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VPLYV HLUKU NA BEZPEČNOSŤ ZAMESTNANCOV VO 
VYBRANOM PODNIKU 

IMPACT OF NOISE  ON THE SAFETY OF EMPLOYEES IN 
THE SELECTED COMPANY 

SIMONA BAKOŠOVÁ – MIROSLAV ŽITŇÁK 
 

Abstract  

The thesis is focused on physical factors that affect the safety of employees in selected 
production halls of the company, where we focused primarily on identifying one of the most 
risk factors, which is noise. Noise can be classified as one of the most important physical 
factors that ensure the quality of the working environment and is also of great importance for 
the well-being of the employee. The aim was to perform noise exposure measurement in the 
selected company with identification of the noisier production equipment and subsequent 
implementation of remedial measures. In the end, we focused on one production facility 
where FMEA analysis was carried out to detect possible risks, where safety measures were 
subsequently designed to eliminate occupational accidents. 

Key words: safety measures, physical factors, noise 
 

1 Úvod 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci musí byť zaistená na základe platných 
legislatívnych predpisov, pričom musí neustále napredovať a zdokonaľovať sa, aby 
dochádzalo k eliminácii pracovných úrazov, chorôb z povolania a v neposlednom rade 
k usmrteniu pracovníka. 

Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, taktiež aj na odstránenie rizík 
a pracovných úrazov, choroby z povolania a mnohých iných poškodení zdravia zamestnanca, 
riešia zákony 124/2006 Z. z. a 355/2007 Z. z. Zákony sa vzťahujú na zamestnancov ale aj 
zamestnávateľov v oblasti výrobnej ale aj nevýrobnej sféry (Bujna, 2017). 

V každej výrobnej organizácii sa stretávame s rizikovými faktormi, ktoré môžu 
poškodiť zdravie pracovníka, preto je potrebný aktívny prístup k bezpečnosti, dodržiavanie 
nariadených opatrení ako aj využívanie príslušných osobných pracovných prostriedkov.  

V pracovnom prostredí pri výrobe spojovacieho materiálu sa stretávame s viacerými 
rizikovými faktormi, ktoré môžu mať negatívny vplyv na zdravotný stav pracovníkov. Medzi 
najzávažnejšie rizikové faktory vo výrobnej organizácii pri práci s lisovacími a valcovacími 
zariadeniami patrí hlučnosť, ktorá je pri takýchto prácach najčastejšia a veľmi ťažko 
odstrániteľná. Hlučnosť má nepriaznivé účinky a na každého pracovníka vplýva inak, taktiež 
môže ovplyvňovať ich výkonnosť,  nie len ich zdravotný stav. Pracovníci, ktorý sú dlhodobo 
vystavovaný hlučnosti, môžu mať zdravotné následky v podobe postupnému poškodeniu 
sluchových orgánov, prípadne môže dôjsť až k strate sluchu a taktiež môže zvýšená hlučnosť 
zapríčiniť nehody počas výkonu pracovnej činnosti. 

K zabráneniu vzniku a negatívnemu pôsobeniu hlučnosti by malo dochádzať už 
v prípravnej fáze výroby, kedy sa riešia všetky možnosti, aby bola hlučnosť čo najnižšia. Ak 
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dôjde k prekročeniu limitných hodnôt expozície hluku, je potrebné aby sa vykonali nápravné 
protihlukové opatrenia. 

 
Hlučnosť 

Pod pojmom hlučnosť môžeme z fyzikálneho hľadiska definovať zvuk, ktorý sa skladá 
z periodickej a neperiodickej časti tlakovej zmeny. Na základe vplyvu hluku na človeka, pod 
pojmom hluk môžeme chápať zvuk, ktorý vyvoláva u človeka nepríjemný alebo rušivý 
dojem, alebo má škodlivý účinok. Na základe hygienického hodnotenia hluku teda vyplýva, 
že aj hudobný zvuk môže byť v určitých situáciách hlukom (Kubík a kol., 1976). 

Každý človek, ktorý je vystavený akémukoľvek nadmernému hluku je ohrozený. Ak je 
hladina hluku vyššia, tým väčšia môže byť pravdepodobnosť poškodenia sluchu. Hluk nepatrí 
medzi problémy len vo výrobnom prostredí ale aj v iných odvetviach, ako napr. služby, 
zdravotníctvo, bary (https://osha.europa.eu/sk/publications/factsheet-56-introduction-noise-
work). 

Človek vníma hluk vo frekvenčnom rozhraní 16 – 20 000 Hz, akustický tlak 
v rozmedzí 2 . 10-5 až 2 . 102 Pa a horná hranica zvuku, ktorú považujeme už ako bolestivú je 
cca 145 dB (Žiaran, 2008). 

Vplyv hluku na človeka môže spôsobiť obťažujúci účinok, ktorý poškodzuje zdravie 
a prekáža vo výkone aktivít človeka. Všetky tieto dopady hluku závisia od väčšieho počtu 
akustických a samozrejme aj od neakustických činiteľov (Sause, 2016). 

 

2 Materiál a metódy 

Cieľom práce je zhodnotenie expozície hluku, ktorý sa radí ako jeden z faktorov 
vplývajúcich na kvalitu pracovného prostredia vo vybranom podniku. 

Hlavným cieľom je meranie hluku, ktorý je spôsobený lisovacími a valcovacími 
zariadeniami, kde pracovníci vykonávajú svoju pracovnú činnosť. Práca zahŕňa meranie 
expozície hluku na vybraných zariadeniach a následné spracovanie hodnôt. Zistený stav 
expozície hluku je porovnávaný s platnými predpismi a na základe týchto hodnôt sú vykonané 
nápravné opatrenia, ktoré sme zaznamenali do modelových schém. 

 
Ochrana zdravia zamestnancov z aspektu ochrany sluchu sú dané limitné hodnoty 

expozície hluku a zároveň aj akčné hodnoty expozície hluku nasledovne: 
 

1) Limitná hodnota expozície hluku LAEX, 8h, L = 87dB, LCPk = 140 dB, 
2) Horná akčná hodnota expozície hluku LAEX, 8h, a =85 dB, LCPk = 137 dB, 
3) Dolná akčná hodnota expozície hluku LAEX, 8h, a = 80 dB, LCPk = 135 dB. 

 
 
Postup výpočtu 

Ekvivalentnú hladinu hluku možno vypočítať podľa vzťahu: 
LAekv.p = 10 . log 1/T ( ∑ Ti�

��� 	 . 10�,�.�� ) 

 
kde: Ti – počet intervalov, 

Li – ustálené hladiny. 
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Výpočet priemerných denných hodnôt normalizovanej hladiny expozície hluku možno 
vypočítať zo vzťahu: 

LAEX.8h = LAekv.T +10 log (T/To) 
 

kde: T – skutočný čas pôsobenia hluku 
To – normalizované trvanie pracovnej zmeny. 
 

3 Výsledky a diskusia 

Zámerom práce bolo zhodnotiť hlučnosť v dvoch výrobných halách, pretože vplyv 
hlučnosti na ľudí môže zapríčiniť účinok, ktorý je obťažujúci a tým môže poškodzovať 
zdravie a vytvárať prekážky vo výkone danej činnosti. Tieto dopady hlučnosti závisia od 
daného počtu akustických a neakustických subjektov. 

Meranie sa vykonávalo v dvoch halách, v hale A - lisovňa a v hale B - valcovanie, 
pričom v hale A sú zdrojom hluku lisovacie zariadenia rôznych veľkostí a parametrov, ďalšie 
pomocné strojné zariadenia sa neradia medzi potenciálne zdroje hluku. V hale B sú zdrojom 
hluku najmä valcovacie zariadenia, ktoré sú zoskupené do jednej časti výrobnej haly. 

Ako prvé prebiehalo meranie hlučnosti na lisovacích zariadeniach č.1,2,4,8,13,14,16. 
Merania neboli vykonané na všetkých lisoch z dôvodu plánovanej odstávky a údržby 
zariadenia. Následne sa merali hodnoty hlučnosti v druhej hale, kde sa vykonáva valcovanie 
spojovacieho materiálu na zariadení č. 2,4,6,8,9. Taktiež sa vykonávala plánovaná odstávka 
a údržba na valcovacích zariadeniach. 
 

Tab. 1 Merané hodnoty lis č.1 
Tab. 1 Measured values of press no.1 

 LAF LAeq LAFmax LCpeak 

1. meranie 
78,9 78,4 84,6 101,2 

2. meranie 
79,3 78,7 86,3 103,7 

3. meranie 
80,9 80,2 93,5 112,5 

4. meranie 
79,5 78,9 82,1 107,9 

5. meranie 
80,4 79,6 84,0 100,7 
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Vzorový výpočet 
Všetky namerané hodnoty sa prepočítavali na 12 hodinovú pracovnú zmenu. 

Vypočítané hodnoty boli porovnávané s predpísanými hodnotami. 
 
Lis č. 1: 

Tab. 2 Časový snímok pracovníka 
Tab. 2 Worker timeline 

  min dB 

začiatok 105 78,4 

nastavenie 45 78,7 

obsluha 495 80,2 

prestávka  30 63,4 

údržba 45 79,6 

 
720 

 

Tab. 3 Tabuľka hladín a intervalov 
Tab. 3 Table of levels and intervals 

 
  dB   min 

 
L1 78,4 T1 105 

 
L2 78,7 T2 45 

 
L3 80,2 T3 480 

 
L4 63,4 T4 30 

 
L5 79,6 T5 45 

      

Tab. 4 Tabuľka výpočtu 10log(T/To) 
Tab. 4 Table of calculation 

T 11,5 

To 8 

10log (T/To) 1,6 
 

 

LAekv.p = 10 . log 1/T ( ∑ Ti�
��� 	 . 10�,�.�� ) = 79,8 dB 

LAEX.8h = LAekv.T +10 log (T/To) = 81,4 dB 
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Posúdenie expozície hlukom 
Výsledky meraní, ktoré boli vykonané sme spracovali podľa daných vzorcov do 

následnej tabuľky a farebne označili hodnoty, ktoré prevyšujú limitné hodnoty expozície 
hluku. 
 

Tab. 5 Vypočítané hodnoty hladiny hluku na lisovacích zariadeniach 
Tab. 5 Calculated noise level values on press equipment 

 
LAEKV LAEX,8h ULA LAEX,8h+ULA 

Lis 1 79,8 81,4 

1,8 

83,2 

Lis 2 80,6 82,2 84,0 

Lis 4 79,3 80,9 82,7 

Lis 8 79,5 81,1 82,9 

Lis 13 80,0 81,6 83,4 

Lis 14 89,6 91,2 93,0 

Lis 16 79,8 81,4 83,2 

 

Tab. 6 Vypočítané hodnoty hladiny hluku na valcovacích zariadeniach 
Tab. 6 Calculated noise level values on rolling equipment 

 LAEKV LAEX,8h ULA LAEX,8h+ULA 

Valcovanie 2 79,1 80,7 

1,8 

82,5 

Valcovanie 4 78,9 80,5 82,3 

Valcovanie 6 80,1 81,7 83,5 

Valcovanie 8 80,2 81,8 83,6 

Valcovanie 9 85,5 87,1 88,9 

 

Na základe daných výpočtov a porovnávaní s predpísanými hodnotami bolo 
vytvorených niekoľko návrhov na zamedzenie vplyvu hlučnosti na zamestnanca.  

 

Možnosti návrhu: 
• organizačné zmeny, 
• technické zmeny, 
• technologické zmeny, 
• ochranné pracovné prostriedky na zamedzenie hluku. 
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Zvolený návrh – technické zmeny 
Takéto zmeny možno zaradiť medzi najúčinnejšie opatrenia, ktoré sú schopné 

znižovať expozíciu hluku v pracovnom prostredí. Väčšinou sa tieto opatrenia vykonávajú 
v počiatočnom štádiu navrhovania prevádzky, rozmiestnenia strojných zariadení a výrobných 
technológií.  

V spoločnosti RIBE Slovakia, k.s. nie je možné vykonať takéto opatrenia 
počiatočného štádia keďže pracovné priestory sú už zariadené.  

Ako prvé možno navrhnúť konštrukčné zmeny, ktoré možno realizovať 
protihlukovými stenami (priečkami). Pri tomto návrhu boli vytvorené modelové schémy na 
ktorých možno vidieť oddelenie najhlučnejších zariadení od menej hlučných. 

Ďalej možno navrhnúť krytovanie strojov, kde sa navrhne kryt na dané jednotlivé 
zariadenie, ktoré vykazuje prekročené hodnoty expozície hluku. 

 
Obr. 1 Model pôvodnej schémy haly A – lisovňa 

 Model of the scheme of hall A - pressing Fig. 1

 
 

Obr. 2 Model schémy haly A - lisovňa s technickou zmenou 
 Model of the scheme of hall A – pressing with technical change Fig. 2
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Obr. 2 Model pôvodnej schémy haly B – valcovanie 

 Model of the scheme hall B - rolling Fig. 3

     
Obr. 3 Model schémy haly B - valcovanie s technickou zmenou 

 Model of the scheme B – rolling with technical changes Fig. 4
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4 Záver 

Cieľom tejto práce bolo hodnotenie jedného z fyzikálnych faktorov – hlučnosť. 
Expozícia hluku bola hodnotená na výrobných zariadeniach, ktoré vykazujú zvýšenú 
produkciu hluku. Zamestnanci sa denne stretávajú s týmto druhom ohrozenia ich zdravia. 

Spoločnosť už pri prvotných návrhoch myslela na oddelenie dvoch výrobných hál, no 
postupom času a zvyšujúceho sa opotrebenia zariadení je potrebné oddelenie protihlukovou 
priečkou hlučné zariadenia od ostatných, menej hlučných zariadení a tým sa zamedzí prechod 
hluku a zároveň sa zvýši ochrana zamestnancov. Aby sa nemuseli zamestnanci z druhej 
rizikovej skupiny preraďovať do tretej rizikovej skupiny bolo potrebné lis č.14 a valcovacie 
zariadenie č. 9 oddeliť protihlukovou stenou. 

Potrebná investícia by bola v približnej výške 80 €/m2 na potrebný materiál, ktorý je 
schopný znížiť hlučnosť do 25 dB. Protihlukové priečky sú vyrobené z materiálov, ktoré 
dokážu pohltiť hlučnosť a taktiež sa využívajú aj na znižovanie hladiny odrazeného hluku. 

Spoločnosť na základe vynaloženej finančnej investície dokáže ušetriť približne 
35 574,8 € na rizikových príplatkoch pre 10 zamestnancov, ktoré sú vypočítané z posledných 
3 rokov.  
 

Tab. 7 Výpočet finančnej úspory za rizikový príplatok  
Tab. 7 Calculation of the financial savings for the risk premium 

Popis r. 2018 r. 2019 r. 2020 
Pracovný fond na 12h pracovný čas 

(zamestnanec/rok) 
2029 2028 2041 

Minimálna hodinová mzda, € 
(zamestnanec) 

2,759 2,989 3,333 

Minimálny hodinový príplatok, € 
(zamestnanec) 

0,55 0,59 0,67 

Minimálny rizikový príplatok, € 
(zamestnanec/rok) 

1115,95 1196,52 1245,01 

Minimálny rizikový príplatok, € 
(10 zamestnancov/rok) 

11 159,5 11 965,2 12 450,1 

Celková úspora financií za rizikový 
príplatok 

35 574,8 € 

 

 
Obr. 4 Protihluková priečka 

 Noise wall Fig. 5
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Súhrn 

Práca je zameraná na fyzikálne faktory, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť zamestnancov 
vo vybraných výrobných halách spoločnosti, kde sme sa zamerali prednostne na identifikáciu 
jedného z najviac rizikového faktoru ktorým je hlučnosť. Hlučnosť možno zaradiť 
k najhlavnejším fyzikálnym faktorom, ktoré zabezpečujú kvalitu pracovného prostredia a 
taktiež má veľký význam pre pracovnú pohodu zamestnanca. Cieľom bolo vykonanie merania 
expozície hluku vo vybranom podniku s identifikáciou najhlučnejších výrobných zariadení 
a následným vykonaním nápravných opatrení. 

 
Kľúčové slová: : bezpečnostné opatrenia, fyzikálne faktory, hlučnosť 
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SKÚMANIE ZÁVISLOSTI ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ 
BIOLOGICKÝCH MATERIÁLOV OD VLHKOSTI VZORIEK 

RESEARCH OF THE DEPENDENCE OF ELECTRICAL 
PROPERTIES OF BIOLOGICAL MATERIALS ON 

MOISTURE OF SAMPLES 

MATEJ BARANTAL - JÁN NOVÁK 
 

Abstract  

 The subject of the research is the investigation of the electrical properties of 
agricultural biological material, specifically coffee beans. The focus of the research is to 
investigate the dependence of relative permittivity on the frequency of the electric field and 
on the moisture of coffee bean samples. The introduction is focused on a theoretical analysis 
of the issue and in other chapters the research itself is discussed. The measurements were 
performed on a laboratory measuring device Q - meter TESLA BM 560 with a connected 
coaxial measuring capacitor, the dielectric of which was formed by the examined sample. A 
serial resonance method was used. The results of the work were proven by means of clear 
tables and graphs. The obtained results of the work could later be used in the application of 
dielectric or ohmic heating and in the design of moisture meters. 

Key words: relative permittivity, relative humidity, coffe bean, frequency 
 

1 Úvod 

 Skúmanie fyzikálnych vlastností poľnohospodárskych plodín je predmetom záujmu už 
mnoho rokov. Určité fyzikálne vlastnosti organických poľnohospodárskych materiálov 
zistené ich pozorovaním a rôznymi experimentmi sú  pre toto odvetvie veľmi užitočné a 
nevyhnutné nie len pre skonštruovanie ktoréhokoľvek poľnohospodárskeho stroja určeného 
na zber, sejbu, dopravu a iné činnosti spojené s pestovaním plodín, ale je to aj dosť dôležité 
pri uskladňovaní a spracovaní týchto poľnohospodárskych produktov.  Mechanické vlastnosti 
organických materiálov sú potrebné pri návrhu a konštruovaní strojov určených na zber 
poľnohospodárskych produktov, potom tak isto pri konštrukcii zariadení na spracovanie 
plodín, na zníženie, prípadne zabránenie poškodenia produktov pri ich zbere, preprave, 
skladovaní a spracovaní. 

V práci sa budem podrobnejšie venovať práve elektrickým vlastnostiam, pod ktoré 
patria napríklad elektrický odpor, elektrický prúd, merná elektrická vodivosť – čiže 
konduktivita, permitivita a ďalšie. Mať poznatky o týchto vlastnostiach je dôležité pokiaľ 
chceme vedieť ako sa bude daný materiál správať ak materiál vystavíme pôsobeniu  
elektrického poľa a ako sa budú jeho vlastnosti meniť pri zmenách intenzity a frekvencie 
elektrického prúdu a podobne. (Hlaváčová, 1999) 
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2 Materiál a metódy 

Charakteristika skúmanej vzorky – kávové zrno 

Kávové zrno je semeno kávovníku, z ktorého sa vyrába známy nápoj – káva. Káva je 
pojem, ktorý pochádza z arabsko-tureckého slova „kahve“. (omamný nápoj). 
(https://howtocoffee.eu/historia-kavy/, cit. 2020-04-24) 

Pestovanie kávy 

Celý proces začína sadením kávy. Kávovníky sú spravidla sadené zo sadeníc, ktoré sú 
v počiatkoch pestované v tieni, aby boli chránené od jasného slnečného svetla. Dostatočne 
veľké sadenice sa následne vysádzajú do vlhkej pôdy. Celkovo kávu pestuje asi 50 krajín z 
celého sveta a medzi najväčších producentov patrí napríklad Brazília, Kolumbia, Vietnam, 
Indonézia či Etiópia. (Lukas, 2018) 

Popis pracovného postupu 

Pracovný postup pozostával z prípravy vzorky kávových zŕn. Pomocou odmerného 
valca sme odmerali potrebné množstvo vzorky – 100 cm�, ktoré bolo najskôr odvážené na 
digitálnej laboratórnej váhe a následne nasypané do prázdneho koaxiálneho meracieho 
kondenzátora. Pomocou spojovacích vodičov bol pripojený koaxiálny kondenzátor  (na 
obrázku 1 vľavo) k meraciemu prístroju Q-meter Tesla MB 560. Po nameraní hodnôt boli 
vzorky uložené do sušičky kvôli presnému zisteniu podielu vlhkosti. Po vysušení sa pomocou 
digitálnej váhy zistila hmotnosť suchej vzorky. Pred ďalším meraním bolo potrebné vzorku 
navlhčiť pre zvýšenie vlhkosti. Tento postup sme každý týždeň opakovali, až pokiaľ nebolo 
nameraných všetkých 5 vzoriek. 

Meranie kapacity vzoriek 

Meranie kapacity sme vykonávali na meracom prístroji Q-meter Tesla MB 560. Ide o 
prístroj, ktorým je možné merať vlastnosti vysokofrekvenčných obvodov a ich jednotlivých 
častí. Z tohto prístroja sa dá odčítavať indukčnosť cievok, kvalita obvodu, kondenzátorov, 
odpor dvojpólov, kapacita a veľkosť stratového uhla a kapacita kondenzátora . Z týchto 
hodnôt potom vieme vypočítať permitivitu použitého dielektrika. Voliteľný rozsah generátora 
je rozdelený do 10 podrozsahov, v ktorých sa dajú merať frekvencie od 50 kHz do 35 MHz. 
(Dunca et al., 2004) 
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Obrázok 1 Meracie zariadenie Tesla MB 560 

Pred meraním samotnej vzorky bolo potrebné nakalibrovať merací prístroj ladiacim 
kondenzátorom C� a pripojením vhodnej cievky (��-���) do sériového rezonančného obvodu.  
Rezonančná frekvencia bola vopred zvolená – od 1 do 10 MHz a ladenie spočívalo 
v nastavení správnej kapacity ladiaceho kondenzátora C�. Keď bola výchylka na voltmetri 
meracieho zariadenia najvyššia, bolo zrejmé, že obvod je v rezonancii. Po naladení som 
pokračoval pripojením meraného koaxiálneho kondenzátora 	
 	s obsahom 100 cm� meranej 
vzorky kávových zŕn. Obvod bolo potrebné dostať opäť do rezonancie s pripojeným 
kondenzátorom 	
 a odčítať kapacitu ladiaceho kondenzátora 	�. 

 
Obrázok 2 Principiálna schéma Q – metra 
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3 Výsledky  

Výsledkami výskumu sú namerané hodnoty vzoriek kávových zŕn v rôznych 
vlhkostiach, následne boli vypočítané odvodené veličiny a z týchto hodnôt sú zostrojené 
grafy. Meranie prebiehalo od rezonančnej frekvencie f  = 1 MHz postupne až po frekvenciu 
10 MHz. Pri každej frekvencii bola odčítaná kapacita ladiaceho kondenzátora pred pripojením 
kondenzátora s meranou vzorkou a po pripojení kondenzátora s meranou vzorkou. Z týchto 
hodnôt 	� a 	� bola vypočítaná kapacita kondenzátora 	
 	so vzorkou kávových zŕn. Ďalej 

bolo vo výpočtoch potrebné určiť relatívnu permitivitu podľa vzťahu � = 
�����

��

, 

pričom: 

	
 – kapacita koaxiálneho kondenzátora s meranou vzorkou 

	� – kapacita spojovacích vodičov 

	� – kapacita prázdneho koaxiálneho kondenzátora  

 

Grafické znázornenie závislosti relatívnej permitivity od frekvencie všetkých piatich 
vzoriek 

Na obrázku 3 je grafické znázornenie závislosti relatívnej permitivity od frekvencie 
elektrického poľa pri vzorkách kávových zŕn s relatívnymi vlhkosťami 6 %, 11 %, 19 %, 30 
% a 42 %. Zo zostrojeného grafu môžeme povedať, že so stúpajúcou relatívnou vlhkosťou 
rastie hodnota relatívnej permitivity. Najvyššia zistená hodnota relatívne permitivity je 39,92 
a najnižšia hodnota je 1,4. Pri zvyšovaní frekvencie elektrického poľa od 1 MHz po 10 MHz 
klesala hodnota relatívnej permitivity. 

 

Obrázok 3 graf závislosti relatívnej permitivity od frekvencie 
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Závislosť relatívnej permitivity od vlhkosti vzoriek 

V zostrojenom grafe na obrázku 4 je znázornená závislosť relatívnej permitivity od 
relatívnej vlhkosti vzoriek pomocou spojnice trendu pri vybraných frekvenciách (1 MHz, 3 
MHz, 6 MHz, 10 MHz). Zo zostrojenej krivky môžeme povedať, že relatívna permitivita má 
stúpajúcu tendenciu pri zvyšujúcej sa vlhkosti vzorky. 

 

Obázok 4 graf závislosti relatívnej permitivity od relatívnej vlhkosti 

Diskusia 

Dosiahnuté výsledky výskumu pri meraní elektrických vlastností kávových zŕn sú 
porovnateľné s výsledkami autorov, ktorí vykonávali výskum o danej téme. Ako uvádza 
Nelson (1999), výsledné hodnoty výskumu ovplyvňujú parametre ako napríklad sypná 
hmotnosť, spôsob sorbcie a desorbcie vody materiálu, výška rezonančnej frekvencie 
v elektrickom poli alebo obsah vody vo vzorke. Potvrdilo sa tvrdenie Moravčíka (2014), že 
pri zvyšujúcej sa rezonančnej frekvencii obvodu so skúmanou vzorkou klesá hodnota 
relatívnej permitivity. Taktiež sa potvrdil fakt, že pri rastúcej vlhkosti vzorky rastie hodnota 
relatívnej permitivity. Sziglovi (2018) sa podarilo zistiť pri vzorke maku siateho najvyššiu 
hodnotu relatívnej permitivity εr  = 8,6 pri vlhkosti 26,58 %. Pri vzorke kávových zŕn 
dosahuje najvyššia hodnota relatívnej permitivity εr  = 39,92 pri vlhkosti vzorky 42 %. Tieto 
hodnoty potvrdzujú tvrdenie Moravčíka (2014), že voda má vysokú relatívnu permitivitu. 

 

4 Záver 

Cieľom našej práce bolo s čo najvyššou presnosťou zmerať elektrické vlastnosti 
vzoriek kávových zŕn. Vzorka kávových zŕn bola po každom meraní dodatočné navlhčená pre 
zvýšenie vlhkosti pre ďalšie meranie. Dosiahnuté relatívne vlhkosti vzoriek predstavovali 
hodnoty  ω  = 6, 11, 19, 30 a 42 %. Merania sa vykonávali na meracom zariadení  Q-meter 
TESLA BM 560, ktorý pracoval na princípe sériového rezonančného obvodu. Merania 
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prebiehali vždy v rovnakom rozsahu frekvencií elektrického poľa, začínali sme pri frekvencii 
1 MHz a postupne bola frekvencia zvyšovaná až po 10 MHz. Namerané aj vypočítané 
hodnoty boli zapísané pre lepšiu prehľadnosť do tabuliek. 

Zo získaných nameraných hodnôt boli vypočítané veličiny, ktoré boli potrebné pre 
zostrojenie grafických závislostí. Najvyššia zistená hodnota relatívnej permitivity je 39,92 
a najnižšia hodnota je 1,4. Pri zvyšovaní frekvencie elektrického poľa od 1 MHz po 10 MHz 
klesala hodnota relatívnej permitivity. Môžeme z nich usúdiť, že so stúpajúcou relatívnou 
vlhkosťou stúpa aj hodnota relatívnej permitivity. Naopak, pri zvyšovaní frekvencie 
elektrického poľa od 1 MHz po 10 MHz klesala hodnota relatívnej permitivity.  
 V súčastnosti vzrastá záujem o poznatky z okruhu elektrických vlastností plodín a tak 
aj vzrastá snaha vedcov získavať presnejšie informácie o elektrických vlastnostiach 
organických materiálov v poľnohospodárstve, čoho dôsledkom je pozitívny vývoj v tejto 
oblasti. My sme prispeli naším výskumom pri meraní elektrických vlastností ďalšej, doteraz 
ešte neskúmanej plodiny, a to kávového zrna. Ak máme dostatok vedomostí o danom 
materiáli, môžeme to uplatniť v praxi v rôznych aplikáciách. Pokiaľ poznáme elektrické 
vlastnosti určitého materiálu, vieme ako sa bude správať v elektrickom poli, a tak s pomerne 
veľkou rýchlosťou a presnosťou je možné určiť napríklad jeho vlhkosť.  

Výsledky závislosti relatívnej permitivity od frekvencie elektrického poľa alebo od 
vlhkosti bude možné uplatniť napríklad pri aplikáciách návrhu vlhkomerov alebo 
dielektrického ohrevu.  
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Súhrn 

Predmetom výskumu je skúmanie elektrických vlastností poľnohospodárskeho 
biologického materiálu, konkrétne kávového zrna. Zameraním práce je skúmanie závislosti 
relatívnej permitivity od frekvencie elektrického poľa a od vlhkosti vzoriek kávového zrna. 
Úvod práce je zameraný na teoretický rozbor danej problematiky a v ostatných kapitolách je 
rozobraný samotný výskum. Merania boli vykonané na laboratórnom meracom zariadení Q - 
meter TESLA BM 560 s pripojeným koaxiálnym meracím kondenzátorom, ktorého 
dielektrikum tvorila skúmaná vzorka. Bola využitá sériová rezonančná metóda. Výsledky 
práce sú preukázané pomocou prehľadných tabuliek a grafov. Získané výsledky práce by 
mohli byť neskôr využité pri aplikácii dielektrického alebo ohmického ohrevu a pri návrhu 
vlhkomerov. 

Kľúčové slová: relatívna permitivita, relatívna vlhkosť, kávové zrno, frekvencia 
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ZARIADENIA NA ZNIŽOVANIE ŠKODLIVÝCH LÁTOK VO 
VÝFUKOVÝCH PLYNOCH 

 
DEVICES FOR REDUCING HARMFUL SUBSTANCES IN 

EXHAUST GASES 
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Abstract  

 This work is devoted to reducing the amount of harmful substances in the exhaust 
gases of motor vehicles. Using the exhaust aftertreatment method with devices and separate 
technical units to treat the exhaust gases for as little harmful substances as possible. 
 The work describes and explains the development, function, construction and principle of 
operation of the various devices used for the treatment of exhaust gases, which are designed 
to reduce the content of harmful substances in the exhaust gases. In describing the function 
and design of the individual devices, it is stated which harmful substances are treated and 
which components of the device consist of them. Functional and structural diagrams are given 
for the devices. 

Key words: exhaust gases, emissions, emission systems, harmful substances 
 

1 Úvod 

Prvý prevádzky schopný spaľovací motor bol zostrojený v roku 1860. Od 
skonštruovania tohto motora prešlo viac ako 150 rokov. Ľudská túžba po objavovaní nových 
technických riešení v oblasti dopravy nás posunula k zvýšeniu mobility a zlepšeniu životnej 
úrovne ľudstva v oblasti cestnej dopravy.   

No tento objav nemá len svetlé stránky. Spaľovacie motory pre svoju činnosť 
potrebujú spaľovať palivo - ropné palivo, čo so sebou prináša aj problém – čo s odpadom, 
ktorý vzniká ich spaľovaním? Tento odpad nazývame výfukové plyny. Výfukové plyny sú 
tvorené z množstva látok plynných, kvapalných a tuhých (CO, NOx, PM, SO2), ktoré tým že 
sa dostavajú do ovzdušia nepriaznivo zaťažujú životné prostredie.  

Tieto látky prispievajú ku klimatickým zmenám, čo vedie k otepľovaniu a v husto 
osídlených oblastiach majú vplyv na zdravie obyvateľstva. Aby sa tieto dopady na človeka 
a prírodu znížili, do praxe sa uvádzajú neustále prísnejšie právne predpisy, ktoré upravujú 
maximálne množstvo škodlivých látok vo výfukových plynoch. Tieto limity vedú výrobcov 
vozidiel k tomu, aby produkovali také vozidlá, ktoré splnia požadované technické normy 
a nariadenia.  

Aby bol podiel škodlivých látok produkovaných spaľovacími motormi v ovzduší čo 
najnižší, je potrebné zabudovať do vozidla ako do celku zariadenia, technológie a samostatné 
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technické jednotky na znižovanie škodlivých látok. Jedná sa napríklad o  systém recirkulácie 
výfukových plynov, riadený katalyzátor, filter pevných častíc alebo systém selektívnej 
katalytickej redukcie. Nesmierne podstatným prvkom pri produkcii škodlivých látok je kvalita 
zmiešavacieho a spaľovacieho procesu v motore. 

2 Materiál a metódy 

Cieľom predloženej práce je na základe doposiaľ známych poznatkov z oblasti emisií 
motorových vozidiel spracovať prehľad zariadení na znižovanie obsahu škodlivých látok vo 
výfukových plynoch spaľovacích motorov. V prehľade uviesť funkciu, konštrukciu a princíp 
činnosti jednotlivých zariadení. Pri popise funkcie konkrétne uviesť, ktoré škodlivé látky 
uvedené zariadenie znižuje a v akom rozsahu, čo sa týka množstva.  

Ďalej popísať z ktorých konštrukčných prvkov dané zariadenie pozostáva a ako sú 
jednotlivé konštrukčné prvky usporiadané. Pri každom zariadení uviesť funkciu a činnosť 
jednotlivých konštrukčných prvkov. Podľa možnosti pri popise zariadení využiť funkčné 
a konštrukčné schémy a technicky dostupné vyobrazenia v primeranej veľkosti.  

Z hľadiska metodického postupu jednotlivé zariadenia na znižovanie obsahu 
škodlivých látok vo výfukových plynoch spracovať a usporiadať v nasledovnom poradí: 

 
1. Výfukový systém  
2. Katalyzátor (neriadený) 
3. Spätné vedenie výfukových plynov (EGR) 
4. Kyslíková sonda (lambda sonda) 
5. Katalyzátor (riadený) 
6. Filter pevných častíc (DPF) 
7. Selektívna katalytická redukcia (SCR) 

V závere práce uviesť do akej miery sa plnia súčasné legislatívne požiadavky v oblasti 
znižovania škodlivých látok vo výfukových plynoch spaľovacích motorov a aký vývoj možno 
v tomto smere očakávať v najbližšej budúcnosti.  

 

3 Výsledky a diskusia 

3.1 Zariadenia na znižovanie obsahu škodlivých látok vo 
 výfukových plynoch 

Emisné limity motorových vozidiel v prevádzke ustanovuje legislatíva. Hodnoty 
škodlivín vo výfukových plynoch sú na hranici technických možností, spaľovacie motory nie 
sú schopné v prevádzke dosiahnuť tieto ustanovené hodnoty - preto sa musia používať 
zariadenia na dodatočné znižovanie škodlivín v emisiách výfukových plynov.  
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Výfukový systém 

Skladá sa zo zberných výfukových potrubí, spojovacích potrubí, tlmičov hluku a 
koncového vyústenia. Výfukový systém musí byť po celej dĺžke plynotesný, aby 
neprichádzalo k znehodnoteniu reakcii vplyvom vonkajšieho vzduchu. Pri vývoji výfukového 
potrubia musí výrobca dbať na hladinu hluku a na nízku hodnotu prietokového odporu celej 
výfukovej sústavy. 

 
Obr. 1: Kombinovaný reflexno – absorbčný tlmič hluku 

 
1- vstupné potrubie 
2- reflexné komory 
3- absorbčná komora 
4- výstupné potrubie 
5- interferenčný efekt 
6- interferenčný efekt 
7- tlmič nízkych a stredných frekvencií 
8- odbočkový rezonátor 

Katalyzátor s neriadeným systémom prípravy zmesi – neriadený katalyzátor 

Emisný systém, ktorý sa pracovne označuje ako nezdokonalený emisný systém, 
nepoužíva na korekciu množstva vstrekovaného paliva signál z lambda sondy. Tvorba zmesi 
je riadená v závislosti na prevádzkovom stave motora a zloženie výfukových plynov sa 
nekontroluje. Katalyzátor je konštrukčný prvok výfukového systému vozidla, využívajúci 
chemickú katalytickú technológiu na premenu plynných škodlivín výfukových plynov na 
neškodlivé plyny. Stupeň účinnosti závisí od jeho pracovnej teploty. Pracovať začína od 
teploty 170°C. Optimálna pracovná teplota je 250 až 350°C. Ako činná vrstva sa používajú 
kovy - platina a paládium. Hrúbka katalytickej vrstvy je niekoľko stotín milimetra. Hmotnosť 
ušľachtilých kovov v jednom katalyzátore neprevyšuje 2 až 3 gramy. Účinnosť týchto 
katalyzátorov je asi 60%. V týchto systémoch sa na úpravu výfukových plynov používa: 
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- oxidačný katalyzátor –  oxidačný katalyzátor je prvé zariadenie na znižovanie 
 obsahu škodlivín. Na jeho činnosť je potrebný prebytok voľného kyslíka vo 
 výfukových plynoch. Preto má jeho použitie zásadný význam pri vznetových 
 motoroch. Svojím katalytickým účinkom spôsobuje konverziu CO a HC na CO2 a 
 H2O. Obsah NOx vo výfukových plynoch prakticky neovplyvňuje. Použitím 
 oxidačného katalyzátora vo vznetovom motore dochádza k nasledovnému poklesu 
 produkovaných emisií: 

o HC o 50% 
o CO o 30% 
o NOx a pevné častice o 10% 

- redukčný katalyzátor – pracuje pri nedostatku vzduchu vo výfukových plynoch, 
ktorý sa dosahuje prácou motora pri bohatej zmesi. Katalyzátorom sa redukuje 
množstvo NOx na N2 a CO2. 

- dvojkomorový (dvojcestný) katalyzátor – je kombináciou redukčného a 
oxidačného katalyzátora. Motor pracuje s bohatou zmesou. Výfukové plyny 
prúdia najskôr cez redukčnú časť katalyzátora, kde nastáva konverzia NOx. Za 
redukčnou časťou sa k  nim primiešava čerstvý vzduch, ktorý zvýši obsah 
kyslíka v plynoch, a tým umožní konverziu CO a HC v oxidačnej časti. 

