FAKULTA STROJNÍ

ČVUT v Praze
Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze by se podle jména měla zabývat stroji. Stroj je pojem, který nás provází od
počátku údobí, kterému říkáme průmyslová revoluce. Působnost fakulty je však daleko širší, což pochopíme až při zjištění, že chceme-li
cokoli vyrábět průmyslově, musíme pro to použít postupy strojního inženýrství, které strojní fakulta předává budoucím inženýrům a dále
je rozvíjí. Při tom vyrábět průmyslově znamená buď vyrábět v sériích, bez lidské námahy a s minimálními náklady nebo znamená vyrobit
jediný kus, ale se špičkovými vlastnostmi všeho druhu od přesnosti po materiálové charakteristiky, které nejsou podomácku nebo v jednoduché výrobní dílně dosažitelné. Strojní inženýrství tak poskytuje metody a poznatky pro výrobu běžných výrobků (např. automobilů,
domácích spotřebičů, výrobních strojů), „high tech“ výrobků (např. mobily, čipy, CD či MP3 přehrávače, chemické látky, léky) na hromadných výrobních linkách nebo pro výrobu třeba unikátních fyzikálních či lékařských přístrojů, astronomických teleskopů, částicových
urychlovačů nebo kloubních protéz. Strojní fakulta je tak vlastně teoretickým i aplikačním základem téměř veškerého průmyslu.

T

omuto širokému záběru odpovídá
spektrum jednotlivých ústavů a jejich
náplně pedagogické, výzkumné, vývojové
i konz u ltač n í. Ústav mater iá lového
inženýrst ví se zabý vá v ýrobou
a vlastnostmi potřebných materiálů od
tradičních kovov ých přes plastické po
současné i budoucí produkty
nanotechnologie. Nanotechnologie jsou
ve středu zájmu ústav u f yziky. Na to
navazuje ústav strojírenské technologie
s komplexními poznatky o v ýrobních
postupech. Jiným klíčovým základem je
způsob získ ání energ ie pro pr ů mysl
a lidskou činnost, kterým se zabývá ústav
mechaniky tekutin a energetiky. Moderní
stroje a výrobní postupy jsou založeny na
nejnovějších poznatcích matematiky,
f y zik y a inž ený rsk ých věd. Ústav
technické matematik y se zabý vá
modelováním jednoho z nejsložitějších
dějů v našem fyzikálním světě – proudění
tekutin. Ústav mechaniky, biomechaniky
a mechat ron ik y roz v íjí mecha n ické
principy určení a návrhu funkce strojů,
a to ve spojení s elektronikou
a inteligentním počítačovým řízením,
s jejich realizovatelností z dostupných
materiálů s vazbami na biomechaniku.

FEM model obráběcího stroje Trijoint 900H
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Ústav v ýrobních strojů a mechanismů
poskytuje jak poznatky o konstruování,
jak navrhnout výrobek, tak o konstrukci
strojů použitých pro výrobu v průmyslu.

ků je spojen s řadou řídicích a provozních
míst, která musí být obsazena odborníky
vzdělanými právě v oborech, které tvoří
dnešní strojní fakultu ČVUT.

