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Abstrakt

Záměrem této bakalářské práce je snaha přiblížení pojmů jako jsou mechatronika, 
mechatronický  přístup a  mechatronický  výrobek.  Průběžně  porovnává  mechatronické  a 
konvenční  pohonové  soustavy  a  definuje  jejich  odlišnosti.  Představuje  řadu  příkladů 
inovací, kterým dala za vznik mechatronika.

Abstract

The  purpose  of  this  bachelor's  thesis  is  to  describe  terms  like  mechatronics, 
mechatronics  approach and  mechatronics  product.  The  thesis  systematically  compares 
mechatronic  and  conventional  drive  systems  and  defines  their  specific  differences.  It 
introduces several innovation examples which were created thanks to mechatronics.
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1        Úvod

Požadavky kladené na jedince ve společnosti (analogicky pro firmu na trhu), kde 
hlavními veličinami jsou čas a finance,  korespondují s její vyspělostí,  a proto, aby byl 
člověk  schopen  je  splnit,  vyžaduje  přitomnost  pomocníků,  kteří  by  jej  dokázali 
plnohodnotně nahradit, neznali lenost, únavu a byli rychlejší, přesnější, vytvalejší a pokud 
možno bezchybní. Umožnili by tak více pohodlí a prostoru pro činnost, u které je lidská 
osoba nenahraditelná (kreativní myšlení, komunikace se svými druhy aj.). 

Budeme-li  nahrazovat  člověka strojem, musíme všechny jeho lidské schopnosti, 
které budou při dané funkci zapotřebí, převést do technického formátu. Manuální činnost 
budou provádět mechanismy, jednotlivé smysly (zrak, sluch, hmat) nahradíme senzory a 
jeho mozkem bude počítač. Ale jak vše celé propojíme, abychom docílili jevu podobnému 
biologické symbióze? Jak tohoto pomocníka obdarovat inteligencí a schopností učit se a 
kde lze najít jistotu, že bude vykonávat, a navíc správně, svoji funkci? Na tyto a další řadu 
otázek zná odpověď právě mechatronika. 
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2        Mechatronika

2.1      Definice mechatroniky

Jelikož je mechatronika součtem vývoje a přínosů mnoha vědních oborů, které ji 
mohou jakkoli obohatit, je těžké najít její přesnou definici. Obecně lze říci, že:
 

„je synergickou kombinací přesného strojírenství, elektroniky, řízení a počítačových věd“.
 

Bylo by však velkou chybou striktně dodržovat  její  definici,  jelikož bychom se 
mohli připravit o  její nepředstavitelně velký potenciál možností. S jejím příchodem došlo 
k prolomení hranic mezi jednotlivými disciplínami a umožnilo tak vytvářet produkty na 
vyšší úrovni s novou dimenzí funkčnosti. Vznikají tak mnohem perspektivnější inovace či 
zcela  nové  výrobky  využívající  nejnovějších  poznatků  dalších  inženýrských  disciplín 
(optika, nanotechnologie ad.). 

S přihlédnutím k jejímu multidisciplinárnímu charakteru, který zaručuje neustálý 
rozvoj, lze mechatronické technické soustavy (MTS) definovat jako soustavy obsahující:

● Inteligentní materiály – SMART materiály, které našly inspiraci v biologii, reagují 
na aktuální podmínky a snaží se jim přizpůsobit tak, aby bylo chování struktury co 
nejlepší (autokorekce, autoadaptabilita aj.).

○ SMA (Shape memory alloys) – slitiny s tvarovou pamětí, s jejichž využitím lze 
nastavit a ladit tuhost struktury. Generují velký tlak a v kombinaci s dalšími 
SMART materiály je možné dosáhnout většího vratného prodloužení.

○ Optická  vlákna  –  přenášejí  prostřednictvím  světla  či  infračerveného  záření 
informace  s  větší  rychlostí  a  menším útlumem než  metalické  vodiče.  Jejich 
hlavní  výhodou  užití  v  pohonových  soustavách  je  odolnost  vůči 
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elektromagnetickému záření.
 

○ Elektroreologické kapaliny – ER efekt je způsoben elektrickým nábojem mezi 
elektrodami  a  kapalinou,  která  se  dokáže  při  aplikaci  elektrostatického pole 
změnit z viskozního oleje na téměř tuhý gel se zlepšením velikosti komplexního 
modulu ve smyku o několik řádů.

● Inteligntní řídíci subsoustavy (blížší popis v podkapitole 4.4.3):    

○ Neuronové sítě (ANN) – systémy zpracovávání informací pracující na způsobu 
analogickém k činnosti mozku. Představují velké množství různých algoritmů, 
od komplexních simulací jednoho neuronu až po abstraktní modely rozsáhlých 
sítí. Podle propojení jednotlivých neuronů lze ANN rozdělit následnovně:

■ sítě dopředné (bez zpětné vazby)
■ sítě rekurentní (alespoň jedna zpětná vazba)
■ sítě s dynamicky se měnící topologií (počet neuronů se učením mění)

Jako neuronové sítě  bývají řešeny i regulátory nebo modely, které se adaptují 
mechanismem  učení  sítě.  Účinným  způsobem  učení  je  využití  genetických 
algoritmů. [1]

○ Fuzzy logika  –  je  zobecněním tradiční  dvouhodnotové  (booleovské)  logiky, 
která má nejblíže k lidskému usuzování. Funkce příslušnosti umožňuje přiřadit 
příslušnost k množinám z intervalu <0,1>, a tedy vyjádřit matematicky pojmy 
jako „hodně“,  „trochu“,  „téměř“  apod.  Používá  například  zobecněné logické 
výrazy (AND, OR, NOT) jako při popisu booleovské funkce. [4]

○ Genetické  algoritmy  –  patří  mezi  tzv.  evoluční  algoritmy,  kdy  se 
„šlechtěním“  (křížení,  mutace,  přirozený  výběr)  dané  populace  snaží  nalézt 
nejlepší  řešení  problému.  Po  výběru  počáteční  populace  (náhodném  nebo 
uplatněním heuristiky) a simulací jejího vývoje získáme populaci novou, z níž 
každému jedinci je spočtena tzv. fitness funkce vyjadřující kvalitu řešení. Proces 
je  interativně  opakován,  jeho  kvalita  řešení  roste  a  je  zastaven po dosažení 
postačující  kvality  řešení  či  dosažení  předem stanoveného  času  nebo  počtu 
generací.

● Struktury s intelignetním chováním –  názornými příklady mohou být struktury s 
řízeným tlumením vibrací (dynamické hltiče), soustavy s aktivní tuhostí, které ve 
své  struktuře  obsahují  aktivní  prvky  (hydraulické,  elekrodynamické, 
piezoelektrické ad.), taktéž inteligentní manipulátory a roboty. Inteligence přináší 
tyto nové schopnosti:

○ programovatelnost
○ samoregulovatelnost
○ adaptivita
○ samodiagnostika
○ komunikace
○ samoopravitelnost
○ samoorganizace
○ učení
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● Mechatronické komponenty a subsoustavy – mezi takové lze zařadit subsoustavy:

○ umožňující spojitou detekci poruch strojů či konstrukcí a kalkulaci jejich vlivů;
○ zajišťující stabilitu pohybu vozidla při brždění, v závislosti na stavu vozovky;
○ poskytující optimalizaci spalovacího procesu v motorech automobilů;
○ řízení tlumení celých konstrukcí (mrakodrapy, mosty, křídla letadel aj.).

2.2     Dekompozice mechatronických technických soustav

MTS obsahují  komponenty a  subsoustavy různé fyzikální  podstaty,  proto se při 
jejich realizaci projevuje synergický efekt způsobený integrovanou, koplexní, paralelní a 
synchronizovanou činností, ale také kombinaci stavajících i nových výrobních postupů a 
technologií v netradičních souvislostech. Hlavními rysy tohoto přístupu, který je obecně 
nazýván mechatronický (více v kapitole 4.1), jsou interdisciplinárnost, systémové myšlení, 
týmová spolupráce a kreativní, netradiční přístupy. [3]

Dekompozice MTS umožňuje poznat jejich strukturu, vlastnosti, projevy, funkce a 
interakce, které probíhají nejen mezi prvky MTS, ale i mezi soustavou a okolím. 

