastavení 
parametrů výrobku a konstrukční rozvaha jsou rozhodujícími vývojovými etapami u 
zrodu nového výrobku. Tyto etapy předurčují úspěch výrobku při jeho prodeji. 
Konstrukční práce, stejně jako práce spojené s přípravou výroby a technologií, ve 
velké míře determinují, jak je produkt vyráběn a co bude stát jeho výroba. Výrobní 
náklady jsou ovlivňovány především konstrukcí výrobku (až  ze 70%). 

Konstruování zahrnuje dvě základní činnosti: 
- modelování (skicování, rovinné dvourozměrné kreslení, trojrozměrné 

modelování, virtuální počítačové prototypy, technologie výroby), 
- výpočty např. napětí, deformací, vlastních frekvencí, dynamických 

účinků a dalších fyzikálních hodnot. 
Tyto činnosti na sebe úzce navazují, několikrát se v etapě vývoje výrobku 

opakují, výstup jedné činnosti je vstupem do druhé činnosti. Opakování se provádí 
do té doby, než je vývoj výrobku ukončen. Konstruktér svým řešením ovlivňuje a 
předurčuje technologii výroby. Musí mít přehled o současném stavu: 

- konkurenčních výrobků na trhu, 
- vývoje dodávaných a nakupovaných komponent, 
- normalizovaných dílů používaných v navrhované konstrukci, 
- výpočetních metod, základů mechaniky, pevnosti a pružnosti, 
- strojírenských materiálů, 
- technologiích výroby. 

Dobrý konstruktér musí umět používat klasické metody výpočtů, jejichž 
základy jsou v technické mechanice a souvisících vědních oblastech. Musí být 
seznámen s možnostmi výpočtů pomocí počítače a měl by znát, co lze vyřešit 
pomocí metody konečných prvků a jaké jsou možnosti programů řešících interakci 
těles. Musí umět skicovat tužkou, kreslit, modelovat a konstruovat pomocí počítače 
v dvourozměrném, nebo trojrozměrném virtuálním počítačovém prostoru. Konstruktér 
musí znát klasické a moderní materiály, klasické a moderní třískové a netřískové 
technologie a metody optimalizace technologických postupů (tzv. technologičnost 
konstrukce). 
 Konstrukční práce začínají návrhem. V elektronické formě se návrh vytváří 
v podobě souboru. V následujících odstavcích je uvedeno, co musí takový soubor 
obsahovat a jak teoreticky takovéto soubory vytvářet v CAD programech.  
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8.1.1 Dvourozměrné a prostorové modelování, obecná nastavení 
Dnes se používá už jen vyjímečně dvourozměrného (dvoudimenzionálního 

2D) konstruování tužkou na rýsovacím prkně, nebo vytahování kopií tužovými pery. 
Konstrukční úlohy se převážně řeší na počítači a modely a výkresy existují 
především v elektronické formě. Tvorba modelů v třídimensionálním virtuálním 
počítačovým prostoru (dále 3D) je náročnější především na hardwarové a softwarové 
vybavení, jak z hlediska pořizovací ceny, tak i z hlediska obsluhy, než dvourozměrné 
konstruování. Umožňuje však lépe uspořádat konstrukci v prostoru, odstranit chyby 
vzniklé neprostupností hmot, reálně zobrazovat součásti a sestavy a provádět jejich 
optimalizaci, více do hloubky analyzovat tělesa. Základním stavebním kamenem 2D 
kreslení je entita nebo objekt (úsečka, oblouk, kružnice, blok…). Základem 3D 
modelování je prvek neboli feature (skořepina, žebro, díra, sražení, rádius….). 
Základy dvourozměrného konstruování se používají pro vytváření profilů (skic) 
prostorového prvku 3D konstruování. Prostorové modelování používá buď povinně 
nebo nepovinně parametrického modeláře. Parametry jsou hodnoty vypočtené ze 
vztahů jako čísla  přiřazené rozměrům. Nejčastěji se zobrazují v podobě kót. Povinně 
parametrický modelář vyžaduje jednoznačné, úplné zakótování skic prvků, nepovinný 
nemusí obsahovat žádný parametr. 