Řešení pohybu soustavy mnoha poddajných těles na vysoceparalelním počítači

Dnes v íce ne ž kdy d ř íve musíme ve
s t r ojíc h m ě ř it , ř íd it a z pr a c ov á v at
informace. Tuto oblast zajišťuje ústav
př íst rojové a ř íd ic í tec hn i k y. Ústav
automobilů, kolejových vozidel a letadlové
techniky pokrývá naše rostoucí potřeby
doprav y. Ústav techniky prostředí se
zabý vá zařízeními uprav ujícími naše
bezprost řední životní prost ředí
v budovách. Procesy vzniku
potravinářských a chemických výrobků
jsou také formovány stroji, čemuž se
věnuje ústav procesní a zpracovatelské
techniky. Každá inženýrská a průmyslová
činnost je nakonec v ž dy měřena
ekonomikou. Jak podnik y efektiv ně
a ekonomicky spravovat je středem zájmu
ústavu řízení a ekonomiky podniku.
Z výčtu činností, které jsou absolventi strojní fakulty schopni zajišťovat, je
zřejmé, proč s oživením průmyslové výroby v České republice nastal tak obrovský
zájem o mladé a schopné absolventy této
fakulty. Bez nich samozřejmě není myslitelný vývoj a pokrok ve strojírenských
technologiích a v pr ůmyslové v ýrobě
obecně, ale dokonce není možná ani moderní soﬁstikovaná průmyslová výroba.
Provoz moderních průmyslových podni-
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Mechanika a mechatronika
Pod mechanikou si většinou představíme
nauku o mechanismech. Mechanika nás
však provází na každém kroku, aniž si to
uvědomujeme. Téměř každý složitější objekt, určitě vše, co se hýbe, v sobě skrývá
nějaký mechanismus. Bez mechaniky by se
jevy v technice, ale i v našem běžném životě nedaly vysvětlit. Mechanika je na odboru mechaniky a mechatroniky ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
strojní fakulty ČVUT v Praze rozvíjena
v několika směrech. Počítačová mechanika
umožňuje simulovat funkci a chování mechanických systémů v podobě virtuálních
prototypů; tradiční nauka o mechanismech
dnes přináší klíčové inovační náměty pro
nové stroje a mechatronika představuje budoucnost strojního inženýrství.
Počítačová mechanika si stále znovu
klade otázku, jak v počítači modelovat mechanické děje našeho světa od velkých pohybů po vysokofrekvenční kmitání. Jednou
z klíčových teoretických i nesmírně praktických otázek je časová náročnost náhrady
reality modelem v počítači. Na odboru mechaniky a mechatroniky vznikla řada postupů efektivního řešení modelů dnešními
i budoucími vysoce paralelními počítači.
BŘE ZEN– DUBEN 2 0 07

Redundantně poháněná paralelní kinematická struktura Sliding Star jako funkční model
obráběcího stroje s novými vlastnostmi

Nauka o mechanismech je živoucí
organismus. Staré mechanismy se přestávají používat, umírají (např. mechanismus
klapky psacího stroje), ale nové mechanismy vznikají, rodí se. Příkladem jsou
paralelní kinematické stroje, které jsou na
odboru mechaniky a mechatroniky intenzívně rozvíjeny. Byl vytvořen koncept redundantně poháněných paralelních kinematických struktur, které odstraňující
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současně zv ýšily všechny mechanické
vlastnosti (tuhost, dynamiku, přesnost)
obráběcích strojů dvakrát až čtyřikrát.
Mechatronika je v našem denním životě přítomna od přístrojů v domácnosti přes
automobily po průmysl. Mechatronika je
interdisciplinární obor, který se zabývá
spojením inteligentního počítačového řízení a rozhodování prostřednictvím elektroniky se stroji a mechanickými systémy,
mluví se o synergické integraci strojů
s elektronikou a inteligentním počítačovým řízením. Jejím důležitým rysem je
inteligence. Každý, kdo se seznámí s principy a příklady mechatronických výrobků,
je vystaven pokušení zjednodušujícího pohledu na mechatronické aplikace. Na první
pohled se zdá, že vše je náhle prostě jednoduché. Stačí vzít jakýkoli fyzikální systém,
doplnit ho čidly, pohony a řízením a může-