2.2.1   Funkční dekompozice MTS

Konstrukcí  modulární  koncepce  činností  MTS,  kde  jednu  z  možností  sestavení 
znázorňuje obr. 2, lze přehledně přiřadit každému modulu svoji charakteristickou funkci:

● Modul vnějšího prostředí – zahrnuje veškeré vnější zatěžovací faktory, parametry a 
požadavky na MTS.

● Sestavovací modul – kromě rozměrových a hmotnostních parametrů, požadavků na 
chování  MTS a  vlastností  použitých  materiálů,  definuje  všechny podmínky pro 
fyzikální realizaci jednotlivých strukturálních komponent a substruktur.

● Vstupní modul – zpracovává veškeré vstupy definované v sestavovacím modulu s 
přihlédnutím k podmínkám stanovených v modulu vnějšího prostředí. Formuluje 
požadované činnosti či pohyby.

● Měřící  modul  –  vstupují  do  něj  výstupní  parametry  sestavovacího  modulu  a 
informace o stavu MTS, které jsou dále přeposílány.

● Komunikační  modul  –  synchonizuje  přenosy  mezi  jednotlivými  moduly  podle 
sebou stanovené časové posloupností.

● Procesorový modul – zpracovává informace z měřícího a komunikačního modulu, 
modulu rozhraní  a  vstupního modulu,  kde podmínky pro jeho činnost  stanovují 
právě  výstupy  procesorového  modulu.  Naopak  požadované  parametry  řízení  a 
měřené parametry MTS jsou jeho výstupy.

● Softwarový  modul  –  jeho  činnost  je  úzce  spjata  s  procesorovým  modulem  a 
modulem rozhraní. Definuje algoritmizované pracovní požadavky a instrukce pro 
kontrolu, řízení, modelování vlatností, chování a činnost modelované MTS.

● Modul  rozhraní  –  uskutečňuje  přenosy  informací  mezi  jednotlivými  úrovněmi, 
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lidského uživatele nevýjmaje.

● Vstupní  modul  –  poskytuje  uživateli  informace  o  možnosti  použití  navrhované 
MTS,  návrhy  na  zajištění  provozní  spolehlivosti,  modernizaci  či  na  řešení 
jednotlivých problémů.

2.2.2   Strukturální dekompozice MTS

Stavební prvky MTS je podle stupně složitosti možné klasifikovat takto:

● Součástka – artefakt vyrobený bez montážních operací.

● Komponent – jednoduchá subsoustava složená ze součástek a jiných komponentů.

● Modul  –  subsoustava  složená  ze  součástek  a  komponentů  vykonávající  v  MTS 

6
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nezávislé činnosti a funkce.

● Soustavy  –  reprezentují  soubory  modulů,  komponentů  a  součástek,  které 
vykonávají cílové funkce.

● Globální MTS – výsledné produkty skládající se z integrovaných soustav, modulů, 
komponentů  a  součástek,  které  jako celek  uskutečňují  velké  množství  složitých 
činností a funkcí.

Na nejnižším stupni složitosti, ve kterém se může projevit problematika integrace 
mateřských oborů mechatroniky, jsou tedy komponenty. Přibližme si ty nejzákladnější:

● Mechanické  komponenty  –  jsou  definovány  především  svými  fyzikálními 
vlastnostmi (rozměry, hmotnost) a jejich úlohou je:

○ zabezpečení cílových i sekundárních a pomocných funkcí MTS;
○ zabezpečení stabiltity a odolnosti proti vnějším vlivům;
○ poskytnutí estetického dojmu.

● Elektronické  komponenty  –  vykonávají  především  generování,  spracovávání, 
akumulaci  a  přenos  signálů  či  energií  a  umožňují  vybavit  MTS  inteligentními 
funkcemi. Tyto komponenty , jejichž množství a význam v MTS stále rapidně roste, 
výrazeně působí na mechanické komponenty, a to:

○ snižováním počtu  mechanických  součástek,  komponent  a  pohyblivých  částí 
díky přenosu složitých funkcí z mechaniky na elektroniku;

○ realizací  řady funkcí,  které  by byly pro  mechanické  subjekty nedosažitelné, 
jako například ABS (Anti Block System).

● Softwarové a řídící komponety – se již staly nedílnou součástí MTS, a proto je na 
ně nutné při dekopozici klást důraz. Kombinace elektrických stavebních prvků se 
schopností  softwarového vybavení poskytuje MTS převážnou část  inteligentních 
funkcí  a  umožňuje  nahlížet  na  rozhraní  člověk-stroj  zcela  novým  způsobem 
(například tzv. řízení po drátě).

Vzrůst  strukturální  komplexnosti  a  tím i  složitosti  mechatronických technických 
soustav  bohatě  vyvažuje  jejich  výkonnost,  vysokou  provozní  spolehlivost, 
multidisciplinární inteligentní chování a energetickou náročnost. [4]
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3       Mechatronika na časové ose

3.1     Historie

Nejstarším článkem mechatroniky je bezesporu mechanika, jejiž „kořeny“ sahají až 
do antiky k obranným mechanismům Archimeda. Postupné odkrývání zákonitostí měli za 
následek vznik prvních pump, motorů na stlačný vzduch a dalších mechanismů využívající 
především  rotačního  pohybu.  Již  v  15.  století  se  můžeme  setkat  s  prvním  modelem 
helikoptéry,  kuličkového ložiska či  převodových mechanismů z propracovaných kreseb 
Leonarda Da Vinciho (obr. 3). Až v 19. století s objevy elektrických principů, se zákonem 
o  vzájemné  přeměně  mechanické  a  elektrické  energie  (1831  –  Faradayův  zákon  o 
elktromagnetické  indukci)  a  vynálezy  Edisona  (žárovka)  a  Bella  (telefon) vzniká 
elektronika jako obor. Její trend extrémně rychlého vývoje se projevil i při objevu počítače, 
který z  rozměrů odpovídajícím jedné místnosti  degradoval,  s  příchodem integrovaných 
obvodů, na malou skříňku, což dalo za vznik dalšímu mechatronickému artefaktu,  a to 
elektrotechnice.

Vznik  slova  „Mechatronika“  se  datuje  kolem konce  60.  let  minulého  století  v 
Japonsku,   kde  inženýr  Tesuro  Mori  vytvořil  tento  novotvar  kombinacemi  slov 
MECHAnika a elekTRONIKA. [5] 

Válka  přináší  vedle  řady negativních dopadů i  jednu pozitivní  stránku – rychlý 
rozvoj průmyslu, a tak prvním mechatronickým výrobkem byl obráběcí stroj pro jemné 
dokončovací  úpravy  na  zbraních  vyroben  v  USA na  MIT (Massachusetts  Institute  of 
Technology).  Poté  byly  též  vyvinuty  samozaostřovací  fotoaparáty,  videorekordéry  a 
započala i výroba robotů,  kteří vykonávali monotóní práce a v jejich množství, ikdyž na 
mnohem vyspělejší úrovní, zaujímá Japonsko od 70. let dominantní pozici.
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3.2     Současný stav

V  současnosti  je  mechatronika  považována  za  jeden  z  nejdůležitějších  a 
nejperspektivnějších oborů 21. století. Stává se nedílnou součástí vědních, hospodářských i 
společenských oblastí:  v  letectví  a  kosmonautice,  automobilové a  dopravní  technice,  v 
biologii  a  biomechanice,  v  mikrotechnologii  a  nanotechnologii,  spotřební  i  domácí 
elektronice a komunikační technice, robotice, ale i v bankovnictví a marketingu.

Ikdyž  jsme  dnes  mechatronikou  obklopeni  na  každém  kroku,  její  přednosti 
naznačují  ještě  intenzivnější  zásahy  do  našeho  každodenního  života.  S  důrazem  na 
důležitost synergie mezi strojními, elektrotechnickými a softvérovými inženýry, můžeme 
za základní hnací faktory mechatroniky považovat:

● Outscourcing – přímá aplikace mechatronického přístupu.