Správné nastavení modelu nebo výkresu musí obsahovat nadefinovanou 
soustavu jednotek, která má význam pro fyzikální výpočty, pro tvorbu sestav a 
výkresové dokumentace a pro neparametrické prvky. Základní výběr je mezi MKS, 
mmNs, IPS, FPS atd. 

Souřadné systémy mají hlavní a zásadní význam při vytváření sestav a 
přenosových formátů jako je např. IGES, VDA, STEP. Aniž bychom znali polohu dílu 
ve stroji nebo ve výrobku, stačí nám ztotožnit známé souřadné systémy stejně 
umístěné, orientované a díl nebo sestava se umístí do správné polohy. Každý díl by 
měl obsahovat jeden hlavní souřadný systém celého stroje nebo výrobku, může 
obsahovat další pomocné souřadné systémy kromě automaticky CAD systémem 
definovaného. Stroj nebo výrobek může obsahovat i souřadné systémy používané 
například pro kontrolu polohy nebo pro délková kontrolní měření. 

Pro orientaci ve stavbě modelu je nezbytně nutné pojmenování jednotlivých 
použitých prvků. V navrhovaných tvarově složitých modelech by se bez pojmenování 
prvků sám autor, ale i eventuelně další konstruktér těžko orientoval. Většina CAD 
systémů pojmenovává prvky automaticky zkratkovým názvem a pořadovým číslem.  

Vlastnosti použitého materiálu součásti popisují materiálové hodnoty. Pro 
mechanické vlastnosti CAD modelu většinou stačí nadefinovat hustotu materiálu. 
Hodnoty Youngova modulu, Poissonova čísla, koeficient teplotní roztažnosti, hodnoty 
napětí, tvrdost atd. se využívají pro optimalizaci metodou konečných prvků. Pokud 
tyto hodnoty známe, je vhodné jejich nadefinování pro budoucí využití. Některé 
standardní materiály jsou uvedeny v databázi materiálů. 

Při modelování všech dílů je nutné používat tolerance. Ty jsou potřebné při 
obrábění dílů a v sestavách pro určení vůlí nebo přesahů. Kontrola správného 
nastavení tolerancí, využití horních a dolních hranic rozměrů a jejich vliv na 
toleranční pole a vůle, je jednou z hlavních výhod prostorového modelování. 
Tolerance se především zadávají při tvorbě modelu, jejich zadávání ve výkrese je 
nevýhodné. O tvaru součástky, rozměrech, tolerancích, povrchových úpravách se 
přemýšlí pouze jednou a to při modelování součástky. CAD systémy většinou 
podporují tyto tři typy tolerancí:  



   

 152

��rozměrové tolerance - určují přípustné odchylky rozměrů, 
��geometrické tolerance - tolerance tvaru a polohy, 
��drsnost povrchu - řídí odchylku plochy dílu od její normální hodnoty. 

Tolerance rozměrů řídí toleranční pole každé kóty. Toto se netýká základních 
kot, které jsou navrhovány jako přesné, neboť tvoří reference jiným. Tolerance kót 
mohou být vyjádřeny jako obecné (jsou v tabulce tolerancí) nebo individuální (s 
určením pro jednotlivé kóty). 