Spätné vedenie výfukových plynov (EGR) 

Je veľmi účinné opatrenie v prípade zážihových motorov, ktoré minimalizuje emisiu 
NOx zhruba o 40 %. Okrem toho sa dosiahne zníženie spotreby paliva zhruba o 3 % a 
zníženie CO2. Na zníženie podielu NOx sa primiešavajú k čerstvému vzduchu výfukové 
plyny. Tým sa pri vznetových motoroch zníži obsah kyslíka v náplni. Pri zážihových 
motoroch zostane obsah kyslíka v dôsledku λ regulácie konštantný. Výfukové plyny majú aj 
vyššie špecifické teplo ako vzduch. V dôsledku oboch týchto faktorov sa zníži teplota 
spaľovania, čím sa zníži tvorba NOx. Spätné privedenie spalín vedie k predĺženiu spaľovania. 
To sa pri zážihových motoroch kompenzuje skorším zapálením a pri vznetových motoroch 
zmenou začiatku vstreku. Pri vznetových motoroch sa musí množstvo spätne privedených 
spalín odmeriavať tak, aby sa zvýšilo dostatočné množstvo kyslíka na zhorenie paliva 
vstreknutého do spaľovacieho priestoru, a nielen aby sa zabránilo vzrastu sadzí, prípadne 
pevných častí, ale aby sa aj redukovali. Recirkulované množstvo výfukových plynov je 
maximálne 20 %.    
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Obr. 2: Princíp činnosti spätného vedenia  spalín (pneumatický): 

 
1- vzduchový filter 
2- snímač hmotnosti vzduchu 
3- škrtiaca klapka 
4- valec 
5- ventil EGR (pneumatický) 
6- elektropneumatický prevodník tlaku 
7- lambda sonda 
8- katalyzátor 

Kyslíková sonda (lambda sonda - λ) 

Slúži na zisťovanie obsahu voľného kyslíka v zmesi výfukových plynov. Kyslík je 
snímaný prostredníctvom kyslíkovej sondy tzv. λ - sonda, ktorá je umiestnená vo výfukovom 
potrubí a sníma podiel zostatkového kyslíka vo výfukových plynoch. Týmto spôsobom 
nepriamo zisťuje skutočné zloženie zmesi. Napäťový signál je z kyslíkovej sondy vedený do 
riadiacej jednotky, kde slúži ku korekcii doby vstreku paliva, teda ku zloženiu zápalnej zmesi. 
Regulačný obvod je zložený z lambda sondy merajúcej množstvo zostatkového kyslíka vo 
výfukových plynoch a vyhodnocovacieho okruhu, ktorý na základe signálu lambda sondy 
upravuje množstvo vstrekovaného paliva. Obsah zostatkového kyslíka je merítkom pre 
zloženie zmesi paliva so vzduchom. Lambda sonda je umiestnená vo výfukovom potrubí pred 
katalyzátorom. Môže byť použitá skoková alebo širokopásmová. V niektorých prípadoch sa 
používa aj druhá lambda sonda, ktorá je umiestnená za katalyzátorom.  
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Obr. 3: Rez kyslíkovou sondou 

 
1- meracia komora 
2- dvojité ochranné potrubie 
3- tesniaci krúžok 
4- tesniaca hmota 
5- púzdro sondy 
6- ochranná objímka 
7- držiak kontaktu 
8- prepojovacia spona 
9- teflónová prechodka PTFE 
10- tvarovaná hadica PTFE 
11- päť prívodných vodičov 
12- tesnenie 

Lambda sonda so ,,skokovou“ charakteristikou (,,S“) 
Lambda sonda sa skladá z kovového krytu, ktorý chráni keramické teleso. Keramické 

teleso je tvorené z oxidu zirkoničitého s prímesou oxidu ytritého, ktorý neprepúšťa plyn a je 
zvnútra aj zvonka potiahnutý tenkou mikroporéznou vrstvou platiny. Keramické teleso musí 
byť absolútne plynotesné. Vonkajší povrch sondy je vystavený prúdu výfukových plynov, je 
platinovou vrstvou spojený s puzdrom sondy a tvorí záporný pól. Vnútorná plocha sondy je 
spojená s atmosférickým vzduchom. Cez platinovú vrstvu je spojená s kladným pólom. 
Lambda sonda je v podstate snímač prítomnosti voľného kyslíka vo výfukových plynoch – 
rozpoznáva, či je zmes príliš chudobná alebo bohatá. Keramický materiál lambda sondy 
začína byť vodivý zhruba od 300 °C.  
Pre rýchlejšie dosiahnutie pracovnej teploty lambda sondy a tým aj rýchlejší nábeh 
regulačného procesu kyslíkovej sondy (20 až 25 sekúnd) môže byť aktívna keramika 
vyhrievaná vyhrievacím telieskom. To umožňuje pri teplote výfukových plynov už od 200 °C. 
Aby činnosť lambda sondy bola správna, musí byť aj pracovná teplota v oblasti 600 až 700 
°C. Teplota sondy nesmie presiahnuť 850 až 900 °C. Lambda sonda má skokovú 
charakteristiku napäťového signálu, k zmene ktorej dochádza v oblasti λ = 1. Pre túto hodnotu 
zloženia zmesi zodpovedá napätie na lambda sonde cca. 500 mV. Pri bohatej zmesi λ <  1 
(nedostatok zostatkového kyslíka) dochádza k prudkému zvýšeniu napätia na 800 – 900 mV a 
pri ochudobnení zmesi λ > 1 dochádza k prudkému poklesu napätia na lambda sonde na 
hodnotu cca. 100 mV. Tento napäťový skok sa využíva na korigovanie dávky paliva, zmenou 
doby otvorenia vstrekovacích ventilov, čím príde k zmene v zložení zmesi tak aby 
zodpovedala stechiometrickému zloženiu. Elektronická riadiaca jednotka pri výpočte doby 
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otvorenia vstrekovacieho ventilu a tým aj množstva vstrekovaného paliva rozoznáva dve 
úrovne signálu, podľa čoho sa táto regulácia nazýva dvojdobovou. 
 

 
Obr. 4: Meranie hodnoty zvlnenia napätia lambda sondy v referenčnom pásme otáčok 

pri emisnej kontrole 

Lambda sonda so ,,širokopásmovou“ charakteristikou (,,B“) 
Dodáva spojitý napäťový signál, čo umožňuje na základe množstva zostatkového 

kyslíka vo výfukových plynoch zistiť nielen stav zloženia zmesi (chudobná alebo bohatá), ale 
aj merať odchýlku zloženia od  λ = 1. Lambda regulácia môže regulovať rýchlejšie na 
odchýlky v zložení zmesi, čo zabezpečuje vyššiu dynamiku regulácie.  

Pretože je možné širokopásmovou lambda sondou merať zloženie zmesi líšiace sa od  
λ = 1, je tiež možné (na rozdiel od skokovej sondy) regulovať zloženie zmesi aj na inú 
hodnotu λ. Regulačná oblasť leží v rozmedzí λ = 0,7 až 3,0. Meranie tak umožní odlíšiť 
oblasť bohatej a chudobnej zmesi, ale i odchýlku od λ = 1. To je dôležité pre prevádzku ako 
bohatou, tak aj chudobnou zmesou pri priamom vstrekovaní benzínu. Taktiež môže byť 
použitá pri vznetových motoroch na zabezpečenie najnovších emisných limitov. Lambda 
sonda má merací článok z keramiky na ktorej je naparená vrstva oxidu zirkoničitého, ktorý 
predstavuje kombináciu snímacieho článku a kyslíkového čerpacieho článku. Ióny kyslíku sú 
týmto článkom prečerpávané. Jeho umiestnenie umožňuje vytvorenie difúzneho kanálu. Do 
tohto kanálu sú vpúšťane výfukové plyny.  
Článok ktorý sníma, je prepojený s kanálom pre prívod vzduchu z ovzdušia i plyny z výfuku. 
Porovnávaním plynu s okolitým, atmosférickým vzduchom a pripojením na napätie na 
prečerpávací článok je kyslík čerpaný cez difúznu bariéru zo spalín alebo naopak.  
Riadiaca jednotka reguluje napätie čerpacieho článku tak, aby mal plyn v kanáliku stále 
zloženie blížiace sa súčiniteľu λ = 1, pri ktorom má prúd nulovú hodnotu. Pri ochudobnených 
výfukových plynoch je kyslík čerpaný von z difúzneho kanáliku, prúd má kladnú hodnotu a 
pri bohatých výfukových plynoch sa čerpá z výfukových plynov do difúzneho kanáliku, prúd 
má pri tomto čerpaní zápornú hodnotu. Veľkosť čerpacieho prúdu je teda úmerná koncentrácii 
kyslíka vo výfukových plynoch. 
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 Obr. 5: Meranie λOBD v referenčnom pásme otáčok pri emisnej kontrole 

Katalyzátor s riadeným systémom prípravy zmesi – riadený katalyzátor  

Emisný systém, ktorý sa pracovne označuje ako zdokonalený emisný systém, používa  
korekciu množstva vstrekovaného paliva na základe zloženia výfukových plynov, meraním 
prebytku vzduchu - λ. Vhodné zloženie zmesi je dosiahnuté uzavretým regulačným obvodom. 
Pri práci motora s homogénnou zmesou sa pri zdokonalenom emisnom systéme využíva tzv. 
,,trojcestný“ katalyzátor. Pre správnu funkciu katalyzátora musí byť zloženie zmesi blízke 
stechiometrickému zloženiu zmesi. Stechiometrické zloženie zmesi znamená taký pomer 
paliva a vzduchu, že v zmesi je práve toľko vzduchu, koľko je potrebné na dokonalé spálenie 
prítomného množstva paliva. Potrebné množstvo vzduchu pre dokonalé spálenie 1 kg benzínu 
sa pohybuje okolo 14,5 až 14,9 kg v závislosti na hmotnostnom podiele uhlíka, vodíka a 
kyslíka v palive. Spaľovací motor pre svoju činnosť nevyžaduje stechiometrické zloženie 
zmesi, čo je predovšetkým požiadavka pre čo najlepšiu účinnosť katalyzátora. Motory 
pracujúce s trojcestným katalyzátorom teda potrebujú pre dosiahnutie najvyššej katalytickej 
účinnosti chemickú rovnováhu jednotlivých zložiek zodpovedajúce zloženiu zmesi s λ = 1 vo 
veľmi malom tolerančnom pásme. Množstvo paliva v zmesi preto nemôže byť iba 
odmeriavané na základe regulačných veličín, ale pre dosiahnutie maximálnej presnosti 
zloženia zmesi je táto vstrekovaná dávka korigovaná regulačným obvodom lambda. 
Regulačný obvod lambda regulácie je využívaný ako korekčný parameter aj pri riadení 
motora pracujúceho s chudobnou zmesou. V telese katalyzátora dochádza na katalyticky 
aktívnej vrstve súčasne k trom chemickým reakciám: 

-  NOx reaguje s CO a redukuje sa na N2  
-  CO reaguje s O2 a oxiduje na CO2 
-  zlúčeniny HC reagujú s O2 a oxidujú na CO2 a H2O 

 
Aby tieto reakcie mohli prebehnúť, musia byť splnené pracovné podmienky 

katalyzátora, teplota musí byť v rozmedzí  od 300 °C do 900 °C a zmes vzduchu a paliva 
musí zodpovedať približne stechiometrickému zloženiu (λ = 1). 

Katalyzátor má najvyššiu účinnosť, okolo 94 – 98% vo veľmi úzkom pásme súčiniteľa 
prebytku vzduchu λ = 0,995 až 1,000. Táto oblasť sa nazýva oknom katalyzátora a prácou 
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motora v tomto pásme postačuje množstvo kyslíka uvoľneného pri redukcii NOx k tomu, aby 
sa podiely CO a HC vo výfukových plynoch takmer úplne zoxidovali na CO2 a H2O. 
Spaľovaním bohatšej zmesi dochádza k nárastu podielu CO a HC vo výfukových plynoch. Pri 
spaľovaní chudobnejšej zmesi dochádza k nárastu podielu NOx vo výfukových plynoch. 
Optimálna pracovná teplota katalyzátora je 400 až 800 °C. Pri teplotách nad 800 °C začína 
tepelné starnutie katalyticky aktívnej vrstvy. Pokiaľ teplota v katalyzátore vystúpi nad  1000 
°C, dôjde k trvalej deformácii katalyzátora vplyvom tepelnej deformácie nosiča katalyzátora. 
Zloženie podielu škodlivín vo výfukových plynoch CO, HC a NOx sa mení prostredníctvom 
katalyzátora na zložky H2O, CO2 a N2. Aby bola účinnosť katalyzátora čo najväčšia, musí sa 
zloženie zápalnej zmesi pohybovať v rozsahu λ = 0,995 až 1,000, čo musí zabezpečiť presné 
dávkovanie paliva. To je korigované na požadovanú hodnotu pri všetkých režimoch motora 
prostredníctvom regulačného obvodu prípravy zmesi. Regulačný obvod pracuje na základe 
signálov z regulačnej lambda sondy umiestnenej vo výfukovom potrubí pred katalyzátorom    
(za katalyzátorom môže byť umiestnená tzv. monitorovacia lambda sonda, ktorá monitoruje 
účinnosť katalyzátora).   

 
Obr. 6: Rez trojcestným katalyzátorom 

 
1- umiestnenie lambda sondy 
2- tepelný štít 
3- telo katalyzátora z nehrdzavejúcej ocele 
4- izolačný materiál 
5- aktívna časť katalyzátora 

Filter pevných častíc (DPF) 

Je súčasťou výfukového potrubia a nachádza sa za oxidačným katalyzátorom. Prvý 
sériovo používaný systém filtrácie pevných častíc má označenie FAP a jeho činnosťou 
dochádza k takmer nulovej produkcii pevných častíc.  Filter dosahuje zníženie pevných častíc 
o viac ako 95 %. Filter pevných častíc je porézna kremíkovo – uhlíková jednotka, obsahujúca 
prechodové cesty, ktoré zachytávajú pevné častice v prúdiacom výfukovom plyne. Veľkou 
prednosťou systému filtrácie je jeho vynikajúca čistiaca účinnosť a schopnosť zadržať častice. 
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Produkcia pevných častíc motora s takouto úpravou je 0,004 g.km-1. Regenerácia je zložená z 
periodického vypaľovania častíc akumulovaných vo filtri. Tieto častice sú prevažne zložené z 
uhlíka a uhľovodíkov. Za prítomnosti kyslíka sa regenerácia filtra stáva spontánnou, keď 
teplota výfukových plynov presiahne 550°C. Regenerácia filtra je riadená riadiacou jednotku 
motora so systémom vstrekovania Common Rail, umožňujúcim ,,dovstrek paliva“, ktorý 
zvýši teplotu výfukových plynov na 450°C, až pokiaľ zachytené pevné častice nie sú 
uvoľnené a nenastane ich oxidácia. Filtrom sú zachytávané častice v rozmedzí 0,1 – 1 µm. 

 
Obr. 7: Rez filtrom pevných častíc 

 
1- smer výfukových plynov  
2- komory filtra 
3- snímač tlaku 
4- snímač teploty 
5- smer výfukových plynov bez pevných častíc 

Selektívna katalytická redukcia (SCR) 

Je súčasťou výfukového potrubia a zároveň posledná z trojice zariadení na  filtráciu 
výfukových plynov. Systém čistenia výfukových plynov je v súčasnosti jediným systémom, 
ktorý nie je závislý na palive bez obsahu síry. Tento systém pracuje s roztokom močoviny Ad 
Blue, premieňajúcim NOx na N2 a H2O s účinnosťou zhruba 60 %. 

Malé množstvo redukčného činidla je rozprášené do výfukového potrubia pred 
katalytický konvertor, kde sa odparuje a rozkladá na amoniak (NH3) a oxid uhličitý (CO2). 
Amoniak je želaný produkt, ktorý v spojení s katalytickým konvertorom premieňajú oxidy 
dusíka na neškodný dusík a vodu. AdBlue je 32,5 % technicky čistej močoviny a 67,5 % 
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demineralizovanej vody. Je to bezfarebná číra kvapalina bez toxických vlastností a na ľudský 
organizmus nepôsobí agresívne.    

Obr. 8: Výfukový systém s použitím SCR 
 

1- oxidačný katalyzátor 
2- filter pevných častíc 
3- NOx snímač 
4- vyhrievacie teleso 
5- teplotný snímač 
6- SCR katalyzátor 
7- NOx snímač 
8- elektronické čerpadlo s ERJ 
9- vstrekovacia dýza 
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4 Záver 

Ako vyplýva z doposiaľ známych poznatkov, emisie vo výfukových plynoch 
spaľovacích motorov možno znižovať niekoľkými spôsobmi alebo metódami. Na druhej 
strane je v platnosti legislatíva, ktorá v konečnom dôsledku udáva limitné hodnoty 
jednotlivých druhov emisií. 

V tejto súvislosti je tiež potrebné zdôrazniť, že zatiaľ čo emisie spaľovacích motorov 
vo výfukových plynoch možno znižovať iba technickými riešeniami s výnimkou použitia 
iného druhu paliva, znižovať emisie v určitej lokalite životného prostredia možno aj 
legislatívne, napr. obmedziť alebo vylúčiť vjazd vozidiel so vznetovými motormi do danej 
lokality (tzv. nízko emisné zóny). V súlade s platnou legislatívou treba však rozlišovať, o aké 
druhy emisií motorov sa jedná - či motory zážihové alebo motory vznetové. 

   Ako uvádza agentúra JATO Dynamics, ostro sledované emisie CO2, totiž v  roku 
2018 stúpli na najvyššiu úroveň od roku 2014. Je to presne opačný trend, aký sleduje 
Európska komisia. Od roku 2020 je maximálny povolený limit CO2 len 95 g/km. Podľa vyššie 
uvedenej agentúry a vypracovaných štatistík majú automobilky k tomuto limitu ešte ďaleko. 
Pritom za každý nadlimitný gram sa bude platiť. Vypracované analýzy emisie CO2 nových 
predaných áut na 23 európskych trhoch stúpli o 2,4 gramu na konečných 120,5 g/km, čo je 
najhorší výsledok od roku 2014. Relatívne sa to nezdá veľa, avšak trend má byť opačný. 
Automobilky majú v roku 2020 dosiahnuť tzv. flotilový priemer 95 g/km. Ide o priemer  na 
všetky predané automobily. Príčin tohto negatívneho trendu je hneď niekoľko. Jedným z nich 
je napríklad móda ťažkých SUV, ktoré si privlastnili už viac ako tretinový podiel (35%) na 
celoeurópskych registráciách. Druhým faktorom je prechod na nový cyklus merania spotreby 
paliva WLTP, ktorý je bližšie k realite ako ,,fiktívna“ norma NEDC, ktorej odchýlka sa za 
roky novelizácie vyšplhala na viac ako 40%. Takže hoci sú nové autá s novými motormi na 
cestách úspornejšie ako tie staršie, v štatistikách vykazujú vyššiu spotrebu paliva a teda aj 
vyššie emisie CO2. Ďalej je tu najzávažnejší faktor, na ktorý poukazuje práve agentúra JATO 
Dynamics. Za hlavnú príčinu rastúcich emisií je považovaný ústup vznetových motorov. Ten 
bol odštartovaný aférou Dieselgate a následnou antidieslovou horúčkou z dôvodu 
prekračovania noriem emisií oxidov dusíka (NOx). Veľkú rolu zohrali aj politici a ekologický 
aktivisti, ktorí bojovali za zákaz vjazdu áut so vznetovými motormi do centier miest. 

Hoci vznetové motory tieto normy naozaj porušovali, systém selektívnej katalytickej 
redukcie dokázal znížiť emisie týchto látok natoľko, že súčasné vznetové motory sú často 
ekologickejšie ako tie zážihové, čo preukázalo viacero testov. Avšak trh na túto skutočnosť 
nezareagoval. Odpor k nafte naďalej pretrváva, čo sa prejavilo aj v roku 2018 ďalším 18% 
poklesom predaja áut so vznetovým motorom. Nahradili ich zážihové motory, ktoré majú 
nižšiu účinnosť a teda aj vyššiu spotrebu a v konečnom dôsledku aj vyššie emisie CO2. 
V tomto smere sa vývoj presne prekrýva s poklesom registrácie automobilov so vznetovým 
motorom, ktoré majú priemerne o 3,2 g/km nižšie emisie CO2 ako zážihové.  

Vyššie uvedená agentúra zistila priamu koreláciu medzi klesajúcou registráciou 
automobilov so vznetovým motorom a rastúcimi priemernými emisiami CO2. Stalo sa tak na 
dvadsiatich trhoch s výnimkou Nórska, Fínska a Holandska. Tieto krajiny však nezredukovali 
emisie CO2 vďaka ekologicky zmýšľajúcim zákazníkom, ale vďaka masívnej vládnej podpore 
elektromobilov a plug-in hybridov. Optimistickým scenárom je to, že emisie CO2 v roku 2020 
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nevzrastú, ako to že by klesli. Ak budú musieť automobilky platiť za každý jeden gram CO2 
oproti stanovenej norme 95 g/km, potom priemerne za každý predaný automobil zaplatia cca 
2422 eur. Pri tejto kalkulácii vychádzame z toho, že každý gram CO2 navyše oproti 
stanovenej norme 95 g/km bude penalizovaný sumou 95 eur.  

Ak predpokladáme, že sa nič nezmení oproti roku 2018, keď flotilový priemer 
prekročil stanovenú normu o hodnotu 25,5 g/km, potom veľmi jednoducho dospejeme 
k vyššie uvedenej sume 2422 eur, ktorú buď celú alebo jej určitú časť vo forme zvýšenej ceny 
automobilu zaplatí zákazník. Teda aj z tohto pohľadu možno posudzovať vzájomný vzťah 
medzi emisiami a legislatívou. Očakávať teda môžeme zvyšovanie cien a zároveň určité 
obmedzovanie ponuky automobilov s vysokovýkonnými motormi, ktoré najviac zvyšujú 
flotilové priemery emisií CO2. Nahradzovať by ich mali drahé plug-in hybridné modely a ešte 
drahšie elektromobily.  
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Súhrn 

Táto práca sa venuje znižovaniu množstva škodlivých látok vo výfukových plynoch 
motorových vozidiel. Pomocou metódy dodatočnej úpravy výfukových plynov a to 
zariadeniami a samostatnými technickými jednotkami, ktoré slúžia na úpravu výfukových 
plynov pre čo najmenšie množstvo škodlivých látok. 

 V práci je popísaný a vysvetlený vývoj, funkcia, konštrukcia a princíp činnosti 
jednotlivých zariadený používaných na úpravu výfukových plynov ktoré sú určené na 
znižovanie obsahu škodlivých látok vo výfukových plynoch. Pri popise funkcie a konštrukcie  
jednotlivých zariadení je uvedené ktoré škodlivé látky sa upravujú, a z ktorých konštrukčných 
prvkov zariadenia pozostávajú. Pri zariadeniach sú uvedené funkčné a konštrukčné schémy. 

 

Kľúčové slová: výfukové plyny, emisie, emisné systémy, škodlivé látky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 z 408DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221670



Bc. Šimon Božik, Mgr. Daniela Kunecová, PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda 
Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra-Chrenová 

 

VYUŽITIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ DRUHOTNEJ 
SUROVINY AKO ZDROJA BIOPALIVA 

USE OF AGRICULTURAL SECONDARY RAW MATERIAL 
AS A SOURCE OF BIOFUEL 

ŠIMON BOŽIK    DANIELA KUNECOVÁ. 
 

 
Abstract 
 
This thesis demonstrates how thermal analysis works for the process of undefined pyrolysis. 
At present, pyrolysis as an energy process is gaining great acclaim in the industrial areas of 
agriculture. We used agricultural waste, which was generated after the processing of the 
primary raw material, namely nut shells and olive pits. Thermal analysis was performed in the 
range of 25 to 750 °C, while working with a nitrogen flow rate of 50ml/min. At temperatures 
of 300 to 350 °C, we recorded the largest decrease in the sample. With a heat flow curve from 
300 ° C, it shows us almost balanced values, which is caused by the onset of 
thermodegradation reactions of biomass. The calorific value of the individual samples is 
16.50 MJ / kg for the olive pit and 16.90 MJ / kg for the nut shell. 
 
Keys words: Thermogravimetric Analysis, Olive pits, Walnut shells, Pyrolysis 
 
 

1 Úvod 

Biopalivo je akékoľvek palivo pochádzajúce z biomasy. Rastlinný alebo riasový materiál 
alebo živočíšny odpad. Pretože takýto druh materiálu sa môže ľahko doplniť, biopalivo sa na 
rozdiel od fosílnych palív, ako je ropa, uhlie a zemný plyn, považuje za zdroj obnoviteľnej 
energie. (Clarence Lehman, 2018) Biopalivo sa bežne presadzuje ako nákladovo efektívna a 
ekologicky priaznivá alternatíva k rope a iným fosílnym palivám. Biopalivo sa bežne 
presadzuje ako nákladovo efektívna a ekologicky priaznivá alternatíva k rope a iným fosílnym 
palivám. (Christina Nunez, 2019)Biopalivá druhej generácie sa od biopalív prvej generácie 
odlišujú svojim vplyvom na životné prostredie a predovšetkým druhom biomasy ako suroviny 
na ich výrobu. Biopalivá prvej generácie vykazujú nízky zostatok produkcie CO2 počas 
celého životného cyklu sú vyrábané z potravinárskej biomasy. Biopalivá druhej generácie 
vykazujú významný pozitívny rozdiel v zostatku produkcie CO2 počas životného cyklu a sú 
vyrábané z nepotravinárskej lignocelulózovej biomasy (drevo, ťažobné zvyšky, seno, slama, 
rastlinný odpad, rýchlorastúce dreviny. (Deepak Verma, 2019) Biopalivá druhej generácie 
majú až 90 % potenciál zníženia emisií CO2 v porovnaní so svojou fosílnou alternatívou. (Ján 
Hromádko a spol, 2009) 

2 Materiál a metódy 

Olivové kôstky sú zvyšky odpadu zo spracovania olivy ako je výroba olivového oleja. Kôstky 
z olív preukázali rastúci potenciál ako palivo prírodnej forme. (B. Gümüş, 2018) Olivové 
kôstky majú energetické hodnotu 5,2 kW na kilogram kôstok, vyššiu ako tvrdé drevo a majú 
podobnú úroveň vlhkosti. (www.asme.org). 
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Orechové škrupiny sú vedľajším produktom spracovania vlašských orechov. Produkcia 
vlašských orechov predstavuje približne 3,5 milióna ton ročne, pričom Čína je najväčším 
producentom. Využívajú sa hlavne potravinárstve ale využitie si našli aj podobe biomasy. 

 

Tab.1 Tabuľka výhrevnosti pevnej biomasy 

DRUH PALIVA OBSAH VODY [%] VÝHREVNOSŤ [MJ/kg] 

Olivové kôstky 10 16,50 

Orechová škrupina 5 16,90 

 
 
TGA/DSC 1 STAR 
Na vykonanie termogravimetrickej analýzy sme využili prístroj TGA/DSC 1 so softvérom 
STAR. Poskytuje dôveryhodné výsledky pomocou váhy TGA od popredného svetového 
výrobcu váhovej techniky. Automatickou internou kalibráciou hmotnosti a širokým rozsahom 
merania, najlepším výkonom minimálnej hmotnosti a najvyššou presnosťou váženia. 
Umožňuje používateľom analyzovať širokú škálu typov vzoriek do 1600 °C. Doplnkový 
snímač tepelného toku DSC simultánne detekuje tepelné udalosti, ako je tavenie a 
kryštalizácia, okrem toho, že poskytuje presné teploty prechodu. Zmeny hmotnosti vzorky 5 
gramov sú stanovené na 0,1 µg. (www.mt.com/)Tégliky na tepelnú analýzu slúžia ako nádoby 
na vzorky počas termo analytických meraní. Zaručujú, že snímač nie je znečistený meraním. 
Druh téglika použitého na meranie môže mať veľký vplyv na kvalitu získaných výsledkov a 
okrem toho tiež ovplyvňuje dôležité charakteristiky meracej bunky DSC a TGA. Zohľadnenie 
relevantných faktorov pred meraním môže často pomôcť ušetriť čas pri interpretácii krivky. 
(www.lesker.com)  
 
Kern ABT 220 5DM 
Analytické váhy Kern ABT sú prémiovým váhovým modelom s vysoko kvalitným systémom 
váženia jednotlivých vzoriek. Má jedinečnú dávkovaciu pomôcku, ktorá má režim vysokej 
stability a ďalšie nastavenia filtra. Jednoduché váženie a dokumentovanie receptov je 
vybavené kombinovanou funkciou tarovania a tlače a funkcia jednoduchého sčítania má po 
každom postupe váženia automatický tarovací a automatický následný výstup údajov. 
(https://www.kern-sohn.com) Maximálna hmotnosť váženie je 220 mg a minimálna hmotnosť 
je 1 mg čas na stabilizáciu váženej vzorky je od 3 do 10 sek. Trieda presnosti  je 0.1 mg. 
(www.kebr.prf.jcu.cz) 
 
 
 
 
Termogravimetrická analýza 
Termogravimetria sa nazýva postup, pri ktorom meriame hmotnosť zvolenej skúšobnej 
vzorky ako funkciu času alebo teploty, kedy je skúšaná vzorka vystavená teplotnému  
programu,  ktorý  je pod stálou kontrolou. Pri zahrievaní skúmanej látky sa uvoľňujú plynné   
zložky čo má za následok, že dochádza k strate hmotnosti skúmanej vzorky. Taktiež môže  
dochádzať aj k javom,  kedy pri zahrievaní látky dochádza k reakciám s plynom a hmotnosť  
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vzorky sa zvýši. Pri termogravimetrickej analýze sú údaje vyjadrené vo forme percentuálnej  
zmeny  hmotnosti, alebo výslednej  krivky,  ktorej  závislosť je vo forme zmeny hmotnosti v 
závislosti od teploty alebo od času. (Sanyal. B 2012) 
 

3 Výsledky a diskusia 

  
Pri našom meraní sme použili neizotermickú metódu (dynamickú) TG analýzu z dôvodu, že 
naše vzorky (olivové kôstky a orechové škrupiny) boli vystavené plynule stúpajúcim 
teplotám. Teplota  narastá lineárne s časom.Výsledok merania olivových kôstok pri hmotnosti 
10,9433 mg pri rýchlosti ohrevu 20°C/min.  Pri Grafe.1 môžeme vidieť endotermickú  reakciu 
pri 93,85 °C, následne sa tepelný tok vyrovná a začína sa uvoľňovať energia zo vzorky pri 
365,95 °C. Dosiahne svoj vrchol piku 42 mW. V Grafe.2 nám nastáva zlom čo predstavuje 
hmotnostnú zmenu vzorky v našom  prípade sa tak začne diať pri 96,64 °C kedy nastáva únik 
vlhkosti a prchavých uhľovodíkov. Pri 202,42 °C dochádza k degradácii nasýtených 
uhľovodíkov od 256,54°C nenasýtených uhľovodíkov. Posledný pokles nastáva okolo 376,08 
°C to je rozpad celulózy a druhov lignínu a hemicelulózy končí pri 750 °C. Následne sa nám 
vzorka dostane do plata oblasti termickej stability. Strata na vzorke bola 69,06 %. Vyraznejšie 
plato počas oboch meraní niesú pozorované, čo hovorí o nepretržitom procese tepelnej 
degradácie vzorky. 
 
 

 
Graf. 1 Zmena teplotného toku počas zvyšovania teploty 
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Graf. 2 Zmena hmotnosti počas zvyšovania teploty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výsledok merania orechových škrupín pri hmotnosti 9,07349 mg pri rýchlosti ohrevu 
20°C/min. Pri Grafe.3 môžeme vidieť endotermickú reakciu od 101,02 °C kedy sa začína 
uvoľňovať energia zo vzorky produktu. Pri 321,64 °C dosiahneme svoj vrchol piku 23 mW. V 
Grafe. 4 nám nastáva zlom čo predstavuje hmotnostnú zmenu vzorky v našom  prípade sa tak 
začne diať pri 78,62 °C kedy nastáva únik vlhkosti a prchavých uhľovodíkov. Pri teplote 
239,75 °C dochádza k degradácii nasýtených uhľovodíkov od 344,58 °C nenasytených 
uhlovodíkov. Posledný pokles nastáva okolo 388,41 °C to je rozpad celulózy a druhov ligninu 
a hemicelulózy končí pri 750 °C. Následne sa nám vzorka dostane do plata oblasti termickej 
stability. Strata na vzorke bola 90,3 % 
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Graf. 3 Zmena teplotného toku počas zvyšovania teploty 

 
 

 
Graf. 4 Zmena hmotnosti počas zvyšovania teploty. 

 
 
 
 

4 Záver 

Výsledkom TGA merania sme zistili, že druhotná surovina z poľnohospodárstva ako olivové 
kôstky a orechové škrupiny sa dajú využiť ako druh biopaliva, ktorý má svoju energetickú 
hodnotu. Pomocou pyrolýzy dokážeme získať rôzne množstvo uhľovodíkov, v závislosti na 
čase, pri ktorom je surovina vystavené zvýšenej teplote . Jednou z nich je metán, vhodný na 
výrobu elektriny v plynových turbínach. Energetický potenciál kvapalných produktov 
pyrolýzy sa podobá rope, ale musia sa ešte pred ďalším energetickým využitím upraviť. 
Dokážeme s ňou čiastočne nahradiť fosílne palivá.  Výsledkom merania olivových kôstok, 
bola jej energetická hodnota na vrchole píky 42 mW. Hmotnostná strata predstavovala 60,06 
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%. Výsledkom merania orechových škrupín, bola jej energetická hodnota na vrchole piku 23 
mW. A jej hmotnostná strata predstavovala 90,3 %. Najväčší pokles hmotnosti nastáva pri 
uhľovodíkoch, ktoré sa uvoľňujú zo vzoriek. Pyrolýza je starý a jednoduchý termochemický 
spôsob úpravy biomasy na palivo vyššej kvality. Považuje za atraktívnu technológiu vďaka 
tomu, že sa uskutočňuje pri relatívne nízkych teplotách. Tým sa znižujú emisie škodlivín v 
porovnaní s úplným spaľovaním biomasy. Spotreba energie je evidentná iba na začiatku 
procesu, pre naštartovanie termo degradačných procesov. Od teploty teploty 200 °C pre 
škrupiny aj pre kôstky prebiehajú exotermické procesy. Proces sa stáva energeticky 
sebestačný. 
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Súhrn 
Práca nám jednoducho ukazuje spôsob fungovania termickej analýzy na proces presne 
neohraničenej pyrolýzy. Súčasnej dobe pyrolýza ako energetický proces zaznamenáva veľký 
ohlas v priemyselných oblastiach a poľnohospodárstve. Použili sme poľnohospodársky odpad, 
ktorý vznikol po spracovaný prvotnej suroviny a to orechové škrupiny a olivové kôstky. 
Termická analýza prebehla v rozmedzí 25 až 750°C, pričom sme pracovali s prietokom dusíka 
50ml/min. Pri teplotách 300°C až 350°C sme zaznamenali najväčší pokles vzorky. Pri krivke 
tepelného toku od teploty 300°C nám ukazuje skoro vyrovnané hodnoty, čo je spôsobené 
nástupom termodegradačných reakcií biomasy. Výhrevnosť jednotlivých vzoriek je u olivovej 
kôstke 16,50MJ/kg a pri orechovej škrupinke 16,90MJ/kg. 

Kľúčové slová: Termogravimetrická analýza, Olivové kôstky, Orechové škrupiny, Pyrolýza 
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 VPLYV PNEUMATICKÉHO LISOVANIA NA VÝLISNOSŤ 
VYBRANÝCH ODROD 

EFFECT OF PNEUMATIC PRESSING ON THE VOLUME OF 
JUICE OF SELECTED VARIETES 

MARTIN BRIGANT- JÁN JOBBÁGY 
 

Abstract  

The aim of our study was to evaluate the influence of pressing on the volume of juice 
of three selected varieties of grape. We evaluated the quality and efficiency of pressing tree 
varieties Chardonnay, Riesling and Veltliner. We observed the influence of two different 
pressures, under and up to 100 kPa during the pressing of three different varieties. We 
observed significant differences (p <0.05) in whole volume, not only between selected 
varieties, but also in average of whole volume of juice in 2018-2019. Research measurements 
were carried out during grape harvesting and pressing in the company Vinárstvo Brigant, 
s.r.o. 

 
Key words: must, wine, pressing 

 

1 Úvod 

V priebehu tisícročí predstavovalo víno kultúrny symbol viacerých národov 
(Michlovský, 2014; Brigant, 2018). Víno alebo ako ho v minulosti nazvali starí Gréci, nápoj 
Bohov, možno vo všeobecnosti charakterizovať ako najstarší nápoj ľudstva, ktorý vznikol 
prekvasením rmutu resp. muštu vinnej révy (Priewe, 2003). Pestovaniu hrozna a výrobe vína 
sa ľudia venovali už po celé stáročia, pričom dochádzalo k postupnej optimalizácii výrobného 
postupu.   

V dnešnej dobe sledujeme, nie len na Slovensku, ale aj ostatných krajinách, nárast 
výroby a spotreby vína. So zvyšujúcim dopytom dochádza aj k modernizácii výrobných 
postupov spracovania hrozna a vína (Brigant, 2018). Taktiež sa začína brať ohľad nie len na 
kvantitu, ale hlavne na kvalitu vína. Hlavným predpokladom kvality nie je len úspešné 
pestovanie viniča, ale aj využitie správnych technologických postupov, ktoré napomáhajú 
k dosiahnutiu vyššej efektívnosti produkcie vína od samotného zberu až po finalizáciu 
produktu, čiže samotné plnenie.  
 V tejto štúdií sme sa zamerali na efektívnosť riadenej výroby vína a rozhodli sme sa 
zhodnotiť efektívnosť lisovania. Lisovanie v dnešnej hrozna predstavuje jeden z kľúčových 
procesov prebiehajúcich pri výrobe vína. Jedná sa o proces extrahovania šťavy z hrozna 
pomocou pôsobenia tlaku (Cox, 1999; Jobbágy, Findura, 2013). Piszczalka, 2001 uviedol, že 
lisovaním dochádza k oddeleniu kvapalnej fázy od pevných látok, čo v praxi znamená 
oddelenie hroznovej šťavy od plodového pletiva. Počas lisovania dochádza k sledovaniu 
samotnej výlisnosti. Výlisnosť možno charakterizovať ako celkový objem vytečeného rmutu 
na 100 kg zlisovaného hrozna, ktorý je zložený zo samotoku, vylisovaného muštu a muštu 
z dolisovania. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že priemerná hodnota výlisnosti sa pohybuje 
okolo 70-80 dm3 na 100 kg hrozna (Steidl, 2002). V praxi je však výlisnosť závislá od 
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viacerých faktorov, medzi ktoré zaraďujeme odrodu hrozna, aktuálnu zrelosť hrozna, 
technické postupy spracovania hrozna pred lisovaním a samotný druh lisu. Starostlivé 
lisovanie tak priamo ovplyvňuje kvalitu muštu a vína. Viaceré mechanické systémy sú 
považované za menej citlivejšie, pričom platí, že práve pneumatické lisovanie je v dnešnej 
dobe podľa viacero odborníkov najšetrnejším zariadením na lisovanie hrozna (Ribéreau-
Gayon et al., 2006). Hlavným a základným princípom fungovania pneumatických lisov je 
stlačovanie produktu pružnou membránou umiestnenou vo vnútri lisovacieho koša, ktorá sa 
plní vzduchom resp. vodou, pričom naplnenie membrány studenou vodou dokáže chladiť 
hrozno a vylisovaný mušt (Covertex, 2010). Lisovacia membrána je vytvorená z netoxického 
materiálu používaného v potravinárstve. Jedná sa o zmäkčený polyvinylchlorid (mPVC), 
ktoré je posilnený polyuretánom. Pneumatické lisy dnešnej doby využívajú maximálny tlak 
lisovania 200 kilopascalov (kPa). Lisovanie prebieha v cykloch, pričom platí, že stanovenie 
vhodného lisovacieho programu  (počet cyklov, čas a pôsobiaci tlak) dokáže signifikantne 
ovplyvniť množstvo, turbiditu a kvalitu vylisovaného muštu (Steidl, 2010). Cieľom tejto 
štúdie preto bolo sledovať vplyv zvolených lisovacích tlakov pneumatického lisu na výlisnosť 
muštu v troch vybratých odrodách a to Chardonnay, Rizling rýnsky a Veltlínske zelené. 
 

2 Materiál a metódy 

Hodnotenie efektivity pneumatického lisovania so zameraním na meranie výlisnosti 
sme stanovili vlastnými pokusnými meraniami realizovanými v rokoch 2018 a 2019. 
Experimentálne merania boli vykonané vo Vinárstve Brigant počas plnej prevádzky pri zbere 
a lisovaní. Vinárstvo Brigant možno označiť ako za malé rodinné vinárstvo, ktoré vzniklo 
v roku 2015. Vinárstvo sa zaoberá výrobou vín 
zo slovenských novošľachtencov 
pochádzajúcich predovšetkým z vlastných 
vinohradov a vinohradov z Malých Karpát 
a južného Slovenska, pričom ročne produkuje 
cca 30 000 l. 