● Životní prostředí – schopnost vyhovět environmentálním požadavkům jinými zdroji 
energie.

● Kvalita a spolehlivost – úzká spolupráce při vývoji výrobku a jeho „inteligentní“ 
reakce.

● Stavební prvky a funkce – koordinace a optimalizace řešení v jednotlivých krocích 
vývoje. 

● Globální trhy a lokalizace – globální konkurenceschopnost s adaptabilitou na 
lokální trhy. 

● Zkrácení času pro vstup na trh – paralelnost vývoje výrobku v konstrukčním 
procesu.

● Hi-tech – koncentrace nových objevů a inovací jednotlivých disciplín v 
mechatronice. 

V současnosti, z pohledu symbiózy mezi člověkem a strojem, lze zmínit implantaci 
monitorovací sondy, která usnadňuje každodenní pohyb. Díky prostorové informaci, jenž 
sonda  předává  hlavnímu  počítači,  je  subjektu  přivolán  výtah  či  automaticky  otevřeny 
dveře. Bylo i dosaženo propojení počítače s lidskou nervovou soustavou prostřednictvím 
implantovaného čipu. Osoba, která i přes paralýzu mrtvicí, mohla „komunikovat“ s okolím 
pomocí  speciálního  programu  a  v  budoucnu  bude   možné  se  tímto  způsobem, 
prostřednictví internetové sítě, domluvit pomocí myšlenek. [1]

Vývoj alternativních zdrojů energie můžeme brát za ještě atraktivnější po projevu 
prezidenta  USA Baracka  Obamy  na  Hradě,  kde  nabídl  finanční  podporu  všem  takto 
zaměřeným  projektům.  Řada  velkých  automobilových  závodů  jako  jsou  Audi,  BMW, 
Chevrolet,  Nissan  aj.  signalizují  přechod  k  hybridním  či  dokonce  čistě  elektronicky 
poháněným  automobilům,  jejichž  zdrojem  energie  může  být,  kromě  baterií  nebo 
akumulátoru, i vodíkový palivový článek. Ikdyž byla nalezena řešení pro snížení nákladů 
na elektrolýzu pomocí pevného a ohebného polymeru a snížení nákladů záměnou drahého 
platinového katalyzátoru za niklový, stále je k pohonu automobilu využito jen dvacetčtyři 
procent  z  celkové  vynaložené  energie  na  výrobu  vodíkového  paliva.  Jedná  se  tedy  o 
podobný  problém,  jenž  vykazují  i  solární  panely,  ale  je  možné  jej  chápat  také  jako 
příležitost.
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3.3     Budoucnost

Přítomnost  mechatroniky  v  nadchazejícím  vývoji  je  zřejmá,  ne-li  přímo 
nepostradatelná.  Ikdyž  není  možné  její  průběh  předvídat,  lze  jej  alespoň  odhadnout  z 
faktorů, kterými bude v budoucnu ovlivněna :

● Technologií integrovaných obvodů (ASIC a Smart Power) umožňující integrovat na 
jediném  čipu  díky  křemíkové  technologii  celé  systémy  složené  z  mnoha 
integrovaných  obvodů,  číslicovou  řídící  elektroniku  a  výkonovou  elektroniku. 
Poskytuje výslednému výrobku tyto významné výhody:

○ malé rozměry
○ vysoká spolehlivost
○ snížení ceny
○ zlepšení funkčních a výkonnových vlastností

● Optickou  technologií  nabízející  přístroje  pro  vstup  (obrazové  senzory),  výstup 
(polovodičové lasery, LED diody) a její přenos informací (optická vlákna).  

● Mikromechanickou technologií  zabývající se návrhem mechanických soustav na 
polovodičových  materiálech.  Perspektiva  mikrostrojů  integrovaných  spolu  se 
senzory, mikroprocesory a aktuátory na jednom křemíkovém plátku dává vzniknout 
mikromechatronice, či dokonce nanomechatronice.

● Distribuovanou inteligencí  poskytující autonomnost jednotlivým komponentům či 
mechatronickým soustavám jako celku, které mohou nezávisle reagovat na podněty 
a změny okolí a vzájemně spolu komunikovat. 

Umělá  inteligence  šachových  programů  je  již  nerovnocenným  soupeřem  pro 
velmistry této  hry,  proto  zde  vyvstává  otázka,  kam je  až  možné zajít.  Pokud bychom 
strojům umožnili vnímat samo sebe, potom by snaha přežít mohla být silnější než jakýkoli 
příkaz.
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4       Mechatronický přístup

4.1     Mechatronický výrobek

Mechatronická činnost tkví v transformaci z ideálního výrobku na konečný reálný 
model,  přičemž   probíhá  intenzivní  komunikace  mezi  mateřskými  disciplínami 
mechatroniky, aby se zhodnotily veškeré varianty problému. Tento centrálně řízený cyklus 
je několikanásobně opakován, aby bylo nalezeno nejpřijatelnější  řešení,  které odpovídá 
požadavkům na funkci, výkon, parametry, časovou dostupnost aj. Soustředěnost je však 
také upírána na zákazníka a  snaží  se snížit  či  úplně odstranit  jeho námahu spojenou s 
manipulací, provozem a údržbou výrobku. Nevychází se tedy z původního návrhu, jak je 
tomu u  klasického postupu,  ale  vzniká  od  jeho úplného počátku.  Pomocí  nejnovějších 
technologií  jednotlivých  disciplín  tak  mechatronický  výrobek  získává  své  jedinečné 
vlastnosti.

4.2     Konstrukční proces

Nejdůležitější částí výrobního cyklu je konstrukční proces. Nejen z hlediska kvality 
a času spojeného s výrobou, ale především z finančních důvodů. Mechatronický inženýr, 
jako koordinátor celého procesu, má k dispozici odborníky příslušných oborů. Jednotlivé 
výkony  jsou  prováděny  současně  (obr.  6),  kdy  dochází  k  rychlé  výměně  informací  a 
mezivýsledků, což přináší mnohé výhody oproti klasickým koncepcím (obr. 5), kde jsou 
jednotlivé komponenty řešeny oděleně.
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Mechatronické pohonové systémy obsahují subsoustavy různé fyzikální podstaty, 
které  je  nutné  při  realizaci  modelu  zahrnout  a  vybavit  jej  funkcemi  a  projevy reálné 
soustavy.  Model je však chápán jako tzv.  účelový a částečně strukturovaný,  kde určení 
vhodného stupně strukturální složitosti závisí na tom, jaké požadavky má model splňovat, 
jaké provozní stavy má modelovat, jaké je rozložení přenášeného energetického výkonu a 
jaké jsou požadavky na jeho informační kapacitu. [1]

Jsou vyžadována vzájemně jednoznačná přiřazení: 

● počátečních podmínek a vstupů mezi reálnou soustavou a jejím modelem
● stavových veličin
● výstupních parametrů

Pro  sestavení  globálního  modelu  se  nejperspektivnější  jeví  užití  formulace 
pohybových rovnic ve stavovém prostoru. Pohybové rovnice mechanické subsoustavy lze 
matematicky  popsat  například  pomocí  Lagrangeových  rovnic  druhého  druhu  a  u 
elektrických podsoustav je využíváno přenosových funkcí získaných aplikací Lapaceovy 
transformace  (spojité)  či  Z-transformace  (diskrétní).  Počítačové  modelování  usnadňují 
podpůrné programové aplikace, o nichž pojednává následující podkapitola 4.3.