Toleranční tabulky jsou vloženy do modelu v okamžiku jeho vytvoření podle 
normy ISO/DIN. Při vytvoření kóty je kótě přiřazena tabulka netolerovaných rozměrů. 
Tolerance se berou z této tabulky a jsou odvozeny od nominální hodnoty kóty. Kótě 
však lze přiřadit i jinou toleranční tabulku. Kdykoliv je model regenerován, systém 
použije toleranční tabulky pro přiřazení tolerancí všem kótám. Pokud se změní 
tolerance kóty ručně, přeruší se vazba na toleranční tabulku a tolerance, která byla 
upravena, se nezmění, dokud nebude znova zmodifikována nebo nepřidána zpět 
k tabulce. Při navrhování modelu se vytváří geometrie odpovídající nominální 
hodnotě všech kót. Pomocí mezních hodnot kót vytváříme hypotetický model dílu 
nebo sestavy, který používá některou z mezních hodnot kót. Některé CAD systémy 
umožňují nastavit pro všechny nebo pro vybrané kóty jejich maximální nebo 
minimální hodnoty, se kterými systém generuje model. Po nastavení mezních hodnot 
systém vygeneruje nový model, ze kterého lze získat informace o velikosti 
tolerančních polí, vůlí a přesahů ploch, výpočty hmotnostních charakteristik, 
podmínky montáže, hodnoty referenčních kót. Referenční kóty zobrazují skutečnou 
vzdálenost.  

V CAD systémech lze určit geometrické tolerance, vytvořit základny, určit 
vztažné roviny jako referenční roviny pro umístění geometrických tolerancí. Systémy 
zacházejí s geometrickými tolerancemi jako s poznámkami a jsou vždy spojeny 
s modelem. Na rozdíl od kótování geometrické tolerance nemají vliv na geometrii 
dílu. Před určením tolerance vztažené k základnám je třeba tyto nastavit. Základny 
tvoří vztažné roviny nebo osy.  

Drsnost povrchu je odchylka skutečné plochy dílu od její teoretické hodnoty. 
Drsnost povrchu může být připojena ke kterékoliv ploše modelu. Podobně jako 
geometrické tolerance jsou symboly drsnosti povrchu vyjadřovány poznámkami a 
nemají vliv na geometrii modelu. 

Důležitým prvkem je nastavení norem technického kreslení - formátů výkresu, 
rohových razítek, kusovníků a ostatních tabulek, kreslení kót, technických značek. 
Pro 3D modelování se formáty nepoužívají, velikost prostoru pro model či sestavu 
není v podstatě omezená. Pro kreslení není zcela nezbytné na začátku provést 
nastavení formátu, důležitější je provést nastavení některých proměnných tak, aby 
výkres byl technicky proveden podle požadavku a hlavně zvyklostí konstruktéra. 
Systémové proměnné lze s výhodou načíst z předem připraveného konfiguračního 
souboru, prototypového výkresu nebo šablony. Součástí tohoto nastavení může být i 
velikost kreslící plochy s rámečkem. Formát zvolený před tvorbou vlastního výkresu 
lze později zaměnit za jiný. Standardně lze pro naše podmínky použít šablony nebo 
prototypy s metrickým ISO standardem. 

Systémové proměnné jsou používány pro další zpracování výkresové 
dokumentace, pro tvorbu kusovníků a rozpisek, technologických postupů. Parametry 
lze vyextrahovat z modelu a uložit je do databáze výrobku jako jeho atributy. 
Parametry by měly obsahovat základní údaje např.: NAMING, TITLE, PART_NO, 
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LAYOUT_NO…, souvisejících se správou konstrukčních dat. Programy umožňují 
správu dat přímo v rámci vývojového procesu, podporují proces opakovaného užití 
konstrukčních dat efektivním kopírováním, přejmenováním, obnovením relací, 
výkresové dokumentace celých projektů nebo jejich částí a jsou označovány jako 
PDM (Product Data Management), EDMS (Electronic Document Management 
System) systémy. Jejich význam v oblasti konstruování a rozsah působnosti stále 
roste. 

Pro použité normalizované součásti je dále potřeba nastavit normy a způsoby 
zobrazování. Normalizované součásti jsou navrženy podle různých norem a 
v různých jednotkách, často se používají normy ISO, DIN, JIS, ANSI a v našich 
podmínkách i ČSN. Nastavení zobrazování součásti se týká především zobrazení 
detailů jako jsou závity, technologická zaoblení a sražení hran. Například závity se 
nahrazují popisem pro vykreslení na výkrese, nebo se nahrazují pomocnou plochou 
a nebo jako skutečný profil s nulovým stoupáním. 