Na realizácii zhodnotenie efektívnosti 
lisovania sme sa rozhodli využiť pneumatický 
lis Vinárstva Brigant. Pneumatický lis značky 
ANTICO (obr. 1) možno charakterizovať ako 
membránový pneumatický lis s 800 l lisovacím 
košom. Tento lis je vyrobený ako uzavretý, čo 
umožňuje možnosť naležania- macerácie pred 
samotným lisovaním. Je vybavený 
suchobežným kompresorom značky Becker. 
V tomto lise sa nachádza aj lisovacia 
membrána, ktorá je umiestnená po celej dĺžke 
lisovacieho koša. Odtok muštu z lisu je 
umožnený ľahko odstrániteľnými 
perforovanými lištami do polouzavretej zbernej 
nádrže doplnenej o automatické odčerpávanie. 
Plnenie lisu je umožnené hlavným otvorom 
v lisovacom koši alebo stredovým otočným ventilom, ktorý umožňuje plnenie lisu počas jeho 
chodu. 

Ovládanie lisu je sprostredkované elektronickou jednotkou s digitálnym snímačom 
tlaku, ktorá umožňuje použitie rôznych lisovacích tlakov od 10 – 180 kPa. Elektronické 

Obr. 1 Pneumatický lis ANTICO 

Fig. 1 Pneumatic press ANTICO 
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ovládanie je doplnené o 17 lisovacích programov (www.antico.eu/cz/). Počas lisovania sme 
vytvorili lisovací program (tab. 1), počas ktorého došlo k primeranému pôsobeniu úmerne 
narastajúceho tlaku vzhľadom na pôsobiaci čas a dobu otáčania. 

Hodnotenie efektivity lisovania sme zahájili realizáciou meraní v zberovej sezóne 
2018 a následne pokračovali v zberovej sezóne v roku 2019. vytvorili sme tri experimentálne 
skupiny na základe troch odlišných odrôd hrozna. V každej experimentálnej skupiny sme 
merali objem samotoku, vylisovaného muštu pri pôsobiacom tlaku do 100kPa a výlisku pri 
tlaku nad 100kPa. Pri určovaní výlisnosti sme v každej experimentálnej skupine vychádzali zo 
vstupnej hmotnosti 2 tony. Celkovú výlisnosť (Vc) sme určili ako podiel množstva šťavy 
a hmotnosti hrozna:  

�� =
��

��

�	100 

kde platí, že 
Om- získaný mušt (l) 
Mh- hmotsnost hrozna (kg) 
 
Štatistická analýza sa uskutočnila pomocou programu ANOVA single faktor, v ktorej sme 

si zvolili 5% chybu merania (p=0,05).  
 

Tab. 1 Lisovací program pneumatického lisu Antico 

Tab. 1 pressing program of pneumatic press Antico 

 
 

3 Výsledky a diskusia 

Hodnotenie efektivity lisovania sme zahájili realizáciou meraní v zberovej sezóne 
2018 a následne pokračovali v zberovej sezóne v roku 2019. V období od mája do septembra 
2018 bol počet slnečných a suchých dní nadpriemerný, čo predpovedalo kvantitatívne vyššiu 

Krok Tlak stláčania Doba stláčania Doba otáčania 
1. 10 kPa 3 min. 1 min. 
2. 20 kPa 3 min. 1 min. 
3. 20 kPa 3 min. 1 min. 
4. 30 kPa 3 min. 1 min. 
5. 40 kPa 3 min. 1 min. 
6. 50 kPa 3 min. 1 min. 
7. 50 kPa 3 min. 1 min. 
8. 60 kPa 3 min. 1 min. 
9. 70 kPa 3 min. 1 min. 

10. 80 kPa 3 min. 1 min. 
11. 100 kPa 3 min. 1 min. 
12. 120 kPa 3 min. 1 min. 
13. 140 kPa 3 min. 1 min. 
14. 160 kPa 3 min. 1 min. 
15. 180 kPa  3 min. 1 min. 
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úrodu. Počas zberu v roku 2019 sme pozorovali, že počet slnečných a suchých dní 
nedosahoval hodnoty z roku 2018 a tak aj množstvo získanej úrody nebolo rovnaké. 

V prípade výlisnosti možno povedať, že priemerná celková výlisnosť v roku 2018 
dosiahla v prípade samotoku úroveň 57 %, v prípade vylisovaného muštu do 100 kPa 35%  
a vylisovaného muštu nad 100 kPa 8%. V roku 2019 sme v prípade samotoku dosiahli 
celkovú výlisnosť v priemere 62% podiel, v prípade vylisovaného muštu do 100 kPa 31% 
a v prípade vylisovaného muštu nad 100 kPa 7%. Porovnaním jednotlivých rokov možno 
povedať, že aj keď sme v roku 2019 získali vyššiu výlisnosť a signifikantne vyšší objem 
muštu bez ohľadu na rozdielnosť odrody (75% vs. 68,5%). 

V rámci troch experimentálnych skupín sme zaznamenali hodnoty výlisnosti počas 
celého lisovacieho cyklu. Z pätnástich meraní sme následne určili priemerné hodnoty pre 
samotok, lisovanie do 100kPa a nad 100kPa (tab.2). V  roku 2018 sme z 2 ton celkovej 
hmotnosti úrody Chardonnay získali celkovo 1400 l.kg-1 muštu pričom v roku 2019 sme 
z rovnakej hmotnosti získali 1480 l.kg-1muštu. Zo štatistického hľadiska, pri zachovaní 5% 
chyby merania, je v tomto prípade hodnota p =0,005, čo znamená, že dosiahnuté výsledky 
boli signifikantné (p<0,05).  

Rovnako naše merania prebiehali aj v počas lisovania Rizlingu rýnskeho a 
Veltlínskeho zeleného. V roku 2018 sme z 2 ton Rizlingu rýnskeho získali celkovo 1360 l.kg-1 
muštu pričom v roku 2019 sme z rovnakej hmotnosti získali 1400 l.kg-1 muštu. Zo 
štatistického hľadiska, pri zachovaní 5% chyby merania, je v tomto prípade hodnota p 
=0,0013, čo znamená, že dosiahnuté výsledky  boli signifikantné (p<0,05). Celková výlisnosť 
tak bola v roku 2018 62,5% a v roku 2019 70% 

Posledné meranie výlisnosti bolo zamerané na odrodu Veltlínske zelené. V roku 2018 
sme z 2 ton celkovej hmotnosti úrody získali celkovo 1580 l.kg-1 muštu a v roku 2019 to bolo 
1640 l.kg-1 muštu. Aj v tomto prípade sme zvolili 5% chybu merania, pričom v tomto prípade 
bola hodnota p =0,0001, čo znamená, že dosiahnuté výsledky  boli signifikantné (p<0,05). 
Celková výlisnosť v roku 2018 predstavovala 73% a v roku 2019 82%. 

 
Tab 2. Priemerné hodnoty jednotlivých meraní v rokoch 2018-2019 
Tab. 2 Average  values of individual measurements in 2018-2019 

Odroda Chardonnay Rizling rýnsky Veltlínske zelené 
2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Samotok/ 
l.kg-1 

728  
(52%) 

888 
 (88%) 

680 
 (50%) 

770 (55%) 
1106 
(70%) 

1180 
(72%) 

Vylisovaný 
mušt do 
100kPa/ 
 l.kg-1 

531  
(38%) 

488 
 (33%) 

558 
 (41%) 

518 
 (37%) 

395 
 (25%) 

394  
(24%) 

Dolisok nad 
100kPa/ 

l.kg-1 

140  
(10%) 

104 
(7%) 

122 
(9%) 

112 
(8%) 

79 
(5%) 

65 
 (4%) 

Celkový 
objem 

muštu/ l.kg-1 
1400 1480 1360 1400 1580 1640 

Priemerná 
výlisnosť 

70 % 72% 62.5 % 70% 73% 82% 

 
Pneumatický lis rovnako ako v našom prípade, tak aj v porovnaní s inými dosiahol 

porovnateľné výsledky. Ribéreau-Gayon et al., 2006 uviedli, že pri lisovaní dosiahli celkový 
podiel samotoku a výlisku do 200 kPa cca 88%. Pôsobením tlaku od 20- 200 kPa cca 10% 
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a maximálnym tlakom 200 kPa dosiahli zisk 2% muštu, pričom turbidita s narastajúcim 
tlakom klesala. Naše výsledky však viac korelujú s Baugher et al., 2014.  

V prípade hodnotenia výlisnosti Baugher et al., 2014 uviedol, že využitím 
pneumatického lisu dosiahli podiel samotoku 70%, pričom podiel dolisovaného muštu tvoril 
len 30 %.  V našom prípade podiel samotoku v roku 2018 bez ohľadu na odrodu tvoril 57 % 
a podiel vylisovaného muštu 47%. V roku 2019 však podiel samotoku narástol a to na 62%, 
pričom podiel vylisovaného muštu tak tvoril 38%. Baugher et al., 2014 taktiež uviedli, že 
využitím tlakov 100-200 kPa získali 100% výlisnosť, pričom nedošlo k narušeniu semien 
a výlisky obsahovali len mierne zvýšenie množstvo trieslovín. 

V prípade výlisnosti možno povedať, že viacero autorov (Hronský et al., 2004; 
Pavloušek, 2011) uvádza, že optimálna celková výlisnosť bez ohľadu na odrodu, počasie 
prestavuje 0,70-0,80 l.kg-1hrozna. Spracovaním našich výsledkov sme v prípade prvej 
sledovanej odrody, Chardonnay, dosiahli v roku 2018 celkovú výlisnosť 0,70 l.kg-1a v roku 
2019 až 0,73 l.kg-1. V prípade druhej sledovanej odrody, Rizling rýnsky, sme v roku 2018 
dosiahli celkovú výlisnosť 0,62 l.kg-1a v roku 2019 až 0,70 l.kg-1. V prípade tretej sledovanej 
odrody, Veltlínske zelené, sme v roku 2018 dosiahli celkovú výlisnosť 0,73 l.kg-1a v roku 
2019 až 0,82 l.kg-1. Tieto výsledky nám determinujú priemerné hodnoty celkovej výlisnosti za 
rok 2018, ktorá predstavovala 68,5% a v roku 2019 až 75%. V porovnaní s inými autormi 
možno povedať, že využitím pneumatického lisu sme v oboch rokoch dosiahli optimálne 
hodnoty výlisnosti. 

 

4 Záver 

V závere našej štúdie možno povedať, že stanovené ciele sme splnili. Porovnaním 
s inými autormi, sa aj v našej práci potvrdilo, že pneumatické lisovanie pozitívne vplýva nie 
len na kvalitu mušt, ale hlavne  ovplyvňuje celkový získaný objem muštu. Predpokladáme, že 
rozdiely medzi jednotlivými odrodami ako aj medzi rokmi lisovania boli  spôsobené iným 
zložením bobúľ ovplyvneným odrodovou charakteristikou, ale aj odlišným počasím priebehu 
roku 2018 a 2019. 

5 Literatúra  

ANTICO LIS. 2020. Lisy pneumatické [2020] [online] [cit. 2020-02-26]. Dostupné na: 
<http://www.antico.eu/cz/Lisy-pneumaticke/default.htm/> 

BAUGHER, Eric. 2014. Getting out the juice: press operation and press fractions. [2014] 
[online] [cit. 2020-02-26]. Dostupné na: https://blog.ridgewine.com/2014/08/20/getting-out-
the-juice-press-operation-and-press-fractions/ 

BRIGANT, Martin. 2018. Aplikácia moderných a klasických vinárskych zariadení pri výrobe 
vína. Bakalárska práca: SPU. 44s. 

COVERTEX. 2010. Wine press membranes.  [2010] [online] [cit. 2020-02-26]. Dostupné na:   
www.corvetex.co.nz 

COX, Jeff. 1999. From Vines to Wines: The Complete guide to growing grapes and making 
your own wine. Storey Publishing.  131-142 s. ISBN 1-58017-105-2. 

HRONSKÝ, Štefan et al. 2004. Vinárstvo. Nitra: SPU. 7-56 s.  ISBN 80-8069-774-4 

42 z 408DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221670



JOBBÁGY, Ján- FINDURA, Pavol. 2013. Mechanizácia vinárstva. Vysokoškolská učebnica. 
Nitra: SPU Nitra, 165 s.  ISBN 978-80-552-0996-8 

MICHLOVSKÝ, Miloš. 2014. Lexikon chemického složení vína: příručka praktického vinaře. 
Vyd. 1. Rakvice: Vinselekt Michlovský,  262 s. ISBN 978-80-905319-2-5. 

MICHLOVSKÝ, Miloš. 2015. Příprava čerených vín. Rakvice: Garamon. 329 s. ISBN 978-
80-905319-5-6 

PAVLOUŠEK, Pavel. 2011. Pěstování révy vinné moderní vinohradnictví. Praha: Grada 
Publishing, a.s. 336 s. ISBN 978-80-247-3314-2 

PISZCZALKA, Ján. 2001. Mechanizácia výroby vína. Nitra: SPU Nitra, 108 s., ISBN 80-
7137-881-X 

PRIEWE, Jens. 2003. Vinohradnictví, odrudy révy vinné, výroba vína. In Nová škola vína, 
knižní klub, Praha. 14-77 s. ISBN: 80-242-1047-9 

RIBÉREAU-GAYON, Pascal et al. 2006. Handbook of Enology: The chemistry of wine 
stabilization and treatments. London: Wiley & Sons.  25-36 s. ISBN 0470010371 

STEIDL, Robert. 2010: Sklepní hospodářství. Valtice: Národní vinařské centrum, 12-44 s. 
ISBN 978-80-903201-9-2 

Súhrn 

Cieľom našej štúdie bolo vyhodnotiť vplyv lisovania na objem šťavy troch vybraných 
odrôd hrozna. Hodnotili sme kvalitu a efektívnosť lisovania troch vybraných odrôd 
Chardonnay, Rizling rýnsky a Veltlínske zelené. Počas lisovania troch rôznych odrôd sme 
pozorovali vplyv dvoch rôznych tlakov, pod a do 100 kPa. Pozorovali sme významné rozdiely 
(p <0,05) v celom objeme, nielen medzi vybranými odrodami, ale aj v priemere celého 
objemu získaného muštu v rokoch 2018-2019. Výskumné merania sa uskutočnili pri zbere 
hrozna a lisovaní v podniku Vinárstvo Brigant, s.r.o.  

Kľúčové slová: mušt, víno, lisovanie 
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AUTONÓMNY MOBILNÝ ROBOT 

 NICOLAS ČAPO – LADISLAV TÓTH 
 

Abstract  

The aim of the work is to build a functional autonomous mobile robot, which uses 
ultrasonic sensors to sense the space around it, which allows the detection of an obstacle and 
its timely circumvention. During its movement, it will polish the floor at the same time. We 
will mention all the basic parts of the robot; we will describe the hardware and software part 
of the robot. The hardware part analyses the robot's body and the software program on the 
basis of which we control the robot. The result of our work is a prototype of a functional 
autonomous mobile robot, which avoids obstacles with the help of ultrasonic sensors and at 
the same time, polishes the floor. 

Key words: Arduino, Autonomous, Ultrasonic sensor, Object detection 

 

1 Úvod 

Robotika sa v súčasnej dobe stáva nenahraditeľnou súčasťou spoločnosti, ktorá nám 
pomáha uľahčiť život a zjednodušovať každodennú prácu. Týka sa to hlavne práce alebo 
činnosti, ktorá je pre človeka náročná. Veľká časť robotiky sa venuje rôznym výrobným 
a priemyselným činnostiam ako napríklad vesmírne technológie, montáž, výroba, lekárska 
činnosť a pod.  

Diverzita rôznych potrieb konkrétnych aplikácií rozdeľuje autonómne riadenie na 
riadiace algoritmy pri použití odlišných snímačov. Pri automobilovom priemysle je dôležitá 
hmotnosť riadeného objektu, tiež aj jeho povaha v dopravných situáciách. Práve pri ich 
riešení má robot snahu, ak je to možné, vyhnúť sa prekážke. Táto situácia sa dá riešiť 
použitím viacerých snímačov, ktoré budú sledovať svoje veličiny na konkrétne okolnosti 
riadenia. Najdôležitejší je systém, ktorý je schopný spracovať potrebné množstvo údajov, 
následne ich vyhodnotí a zároveň bude vykonávať autonómne riadenie v pragmatickom čase. 
Najzávažnejším problémom, ktorý nie je možné ovládať alebo odhadnúť v tejto oblasti je 
enormné množstvo unikátnych situácií, ktoré môžu nastať.  Avšak popri testovaní, teda 
jazdami s mobilným robotom, je ich možné obmedziť a vyhnúť sa im.  

Autonómne riadenie mobilného robota je napájané z batérií, keďže jeho drvivá väčšina 
je zabezpečená vo väčšine elektromotormi. Toto spôsobuje, že spracovanie údajov 
z obrovského množstva snímačov je obmedzené. Vzhľadom na tieto skutočnosti sú mobilné 
roboty väčšinou menšej hmotnosti z dôvodu jednoduchšieho zastavenia. Riadenie robota aj 
s menším počtom snímačov je teda orientované na to, aby zastavilo pohyb, spracovalo 
udalosť, vyhodnotilo ju a následne určilo vhodné pokračovanie pohybu robota. 
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2 Materiál a metódy 

Naším hlavným cieľom práce je tvorba algoritmov, ktoré slúžia na vnímanie prostredia, 
kde sa náš autonómny mobilný robot pohybuje. Pomocou jeho ultrazvukových senzorov 
dokáže obísť prekážky a na základe jeho samostatnej aktivity sa dokáže orientovať v danom 
prostredí. 

Vzhľadom na náš cieľ práce si zvolíme nasledovný postup: 

• Naštudovanie základného prehľadu riešenia danej problematiky v súčasnosti, 
ako problematika riadiacej časti robota, senzorového subsystému a mobilných 
podvozkov. 

• Výber prototypu mobilného podvozku a mikrokontroléra pre riadenie 
elektronických jednotiek mobilného autonómneho robota. 

• Oživenie mikrokontroléra a modulu pre riadenie jednosmerných 
elektromotorov  napájaného cez PWM modul, taktiež senzor modulu pre 
napájanie ultrazvukových senzorov 

• Vytvorenie algoritmu na čítanie hodnôt z ultrazvukových senzorov 
a zapisovanie hodnôt do premenných. 

• Vytvorenie algoritmu pre riadenie servomotorov pre natáčanie ultrazvukových 
senzorov. 

• Vytvorenie algoritmu na pohon jednosmerných elektromotorov 
• Vytvorenie všeobecného algoritmu na detekciu prekážok a zabráneniu 

kolíznych situácii. 
•  Kontrola a vylepšovanie algoritmov na skutočnom autonómnom mobilnom 

robotovi. 
• Percentuálne vyhodnotenie 

 

Riadiaca časť  

Arduino UNO Rev3 je doska mikrokontroléra založená na ATmega328P, ktorý je 
vybavený vylepšenou pamäťou FLASH, ktorá ma rozšírenú kapacitu na 32 kilobajtov, ktorá 
slúži na ukladanie programu robota. Má 14 digitálnych vstupných / výstupných pinov z 
ktorých 6 možno použiť ako výstupy PWM, 6 analógových vstupov, 16 MHz keramický 
rezonátor (CSTCE16M0V53-R0), pripojenie USB, napájací konektor, hlavičku ICSP a 
tlačidlo resetovania. Samotný mikrokontrolér je konštruovaný na napätie 7 až 12 voltov. Pri 
prevádzke veľkosť napätia na doske je 5 voltov. 

 
Obr. 1  Arduino UNO Rev 3 
Fig. 1 Arduino UNO Rev 3 
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Arduino UNO senzor modul verzie V5.0 rozširuje UNO o ďalšie analógové/digitálne 
vetvenia poskytuje pohodlný spôsob prepojenia so snímačmi a inými periférnymi 
zariadeniami, ako sú Bluetooth moduly, SD karty, APC220 rádiovú frekvenciu, ultrazvukový 
senzor, servomotory, 12864 LCD displej a rôzne typy sektov. Je vhodný pre dosky Arduino 
Uno, Arduino Mega 2560 a podobné dosky Arduino. 

Modul L298N pre ovládanie motorčekov 

Úlohou modulu L298N je ovládanie rýchlosti a smeru otáčania elektromotorov. Modul 
môže ovládať jeden dvojfázový krokový motor, jeden štvorfázový krokový motor alebo dva 
DC motory záleží od toho, aký prúd potrebujú motory na fungovanie. Modul obsahuje 
ochrannú diódu a kondenzátory pre lepšiu stabilitu a spoľahlivosť. Prevádzkové napätie 
modulu L298N je 5 voltov. Napätie pre pohon motorčekov je od 5 až po 35 voltov. L298N 
dokáže meniť rýchlosť motorčekov pomocou PWM a dokonca aj meniť polaritu, teda 
zabezpečiť spätný chod motorčekov, čo v  práci aj využijeme. 

 
 

Obr. 2 Arduino UNO senzor modul verzie V5.0 
Fig. 2 Arduino UNO sensor shield V5.0 

 

Obr. 3  Modul L298N. 
Fig. 3 Motor module L298N 

 

 

Senzorická časť - servomotory 
Senzor HC-04 nám bude slúžiť na bezkontaktné meranie  vzdialenosti 2 cm až 400 cm. 

Najpresnejšie hodnoty sú namerané pri vzdialenostiach senzora od prekážky 2 cm až 30 cm 
s presnosťou až 3mm. Senzor sa skladá z dvoch pinov, kde jeden slúži ako vysielač Trig 
a druhý ako prijímač Echo. Senzor sníma pri uhle 15 stupňov odvrátených od kolmej osi voči 
prekážke. Efektivitu snímania ovplyvňuje najmä materiál prekážky. 

Servomotory sa používajú na nastavenie určitej polohy ovládaného mechanizmu 
a následne zotrvanie v tejto polohe. V našom prípade ich využijeme na natáčanie 
ultrazvukových senzorov HC-SR04. Servomotory neumožňujú neustále otáčanie sa dokola, 
ale udržujú polohu na nastavenom uhle v rozsahu 0° až 180°.  Servomotor má tri vývody 
VCC,GND a tretí pre ovládanie impulzu. Na vývod VCC je pripojené napätie 5 voltov a na 
vývod GND uzemnenie. 

Uhol sa nastavuje časovou dĺžkou impulzu. Jednotlivé polohy a čas impulzov sú 
znázornené na obrázku.  
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Uhol sa nastavuje časovou dĺžkou impulzu. Jednotlivé polohy a čas impulzov sú 
znázornené na obrázku.  

 
Obr. 4 Ultrazvukový senzor HC-SR04 umiestnený na servomotore SG-90 

Fig. 4 Ultrasonic sensor HC-SR04 located on the servomotor SG-90 
 

Hnacia časť – podvozok- napájanie 
Zvolili sme diferenciálny pohon s veľkosťou pracovnej plochy podvozku 

21,5mm*21mm*7,5mm, na ktorej budeme umiestňovať usmerňujúce alebo riadiace prvky 
robota. V našom prípade to bude PWM modul, Arduino UNO Rev3, modul elektromotorov 
L298N, servomotory, senzor modul a ultrazvukové senzory. Ďalším dôležitým faktorom je 
hmotnosť, ktorá ovplyvňuje hlavne záťaž elektromotorov. V dôsledku zvolenia podvozku 
z kovu s hmotnosťou 500g, budeme musieť hmotnosť podvozku vykompenzovať 
výkonnejšími elektromotormi.  

Pohyb mobilného robota budú zabezpečovať 4 DC motorčeky, ktoré budeme napájať 
napätím 12 voltov z akumulátora. Motorčeky pri maximálnom výkone budú dosahovať 350 
otáčok za minútu. 

Elektromotory, využijeme aj pre pohon leštiacich kotúčov konkrétne dva DC 
elektromotory s prevodovkou. Pracovné napätie leštiacich elektromotorov je 3 až 12 voltov. 
Prúdový odber elektromotorov sa bude pohybovať v rozmedzí 6 až 200 mA. 

Pre napájanie riadiacich časti autonómneho mobilného robota sme použili 12,6v 
akumulátor od výrobcu LiitoKala. Akumulátor je vybavený lithiovými batériami a taktiež 
obsahuje ochranu proti prebíjaniu batérii 

 

 
Obr. 5 Hnacia časť robota 
Fig. 5 Drive part robot 
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3 Výsledky a diskusia 

Bloková schéma logických obvodov 
Pri riadení robot využíva jednotlivé riadiace moduly, senzory a softvér, ktoré mu 

umožňujú rôzne operácie ako otočenie robota, zmena rýchlosti ako aj smer pohybu. V prvej 
časti sme tieto riadiace elektronické moduly robota zakreslili do blokovej schémy.V druhej 
časti boli rozmiestnené elektronické moduly tak aby hmotnosť modulov bola rovnomerne 
rozložená po pracovnej ploche. 

 
Obr. 6 Bloková schéma logických obvodov 

Fig. 6 Block diagram of logic circuits 

 

Rozmiestnenie modulov na podvozku mobilného robota 
Pri výbere podvozku mobilného robota sme brali do úvahy viacero technických 

parametrov ako sú rozmery, materiál z ktorého pozostáva, ale najdôležitejším parametrom 
bola maximálna hmotnosť, ktorou môžeme zaťažiť jednotlivé hnacie kolesá. Pri nami 
zvolenom podvozku je maximálna záťažová hmotnosť 3 kg, ktorú treba rovnomerne rozložiť 
po pracovnej ploche podvozku. Tento fakt nám ovplyvňuje životnosť hnacích elektromotorov.  

 

 
Obr. 7 Rozmiestnenie modulov 

Fig. 7 Module layout  
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Najväčšou hmotnosťou disponuje nabíjací akumulátor s hmotnosťou 438g, ktorý sme 
umiestnili od spodnej strany pod leštiace elektromotory, riadiaci mikroprocesor Arduino Uno 
Rev 3 spolu s senzorovým modulom v5.0 98g, ovládací modul elektromotorov L298N 83g, 
ultrazvukové senzory HC-SR04 umiestnené na servomotoroch SG90 45g, PWM modul 38g, 
leštiace elektromotory 123g a kabeláž. Celková hmotnosť je 825g. Elektronické moduly sme 
umiestňovali v rôznych výškových úrovniach  

Algoritmy 
 
Pri spustení robota sa aktivuje mikrokontrolér, ktorý komunikuje so senzor modulom. 

Úlohou senzor modulu je následná komunikácia s jednotlivými akčnými členmi ako sú:  

- Ultrazvukové senzory  
- Modul pre riadenie elektromotorov 
- Servomotory 

V prvom kroku po spustení robota je nameraná vzdialenosť pred mobilným robotom 
pomocou ultrazvukový senzorov HC-SR04. Ide o bezkontaktnú metódu merania vzdialenosti. 
Aby sme získali vzdialenosť prekážky od modulu, vysielač Trigger automaticky spúšťa 
časovač a vysiela 40kHz ultrazvukové impulzy, ktoré sa odrážajú od prekážky k prijímaču 
Echo, ktorý následne zastaví časovač. Nameraný čas sa vynásobí konštantou pomocou ktorej 
získame vzdialenosť.  

� = � ∗ �    (1) 
                                                                                                                           
Kde s – vzdialenosť (cm)  
 t – čas (µs) 
 v – rýchlosť šírenia zvuku (340 m/s) 
 

Pomocou vypočítanej vzdialenosti, vieme riadiť správanie robota tak aby nedošlo ku 
kolízii s prekážkou.   

Pri servomotoroch je vysielaný signál, ktorý určuje uhol natočenia v ktorom zotrváva až 
do ďalšieho impulzu. Pri elektromotoroch ovláda jednotlivé DC elektromotory cez modul 
L298N.  

Algoritmus pre detekciu prekážky a jej obídenie 

V prípade výskytu prekážky v pracovnom priestore robot sa včas zastaví 
a vyhodnocuje, ktorými senzormi je prekážka snímaná na základe čoho vieme určiť polohu 
prekážky. Pri výskyte prekážky vpravo od robota, sa robot vytočí o 90° vľavo, taktiež senzor 
umiestnený na servomotore sa vytočí smerom k prekážke. Po tomto úkone sa robot pohybuje 
obmedzenou rýchlosťou až príde do polohy, kde už nezosníma prekážku. Robot pokračuje  
vytočením o 90° vpravo a opakovaním tohto cyklu. Pri následnom otočení sa robot pohybuje 
vpred o dĺžku ktorú prešiel počas prvého vytočenia. Po prejdení  úseku sa vytočí do smeru 
v ktorom sa pohyboval pred prekážkou. 
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Obr. 8 Vývojový diagram  detekciu prekážky a jej obídenie. 
Fig. 8 Flow diagram obstacle detection and circumvention. 

 
Algoritmus pre rozlíšenie prekážky od steny a zmenu zmyslu pohybu leštenia podlahy 

Pri rozlišovaní prekážky od steny, spĺňa dôležitú úlohu rozmiestnenie ultrazvukových 
senzorov na konštrukcií mobilného robota. Pri výskyte steny pred mobilným robotom sa jedná 
o prekážku, ktorá je plochá v horizontálnom smere tým pádom ju musia zosnímať všetky 
senzory umiestnené na robote. Pri zosnímaní robot včas zastane a vytočí oba senzory 
umiestnené na servomotoroch. V prípade nezosnímania objektu sa robot otočí o 180° o šírku 
mobilného robota a pokračuje v leštení. Otáčanie sa však musí striedať aby robot nevykonával 
leštiaci proces v obdĺžniku ale prešiel celý pracovný priestor. Tento problém je riešený 
pomocou premeny typu boolean. 
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Ak jeden zo senzorov zosníma prekážku vieme určiť v ktorom rohu sa nachádza. 
V takomto prípade priradíme číslo do premennej ktorá prislúcha danému rohu a pri 
následnom výskyte tejto situácie robot vie že prešiel celý pracovný priestor v jednom smere 
a aplikuje funkciu pomocou ktorej sa vytočí o 90° smerom do voľného priestoru a pokračuje 
v leštení. 

 

Obr. 9 Vývojový diagram pre rozlíšenie prekážky od steny a zmenu zmyslu pohybu leštenia. 
 Fig. 9 Flow diagram to distinguish the obstacle from the wall and change the meaning of the 

polishing movement 
 

Analýza 

 Funkčnosť jednotlivých algoritmov sme percentuálne vyhodnotili na základe určitého 
postupu :  

- V prvom kroku prebiehala demontáž leštiacich kotúčov, namiesto ktorých sme 
pripevnili fixky. Ich úlohou bolo vyznačiť leštenú plochu v pracovnom priestore. 
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Obr. 10 Analýza 
Fig. 10 Analysis 

Percentuálne vyhodnotenie červenej plochy v pracovnom priestore, ktorá znázorňuje 
nevyleštenú plochu na základe pixelov. Vyhodnotenie vyleštených a nevyleštených plôch 
určené pomocou merania plôch v pixeloch z fotografie a prepočet na percentuálny pomer 
vzhľadom na celkovú plochu:  

Vyleštená plocha 7 949 032px = 80,001%. 
Nevyleštená plocha 1 987 193px = 19,999%. 

4 Záver 

Našou hlavnou úlohou práce bolo zostrojenie funkčného autonómneho mobilného 
robota, ktorý sa pohybuje v neznámom priestore. Pokyny, ktoré sme vyžadovali, ako  pohyb 
robota mrežovým systémom, včasná detekcia prekážky a jej tesne obchádzanie, až kým sa 
nedostaví robot znova na pozíciu z ktorej bude môcť pokračovať v smere ktorým sa 
pohyboval pred prekážkou, boli navrhnuté a zároveň aj splnené.  

Snímanie vzdialenosti medzi prekážkou a snímačom je dôležité pre mobilné roboty. 
Technológie merania vzdialenosti spočívajú na rôznych porovnávajúcich metódach, ktorých 
úlohou je pomenúvať zásadne výhody a nevýhody jednotlivých snímačov. V našej práci sme 
použili technológiu ultrazvukového snímania, pri ktorej sme mohli vidieť aký má relatívna 
vlhkosť a teplota vzduchu v prostredí vplyv na presnosť merania. Taktiež presnosť merania 
ovplyvňoval vo veľkej miere aj druh poruchu.  

Pri tvorbe algoritmu  pre otáčanie robota boli vykonané rôzne experimenty na rôznych 
povrchoch podlahovín, ktoré nám podali obraz o tom aký veľký vplyv má povrch podlahy na 
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presnosť otáčania. Táto nepresnosť by sa dala eliminovať spätnou väzbou, ktorú je možno 
dosiahnuť rôznymi metódami odometrie, ktoré umožňujú aj lokalizáciu samotného mobilného 
robota v prostredí čo rozširuje aj oblasť využitia. 
 Pri všetkých kapitolách, ktoré sú v práci zahrnuté bolo potrebné aby sme vychádzali 
z odbornej literatúry, odborných prác a rôznych článkov. Vytvorili sme si návrh robota, 
algoritmus a následne sme robota zostavili a odskúšali. Neskôr sme doladili program, ktorý 
umožnil čo najlepší výkon robota. Funkčnosť programu sme percentuálne vyhodnotili na 
základe dokumentácie pohybu robota v pracovnom priestore. V našej práci sa nachádza 
kompletný popis, ktorý obsahuje veľké množstvo užitočných informácií. Bola vypracovaná 
dokumentácia  postupov pri rozložení komponentov, tvorba programu vo forme vývojových 
diagramov. Autor práce získal množstvo nových informácii o robotike, programovaní, návrhu 
robota, ktoré sa dajú využiť aj do budúcnosti. Vypracovanie našej práce viedlo k získaniu 
užitočných informácií a nových skúseností. V konečnom dôsledku môžeme povedať, že práca 
splnila podmienky a popisuje stavbu robota a jeho funkcie. 
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Súhrn 

Cieľom práce je zostrojenie funkčného autonómneho mobilného robota, ktorý 
pomocou ultrazvukových snímačov sníma priestor okolo seba, čo umožňuje detekciu 
prekážky a jej včasné obídenie. Počas svojho pohybu bude zároveň leštiť podlahu. 
Spomenieme všetky základné časti robota, popíšeme hardvérovú a softvérovú časť robota. 
Hardvérová časť rozoberá telo robota a softvérová program, na základe ktorého riadime 
robota. Výsledkom našej práce je prototyp funkčného autonómneho mobilného robota, ktorý 
sa vyhýba prekážkam pomocou ultrazvukových snímačov a zároveň leští podlahu.   

Kľúčové slová: Arduino, Autonómny, Ultrazvukový senzor, Detekcia prekážok, PWM 
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Abstract  

The paper focuses on the analysis of selected physical properties of liquid and suspension 
materials used in technical equipment. The main goal of this paper is the analysis of motor 
oils used in automobiles. Another goal is to assess the properties of density from the 
properties specified by the engine oil manufacturer. As part of the experimental work, 
measurements focused on the density of motor oils were performed. The properties were 
compared for used engine oils and unused engine oils in the temperature range 0.5 ° C - 80 ° 
C. 
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1 Úvod 

Súčasný vývoj je zameraný na neustále zdokonaľovanie a produkciu výkonnejších, 
hospodárnejších, účinnejších, spoľahlivejších, tichších a nenáročných motorov, ale hlavne na 
zníženie emisií znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, ktoré oveľa menej znečisťujú 
životné prostredie. Hlavnou úlohou spaľovacieho motora je premeniť chemickú energiu 
paliva na energiu tepelnú, ktorú motor premení na mechanickú prácu. V spaľovacom motore 
sa prakticky vyskytujú všetky formy trenia, opotrebenia a mechanické straty (Materialing, 
2011). Z hľadiska tribotechnickej diagnostiky vieme tieto problémy do značnej miery 
ovplyvniť. Zlepšenie vlastností spaľovacieho motora spočíva v správnom výbere maziva pre 
daný typ motora. 
Mazací systém je nevyhnutný pre činnosť piestového spaľovacieho motora. Cieľom 
mazacieho systému je, zabezpečiť potrebné množstvo mazacieho oleja, pri určitej teplote a 
tlaku, k jednotlivým častiam motora. Tým pádom sa medzi mazanými povrchmi vytvorí 
súvislá vrstva olejového filmu, ktorá plochy úplne oddelí a trenie prebieha medzi molekulami 
oleja (Jablonický a kol., 2010). 
S požadovaným zvyšovaním výkonov spaľovacích motorov rastú aj nároky na motorové 
oleje. Motorový olej je nevyhnutná kvapalina v spaľovacom motore, ako predpoklad na jeho 
prevádzkovanie. Olej nie je určený len na mazanie zážihových (benzínových), vznetových 
(naftových) a plynových spaľovacích motorov ale aj na redukciu trenia a opotrebenia 
spaľovacích motorov. Motorový olej udržuje motor v čistote zachycovaním nečistôt a ďalších 
častíc, ktoré vznikajú pri chode motora opotrebovaním (Janco, 2013).  
Motorový olej je mazací olej určený špeciálne pre použitie v spaľovacích motoroch.  
Motorový olej má za úlohu: zmenšovať trenie a opotrebenie, zabezpečiť odvod tepla, tesniť, 
zbavovať trecie plochy nečistôt, chrániť trecie plochy pred koróziou, tlmiť dynamické rázy 
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v mechanizmoch. Motorový olej je zložený zo základného oleja a aditív, ktoré mu dodávajú 
požadované vlastnosti. (Trnka J., 1992) 

2 Materiál a metódy 

Základným experimentálne určovaným parametrom bola hustota, ktorú vo všeobecnosti 
definujeme nasledovne: Hustota ρ je fyzikálna veličina, ktorá je rovná pomeru hmotnosti m a 
objemu V príslušnej látky. Vyjadruje vlastnosti látky, ktoré sú dané jej zložením a nezávisia na 
mieste merania, ale na fyzikálnych podmienkach. Hustota kvapalín sa mení tlakom a teplotou.  
Hustota je vyjadrená vzťahom  

ρ = 	
�	

�	
                     (1)  

kde ρ - hustota (kg.m-3), m - hmotnosť (kg), V - objem (m3) (Janco M., 2013). Ďalej 
uvádzame v Tabuľke 1 a 2 základné charakteristiky skúmaných motorových olejov Castrol 
Magnatec 5W-40 Diesel DPF a Elf Evolution FULL – TECH FE 5W-30 na základe údajov 
uvádzaných výrobcom. 
 