Po stanovení veškerých požadavků, které bude mechatronický výrobek splňovat, 
získáme abstraktní  systém (MBS),  z  něhož  aplikací  použitelných  metod  (Lagrangeovy 
rovnice druhého druhu, metoda redukce, maticový formalismus aj.) získáme matematický 
model.  Nyní  je  možné  sestavit  počítačový  model  zapomocí  podpůrného  softwaru 
(MATLAB/Simulink)  a  analyzovat  jeho  chování.  Komplexní  systémy  jsou  zpravidla 
nelineární,  proto  je  provedena  linearizace  a  následná  diskretizace.  Pro  získání 
požadovaného  chování  soustavy  vybereme  vhodný  regulátor  (PID,  LQR,  LQG)  a 
provedeme anylýzu řízení.  Před vygenerováním kódu je provedena kontrola simulací v 
reálném čase tzv. rychlé prototypování (obr. 7), která vyžaduje kromě aktuátorů, senzorů a 
řízené soustavy i přítomnost RT Toolboxu a I/O karty. Jestliže nebyly všechny předpoklady 
náležitě splněny, musí být proveden odhad parametrů, popřípadě identifikace systému a 
návrat k matematickému modelu.
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Obr. 7: Rychlé prototypování
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4.3     Mechatronické „nástroje“

Kreativní  činnost  a  vyšší  dávka  intuice  jsou  potřebné  při  navrhování  nových 
produktů,  u  nichž  neexistuje  žádné  srovnání  a  zkušenosti  s  podobným  zařízením.  Za 
pomocí stále rychleji se rozvíjejících informačních technologií získala mechatronika silné 
pomocníky v podobě softwarů,  s nimiž je možné nasimulovat jakékoliv možné situace. 
Jedná se sice stále jen o imaginární objekt, ale pomocí přesných měření a většího množství 
simulací  je  možné  přiblížit  se  téměř  skutečnému  výrobku.  Je  tedy  možné  předejít 
následným problémům, které by se projevily až u hotového výrobku, a snížíme tak náklady 
i čas cyklu výroby.

Mechatronických  podpůrných  softwarů  existuje  nepřeberné  množství,  proto  je 
výběr zde uvedených příkladů založen na globálních standartech a osobní zkušenosti.

4.3.1   MATLAB (MATrix LABoratory)

Jedná se o integrované prostředí pro vědeckotechnické výpočty, modelování, návrhy 
algoritmů, simulace, analýzu a prezentaci dat, paralelní výpočty, měření a zpracovávání 
signálů či návrhy řídicích a komunikačních systémů. Kromě mocných grafických a 
výpočetních nástrojů, nabízí MATLAB i výkonný programovací jazyk čtvrté generace a 
rozsáhlé knihovny funkcí. [8]

Simulink je  nadstavbou  MATLABu,  která  umožňuje  simulaci  a  modelování 
dynamických systémů  prostřednictvím blokových schémat a rovnic, ať už jsou lineární, 
nelineární, v čase spojité či diskrétní. Příkladem je blokové schéma asynchronního motoru 
(obr.  8).  Z  mechatronického hlediska  je  třeba  zmínit  toolboxy Sim Power  System pro 
modelování  pohonů  a  Sim  Mechanics  pro  modelování  složitých  mechanických, 
mechatronických a robotických soustav kombinovaných struktur.

4.3.2   CAD systémy (Computer Aided Design)

Poskytují moderní tvorbu výkresové dokumentace, možnost konstruování modelů v 
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Obr. 8: Schéma asynchronního motoru v programu MATLAB/Simulink
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2D  nebo  3D  rozhraní,  jejich  vizualizaci,  řešení  výpočtů,  analýzy  či  řízení  systémů 
(napojitelnost na CNC stroje) ad. V oboru strojírenství jsou uplatňovány CAM (Computer 
Aided  Manufacturing)  či  CAE  (Computer  Aided  Engineering)  systémy,  z  nichž 
nejdominantnější pozici stále zaujímá  AutoCAD. 

Z 3D CAD systémů je pro své intuitivní ovládání a objemové modelování snad 
nejpopulárnější SolidWorks, který umožňuje modelovat svařované konstrukce, soustavy, 
statické  výpočty,  animace  nebo  tvorbu  2D výrobní  dokumentace.  V automobilovém a 
leteckém průmyslu je často využíván program CATIA.

4.3.3   ANSYS (ANalysis SYStem)

Jeden  z  předních  programů  MKP (metoda  konečných  prvků),  který  umožňuje 
provádět  statické  i  dynamické  pevnostní  analýzy  (obr.  9),  široké  možnosti  okrajových 
podmínek a  modelování  vazeb,  výpočty sestav  s  kontakty,  analýzy a  simulace  nízko i 
vysokofrekvenčního  elektromagnetismu,  akustiky  či  proudění  kapalin  a  plynů.  Dále 
výpočty stacionárních i nestacionárních teplotních polí a též řeší multifyzikální analýzy 
jako  teplotní/strukturální  úloha,  teplotní/elektromagnnetická  úloha  nebo  akustika  a 
piezoelektrika.  Součástí  programu je  prostředí  ANSYS Workbench,  které  nabízí  kromě 
jiného  velice  snadné  modelování,  provádění  analýz  a  kompatibilitu  se  základním 
rozhraním ANSYS.  [9]
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Obr. 9: Simulace jeřábu v programu ANSYS
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4.4     Řízení mechatronických soustav

V komplexních pohonových soustavách klade sběr, přenos a zpracování informací 
vysoké nároky na řízení v nepřeberném spektru situací a na větší soubory možných reakcí 
a odpovědí na složité a očekávané situace. Aplikací mechatronického přístupu při návrhu 
mechatronických  pohonových  soustav  dochází  k  výběru  podstatných  ukazatelů  a  k 
formulaci podstatných kritérií nutných k zajištění jejich funkčnosti, kontrole spolehlivosti a 
vyloučení rizik. Cílem je dosáhnout adaptivního řízení s účelovým využitím inteligentních 
řídicích  a  rozhodovacích  algorimů  (umělé  neuronové  sítě,  genetické  algoritmy,  fuzzy 
logika). [3]

4.4.1   Problematika řízení a její automatizace

Automatizace  řízení  je  stále  častějším  jevem  mechatronických  soustav  a  jeho 
snahou je úplné odstranění lidského faktoru z řídícího procesu, jelikož je jeho nejméně 
spolehlivým a nejvíce zranitelným prvkem. Člověk je zde přítomen jen jako kvalifikovaný 
operátor, kontrola, dozor či expert, ale je postupně vytlačován rostoucí inteligencí řídících 
a informačních systémů, které dokáží eliminovat i další problémové faktory jako působení 
vnějšího prostředí a povyšují tak výrobek na kvalitativně vyšší úroveň.

Řídící  systémy jsou  přístupné  díky programovatelným mikroprocesorům,  jenž  s 
vizuálnímy  systémy  (SCADA)  vytváří  operátorské  rozhraní  umožňující  zobrazení 
aktuálních  stavů,  jejich  kontrolu  a  řízení.  Příkladem  uživatelsky  programovatelných 
řídících systémů jsou:

● PLC  (Programable  Logic  Controller)  programovatelné  prostřednictvím 
programovacích jazyků (seznam instrukcí,  strukturovaný text,  příčkový diagram, 
funkční blokové schéma) a operují se stovky až tisícem vstupů a výstupů.

● CNC (Computerized Numerical Control) slouží k dosažení požadovaných poloh či 
řízení pohybu po zadané dráze se zadanou rychlostí. Prostřednictvím specifických 
kódů  plní  nespočet  možných  příkazů,  především  geometrického  charakteru 
(kruhová  či  lineární  interpolace).  Využití  nacházejí  u  obráběcích  strojů,  robotů, 
manipulačních a přepravních mechanismů apod.

Řídící  systémy  jsou  často  distribuované (složeny  z  více  podsystémů)  a  každý 
podsystém řeší své lokální úlohy, navzájem však spolu kominukují a předávají si potřebné 
informace. Nejen, že každý může pracovat nezávisle na ostatních a jeho doba odezvy je 
kratší, ale vylučuje zhroucení celého systému (nouzový provoz).

Převážná  většina  součástí  řídicích  obvodů  vykazují  nelineární  charakteristiky, 
extrémní  citlivost  na  budící  účinky,  počáteční  podmínky  nebo  dokonce  na  změny 
pracovních podmínek. Řešení problematiky řízení mechatronických technických soustav 
(MTS)  je  opravdu  komplikované  a  proveditelné  mnoha  způsoby,  avšak  neúčinější  a 
nejčastěji používané je řízení ve zpětné vazbě.