Každý model nebo výkres obsahuje hladiny umožňující vytvořit množinu 
určitých položek a potom provádět určité operace s těmito množinami, jako je jejich 
zobrazování, zneviditelňování, vykreslení, výběr, potlačování atd. Hladiny slouží ke 
snadnější orientaci v modelu, přehlednějšímu zobrazování dílu. Počet hladin u 
většiny CAD systémů není omezen a hladiny se ukládají s každým jednotlivým dílem 
nebo sestavou. Některé položky se mohou automaticky umísťovat do hladin 
v závislosti na nastavení proměnných. Do hladiny může být přidán prvek a všechny 
na něj navazující. U některých CAD systémů může hladina obsahovat i jinou hladinu. 
Položky mohou být kopírovány z jedné hladiny do druhé nebo do nové hladiny.  
Implicitní názvy hladin používají CAD systémy k vlastním operacím. Hladiny dílů 
v sestavě je možné ovládat samostatně, nezávisle na nastavení viditelnosti hladin 
v dílu. 

Jednou ze základních dovedností, kterou je nezbytně nutné získat, je 
schopnost orientovat se v počítačovém virtuálním prostoru. K tomu slouží otáčení, 
zvětšování, zmenšování a posouvání pohledem. Otáčení pohledem je jednou ze 
základních prohlížecích vlastností prostorového modelování. 
 
8.1.2 Model, sestava, výkres 

Při konstrukci strojů se vytvářejí modely, sestavy a výkresy dílů a sestav těles. 
Modely, výkresy a sestavy mohou být uloženy v jednom souboru – souboru dílu, 
nebo mohou být uloženy ve více souborech – zvlášť model, sestava, výkres (lepší 
varianta, pozor pouze na přejmenovávání, viz systémy PDM). 

Zcela ostře se odlišuje výkresový a modelový prostor. V modelovém prostoru 
se modeluje ve 2D nebo 3D, ve výkresovém prostoru se vytváří výkres jako pohled 
do modelového prostoru a nastavuje se vykreslování. Z jednoho modelu je možné 
udělat několik různých výkresů. Ve 2D se většinou začíná modelovat (kreslit) 
kompletní sestava. Když je sestava kompletní, odvozují se z ní detaily kopírováním. 
Ve 3D se zpravidla začíná sestavou a v ní se přímo modelují díly. 

Součástí 3D modelu jsou vztažné body, jenž jsou pomocnými prvky 
konstrukce. Používají se pro generování sítí a vytváření souřadných systémů. 
Pomocí bodů lze dále určit polohy os, rovin děr a čepů pro připojení dílu k sestavě. 
Zadávají se buď pomocí číselných hodnot, nebo na základě existující geometrie. 
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Vztažné roviny se používají pro 
tvorbu reference na součásti. Např. 
prvky lze skicovat nebo umisťovat na 
vztažnou rovinu, když neexistuje žádná 
vhodná rovinná plocha. Vztažné roviny 
se většinou definují na začátku tvorby 
modelu jako hlavní roviny pro umístění 
a orientaci na stroji. Tyto roviny by měly 
být vhodně pojmenovány (obr. 8.1). 

Vztažné osy mohou být 
používány podobně jako vztažné roviny 
při vytváření prvků. Jsou potřebné 
rovněž pro vytváření vztažných rovin, 
při umísťování soustředných objektů a 
při vytváření polí prvků ležících na 
kružnici.  

Vztažné křivky se používají pro vytváření vztažných ploch nebo pro trajektorie 
prvků tažení. Křivky se používají k navržení a naskicování základního tvaru, 
rozmístění připojovacích nebo spojovacích děr na dělících rovinách převodových 
skříní, obrysové a ohraničující křivky. Křivky mohou být rovinné nebo prostorové, 
barevně odlišené dle významu. Křivky lze rovněž načítat z textového souboru, lze o 
nich získat geometrické údaje jako např. velikost poloměru v bodě, normálový vektor, 
křivost hrany nebo křivky, směrnici tečny, maximální úhel mezi normálami. Křivky 
v některých CAD systémech bývají parametrické. 
 