Tab. 1 Fyzikálna charakteristika motorového oleja Castrol Magnatec 5W-40 Diesel DPF 
(Castrol, 2012) 

SAE viskozita 5W-40 

Hustota pri 15 °C 0,848 g.cm-3 

Kinematická viskozita pri 100 °C 13,9  mm2.s-1 

Kinematická viskozita pri 40 °C 82 mm2.s-1 

Bod tuhnutia -48 °C 

Viskozitný index 174 

Bod vzplanutia 210 °C 
 

Tab. 2  Fyzikálna charakteristika motorového oleja Elf Evolution FULL – TECH FE 5W-30 
(ELF, 2015) 

SAE viskozita 5W-30 

Hustota pri 15 °C 0,855 g.cm-3 

Kinematická viskozita pri 100 °C 12,2  mm2.s-1 

Kinematická viskozita pri 40 °C 72,8 mm2.s-1 

Bod tuhnutia -38°C 

Viskozitný index 165 

Bod vzplanutia 240 °C 
 
 
 
Hustota motorového oleja bola meraná pomocou hustomera DM40. Hustomer DM40 je 
digitálny hustomer na meranie hustoty s vysokou presnosťou a relatívne krátkou dobou 
merania. Hustomer DM40 poskytuje možnosť realizácie meraní hustoty v súlade s aktuálnymi 
normami a smernicami EÚ a je možné ním realizovať certifikačné merania hustoty. 
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Merané vzorky sa merali v laboratórnych podmienkach v priestoroch AGROBIOTECHU, TF 
SPU v Nitre. Merania boli realizované v štandartných laboratórnych podmienkach, čo 
predstavovalo teplotu v miestnosti 22 °C, relatívna vľhkosť vzduchu 20 % a atmosferický tlak 
bol 1005hPa. Vzorky boli pred meraním uskladnené 24 hodín pri teplote v miestnosti pre 
nechladené vzorky oleja a pre chladené vzorky oleja boli uskladnené v chladničke po dobu        
24 hodín. Meranie parametrov každej vzorky bolo opakované dvakrát. Opakovania sa viac 
nerealizovali nakoľko nám vychádzali zanedbateľné odchýlky pri jednotlivých meraniach. Pri 
meraní hustoty sa interval odčítania hodnoty stanovil na 5 °C pre nechladené vzorky a pre 
chladené vzorky na 2,5 °C. Pri meraní viskozity sa stanovil časový interval 5 sekúnd pre 
nechladené vzorky a 2 sekundy pre chladené vzorky.  

3 Výsledky a diskusia 

Vzhľadom na veľké množstvo experimentálne určených parametrov v priebehu kontinuálneho 
merania uvádzame iba prezentáciu vybraných výsledkov pre hustotu používaného motrového 
oleja a nepoužívaného motorového oleja, ktoré parametre sú uvedené v rámci metodiky. 
Konkrétne v Tabuľke 3 sú uvedené výsedky merania hustoty pre vzorku použitého 
a nepoužitého oleja Castrol Magnatec 5W-40 Diesel DPF v tepltnom intervale od 15 °C do              
80 °C (nechladená vzorka oleja). Experimentálna závislosť hustoty od teploty oboch vzoriek 
testovaných motorových olejov je prezentovaná na obr. 2 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Obr.1 Hustomer DM40 
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Tab. 3 Hustota pre použitý a nepoužitý olej Castrol Magnatec 5W-40 Diesel DPF 
v teplotnom intervale od 15 °C do 80 °C (nechladené vzorky oleja) 

 Použitý motorový olej Nepoužitý motorový olej 

teplota (°C) Hustota (g.cm-3) Hustota (g.cm-3) 

15 0,8620 0,8517 
20 0,8596 0,8491 
25 0,8568 0,8460 
30 0,8537 0,8427 
35 0,8503 0,8396 
40 0,8473 0,8363 
45 0,8440 0,8330 
50 0,8406 0,8298 
55 0,8376 0,8265 
60 0,8341 0,8232 
65 0,8308 0,8199 
70 0,8275 0,8165 
75 0,8242 0,8132 
80 0,8208 0,8099 

 
Z tabuľky 3 je zrejmé, že hustota použitého motorového oleja je závislá od teploty lineárne, 
pričom sa jedná o klesajúcu grafickú závislosť tzn., že s narastajúcou teplotou motorového 
oleja, hustota oleja klesá. Maximálna nameraná hodnota hustoty bola 0,862 g.cm-3 pri teplote 
15 °C. Minimálna nameraná hodnota hustoty sa rovnala 0,8208 g.cm-3 pri teplote 80 °C. 
Výrobca uvádza pri novom motorom oleji hodnotu hustoty pri teplote 15 °C  0,848 g.cm-3. 
Uvedená hodnota sa líši od nami nameranej hodnoty pri identickej teplote o 0,014 g.cm-3. 
Z uvedeného číselného údaju, je zrejmé, že hodnota hustoty použitého motorového oleja je 
vyššia v porovnaní s hodnotou nového motorového oleja, z čoho vyplýva, že v prevádzkových 
podmienkach dochádza k opotrebeniu resp. znečisteniu motorového oleja, ktoré sa prejaví 
zvýšením jeho hustoty o 1,650%. Pre nepoužitý motorový olej platí, že maximálna nameraná 
hodnota hustoty bola 0,8517 g.cm-3 pri teplote 15 °C. Minimálna nameraná hodnota hustoty 
sa rovnala 0,8099 g.cm-3 pri teplote 80 °C. Výrobca uvádza hodnotu hustoty 0,848 g.cm-3 pri 
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Obr.2 Grafická závislosť hustoty použitého a nepoužitého motorového oleja Castrol 
Magnatec 5W-40 Diesel DPF v teplotnom intervale od 15 °C do 80 °C (nechladené 

vzorky oleja) 
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teplote 15 °C. Hodnota uvádzaná výrobcom sa teda líšila  od  nami  nameranej  hodnoty o 
0,0037 g.cm-3 , čo predstavuje rozdiel o 0,43%. 
 
Ďalej uvádzame výsledky  merania hustoty pre vzorku použitého a nepoužitého oleja ELF 
Evolution FULL – TECH FE 5W-30 v teplotnom intervale od 15 °C do 80 °C (nechladené 
vzorky oleja) pre použitý a nepoužitý motorový olej (viď Tabuľka 4 a obr. 3.) 
 

Tab. 4 Hustota pre použitý a nepoužitý olej ELF Evolution full-tech FE 5W-30 v teplotnom 
intervale od 15 °C do 80 °C (nechladené vzorky oleja) 

 Použitý motorový olej 
Nepoužitý motorový 
olej 

teplota (°C) Hustota (g.cm-3) Hustota (g.cm-3) 
15 0,8591 0,8519 
20 0,8564 0,8492 
25 0,8535 0,8461 
30 0,8502 0,8430 
35 0,8470 0,8396 
40 0,8437 0,8364 
45 0,8404 0,8331 
50 0,8371 0,8298 
55 0,8339 0,8265 
60 0,8306 0,8233 
65 0,8273 0,8200 
70 0,8239 0,8166 
75 0,8205 0,8134 
80 0,8171 0,8100 

 
 
 

 

Obr.3 Grafická závislosť hustoty použitého a nepoužitého motorového oleja ELF Evolution 
full-tech FE 5W-30 v teplotnom intervale od 15 °C do 80 °C (nechladené vzorky 

oleja) 
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Z tabuľky 4 vyplýva, že hustota pre použitý motorový olej je závislá od teploty tzn. že 
s narastajúcou teplotou motorového oleja sa znižuje hustota motorového oleja. Maximálna 
nameraná hodnota hustoty bola 0,8591 g.cm-3 pri teplote 15 °C. Minimálna nameraná hodnota 
hustoty sa rovnala 0,8171 g.cm-3 pri teplote 80 °C. Výrobca udáva hodnotu hustoty              
0,8550 g.cm-3. Hodnota nami nameranej minimálnej hustoty sa teda líši od hodnoty udávanej 
výrobcom o 0,0041 g.cm-3 čo predstavuje rozdiel o 0,47%. Maximálna nameraná hodnota 
hustoty pre nepoužitý motorový olej bola 0,8519 g.cm-3 pri teplote 15 °C. Minimálna 
nameraná hodnota hustoty sa rovnala 0,8100 g.cm-3 pri teplote 80 °C. Výrobca uvádza 
hodnotu hustoty 0,8550 g.cm-3 pri teplote 15 °C. Hodnota uvádzaná výrobcom sa teda líšila 
od nami nameranej hodnoty o 0,0031 g.cm-3, respektíve o 0,36%. 
 
Ďalej experimenty boli zamerané na zistenie závislosti hustoty od teploty pre vzorky 
chladeného motorového oleja. Konkrétne sú v Tabuľke 5 a na obr. 4 sumarizované výsledky 
merania hustoty pre vzorku použitého a nepoužitého oleja Castrol Magnatec 5W-40 Diesel 
DPF v teplotnom intervale od 0 °C do 15 °C (chladené vzorky oleja):  

 

Tab. 5 Hustota pre použitý a nepoužitý olej Castrol Magnatec 5W-40 Diesel DPF 
v teplotnom intervale od 0 °C do 15 °C (chladené vzorky oleja) 

 
Použitý 

motorový olej 
Nepoužitý 

motorový olej 
Teplota (°C) Hustota (g.cm-3) Hustota (g.cm-3) 

0 0,8716 0,8600 
2,5 0,8704 0,8588 
5 0,8690 0,8575 

7,5 0,8677 0,8559 
10 0,8658 0,8544 

12,5 0,8640 0,8527 
15 0,8625 0,8510 

 

  
 

Obr.4 Grafická závislosť hustoty použitého a nepoužitého motorového oleja Castrol 
Magnatec 5W-40 Diesel DPF v teplotnom intervale od 0 °C do 15 °C (chladené 

vzorky oleja) 
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Pre tabuľku 5 platí, že hustota pre použitý motorový olej je závislá od teploty. Počas 
zvyšovania teploty motorového oleja klesá hustota motorového oleja. Maximálna nameraná 
hodnota hustoty bola 0,8716 g.cm-3 pri teplote 0 °C. Minimálna nameraná hodnota hustoty sa 
rovnala 0,8625 g.cm-3 pri teplote 15 °C. Výrobca uvádza hodnotu hustoty 0,848 g.cm-3 pri 
teplote          15 °C. Hodnota uvádzaná výrobcom sa líši od nami nameranej hodnoty o 0,0145 
g.cm-3, čo predstavuje rozdiel o 1,71 %. Pre nepoužitý motorový olej platí, že maximálna 
nameraná hodnota hustoty bola 0,8600 g.cm-3 pri teplote 0 °C. Minimálna nameraná hodnota 
hustoty sa rovnala 0,8510 g.cm-3 pri teplote 15 °C. Výrobca uvádza hodnotu hustoty 0,848 
g.cm-3 pri teplote 15 °C. Hodnota uvádzaná výrobcom sa líši od nami nameranej hodnoty 
o 0,003 g.cm-3, čo činí rozdiel o 0,35 %. 
 
Identický postup vyhodnotenia ako je prezentovaný v predchádzajúcom texte bol aplikovaný 
na druhú meranú vzorku motorového oleja. Výsledky merania hustoty pre vzorku použitého 
a nepoužitého oleja ELF Evolution FULL – TECH FE 5W-30 v teplotnom intervale od 0 °C 
do 15 °C (chladené vzorky oleja) sú uvedené v Tabuľke 6 a na obr. 5.  

 

Tab. 6 Hustota pre použitý a nepoužitý olej ELF Evolution full-tech FE 5W-30 v teplotnom 
intervale od 0 °C do 15 °C (chladené vzorky oleja) 

 
Použitý 

motorový olej 
Nepoužitý 

motorový olej 
Teplota (°C) Hustota (g.cm-3) Hustota (g.cm-3) 

0 0,8678 0,8601 
2,5 0,8668 0,8590 
5 0,8654 0,8576 

7,5 0,8639 0,8561 
10 0,8622 0,8545 

12,5 0,8606 0,8529 
15 0,8589 0,8512 

 

  

Obr.5 Grafická závislosť hustoty použitého a nepoužitého motorového oleja ELF Evolution 
full-tech FE 5W-30 v teplotnom intervale od 0 °C do 15 °C (chladené vzorky oleja) 
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Z tabuľky 6 je vidieť, že hustota použitého motorového oleja závisí od teploty. Čím je vyššia 
teplota motorového oleja, tým je nižšia hustota. Maximálna nameraná hodnota hustoty bola 
0,8678 g.cm-3 pri teplote 0 °C. Minimálna nameraná hodnota hustoty sa rovnala 0,8589 g.cm-3 
pri teplote 15 °C. Výrobca uvádza hodnotu hustoty 0,855 g.cm-3 pri teplote 15 °C. Hodnota 
nami nameranej hodnoty hustoty sa líšila od hodnoty udávanej výrobcom o 0,0039 g.cm-3 čo 
predstavuje rozdiel 0,45 %. Pre nepoužitý motorový olej platí, že maximálna nameraná 
hodnota hustoty bola 0,8601 g.cm-3 pri teplote 0 °C. Minimálna nameraná hodnota hustoty sa 
rovnala 0,8512 g.cm-3 pri teplote 15 °C. Výrobca udáva hodnotu hustoty 0,855 g.cm-3 pri 
teplote 15 °C. Hodnota nami nameranej hodnoty hustoty sa líšila od hodnoty hustoty udávanej 
výrobcom o 0,0038 g.cm-3 čo predstavuje rozdiel 0,44 %. 

4 Záver 

Tento príspevok sa zaoberá hodnotením hustoty, ako jedného z dôležitých parametrov 
motorových olejov používaných v automobiloch. Daná problematika je aktuálna z dôvodu 
rozširovania sortimentu v automobilomovom priemysle. Hlavným cieľom bolo porovnanie 
hustoty pre dané vybrané motorové oleje s hodnotami, ktoré udáva výrobca. Tento cieľ sa 
nám podarilo dosiahnúť. V rámci realizácie práce bola nameraná hustota jednotlivých 
motorových olejov. Hustota sa porovnávala pre použítý a nepoužitý motorový olej. Výsledky 
sa následne porovnávali s údajmi od výrobcov motorových olejov. V metodike práce sa 
charakterizovaly dané vybrané motorové oleje, ďalej sa charakterizovali prístroje, ktoré sa 
používali pri realizácii práce. Experimentálna činnosť bola realizovaná v laboratórnych 
podmiekach pomocou uvedených meracích prístrojov. Z výsledkov práce, ktoré sme získali 
meraním môžeme povedať, že nami hodnotené motorové oleje vykazujú adekvátne hodnoty 
pre hustotu a pre viskozitu vzhľadom na hodnoty udávané výrobcom. Pre nechladené vzorky 
motorového oleja Castrol Magnatec 5W40—40 Diesel DPF bola maximálna nameraná 
hodnota hustoty           0,862 g.cm-3 pri teplote 15 °C. Minimálna nameraná hodnota hustoty 
sa rovnala 0,8208 g.cm-3 pri teplote 80 °C. Výrobca uvádza pri novom motorom oleji hodnotu 
hustoty pri teplote 15 °C  0,848 g.cm-3. Uvedená hodnota sa líši od nami nameranej hodnoty 
hustoty pri identickej teplote o 0,014 g.cm-3. Z uvedeného číselného údaju, je zrejmé, že 
hodnota hustoty použitého motorového oleja je vyššia v porovnaní s hodnotou nového 
motorového oleja, z čoho vyplýva, že v prevádzkových podmienkach dochádza k opotrebeniu 
resp. znečisteniu motorového oleja, ktoré sa prejaví zvýšením jeho hustoty o 1,650%. Pre 
nepoužitý motorový olej platí, že maximálna nameraná hodnota hustoty bola 0,8517 g.cm-3 
pri teplote 15 °C. Minimálna nameraná hodnota hustoty sa rovnala 0,8099 g.cm-3 pri teplote 
80 °C. Výrobca uvádza hodnotu hustoty 0,848 g.cm-3 pri teplote 15 °C. Hodnota uvádzaná 
výrobcom sa teda líšila od nami nameranej hodnoty o 0,0037 g.cm-3 , čo predstavuje rozdiel 
o 0,43%. Pre chladené vzorky bola maximálna nameraná hodnota hustoty bola 0,8716 g.cm-3 
pri teplote 0 °C. Minimálna nameraná hodnota hustoty sa rovnala 0,8625 g.cm-3 pri teplote 15 
°C. Výrobca uvádza hodnotu hustoty 0,848 g.cm-3 pri teplote 15 °C. Hodnota uvádzaná 
výrobcom sa teda líšila od nami nameranej hodnoty o 0,0145 g.cm-3, čo predstavuje rozdiel 
o 1,71 %. Pre nepoužitý motorový olej platí, že maximálna nameraná hodnota hustoty bola 
0,8600 g.cm-3 pri teplote 0 °C. Minimálna nameraná hodnota hustoty sa rovnala 0,8510 g.cm-3 
pri teplote 15 °C. Výrobca uvádza hodnotu hustoty 0,848 g.cm-3 pri teplote 15 °C. Hodnota 
uvádzaná výrobcom sa teda líšila od nami nameranej hodnoty o 0,003 g.cm-3, čo činí rozdiel 
o 0,35 %. Pre nechladený motorový olej ELF Evolution full-tech FE 5W-30 bola maximálna 
nameraná hodnota hustoty 0,8591 g.cm-3 pri teplote 15 °C. Minimálna nameraná hodnota 
hustoty sa rovnala 0,8171 g.cm-3 pri teplote 80 °C. Výrobca udáva hodnotu hustoty 0,8550 
g.cm-3. Hodnota nami nameranej minimálnej hustoty sa teda líši od hodnoty udávanej 
výrobcom o 0,0041 g.cm-3 čo predstavuje rozdiel o 0,47%. Maximálna nameraná hodnota 
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hustoty pre nepoužitý motorový olej bola 0,8519 g.cm-3 pri teplote 15 °C. Minimálna 
nameraná hodnota hustoty sa rovnala 0,8100 g.cm-3 pri teplote 80 °C. Výrobca uvádza 
hodnotu hustoty 0,8550 g.cm-3 pri teplote 15 °C. Hodnota uvádzaná výrobcom sa teda líšila 
od nami nameranej hodnoty o 0,0031 g.cm-3, respektíve o 0,36%. Pre chladený motorový olej 
ELF Evolution full-tech FE 5W-30 bola maximálna nameraná hodnota hustoty 0,8678 g.cm-3 
pri teplote 0 °C. Minimálna nameraná hodnota hustoty sa rovnala 0,8589 g.cm-3 pri teplote 15 
°C. Výrobca uvádza hodnotu hustoty 0,855 g.cm-3 pri teplote 15 °C. Hodnota nami nameranej 
hodnoty hustoty sa líši od hodnoty udávanej výrobcom o 0,0039 g.cm-3 čo predstavuje rozdiel 
0,45 %. Pre nepoužitý motorový olej platí, že maximálna nameraná hodnota hustoty bola 
0,8601 g.cm-3 pri teplote 0 °C. Minimálna nameraná hodnota hustoty sa rovnala 0,8512 g.cm-3 
pri teplote 15 °C. Výrobca udáva hodnotu hustoty 0,855 g.cm-3 pri teplote                     15 °C. 
Hodnota nami nameranej hodnoty hustoty sa líšila od hodnoty hustoty udávanej výrobcom 
o 0,0038 g.cm-3 čo predstavuje rozdiel 0,44 %. 
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Súhrn 

Článok sa zameriava na analýzu vybraných fyzikálnych vlastností kvapalných a 
suspenzoidných materiálov používaných v technických zariadeniach. Hlavným cieľom tejto 
práce je analýza motorových olejov používaných v automobiloch. Ďalším cieľom je 
vyhodnotiť vlastnosti hustoty z vlastností špecifikovaných výrobcom motorového oleja. V 
rámci experimentálnej práce boli vykonané merania zamerané na hustotu motorových olejov. 
Vlastnosti boli porovnané pre použité motorové oleje a nepoužité motorové oleje v teplotnom 
rozmedzí 0,5 ° C - 80 ° C. 
 
Kľúčové slová: hustota, motorový olej, teplota, vplyv, vzťah 
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RIADENIE TECHNOLOGICKÉHO PROCESU 
PROSTREDNÍCTVOM OPC UA 

CONTROL OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS 
THROUGH OPC UA 

SAMUEL DUTKA – MARTIN OLEJÁR 
 

Abstract  

The work is focused on communication between PLC and PC via OPC UA standard. 
The theoretical part describes PLCs, programming methods, types of PLCs, OPC 
communication and OPC UA communication. The practical part of the work is focused on 
creating an OPC UA client application that allowed reading and writing values of the station 
containing the OPC UA server. This allowed the control of the individual components of the 
station. The application is created in the B&R Automation Studio environment. The second 
part of the work is focused on using of created communication through programs designed to 
control the technological process that controlled the station for driving. This created 
application allowed us to control individual components, separate parts and a complete 
station. 

 
Keywords: PLC, B&R, OPC UA, OPC UA Client, Automation Studio   

 

1 Úvod 

V automatizácii sú najviac využívané PLC, ktoré sú využívané na riadenie robotov, 
výrobných liniek a procesov, pri ktorých je potreba riadenia. Možnosť ich preprogramovania 
im poskytuje vysokú flexibilitu a univerzálnosť a tým zabezpečiť využitie stroja aj na inú 
činnosť. Táto vlastnosť je výhodou v automobilovom priemysle, kde umožňuje jednoduché 
úpravy vo výrobe, pripadnú zmenu výroby. Pri práci sa pracuje s výrobnou stanicou, ktorá 
obsahuje PLC od firmy B&R a ktorá využíva komunikáciu OPC UA. Tento komunikačný 
protokol je založený na princípe klient server. OPC UA umožňuje ideálnu komunikáciu zo 
snímačmi. Jeho flexibilita sa považuje za ideálny komunikačný protokol. Cieľom práce bolo 
vytvoriť komunikáciu prostredníctvom štandardu OPC UA a použiť ju na riadenie 
technologického procesu výroby. OPC je štandard pre bezpečnú a spoľahlivú výmenu údajov 
v priestore priemyselnej automatizácie a v iných odvetviach. Je nezávislý od platformy a 
zabezpečuje plynulý tok informácií medzi zariadeniami od viacerých dodávateľov. Nadácia 
OPC je zodpovedná za vývoj a údržbu tohto štandardu. OPC štandard je rad špecifikácií 
vyvinutých výrobcami v priemysle, koncovými používateľmi a vývojármi softvéru. Tieto 
špecifikácie definujú rozhranie medzi klientmi a servermi, ako aj servermi a servermi, vrátane 
prístupu k údajom v reálnom čase, monitorovania alarmov a udalostí, prístupu k historickým 
údajom a iným aplikáciám. 
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2 Materiál a metódy 

OPC UA je štandard nezávislý od platformy, prostredníctvom ktorého môžu rôzne 
druhy systémov a zariadení komunikovať zasielaním správ o požiadavkách a odpovediach 
medzi klientmi a servermi alebo správami siete medzi vydavateľmi a predplatiteľmi v rôznych 
typoch sietí. Podporuje robustnú a bezpečnú komunikáciu, ktorá zaisťuje identitu aplikácií 
OPC UA a odoláva útokom. 

V modeli klientskeho servera OPC UA definuje sady služieb, ktoré môžu servery 
poskytovať, a jednotlivé servery určujú klientom, ktoré sady služieb podporujú. Informácie sú 
prenášané pomocou OPC UA definovaných a predajcom definovaných dátových typov. 
Servery definujú objektové modely, ktoré môžu zákazníci dynamicky objavovať. Servery 
môžu poskytovať prístup k aktuálnym aj historickým údajom, ako aj k upozorneniam a 
udalostiam, aby informovali klientov o dôležitých zmenách. OPC UA môže byť mapovaný na 
rôzne komunikačné protokoly a dáta môžu byť kódované rôznymi spôsobmi, aby sa zmenila 
prenosnosť a efektívnosť. 

Okrem modelu klientskeho servera OPC UA definuje mechanizmus pre vydavateľov 
na prenos informácií predplatiteľom pomocou modelu PubSub. 

Ciele návrhu OPC UA poskytuje konzistentný, integrovaný adresný priestor a model 
služieb. To umožňuje jedinému serveru integrovať údaje, alarmy a udalosti a históriu do 
svojho adresného priestoru a poskytnúť im prístup pomocou integrovanej sady služieb. 
Súčasťou týchto služieb je aj integrovaný bezpečnostný model. 

OPC UA tiež umožňuje serverom poskytovať klientom definície typu pre objekty 
prístupné z adresného priestoru. Toto umožňuje použiť informačné modely na opis obsahu 
adresného priestoru. OPC UA umožňuje vystavenie údajov v mnohých rôznych formátoch 
vrátane binárnych štruktúr a dokumentov XML alebo JSON. Formát údajov môže definovať 
OPC, iné štandardné organizácie alebo dodávatelia. Prostredníctvom adresovaním miesta 
môžu klienti vyhľadávať server na metadáta, ktoré popisujú formát údajov. V mnohých 
prípadoch budú klienti bez predprogramovaných znalostí formátov údajov schopní určiť 
formáty za behu a správne ich využiť. 

OPC UA pridáva podporu pre mnoho vzťahov medzi uzlami namiesto toho, aby bola 
obmedzená iba na jednu hierarchiu. Týmto spôsobom môže Server prezentovať dáta v 
rôznych hierarchiách, ktoré sú prispôsobené spôsobu, akým by si rad klientov rád prezeral 
dáta. Táto flexibilita v kombinácii s podporou definícií typov robí OPC UA použiteľným pre 
širokú škálu problémových domén. OPC UA nie je zameraný iba na rozhranie SCADA, PLC 
a DCS, ale tiež ako spôsob na zabezpečenie väčšej vzájomnej súčinnosti medzi funkciami 
vyššej úrovne.  

OPC UA je navrhnutý tak, aby podporoval širokú škálu serverov, od PLC v továrňach 
po podnikové servery. Tieto servery sa vyznačujú veľkým rozsahom veľkosti, výkonu, 
výkonných platforiem a funkčných schopností. Preto OPC UA definuje komplexnú sadu 
schopností a servery môžu implementovať podmnožinu týchto schopností. Aby sa podporila 
interoperabilita, OPC UA definuje podmnožiny, označované ako Profily, ktoré si servery 
môžu vyžadovať súlad. Klienti potom môžu objaviť profily servera a na základe profilov 
prispôsobiť svoje interakcie s týmto serverom.  

Špecifikácie OPC UA sú usporiadané tak, aby izolovali návrh jadra od základnej 
výpočtovej technológie a sieťovej dopravy. To umožňuje mapovať OPC UA podľa potreby na 
budúce technológie, bez toho, aby to malo negatívny dopad na základný návrh. 
(https://www.opcfoundation.org/developer-tools/specifications-unified-architecture/part-1-
overview-and-concepts/ ) 
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Pracovná stanica na razenie 

Stanica zobrazená na Obr.1 pozostáva zo štyroch časti programovo rozdelených na 
Stanica1 až Stanica4. Každá stanica disponuje premennými dostupnými na OPC UA serveri. 
Súčasťou stanice je PLC X20CP1584, ku ktorému sú pripojené karty 

- 4 karty digitálnych vstupov X20DI9371 

- 3 karty digitálnych výstupov X20DO9322 

- 1 karta riadenia jednosmerných motorov X20MM2436 

- 3 karty riadenia krokových motorov X20SM1436 

 

 
Obr. 1 Fotografia stanice 

 Photo of Station Fig. 1

Vytvorenie OPC UA Klienta 

Klienta sme vytvorili v Automation Studio, kde sme vytvorili nový projekt, do ktorého 
sme pridali knižnicu AsOpcUac, ktorá obsahuje funkčné bloky a vzorové príklady. Využitím 
programu UaExpert sme sa pripojili k serveru OPC UA na PLC a mali tak prístup k jeho 
vnútornej štruktúre, programom a premenným, ktoré sme implementovali do klienta. 
Vytvorili sme nový program, do ktorého sme implementovali vzorové príklady, ktoré sme 
upravili podľa potreby a parametrov. Podľa dostupných parametrov sme vytvorili štyri 
programy, ktoré komunikujú so svojimi programami v PLC a sú nazvané Stanica1až Stanica4.   
Tieto programy fungujú ako stavové automaty, ktoré čítajú a zapisujú údaje v reálnom čase. 
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Vytvorenie Programu Automatizácie Stanice 

Vytváranie riadenia stanice prebiehalo v rovnakom prostredí a v rovnakom projekte. 
Takto bolo možné implementovať vytvorené programy klienta na riadenie. Na riadenie sa 
vytvorili štyri programy, ktoré využívali údaje, ktoré poskytla nami vytvorená komunikácia. 
Každý program sme vytvárali ako stavový automat, ktorý využíval premenné komunikácie. 
Každý program ovládal jednu časť stanice a využíval program klienta danej stanice. Takto 
sme vytvorili programy, ktoré dokázali samostatne ovládať svoju časť stanice a zároveň 
dokázali fungovať spoločne. 

 

3 Výsledky a diskusia 

Pri vytváraní programov sme využili vzorové programy a tabuľky. Na ich základe sa 
vytvoril stavový automat, ktorý na zmenu stavu využíval ukončenie funkčného bloku „Done“, 
ktorý keď nadobudol hodnotu „True“, umožnil programu prejsť do ďalšieho stavu. Na 
použitie funkčných blokov bolo potrebné zadeklarovať premennú, ukážka na Obr.2 a k nej 
priradiť príslušný funkčné bloky. 

 

Obr. 2 Deklarácia funkčných blokov 
 Function block declaration Fig. 2

Všetky premenné, do ktorých sa ukladali hodnoty a premenné, z ktorých sa zapisovali 
hodnoty boli dátového typu „Bool“. Všetky premenné boli vytvorené v „Structure Type“ a 
každá stanica mala svoj vlastný. Na prístup k ním bola potrebná samostatná premenná, ktorá 
naň odkazovala. Cesta pri ukladaní bola v ::stanica1:Stanica1.dopravnik1, „stanica1“ 
reprezentovala názov programu a „Stanica1“ reprezentovala názov premennej, ktorá 
odkazovala na  príslušný „Structure Type“, v ktorom bola definovaná premenná 
„dopravnik1“. Pri zápise bola cesta totožná ako pri ukladaní s rozdielom, že premenná určená 
na zápis mala na konci „w“ ktoré reprezentovalo „Write“ ako zápis. Toto opatrenie bolo 
použité kvôli tomu, aby sa nami zvolená hodnota neprepísala hodnotou zo serveru, ale aby  
nami zvolená hodnota bola zapísaná do serveru. Ukážka na Obr.3. 
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Obr. 3 Štruktúrovaný typ 
 Structured type Fig. 3

 
V nasledujúcej časti je popísaný postup programu Klienta spolu s grafickým 

znázornením v Obr.4. 
V stave 0 čakal program na zmenu hodnoty OPC UA „Enable“ na „True“, túto 

hodnotu nastavil užívateľ. V stave 1 sa program pripojil k PLC s OPC UA serverom, ak bolo 
všetko správne, ukončil sa funkčný blok a prešlo sa  do ďalšieho stavu. V opačnom prípade, 
ak nastala chyba, program sa zastavil, hodnota „Error“ by bola „True“ a vypíše chybový kód 
a program sa zastaví. V stave 2 vrátil referenčnú hodnotu menného priestoru a združenie 
logických typov vzájomne súvisiacich, ak bolo všetko správne ukončil sa funkčný blok a 
prešiel do ďalšieho stavu. V opačnom prípade, ak  by nastala chyba, program by sa zastavil, 
hodnota „Error“ by bola „True“ a vypísalo by  chybový kód a program by sa zastavil. V stave 
3 sa spojili viaceré premenné, ktoré sú definované v OPC UA serveri. Získali sa ich 
referenčné hodnoty, ak bolo všetko správne ukončil sa funkčný blok a prešlo sa do ďalšieho 
stavu. V opačnom prípade, ak  by nastala chyba, program by sa zastavil, hodnota „Error“ by 
bola „True“ a vypísalo by  chybový kód a program by sa zastavil. V stave 4 sa kontrolovalo, 
či bola OPC UA „Enable“ v „True“, ak bola, prešlo sa  do stavu 5, po vykonaní do stavu 6 
a znovu do stavu 4. V prípade, že hodnota  bola „False“, prešlo sa do stavu 7, po vykonaní do 
stavu 8 a následne do stavu 0.V stave 5 sa prečítané údaje zapísali do príslušnej premennej.  
Ak bolo všetko správne ukončil sa funkčný blok a prešlo do ďalšieho stavu. V opačnom 
prípade, ak  by nastala chyba, program by sa zastavil, hodnota „Error“ by bola „True“ 
a vypísalo by chybový kód a program by sa zastavil. V stave 6 sa nami nastavená príslušná 
hodnota zapíše a odošle na zápis, ak je všetko správne ukončí sa funkčný blok a prejde do 
stavu 4. V opačnom prípade, ak  by nastala chyba, program by sa zastavil, hodnota „Error“ by 
bola „True“ a vypísalo by  chybový kód a program by sa zastavil. V stave 7 sa zruší spojenie 
s premennými v OPC UA serveri, ak je všetko správne, ukončí sa funkčný blok a prejde do 
ďalšieho stavu. V opačnom prípade, ak  by nastala chyba, program by sa zastavil, hodnota 
„Error“ by bola „True“ a vypísalo by chybový kód a program by sa zastavil. V stave 8 sa 
ukončí komunikácia a prejde do stavu 0, ak nastane chyba program sa aj napriek tomu ukončí. 
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Obr. 4 Diagram programu klienta 
 Diagram of the client program Fig. 4

Pre každý program v PLC bol vytvorený samostatný program, ktorý komunikoval, 
čítal a zapisoval údaje. Týmto spôsobom bolo možné spúšťať a zastavovať komunikáciu 
nezávisle od ostatných programov. Všetky premenné využité pri čítaní a zápise sú definované 
v štruktúrovanom dátovom type nazvané stanica1, stanica2, stanica3 a stanica4. Premenné, 
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z ktorých sa zapisujú hodnoty nesmú mať totožný názov a preto majú koncové písmeno „w“, 
ktoré slúži len na odlíšenie. Tento program umožňoval ovládať komponenty stanice zmenou 
ich hodnoty určenej na zápis. V Obr.5 je znázornená časť kódu. 

 

Obr. 5 Ukážka programu 
 Program preview Fig. 5

Programy ovládania staníc  

Ovládanie stanice pozostávalo zo štyroch programov. Každý program dokázal ovládať 
svoju príslušnú časť stanice samostatne, ale zároveň  boli schopné ovládať stanicu spoločne. 
Programy boli nazvané nasledovne: program_Stanica1, program_Stanica2, program_Stanica3 
a program_Stanica4.  Program_Stanica1 používa premenné stanice1, program_Stanica2 
používa premenné stanice2, program_Stanica3 používa premenné stanice3 a  
program_Stanica4 používa premenné stanice4. Každý program fungoval ako stavový automat. 
Úlohou stanice bolo vyrážanie na valcové objekty. Na začiatku stanice ich bolo potrebné 
premiestniť zo zásobníka do pomocou manipulátoru, nasledoval proces razenia a opätovného 
presunu po dopravníku, kde pomocou ďalšieho manipulátoru bolo premiestnene do jedného 
z dvoch boxov, ktorý po naplnený bol odstránený. Vytvorením stavového automatu 
a vytvorenej komunikácie vznikol program, ktorý vysunul objekt na dopravník, a bol 
prepravený na koncovú pozíciu, následne na to bol dopravník zastavený a čakal na odňatie 
objektu. Úlohou „Stanice2“ bolo premiestniť objekt z koncovej pozície do „Stanice3“.  
Program stanice reagoval na koncovú pozíciu „Stanice1“, ak sa v nej nachádzal objekt 
postupnými krokmi ho prichytil a premiestnil do „Stanice3“. Ak „Stanica3“ vykonávala svoju 
činnosť, manipulátor čakal pokým ju dokončí. Zároveň „Stanica3“ obsahovala stav, ktorý jej 
nedovolil sa spustiť pokým manipulátor nebol v základnej pozícii. Úlohou „Stanice2“ bolo 
raziť do objektu a následne ho vysunúť a premiestniť na dopravník a premiestniť na ďalšiu 
koncovú pozíciu. Vykonávanie mohlo začať v tom prípade, keď bol objekt v mieste  
na razenie a „Stanica2“ bola v základnej pozícii, následne bol objekt upevnený  dvoma 
piestami a následne nato prebehlo razenie. Po ukončení razenia bol objekt uvoľnený 
a vytlačený z miesta, následne nato pomocou piestu bol presunutý na dopravník. Počas tohto 
procesu bol stav, ktorý neumožňoval „Stanici2“ vložiť objekt. Ak bola koncová pozícia 2 
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obsadená, dopravník sa neaktivoval a nebolo možné vložiť daný objekt. Po tom ako sa 
uvoľnila koncová pozícia 2 sa aktivoval dopravník a premiestnil objekt na koncovú pozíciu 2 
a zastavenie dopravníku. Po aktivácii dopravníku sa stav, ktorý neumožňoval vložiť objekt na 
spracovanie zmenil a bolo možné spracovať daný objekt. Úlohou „Stanice4“ bolo premiestniť 
objekt z koncovej pozície 2 do jedného z boxov, ktorý sa po zaplnení vyprázdnil. Keď bol 
objekt v koncovej pozícii 2, manipulátor prepísal objekt a začal presun do prvého boxu na 
prvú pozíciu. Po nadobudnutí pozície bol objekt presunutý do boxu a následne sa program 
presunul na domácu pozíciu. Program postupne plnil box, ktorý obsahoval 4 pozície. Po ich 
naplnení sa box vysunul a bolo možné ho vyprázdniť. Následne program pokračoval v plnení 
druhého boxu. Program obsiahnutý v PLC sa dokázal postupne dostať na ďalšiu pozíciu, ale 
bolo potrebné kontrolovať tieto pozície a podľa nich sa riadiť. 
 

Tab. 1 Príklad tabuľky, do ktorej sa ukladali údaje s názvom premenných, miestom kde sa 
ukladali a ich popisom 

Tab. 1 An example of a table in which they were stored data by the name of the variables, the 
location where they were stored, and their descriptions 

Premenné do ktorých sa ukladali prečítané údaje. 

Názov premennej a ciel 
ukladania 

Dátový 
typ 

Popis 

::stanica1:Stanica1.dopravnik1 Bool 
úlohou bolo zistiť či je dopravník 

aktivovaný. 

::stanica1:Stanica1.snimac_B01 Bool 
snímač koncovej pozície na dopravníku, 
ktorý zastavil dopravník, išlo o výstupnú 

premennú. 

::stanica1:Stanica1.snimac_B02 Bool snímač v zásobníku 

::stanica1:Stanica1.snimac_B018 Bool nepoužité snímače 

::stanica1:Stanica1.snimac_B019 Bool nepoužite snímače 

::stanica1:Stanica1.snimac_BG01A Bool 
snímač koncovej pozície piestu slúžil na 

detekciu pozície piestu. 

::stanica1:Stanica1.snimac_BG01B Bool 
snímač koncovej pozície piestu slúžil na 

detekciu pozície piestu. 

::stanica1:Stanica1.snimac_BG02A Bool 
snímač koncovej pozície piestu slúžil na 

detekciu pozície piestu. 

::stanica1:Stanica1.snimac_BG02B Bool 
snímač koncovej pozície piestu slúžil na 

detekciu pozície piestu, išlo výstupnú 
premennú. 

::stanica1:Stanica1.ventil_KK01 Bool 

slúžil na zistenie aktivácie ventilu na 
vysunutie/zasunutie piestu, ktorý vedel 

uvoľniť koncovú pozíciu v prípade vypnutej 
stanice. 

::stanica1:Stanica1.ventil_KK02 Bool 
slúžil na zistenie aktivácie ventilu na 

vysunutie/zasunutie piestu, ktorý 
umožňoval vysunutie objektu na dopravník. 
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4 Záver 

Cieľom prace bolo vytvoriť program klienta, ktorý prostredníctvom komunikačného 
štandardu OPC UA bude schopný čítať a zapisovať údaje OPC UA serveru, následne využiť 
vytvorený program na riadenie technologického procesu. Pomocou programu UA expert sme 
zistili vnútornú štruktúru, názvy premenných, dátové typy a možnosť ich čítať a zapisovať. 
V Programe Automation Studio sa vytvorili štyri samostatné programy, ktoré čítali 
a zapisovali údaje OPC UA serveru. Pri čítaní sa údaje ukladali do samostatných premenných, 
ktoré boli určené len na čítanie. Zmena ich hodnôt nemala žiadny vplyv a následne boli 
prepísané podľa príslušných hodnôt v OPC UA serveri. Premenné, ktoré slúžili na zapísanie 
hodnôt do OPC UA serveru stačilo zmeniť na nami požadovanú hodnotu a následne bola daná 
hodnota odoslaná do OPC UA serveru. 