4.4.2   Zpětnovazební řízení

Regulace, která je rozšířeným typem zpětnovazebního řízení, je často uplatňována v 
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mechatronických  systémech,  kde  spíše  hovoříme  o  seberegulaci.  Regulační  algoritmus 
spočívá  v  průběžném porovnávání  žádané  hodnoty  r(t)  se  skutečnou  (výstupní)  y(t)  a 
výpočtu hodnoty akčního členu  (viz podkapitola 5.1) z jejich rozdílu, nebo-li  regulační 
odchylky e(t), v co nejkratším čase. 

                                                           e(t) = y(t) – r(t)                                                         (1)

Diskrétní  (digitání)  řízení  se  oproti  spojitému  (analogovému)  vyznačuje  vyšší 
statickou  dlouhodobou  přesností,  necitlivostí  ke  změně  teploty,  menší  citlivostí  na 
elektromagnetické  rušení  a  je  obvykle  levnější.  Pro  zisk  přenosové  funkce  diskrétního 
regulátoru  již  není  nutné  provádět  složité  Z-transformace  „ručně“,  ale  s  pomocí 
specifických  příkazů  v  programu  MATLAB  ji  můžeme  získat  stejně  snadno, jako 
informace o řiditelnosti, pozorovatelnosti či stabilitě soustavy. Příklad možného blokového 
schématu mechatronických souststav s analogovým a digitálním regulátorem je znázorněn 
na obr. 10.

Snad  nejčastěji  využívaným  regulátorem  je  PID (proporcionálně-integračně-
derivační).  Akční  člen  je  zde  vypočítán  jako  součet  jednotlivých  složek,  jak  udává 
diferenciální rovnice (2) spojitého PID-regulátoru.

     
                              (2) 

kde  K je  zesílení  odpovídající  přirozené  proporcionální  akci  regulátoru,  TI je 
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Obr.  10:  Bloková  schémata  mechatronické  soustavy  s  analogovým  a  digitálním 
regulátorem
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integrační časová konstanta potlačující trvalé ustálené odchylky a  TD je derivační časová 
konstanta zrychlující  přechodový děj a zlepšující  stabilitu regulačního obvodu. Správné 
chování PID regulátoru je závislé na nastavení hodnot těchto konstant. 

Stále nejrychlejší a nejuplatňovanější metodou pro ladění digitálního i analogového 
PID  regulátoru  je  metoda  Zieglera  a  Nicholse.  Ikdyž  je  na  ni  v  odborných  kruzích 
pohlíženo skepticky, stále nebyla ve své univerzálnosti a jednoduchosti překonána.

Jako regulátor, který vychází z nelineární teorie řízení, můžeme zmínit feedforward 
control,  jenž  je  často  kombinován  se  zpětnou  vazbou  a  PID regulátorem a  umožňuje 
plánování dynamiky pohybu. Využíváno při eliminaci kývání nákladu přístavních jeřábů, 
kdy ze  zadané vzálenosti,  jenž kočka do cílového bodu urazí,  spočítá jednotlivé složky 
pohybu (polohu,  rychlost,  zrychlení)  tak,  aby po dosažení  stanoveného bodu si  náklad 
zachoval klidový stav.

4.4.3   Inteligentní řídící algoritmy

Člověk je nejinteligentnějším, ale i nejsložitějším stvořením naší planety, a jelikož 
hledání inspirace v žívé přírodě obohatilo již mnohé standartní postupy, je nejen logika 
člověka  a  jeho  způsob  usuzování  předkládána  za  vzor  řešení  problematiky  řízení 
komplexních systémů. 

S  využitím  umělé  inteligence  je  možné  strojům  poskytnout  téměř  úplnou 
autonomii, naučit je, jak zareagovat na jednotlivé situace či jak předejít těm kritickým. 
Uveďme tedy příklady inteligentního řízení mechatronických soustav:

● umělé neuronové sítě
● genetické algoritmy
● fuzzy logika

4.4.3.1 Neuronové sítě (ANN)

Jak  již  bylo  zmíněno v  podkapitole  2.2, ANN pracují  na  analogickém principu 
činnosti biologického vzoru. Často jsou používány ke klasifikaci jevu a jejich třídění do 
skupin, též ke třídění a rozpoznávání obrazů a jiných jevů (identifikace osob podle otisku 
prstu, sítnice oka apod.), při vytváření modelů, předvídání či odhadování budoucích jevů 
nebo očekávaného vývoje.

Aplikací neuronových sítí získávají mechatronické soustavy oproti klasickým tyto 
výhody:

● schopnost učení
● vytvářet obecně nelineární závislosti mezi vstupnímy a výstupnímy parametry
● aporximační schopnost a schopnost tolerance chyb
● rychlý výpočet naučené ANN

Neuronové  sítě  lze  využít  k  řešení  problému  identifikace  obecně  nelineární 
soustavy nalezením příslušných vah jednotlivých synapsí ANN, které konvergují k minimu 
kriteriální  funkce  představující  odchylku  mezi  výstupy reálné  soustavy a  neuronového 
modelu pro všechny přípustné časové průběhy řízení.

Dalším možným využitím je modelování dynamických soustav pomocí ANN, a to 
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dvojím způsobem:

● tzv. přímé modelování soustavy (neuronový podel typu „feedforward“)
● tzv. inverzní modelování soustavy (neuronový model typu „feedback“)

Lze je také použít jako vstupní korektor ke klasickému zpětnovazebnímu regulátoru 
(neural feedforward) či jako nelineární regulátor přímo ve zpětnovazební smyčce soustavy 
(neural feedback control). [3]

Princip učení ANN na model je znázorněn na obr. 11.
  

4.4.3.2 Fuzzy logika

Při řízení  komplexních systémů může být nadměrná přesnost spíše na závadu a 
koplikuje  naše  hodnocení.  Jako  příklad  fuzzy  logiky  může  být  realizace  programu 
vyhodnocující vibrace v ložisku, které lze rozdělit na nízké, vyšší a vysoké. Na rozdíl od 
klasických systémů, kde by přechody mezi jednotlivými stavy byly ostré a nepřehledné, za 
využití fuzzy logiky je možné pravdivost jednotlivých stavů spojitě odstupňovat mezi 0 a 
1. [4]

V programové realizaci třeba i rozdílných typů fuzzy systému lze rozlišit tyto fáze:

● Fuzzifikace – v ní  je převedena číselná hodnota vstupní jazykové proměnné na 
pravdivosti  jedné  nebo  několika  vstupních  fuzzy  proměnných  (vstupních  fuzzy 
termů).

● Vyčíslení pravdivostí, inferenční (logické) jádro – soubor pravidel nebo logických 
výrazů, které popisují logické vztahy mezi vstupními a výstupními termy.

● Defuzzifikace  –  je  proces  zhruba  opačný  než  fuzzifikace,  kde  k  hodnotám 
pravdivosti  souboru  výstupních  termů,  definovaných  nad  výstupní  jazykovou 
proměnnou, přiřadí jedinou (ostrou) hodnotu výstupní jazykové proměnné.

4.4.3.3 Genetické algoritmy (GA)

Jako  je  u  vyšších  organismů  nositelem dědičnosti  chromozon,  jeho  technickou 
obdobou je buď řetězec dvouhodnotových příznaků určitých vlastností nebo parametrů, či 
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Obr.  11:  Princip  učení  neuronového 
regulátoru
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jako řetězec číselných hodnot, které charakterizují soubor určitých parametrů.
GA  jsou  využívány  k  optimalizaci,  k  nalezení  extrémů  složitých  funkcí,  k 

náročným úlohám rozhodování, k adaptaci a identifikaci modelů, k nalezení optimálních 
cest  a  variant  řešení,  k  přízpůsobení  novým podmínkám,  seřizování  regulátoru  nebo k 
učení neuronových síťí a nastavování parametrů fuzzy logiky.