8.1.3 Plošné a objemové modely 
Základním stavebním kamenem pro modelování tvarově složitých součástí 

jsou plochy. Na rozdíl od objemových těles nemusí tělesa z ploch tvořit uzavřené 
oblasti. Pomocí ploch je možné odřezávat od objemů, nebo naopak k nim přičítat 
objemy uzavřené plochami. Jednotlivé plochy je možné spojovat a vytvářet tak 
plochy složené. Povrch objemového tělesa je možné obalit plochou a u tvarově velmi 
složitých dílů tuto plochu přenášet do navazujících modelů. Plochy u většiny CAD 
systémů bývají parametrické. Parametričnost ploch umožňuje konstruovat tělesa 
pouze z ploch a v konečné fázi vývoje výrobku převést uzavřené plošné těleso na 
objemové. Aby těleso mělo správný tvar, je důležité při práci s plochami používat 
analýzu ploch. Mezi základní zobrazované vlastnosti patří Gausova křivost, křivost 
profilu, sklon, křivost izočar plochy, normály plochy,odchylka plochy, reflexní křivky, 
normály plochy a hlavní křivosti, minimální poloměr, kontrola úkosu atd. 

Konstrukce tvarově složité součásti zahrnuje především objemové modelování 
a všechny prvky výše popisované. U objemového modelování se nejprve navrhne 
základní tvar. Potom se u odlitků přidají úkosy. Po kompletním zúkosení všech ploch 
odlitku se pomocí ofsetových ploch vytvářejí přídavky na obrábění. Potom se 
přidávají sražení hran. Pokud je provedeno kompletně sražení všech hran, je návrh 
modelu ukončen. Z tohoto základního modelu vznikají dva nové modely: ubíráním se 
modeluje obrábění a vytvoří se model obrobku, přidáním rádiusů a zaoblením hran 
se vytváří model odlitku. Na obr. 8.2. je vytvořený model odlitku s úkosy a přídavky 
pro obrábění, model obrobku je na obr. 8.3. Modelování končí tvorbou výkresové 
dokumentace. 

Obr. 8.1.: Křivky, osy, roviny, body,  
                souřadné systémy 
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8.1.4 Geometrické a fyzikální vlastnosti modelů 
O geometrických a fyzikálních vlastnostech modelů lze mluvit pouze 

v souvislosti s existujícím objemovým 3D modelem. Model se obyčejně převede do 
výpočetního systému, používajícího k  určení pružnostně-pevnostních vlastností 
tělesa nebo sestavy výpočty metodou konečných prvků. Zde se provede vytvoření 
sítě prvků do výše namodelovaného objemu. Volba typu prvků, zadání okrajových 
podmínek, výpočet nebo zadání zatížení dílu je součástí modulu, který se jmenuje 
preprocessing: potom probíhá vlastní výpočet (processing). Výpočty mohou být 
lineární - statické, nebo nelineární – dynamické. Výsledky výpočtu jsou zobrazovány 
modulem zvaným postprocessing. 

Výše uvedeným postupem získáme pružné těleso, které lze použít pro řešení 
kinematiky a dynamiky mechanismů s pružnými členy. V takovémto případě jsou 
okrajové podmínky složeny z vlastního zatížení a z dynamických účinků na těleso od 
dalších pohybujících se částí mechanismů. 

Další využití modelů je pro simulaci procesu lití, tváření a tvorbu formy, nebo 
pro simulaci obrábění a tvorbu CNC programů. V neposlední řadě mohou objemová 
tělesa nést informaci o povrchu, obsahovat bitové mapy pro reálné zobrazování a 
tyto pak použít na tvorbu katalogu, montážních pomůcek…. 
 