Riadenie technologického procesu využívalo nami vytvorenú komunikáciu, bolo 
zabezpečené štyrmi programami, z ktorého každý mal na starosti vlastnú časť stanice. Každý 
program bol vytvorený ako stavový automat, ktorý pri činnosti využíval premenné 
z programov klienta. Každý program mal vlastného klienta a vlastnú stanicu. Takto bola 
zabezpečená možnosť riadiť jednotlivé stanice samostatne a zároveň spolu. 
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Súhrn 

Práca je zameraná na komunikáciu medzi PLC a PC prostredníctvom štandardu  
OPC UA. V teoretickej časti práce sú popísané PLC, spôsoby programovania, druhy PLC, 
komunikácia OPC a komunikácia OPC UA. Praktická časť práce je zameraná na vytvorenie 
aplikácia OPC UA klienta, ktorá umožňovala čítať a zapisovať hodnoty  stanice, ktorá 
obsahuje OPC UA server. To umožňovalo riadenie jednotlivých komponentov stanice. 
Aplikácia je vytvorená v prostredí Automation Studio od firmy B&R. Druhá časť práce sa 
zaoberá použitím vytvorenej komunikácie pri  vytváraní programov na riadenie 
technologického procesu, ktorý riadil stanicu na razenie. Takto vytvorená aplikácia nám 
umožňovala ovládať jednotlivé komponenty, samostatné časti a kompletnú stanicu. 

  

Kľúčové slová: PLC,B&R,OPC UA,OPC UA Klient, Automation Studio   
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VPLYV RÝCHLOSTI OTÁČANIA SA VRETENA 

NA VISKOZITU 

INFLUENCE OF ROTATION SPEED SPINDLE ON VISCOSITY 
 

MAROŠ FISCHER -  JÁN CSILLAG 
 

Abstract 
The aim of the contribution is to investigate the influence of the spindle on the viscosity 
of oil. 
To measure the viscosity, we used a Brookfield DV2T device, which used the spindle 
ULA00 and DV-2 (62) to determine the density of the measured oils, to determine the 
spindle speed and to obtain satisfactory data. The information obtained was 
automatically saved to a computer but was also recorded manually to re-check 
compliance. 
We used two types of oils as measured samples. The first was Castrol EDGE 5W-30LL 
engine oil, which was new and unused and showed better properties and the second was 
CINOL PP 90 gear oil, which was 20 years old. We processed, after the measurement 
data into tables and graphs. And they put important information from the calculation 
into the discussion. 
 
Key words: Brookfield DV2T, viscometer, oil, SAE, API, motor oil, gearbox oil. 
 

1 Úvod 
Motorové mazacie oleje sú počas svojho pôsobenia vystavené vysokej teplote, 

tlakom a prieniku nežiadúcich látok z vonkajšieho prostredia. 
Vnútorná kontaminácia je spôsobená časticami, vznikajúcimi pri opotrebovaný 

trecích uzlov a degradačnými produktmi, ktoré vznikajú opotrebovaním oleja. 
Vonkajšia kontaminácia je spôsobená prienikom nežiadúcich látok z vonkajšieho 
prostredia, ktoré urýchľujú degradáciu oleja, čím dochádza k úbytku aditív. Odolnosť 
oleja k týmto  procesom určuje mieru jeho životnosti. 

Sledovaním vlastností mazacích olejov počas ich použitia v prevádzke stroja sa 
zisťuje životnosť oleja, jeho schopnosť chrániť stroj a súčasne aj trecie povrchy tohto 
stroja. 

Preto bolo dôležitou súčasťou tejto práce zisťovanie vplyvu rýchlosti na 
viskozitu, nakoľko rýchlosť pri meraní viskozity je veľmi dôležitá a spôsobuje lepšie 
miešanie tejto vzorky.  Dôležité bolo nielen stanovenie presnej hranice viskozity, ale aj 
určenie správnej rýchlosti pre skúmanú vzorku oleja. 
[Anderson, D. 1997.] 
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2 Materiál a metódy 

Základné funkcie motorového oleja 
Motorový olej je technologicky veľmi zložitý výrobok, vlastnosti ktorého sa 

klasifikujú radom technických parametrov. Pre výber optimálneho motorového oleja 
z hľadiska konečného užívateľa, však stačia iba dve základné špecifikácie, a to: 
viskozita a výkonnostná kategória. 

Viskozita 
Viskozita je miera vnútorného trenia kvapaliny. Teda odpor, ktorý kladie k 

tečeniu. Voda a parafíny tečú veľmi ľahko, majú nízku viskozitu (inými slovami, sú 
riedke). Med alebo prevodový olej SAE 140 nevytekajú z fľaše ľahko, majú vysokú 
viskozitu, teda sú husté. 

Veľmi dôležitým parametrom a pri olejoch špeciálne, je teplota. Olej, ktorý 
je hustý pri 20°C, je pri teplote 100°C veľmi riedky. Práve preto sa odporúča, aby sa 
olej, pri jeho výmene v motore alebo aj prevodovke, vypúšťal horúci, lebo vyteká oveľa 
lepšie. 

2.1 Použité motorové a prevodové oleje 
Olej  Castrol EDGE 5W- 30 LL 
Castrol EDGE 5W-30 LL je syntetický motorový olej s technológiou Titanium 

FST ™ špeciálne vyvinutý tak, aby spĺňal najnáročnejšie testy motorových olejov 
popredných výrobcov automobilov.  
 

 

 
 
                                    Obr.1 Olej Castrol EDGE 5W- 30 LL. 

 
 
Prevodový olej CINTOL PP 90 
CINTOL PP 90 je celoročný prevodový olej s vyššou viskozitou. Celoročný 

prevodový olej určený k mazaniu mechanických prevodoviek a rozvodoviek (s 
výnimkou hypoidných) moderných osobných, dodávkových a nákladných automobilov, 
stavebných strojov, poľnohospodárskej a inej techniky. CINTOL PP 90 zaručuje 
spoľahlivú funkciu prevodoviek za zvýšených teplôt  a tam, kde je vyžadovaná vyššia 
viskozita oleja. 
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Obr. 2 Prevodový olej CINTOL PP 90 

 

2.2 Základné údaje o zariadený DV2T 
 

● DV2T ponúka výnimočnú univerzálnosť v režimoch ovládania,  či už pomocou 
samostatnej prevádzky alebo automatickej prevádzky prostredníctvom programov 
stiahnutých z PC, 

● DV2T sa môže použiť aj tradičnou metódou týchto viskozimetrov, a to priamo na 
dotykovej obrazovke, 

● Softvér Brookfield PG Flash sa dá použiť na programovanie zariadenia, ako aj na 
ovládanie všetkých potrebných aspektov skúšky, 

● Softvér Brookfield RheocalcT bude vykonávať všetko ohľadom riadenia a zberu 
informácii. 

 
 

 
Obr. 3 Viskozimeter Brookfield DV2T 
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2.3 Vretená použité pri meraný 
 
Vretená sú dôležitou a  neodmysliteľnou súčasťou každého digitálneho 

viskozimetra, nakoľko bez vretena, by nebolo možné uskutočniť meranie, pretože 
vreteno vytvára oscilačný pohyb, pri ktorom sa narúšajú molekuly oleja, vďaka ktorým 
viem zistiť danú (požadovanú) hodnotu. 

Viskozimeter Brookfield DV2T obsahuje set (kufrík), kde sa nachádzajú rôzne 
druhy vretien, ale my sme sa zamerali na dva druhy týchto viskozimetrov, a to: 

 
                                      

     Obr. 4 Vreteno typu ULA 00                      Obr. 5 Vreteno typu LV- 2 

 
3.Výsledky a diskusia 
 
Úlohou mojej práce bolo skúmať rýchlosť a jej následný vplyv na viskozitu 

oleja. Taktiež sme využili dva typy vretien pri tomto meraní, a to vreteno s označeným 
LV-(62) a vreteno s Označeným ULA00. Merali sme dve vzorky, a to motorový olej 
Castrol EDGE 5W-30LL, ktorý bol nový a potom sme odmerali vzorku prevodového 
oleja typu CINTOL PP 90, ktorý bol vyše 20 rokov otvorený a tak odkázaný na vplyv 
a teplotu okolitého prostredia. 

Ako prvý sme merali olej 5W-30LL, ktorý vykazoval dobré vlastnosti a to aj 
kvôli tomu, že to bol čisto nový olej. Ako prvé vreteno sme použili vreteno ULA00, 
ktorá spotrebúva pri meraní 5l studenej destilovanej vody a 16ml pri jednom meraní, 
toto meranie sme následne opakovali ešte 2- krát. Potom sme zmerali olej vretenom 
typu 62, kde sme použili až 60 ml oleja na jedno meranie. Následne sme merali 
prevodový olej, ktorý vykazoval hodnoty, ktoré vôbec neboli v našom rozmedzí 10% až 
90%. 

 

3.1 Výsledky merania pre olej Castrol EDGE s vretenom ULA00 
 
Prvú vzorku sme merali pri rýchlosti 4,3 RPM, pri ktorej došlo k nezhode, 

nakoľko rýchlosť prekročila spodnú hranicu, dosiahla hodnotu 9, 21%, tým bola 
prekročená spodná hranica meranej vzorky. Nasledovné sme merali tú istú vzorku ale 
pri rýchlosti 4,4 RPM, ktorá dosiahla ako hornú tak aj spodnú hranicu meranej vzorky 
pri danej rýchlosti. Čím dosiahla optimálnu meranú hranicu viskozity. Naopak pri 
rýchlosti 4,6 RPM nám meraná vzorka prekročila hranicu nad 90%, presnejšie 92%. 
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3.2 Výsledky merania oleju CINTOL PP 90 pomocou vretena 
ULA00 

 Ďalšiu vzorku sme si vybrali prevodový olej CINTOL PP 90, ktorý sme 
následne merali vretenom ULA00. Po meraní a následnom zistení informácií sme zistili, 
že prevodový olej vôbec nespĺňa naše podmienky pri meraní vzoriek s týmto vretenom, 
nakoľko vzorka bola nad 90 %, ako aj pod spodnou hranicou 10 %. Rýchlosť dosiahla 
hodnotu 1,6 RPM. 

 
Castrol EDGE 5W-30 LL , ULA (0), 16 ml vzorky 

 
Tab. 1 Popisujúca hodnotu nezhody pod 10% s vretenom typu ULA 00. 

 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf. 1 Popisujúci krivku na ktorej viskozitu η a teplotu t (°C). 
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      Tab. 2 Popisujúca hodnotu 4,4 RPM, ktorá splnila   našu podmienku. 

 

 
 
                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf. 2 Pre hodnotu 4,4 RPM. 
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 Tab. 3 S hodnotou 4,6 RPM, ktorá presiahla hodnotu nad 90%. 

 
 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graf. 3 k tabuľke č. 3 
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                  Prevodový olej "PP 90", ULA (0), 16 ml vzorky 

           Tab. 4 Pre prevodový olej PP 90 

 
                                

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Graf. 4 K tabuľke č. 5 
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4 ZÁVER 
Hlavnou úlohou môjho príspevku, bolo zistenie vplyvu rýchlosti otáčania sa 

vretena na viskozitu oleja, kde sme si najskôr podrobne vysvetlili čo je to viskozita, 
načo slúži, aj to, ako sa dá viskozita merať, a to či už od ručného merania za pomoci 
Ubbelohdeho viskozimetru, ako aj za pomoci moderných digitálnych technológií. 
Meranie sa uskutočnilo v laboratóriu AgroBioTech, kde sme meranie uskutočnili na 
zariadený Brookfield DV2T, ktoré si bližšie popisujeme v kapitole 3, kde sme si 
spomenuli aj použité vretená (ULA00 a vreteno LV- 2), ako aj použité vzorky. Pred 
meraním bolo treba vykonať nespočetné množstvo operácií, bez ktorých by nebolo 
možné vykonať meranie. Pri následnom meraní sme zistili to, že motorový olej značky 
Castrol EDGE 5W- 30 LL, vykazoval lepšie viskozitné vlastnosti aj pri nižších otáčkach 
vretena, čo malo pozitívny dopad na meraní druh oleju. A ako ďalšiu vzorku sme si 
určili prevodový olej značky CINTOL PP 90, ktorý sme si vybrali aj kvôli tomu, že 
daný olej bol otvorený a vystavený okolitému prostrediu skoro 20 rokov, čím daný olej 
stratil podľa nás  na kvalite. Následne to bolo potvrdené aj pri meraní, kde kvôli danému 
oleju nebolo dokončené meranie za pomoci vretena ULA 00, kde daná vzorka 
prekročila, ako hornú, tak aj dolnú hranicu povoleného rozmedzia.  Z merania vyplýva 
to, že moderné typy olejov, sú  a majú lepšie, či už konzistenčné, ako aj z hľadiska 
moderných druhov prísad v takomto oleji, čo v podstate znamená, lepší chod motora, 
ako aj jeho vyššiu spotrebu paliva, nakoľko čím je vyššia účinnosť mazania a ochrana 
týchto súčastí tým, je aj podstatne nižšia spotreba paliva. Preto sme vykonali meranie aj 
starého oleja, síce prevodového, ale myslím si, že sme  aspoň približne uviedli, že starý 
motorový olej nemusí spĺňať dnešné kritéria, kladené na dnešné typy motorových 
olejov. Myslím si, že by bolo dobré premerať viac vzoriek daných druhov olejov, či už 
podľa druhu, ale aj typu oleja, a tým dokázať poprípade to, že staré a zlé uskladnené 
motorové oleje strácajú na kvalite počas rokov v ústraní. 
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Súhrn 
Cieľom príspevku je skúmanie vplyvu vretena na viskozitu oleja. 
Na meranie viskozity sme použili zariadenie Brookfield DV2T, ktoré pomocou 

vretena ULA00 a DV-2 (62) zisťovali hustotu meraných olejov, pri stanovení rýchlosti 
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vretena a získaním vyhovujúcich údajov. Získané informácie sa automaticky uložili do 
počítača, ale boli aj ručne zaznamenané na opätovnú kontrolu zhody. 

Ako merané vzorky sme použili dva druhy olejov. Prvý bol motorový olej 
značky Castrol EDGE 5W-30LL, ktorý bol nový a nepoužitý a vykazoval lepšie 
vlastnosti. A druhý bol prevodový olej značky CINOL PP 90, ktorý bol 20 rokov starý. 
Po odmeraní sme zistené údaje spracovali do tabuliek a grafov. A dôležité informácie 
z výpočtu uviedli do diskusie. 

Kľúčové slová:  Brookfield DV2T, viskozimeter, Olej, SAE, API, motorový 
olej, prevodový olej. 
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MERANIE DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ VOZIDLA 
MERCEDES S500 COUPE 

MEASUREMENT OF DYNAMICS FEATURES OF VEHICLE 
MERCEDE S500 COUPE  

ĽUBOŠ GAJDOŠ – IVAN JANOŠKO 
 

Abstract  

The article deals with assessment and subsequent comparison of real acceleration and 
deceleration features of selected vehicle with data from the manufacturer. The tested vehicle 
was Mercedes S500 Coupe. Part of the experimental tests was also focused on measuring the 
engine speed characteristics of this vehicle and comparing them with the data declared by the 
manufacturer. When comparing acceleration and deceleration characteristics, we accelerated 
the Mercedes S500 Coupe to 60, 100 and 150 km/h. For each measurement, we measured 
time of car acceleration, and when these speeds were reached, abrupt braking followed and 
the braking distance was measured.   

Key words: acceleration, deceleration, stopping distance, vehicle dynamics 
 

1 Úvod 

Medzi základne dynamické vlastnosti motorových vozidiel patrí akceleračná 
schopnosť. Schopnosť vozidla akcelerovať je veľmi dôležitý parameter z hľadiska 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Používa sa na porovnanie dynamických vlastností 
jednotlivých vozidiel. Schopnosť vozidla zrýchľovať určujeme podľa času, ktorý vozidlo 
potrebuje na dosiahnutie určitej konečnej rýchlosti ak zrýchľuje z pokoja, alebo z určitej 
rýchlosti. Čas potrebný na dosiahnutie určitej rýchlosti môžeme vypočítať podľa 
nasledujúceho vzťahu:  

 
dv dv

a dt
dt a

= ⇒ =

 
 (1) 

Kde:   a – zrýchlenie, [m/s2], 
dv – rýchlosť, [m/s], 
dt –čas, [s], 

 
Okrem hnacej sústavy, ktorá zabezpečuje pohyb vozidla má na dynamiku jazdy vplyv 

aj brzdová sústava. Tak ako sa zvyšuje dôraz na bezpečnosť cestnej premávky, zvyšujú sa aj 
požiadavky kladené na brzdový systém.  

V dnešných vozidlách sa neustále vo väčšej miere začínajú uplatňovať rôzne 
elektronické systémy, ktoré vodičom pomáhajú zvládať limitné situácie na rôznych 
povrchoch. Sú to napríklad EBD (rozdeľovač brzdnej sily), BA (brzdný asistent), ESP 
(elektronický stabilizačný systém), ABS (antiblokovací brzdový systém) a iné.  

Cieľom práce je posúdiť akceleračno – deceleračné vlastnosti vybraného vozidla 
Mercedes S500 Coupe v nadväznosti na jeho technické parametre.  
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2 Materiál a metódy 

Predmetom testovania bol osobný automobil Mercedes S500 4Matic Coupe (obr. 1) 
s automatickou prevodovkou a pohonom všetkých štyroch kolies. V tab. 1 sú popísané 
niektoré technické parametre testovaného vozidla Mercedes S500, ktoré udáva výrobca 
a v tab. 2 sú technické parametre použitých pneumatík.  

Pre zrealizovanie našich experimentálnych jázd, bolo dôležité vybrať vhodné miesto s 
kvalitným povrchom vozovky. Keďže sme mali k dispozícií vozidlo s vysokým výkonom 
a chceli sme ho testovať pri vyšších rýchlostiach, tak sme pre testovanie vybrali pristávaciu 
plochu letiska v Janíkovciach. 
 

 
Obr. 1 Mercedes S500 4Matic Coupe, 335 kW  

 Mercedes S500 4Matic Coupe, 335 kW Fig. 1

Tab. 1  Technické parametre vozidla Mercedes S500 podľa výrobcu 
Tab. 1 Technical parameters of the vehicle Mercedes S500 by manufacturer 

Značka, typ vozidla  Mercedes S500 4Matic Coupe   
Zdvihový objem valcov, [cm3]  4663 

Typ motora 8 valcový, zážihový preplňovaný 
Výkon motora, [kw/min]  335 / 5250 – 5500  

Najväčší krútiaci moment, [Nm/min] 700 / 1800 – 3500 
Prevodovka  Automatická, 7 stupňová 

Dĺžka vozidla, [mm]  5 027 
Šírka vozidla, [mm]  1 899 
Výška vozidla, [mm]  1 411 
Rázvor vozidla, [mm]  2 945 

Prevádzková hmotnosť vozidla, [kg]  2090  
Zrýchlenie z 0 na 100, udané výrobcom, [s] 4,5 

Maximálna rýchlosť, [km/h] 250 (obmedzená) 
Počet najazdených kilometrov, [km/h] 110600 
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Tab. 2 Technické parametre pneumatík vozidla 
Tab. 2 Technical parameters tyres of vehicle 

Výrobca  Pirelli 

Typ  Sottozero (zimné pneumatiky)  

Rozmer  255/40 R20 

Záťažový a rýchlostný index  101V  

Hĺbka dezénu (mm) 

ĽP 8 
PP 8 
ĽZ 8 
PZ 8 

 
Na meranie otáčkovej charakteristiky motora vybraného vozidla, sme použili 

výkonovú valcovú skúšobnú stolicu MAHA MSR 500 (obr. 2). Na meranie hodnôt 
akcelerácie a decelerácie sme používali zariadenie XL Meter. Dĺžku brzdných dráh sme 
merali rollmetrom.  

 

 
Obr. 2 Meranie výkonu na MAHA MSR 500 

 Measurement of power on MAHA MSR 500 Fig. 2
 

3 Výsledky a diskusia 

Posúdenie výkonových parametrov motora 
 

Maximálny krútiaci moment Mk = 700 Nm dosahuje vozidlo podľa výrobcu v spektre 
otáčok n = 1800 – 3500 1/min. Maximálny krútiaci moment bol dosiahnutý pri rýchlosti 134 
km/h a mal hodnotu Mk = 706,8 Nm pri otáčkach n = 3835 1/min. Nameraný maximálny 
krútiaci moment motora sa s malou odchýlkou odlišuje od hodnoty, ktorú udáva výrobca 
o takmer 7 Nm. Táto odchýlka je v súlade s 2 % prípustnou chybou merania na valcovej 
stolici.  
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Čo sa týka výkonu, výrobca udáva na vozidle Mercedes S500 korigovaný výkon         
Pnorm = 335 kW pri otáčkach n = 5250 – 5500 1/min. Meraním sme zistili maximálny výkon 
motora Pnorm = 352,13 kW, ktorý bol dosiahnutý pri otáčkach n = 5340 1/min. Maximálny 
nameraný výkon prekračuje parameter výkonu, ktorý udáva výrobca o viac ako 17 kW. 
Nameraná otáčková charakteristika je na obr. 3.  

 
Obr. 3 Nameraná otáčková charakteristika vozidla Mercedes S500 Coupe 

 Measured engine speed characteristic of vehicle Mercedes S500 Coupe  Fig. 3

Meranie akcelerácie a decelerácie vybraného vozidla 
 

Posudzovanie akceleračných a deceleračných vlastností bolo vykonávané pri rôznych 
nájazdových rýchlostiach. Grafické záznamy z meraní sú na obr. 4 – 6.  

 

 
Obr. 4 Graf nameraných hodnôt vozidla, nájazdová rýchlosť 60 km/h 

 Graph of measured values, approach speed 60 km/h Fig. 4
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Obr. 5 Graf nameraných hodnôt vozidla, nájazdová rýchlosť 100 km/h 

 Graph of measured values, approach speed 100 km/h Fig. 5

 

 

 
Obr. 6 Graf nameraných hodnôt vozidla, nájazdová rýchlosť 150 km/h 

 Graph of measured values, approach speed 150 km/h Fig. 6
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Posúdenie akcelerácie vozidla 
 

V tab. 3 môžeme vidieť porovnanie nameraných časov zrýchlenia s časmi, ktoré udáva 
výrobca. Nameraný väčší výkon sa prejavil až pri vyššej rýchlosti. Rýchlosť 150 km/h sme 
dosiahli o 0,1 sekundy rýchlejšie ako udáva výrobca. Pri ostatných rýchlostiach sme za 
údajmi udávanými výrobcom zaostávali.  

Tab. 3 Porovnanie časov akcelerácie vozidla Mercedes S500 
Tab. 3 Comparing the acceleration times of the Mercedes S500 

Skutočná rýchlosť [km/h] 58 100 150 

Nameraný čas akcelerácie [s] 3,1 4,97 9,2 

Čas akcelerácie udávaný výrobcom [s] 2,1 4,5 9,3 
 
Reálne namerané hodnoty akcelerácie na 60 a 100 km/h sa nezhodovali s hodnotami 

poskytovanými od výrobcu, ani pri zrýchlení na 150 km/h. Tieto rozdiely mohli byť 
spôsobené inými podmienkami pri testovaní vozidla počas štartu, ako mal výrobca. Ďalším 
dôvodom môže byť stav povrchu vozovky alebo použitie zimných pneumatík, čo mohlo 
spôsobiť horšie záberové podmienky. Ale vďaka nameranému vyššiemu výkonu vozidlo 
dobehlo časovú stratu, ktorú nadobudlo počas štartu.  

 
Na obr. 7 môžeme vidieť činnosť automatickej prevodovky, kde sú vyznačené časy 

radenia prevodových stupňov. Preradenie z I na II prevodový stupeň trvalo 0,52 sekundy. 
Radenie nastalo pri rýchlosti 62 km/h pričom výrobca udáva maximálnu rýchlosť na 
I prevodovom stupni 72 km/h.  

Preradenie z II na III prevodový stupeň trvalo 0,41 sekundy. Radenie nastalo pri 
rýchlosti 99 km/h. Výrobca udáva maximálnu rýchlosť na II prevodovom stupni 110 km/h. 
Maximálna rýchlosť na III prevodovom stupni je 164 km/h.   

 
Obr. 7 Čas radenia prevodových stupňov z I – II (0,52 s)  a z II – III (0,42 s) pri akcelerácii z 

0-150 km/h 
 Time of shifting gears from I – II (0,52 s)   and II – III (0,42 s)  with acceleration from Fig. 7

0-150 km / h 
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Posúdenie decelerácie vozidla  
 
V nasledujúcej časti sú parametre sledované pri decelerácií (dĺžka brzdnej dráhy, čas 

potrebný na zastavenie vozidla a brzdné spomalenie). Brzdné dráhy merané rollmetrom boli 
zaznamenané len orientačne, pretože boli veľmi zle viditeľné začiatky brzdných stôp. Vozidlá 
so systémom ABS v prvých fázach brzdenia nezanechávajú brzdné stopy a nedá sa presne 
určiť začiatok brzdenia. V tab. 4 môžeme vidieť čas potrebný na zastavenie vozidla 
z dosiahnutých rýchlostí a plné brzdné spomalenie v pozdĺžnom smere vozidla.   

Tab. 4 Čas brzdenia a brzdné spomalenie vozidla Mercedes S500 
Tab. 4 Braking time and deceleration of the Mercedes S500 

Skutočná rýchlosť [km/h] 58 108 155 

Brzdné spomalenie MFDD [m/s2] 8,89 8,98 8,51 

Čas  brzdenia [s] 2,02 3,52 5,71 
 

V tab. 5 sú viditeľné brzdné dráhy zmerané rollmetrom a celková dráha zastavenia 
zaznamenaná meracím prístrojom. Celková brzdná dráha zaznamenaná rollmetrom sa výrazne 
odlišuje od celkových dráh zastavenia vozidla nameraných meracími prístrojmi, pretože 
meracie zariadenia zaznamenávali brzdnú dráhu už počas nábehu bŕzd, kedy vozidlo ešte 
nebrzdilo.  

Tab. 5 Namerané brzdné dráhy vozidla Mercedes S500 
Tab. 5 Measured braking distances of the Mercedes S500 

Rýchlosť 
[km/h] 

Viditeľná brzdná dráha 
zmeraná rollmetrom [m] 

Celková dráha zastavenia zaznamenaná 
meracími prístrojmi [m] 

58 16 16,99 

108 33 53,41 

155 43,8 129,62 
 

4 Záver 

Po spracovaní všetkých nameraných výsledkov sme zistili, že vozidlo má väčší výkon 
a aj krútiaci moment motora ako uvádza výrobca. Väčší výkon sa prejavil až pri vyšších 
rýchlostiach. Rýchlosť 150 km/h sme dosiahli o 0,1 sekundy rýchlejšie ako udáva výrobca. 
Pri ostatných akceleračných skúškach sme za údajmi udávanými výrobcom mierne zaostávali. 
Čas zrýchlenia na 60 km/h sa líšil od hodnoty udávanej výrobcom o 1 sekundu. Pri akcelerácií 
na 100 km/h sme zaostávali oproti tabuľkovým hodnotám o takmer 0,5 sekundy. Skutočne 
namerané hodnoty v reálnych podmienkach neboli úplne zhodné s hodnotami od výrobcu. 
Tieto rozdiely mohli byť spôsobené inými podmienkami počas štartu, ako mal výrobca. 
Ďalším dôvodom môže byť stav povrchu vozovky alebo použitie zimných pneumatík, čo 
mohlo spôsobiť horšie záberové podmienky. 

Treba poukázať aj na to ako rýchlosť vozidla vplýva na dráhu zastavenia vozidla, ale 
aj hodnotu stredného plného brzdného spomalenia. Pri brzdení z rýchlosti 155 km/h sa 
prejavilo nižšie brzdné spomalenie. Doba brzdenia bola takmer 6 sekúnd, a tým došlo 
pravdepodobne k prehrievaniu bŕzd a k zoslabnutiu brzdného účinku. Vozidlo brzdilo 
v rozsahu približne 8,5 – 9 m/s2. 
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Súhrn 

Článok sa zaoberá posudzovaním a následným porovnávaním akceleračných a 
deceleračných vlastností vybraného vozidla s údajmi od výrobcu. Testovaným vozidlom bol 
Mercedes S500 Coupe. Časť experimentálnych testov bola zameraná aj na meranie otáčkovej 
charakteristiky motora tohto vozidla a jej porovnávanie s údajmi ktoré deklaruje výrobca. Pri 
porovnávaní akceleračných a deceleračných vlastností sme vozidlo Mercedes S500 Coupe 
zrýchlili na rýchlosť 60, 100 a 150 km/h. Pri každom meraní sa meral čas akcelerácie a po 
dosiahnutí týchto rýchlostí nasledovalo prudké zabrzdenie až do úplného zastavenia a meranie 
brzdných dráh.  

Kľúčové slová: akcelerácia, decelerácia, brzdná dráha, dynamika vozidla 
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HODNOTENIE TEPELNOTECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ 
IZOLAČNÝCH MATERIÁLOV POUŽÍVANÝCH 

V DREVOSTAVBÁCH 

JURAJ GULČÍK — MONIKA BOŽIKOVÁ 
 

Abstract  

This paper deals with the evaluation of thermal properties of insulating materials often used in 
currently assembled wooden buildings. The main goal of this paper is to compare the thermal 
properties of insulating materials STEICO FLEX 036, STEICO FLEX 038, KONOPE FLEX, 
EKOSEN - recycled textil, EKOSEN - flax and jute and subsequent qualitative assessment of 
their suitability for use in selected structures of wooden building wall with regard to meeting 
thermal conditions resistance or by heating transfer coefficient of a given structure. As a part 
of the experimental work, the coefficient of thermal conductivity for STEICO FLEX 036, 
STEICO FLEX 038, KONOPE FLEX, EKOSEN - recycled textil, EKOSEN - flax and jute 
insulation materials was identified and its measured values were compared with the values 
stated by the manufacturer. For the selected building construction of the perimeter wall of the 
wooden building, the evaluation of the thermal resistance or heat transfer coefficient. 

Key words: wooden construction, insulation materials, thermal conductivity 
 

1 Úvod 

V súčasnosti sa výstavba montovaných drevostavieb dostáva do popredia hlavne z dôvodu 
rýchleho stavebného konania pri nižších investíciách. S výstavbou sú spojené aj používané 
výplňové tepelnoizolačné materiály, ktoré sa pri montáži priamo zabudovávajú do 
konštrukčných celkov drevostavieb. Izolačné materiály sú časťou dôležitej technológie, ktorá 
znižuje spotrebu energie v budovách zamedzením tepelného nárastu alebo straty cez 
konštrukčné prvky stavby, ale aj na dosiahnutie príjemnej a zdravej klímy vnútorných 
priestorov stavby počas celého roka. Tepelnoizolačné materiály sa vyrábajú z rôznych druhov 
materiálov a v rôznej fyzickej forme pre použitie v špecifických stavebných konštrukciách.  
Uvádzaný príspevok sa zameriava na hodnotenie tepelnoizolačných materiálov často 
používaných v aktuálne montovaných drevostavbách. Cieľom je zhodnotenie 
tepelnotechnických vlastností vybraných izolačných materiálov a následné kvalitatívne 
posúdenie ich vhodnosti použitia vo vybranej konštrukcii obvodového plášťa drevostavby s 
ohľadom na splnenie požiadaviek tepelného odporu resp. súčiniteľa prechodu tepla. Za 
účelom splnenia stanoveného cieľa sú realizované fyzikálne merania tepelnoizolačných 
materiálov pomocou meracieho prístroja ISOMET 2104. Následne je z nameraných hodnôt 
vyhodnotená ich tepelná vodivosť a porovnávaná s výrobcom uvádzanou tepelnou 
vodivosťou. V ďalšej časti práce je posudzovaná vybraná časť obvodovej steny drevostavby s 
reálne zistenými hodnotami tepelnej vodivosti skúmaných izolačných materiálov. Táto 
obvodová stena je hodnotená z požiadaviek tepelného odporu resp. súčiniteľa prechodu tepla, 
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ktoré slúžia ako kvalitatívne meradlo splnenia podmienok tepelnej pohody v miestnosti v 
zimnom období a splnenie energetických požiadaviek stanovených normou STN 73 0540 - 2. 

2 Materiál a metódy 

Charakteristika skúmaných izolačných materiálov 
Všetky nižšie popísané materiály sú charakteristické tým, že sa používajú ako výplňové 
izolačné materiály pre zatepľovanie panelových vrstvených drevostavieb. Všeobecne majú 
tieto izolačné materiály nižšiu objemovú hmotnosť a vysokú flexibilitu. 

 
STECIO FLEX 036: drevovláknitá flexibilná izolácia s vyššou objemovou hmotnosťou. 

Tab. 1 Technické parametre izolácie STEICO FLEX 036 (tepore.sk, 2020) 
tepelná vodivosť 0,036 W.m-1.K-1 

 

objemová hmotnosť 60 kg.m-3 
merná tepelná kapacita 2100 J.kg-1.K-1 
faktor difúzneho odporu µ= 1-2 
výrobná hrúbka od 40 do 240 mm 
 
STECIO FLEX 038: drevovláknitá flexibilná izolácia s nižšou objemovou hmotnosťou. 

Tab. 2 Technické parametre STEICO FLEX 038 (tepore.sk, 2020) 
tepelná vodivosť 0,038 W.m-1.K-1 

 

objemová hmotnosť 50 kg.m-3 
merná tepelná kapacita 2100 J.kg-1.K-1 
faktor difúzneho odporu µ= 1-2 
výrobná hrúbka od 40 do 240 mm 

 

KONOPE FLEX: zložená z konope, spojivového vlákna a soli. 

Tab. 3 Technické parametre KONOPE FLEX (tepore.sk, 2020) 
tepelná vodivosť 0,040 W.m-1.K-1 

 

objemová hmotnosť 30-35 kg.m-3 
merná tepelná kapacita 1600 J.kg-1.K-1 
faktor difúzneho odporu µ= 1,5 
výrobná hrúbka od 40 do 180 mm 

 

EKOSEN – izolácia z recyklovaného textilu: upravený recyklovaný textil s podielom 
bavlny 50 %. 

Tab. 4 Technické parametre izolácie EKOSEN - recyklovaný textil (edomy.sk, 2018) 
tepelná vodivosť (0,0345-0,039) W.m-1.K-1 

 

objemová hmotnosť (20 - 25) kg.m-3 
hmotnostná tepelná kapacita 1500 J.kg-1.K-1 
faktor difúzneho odporu µ= 2 
výrobná hrúbka od 40 do 200 mm 
 
EKOSEN – izolácia z ľanu a juty: recyklovaná juta a ľan z textilného priemyslu v pomere 
50 : 50 s minimálnym obsahom bavlny s protipožiarnou ochranou. 
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Tab. 5 Technické parametre izolácie EKOSEN - ľan a juta (edomy.sk, 2018) 
tepelná vodivosť (0,039-0,042) W.m-1.K-1 

 

objemová hmotnosť 18 kg.m-3 
hmotnostná tepelná kapacita neuvedené 
faktor difúzneho odporu µ= 2 
výrobná hrúbka od 50 do 200 mm 
 
Charakteristika použitého meracieho zariadenia  
Na meranie izolačných materiálov sme použili meracie zariadenie ISOMET model 2104 (Obr. 
1), ktoré slúži na priame meranie tepelno-fyzikálnych vlastností širokého rozsahu materiálov. 
Je vybavený ihlovou a povrchovou sondou pre meranie pórovitých a tuhých materiálov. 
 

 

Merané vzorky sme zmerali v  laboratórnych podmienkach v priestoroch fyzikálneho 
laboratória Katedry fyziky, TF SPU v Nitre. Merania boli realizované v štandardných 
laboratórnych podmienkach t.j. teplota v miestnosti bola 21,8 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 
bola 21% a atmosférický tlak bol 1005 hPa. Vzorky boli pred meraním teplotne stabilizované 
v laboratórnych podmienkach minimálne 24 hodín pred realizáciou experimentálnych 
pozorovaní. Meranie termofyzikálnych parametrov každej vzorky bolo opakované 10x. Z 
dôvodu zabezpečenia približne rovnakej začiatočnej teploty meranej vzorky bol medzi 
jednotlivými meraniami zvolený časový interval 300 sekúnd. Za uvedený čas došlo k 
ochladeniu meranej vzorky na laboratórnu teplotu. Vzhľadom na štrukturálne charakteristiky 
meraných materiálov boli merania realizované s použitím plošnej sondy, ktorá je súčasťou 
meracieho zariadenia ISOMET 2104. 
 
Charakteristika vybranej obvodovej steny 
Skúmané tepelné izolácie sme ďalej hodnotili z hľadiska splnenia podmienok tepelného 

odporu resp. súčiniteľa prechodu tepla pre vybranú konštrukciu, ktorá je zobrazená na 

Obr. 1 ISOMET model 2104 (Applied Precision, 2011) 
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obrázku. 
 

Tab. 6 Skladba obvodovej steny drevostavby 
Materiál Hrúbka [m] � [W.m-1.K-1] 

Sadrovláknitá doska 0,0150 0,140 
Drevený rošt / Izolácia Pure One 0,0600 0,037 

Sadrovláknitá doska 0,0125 0,320 
Stĺpik / Izolácia Pure One 0,1400 0,037 

Drevovláknitá doska 0,0600 0,046 
Silikónová omietka 0,0020 0,610 

 

Metódy vyhodnotenia a sparovania výsledkov 
Pre vyhodnotenie experimentálne získaných dát vybraných vzoriek tepelných izolácií sme 
použili nasledujúce vzťahy: 
Výpočet aritmetického priemeru: 

 � = 1
����

�

�	

 (1) 

kde: 
� je počet meraní, 
�� je i-ta nameraná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti. 
 
Výpočet pravdepodobnej chyby merania: 

 ��� = ±5∑Δ���
3�√� − 1 (2) 

kde: 
Δ��� je kladná odchýlka od aritmetického priemeru. 
 
Výpočet relatívnej pravdepodobnej chyby merania: 

 ��% = ±���
� ∙ 100	% (3) 

Pre zhodnotenie tepelného odporu a súčiniteľa prechodu tepla sme použili nasledovné vzťahy: 
Výpočet tepelného odporu obvodovej steny (Chmúrny, 2003): 
 

 � = �

�
 +

��
�� +

��
�� +

� 
� +

�!
�! +

�"
�" (4) 

kde: 
� je hrúbka vrstvy v m, 
� je súčiniteľ tepelnej vodivosti v W.m-1.K-1. 
 
Výpočet celkového tepelného odporu obvodovej steny (Ostrý, 2014): 

 �# = �$� + � + �$%  (5) 
kde: 
�$� je odpor pri prechode tepla na vnútornej strane konštrukcie v m2.K.W-1, 
�$%  je odpor pri prechode tepla na vonkajšej strane konštrukcie v m2.K.W-1. 
 