4.4.4   Srovnání řízení klasických a mechatronických soustav

Jsou-li  zásadním  kritériem  při  porovnávání  konvenčních  a  mechatronických 
pohonových  soustav  řídící  a  regulační  substruktury,  lze  pak stanovit  následné  základní 
rozlišnosti:

Klasické pohonové soustavy

● nekladou vysoké nároky na obsluhu, obvykle postačí instruktáž;
● zpravidla homogenní základní soustava strukturálních prvků;
● jednotlivé řídící prvky a subsoustavy představují „periferie“ globální soustavy;
● u moderních koncepcí pohonů je globální soustava připojena k počítači;
● řízení je prováděno s využitím počítače (programový a expertní způsob řízení).

Mechatronické pohonové soustavy

● vyžadují přísnější kvalifikační předpoklady pro obsluhu;
● zakladní soustava je tvořena integrovanými prvky různé fyzikální podstaty;
● jednotlivé řídící prvky a subsoustavy tvoří nedílnou součást základní struktury;
● procesory a mikroprocesory jsou taktéž sousčástí globální soustavy;
● adaptivní způsob řízení prostřednictvím expertních systémů a řídících subsoustav 

založených na bázi prostředků umělé inteligence disponující mimo jiné schopností 
„samoučení“. 
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5       Mechatronické pohonové soustavy

Typický mechatronický systém se zpravidla skládá z pěti typů prvků:

● akční členy (výkonové převodníky)
● senzory
● výkonové obvody
● mechanismy
● řídicí počítač

Z  hlediska  látkové  rozsáhlosti  posledních  tří  zmíněných  prvků  a  významnosti 
zbylých  dvou  si  podrobněji  představíme  akční  členy  a  senzory  mechatronických 
pohonových soustav.

5.1     Akční členy

Výkonové  převodníky,  jak  jsou  nazývané  v  mechatronických  soustavách  akční 
členy, optimálně transformují vstupní veličiny na výstupní technologický účinek. Provádějí 
akční zásah v regulovaných soustavách a lze je rozdělit na: 

● elektromechanické akční členy (řízené elektrickým polem)
● hydraulické akční členy (řízené tlakovým kapalným médiem)
● pneumatické akční členy (řízené tlakovým plynným médiem)
● speciální akční členy (řízené teplotním polem, magnetickým polem či světlem)

5.1.1   Elektromechanické výkonové převodníky

Jejich  zásadní  výhoda,  oproti  pneumatickým  a  hydraulickým  akčním  členům, 
spočívá  v  rychlé  odezvě  na  řídící  signál,  proto  zaujímají  v  této  kategorii  dominatní 
postavení.  Převážně  je  využíváno magnetických polí  k  převedení  elektrické  energie  na 
mechanickou, jelikož dokáží převést energii o velké hustotě a na výstupu tak lze získat 
velký silový účinek.

Ve  srovnání  s  klasickými  akčními  členy,  ty  v  mechatronických  soustavách  lze 
snadno řídit  pomocí složitých algoritmů, řídicí  procesory je možné programovat a jsou 
zpřístupněny. Pomocí sběrnice dochází i k snadnější komunikaci mezi řídící jednotkou a 
nadřazeným procesorem. Lze též přesně diagnostikovat závady, které mohou být opraveny 
přímo tímto inteligentním systémem.  

5.1.1.1 Asynchronní motor

Princip činnosti  jednoho z  nejrozšířenějších motorů vůbec je  založen na vzniku 
točivého  magnetického  pole  vznikajícího  při  průchodu  střídavého  proudu,  nejčastěji 
trojfázového, vinutím statoru (pevná část). Toto pole protíná vodiče rotoru, indukuje v nich 
napětí  a  uzavřeným  vinutím  protéká  proud,  který  vytváří  magnetické  pole  rotoru. 
Vzájemným působením magnetických polí vznikne síla účinkující na vodiče rotoru.

Množství  otáček  rotoru  a  magnetického  pole  statoru  je  odlišná,  jinak  by 
nedocházelo k indukování napětí. Tento rozdíl otáček pole statoru ns a rotoru n, vztažený 
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na jednu otáčku točivého pole statoru, se nazývá skluz s.

  
  (3) 

  (4) 
  

Jak  napovídá  vztah  (4),  kde  f1 je  kmitočet  napájecího  napětí  motoru  a  p počet 
pólových dvojic,  regulace otáček je tedy možná změnou počtu pólů,  změnou skluzu či 
kmitočtu. Nejlepší z možností je poslední zmíněná. 

Používá se u moderních asynchronních motorů s kotvou nakrátko a změna kmitočtu 
napájecího  napětí  je  řízena  frekvenčním  měničem,  který  v  kombinaci  s  procesorem  a 
nadřazeným řídícím počítačem vytváří  mechatronický systém poskytující  znatelně lepší 
vlastnosti  (lineární  nárůst  otáčivé  rychlosti,  konstantní  rychlost  aj.).  U  klasických 
asynchronních  motorů  dochází  při  rozběhu  k  velkým  proudovým  rázům  při  poměrně 
malém záběhovém momentu. I na tento problém je pozitivně použito měniče.

Mechatronickou inovací ve struktůře motorů, zejména u asynchronních, je aplikace 
magnetických ložisek,  jenž eliminují  tření  a  zaručují  delší  životnost.  S touto inovací  je 
možné se nejčastěji setkat v těžebním průmyslu (ropné rafinérie). Princip je znázorněn na 
obr. 12. 

Dojde-li k vystředění v ose y, indukční snímače S1y a S2y odchylku detekují, řídící 
regulovaná soustava ji zpracuje a vyšle signál akčním elektromagnetickým členům M1y a 
M2y, aby úpravou buzení tuto odchylku opravily.                                              
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Obr. 12: Princip magnetického ložiska
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5.1.1.2 Synchronní motor

Budící  vinutí  v  rotoru,  využívaného  v  klasických  soustavách,  je  nahrazováno 
permanentními magnety ze vzácných zemin (samrium-cobalt, neodyn-ferrum-cobalt), což řeší 
nejen  eliminaci  ztrát  v  buzení  motoru  a  potřebu  zdroje  budícího  proudu,  ale  umožňuje 
dosáhnout  i  vysokých  sycení  (1T).  Zabudováním kotvy  nakrátko  do  rotoru  a  napájením 
motoru  z  frekvenčního  měniče  s  pulzně-šířkovou  modulací  (PWM) odstraníme  i  zásadní 
problém, což je spouštění synchronních strojů. Jedná se o asynchronní rozběh synchronního 
motoru, jenž byl popsán v předešlé podkapitole. [4]

Při důrazu na velký výstupní moment jsou nizkootáčkové synchronní motory schopny 
vyvinout  moment  až  10  850  Nm (Beck  & Sons,  Inc.)  a  převodovku  je  možné  vypustit. 
Naopak u vysokootáčkových je při  vysoké dynamice motoru možné dosáhnout až 30 000 
min-1 při  maximálním momentu  30  Nm (IntraDyn).  Menší  servomotory  mechatronických 
soustav se upltňují především v robotice a obrábění pro svou plynulost a přesnost pohybu, 
čímž konkurují stejnosměrným motorům.

5.1.1.3 Stejnosměrný motor

Zásadním problémem konvenčních stejnosměrných motorů byly komutátory.  Nejen 
díky náročné údržbě, seřízení a náchylnosti k poruchám, ale také kvůli jiskření, které bylo 
zdrojem elektromagnetického rušení.  Problém,  společně  s  komutátorem,  byl  odstraněn po 
příchodu  bezkartáčových,  elektricky  komutovaných  motorů  (EC).  Konstrukce  EC motoru 
Maxon je popsána na obr. 13. 

Informace o natočení motoru poskytují řídící jednotce tři Hallovy sondy. Ta přepíná 
proud do sekcí vinutí, nebo-li zajišťuje elektronickou komutaci. Dále se užívají inkrementální 
snímače, abychom získali rovnoměrný moment pomocí řídicí jednotky, která digitálně vytváří 
kvazisinusový průběh proudu. EC motory čtyřpólové dosahují větších výkonů (až 200 W) a 
mechanického momentu, než dvojpólové, při stejně malých rozměrech.
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Obr.  13:  Elektricky  komutovaný  motor  
Maxon v řezu
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Zásadní  výhody  EC  motorů  spočívají  ve  spolehlivosti,  širokém  pásmu  řízení 
rychlosti, v malých rozměrech, krátké časové konstantě rozběhu a, v případě využití již 
zmíněného inkrementálního snímače, rovnoměrném průběhu momentu.
 