8.1.5 Nové metody modelování 
Model každé součásti může být doplněn algoritmem popisujícím jeho chování 

v závislosti na vstupních podmínkách. Tyto vstupní podmínky mohou být libovolného 
charakteru (rozměry, síly, momenty, teplota, tření) a zahrnují možnost stanovení 
požadavků, kombinace požadavků návrhu a zobrazení účinků změn na výsledný 
produkt v podobě dílu nebo sestavy. Na základě uživatelem definovaných požadavků 
na geometrické parametry a hmotnostní parametry lze provádět jejich optimalizaci, 
zkoušet proveditelnost návrhu či pouze sledovat vliv určitého parametru na chování 
celého modelu. Modelování podmíněné chováním a funkčností je obsaženo v 
samostatném programovém balíku CAD systémů. Modelování lze s výhodou použít 
na studie, jejichž řešení by si vyžádalo opakované hledání a zkoušení změn 

 
Obr. 8.2.: Model s úkosy, a 
          přídavky na obrábění 

 
Obr. 8.3.: Obrobený model  
                skříně 
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(optimalizaci) v geometrii modelu, tj. pro studie, které vedou k extremalizaci 
hmotnostních, objemových a délkových parametrů, ale i pro návrhy, kde hledáme 
přesnou určitou hodnotu parametru. Dále jej lze použít pro geometrickou analýzu 
křivosti ploch a křivek, pro kontrolu kolizí sestav, kontrolu kinematických vazeb. Ve 
spojení s relacemi a parametry lze do určité míry tyto metody užít i pro implementaci 
analytických vztahů do analýzy modelu. S použitím uživatelsky definované analýzy 
lze vytvářet prvky řízené určitým parametrem, které lze opakovaně používat i na 
jiných modelech. 

Modelování podmíněné chováním a funkčností strojních celků pak 
v konečném důsledku umožňuje např. zadat převodovku od ozubení až ložiska i 
jinými než geometrickými parametry. Takovouto převodovku je potom možné 
modifikovat pouze změnou vstupních parametrů jako je výkon, otáčky, pracovní 
zatížení. Základním stavebním kamenem modelování podmíněného chováním je 
pomocný prvek pojmenovaný jako analýza: pomocí jména tohoto prvku se přenáší 
výsledek analýzy do dalších výpočtů. 

Prvek analýza se skládá z jednoho nebo více parametrů nebo dalších 
pomocných prvků, které jsou odkázány na analýzu modelu. Touto analýzou může být 
měření, modelová analýza, analýza křivosti, analýza plochy a nastavení relací, nebo 
uživatelem definovaná analýza (UDA). Prvky analýzy (analýza a závislé parametry) 
jsou od této chvíle závislé prvky a budou automaticky aktualizovány do změn 
v návrhu. 

Prvek analýza umožňuje vnášet navržené cíle přímo do modelu. To umožňuje 
stanovení účinku změn návrhu už navržených modelů (studie citlivosti) a je základem 
pro nalezení vhodných hodnot, pro změnu návrhu s cílem dosáhnout optimálních 
vlastností (proveditelnost a optimalizace). 
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8.2  Ovládací a řídící systémy 
Přechod výroby ze stadia mechanizace do stadia částečné či plné 

automatizace je doprovázen vznikem mimořádně složitých výrobních, energetických, 
dopravních i jiných systémů, jejichž řízení se stává velmi obtížným. Studovat 
vlastnosti těchto složitých systémů, s cílem jak je řídit, již nelze tradičním způsobem 
rozčleněním na jednodušší složky (podsystémy) nebo postupným odděleným 
sledováním působení jednoho činitele nebo vlivu na druhý. Metody jak studovat 
vlastnosti těchto systémů a jak je řídit nabízí nový vědní obor - kybernetika. 