Obr. 2 Prierez obvodovou stenou vybranej drevostavby 
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Odpory pri prechode tepla na vnútornej a vonkajšej strane konštrukcie prevezmeme z normy 
STN 73 0540 - 3. Pre vnútorný povrch konštrukcie budeme uvažovať vodorovný smer 
tepelného toku a teda �$� bude 0,13 m2.K.W-1. Pre vonkajší povrch konštrukcie zvolíme 
zimné obdobie a teda �$%  bude 0,04 m2.K.W-1. 
Výpočet súčiniteľa prestupu tepla obvodovej steny budeme realizovať podľa vzťahu (6): 

 & = 1
�#

 (6) 

kde: 
�# je celkový tepelný odpor obedovej steny. 
 
Zistené hodnoty tepelného odporu a súčiniteľa prechodu tepla porovnáme s normalizovanými 
a odporúčanými hodnotami uvádzanými v technickej norme STN 73 0540-2 + Z1 + Z2. 

3 Výsledky a diskusia 

Namerané hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti skúmaných vzoriek izolačných materiálov sú 
spracované podľa vyššie uvedených vzťahov a teda výpočtom aritmetického priemeru, 
výpočtom pravdepodobnej chyby merania a výpočtom relatívnej chyby merania. Následne je 
výsledok zapísaný v tvare, ktorý udáva priemernú hodnotu meranej veličiny s uvedením 
chyby merania. Zistené hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti pre skúmané materiály sú 
uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
 

Tab. 7 Zistené hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti skúmaných vzoriek 

STECIO 
FLEX 036 

� 0,05053 W.m-1.K-1 

'�� ±0,000027 W.m-1.K-1 

'(% ±0,053 % 

STEICO 
FLEX 038 

� 0,05078 W.m-1.K-1 

'�� ±0,000087 W.m-1.K-1 

'(% ±0,17 % 

KONOPE 
FLEX 

� 0,04918 W.m-1.K-1 

'�� ±0,000092 W.m-1.K-1 

'(% ±0,19 % 

EKOSEN 
recyklovaný 

textil 

� 0,04145 W.m-1.K-1 

'�� ±0,000031 W.m-1.K-1 

'(% ±0,074 % 

EKOSEN 
ľan a juta 

� 0,04823 W.m-1.K-1 

'�� ±0,00014 W.m-1.K-1 

'(% ±0,29 % 

 
V tabuľke 7 si môžeme všimnúť veľmi nízke hodnoty dopustenej chyby merania. Vzhľadom 
na to, že vzorky boli teplotne stabilizované, jednotlivé merania boli opakované 10 - krát a 
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výpočet relatívnej pravdepodobnej chyby merania preukázal nízku hodnotu, môžeme 
považovať nami experimentálne určené hodnoty za skutočné. 
  
Pre porovnanie výrobcom uvádzaných hodnôt a nami nameraných uvádzame nasledujúci 
obrázok 3. 
 

 
Z výsledkov znázornených na Obr. 3 je zrejmé, že najmenší rozdiel medzi nameranou 
a výrobcom uvádzanou hodnotou súčiniteľa tepelnej vodivosti má vzorka EKOSEN - 
recyklovaný textil. Ďalej boli relatívne malé rozdiely identifikované pre vzorku EKOSEN - 
ľan a juta. Drevovláknité materiály STEICO FLEX 036 a STEICO FLEX 038 vykazovali 
naopak najväčšiu odchýlku od výrobcom uvádzanej hodnoty a nami nameranej hodnoty 
súčiniteľa tepelnej vodivosti. Zistené hodnoty tepelnej vodivosti konopnej izolácie boli taktiež 
značne odlišné. Tieto rozdiely mohli byť v značnej miere zapríčinené odlišným fyzikálnym 
stavom meraných vzoriek alebo v menšej miere odlišnými laboratórnymi podmienkami. 
Podľa kategorizácie tepelnoizolačných materiálov z hľadiska veľkosti súčiniteľa tepelnej 
vodivosti, ktoré uvádza Svoboda (2018), môžeme zaradiť všetky nami skúmané materiály za 
vysoko tepelnoizolačné materiály spadajúce do intervalu tepelnej vodivosti (0,03-0,1) W.m-

1.K-1. 
Pre porovnanie tepelných izolácií z hľadiska tepelného odporu resp. súčiniteľa prechodu tepla 
uvádzame nasledujúci tabuľku 8.  

Tab. 8 Porovnanie tepelných izolácií z hľadiska tepelného odporu resp. súčiniteľa 
prechodu tepla 

Druh izolácie 

Normalizované a odporúčané hodnoty tepelného odporu 
a súčiniteľa prechodu tepla 

��� ��� &�� &�� 

4,4 6,5 0,22 0,15 
PURE ONE � � � � 
STEICO FLEX 036 � � � � 
STEICO FLEX 038 � � � � 
KONOPE FLEX � � � � 

Obr. 3 Porovnanie výrobcom uvádzanej hodnoty a nami nameranej 
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EKOSEN - recyklovaný textil � � � � 
EKOSEN - ľan a juta � � � � 

� - splnené kritérium; � - nesplnené kritérium 
Podľa normy STN 73 0540-2 + Z1 + Z2. 2019: Normalizovaná hodnota tepelného odporu 
označená Rr2 je 4,4 m2.K.W-1, odporúčaná hodnota je Rr3 je 6,5 m2.K.W-1. Normalizovaná 
hodnota súčiniteľa prechodu tepla Ur2 je 0,22 W.m-2.K-1 a odporúčaná hodnota súčiniteľa 
prechodu tepla konštrukciou Ur3 je 0,15 W.m-2.K-1. 
Z tabuľky 8 vyplýva, že všetky skúmané vzorky v konštrukcii vybranej  obvodovej steny 
drevostavby splnili podmienky normalizovaného tepelného odporu resp. normalizovaného 
súčiniteľa prechodu tepla. Podmienky odporúčaného tepelného odporu a súčiniteľa prechodu 
tepla boli splnené iba v prípade pôvodnej výplňovej izolácie Pure One (nebola súčasťou 
meraných  vzoriek, uvádzaná je z dôvodu preverenia pôvodnej izolácie v konštrukcii steny 
drevostavby) a izolácie EKOSEN - recyklovaný textil. 

4 Záver 

Predkladaný príspevok sa zaoberá kvalitatívnym hodnotením tepelnotechnických vlastností 
izolačných materiálov, ktoré sa používajú v montovaných drevostavbách ako výplňová 
tepelnoizolačná vrstva väčšej hrúbky umiestnená v obvodovom plášti konštrukcie 
drevostavby. Popísaná problematika je aktuálna z dôvodu rozšírenia rôznych druhov 
izolačných materiálov. Nosným cieľom práce bolo identifikovať tepelnotechnické vlastnosti 
vybraných izolačných materiálov a implementovať zistené výsledky do tepelnej bilancie 
obvodového plášťa drevostavby. Hlavný cieľ sa nám podarilo splniť. V rámci realizácie práce 
bol vyhodnotený výsledný súčiniteľ tepelnej vodivosti vybraných tepelnoizolačných 
materiálov a následne bol porovnaný tepelný odpor resp. súčiniteľ prechodu tepla vybraného 
obvodového plášťa drevostavby pri obmenách skladby jednotlivých tepelnoizolačných 
materiálov. V súlade so stanovenými cieľmi bola vypracovaná podrobná metodika, ktorá 
obsahuje charakteristiku a popis izolačných materiálov STEICO FLEX 036, STEICO FLEX 
038, KONOPE FLEX, EKOSEN - recyklovaný textil, EKOSEN - ľan a juta, použitého 
meracieho zariadenia (ISOMET model 2104) a princípu merania. V metodike práce sme  
charakterizovali obvodovú stenu resp. plášť drevostavby, ktorý bol posudzovaný z hľadiska 
splnenia tepelného odporu resp. súčiniteľa prechodu tepla pri obmene jednotlivých 
tepelnoizolačných materiálov a uvádzame metódy vyhodnotenia a spracovania výsledkov. 
Experimentálna činnosť bola realizovaná v laboratórnych podmienkach meraním pomocou 
prístroja ISOMET 2104, ktorý využíva metódu plošného zdroja tepla resp. horúceho drôtu. 
Vzhľadom na štrukturálne charakteristiky meraných materiálov boli merania realizované 
použitím plošnej sondy, ktorá je súčasťou meracieho zariadenia ISOMET 2104. Z výsledkov, 
ktoré sme získali meraním vyplýva, že všetky nami hodnotené izolačné materiály vykazujú 
adekvátne tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré sú reprezentované nízkymi hodnotami tepelných 
vodivostí. Konkrétne boli zistené nasledovné hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti pre vzorku 
STEICO FLEX 036 (� = 0,05053	*.,-
. .-
), STEICO FLEX 038 
(� = 0,05078	*.,-
. .-
), KONOPE FLEX (� = 0,04918	*.,-
. .-
),  EKOSEN - 
recyklovaný textil (� = 0,04145	*.,-
. .-
), EKOSEN - ľan a juta 
(� = 0,04823	*.,-
. .-
). Pri porovnávaní výrobcom uvádzaných hodnôt a nami 
nameraných sme dosiahli najmenšie rozdiely pri vzorkách EKOSEN - recyklovaný textil 
a EKOSEN - ľan a juta. Zistená hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti materiálu EKOSEN - 
recyklovaný textil bola väčšia o 12 %. Pri materiáli EKOSEN - ľan a juta bola nami nameraná 
hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti o 17,6 % väčšia. Drevovláknité materiály STEICO 
FLEX 036, STEICO FLEX 038 a konopná izolácia KONOPE FLEX mali naopak relatívne 
najväčší rozdiel od výrobcom uvádzanej hodnoty a nami nameranej. Zistená hodnota 
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súčiniteľa telenej vodivosti materiálu STEICO FLEX 036 bola o 40,4 % väčšia. Hodnota 
súčiniteľa tepelnej vodivosti materiálu STEICO FLEX 038 bola o 33,6 % väčšia a pri 
materiáli z konopnej izolácie KONOPE FLEX bola hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti 
väčšia o 23 %. Tieto rozdiely mohli byť v značnej miere zapríčinené odlišným fyzikálnym 
stavom meraných vzoriek alebo v menšej miere odlišnými laboratórnymi podmienkami. Pri 
zvážení vhodnosti použitia tepelnoizolačného materiálu ako výplne do obvodovej steny 
drevostavby, mali tieto rozdiely vplyv na tepelný odpor resp. súčiniteľ prechodu tepla 
konštrukcie. Na základe požiadaviek tepelného odporu resp. súčiniteľa prechodu tepla 
stanovených normou STN 73 0540 - 2, ktoré predstavovali kvantitatívne meradlo splnenia 
podmienok tepelnej pohody v miestnosti v zimnom období a splnenie energetických 
požiadaviek, môžeme povedať, že všetky skúmané vzorky splnili podmienky 
normalizovaného tepelného odporu resp. normalizovaného súčiniteľa prechodu tepla. 
Podmienky odporúčaného tepelného odporu a súčiniteľa prechodu tepla boli splnené iba v 
prípade pôvodnej výplňovej izolácie Pure One a izolácie EKOSEN - recyklovaný textil. 
Výsledky môžu prispieť k výberu vhodnej tepelnej izolácie pre typické konštrukcie 
drevostavieb alebo ako metodický postup pre vyhodnocovanie tepelno-fyzikálnych meraní a 
zhodnotenia tepelnotechnických požiadaviek z hľadiska tepelného odporu resp. súčiniteľa 
prechodu tepla. Výsledky práce poukazujú aj to, že je dôležité výrobcami izolačných 
materiálov uvádzať, pri akých konkrétnych meracích podmienkach a fyzikálnom zložení 
tepelnoizolačných materiálov, boli nimi prezentované hodnoty získané. 
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Súhrn 

Príspevok sa zaoberá hodnotením tepelnotechnických vlastností izolačných materiálov často 
používaných v aktuálne montovaných drevostavbách. Hlavným cieľom tohto príspevku je 
porovnanie tepelných vlastností izolačných materiálov STEICO FLEX 036, STEICO FLEX 
038, KONOPE FLEX, EKOSEN - recyklovaný textil, EKOSEN - ľan a juta a následné 
kvalitatívne posúdenie ich vhodnosti použitia vo vybranej konštrukcii obvodového plášťa 
drevostavby s ohľadom na splnenie podmienok tepelného odporu resp. súčiniteľa prechodu 
tepla danou konštrukciou. V rámci experimentálnej činnosti bol identifikovaný súčiniteľ 
tepelnej vodivosti pre izolačné materiáli  STEICO FLEX 036, STEICO FLEX 038, KONOPE 
FEX, EKOSEN - recyklovaný textil, EKOSEN - ľan a juta a jeho namerané hodnoty boli 
porovnané s hodnotami uvádzanými výrobcom. Pre vybranú stavebnú konštrukciu obvodovej 
steny drevostavby bolo realizované vyhodnotenie tepelného odporu resp. súčiniteľa prechodu 
tepla. 

 
Kľúčové slová:  drevostavba, izolačné materiály, tepelná vodivosť 
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 VPLYV TEPLOTY NA VYBRANÉ FYZIKÁLNE 
VLASTNOSTI KVAPALNÝCH BIOPALÍV 

INFLUENCE OF TEMPERATURE ON SELECTED PHYSICAL 
PROPERTIES OF LIQUID BIOFUELS 

MARTINA HAJKOVÁ – PETER HLAVÁČ 
 

Abstract  

This article deals with the investigation of the temperature dependence of the dynamic 
viscosity and density of two selected biofuels RME (rapeseed methylesther) and Bioethanol. 
A viscometer Brookfield DV2T was used to measure dynamic viscosity and densimeter 
Mettler Toledo DM40 was used to measure density. The kinematic viscosity and the fluidity 
of biofuel samples were calculated based on the measured values of dynamic viscosity and 
density. The results were processed in tables and shown in graphs. Mathematical models have 
been developed to predict the physical properties of the measured biofuels. We found out that 
the density and dynamic viscosity decreased with increasing temperature.  

Key words: temperature dependency of density, temperature dependency of dynamic viscosity, 
properties comparison, kinematic viscosity, fluidity 

 

1 Úvod 

Biopalivá patria medzi obnoviteľné zdroje energie, ktoré si na celom svete postupne 
získavajú pozornosť v dôsledku postupného vyčerpávania fosílnych palív a obáv týkajúcich sa 
klimatických zmien (Rathore et al., 2016). Ako náhrada fosílnych palív pre pohon vozidiel sú 
vhodné predovšetkým kvapalné biopalivá, v súčasnosti najviac využívaný bioetanol 
a bionafta. Legislatívou stanovené množstvo biopalív sa primiešava do fosílnych palív, ktoré 
sa takto postupne nahrádzajú. Vzhľadom k rozmanitosti používaných palív je nutné určovať 
vlastnosti každého druhu paliva. Vlastnosti palív slúžia ako dôležitý faktor pre úpravu 
a dopravu paliva, konštrukciu a prevádzku spaľovacích zariadení a správneho nastavenia 
spaľovacieho procesu. Správne stanovené vlastnosti sú taktiež dôležité v oblasti 
obchodovania s palivom. Meranie vlastností paliva môže prebiehať pomocou rôznych metód, 
je však nutné pomocou predpisov vo forme noriem stanoviť vhodné metódy pre konkrétny 
druh paliva, aby bola zaistená zhodnosť a reprezentatívnosť zistených vlastností daného druhu 
paliva (Montero a Stoytcheva, 2011). 

Cieľom práce je uskutočniť merania vybraných fyzikálnych vlastností na vzorkách 
kvapalných biopalív, zistiť teplotnú závislosť dynamickej viskozity a hustoty. Výsledky 
spracovať graficky a následne ich porovnať. 

2 Materiál a metódy 

Meranie  uskutočníme na vzorkách bioetanolu a MERO (metylester repkového oleja) 
(Obrázok 1). Bioetanol je dehydratovaný alkohol, ktorý sa vyrába fermentáciou cukornatej, 
škrobnatej alebo lignocelulózovej biomasy. Môže sa použiť ako plnohodnotné palivo, ale 
najčastejšie sa používa ako prímes do benzínu (Binet Szulmann, 2007). Výroba MERO sa 
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najčastejšie uskutočňuje chemickým procesom – transesterifikáciou repkového oleja. MERO 
disponuje vlastnosťami podobnými motorovej nafte, preto sa používa ako palivo do 
vznetových motorov resp. ako prímes do konvenčnej nafty (Skopal a i., 2018). 

 
Obr. 1 Vzorky biopalív 
Fig. 1 Biofuel samples 

 

Na vybraných vzorkách uskutočníme meranie dynamickej viskozity a hustoty. Na meranie 
dynamickej viskozity použijeme rotačný viskozimeter Brookfield DV2T, ktorý je zobrazený 
na Obrázku 2. Hlavné časti viskozimetra tvorí ohrievač destilovanej vzorky, držiak meracej 
tuby a merací točiaci sa valec pripojený k meraciemu zariadeniu.  Prístroj pracuje na princípe 
merania krútiaceho momentu vretena, ktoré sa otáča vo vzorke konštantnou rýchlosťou. 
Viskozimeter pomocou otáčajúceho sa vretena meria odpor danej vzorky, elektronicky sníma 
uhol vychýlenia a na základe tejto hodnoty určí dynamickú viskozitu v jednotkách mPa·s. 
Rozsah snímania teploty viskozimetra je od -100 °C do 300 °C.  Viskozimeter meria 
s presnosťou ±1,0 % (DV2T, 2014). 
 

 
Obr. 2 Viskozimeter Brookfield DV2T 
Fig. 2 Viscometer Brookfield DV2T 

Meranie hustoty vykonáme pomocou hustomera Mettler Toledo DM40 (Obrázok 3), ktorý 
funguje na princípe elektromagneticky indukovanej oscilácie sklenenej trubice tvaru U. 
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Magnet je pripevnený na trubici a prevodník indukuje osciláciu. Perióda elektromagneticky 
indukovanej oscilácie trubice je zaznamenaná a odmeraná senzorom. Na uskutočnenie 
merania hustoty je potrebné zabezpečiť vzorku s objemom minimálne 1,2 ml. Merací rozsah 
hustoty je (0 – 3) g·cm-3. Zariadenie sníma teplotu v rozsahu (0 – 90) ℃ (DM40, 2020). 

 
Obr.3 Hustomer Mettler Toledo DM40 

Fig. 3 Densimeter Mettler Toledo DM40 
 

Pomocou dynamickej viskozity a hustoty pri tej istej teplote vieme určiť kinematickú 
viskozitu podľa vzťahu (Viswanath et al., 2007): 
                                                                  

                                                                       ʋ = 	
�

�
                                                                 (1) 

 
kde: 
ʋ – kinematická viskozita [m2·s-1] 
� – hustota kvapaliny [kg·m-3] 
where: 
ʋ – kinematic viscosity [m2·s-1] 
� – liquid density [kg·m-3] 
 
S pojmom dynamická viskozita súvisí tekutosť. Je to prevrátená hodnota dynamickej 
viskozity a je daná vzťahom (Janalík, 2010): 

                                                 
                                                  	 =	 


�	
                                                                 (2) 

 
 
kde: 
	 – tekutosť [Pa-1·s-1] 
where: 
	 – fluidity [Pa-1·s-1] 
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3 Výsledky a diskusia 

Na vzorkách MERO a bioetanol sme uskutočnili merania dynamickej viskozity 
v závislosti od teploty. Merali sme od 20 °C do 44 °C s krokom 3 °C. V Tabuľke 1  sú 
zaznamenané namerané hodnoty.  
 

Tab. 1 Namerané hodnoty dynamickej viskozity vzoriek MERO a Bioetanol 
Tab. 1 Measured values of dynamic viscosity for samples RME and Bioethanol 

        Teplota 
          [°C] 

       Dynamická viskozita [mPa.s] 

         MERO        Bioetanol 

20 7,28 1,52 

23 7,10 1,50 

26 6,84 1,45 

29 6,52 1,42 

32 6,12 1,36 

35 5,82 1,31 

38 5,52 1,30 

41 5,12 1,25 

44 4,82 1,22 

 
 
Na Obrázku 4 a na Obrázku 5 sú graficky znázornené teplotné závislosti dynamickej viskozity 
jednotlivých vzoriek. 
 

 
Obr. 4 Teplotná závislosť dynamickej viskozity MERO 

Fig. 4 Temperature dependency of dynamic viscosity for RME 
 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

20 23 26 29 32 35 38 41 44 47

η
 [

m
P

a
.s

]

t[°C ]

MERO

103 z 408DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221670



 
Obr. 5 Teplotná závislosť dynamickej viskozity Bioetanolu 

Fig. 5 Temperature dependence of dynamic viscosity for Bioethanol 
 
Namerané hodnoty boli preložené polynómom 2. stupňa a bol použitý vzťah: 

                                                    
                                                       ��� = ��

� +	�
 + ��                                                 (3) 
 

V našom prípade bola rovnica upravená do tvaru : 
                                                      

                                                      ��� = 	���
� +	�
� +	��                                                  (4)            

kde:  
η – dynamická viskozita [mPa·s], 
t – teplota [°C]. 
where: 
η – dynamic viscosity [mPa·s], 
t – temperature [°C]. 
 
Presnosť voľby polynomických funkcií bola určená koeficientom determinácie R2. Hodnoty 
konštánt zo vzťahu (4) a hodnoty koeficientov determinácie R2 jednotlivých vzoriek sú 
zapísané v Tabuľke 2.  

 
Tab. 2 Hodnoty konštánt polynómu 2. stupňa (4) a koeficienty determinácie 

Tab. 2 Values of constants for  polynomial function of 2nd degree (4) and coefficients of 
determination 

Vzorka a2 [mPa·s·°C-2] a1[mPa·s·°C-1] a0[mPa·s] R2 

MERO -0,0008 -0,0545 8,7468 0,9976 

Bioetanol 0,00004 -0,0159 1,8313 0,9901 

 
Z nameraných hodnôt a grafických závislostí vyplýva, že dynamická viskozita s rastúcou 
teplotou klesá. Teplotná závislosť viskozity nie je lineárna, ale polynomická. Najvyššiu 
viskozitu má MERO pri teplote 20 °C a to 7,58 mPa·s. Pri jeho zahriatí na 44 °C poklesla na 
hodnotu 4,82 mPa·s, čo je pokles o 36,6 % oproti viskozite pri 20 °C (Obrázok  4). Naopak 
nízku závislosť viskozity od teploty pozorujeme pri bioetanole (Obrázok 5), kde bola 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

20 23 26 29 32 35 38 41 44 47

η
 [

m
P

a
.s

]

t [°C]

Bioetanol

104 z 408DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221670



nameraná viskozita 1,52 mPa.s pri 20 °C a 1,22 mPa.s pri 44 °C, čo predstavuje pokles  
o 19,7 %. 

Ďalej sme skúmali hustotu tých istých vzoriek bioetanolu a MERO. Vzorky sme 
merali v intervale od 0 °C do 45 °C a krok pre meranie bol 5 °C. Namerané hodnoty hustoty 
jednotlivých vzoriek v závislosti od teploty sú uvedené v Tabuľke 3. 

 
Tab. 3 Namerané hodnoty hustoty vzoriek MERO a Bioetanol 
Tab. 3 Measured values of density for RME and Bioethanol 

Teplota 
[°C] 

Hustota [kg·m-3] 

MERO Bioetanol 

0 893,30 806,00 
5 890,95 803,25 
10 887,65 799,25 
15 883,95 795,00 
20 880,25 790,75 
25 876,45 786,3 
30 872,70 782,90 
35 868,95 777,35 
40 865,25 772,90 
45 861,00 767,60 

 
Na Obrázku 6 je graficky znázornená teplotná závislosť hustoty jednotlivých vzoriek. 
Namerané hodnoty boli preložené polynómom 2.stupňa a bol použitý vzťah (3). 
V našom prípade bola rovnica upravená do tvaru: 

                                         
 ���� = ���

� +	�
� +	��                                              (5) 
     
kde: 
� – hustota [kg·m-3],  
t – teplota [°C]. 
where: 
� – density [kg·m-3],  
t – temperature [°C].  
 
Presnosť voľby polynomických funkcií bola určená koeficientom determinácie R2. Hodnoty 
konštánt zo vzťahu (5) a hodnoty koeficientov determinácie R2 jednotlivých vzoriek sú 
zapísané v Tabuľke 4. 

 
Tab. 4  Hodnoty konštánt polynómu 2. stupňa (5) a koeficient determinácie 

Tab.4 Values of constants for  polynomial function of 2nd degree (5) and coefficients of 
determination 

Vzorka a2[kg·m-3·°C-2] a1[kg·m-3·°C-1] a0[kg·m-3] R2 

MERO -0,0023 -0,6260 893,7650 0,9994 

Bioetanol -0,0033 -0,7149 806,4473 0,9996 
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Obr. 6 Teplotné závislosti hustoty vzoriek MERO a Bioetanolu 

Fig. 6 Temperature dependencies of density for RME and Bioethanol 
 
Podľa očakávaní, meranie potvrdilo, že so stúpajúcou teplotou hustota klesá. Z nameraných 
hodnôt sa dá vyčítať, že najväčšiu hustotu má MERO, a to pri 0 °C a hustota je  893,3 kg·m-3. 

Pri teplote 45 °C  má MERO hustotu 861 kg·m-3, čo je pokles o 3,6 % oproti hustote pri 0 °C. 
O niečo väčšiu teplotnú závislosť hustoty vykazuje vzorka bioetanolu, ktorá má hustotu  
806 kg·m-3 pri 0 °C  a 767,6 kg·m-3 pri 45 °C , čo je rozdiel 4,8 %. 
 

Podľa vzťahov (1) a (2) boli dopočítané hodnoty kinematickej viskozity a tekutosti. 
Kinematickú viskozitu vieme vypočítať z hustoty a dynamickej viskozity iba vtedy, ak sú 
tieto veličiny namerané pri rovnakých teplotách. Keďže merania hustoty a dynamickej 
viskozity prebehli v rôznych teplotných intervaloch, hodnotu kinematickej viskozity 
a tekutosti vieme určiť iba pri 20 °C . 

 
Tab. 5 Namerané a vypočítané fyzikálne vlastnosti kvapalných biopalív 
Tab. 5 Measured and calculated physical properties of liquid biofuels 

Vzorka 
Teplota 

[°C] 

Dynamická 
viskozita 
[mPa·s] 

Hustota 
[kg·m-3] 

Kinematická 
viskozita 
[mm2·s-1] 

Tekutosť 
[Pa-1·s-1] 

MERO 20 7,28 880,25 8,27 137,36 

Bioetanol 20 1,52 790,75 1,92 657,89 

Zistili sme, že vypočítaná hodnota kinematickej viskozity vzorky MERO bola 8,27 mm2·s-1 
a bola vyššia ako pri vzorke bioetanolu 1,92 mm2·s-1. Vyššiu hodnotu tekutosti sme naopak 
zaznamenali pri vzorke bioetanolu (657,89 Pa-1·s-1) oproti hodnote (137,36 Pa-1·s-1) pre 
MERO. 

4 Záver 

Pri meraní hustoty vzorky bioetanolu sme sa pohybovali v rozmedzí 806 kg·m-3 pri 
teplote 0 °C a 767,6 kg·m-3 pri teplote 40 °C. Tieto výsledky sú porovnateľné s výsledkami, 
ktoré prezentuje Barabás (2013) vo svojej práci. V nej uvádza hodnoty hustôt nameraných v 
intervale od 0 °C do 70 °C. My sme hustotu bioetanolu merali v rozmedzí od 0 °C do 40 °C, 
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teda môžeme naše výsledky porovnávať. Pri teplote 0 °C uvádza hodnotu hustoty  
807,55 kg·m-3, naša nameraná hodnota je 806 kg·m-3, pri teplote 40 °C uvádza hustotu  
772,95 kg·m-3, nami nameraná hodnota je 772,9 kg·m-3. Naše hodnoty sa iba nepatrne líšia, v 
prípade hodnôt hustoty pri 40 °C je rozdiel 0,05 kg·m-3. Namerané a vypočítané hodnoty 
dynamickej a kinematickej viskozity sú porovnateľné s výsledkami, ktoré uvádzajú iné 
zdroje. Kumbár et al. (2015) uvádzajú vo svojom výskume hodnoty pre dynamickú aj 
kinematickú viskozitu bioetanolu, namerané v intervale od -10 °C do 40 °C s krokom 10 °C . 
Teda môžeme porovnať výsledky meraní viskozít pri 20 °C. V odbornej práci uvádzajú 
hodnoty 1,627 mPa·s pre dynamickú viskozitu a 2,057 mm2·s-1 pre kinematickú viskozitu. 
Naše namerané a vypočítané hodnoty sú: pre dynamickú viskozitu 1,52 mPa·s a pre 
kinematickú viskozitu 1,92 mm2·s-1. Ako môžeme vidieť rozdiely medzi meraniami nie sú 
veľké, v prípade dynamickej viskozity je rozdiel 0,107 mPa·s a v prípade kinematickej 
viskozity je to 0,137 mm2·s-1. Medzné hodnoty fyzikálnych vlastností biopalív sú stanovené 
normami. Norma EN ISO 12185 udáva maximálnu hodnotu hustoty  bioetanolu 790 kg·m-3 
pri teplote 20 °C. Naša nameraná hodnota bola 790,75 kg·m-3, čo presahuje normou 
stanovený limit. V prípade bionafty stanovuje norma EN 14214 hodnotu hustoty pri 15 °C 
v intervale od 860 kg·m-3 do 900 kg·m-3. Nami nameraná hustota 883,95 kg·m-3 sa nachádza 
v intervale hodnôt, teda spĺňa požiadavky stanovené normou.  
Z uskutočneného merania vyplýva, že dynamická viskozita aj hustota s rastúcou teplotou 
klesajú. Teplotné závislosti dynamickej viskozity a hustoty boli modelované podľa polynómu 
druhého stupňa. Koeficienty determinácie daných polynomických funkcií sa pohybovali 
medzi hodnotami 0,9901 až 0,9996, čo predstavuje vysokú presnosť matematických modelov. 
Fyzikálne a chemické vlastnosti biopalív sú stále predmetom výskumu. V dôsledku   
neustáleho vývoja vznetových motorov, stále prísnejších emisných noriem  
a prehodnocovania vhodnosti použitých surovín na výrobu palív je potrebné kvalitu paliva 
stále skúmať a prispôsobovať novým technickým požiadavkám. 
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Súhrn 

Táto práca sa zaoberá skúmaním teplotnej závislosti dynamickej viskozity a hustoty 
vzoriek dvoch vybraných biopalív a to bioetanolu a MERO (metylester z repkového oleja). 
Na meranie dynamickej viskozity bol použitý viskozimeter Brookfield DV2T a na meranie 
hustoty hustomer Mettler Toledo DM40. Na základe nameraných hodnôt dynamickej 
viskozity a hustoty bola vypočítaná kinematická viskozita a tekutosť biopalív. Výsledky 
merania boli spracované v tabuľkách a následne znázornené v grafoch. Boli vytvorené 
matematické modely, ktoré slúžia k predikcii fyzikálnych vlastností meraných vzoriek palív. 
Z nameraných údajov sa zistilo, že s rastúcou teplotou hustota aj dynamická viskozita klesajú. 

  

Kľúčové slová: teplotná závislosť hustoty, teplotná závislosť dynamickej viskozity, 
porovnanie vlastností, kinematická viskozita, tekutosť 
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AUTOMATIZÁCIA KVAPKOVÉHO ZÁVLAHOVÉHO 
SYSTÉMU POMOCOU MIKROKONTROLÉRA 

AUTOMATION OF DRIP IRRIGATION SYSTEM USING 
MICROCONTROLLER 

JOZEF HORŇÁK – VLADIMÍR CVIKLOVIČ 
 

Abstract  

This thesis is focused on the design of drip irrigation and its automation. Design of 
irrigation is divided into the selection of suitable elements, sensors, and electronic 
components, hardware connection and development of the software. The control unit of the 
irrigation system is development board Arduino Mega 2560 with the microcontroller ATmega 
2560. The system uses various sensors such as soil moisture sensors to monitor the volume of 
water in the soil, allowing irrigation to irrigate plants with optimal amount of water. Three 
modes are available to control irrigation. The entire system can be set up and monitored via 
the Nextion touchscreen. Programming of this display is simplified by the graphical user 
interface design software developed by the display manufacturer. 

Key words: Drip irrigation, Microcontroler, Soil moisture, Automatic irrigation 
 

1 Úvod 

Kvapková závlaha je závlaha s rozvodom vody potrubím s malým priemerom, 
z ktorého voda vyteká po kvapkách z kvapkovača alebo mikroporézneho potrubia. Intenzita 
závlahy je veľmi nízka (prietok jedného kvapkovača 1 dm3.h-1 až 10 dm3.h-1). Voda sa dodáva 
v malom množstve priamo do koreňovej zóny rastlín. Používa sa na závlahu sadov, viníc, 
chmelníc, zeleniny, kvetín, skleníkových kultúr, parkov atď. 

Presná špecifikácia cieľa automatizácie je v závlahách základným predpokladom 
na správne ekonomické zdôvodnenie jej zavedenia. Ciele automatizácie môžu byť napr. 
zvýšenie produktivity práce, zvýšenie pohotovosti zariadení, predĺženie prevádzky, úspora 
nákladov na elektrickú energiu. Z požadovaných cieľov vyplýva i stupeň automatizácie, t. j., 
či možno automatizovať celý systém mikrozávlahy, alebo len určitú časť, napr. čerpaciu 
stanicu a úpravu vody. Vo vlastnom návrhu sa stanovia potrebné technické prostriedky 
(počítač, senzory, prevodníky, akčné prvky, komunikačný systém, programové vybavenie, 
signalizácia porúch a havárií, blokovanie prevádzky  a pod.) 

Cieľom práce je navrhnúť a skonštruovať obvod na riadenie kvapkovej závlahy v 
rôznych režimoch pomocou jednoduchého mikrokontroléra, pričom jednotlivé parametre 
systému je možné prestavovať. Systém bude pracovať na princípe merania vlhkostí pôdy v 
jednotlivých zavlažovaných zónach, na základe ktorých softvér určí veľkosť závlahových 
dávok a spustenie zavlažovania jednotlivých zón pomocou solenoidových ventilov. 
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2 Materiál a metódy 

Prvým krokom pri návrhu závlahy bolo naštudovanie problematiky zavlažovania 
kvapkovou závlahou. Návrh automatizovanej kvapkovej závlahy možno rozdeliť do dvoch 
častí, kde v prvej časti sa rieši návrh potrubného systému, spôsob dodávky vody do systému, 
výber hadíc, kvapkovačov, filtrov, solenoidových ventilov a ostatných komponentov, pričom 
treba určiť počet samostatne ovládaných zavlažovaných zón. Tento počet závisí od druhov 
zavlažovaných plodín, keďže nároky na vodu má každá rastlina iné.  

Následne bolo možné navrhnúť hardvér na ovládanie a nastavovanie závlahy, jeho 
zapojenie a naprogramovanie. Programovali sme mikrokontrolér v prostredí Arduino IDE 
a dotykový displej Nextion v softvére  Nextion Editor.  
  
Mikrokontrolér a ovládací panel 
 Ako riadiaca jednotka závlahy je použitý mikrokontrolér Arduino Mega 2560. 
Arduino Mega 2560 je vývojová doska s mikrokontrolérom typu ATmega2560. Má 54 
digitálnych I/O vývodov (z toho 14 možno použiť ako výstupy PWM), 16 analógových 
vstupov, 16MHz kryštálový oscilátor, pripojenie USB pomocou ktorého je možné dosku 
programovať a ktorá tiež slúži na sériovú komunikáciu medzi Arduinom a PC. ATmega2560 
obsahuje 256KB flash pamäť na ukladanie kódu, 8KB SRAM pamäť a 4KB EEPROM 
pamäť. Tiež obsahuje štyri hardvérové UART rozhrania pre TTL sériovú komunikáciu. 
Okrem toho podporuje aj komunikáciu I2C a SPI.  

Túto dosku budeme programovať v prostredí Arduino IDE. Na programovanie 
EEPROM pamäte mikrokontroléra je dostupná knižnica “EEPROM.h“. Do EEPROM pamäte 
budeme ukladať nastavenia systému pomocou tejto knižnice. EEPROM má však životnosť 
približne 100 000 mazaní/zápisov. Preto budeme na zápis údajov na adresy používať len 
príkaz “EEPROM.update“. Tento príkaz prepíše hodnotu na adrese len v tom prípade ak sa 
zapisovaná hodnota líši od hodnoty uloženej na tejto adrese. 
 Ovládacím panelom v práci je použitý 5 palcový HMI dotykový panel Nextion 
NX8048T050 od firmy Itead. Displej obsahuje hardvérovú časť (séria TFT dosiek) 
a softvérovú časť (Nextion editor). TFT panel reaguje na dotyk pomocou rezistívnej plochy. 
Má zabudovaný mikrokontrolér ARM, ktorý ovláda displej. Pomocou softvéru Nextion Editor 
je možné vyvíjať GUI pomocou drag-and-drop komponentov (grafika, text, tlačidlo atď.) 
a ASCII inštrukcií pre naprogramovanie interakcie komponentov na strane displeja. Nextion 
displej sa pripája k periférnemu MCU pomocou TTL sériového rozhrania. 
 Na výmenu dát medzi displejom a Arduinom budeme používať knižnicu “Nextion.h“ 
vyvíjanú výrobcom displeja pre Arduino. 

Obr. 1 Prostredie Nextion Editor 
Fig. 1 Enviroment of Nextion Editor  
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Senzory vlhkosti pôdy  
 Senzor vlhkosti pôdy sme použili SoilWatch10 od firmy PinoTech. Ide o kapacitný 
snímač pôdnej vlhkosti, ktorý umožňuje merať objemový obsah vody v pôde. Oproti 
rezistívnym senzorom vlhkosti pôdy má mnoho výhod, ako napríklad nehrdzavenie elektródy, 
kapacitný senzor neovplyvňuje ani teplota pôdy. Poskytuje rovnaké hodnoty vlhkosti 
bez  ohľadu na napájacie napätie. Konštrukcia vlhkomera je vodotesná a odolná voči 
poveternostným vplyvom. Môže byť dlhšiu dobu zakopaný v pôde bez nepriaznivých účinkov 
na presnosť.   
Technické parametre senzora SoilWatch10: 

• Napájacie napätie: 3,1 – 5,0 V. 
• Výstupné napätie: 0 – 3,0 V. 
• Prúdový odber: 24 mA. 
• Teplotný drift: Obyčajne menej ako 5 mV. 
• Prevádzková teplota: 2 – 45 °C. 

Správne umiestnenie senzora v pôde, rovnako ako jeho kalibrácia, je veľmi dôležité 
pre správne snímanie vlhkosti pôdy, od ktorého závisí aj následné zalievanie rastlín. Vidlica 
senzora má byť orientovaná horizontálne a na boku. Horizontálna orientácia snímača 
zabezpečuje meranie vlhkosti pôdy v konkrétnej hĺbke. Snímač môže byť pri meraní aj 
vo vertikálnej polohe, nie je to však vhodná poloha, lebo vlhkosť pôdy závisí na hĺbke. 

Kalibrácia snímača vlhkosti sa môže vykonávať dvojbodovou alebo viacbodovou 
metódou.  
 
Senzor dažďa 
 Modul dažďového snímača je jednoduchý nástroj na detekciu dažďa. Modul sa skladá 
z dažďového snímača a riadiacej dosky. 
 Technické parametre snímača: 

• Obojstranná, antioxidačná, niklová doska o veľkosti 5 x 4 cm. 
• Potenciometrom možno nastaviť citlivosť senzora. 
• Napájacie napätie: 5 V. 
• Digitálny aj analógový výstup. 
• Používa komparátor LM393. 

