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modelování a simulace

Obr. 10. Ukázka výsledků simulace pohybu 
zdvihového pístu
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ve válci, které působí přes prizmatický spoj 
na příslušné mechanické prvky. Výkon čer-
padla ovládá řídicí jednotka v závislosti na 
pohybu ventilu ovládajícího zdvihový hyd-
raulický válec (posuv zdvihového pístu). 
Tento jednoduchý model může být v poz-
dějším stadiu vývoje rozveden do větších 
podrobností.

Jakmile je k dispozici úplný model tvoře-
ný hydraulickou, mechanickou a řídicí čás-
tí, lze systém simulačně ověřit, přičemž cí-
lem bude zjistit, jak se systém bude chovat 
jako celek.

7. Výsledky simulace

Ukázka výsledku simulace je na obr. 10. 
Operátor (řidič) zadává příkaz ke zvednutí 
lžíce a předpokládá, že zařízení bude rych-
le akcelerovat na maximální rychlost. V gra-
fech na obr. 10 jsou ukázány časové průběhy 
polohy pístu zdvihového válce a jeho rych-
losti. Podobně lze znázornit další proměn-
né v systému, jako je např. síla generovaná 
hydraulickým válcem. Následně je možné 
porovnávat výsledky simulace s požadova-

nými návrhovými parametry a zkoumat roz-
díly mezi nimi.

Jakmile je systém na dané vyšší úrovni 
sestaven tak, že odpovídá zadaným požadav-
kům, lze přikročit k podrobnějšímu návrhu. 
Do modelu je možné zavést další vlivy, např. 
dynamiku čerpadla, tření pístu ve válci, uza-
vřenou smyčku řídicí jednotky apod., a prů-
běžně zajišťovat, do jaké míry model dosa-
huje provozních vlastností požadovaných od 
výsledného stroje.

8. Závěr

Článek popisuje některé aspekty návrhu 
těžkých stavebních strojů v jednotném simu-
lačním prostředí Matlab a Simulink. Přínosem 
jednotného návrhového prostředí je možnost 
propojit v jediném modelu několik profesních 
oblastí a poté komplexně posoudit chování na-
vrhovaného stroje již ve stadiu jeho hrubého 
návrhu, který lze poté dále zjemňovat a upřes-
ňovat. Další předností je ekonomicky úspor-
ný proces vývoje, kdy pro prvotní návrh stro-
je není třeba vyrábět jednotlivé části jeho me-
chanismu. Jednou sestavený model v prostředí 
Matlab a Simulink lze navíc využít při vývoji 
dalších strojů či jejich variant, a to v různých 
stadiích jejich vývoje.
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Příprava konference ISTI Forum �00�

V rámci iniciativy ISTI (Information Sys-
tems and Technologies for Industry neboli 
také IS/IT for Industry) se v Kongresovém 
a sportovním centru v Nymburku uskutečni-
la ve dnech 28. února až 1. března 2007 kon-
ference ISTI Forum 2007. Šlo o druhou akci 
tohoto jména, navazující na množství semi-
nářů a konferencí věnovaných problematice 
pořizování a využívání dat a informací v prů-
myslu. Již tradičně na ní své produkty a služ-
by představilo mnoho významných společ-
ností, jež svými aktivitami pokrývají široké 
spektrum využívání informatiky v průmys-
lových podnicích (v dalším textu jmenovány 
bez uvedení jejich právní formy).

Sběru dat při použití čárových kódů a 
RFID a jejich zpracování zejména při sledo-
vání výroby, správě skladů atd. věnovala po-
zornost firma Point.X. O využívání informací 
na úrovni systémů typu MES, vytváření mo-
dulárního MES a o jeho vazbě na IS v pod-
nikové úrovni referovaly firmy Kontron (nyní 
Merz) a Ipesoft (informovala o svém úmys-
lu rozšířit aktivity mimo území Slovenska). 
Úrovni technologických zařízení se dále vě-
novala firma I&C Energo, a to zejména v ob-
lasti energetiky – od správy kabeláže po tech-
nický monitoring. Na podnikovou energetiku, 
především na efektivní nákup energií, byla 
zaměřena i přednáška firmy OSC.

Velmi zajímavé příspěvky přednesly spo-
lečnosti zaměřující se na software pro vývoj 
produktů a technickou přípravu výroby – In-
cad, UGS PLM Solutions, Syconix a Gedas 
ČR. Prezentace ukázaly mj. využití těchto 
nástrojů k propojení výroby se systémy ERP, 
k simulaci výrobních linek, ke správě doku-
mentace apod.

Otázkám bezpečnosti IT se věnovala fir-
ma GiTy, která také předvedla živou ukázku 
videokonference, při níž mohli její účastníci 
diskutovat se zástupci firmy v různých mís-
tech Evropy.

V hojném počtu byly prezentovány pro-
dukty pro podnikovou úroveň řízení. Firma 
Oracle v zásadní přednášce přestavila svou 
vizi komplexního sortimentu produktů a slu-
žeb pro konečného zákazníka. Na ni navázali 
její partneři – Deloitte Technology se zkuše-
nostmi se štíhlou výrobou (lean manufactu-
ring) a ICZ s případovou studií řešení pro 
společnost OEZ. Firma SAP ČR představila 
řešení pro střední a menší výrobní společnos-
ti, Abra Software se věnovala obchodním úlo-
hám využívajícím pokročilé metody zpraco-
vání dat, Statsoft využití statistických metod 
pro kontinuální zlepšování procesů ve výrob-
ním podniku a Altec řízení projektů.

Přednášky vcelku přinesly různé pohle-
dy na poměrně složitý proces využívání IT 

v průmyslu. Celkový dojem utvrdil poslu-
chače v názoru, že pro efektivní využití IT je 
nutná komplexnost v různých rovinách – od 
sběru dat z technologického procesu a okolí 
společnosti po vyhodnocování klíčových uka-
zatelů výkonnosti (KPI), a to na základě přes-
ných a hodnověrných informací od technic-
ké přípravy výroby a návrhu produktu, přes 
plánování, výrobu až po expedici a vazbu na 
bankovní systémy. Jen takový komplexní pří-
stup umožňuje plně využít informace, který-
mi podnik disponuje, ke zvyšování jeho kon-
kurenceschopnosti na současných velmi ná-
ročných trzích.

Konference ISTI Forum 2007 se setkala se 
značným zájmem odborné veřejnosti, zúčast-
nila se jí stovka specialistů. Šlo o již 63. akci 
pořádající firmy AD&M (http://www.adam- 
-ova.cz), věnující se problematice využívání 
informací v průmyslu systematicky již dru-
hou desítku let. Na stránkách http://www.isti-
forum.com lze nalézt všechny základní infor-
mace, programy a anotace přednášek z kon-
ferencí ISTI Forum 2006 a 2007.

Na uvedené adrese budou též postupně 
zveřejňovány aktuální informace o konferen-
ci ISTI Forum 2008, která se uskuteční opět 
v Nymburku, a to 5. a 6. března 2008.

(ra)