Pojem kybernetika byl poprvé použit A. M. Ampérem (1834) pro označení 
budoucí vědy o řízení lidské společnosti. Nezávisle na Ampérovi použil tento termín 
Norbert Wiener pro knihu, jejímž vydáním (1948) byla v podstatě založena nová 
vědní disciplína. Wierner definoval kybernetiku jako "vědu o řízení a sdělování v 
živých organismech a strojích". Kybernetika zkoumá podobnosti v chování živých 
organismů a složitých strojů a určuje obecné zákonitosti řízení systémů se složitou 
vnitřní strukturou. Pro toto zkoumání je základním hlediskem přenos informace a 
ponechává se stranou hledisko energetické, které se používá při studiu fyzikální 
podstaty chování systému. Kybernetika řeší proto otázky jak se chovají různé 
systémy a nezajímá se o to proč se tak chovají. 

Základním pojmem kybernetiky je informace, dalšími důležitými pojmy 
kybernetiky jsou řízení a zpětná vazba, které byly používány již dříve ve sdělovací a 
regulační technice. Kybernetika však ukázala jejich obecný význam nejen v 
technických zařízeních, ale i v živé přírodě. S rozvojem kybernetiky je úzce spojeno 
používání různých funkčních modelů v souvislosti s rozvojem počítačů. 

Složité stroje nebo zařízení nebo technologické procesy, u nichž sledujeme 
jak na sebe vzájemně působí jejich jednotlivé části a jaké zákonitosti platí pro jejich 
řízení, označujeme jako technické systémy a jejich problémy řeší technická 
kybernetika. Kybernetika je dnes již všeobecně uznávána jako jedna ze základních 
teoretických disciplín všech oborů, které se zabývají sdělovací technikou, 
automatickou regulací a řízením technologických procesů, závodů i průmyslových 
odvětví i řídícími pochody ve složitých systémech biologických. 
 
8.2.1  Mechanizace, automatizace, řízení 

Mechanizace je proces, při němž výrobními prostředky či úpravou 
technologického postupu odstraňujeme fyzickou práci. Činnost člověka se přesouvá 
do oblasti řízení a kontroly. 

Automatizace je proces, při němž řídící funkce přebírají různé stroje a 
zařízení. 

K zabezpečení automatizace je tedy nutné zvládnout řízení daného objektu. 
Řízení je cílevědomá činnost, při níž se hodnotí a zpracovávají informace o řízeném 
procesu a podle nich se ovládají příslušná zařízení tak, aby se dosáhlo určitého 
předepsaného cíle. Je tedy zavedena zpětná vazba. Při řízení, kdy se nesrovnává 
bezprostřední účinek řízení s očekávaným výsledkem se proces řízení nazývá 
ovládání. U ovládání není tedy použito zpětné vazby.  

Řízení je možno  rozdělit  na : ruční řízení (obr. 8.4.)  a automatické řízení 
(obr. 8.5.). Ruční řízení je realizováno člověkem, sledujícím výšku hladiny v nádrži 
podle dané stupnice s danou hodnotou požadované výšky hladiny. Podle toho, zda 
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výška stoupá nebo klesá, otvírá či zavírá šoupátka pro přísun vody do nádrže a tím 
vyrovnává výšku hladiny v nádrži. Automatické řízení lze snadno realizovat pomocí 
plováku a páky na pevném čepu. Klesá-li hladina v nádrži, klesá i plovák, který 
pomocí páky otvírá šoupátko na vstupu. Stoupne-li hladina, zvedne se i plovák, který 
šoupátko uzavírá. U obou případů je zřejmý účinek zpětné vazby, realizované 
člověkem nebo plovákem, který působí proti poruše a je označován jako záporná 
zpětná vazba. Případem automatického řízení jsou příklady na následujících 
obrázcích (obr. 8.6. a obr. 8.7.). 