me získat báječné aplikace, kdy lze vše řídit, zlepšit, učinit optimálním, vše ovlivnit,
vše vytvořit. To je prvotní mechatronický
entusiasmus. Záhy se však ukáže, že vytvoření mechatronické aplikace není zdaleka
tak jednoduché. Většina mechatronických
aplikací narazí na přerušení řídicí smyčky,
v níž něco schází nebo není realizovatelné,
tok energie nebo informace je přerušen,
chybějí čidla nebo pohony nebo scházejí
jiné vlastnosti fyzikálního systému. Tento
nedostatek je nutné nejdříve odstranit
úpravou fyzikálního systému. Většina mechatronických aplikací je založena na patentu, který odstraňuje tento nedostatek
úpravou fyzikálního systému. Na odboru
mechaniky a mechatroniky vznikla řada
takových příkladů od nekývajícího jeřábu
přes paralelní kinematické struktury po
mechatronický nosník, který může zvýšit
dynamickou tuhost stokrát a odstranit vliv
vlastních frekvencí. Další infomace lze
nalézt na http://mech.fsik.cvut.cz a na
http://www.mechatronics.cz.

Mechatronický nosník zvyšující
dynamickou tuhost pomocí pružného
bodu v prostoru

Výzkumné centrum spalovacích motorů
a automobilů Josefa Božka
Automobil patří k vrcholným výsledkům
inženýrské invence 20. století i k výrobkům, které dávají člověku pocit svobody
díky individuální mobilitě. Podílí se na po-

Pareto množina vlastností obráběcích
strojů na trhu dnes a v budoucnosti

singulární polohy v pracovním prostoru
a podstatně zvyšují mechanické vlastnosti.
Byl vytvořen koncept redundantně měřených kinematických struktur, které podstatně zvyšují přesnost měření poloh objektů v prostoru a umožňují samokalibraci,
samourčení rozměrů mechanismu. Byla
vyvinuta nová metodika návrhu paralelních kinematických struktur, která podstatně zvyšuje tvořivost konstruktérů. Příkladem jsou nové mechanismy obráběcích
strojů Trijoint 900H a SlidingStar, které

w w w.sciam.cz

Experimentální stand pro výzkum pasivní bezpečnosti chodců

SCIENTIFIC AMERICAN ČESK É V YDÁNÍ

31

vého trendu vzniklo z iniciativy ČVUT v Praze Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů
Josefa Božka v rámci programu výzkumu řízeného
M Š M T ČR . C e nt r u m ,
připomínající tradici
ČVUT ve výzkumu automobilů od r. 1815, představuje projekt transdisciplinárního výzkumu, řešený
spoluprací Fakulty strojní
a Fakulty elektrotechnické
ČV U T v Praze, a faku lt
strojních Technické univ e r sit y v L ib erc i , V U T
v Brně a VŠB-TU Ostrava
spolu s TÜV UVMV s.r.o.
a Ricardo Prague s.r.o., na
Laboratorní model čtvrtauta s lineárním motorem místo
němž se podílí 130 pracovtlumiče pro řízené pérování (spolupráce FS a FEL)
níků.
kroku techniky nejen ve strojírenské, ale
Činnost Výzkumného centra Josefa
i řídicí – mechatronické, výrobně-techno- Božka se koncentruje na výzkum nových
logické, materiálové i ekonomicko-mana- řešení a optimalizaci současných koncepžerské sféře, přispívá k zaměstnanosti při cí pístových motorů pro vozidla i energesvé výrobě, provozu i likvidaci. Na druhé tiku, hnacích agregátů automobilů a kostraně je zdrojem a někdy i symbolickou nečně vybraných problémů kompletních
materializací energetických, ekologických vozidel. Mezi výstupy jsou optimalizovai sociologických problémů současného lid- né způsoby zvyšování výkonu a účinnosti
stva. Jejich závažnost stoupá s rostoucím motorů přeplňováním turbodmychadly ve
potenciálem rozvojových zemí, které se více stupních i tlakovými výměníky, zlepzákonitě chtějí dostat na úroveň rozvinuté
postindustriální společnosti.
Zvláště v České republice vzrostl
v průběhu ekonomické transformace význam v ýroby vozidel mnohonásobně,
neboť mohl vyjít z velké technické tradice a personálního zázemí strojírenských oborů. Důležité je, že tento vzestup výroby provází činnost výzkumná
a vývojová. Pro podporu tohoto vývojo-