5.1.2   Další druhy motorů 

Následující  druhy motorů  nejsou  zdaleka  tak  často  využívané,  jako  ty  doposud 
zmíněné. Důvodem jsou především jejich atypické vlastnosti, kterých je však možné využít 
v nekonvenčních úlohách.

● Krokové motory se vyznačují diskrétním počtem poloh statoru v průběhu jedné 
otáčky a číslicovým řízením. Umožňují velice přesné nastavení polohy (0,9° na 
krok) a stabilně v ní setrvat i přes působící síly, pro což jsou využívány v robotice.

● Lineární motory zprostředkovávají translační pohyb, jelikož je stator motoru 
rozvinut v přímce a jsou konstrukční variantou všech předešlých druhů motoru. 
Uplatnění nachází v dopravě jako pohon vlakové soupravy na magnetickém polštáři 
(MAGLEV) a v přesných obráběcích strojích CNC.

● Ultrazvukové piezoelektrické motory jsou zvláštní skupinou pohonů založených na 
obráceném piezoelektrickém jevu (deformace způsobaná elektrickým polem). 
Princip činnosti (obr. 14) spočívá v buzení jednotlivých piezoelektrických elementů 
statoru dvěma fázově posunutými signály, jenž vytváří postupnou elastickou vlnu. 
Ta způsobí eliptický pohyb statoru, který uvádí rotor, přes třecí kroužek, do chodu. 
Ikdyž jsou v mechatronických systémech doplňovány regulátory, jenž jsou 
založeny na fuzzy logice pro lepší využití vlastností, nejsou tyto motory určeny pro 
trvalý chod kvůli tření. [4]

5.1.3   Hydraulické a pneumatické výkonové převodníky

Svoji  nezastupitelnou  pozici  si  uchovaly  především  díky  příznivému  poměru 
hmotnost-výkon,  možnosti  zástavby  do  konstrukce  stroje  a  schopnosti  vykonávat 
požadované pohyby bez převodových mechanismů. V porovnání s elektromechanickými 
akčnimi členy, hlavní nevýhodou může být příliš dlouhá časová odezva.
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Obr.  14:  Princip  činnosti  ultrazvukového 
piezoelektrického motoru
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Hydraulické  akční  členy jsou  založeny  na  principu  Pascalova  zákona 
prostřednictvím  kapalného  média  (obvykle  hydraulického  oleje),  konstruovány  jako 
pístové dvojčinné, proporcionální či  nespojité. Vykazují :

● vysoké pracovní tlaky a velké vyvozené síly či momenty při přijatelných dobách 
přestavení;

● velkou variabilitu převodu rychlostí a pohybů mezi hydrogenerátorem a 
hydraulickým motorem;

● schopnost kombinovat hydraulický převod s jinými druhy přenosu energie. 

Pro tyto specifické vlastnosti  jsou uplaňovány u stavebních a dopravních strojů, 
lisů,  manipulátorů,  robotů  a  jiných  mechatronických  systémů,  kde  jsou  poloha  a  tlak 
snímány  senzory  a  přesně  regulovány  nadřazenou  řídící  jednotkou.  V  automatizační 
technice jsou též využívány pro regulaci ventilů a regulačních klapek.

Pneumatické akční  členy využívají  plynného média k převedení  tlaku na sílu či 
výchylku a podle pohybu výstupního prvku rozdělujeme na posuvné, rotační a kyvné. Své 
prvenství si doposud udržují dvoupolohové pístové pohony pro svůj velký zdvih, značnou 
výstupní  sílu  či  moment,  spolehlivost  a  robustnost.  V  náročnějších  automatizačních 
úlohách jsou však nyní preferovány bezpístnicové pohony, které mohou mít magnetický 
přenos síly mezi pístem a vnějším unašečem, ohebnou pístnici nebo mechanické spojení, 
doplněné „zipovou“ uzávěrkou před i za pístem a hydraulickým či elektrickým tlumením 
rázu  (Festo).  Tyto  akční  členy jsou  také  často  uplatňovány u pneumaticky ovládaných 
ventilů, které regulují průtok média.
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Obr. 15: Řez hydraulickým válcem
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5.1.4   Mikroelektromechanické systémy (MEMS)

MEMS  představují  nekonvenční  perspektivní  systém,  ve  kterém  se  skloubila 
technologie  piezoelktrických materiálů  a  křemíková technologie  integrovaného obvodu. 
Ikdyž dosahují rozměrů mezi 20 µm a 1 mm, obsahují řídící jednotku pro zpracování dat, 
mikroprocesor a řadu komponentů,  které reagují  na vnější podněty jako jsou senzory a 
aktuátory.  Vykazují  funkce inteligentního obvodu jako např.  komunikace s nadřazeným 
procesorem, autokalibrace, vlastní diagnostika apod. Nyní jsou používány především jako 
snímače rychlosti (i ve funkci gyroskopu) a upltnění nachází v automobilismu (aktivátory 
airbagů, spínače bezpečnostních pásů aj.), ale i v letectví, kosmonautice či lékařství. [4]

5.2     Senzory

Rychlý  vývoj  mikroelektroniky  přispěl  k  vzniku  inteligentních  senzorů.  Jejich 
funkcí není jen zjišťování přítomnosti různých fyzikálních veličin, ale i zpracovávání a 
vyhodnocování  signálů  přímo  v  senzoru  a  komunikace  s  nadřazeným řídícím  členem. 
Základními  strukturálními  prvky  senzorů  jsou  čidla,  obvody  pro  úpravu  signálů,  A/D 
převodník, mikroprocesor pro zpracování a analýzu signálů a obvody pro obousměrnou 
komunikaci s okolím.

Zaměříme-li se na mechatronické pohonové soustavy, součástí jejich regulovaného 
elektrického obvodu jsou snímače elektrických veličin (napětí, proud) a polohy, jakožto i 
rychlosti získané její derivací.

Snímače polohy lze rozdělit na:

● inkrementální senzory (na optickém principu)
● Hallovy sondy
● tachogenerátory
● inkrementální senzory (na magnetickém principu)

Právě poslední zmíněné jsou moderním prvkem MTS. Magnetické inkrementální 
senzory využívají  změny ohmického  odporu  mikroelementů  z  NiFe,  která  je  vyvolána 
změnou  směru  magnetického  pole.  Při  stejné  či  vyšší  citlivosti,  než  kterými  disponují 
Hallovy sondy či optické senzory, zaujímají podstatně menší prostor.

Mezi  senzory  tzv.  třetí  generace lze  poprávu  zařadit  mikro-opto-elektro-
mechanické  systémy  (MOEMS),  které  mají  na  výstupu,  oproti  klasickým  sousatvám, 
světelný tok. Mimo jiné výhody, které využití světlovodů nabízejí,  patří  nenarušitelnost 
senzorů  magnetickými  a  elektrickými  poli.  Jsou  tedy  přesnější,  rychlejší  a  mnohem 
menších rozměrů.

5.3     Obecný popis mechatronických pohonových soustav

Jelikož  je  možné  na  pohonové  soustavy  narazit  téměř  na  každém  kroku  a 
projektování prostřednictvím mechatronickýho přístupu nabízí široké spektrum možností 
návrhu, je  prakticky  nemožné  provést  jednoznačnou  kategorizaci  mechatronických 
pohonových soustav. 