 
           Obr. 8.4.: Ruční řízení      Obr. 8.5.: Automatické řízení  
 

 
Obr. 8.6.:Regulace výšky hladiny              Obr. 8.7.:Wattův regulátor otáček parního  
              přímým regulátorem                                    stroje 

 
Veličina, která se regulací udržuje v předepsaných podmínkách, se nazývá 

regulovaná veličina (výška hladiny) a ta může nabývat různých hodnot. Skutečná 
hodnota regulované veličiny je hodnota, kterou regulovaná veličina v daném 
okamžiku má. Skutečná hodnota je v našem případě měřena plovákem. Předepsaná 
velikost, na které se má regulovaná veličina udržovat, se nazývá žádaná hodnota. 
Tato žádáná hodnota se zavádí do regulačního obvodu řídící veličinou (posuv 
šroubu ručním kolečkem). Skutečnou hodnotu regulované veličiny a žádanou 
hodnotu regulované veličiny je nutno neustále vzájemně srovnávat a vytvářet jejich 
rozdíl - regulační odchylku. Toto se uskutečňuje v součtovém (rozdílovém) 
porovnávacím členu (páka a, b pro náš případ). Měřící člen je člen pro získání a 
převod informace, tj. skutečné hodnoty regulované veličiny (plovák). Skládá se        
ze snímače (čidla) a převáděcího členu, který převádí signál na jinou fyzikální 
veličinu, vhodnou k dalšímu zpracování (převodník). Do regulovaného procesu je 
třeba zasahovat tak, aby tato regulační odchylka byla udržována na své minimální, 
resp. nulové hodnotě. Toho se dosáhne působením akční veličinou (otvíráním či 
zavíráním regulačního ventilu). Za akční veličinu lze však v našem případě uvažovat 
změnu polohy regulačního ventilu. 



   

 159

Akční člen je zařízení, které mění hodnotu akční veličiny. Pro náš případ je 
tvořen pouze ventilem. Zařízení, které má být regulováno, nazýváme regulovanou 
soustavou a zařízení, které provádí regulaci, regulátorem. Obě tyto části tvoří 
regulační obvod. Regulátor je zařízení, které uskutečňuje samočinnou regulaci. 
Hlavní součástí regulátoru je porovnávací člen, který porovnává údaj ze snímače 
(skutečná hodnota regulované veličiny) s žádanou hodnotou a ústřední člen, který 
obsahuje proporcionální, integrační a derivační člen. 

Systémy automatické regulace se nejčastěji znázorňují pomocí schémat 
regulačních obvodů v blokovém schématu: příklad jednoduchého uspořádání 
ukazuje obr. 8.8. 

 
 
 
 
 Obr. 8.8.: Blokové schéma 
                 regulačního obvodu 

 
Moderní řešení automatické regulace strojů, strojních zařízení a systémů 

zvyšuje jejich funkční, užitné i spolehlivostní parametry. Strojírenství s intenzivní 
podporou principů automatického řízení, postaveného na propojení komponent 
mechanické (mechanicko-hydraulické, mechanicko-pneumatické) a elektronické 
povahy úspěšně zajišťuje a urychluje progresivní technické inovace i vývoj nových 
koncepcí prakticky ve všech strojírenských oborech. Schematické znázornění 
obsahu tohoto nového prvku (mechatroniky) ve strojírenství a jeho výrobcích ukazuje 
obr. 8.9.  

 

 
Obr.8.9.: Mechatronika jako kombinace různých systémů (podle pojetí v  
                automobilovém průmyslu). 
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Moderní systémy automatické regulace technologických procesů využívají pro 
řízení, monitorování a vizualizaci různé simulační programy (Matlab, LabWiew, Sipro, 
VisiDAQ, Advantech aj.), obsahující množství nástrojů a programů: tyto systémy 
využívají měřící karty ke zpracování digitálních a analogových vstupů a výstupů. 
Jako příklad je uvedena demoverze zpracování plnění nádrží pomocí programu 
taiwanské firmy Advantech na obr 8.10. Z matematického software MATLAB je pro 
simulaci regulačních systémů využíván např. Simulink (blokové schéma na obr. 
8.11.).   

     
Obr. 8.10.: Systém automatické regulace plnění nádrží pomocí řízení, monitorování a 
                  vizualizace programem Advantech 
 

 
 
        Obr. 8.11.:  Příklad regulace stejnosměrného motoru v programu Simulink 