Výrobek vyrobený nanotechnologií z atomů

Složité proudění spalin v komínu
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šování účinnosti převodů, kombinace bezklikového motoru s lineárním motorgenerátorem, použití alternativních paliv i nových způsobů řízení motorů. Současně se
aplikují výstupy z částí projektu, speciﬁcky zaměřených na mechatronické prvky
inteligentní regulace motorů a vypružení
vozidel i aplikaci mikroelektroniky na řízení a přenos informací v sítích vozidel.
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V oblasti pohonových ústrojí vozidel
jde o automatizaci mechanických převodovek o vysoké účinnosti a novou koncepci
elektrických přenosů výkonu s akumulací
energie v hybridním uspořádání. Tyto dílčí cíle nejsou splnitelné bez optimálního
inteligentního řízení provozu celých vozidel i jejich částí (motorů, převodovek, brzd,
vypružení) i zvyšování komfortu a bezpečnosti posádky vozidla i dalších účastníků
silničního provozu, jako např. chodců. Tím
centrum naplňuje spojení hlavních technických, ekologických i emotivních požadavků na vozidla.
Realizace řešení si vyžádala obecněji
zaměřené výzkumné práce jak v oblasti teorie a simulace mechaniky, aerodynamiky,
termodynamiky i řízení složitých systémů,
tak vyhledávacích i validačních experimentů. Centrum má četné spolupráce jak
se společnostmi v ČR, tak v Evropě i USA,

Kogenerační jednotka TEDOM- IFA

řeší části 3 integrovaných projektů 6. rámcového programu EU v oblasti motorů
osobních i nákladních vozidel a zavádění
vodíkové energetiky v dopravě. Výsledky
Centra jsou rozšiřovány odborným časopisem Journal of Middle European Construction and Design of Cars a pomocí
webové domény http://bozek.cvut.cz. Projekt se ukázal jako velmi přínosný pro tuzemský automobilový průmysl, podílející
se valnou měrou na rostoucím exportu produktů s vysokou přidanou hodnotou.
Kontakty:
Fakulta strojní ČVUT v Praze
Technická 4, 166 07 Praha 6
http://www.fs.cvut.cz
Oddělení vnějších vztahů
Tel.: +420 224 352 898
Fax: +420 224 310 292
infovnejsi@fs.cvut.cz
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Vzdělávací programy
Škody auto a.s. ve spolupráci s vysokými školami
O projektech
Cílem projektů je zkvalitnění vzdělávání absolventů vysokých škol, aby jejich
kvalifikace více odpovídala skutečným požadavkům průmyslových podniků
Spolupráce vysokých škol s externími partnery, kteří zajišťují přednášky, nebo
v jejich prostorách přímo probíhá část výuky
100% dotace EU/ČR (75% / 25%)
V současné době se projektů účastní cca. 500 studentů

Probíhající projekty
Inovace a realizace studijního oboru „Mechatronika“
(Reg.č.CZ 04.1.03/3.2.15.1/0110)
http://www.fm.vslib.cz/htm/fakulta/projekt_ME.htm

Inovace a realizace studijního oboru „Elektronika
a aplikovaná informatika v kontextu potřeb
automobilového průmyslu“
(Reg.č.CZ 04.1.03/3.2.15.1/0056)
http://esf.fel.zcu.cz/

Inovace a realizace studijního oboru „Dopravní a manipulační
technika pro strategické požadavky průmyslu”
(Reg.č. CZ 04.1.03/3.2.15.2/0380)
http://www.inovace-dmt.fs.cvut.cz/index.php

Inovace magisterského studijního oboru „Inženýrská informatika v
dopravě a spojích” v kontextu potřeb automobilového průmyslu”
(Reg.č.CZ.04.1.03/3.2.15.2/0352)
http://www.lss.fd.cvut.cz/oprlz/

Co můžete očekávat?

w w w.sciam.cz
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