 
DS3231 
 Pri automatickom zavlažovaní treba zariadeniu dodať aktuálny čas. Preto sme do 
návrhu vybrali RTC modul DS3231. 

 DS3231 sú lacné, presné hodiny reálneho času (RTC) s integrovaným teplotne 
kompenzovaným kryštálovým oscilátorom (TCXO). Zariadenie obsahuje batériu a udržuje tak 
presné meranie času, aj po prerušení napájania zariadenia.  
 Modul uchováva informácie o hodinách, minútach, sekundách, dni, dátume, mesiaci 
a roku. Hodiny pracujú v 24-hodinovom, alebo 12-hodinovom formáte. Adresa a údaje sa 
prenášajú sériovo cez zbernicu I2C.  
 
Solenoidové ventily 
 Solenoidové ventily použité v práci sú Hunter PGV-100 G-B.   
Technické parametre: 

• Pracovný tlak: 1,5 až 10 bar. 
• Prietok: 0,7 až 150 dm3.hod-1. 
• Napájanie cievky: 24 VAC. 
• Prúdový odber: 210 mA. 
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• Prúdový odber pri zopnutí: 370 mA. 
 

4-kanálový relé modul 
Na spínanie solenoidových ventilov slúži 4-kanálový modul relé. Je kompatibilný 

takmer so všetkými mikrokontrolérmi. Slúži na spínanie rôznych spotrebičov a zariadení 
s veľkým odberom prúdu pomocou LOW úrovne. Každý kanál relé modulu spotrebuje prúd 
15 – 20 mA. Má štandardné rozhranie, ktoré možno ovládať priamo mikrokontrolérom. Tento 
modul je z bezpečnostných dôvodov opticky izolovaný od vysokonapäťovej strany. 
Technické parametre: 

• napájacie napätie modulu: 5 V, 
• modul obsahuje v každom kanály rozšírenú ochranu v podobe s optočlena, 
• obsahuje nízkošumové relé SPDT, 
• výstupy jedného kanála: spoločný konektor,  konektor obyčajne otvorený, konektor 

obyčajne zavretý, 
• izolácia pomocou optočlena na oddelenie elektroniky od vysokého napätia. 

Obr. 2 Schéma jedného kanála relé modulu 
Fig. 2 Diagram of one channel of relay module 

3 Výsledky a diskusia 

Navrhovať automatizovanú kvapkovú závlahu sme začali najprv potrubným 
systémom. Závlahu sme rozčlenili na 3 zavlažované zóny. Spúšťanie zavlažovania v každej 
zóne je individuálne, každá zóna je ovládaná solenoidovým ventilom. V každej zóne je 
umiestnený aj snímač pôdnej vlhkosti SoilWatch10, čo zabezpečuje sledovanie vlhkosti pôdy 
v každej zóne zvlášť.  

Prívodným PE potrubím s priemerom 25 mm je dopravovaná voda zo studne. Potrubie 
sa následne rozvetvuje do zóny 1. Zároveň je týmto potrubím napúšťaná aj 1000L IBC nádrž 
na ohrev vody pre zónu 3 v ktorej zavlažujeme zeleninu vo fóliovníku. V tomto potrubí je 
inštalovaný sitový filter, za ktorým je nainštalovaný nastaviteľný tlakový regulátor. Ten 
reguluje tlak vody dopravovanej do kvapkacích hadíc na 100 kPa.   

V zóne 1 sú zavlažované jablone. Za solenoidovým ventilom je inštalovaná prechodka 
z 25 mm na 16 mm. 16 mm kvapkacie potrubie dopravuje vodu do kvapkovačov s prietokom 
8 dm3.h-1 ktoré sú umiestnené pri každom strome.  

V zóne 2 sa zavlažujú jahody. Tu je použitá kvapkovacia in-line hadica so 
zabudovanými kvapkovačmi s prietokom jedného kvapkovača 2 dm3.h-1. Za solenoidovým 
ventilom je sitový filter a pevný tlakový regulátor s reguláciou tlaku na 100 kPa.   

Do zóny 3 je voda dopravovaná z IBC nádrže. Keďže nádrž je umiestnená vo výške 
3 m, ak je nádrž plne napustená, voda prúdi do zóny 3 pod tlakom, ktorý vytvorí tiažová sila 
(približne 40 kPa). Z tohto dôvodu netreba v tejto zóne inštalovať tlakový regulátor. 
Za solenoidovým ventilom sa nachádza sitový filter ktorým odfiltrovaná voda vteká 
do kvapkovacej hadice. 
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Obr. 3 Návrh automatickej kvapkovej závlahy 
Fig. 3 Design of automatic drip irrigation 

    
Elektronika 

Riadiacu elektroniku tvorí vývojová doska Arduino Mega 2560, 4-kanálový relé 
modul, RTC modul DS3231, napájací zdroj 5V, 25W a napájací zdroj 24V, 100W. Vývojová 
doska, zdroje aj všetky moduly sú umiestnené a zapojené v hlavnom rozvádzači. Rozvádzač 
sa nachádza v interiéri, kvôli jeho izolovaniu od vplyvov počasia. Z rozvádzača vedie 18-
žilový kábel do elektrickej skrinky so svorkovnicou, do ktorej sa napájajú všetky snímače 
a solenoidové ventily. Z rozvádzača je zároveň vyvedený kábel na pripojenie dotykového 
displeja Nextion. Na kryte rozvádzača je umiestnené stop tlačidlo ktorým je možné odpojiť 
celý systém od elektrickej energie.   

Obr. 4 Rozvádzač s elektronikou 
Fig 4. Switchboard with electronics 

 
Zapojenie solenoidových ventilov 
 Solenoidové ventily Hunter sú napájané striedavým napätím 24 V. Z tohto dôvodu 
treba ventily spínať prostredníctvom relé. V práci bol použitý relé modul so 4 kanálmi, 
ktorými je možné ventily spínať. Spínanie ventilov prostredníctvom relé však spôsobovalo, že 
mikrokontrolér sa pri zopnutí niektorého relé nuloval a taktiež prestala fungovať komunikácia 
MCU s ostatnými modulmi pomocou UART rozhrania, či I2C. Tieto problémy spôsobuje 
prepätie na indukčnej záťaži, ktoré vzniká pri spínaní kontaktov. Prejavuje sa to vznikom 
iskrenia na kontaktoch čo spôsobovalo tieto problémy. Ako ochrana proti vzniku iskrenia sa 
používajú diódy ktoré sú umiestnené na doske relé modulu, avšak táto ochrana nebola 
dostačujúca. Preto sme na kontakty všetkých relé zapojili tzv. „RC snubbery“. Sú tvorené 
odporom, kondenzátorom a varistorom.  

113 z 408DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221670



 
Obr. 5 Schéma zapojenia solenoidového ventilu cez RC snubber do relé 

Fig. 5 Connection diagram of solenoid valve via RC snubber to relay 
 
Senzory vlhkosti pôdy 
 Na kalibráciu vlhkomerov dvojbodovou metódou sme vytvorili jednoduchý program, 
ktorým sme zisťovali dve hodnoty každého snímača. Týmto pripadajú vlhkosti pôdy 0 % 
a 40 %. Keďže vývojová doska Arduino Mega 2560 používa 10-bitový A/D prevodník, tieto 
hodnoty sa pohybujú v rozsahu od 0 do 1023. Program spočíval v meraní vlhkostí pôdy 
senzorom. Hodnoty, ktoré snímač nameral sme zapísali pre použitie v hlavnom programe 
automatického zavlažovania. V ňom sa nameraný signál zo snímačov spracováva cez príkaz 
“map(value, spodna_hranica, vrchna_hranica, 0, 40)“, ktorý vypočíta výslednú hodnotu 
vlhkostí pôdy v percentách. 

Po kalibrácii sme snímače v zónach umiestnili do zeme v rôznej hĺbke, v závislosti 
od druhu rastlín, k ich koreňom. Vidlice snímačov sú umiestnené v pôde horizontálne 
a na boku ako je to znázornené na obrázku. 

Obr. 6 Umiestnenie snímača pôdnej vlhkosti do pôdy pri koreňoch rastliny 
Fig. 6 Placement of the soil moisture sensor in the soil at the plant roots 

 
Programové vybavenie závlahy 
 Na prevádzku závlahy sú dostupné 3 režimy: 

• Manuálny režim. 
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• Automatický režim. 
• Režim časového spínania. 

Režimy závlahy je možné prepínať počas prevádzky závlahy, rovnako ako aj 
nastavovanie parametrov závlahy. Systém sledovania hladiny a napúšťania vody do nádrže je 
aktívny v každom režime, avšak je možná aj jeho deaktivácia. 

Výberom manuálneho režimu sa spúšťa zavlažovanie v jednotlivých zónach pomocou 
tlačidiel ON/OFF na displeji. Snímač dažďa pri tomto režime nie je využívaný.  

Automatický režim funguje na princípe sledovania vlhkosti pôdy v každej zóne. Ak 
vlhkosť pôdy klesne pod určitú hodnotu, ktorá sa dá na displeji nastaviť pre každú zónu, 
aktivuje sa solenoidový ventil, ktorý spustí zavlažovanie. Dĺžku zavlažovania určí 
mikrokontrolér a po uplynutí vypočítaného času zavlažovania sa solenoidový ventil vypne.  

Obr. 7 Vývojový diagram automatického režimu  
Fig. 7 Flowchart of automatic mode 

 
Režim časového spínania aktivuje solenoidové ventily pomocou vopred nastavených 

časov a parametrov, bez ohľadu na vlhkosť pôdy. Nastaviť je možné čas spúšťania, závlahy, 
deň v týždni v ktorom sa závlaha spúšťa, zóny ktoré sa zavlažujú v nastavenom čase, veľkosť 
dávky vody ktorá má vykvapkať z jedného kvapkovača, ktorá určí čas vypnutia zavlažovania, 
aktivácia dažďového snímača.  

 
Systém dopúšťania nádrže 
 Výšku hladiny v 1000L IBC nádrži sníma tlakový snímač výšky hladiny. Snímač je 
prichytený o veko nádrže v ktorej visí 10 cm od jeho dna. Keďže snímač poskytuje prúdový 
analógový výstup 4 – 24 mA, je potrebné medzi senzor a MCU nainštalovať prevodník 
z prúdového signálu na napäťový signál. Výstup prevodníka môže byť následne pripojený 
na analógový vstup MCU. Systém pri poklese výšky hladiny pod výšku 20 cm aktivuje 
napúšťací solenoidový ventil a vypne ho až po naplnení nádrže na 1000 dm3.  
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Obr. 8 Vývojový diagram riadenia hladiny v nádrži 

Fig. 9 Tank level control flowchart 
 
Ovládací panel 
 V softvéri Nextion Editor sme pre použitý 5“ dotykový displej Nextion pripravili 
prostredie, v ktorom sa dá závlaha ovládať a monitorovať. Komunikáciu medzi displejom 
a mikrokontrolérom zabezpečuje rozhranie UART. Aktivácia ventilov pri manuálnom 
ovládaní a všetky nastavené parametre sa posielajú po tejto sériovej linke. Zároveň displej 
prijíma údaje zo snímačov poslané Arduinom v pravidelných intervaloch.  

Grafické rozhranie závlahy je rozčlenené do viacerých “page-ov“ teda stránok. Hlavné 
menu slúži na zobrazovanie základných monitorovaných premenných a navigáciu na stránku 
nastavovania závlahy. Displejom sa dá nastaviť aj jas obrazovky a nastavenie dátumu a času 
systému.  

Obr. 9 Hlavná stránka ovládacieho panelu 
Fig. 9 Main page of control panel 
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Tlačidlo „Vizualizacia“ prepne na stránku displeja, na ktorej sa zobrazia informácie o stave 
solenoidových ventilov, vlhkosti pôdy, výšku hladiny, zvolený režim a celkovú vizualizáciu 
systému. Cez túto stránku sa tiež ovládajú ventily pri manuálnom režime riadenia závlahy.  

Obr. 10 Vizualizácia celého systému 
Fig. 10 Visualization of the whole system 

 
 Tlačidlom „Nastavit“ sa zobrazí stránka na zvolenie režimu. Následne je možné 
nastaviť parametre jednotlivých režimov. Nastavenie automatického režimu spočíva 
v nastavení vlhkostí pôd v jednotlivých zónach ktorými systém zapne zavlažovanie pri 
poklese vlhkosti pôdy pod túto hranicu a vypne ho až po dosiahnutí poľnej vodnej kapacity 
(35%). Systém režimu časového spínania určuje čas, v ktorom sa závlaha spúšťa 
v jednotlivých zónach a aj dávka vody ktorá má byť vykvapkaná z jedného kvapkovača. Jeho 
nastavenie je opísané vyššie. Prebieha na obrazovke ktorá je znázornená na obr. Nastavovanie 
je navrhnuté tak, aby užívateľ nemohol nastaviť požiadavky na spustenie závlahy, ktoré sa 
nedajú splniť, ako napríklad nastavenie ôsmeho dňa v týždni, či záporných hodnôt parametrov 
a rôzne iné.   

Obr. 11 Nastavovacia stránka na nastavovanie režimu časového spínania 
Fig. 11 Setting page for set the timer mode 

4 Záver 

V práci sme navrhli a skonštruovali automatizovanú kvapkovú závlahu 
na zavlažovanie rôznych rastlín v troch zónach. Riadiaca jednotka v tomto systéme je 
vývojová doska Arduino Mega 2560. Systém sa dá nastaviť, prepínať medzi rôznymi 
režimami či monitorovať vlhkosti a rôzne iné veličiny cez dotykový panel. Navrhnutý 
a vytvorený systém kvapkovej závlahy dokáže udržovať vlhkosť medzi stanovenými 
hranicami, spúšťať zavlažovanie v zvolených časoch užívateľom a samozrejme je možné 

117 z 408DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221670



závlahu ovládať aj spúšťaním jednotlivých solenoidových ventilov samostatne. Navrhnutý 
systém sa dá rozširovať o ďalšie zóny, či zväčšovať zavlažovanú plochu. Je ho možné 
používať v záhradách, malých viniciach či sadoch. Pri zavlažovaní veľkých plôch je nutné 
inštalovať väčšie filtre, solenoidy, výkonnejšie čerpadlo. Tiež je potrebné zabezpečiť 
ovládanie týchto ventilov a monitoring sledovaných veličín na diaľku, keďže veľkými 
dĺžkami signálnych vodičov sa môže signál strácať.   
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Súhrn 

Práca je zameraná na návrh kvapkovej závlahy a jej následnú automatizáciu. Návrh je 
rozčlenený do výberu vhodných komponentov, senzorov a súčiastok, zapojenie hardvéru a 
zhotovenie softvérového vybavenia systému. Riadiacou jednotkou systému je vývojová doska 
Arduino Mega 2560 s mikrokontrolérom ATmega 2560. Systém na svoju prevádzku využíva 
rôzne snímače ako napríklad snímače vlhkosti pôdy vďaka ktorým je možné sledovať objem 
vody v pôde vďaka čomu je závlaha schopná zavlažovať rastliny optimálnym množstvom 
vody. Na riadenie závlahy sú dostupné 3 režimy. Celý systém je možné nastavovať 
a monitorovať cez dotykový displej Nextion. Jeho programovanie je značne zjednodušené 
softvérom na návrh grafického používateľského rozhrania vyvíjaného výrobcom displeja. 

Kľúčové slová: Kvapková závlaha, Mikrokontrolér, Vlhkosť pôdy, Automatické 
zavlažovanie 
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Abstract  

This article deals with the evaluation and measurement of several qualitative 
properties of five selected types of extra virgin olive oils produced in the city Livorno (a 
region of Tuscany, Italy). The practical part describes the results of laboratory measurements 
of selected olive oils properties which are calorific value and peroxide number. Based on the 
measured results we can compare these oils and evaluate their overall quality and possible use 
in different areas. The article contains the results of property measurements in the form of a 
table and a graph. 

Key words: olive oils, extra virgin olive oils, calorific value, peroxide number 
 

 

1 Úvod 

Existuje viacero druhov olivových olejov. O olivových olejoch je známe už od 
staroveku, že majú blahodárne účinky na zdravie človeka. Nie všetky druhy olivových olejov 
však obsahujú toľko zdraviu prospešných látok ako extra panenské olivové oleje.  Avšak aj 
niektoré druhy týchto olejov môžu mať nejaké nedostatky. Cieľom výskumu bolo zistiť rôzne 
vlastnosti piatich skúmaných vzoriek extra panenských olivových olejov a následne 
pozorované vzorky porovnať na základe výsledkov z meraní spalného tepla a peroxidového 
čísla a zistiť tak ich vhodnosť použitia na rôzne účely. Kvalitu olejov sme posudzovali na 
základe fyzikálnych a chemických vlastností olejov. Všetky vzorky extra panenských 
olivových olejov boli vyrobené v Taliansku, konkrétne v toskánskom meste Livorno. 
 

2 Materiál a metódy 

Pri laboratórnych meraniach sme použili vzorky z týchto extra panenských olivových olejov:  
1. La Casaccia 250 ml, Italia – Suvereto (Livorno) 
2. Villanoviana 100 ml, Italia – Bolgheri (Livorno) 
3. Il Bottaccio BIOLOGICO 250 ml, Italia – Piombino (Livorno) 
4. Cabiria Toscano 250 ml, Italia – Castagneto Carducci (Livorno) 
5. Ivaldo 250 ml, Italia - Castagneto Carducci (Livorno 
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Meranie spalného tepla 

Spalné teplo je množstvo tepla, ktoré sa uvoľní dokonalým spálením jednotkového 
množstva tekutiny. Predpokladá sa, že voda, uvoľnená spaľovaním, skondenzuje a energiu 
chemickej reakcie nie je treba redukovať o jej skupenské teplo. Tým sa spalné teplo líši od 
výhrevnosti, kde sa predpokladá na konci reakcie voda v plynnom skupenstve. Preto je 
hodnota spalného tepla vždy väčšia alebo rovná hodnote výhrevnosti. Rovnosť nastáva, keď 
spaľovaním nevzniká voda. Spalné teplo sa obvykle označuje písmenom H. Jednotky závisia 
na voľbe jednotkových množstiev látky a energie. Väčšinou je to v J/kg-1 ale používajú sa aj 
jednotky J/mol alebo J/m³(www.cs.wikipedia.org).  

Meriame ho pomocou kalorimetra. Spalné teplo vybraných olivových olejov sme 
merali na prístroji IKA C 5000. Kontrolný kalorimeter IKA C 5000  využíva dynamické, 
adiabatické a izoperibolické režimy. Meranie sme vykonávali v laboratóriu Katedry fyziky na 
TF SPU v Nitre. Meranie vzoriek prebiehalo v adiabatickom režime, ktoré trvalo približne 12 
až 15 minút pri meraní jednej vzorky. V adiabatických kalorimetroch s bombou je všetko 
spalné teplo využité k ohriatiu obsahu kalorimetra a určuje sa na základe zmeny teploty vody 
v kalorimetrickej bombe. Pre účely merania energetického obsahu nutričných substrátov 
(sacharidy, tuky, bielkoviny) je najvhodnejší. 

Postup merania: 

1. Do bomby nalejeme 50 ml destilovanej vody. 

2. Naváženie 0,500 g meranej vzorky do malej nádoby. 

3. Zaviazanie nite o konštrukciu bomby. 

4. Ponorenie nite do vzorky olivového oleja. 

5. Dôkladné hermetické zatvorenie bomby a upevnenie do kalorimetra. 

6. Spustenie merania. 

7. Zapísanie výslednej nameranej hodnoty. 

8. Vyčistenie nádoby a vyliatie destilovanej vody. 
 

Meranie peroxidového čísla 

Peroxidové číslo charakterizuje obsah vytvorených tukových peroxidov a hydroperoxidov. 
Udáva množstvo kyslíka schopného oxidovať jód za podmienok danej metódy. Vyjadruje sa 
v µg aktívneho kyslíka v 1 g tuku (Príbela, 1993). 

Postup stanovenia:  

Stanovenie sa prevedie 2x pri rovnakej vzorke. 
1. Do 100 ml odmernej banky si pripravíme 75 ml zmesi chloroformu a kyseliny 

octovej v pomere 1:1,5. 
2. Do zábrusovej Erlenmeyerovej banky navážime 5 g vzorky s presnosťou na 

0,0001 g. 
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3. Prilejeme 25 ml zmesi chloroform – kyselina octová a opatrne zahrejeme na 
teplotu neprekračujúcu 40 ºC  a zahrievame až kým dôjde k rozpusteniu 
vzorky. 

4. Pridáme pipetou 1 ml roztoku KI (5 g KI sa rozpustí v 5 ml vody, pripravujeme 
vždy čerstvý), banku zazátkujeme, mierne premiešame a uložíme na tmavé 
miesto na 20 minút. 

5. Pridáme 50 ml destilovanej vody a premiešame. 
6. Pridáme 5 ml škrobového mazu a premiešame. 
7. Obsah banky titrujeme za miešania odmerným roztokom 0,02 ml iosirínu 

sodného do odfarbenia vrchnej (vodnej) vrstvy. Pokiaľ je spodná vrstva 
fialová, banka sa uzavrie a v tukovej vrstve prítomný jód sa pretrepaním 
uvoľní do vodnej vrstvy. Táto vrstva sa potom podľa potreby titruje do 
trvalého odfarbenia (Príbela, 1993). 

3 Výsledky a diskusia 

Spalné teplo 

Pre každú vzorku olivového oleja sme meranie opakovali 3x a z meraní sme spravili 
priemerné hodnoty z ktorých sme urobili tabuľku a graf (viď obr.1). Namerané hodnoty sú 
uvedené v J.g-1. Spaľovanie vzorky prebieha pomocou kyslíka, používali sme preto uvoľnenú 
nitku, ktorá nám pomohla spáliť skúšanú vzorku. 

 
Tab. 1 Meranie spalného tepla vzoriek 

Tab. 1 Measurement of calorific value of samples 

Z nameraných výsledkov vidíme, že pri meraní spalného tepla vzoriek extra 
panenských olivových olejov nastali výraznejšie rozdiely len pri prvých dvoch vzorkách. 
Najnižšiu energetickú hodnotu obsahuje olej La Casaccia a najvyššiu Il Botaccio. Pri 
zvyšných troch vzorkách olivových olejov boli v ich energetických hodnotách zaznamenané 
nevýrazné rozdiely. Je to preto, že vzorky vybraných olivových olejov majú približne rovnaké 
zloženie hodnotu tuku. Avšak pri meraní spalného tepla sme neznaznamenali taký výrazný 
rozdiel ako pri meraní peroxidového čísla. Aj keď olej Cabiria Toscano prešiel pri výrobe 
rafináciou z výsledkov laboratórnych meraní vidíme, že rafinácia neovplyvnila energickú 
hodnotu tohto oleja.  

Peroxidové číslo 
Obsah peroxidov v miliekvivalentoch (mmol) aktívneho kyslíka, t.j. uvoľňujúceho 

z jodidu jód v 1 kg tuku sa vypočíta podľa vzorca: 

Spalné teplo (J/g-1) 
Vzorka 

oleja 
La Casaccia Il Botaccio Villanoviana 

 
Cabiria 
Toscano 

 

Ivaldo 
 

1. 39 447 39 644 39 531 39 212 38 610 
2. 38 705 39 735 39 356 39 507 39 681 
3. 38 756 39 696 39 310 39 352 39 653 

Priemer 38 969 39 692 39 399 39 357 39 315 
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Kde: MP – množstvo peroxidov v mmol/kg tuku  

         a – spotreba tiosíranu sodného pri vlastnom stanovení v ml,  

         b – spotreba tiosíranu sodného pri slepom pokuse v ml, 

         n – navážka vzorky oleja v g,  

        M – koncentrácia tiosíranu sodného v mol.l-1 . 

Vzorový výpočet peroxidového čísla pre vzorku oleja Cabiria Toscano: 

 

�� =
1000.0,02. (3,2 − 0,4)

5
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Tab. 2 Meranie a výpočet peroxidového čísla 

Tab. 2 Measurement and calculation of peroxide number 

Vzorka oleja 
La 

Casaccia 
Il 

Botaccio 
Villanoviana 

 

Cabiria 
Toscano 

 
Ivaldo 

Objem vzorky 1/ml 16,40 17,20 13,50 3,20 19,20 

Objem vzorky 2/ml 16,40 16,40 13,50 3,40 18,80 
Hodnota MP pre 
vzorku 1/mmol 

64,00 67,20 52,40 11,20 75,20 

Hodnota MP pre 
vzorku 2/mmol 

64,00 64,00 52,40 12,00 73,60 

Priemerná 
hodnota 
MP/mmol 

64,00 65,60 52,40 11,60 74,40 

Peroxidové číslo určuje primárny stupeň oxidácie oleja v momente jeho výroby, tj. 
minimálny stupeň oxidácie oleja, ktorý sa v priebehu cyklu oleja v závislosti na podmienkach 
skladovania zvyšuje. Čím nižšia je hodnota peroxidov v olivovom oleji, tím vyšší je podiel 
prirodzených antioxidantov, tím silnejším antioxidantom daný olivový olej je. Vyšší pomer 
peroxidov naopak značí, že už prebieha proces žltnutia oleja a že došlo k degradácii 
základných prospešných zložiek oleja, hlavne vitamínu E, A a D. Oxidácia zhoršuje vlastnosti 
oleja, pridáva defektné vône a chute. Práve úvodná hodnota peroxidov sa udáva na etiketách 
kvalitných olejov. Maximálna povolená hladina peroxidov pre panenské oleje je približne 20 
mg O2.kg-1. Peroxidy rovnako urýchľujú oxidáciu a žltnutie oleja. Rovnako ako u acidity i u 
ukazovateľov peroxidov platí, že má zmysel iba u nerafinovaných, tj. panenských olivových 
olejov, lebo chemickým procesom rafinácie sú všetky produkty oxidácie eliminované. Z 
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výsledkov vidíme, že olej Cabiria Toscano, ktorý bol rafinovaný má preto najlepšie výsledky. 
Vďaka rafinácií teda olej vydrží dlhšie avšak prichádza o mnoho zdraviu prospešných látok.  

Výsledky merania peroxidové čísla sú však aj ovplyvnené tým, že oleje ktoré sme 
používali pri laboratórnom meraní boli otvorené približne jeden rok. 
 

4 Záver 

Z meraní peroxidového čísla sme zistili, že olivové oleje, ktoré neprešli rafináciou 
majú väčšie peroxidové číslo a už u nich prebieha proces žltnutia. Extra panenské olivové 
oleje, ktoré neprešli rafináciou by sme mali spotrebovať za kratšiu dobu. Z výsledkov 
spalného tepla sme zistili, že energetická hodnota oleja sa nemení ani po rafinácií oleja. 
Rafináciou však olej stráca iné dôležité a zdraviu prospešné vlastnosti. Meraním sme zistili 
rozdiely v dôležitých ukazovateľoch kvality olivových olejov, ktorými sú spalné teplo a 
peroxidové číslo. Z meraní vyplýva, že hodnoty spalného tepla sú najlepšie pre olej Il 
Botaccio a hodnoty peroxidového čísla sú najlepšie pre olivový olej Cabiria Toscano, ktorý 
pri správnych skladovacích podmienkach môžeme používať aj dva roky. Veľkosť 
peroxidového čísla bola ovplyvnená tým, že skúšané olivové oleje boli rok otvorené. Inak by 
hodnoty peroxidového čísla boli podstatne menšie. 
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Súhrn 

Príspevok sa zaoberá hodnotením a meraním dvoch kvalitatívnych vlastností piatich 
vybraných druhov extra panenských olivových olejov, ktoré boli vyrobené v meste Livorno, 
teda v oblasti talianskeho Toskánska. V praktickej časti sú popísané výsledky z laboratórnych 
meraní vybraných olivových olejov a porovnaná ich kvalita pomocou spalného tepla a 
peroxidového čísla. Pomocou výsledkov sme porovnali tieto olivové oleje a zhodnotili ich 
celkovú kvalitu na základe výsledkov z týchto dvoch meraní. Príspevok obsahuje tabuľky 
nameraných výsledkov. 
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AUTOTUNING PID REGULÁTORA  

PROSTREDNÍCTVOM PLC 

SAMUEL HROTÍK – MARTIN OLEJÁR 
 

Abstract  

The work is focused on autotunning of PID controller parameters and its application to 
temperature control on the provided thermal system. Temperature control was also performed 
on the thermal system via a two-state controller, and the results were compared with both 
types of measurements to determine the advantages / disadvantages of each control variant. 
The work describes PLC B&R X20CP3583 and all expansion modules necessary for proper 
operation of the control. Software part of the work consisted of programs for writing 
measured data to USB key, two-state control, PID control. The hardware part consisted in the 
correct connection of the heating system to the PLC and its connection to the power supply.. 

Key words: PLC, PID, Autotuning, B&R 
 

1 Úvod 

Proporcionálny integračný derivačný (PID) regulátor je rozšírený regulátor v 
priemyselných aplikáciách. Jeho jednotlivé zložky (P – proporcionálna, I – integračná, D – 
derivačná), je možné rozdeliť pre vytvorenie P, PI, PD a PID regulátorov. Medzi 
najrozšírenejšie spomedzi nich patr PI. Najväčším problémom pri aplikáciách PID regulátora 
je jeho nastavovací proces. Manuálne nastavovanie je časovo náročne a vyžaduje špeciálne 
znalosti a skúsenosti. Pravé preto je stále viacej a viacej PID regulátorov vybavených 
funkciou pre autotunning. 

Pre riešenie autotuningu PID regulátora v tejto práci využívame Programovateľný 
logický automat (PLC) od firmy B&R, ktorý disponuje viacerými knižnicami prispôsobenými 
práve pre autotunning PID regulátorov. 

PLC je zariadenie ktoré ma veľké uplatnenie v oblasti automatizácie, má veľmi veľa 
výhod ako napríklad veľký výpočtový výkon a možnosť komunikovať cez rôzne porty 
prostredníctvom rôznych protokolov ako RS232, Ethernet a pod. Využíva sa hlavne na 
riadenie robotov a výrobných liniek napríklad v automobilovom priemysle. 

Pre správnu funkciu PLC je potrebné k nemu pripojiť rozširovacie moduly ktoré 
v tomto prípade budeme využívať pre rozšírenie PLC o digitálne, analógové a pwm 
vstupy/výstupy. 

Cieľom práce je pokúsiť sa zhotoviť PID reguláciu poskytnutej tepelnej sústavy 
a následne na nej vykonať viacero meraní z cieľom zistiť výhody/nevýhody regulácie oproti 
jednoduchšej dvojstavovej variante regulácie. A pokiaľ by to bolo možné, pokúsiť sa 
reguláciu manuálne doladiť pre dosiahnutie optimálnejšieho priebehu teploty 
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2 Materiál a metódy 

Regulátor je zariadenie ktorého podstatou je automatická regulácia, ktorá sa realizuje 
vyhodnotením regulačnej odchýlky porovnaním hodnoty na vstupe regulátora a požadovanej 
hodnoty a následným vytvorením výstupného signálu, s cieľom eliminovať regulačnú 
odchýlku alebo ju čo najviac zmenšiť. 

 

Obr. 1 Bloková schéma spetnoväzobného regulátora (Bednár ,2008) 
 Block diagram of the feedback controller (Bednár, 2008) Fig. 1

Na obrázku 1 môžeme vidieť blokovú schému spetnoväzobného regulátora kde S je 
regulovaná sústava a R je regulátor. Výstupná veličina y(t) je porovnávaná zo vstupnou 
hodnotou w(t) v porovnávacom člene, v ktorom sa veličiny odčítajú výsledkom čoho je 
regulačná odchýlka e(t) . Pri správnom pracovaní regulátora by sa mali hodnoty w(t) a y(t) 
rovnať a e(t) by malo byt rovné 0. Pri zmene poruchovej veličiny v(t) sa zmení výstupná 
hodnota y(t) a e(t) sa naďalej nebude rovnať 0. Následkom čoho regulátor vytvorí akčnú 
veličinu, ktorej cieľom je opäť vyrovnať hodnoty y(t) a w(t) a poruchovú veličinu e(t) čo 
najviac priblížiť 0. 

 
Spojite regulátory sú také regulátory, v ktorých sa vstupné aj výstupné veličiny menia 

v závislosti od času spojito. Odstraňujú trvale periodické kmitanie regulovanej veličiny. 
Rozdeľujeme ich na: proporcionálny P, integračný I a derivačný regulátor D. Z ktorých 
následne môžeme vytvárať kombinácie ako napr. PI, PD a PID. Všeobecná rovnica PID 
regulátora má nasledovný tvar. 

���� � �� �	��� 
 1� � 	����� 
 �� �	�����
�
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Kde: y(t)  je výstupná hodnota regulátora, 

 Kp  je hodnota proporcionálneho zosilnenia, 

 e(t)  je regulačná odchýlka, 

 Td  je derivačná časová konštanta, s 

 Ti  je integračná časová konštanta, s 

 

126 z 408DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221670



Diskrétny regulátor 

Diskrétny regulátor ma aspoň jednu veličinu obsahujúcu postupnosť diskrétnych 
hodnôt v pravidelne opakujúcich sa intervaloch označovaných ako perióda T. 

 

Obr. 2 Bloková schéma diskrétneho regulátora. (www.spslevice.sk) 
 Block diagram of a discrete controller. (www.spslevice.sk) Fig. 2

Z obrázku 2 môžeme vidieť že výstup na hodnota sústavy x(t) je privedená na 
analógovo-digitálny prevodník, ktorý danú spojitú veličinu prevedie do číslicového tvaru 
x(kT), ktorá je následne privedená do počítaču, ktorý ju porovná zo vstupov riadiacou 
veličinou w(kT), ktorá je tiež v číslicovom tvare a vypočíta regulačnú odchýlku e(kT). 
Regulačná odchýlka je následne vyhodnotená riadiacim algoritmom počítača, ktorý následne 
urči hodnotu akčného zásahu y(kT). Hodnota akčného zásahu je následne digitálno-
analógovým prevodníkom upravená na spojitý signál, ktorý ovplyvňuje regulovanú sústavu. 

 
 
Proporcionálno sumačno diferenčný regulátor PSD 

PSD regulátor je číslicovou verziou spojitého PID regulátora, kde zložka I je 
nahradená súčtom a zložka D diferenciou. Pre zostavenie algoritmu vychádzame z rovnice 
spojitého PID regulátora: 

���� � �� �	��� 
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Kde: y(t)  je výstupná hodnota regulátora, 

 KP  je hodnota proporcionálneho zosilnenia, 

 e(t)   je regulačná odchýlka, 

 Td je derivačná časová konštanta, s 

 Ti  je integračná časová konštanta, s 

Pri prevode rovnice PID regulátora do diskrétneho tvaru aproximovaním derivácie 
pomocou diferencie prvého radu a lichobežníkovou metódou numerickej integrácie. 

Výsledná rovnica PSD regulátora ma potom tvar: 
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Kde: y(k)  je k-ta vzorka výstupnej hodnoty regulátora, 

 KP  je hodnota proporcionálneho zosilnenia, 

 e(k)  je k-ta vzorka regulačnej odchýlky, 

 Td je derivačná časová konštanta, s 

 Ti  je integračná časová konštanta, s 

 T je perióda vzorkovania, s 

 
Kritéria kvality riadenia 

Pre správne fungovanie a použiteľnosť regulácie, musí byt regulácia stabilná 
a regulovaná veličina y(t) musí čo najpresnejšie sledovať požadovanú veličinu w(t). 
Regulačný obvod musí taktiež čo najlepšie potláčať vplyv poruchy z(t) na regulovanej 
veličine y(t). Kvalitu riadenia môžeme určovať buď v ustálenom stave alebo v prechodnom 
stave. 
 
Ustálený stav 
V ustálenom stave sa kvalita riadenia vyhodnocuje pomocou štatistických metód ako sú napr: 
aritmeticky priemer, variačne rozpätie, priemerná odchýlka, rozkmit, štandardná odchýlka, 
variačný koeficient 

 
Prechodný stav 

 

Obr. 3 Prechodová charakteristika regulácie (www.matlab.fei.tuke.sk) 
 Transition characteristic of regulation (www.matlab.fei.tuke.sk) Fig. 3
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V prechodnom stave určujeme z priebehu veličiny ako sú napr: 

• Treg - čas regulácie - čas od začatia regulácie, po posledné vchádzanie prechodovej 

charakteristiky do pásma necitlivosti 

• γmax - maximálne preregulovanie - rozdiel maximálnej hodnoty prechodovej 

charakteristiky a jej ustálenej hodnoty 

• tn – čas nábehu - čas za ktorý prechodová charakteristika stupne z 10% na 90% 

ustálenej hodnoty 

• td – čas oneskorenia – čas za ktorý dosiahne prechodová charakteristika 50% ustálenej 

hodnoty 

Tepelná sústava 

Hlavnou hardvérovou zložkou prace bola tepelná sústava, ktorá obsahuje komponenty 
ako snímač teploty LM35, výkonový rezistor, ventilátor, display, tlačidla, LED diody. Ďalej 
sústava obsahuje aj komponenty ako potenciometer a ultrazvukový snímač, ktoré nebudú 
použité v danej práci.  

 

K sústave bol pripojený programovateľný logický automat od firmy B&R X20 CP 
3583 ktorý bol napájaný pomocou zdroja Manson SPS9602. Pre správne fungovanie PLC boli 
využité rozširovacie moduly X20DM9324, X20AI4632, X20AO4622, X20MM2436.  

 

 

Obr. 4 Tepelná sústava 
 Thermal system Fig. 4
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3 Výsledky a diskusia 

Meranie dvojstavového regulátora 

 

Obr. 5 Graf dvojstavového regulátora 
 Graph of two-state controller Fig. 5

Z grafu môžeme vidieť, že teplota dosiahla požadovanú teplotu pomerne rýchlo 
a následne okolo nej kmitala, avšak z grafu je taktiež vidieť, že teplota je prevažne nad 
požadovanou teplotou. Tento efekt bol spôsobený výrazne väčšou účinnosťou vykurovania 
oproti chladeniu. 

Tab. 1 Vybrané hodnoty kritérií kvality riadenia v ustálenom stave pre dvojstavový regulátor 
Tab. 1 Selected steady state control quality criteria values for two-state controller 

 
Priemerná hodnota 29,3 °C 
Maximálna hodnota 30,3 °C 
Minimálna hodnota 28,5 °C 

Rozkmit  1,8 °C 
 
 
S tabuľky uvedenej vyššie môžeme vidieť štatistické informácie o meraní, ako 

napríklad rozkmit, v ktorom sa daná teplota pohybovala a ktorý je pre dané meranie približne 
1,8°C. 

Tab. 2 Vybrané hodnoty kritérií kvality riadenia v prechodných stavoch pre dvojstavový 
regulátor 

Tab. 2 Selected values of control quality criteria in transient states for two-state controller 
 

Treg 49 s 
γmax 2,15 °C 
Tn 16 s 
Td 12 s 
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V ďalšej tabuľke môžeme vidieť hodnoty času regulácie - Treg, maximálne 
preregulovanie - γmax čas nábehu – Tn a čas oneskorenia - Td. 

 
Meranie PID regulátora s chladením 

 
Obr. 6 Graf PID regulácie s chladením 

 Graph of PID control with cooling Fig. 6

Z grafu môžeme vidieť že teploty kolísali menej ako pri dvojstavovom regulátory. 