Podíváme-li  se na ně jako na energetické soustavy,  lze  rozpoznat  konventory,  v 
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nichž dochází k přeměně energie. Jako jejich příklad uveďme motory, které převádí energii 
elektrickou na mechanickou a generátory tyto druhy energie převádí přesně naopak. Dále 
můžeme  zmínit  transmise přenášející  energii  z  místa  na  místo,  avšak  na  rozdíl  od 
konventorů  její  druh  nemění  stejně  jako  tránsformátory,  které  však  mění  poměr  dvou 
základních  složek  výkonu.  Vedle  technologických  artefaktů (pracovních  strojů) 
vykonávající předem definovanou činnost, je nutné zmínit informační a řídicí subsoustavy, 
které získávají a zpracovávají informace, které poté využívají k řízení důležitých činností, 
jenž v soustavě probíhají. [3]

Pak  lze  takovouto  pohonovou  soustavu  schématicky znázornit  způsobem,  který 
představuje obr. 16.

5.4     Srovnání mechatronických a klasických pohonových soustav

Základními rozdíly, ktéré byly nastoleny mechatronikou, lze názorně představit její 
přínos pro pohonové soustavy. Pro klasické pohonové soustavy jsou charakteristické:

● hmotné a tuhé prvky (kotvy elektromotorů, hřídele, ozubená kola)
● složité mechanismy
● monotónní pohybové schopnosti, převážně konané konstantní rychlostí
● přesnost je určována tolerancemi v ozubených kolech, mechanismech aj.
● ojedinělé využití počítačového řízení, spíše manuální či poloautomatické
● rozměrné soustavy s mnoha stupni volnosti
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Obr. 16: Obecné schéma řízené pohonové soustavy
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Mechatronické pohonové soustavy lze definovat takto:

● zjednodušené mechanismy
● proměnlivé pohybové schopnosti, konané různými stupni rychlosti
● elektronická synchronizace pohybů
● přesnost je určována zpětnovazebními obvody
● automatické adaptivní a programovatelné řízení
● malé, lehké a málo hmotné kompaktní soustavy

Mechatronika  přináší  řadu  změn  ve  vlastnostech  a  struktuře  mechanismů 
pohonových soustav, kterých dosahuje:

● Zkvalitňováním vlastností mechanismů obohacením o inteligetní mechatronické 
komponenty a moduly, které přispívají ke zvýšení provozních parametrů moderních 
technických soustav.

● Zjednodušováním či náhradou mechanismů využitím subsoustav a modulů jiné 
fyzikální podstaty nebo mikroprocesorů, snímačů a akčních členů.

● Syntézou mechanismů za použití integrovaných mikroprocesorových soustav, které 
při vyšší spolehlivosti jsou schopny realizovat mnohem větší množství funkcí.

● Prostorovou a funkční integrací, které je dosaženo  prostřednictvím 
mechatronického přístupu, a tedy paralelního a sériového konstruování. Pro tyto 
konstrukce jsou specifické malé rozměry a větší výkony, což zároveň vede k 
úsporám energie. 
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Moderní automobil ukrývá přes 200 motorů různých rozměrů a jejich množství se 
stále  zvyšuje.  Představuje  též  rozsáhlou  síť  elektrických  obvodů  se  senzory  různých 
podstat, jejichž množství je úměrné počtu stavů, které je třeba kontrolovat. Tedy i těch, o 
kterých  ani  řidič  nemá  přehled  a  jsou  automaticky  regulované  řídícími  systémy.  Lze 
hovořit o projevech inteligentních reakcích na náhlé situace, jenž jsou charakteristické pro 
mechatronický výrobek, kterým se moderní automobil již stal.

Řízení automobilu, které je prioritní funkcí, bude ještě delší dobu reprezentována 
vtahem člověk-stroj,  proto je cílem zautomatizovat funkce,  které nevyžadují přítomnost 
lidské  osoby.  Následující  příklady  inovací  subsystemů  novodobého  automobilu  jsou 
založeny na této úvaze.

6.1     Aktivní snímače rychlosti kol

Inovací v přesném měření rychlosti pohonových soustav jsou ASB (Active Sensor 
Bearing), nebo-li aktivní snímače rychlosti kol. Na základě změny magnetického pole je 
vypočítána rychlost otáčejícího kola a tyto informace jsou předávány výpočetní jednotce, 
která tak může zajistit jizdní stabilitu a zvýšení provozní spolehlivosti.

6.2     „Inteligentní“ stěrače

Dešťový senzor, který je zabudován na vnitřní  straně čelního skla pod zpětným 
zrcátkem, je složen ze dvou skupin diod vyzařujících infračervené záření a snímací diody, 
která toto záření zachytává. Zaznamená-li pokles intenzity, jenž byl způsoben přítomností 
kapek vody na čelním skle a tím porušena podmínka lomu, systém vyhodnotí intenzitu 
deště a spustí proces stírání v odpovídajícím stupni rychlosti, případně současně uzavře 
okna automobilu.

6.3     Automatická „inteligentní“ převodovka

Tyto  inteligentní  převodovky se  přizpůsobují  stylu  jízdy  řidiče  (rychlá,  pomalá 
jízda či jízda v terénu) a provozním podmínkám v reálném čase.  Pomocí počítačového 
systému analyzuje mj. i profil vozovky (pravidelnost zatáček, mírné či prudké klesání či 
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Obr. 17: Popis diod dešťového senzoru
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stoupání)  a  volí  optimální  převod vzhledem k pracovnímu stavu motoru.  Zaručuje  tak 
plynulost  jízdy,  pohodlí  řidiče  a  snížení  spotřeby  paliva,  což  je  pozitivní  i  z 
environmentálního hlediska. [1]

6.4     Softwarové rozdělení točivého momentu kol

Technologická inovace, která poskytuje automobilu maximální trakci a výbornou 
dynamiku, využívá adaptivního pohonu všech kol 4x4. Ten podle potřeby rozděluje točivý 
moment mezi přední a zadní nápravu.

Volitelný elektronický diferenciál (obr. 18) s omezeným prokluzem, nacházející se 
na zadní nápravě,  dodává zvýšený točivý moment na kolo, kde je ho více potřeba. Při 
náhlém manévru, například při vyhýbání se překážce, dostane kolo s lepší přilnavosti až 
70% dostupného točivého momentu (obr. 19). [10]

Jedná  se  o  jednu  z  inovací  mechatronického  charakteru,  které  byly  použity  v 
modelu Insignia automobilové společnosti Opel. Důkazem, že mechatronika je ekvivalencí 
konkurenceschopnosti, je zisk ocenění Auto roku 2009.  
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Obr. 18: Elektronický diferenciál s omezeným prokluzem

Obr. 19: Rozložení točivého momentu na zadní nápravu



7       Závěr

Z  jednotlivých  srovnání  klasických  a  mechatronických  pohonových  soustav  v 
průběhu práce je zřejmé, proč je mechatronika označována za nejperspektivnější složku 
evropských  vzdělávacích  programů  a  po  právu  z  mnoha  směrů  podporována.  Její 
nepředstavitelně velký potenciál je možné ještě zvyšovat integrací dalších nezlačleněných 
disciplín  disponující  novými  schopnostmi,  které  by  přispěly  k  umocnění  synergického 
efektu.

Výhody mechatronického přístupu jsou již natolik značné, že jich je využíváno i 
obory netechnického  charakteru  a  inteligence  mechatronických  výrobků se  nebezpečně 
rychle blíží k lidské, proto stále více vystupuje do popředí tzv.  „prométheovský komplex 
soudobé filosofie“. Budou-li však firmy a společnosti, jejichž výrobky jsou jakkoli spjaty s 
pohonovými  soustavami,  splnit  požadavky,  které  jsou  kladeny  environmentem, 
konkurenceschopností  a  stále  silnější  humanizací,  musí  se  smířit  s  faktem přítomnosti 
mechatronického inženýra ve svých řadách.

Při  tvorbě  této  bakalářské  práce  jsem  se  snažil  eliminovat  fádnost  a  obohatit 
důležité poznatky o nejnovější zajímavé a inspirativní objevy a inovace. Velkou výhodou 
mi bylo „nahlédnutí“ do magisterského studia a vytvořit si tak jasnou představu, jenž jsem 
se v této práci pokusil uplatnit. Proto věřím, že bude alespoň částečně stejným přínosem 
pro případného čtenáře, jakým pro mne byla její tvorba. 
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