Tab. 3 Vybrané hodnoty kritérií kvality riadenia v ustálenom stave pre regulátor s chladením 
Tab. 3 Steady-state control quality criteria selected for controller with cooling 

 
Priemerná hodnota 29,14 °C 
Maximálna hodnota 29,78 °C 
Minimálna hodnota 28,62 °C 

Rozkmit 1,159 °C 
 

Tab. 4 Vybrané hodnoty kritérií kvality riadenia v prechodných stavoch pre regulátor 
s chladením 

Tab. 4 Selected transient control quality criterion values for controller with cooling 
 

Treg 88 s 
γmax 0,78 °C 
Tn 22 s 
Td 23 s 
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Meranie PID regulátora bez chladenia 

 

Obr. 7 Graf merania PID regulátora bez chladenia 
 Measurement chart of PID controller without cooling Fig. 7

Absencia chladiacej zložky mala za výsledok väčšie preregulovanie v úvode merania 
ktoré dosiahlo až 1,85C. Avšak po ustálený teploty ju regulátor udržiaval o niečo presnejšie. 

Tab. 5 Vybrané hodnoty kritérií kvality riadenia v ustálenom stave pre regulátor bez 
chladenia 

Tab. 5 Steady-state control quality criteria selected for controller without cooling 
 

Priemerná hodnota 28,98 °C 
Maximálna hodnota 29,51 °C 
Minimálna hodnota 28,5 °C 

Rozkmit  1 °C 

 

Tab. 6 Vybrané hodnoty kritérií kvality riadenia v prechodných stavoch pre regulátor bez 
chladenia 

Tab. 6 Selected transient control quality criteria values for controller without cooling 
 

Treg 215 s 
γmax 1,85 °C 
Tn 22 s 
Td 28 s 

 
 
 
V tabuľke uvedenej nižšie môžeme vidieť súhrn nameraných výsledkov. Z tabuľky 

môžeme vidieť, že každý typ regulátora ma svoje výhody a nevýhody. Dvojstavový regulátor 
dosahoval najlepšie výsledky v časoch od zapnutia regulácie, po dosiahnutie požadovanej 
hodnoty, práve kvôli maximálnemu výkonu vykurovacej zložky. Regulátor s chladením mal 
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výsledky veľmi podobne regulátoru bez chladenia. Najväčší rozdiel robilo chladenie v úvode 
merania a to práve v zmenšení maximálneho preregulovania, a teda aj skrátenia času 
regulácie. Regulátor bez chladenia dokázal najpresnejšie udržiavať teplotu na požadovanej 
hodnote s najmenším rozsahom, v ktorom kmitali teploty a to 1°C okolo požadovanej hodnoty 
29°C. Ale jeho nevýhoda je dlhší čas od zapnutia regulácie po dosiahnutie požadovanej 
hodnoty, a taktiež väčšie maximálne preregulovanie. 

Tab. 7 Tabuľka nameraných výsledkov 
Tab. 7 Table of measured results 

 

4 Záver 

Hlavným cieľom prace bolo vytvorenie PID regulácie tepelnej sústavy, pri ktorej by 
PID regulátor, ako aj autotunning parametrov PID regulátora bol riešený prostredníctvom 
programovateľného logického kontroléra X20 CP 3583 a rozširujúcich modulov pre 
analógové vstupy/výstupy , digitálne vstupy/výstupy a PWM výstupy. 

Riešenie spočívalo v nahraní programu na ukladanie nameraných údajov na USB kľúč, 
ďalej nahraní programov na PID reguláciu a dvojstavovú reguláciu a následne vykonanie 
viacerých meraní na jednotlivých formách regulácii, s cieľom zistiť výhody/nevýhody každej 
formy regulácie a pokiaľ by to bolo možné, pokúsiť sa reguláciu manuálne vyladiť pre 
dosiahnutie čo naj optimálnejšieho priebehu teploty . 

Z výsledkov práce môžeme jasne vidieť že dvojstavový regulátor, ktorého program 
spočíval v jednoduchom kontrolovaní aktuálnej teploty pomocou IF podmienky mal viacero 
výhod, ako napríklad veľmi rýchli čas regulácie v porovnaní s ostatnými formami regulácie. 
Naopak jeho hlavnou nevýhodou bolo veľké kmitanie teploty okolo požadovanej hodnoty. 

 
Dvojstavový 

regulátor 
Autotuning s 

chladením 
Autotuning bez 

chladenia 

Priemerná hodnota 
teploty, °C 

29,30 °C 29,14 °C 28,98 °C 

Maximálna hodnota 
teploty, °C 

30,30 °C 29,78 °C 29,51 °C 

Minimálna hodnota 
teploty, °C 

28,50 °C 28,62 °C 28,50 °C 

Rozkmit teploty, °C 1,80 °C 1,15 °C 1,00 °C 

Čas regulácie, s 49 s 88 s 215 s 

Max 
preregulovanie, °C 

2,15 °C 0,78 °C 1,85 °C 

Čas nábehu, s 16 s 22 s 22 s 

Čas oneskorenia, s 12 s 23 s 28 s 
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V tomto smere excelovala verzia merania kde nebolo použité chladenie kde aktuálna hodnota 
teploty sa držala v rozmedzí +-0,5°C od požadovanej. Tento spôsob regulácie dosiahol aj 
najpresnejšiu priemernú hodnotu aktuálnej hodnoty a to 28,98°C. Posledným spôsobom 
merania bolo meranie tepelnej sústavy s PID reguláciou s aktívnym chladením, pri ktorom 
PID regulátor podľa potreby zapínal buď chladenie alebo kúrenie. Tato metóda dosahovala 
skoro totožné výsledky ako meranie bez chladení, a to s toho dôvodu, že PID regulácia 
fungovala natoľko presne, že sa chladenie vo väčšine prípadov ani neaktivovalo. 

Pre praktické využitie by mohlo byť vhodné pokúsiť sa skombinovať PID reguláciu 
s dvojstavovou reguláciou pre dosiahnutie optimálnejšieho času regulácie v ktorom PID 
regulácia zaostávala oproti dvojstavovej regulácii. 
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Súhrn 

Práca je zameraná na autotunning parametrov PID regulátora a jeho aplikovanie na 
riadenie teploty na poskytnutej tepelnej sústave. Na tepelnej sústave bolo taktiež realizované 
regulovanie teploty prostredníctvom dvojstavového regulátora a následne boli porovnané 
výsledky s oboch typov meraní pre určenie výhod/nevýhod každej varianty regulácie. V práci 
je popísané PLC B&R X20CP3583 a všetky rozširovacie moduly potrebne pre správne 
fungovanie regulácie. Softwarová časť prace pozostávala s programov pre zápis nameraných 
údajov na USB kľuč, dvojstavovú reguláciu, PID reguláciu. Hardwarová časť pozostávala 
v správnom zapojení tepelnej sústavy k danému PLC a jeho pripojenie k napájaciemu zdroju. 

  

Kľúčové slová: PLC, PID, Autotuning, B&R 
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 RIADENIE DOPRAVNÍKOVÉHO SYSTÉMU PRE 
INTELIGENTNÉ KARTY 

CONTROL OF CONVEYOR SYSTEM FOR SMART CARDS  

ADRIÁN HRÚZ – MARTIN OLEJÁR 
 

Abstract  

Nowadays in manufacturing corporations are being used automation technology for 
effective and rapid process management. Some manufacturing processes can be improved or 
adjusted to save more time, material, finance and workspace. The main goal of this thesis is 
assembly and control of the conveyor system for smart cards as a demonstration of card 
conveyance in card manufacturing machines in practice. The conveyor can be used as a 
training machine for teaching students of Technical faculty or as one of the additional 
modules of the card production machine. The conveyor operation was carried out via a control 
unit in the form of a programmable logic controller (PLC) from the Beckhoff company. The 
subject of this thesis is the issue of conveyors, their application in practice discusses the 
means and devices leading to effective and precise transport control of smart cards. 

Key words: PLC, conveyor system, smart cards, control 
 

1 Úvod 

Dopravníky zohrávajú dôležitú úlohu v každom priemyselnom či poľnohospodárskom 
podniku. Vďaka ich aplikácii v praxi je možné plynulo dopraviť materiál na krátke 
vzdialenosti bez využitia ľudskej sily. Spolu s rastúcim technologickým pokrokom 
a modernizáciou technického priemyslu sa zvyšujú požiadavky na efektivitu, rýchlosť 
a v niektorých prípadoch aj presnosť transportu materiálu do výrobných a konštrukčných 
priestorov.  

Cieľom tejto práce je skonštruovanie dopravníkového systému pre inteligentné karty a 
jeho automatizované riadenie, ako demonštrácia využitia pohonov a snímačov vo výrobnej 
technike pomocou programovateľného logického automatu, pre pedagogické účely.  

Pre logickú postupnosť prepravy kariet je potrebné navrhnúť program pre PLC, ktorý 
bude slúžiť ako nastavovací člen pre operátora. Úlohou programu bude riadenie hardvérových 
periférií,  ktoré budú manipulovať s kartou na základe vstupných a výstupných hodnôt, ktoré 
zadá používateľ. 

2 Materiál a metódy 

Dopravníkové systémy sú definované ako časti mechanického manipulačného 
zariadenia, ktoré presúvajú materiály z jedného miesta na druhé. Svoje využitie nachádzajú 
všade tam, kde je potrebné časté presúvanie materiálu medzi špecifickými bodmi po určitej 
dráhe. V priemysle sa najčastejšie využívajú mechanické dopravníky ako napríklad:  

• pásové dopravníkové systémy,  
• valčekové dopravníkové systémy,  
• reťazové dopravníkové systémy, 
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• vibračné dopravníkové systémy. 
Predmetom skúmania sú vyradené dopravníkové stanice pre inteligentné karty od 

firmy Muehlbauer Automation s.r.o. Jednotlivé stanice sú tvorené jednosmernými motormi od 
spoločností Faulhaber a Maxon. Stanice obsahujú aj optické snímače od rôznych výrobcov. 
Celková konštrukcia modelu je zložená z hliníkového materiálu. Pri konštrukcii zariadenia 
bolo potrebné použiť súbor montážnych prvkov, ako napríklad svorkovnice, vodiče, prvky na 
zväzovanie a upevňovanie kabeláže, D-SUB konektory, dištančné stĺpiky, pneumatické 
spojky a hadice.  

 
Obr. 1 Fotografia modelu (popis dopravníka): 1 – vstupná stanica, 2 – otočná stanica, 3 – 

podávacia stanica, 4 – preklápacia stanica, 5 – výstupná stanica 
 Model photo (conveyor description): 1 - entry station, 2 - rotary station, 3 - feed Fig. 1

station, 4 - tipping station, 5 - exit station 

Metodiku postupu práce sme rozdelili do niekoľkých bodov podľa, ktorých sme sa 
riadili. Najskôr bolo potrebné zvoliť vhodné konštrukčné, elektrické a elektropneumatické 
prvky. Po kompletizácii materiálu sme mohli vykonať konštruovanie a  montáž 
dopravníkového systému spolu s neelektrickým príslušenstvom. Ďalej bolo potrebné navrhnúť 
elektrické obvody v programe EAGLE, pre reguláciu a reverzáciu jednosmerných motorov. 
Následne sme zapojili všetky elektrické zariadenia (napäťové zdroje, pohony, snímače, 
relé...). Po zapojení všetkých elektrických vetiev sme mohli sprevádzkovať riadiace PLC a 
príslušný softvér. Posledným krokom bol návrh riadiaceho programu pre proces prepravy 
kariet vo vývojovom prostredí TwinCAT 3.  

Výsledná prevádzka zariadenia je zabezpečená prostredníctvom súboru prístrojov 
a zariadení, od ktorých sa vyvíja úspešné splnenie vytýčeného cieľa. Predovšetkým treba dbať 
na fakt, že zariadenie bude využívané na pedagogické účely a preto musíme hľadieť na  
bezpečnosť a modularitu použitého príslušenstva. 

Na napájanie dopravníkového systému sme použili napájací zdroj od spoločnosti 
MURR model 85083. Podmienky spĺňal na základe požadovaného výstupného napätia (24 V 
DC), dostatočného maximálneho odoberaného prúdu (5 A DC) a možnosti jednoduchej 
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montáže na DIN lištu. Tento typ zdroja bol vyhovujúci aj na základe jeho primárne stanovenej 
aplikácie v bežnom priemyselnom procese. Bližšie špecifikácie sú uvedené v Tab. 1. 

Tab. 1 Technické parametre napájacieho zdroja MURR 85083 
Tab. 1 Technical parameters of MURR 85083 power supply 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na spínanie motorov sme použili relé od spoločnosti PHOENIX CONTACT typ DEK 

1.5. Ovládanie spočíva v privedení 24 V DC signálu z PLC na vstupné svorky relé, čím sa 
spustí chod jednosmerného motora. Tento typ relé využíva kombináciu optoelektrického 
riadenia a mechanického zopnutia tzn. ak na vstup relé privedieme elektrické napätie, 
optočlen začne vytvárať svetlo, ktoré pôsobí na cievku a tá zopne kontakt. Výhoda tohto relé 
je v menšej veľkosti, vďaka čomu sa ušetrí pracovný priestor. Bližšie špecifikácie sú uvedené 
v Tab. 2. 

Tab. 2 Technické parametre relé PHOENIX CONTACT DEK 1.5 
Tab. 2 Technical parameters of the relay PHOENIX CONTACT DEK 1.5 

 
Technický parameter Relé PHOENIX CONTACT DEK 1.5 

Vstupné menovité napätie 24 V DC 
Vstupný prúd  6 mA 
Doba zopnutia  1,5 µm 

Prenosová frekvencia 100 kHz 
Stratový výkon  3 mW 

Rozsah spínaného napätia 4 – 30 V DC 
Medzný prúd 50 mA 

 
Reverzáciu jednosmerných motorov sme realizovali pomocou relé od firmy Finder. 

Súčiastka je tvorená dvoma dielmi: päticou Finder 94.94.3 a relé Finder 55.34.9. Dôležitými 
parametrami, ktoré sme potrebovali pre reverzáciu bolo vybavenie najmenej dvoma 
prepínacími kontaktmi, medzi ktorými by sa prepínal chod motora. Podobne ako aj pri 
predošlom type relé aj toto relé ovládame pomocou 24 V DC signálu z PLC. Bližšie 
špecifikácie sú uvedené v Tab. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Technický parameter Napájací zdroj MURR 85083 
Vstupné napätie 185 – 265 V AC 

Pracovná frekvencia  50 / 60 Hz 
Výstupné napätie 24 V DC 
Výstupný prúd 5 A DC 

Ochrana proti skratu a preťaženiu ÁNO 
Pracovná teplota 0 ... +60 °C 

Rozmery  115 x 54 x 125 mm  
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Tab. 3 Technické parametre relé Finder 55.34.9 
Tab. 3 Technical parameters of the Finder relay 55.34.9 

 
Technický parameter Relé Finder 55.34.9 

Ovládacie napätie  24 V DC 
 Menovitý prúd  7 A 

 Menovité spínacie napätie  250 V  
 Maximálne spínacie napätie        250 V 

 Menovité zaťaženie AC1  1750 VA 
 Menovité zaťaženie AC15  350 VA 

 Kontakt  4 x prepínací 
Prevádzková teplota  -40 ... +85°C 

 Rozmery   27,7 x 20,7 x 37,2 mm        
 
Na prívod vzduchu do pneumatickej vetvy dopravníka sme zvolili solenoidný ventil 

SMC EAV 2000 určený pre „soft-start“ tzn. že ventil sa plynulo otvorí po privedení 
elektrickej energie na ovládaciu cievku. Plynulé otváranie a zatváranie ventilu zabezpečujú 
jeden 2/2 cestný ventil a dva 3/2 cestné ventily vo vnútri konštrukcie. Zároveň slúžia aj ako 
bezpečnostné prvky voči pretlaku a podtlaku. Bližšie špecifikácie sú uvedené v Tab. 4. 

Tab. 4   Technické parametre solenoidového ventilu SMC EAV 2000 
Tab. 4 Technical parameters of the SMC EAV 2000 selenoid valve 

 
Technický parameter Solenoidný ventil SMC EAV 2000 

Závit G 1/4" 
Pracovný tlak 15 bar 
Výstupný tlak 2 – 10 bar 

Pracovná teplota 0 - 60 °C 
Napájacie napätie 24 V DC 

Príkon 1,8 W 
Prietok 1170 l / min 

 
Pre konkrétne riadenie stlačeného vzduchu pôsobiaceho na mechanické časti 

dopravníka sme vybrali elektromagneticky ovládaný ventil Festo CPE10 5/2. Ventil z tejto 
série sa vyznačuje maximálnym prietokom, vysokým výkonom a je ideálny pre aplikácie v 
optimalizovaných procesných sekvenciách a pracovných cykloch. Dôležitým parametrom pri 
výbere, bola jeho funkcia 5/2 cestného monostabilného ventilu tzn. že je tvorený piatimi 
prípojkami a dvoma spínacími polohami, kde vždy jedna poloha musí byť stabilná a druhá 
nestabilná. Tým sme zabezpečili, že dráha prepravy bude mať vždy určený smer, ktorým sa 
má karta pohybovať. Bližšie špecifikácie sú uvedené v Tab. 5. 
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Tab. 5 Technické parametre elektromagnetického ventilu Festo CPE10 5/2 
Tab. 5 Technical parameters of the Festo CPE10 5/2 electromagnetic valve  

 
Technický parameter Elektromagnetický ventil Festo CPE10 5/2 

Počet ciest 3 
Prevádzkový tlak min. 3 bar 
Prevádzkový tlak max. 8 bar 

Menovité napätie 24 V DC 
Veľkosť pripojenia M7 

Rozmery  86,8 x 35 x 10 mm  
 
 
 
 
 

3 Výsledky a diskusia 

Konštrukcia a montáž dopravníkového systému  
 
Na základe špecifikácie pracovných prvkov a určenej metodiky práce, sme mohli 

realizovať konštrukciu zariadenia. Pracovné operácie sme rozdelili do niekoľkých fáz. 
V prvej fáze konštruovania, bolo potrebné pripraviť podstavu na ktorej bude 

osadených päť dopravníkových staníc od firmy Muehlbauer Automation s.r.o. Na hliníkovej 
platni sme urobili výmer celkovej montáže dopravníka. Museli sme dbať na vysokú presnosť 
a logické zoradenie jednotlivých staníc, aby bola vytvorená spoľahlivá dráha pre 
prepravované karty. Po dôkladnom zmeraní a označení polôh všetkých dielov, boli do 
podstavy vyvŕtané diery do ktorých sme vyrezali metrické závity M5.  

V druhej fáze sme sa orientovali na samotnú montáž dopravníkového systému. Pre 
jednoduché konštruovanie sme do podstavy nalisovali dištančné stĺpiky, ktoré budú 
zabezpečovať stabilitu celého modelu. Následne sme sporadicky uložili diely dopravníka 
a prichytili ich k podstave pomocou imbusových skrutiek so závitom M5.  

V tretej fáze sme pokračovali s montážou doplnkového príslušenstva. Dôležitým 
úkonom v tejto fáze, bolo osadenie dvoch optických snímačov na výstupnej stanici 
dopravníka. Vychádzali sme z predpokladu, že pri výslednom procese prepravy budeme 
potrebovať sledovať polohu karty na viacerých kontrolných miestach. Následne sme 
dohotovovali potrebné súčiastky ako sú držiaky, lišty, profily atď. Dodatočne bolo potrebné 
spraviť rozoberateľné spoje aj pre tieto komponenty. 

Pri poslednej fáze sme sa sústredili na kontrolu celej konštrukcie modelu, prípadne na 
odstránenie vzniknutých nedostatkov. Konkrétne sme dbali na pevnosť uchytenia prvkov a 
celkovú tuhosť dopravníkového systému. Následne sa manuálne odskúšala preprava karty cez 
všetky časti dopravníka, aby sa dokalibrovali mechanizmy, ktoré vykazovali odchýlky.   

 
Návrh a realizácia elektrických obvodov 
 

Aby sme mohli dopravníkový systém sprevádzkovať, bolo potrebné navrhnúť 
elektrické obvody, ktoré zabezpečia prísun signálov z riadiacej jednotky k samotným 
zariadeniam podľa stanovenej logiky.  

Nakoľko proces prepravy kariet vyžaduje obojsmerný chod pohonov, bolo potrebné 
zvoliť obvod, ktorý zabezpečí plynulú zmenu otáčania jednosmerných motorov voči 
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riadiacemu signálu z PLC. Riešenie poskytli reléové prvky, ktoré disponujú viacpočetnými 
prepínacími kontaktmi. 

 
Obr. 2 Schéma zapojenia reverzácie jednosmerného motora 

 Wiring diagram of reversation DC motor  Fig. 2

Na Obr. 2 je zobrazená schéma zapojenia reverzácie jednosmerného motora pomocou relé. 
Princíp spočíva v prepínaní dvoch kontaktov relé K1 medzi +24V a GND. Každý kontakt 
musí byť nositeľom iba jednej polarity. Ak na relé K1 nepôsobí el. napätie, tak prvý prepínací 
kontakt vedie kladný pól zdroja ku kladnej svorke motora M1 a druhý kontakt vedie záporný 
pól zdroja ku zápornej svorke motora M1 čo ma za následok, že motor bude vykonávať 
rotačný pohyb v smere hodinových ručičiek. Ak na relé K1 pôsobí el. napätie, tak sa prepnú 
kontakty a s nimi aj polarity napätia tzn. prvý prepínací kontakt vedie záporný pól zdroja ku 
kladnej svorke motora M1 a druhý kontakt vedie kladný pól zdroja ku zápornej svorke motora 
M1 čo spôsobí, že motor sa bude točiť opačným smerom (proti smeru hodinových ručičiek). 

Pri bližšom skúmaní pohonov dopravníkových staníc sa ukázalo, že vykazujú rýchly 
chod, ktorý je pre výsledný proces nepriaznivý. Museli sme teda zabezpečiť zníženie rýchlosti 
aby preprava karty bola bezpečná a efektívna. Reguláciu rýchlosti sme realizovali 
prostredníctvom výkonových rezistorov, ktoré mali obmedziť prietok prúdu privádzaného na 
jednosmerné motory a tým znížiť rýchlosť otáčania. Rezistory museli zároveň odolať 
vzniknutým stratovým výkonom vo forme tepla.  

  
Obr. 3 Schéma zapojenia regulácie rýchlosti jednosmerného motora 

 Wiring diagram of DC motor speed control  Fig. 3
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Na Obr. 3 je zobrazená použitá schéma zapojenia regulácie rýchlosti jednosmerného motora 
pomocou dvoch rezistorov. Aby sme v pri prevádzke pohonov mohli požívať viac možností 
rýchlostí motorov tak sme použili dva rezistory medzi, ktorými sa môžeme rozhodovať 
pomocou prepínača SW1 ktorým môžeme zvoliť, ktorá odporová vetva bude pracovná a ktorá 
bude nepoužitá. Princíp prepínania rezistorov spočíva v tom, že rezistor R1 má vyššiu 
hodnotu odporu ako rezistor R2. Využívame tak Ohmov zákon, ktorý popisuje “čím je odpor 
v obvode väčší, tým menšia bude hodnota prúdu“.   

Tab. 1 Namerané hodnoty odoberaných prúdov jednosmerných motorov a použité hodnoty 
odporov na reguláciu rýchlostí  

Tab. 6 Measured values of current draws of DC motors and used values of resistors for speed 
control 

 

Názov motora 
Odoberaný prúd  
bez záťaže [mA] 

Odoberaný prúd 
pri záťaži  

[mA] 

Hodnota odporu  
pre pomalý chod 

[Ω] 

Hodnota odporu  
pre rýchly chod 

[Ω] 
M1.C_1 30  80  220  150  
M02.R 80  85  220  150  
M1.C_2 30  80  270  180  

M1.9 100  140  180  150  
M2.9 125  125  470  220  
M1.M 135 150  220  150  

 
Tab.6 popisuje konkrétne namerané hodnoty odoberaných prúdov jednotlivých 

jednosmerných motorov na základe, ktorých sme vybrali hodnoty odporov, ktoré zabezpečia 
zníženie alebo zvýšenie rýchlosti otáčania. Tým umožníme dopravníkovému systému, 
optimálny priebeh procesu prepravy kariet. 
 
Návrh riadiaceho programu pre proces prepravy inteligentných kariet 
 

Pre pochopenie princípu procesnej logiky zostrojeného dopravníkového systému 
a jeho informačných tokov bola zostrojená bloková schéma (Obr. 4) vyjadrujúca konkrétny 
vzťah medzi riadiacimi a riadenými prvkami. 

 
Obr. 4 Bloková schéma dopravníkového systému 

 Block diagram of the conveyor system Fig. 4
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Proces prepravy je pripravený po zadaní vstupných a výstupných dát užívateľom do PC, ktorý 
ďalej odošle inštrukcie riadiacemu systému (PLC). Po zadaní údajov, PLC čaká na vloženie 
karty so zadanou vstupnou hodnotou do vstupnej stanice, ktorá začne celý produkčný cyklus. 
Každá stanica obsahuje pohon, ktorý zabezpečuje pohyb karty a snímače, ktoré informujú 
riadiaci systém o polohe karty alebo či daná stanica vykonala svoju úlohu a karta sa môže 
posunúť ďalej. Ak vstupná stanica prijala kartu, tak ju ďalej odošle k otočnej stanici, ktorá ma 
za úlohu horizontálne otočiť kartu alebo ju nechá bez otočenia prejsť k ďalšej stanici. Po 
vykonaní inštrukcií na otočnej stanici je karta odoslaná do podávacej stanici, ktorá kartu „len 
podá“ nasledujúcej stanici. Preklápacia stanica slúži na preklopenie karty vo vertikálnom 
smere alebo podobne, ako pri otočnej stanici,  kartu nechá bez preklopenia prejsť 
k nasledujúcej stanici. Poslednou časťou je výstupná stanica, ktorá ma za úlohu prepraviť 
kartu na koniec dopravníka. Okrem tohto má aj kontrolnú funkciu na ktorej sa môže 
odsledovať či bola splnená podmienka výstupnej hodnoty. Ak boli vykonané všetky úkony na 
výstupnej stanici tak karta čaká na odobratie z dopravníka operátorom.  

Riadiaci program bol napísaný v softvéry TwinCAT ver. 3.1.4022.22, ktorý je 
integrovaný vo vývojovom prostredí Microsoft Visual Studio® čo umožňuje programovanie 
automatizačných riešení pomocou viacerých programovacích jazykov ako napríklad C, C++, 
štruktúrovaný text a. i. Výhodou tohto systému je, že objekty si môžu navzájom vymieňať 
údaje a vzájomne sa volať bez ohľadu na jazyk, v ktorom boli napísané. Prostredie TwinCAT  
je predovšetkým určené pre programovanie PLC systémov od spoločnosti Beckhoff.  

Pri písaní programu sme vybrali jazyk štruktúrovaného textu, ktorý má jednoduchú 
syntax a umožňuje podrobné sledovanie stavov. Zvolili sme programovaciu metódu 
stavového automatu, pomocou ktorého je možné nastaviť alebo vytvoriť funkciu modelu 
podľa potreby. Stavový automat sa skladá zo stavov a z prechodov medzi stavmi, ktoré 
v našom prípade nastavujú výstupy na základe vstupov. 

Aby sme mohli začať s programovaním bolo potrebné zadefinovať vstupno-výstupné 
premenné a ich dátové typy. V Tab. 7 sú zobrazené iba riadiace premenné, ktoré zabezpečujú 
celkový proces prepravy karty.  

Tab. 2   Riadiace premenné  
Tab. 7 Control variables 

 

Názov premennej Dátový typ Funkcia 

Stav INT 
Číslovanie prechodov 

medzi stavmi 

Start BOOL Zreferovanie staníc   

Em_Stop BOOL 
Núdzové zastavenie 

dopravníka 

IN_hodnota STRING 
Hodnota vkladanej strany 

karty na vstupe  

OUT_hodnota STRING 
Hodnota požadovanej 

strany karty na výstupe 

timer TON  Časovač medzi stavmi  

 
Vývojový diagram na Obr. 5 znázorňuje jednotlivé kroky riadenia dopravníkového 

systému. Na začiatku programu riadiaci systém paralelne kontroluje tri premenné a to „Start“, 
„IN_hodnota“ a „OUT_hodnota“. Premenná „Start“ v stave TRUE zreferuje stanice do 
základnej polohy tzn. spustí sa pneumatický ventil, ktorý nastaví otočnú stanicu a spustí sa 
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motor na preklápacej stanice, ktorý nastaví mechanizmus preklápania karty. Týmto procesom 
sa zabezpečilo aby karta mala zabezpečenú dráhu po celej dĺžke dopravníkového systému. 
Ďalej je potrebné nastaviť hodnotu vkladanej strany karty pomocou premennej „IN_hodnota“ 
a hodnotu požadovanej strany na výstupe dopravníka pomocou premennej „OUT_hodnota“. 
Do týchto premenných možno zadať iba STRING hodnoty „A1“; „A2“; „A3“; „A4“. Ak nie 
sú zadané tieto hodnoty, program je ošetrený tak, aby zamedzil ďalšiemu postupu prepravy 
karty.  
Bezpečnosť operátora a bezpečnosť celého procesu sme zaistili pomocou núdzového tlačidla 
ktorému je pridelená premenná „Em_Stop“. Ak je toto tlačidlo stlačené okamžite odstaví 
proces bez ohľadu na to v akej pozícii sa karta alebo prvky dopravníka nachádzajú.  

Tab. 1 Kombinácie vstupno-výstupných hodnôt na základe procesov prepravy 
Tab. 8 Combinations of input-output values based on transport processes 

 
Proces prejazdu 

karty 
Proces otočenia 

karty 
Proces preklopenia 

karty 
Proces otočenia a 
preklopenia karty 

IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT 
A1 A1 A1 A2 A1 A3 A1 A4 
A2 A2 A2 A1 A2 A4 A2 A3 
A3 A3 A3 A4 A3 A1 A3 A2 
A4 A4 A4 A3 A4 A2 A4 A1 

 
Na základe vyhodnotenia kombinácie vstupno-výstupných hodnôt uvedených v Tab. 8 

riadiaci systém vyhodnotí, ktorý proces sa má vykonať.   
Ak hodnoty spĺňali podmienky procesu prejazdu karty tak karta sa bude prepravovať 

cez všetky stanice dopravníka bez ohľadu na to v akej sú pozícii. Pri tomto procese sa 
nevykonávajú žiadne rotačné manipulácie karty iba pohyb motorov, ktoré posúvajú kartu 
k výstupu.  

Ak hodnoty spĺňali podmienky procesu otočenia karty, tak keď otočná stanica príjme 
kartu otočí ju horizontálne buď do pravej alebo ľavej pozície na základe predošlej pozície. Po 
dokončení otočenia, karta sa bude prepravovať cez všetky stanice dopravníka až k výstupu.  

Ak hodnoty spĺňali podmienky procesu preklopenia karty, tak sa karta bude 
pohybovať po všetkých staniciach bez vykonania manipulačnej akcie až kým sa nedostane 
k preklápacej  stanici. Po prijatí karty touto stanicou, preklápací mechanizmus sa spustí 
a preklopí kartu vertikálne buď do pravej alebo ľavej pozície na základe predošlej pozície. Po 
dokončení preklopenia, karta sa bude ďalej prepravovať po výstupnej stanici až ku koncu 
dopravníka. 

Ak hodnoty spĺňali podmienky procesu otočenia a preklopenia karty, tak sa karta bude 
pohybovať až k otočnej stanici kde sa horizontálne otočí a pohybuje sa po všetkých staniciach 
až k preklápacej stanici, ktorá vertikálne preklopí kartu. Po dokončení týchto procesov je 
karta dopravená na výstup dopravníka.  
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Obr. 5 Vývojový diagram programu 

 Program flowchart Fig. 5

4 Záver 

Výsledky tohto príspevku sú zamerané na konštrukciu a riadenie dopravníkového 
systému, ako na učebnú pomôcku ukazujúcu na využitie pohonov a snímačov vo 
automatizovanom  priemysle pomocou PLC od spoločnosti Beckhoff.   

Výstupom tejto práce je funkčný model dopravníka pre inteligentné karty a riadiaci 
program vytvorený v prostredí TwinCAT 3 ovládajúci jednotlivé časti zariadenia. Analýzou 
použitých dopravníkových staníc od spoločnosti Muehlbauer Automation s.r.o. sme zistili, že 
pohyb mechanizmov zabezpečujú jednosmerné motory pre, ktoré sme navrhli ovládacie 
elektrické obvody. Celkový model je zostrojený tak, aby sa v budúcnosti mohli použiť 
komplexnejšie prvky riadenia a kontroly, ktoré dokážu viac zefektívniť celkový proces 
prepravy kariet. 

 Stanovené ciele práce boli splnené a zariadenie je možné aplikovať do procesu 
výučby. 
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Súhrn 

V súčasnosti sa vo výrobných podnikoch využíva automatizačná technika na účinné a 
rýchle riadenie procesov. Niektoré výrobné procesy sa dajú viac zefektívniť alebo 
prispôsobiť, aby ušetrili viac času, materiálu, financií a pracovného priestoru. Hlavným 
cieľom tejto práce je skonštruovanie a riadenie dopravníkového systému pre inteligentné 
karty, ako demonštrácia prepravy kariet na výrobných strojoch využívaných v praxi. 
Dopravník  možno použiť, ako tréningový stroj na výučbu študentov Technickej fakulty 
alebo, ako jeden z doplnkových modulov stroja na výrobu kariet. Chod dopravníka bol 
realizovaný cez riadiacu jednotku vo forme programovateľného logického automatu (PLC) od 
firmy Beckhoff. Predmetom práce je problematika dopravníkov, ich aplikácia v praxi, 
rozoberá prostriedky a zariadenia vedúce k efektívnemu a presnému riadeniu prepravy 
inteligentných kariet.  

  

Kľúčové slová: PLC, dopravníkový systém, inteligentné karty, riadenie 
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ROZŠÍRENIE PRENOSNÉHO ZARIADENIA NA MERANIE 
TEPLOTY, VLHKOSTI A TLAKU 

EXTENSION OF PORTABLE TEMPERATURE, HUMIDITY 
AND PRESSURE MEASURING DEVICE 

SAMUEL HUNÁK – PETER HLAVÁČ 
 

Abstract  

Article deals with the design and subsequent implementation of the extension of the 
device, which was implemented as a practical part of the bachelor's thesis. The expansion was 
realized by reduction from three sensors to one, type BME280 from Bosch Sensortec, which 
allowed us lower consumption and easier access to measured data compared to our previous 
device. Another extension was the connection of the device to the Wi-Fi network and the 
setting of an automatic measurement interval, sending of measured values to a database in real 
time in the Firebase cloud service from Google. The latest expansion was the design and 
development of an application using the Angular development environment from Angular 
Repository. The application includes simple security using an email address, information 
about our equipment, a clear table of measured data, graphical display of measured data, 
simulated control of a thermostat and dehumidifier. 

 
Keywords: Raspberry Pi, sensor, temperature, barometric pressure, humidity 

 

1 Úvod 

 
V súčasnej dobe nachádzajú snímače teploty, vlhkosti a tlaku uplatnenie v širokej 

škále technických odvetí, ako napríklad vo výpočtovej technike na zisťovanie  teploty 
procesora a grafickej karty, v automatizácii  nachádzajú využitie snímače teploty a vlhkosti, 
ktoré merajú aktuálne hodnoty veličín priamo v spustenom stroji, a slúžia ako ochranný 
prvok, ak by došlo k chybe systému (Medium, 2019). Využitie merania všetkých troch 
veličín, ktoré nami navrhnutý snímač dokáže merať je v oblasti meteorológie v tvz. Meteo 
staniciach. 

Cieľom práce je návrh a realizácia hardvéru a softvéru na automatické meranie veličín, 
ktorý bude spúšťaný v nami nastavenom časovom intervale. Dáta budú ďalej spracované 
cloudovou službou Firebase a budú odoslané do webovej aplikácie vytvorenej v prostredí 
Angular. 

2 Materiál a metódy 

Pracovný postup, ktorým sa budeme riadiť pri spracovaní danej práce, rozčleníme 
na viacero častí. Medzi hlavné časti patrí naštudovanie potrebnej problematiky, selekcia 
vhodných elektronických súčiastok, zapojenie súčiastok, naprogramovanie procesu čítania dát 
zo snímača a jeho odosielanie do databázy a vývoj softvéru na spracovanie údajov z databázy. 
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Vývoj softvéru pre mikropočítač budeme realizovať v prostredí IntelliJ. Na programovanie 
programu na spracovanie dát použijeme prostredie Angular. 
 

Príprava Raspberry Pi 

Model Raspberry Pi 3B+ podporuje len micro SD kartu (Arstechnica, Brodkin 
J.,2017). Ako prvé je dôležité  nainštalovanie operačného systému NOOBS (New out of Box 
Software) na pamäťovú kartu micro SD alebo zakúpením už pripravenej micro SD karty 
s nainštalovaným operačným systémom od predajcov Pimoroni, Adafruit alebo The Pi Hut. 
Operačný systém NOOBS je dostupný zadarmo na oficiálnej stránke výrobcu Raspberry Pi 
 (https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/). Pre naše zariadenie stiahneme verziu 
“Offline and Network install“,  3.3.1. (Obrázok 1) 

 
Obr. 1 Stiahnutie operačného systému NOOBS (TRPF, 2020) 

Fig. 1 Downloading NOOBS operating system 
 
Stručný postup nastavenia mikropočítača Raspberry Pi: 
1. Formátovanie SD karty 
Prvým krokom k pripraveniu SD karty je jej formátovanie, výrobca odporúča používať 
softvér SD Formatter 4.0 pre operačné systémy Windows a Mac. Po nainštalovaní softvéru 
vložíme SD kartu do pripojenej alebo zabudovanej čítačky nášho počítača. V softvéri SD 
Formatter 4.0 vyberieme indexové písmeno našej SD karty a naformátujeme ju. 
2. Presunutie inštalačných súborov NOOBS na SD kartu 
Inštalačné súbory jednoducho nakopírujeme na SD kartu. Po dokončení prenosu, kartu 
bezpečne vytiahneme a vložíme ju do Raspberry Pi. 
3. Pripojenie monitora cez HDMI kábel, klávesnice, myši a napájanie cez microUSB 
4. Po spustení nainštalujeme OS Rasbian, kde si vyberieme časové pásmo, rozloženie 
klávesnice a nastavíme pripojenie na sieť Wi-Fi 
Raspberry sa po pripojení spustí, na monitore sa nám zobrazí okno s operačnými systémami 
ktoré obsahuje NOOBS, vyberieme systém Raspbian a klikneme na tlačidlo Install (Obrázok 
2). 

 
Obr. 2 Výber operačného systému Rasbian (Thompson M., Green P., 2013) 

Fig. 2 Choosing an operating system 
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Po nainštalovaní sa nám načíta konfigurácia Raspberry Pi, kde vieme nastaviť dátum a čas, 
časové pásmo, rozloženie klávesnice alebo vytvorenie rôznych užívateľov. Po nastavení 
všetkých potrebných vecí, stlačíme Tab a stlačíme tlačidlo Finnish. Pre prihlásenie 
použijeme, používateľské meno pi a heslo raspberry. Pre načítanie grafického rozhrania, 
napíšeme startx a stlačíme Enter. Pre pripojenie Wi-Fi sieťe stlačíme tlačidlo Wi-Fi networks 
(w) , a zadáme prístupové údaje k našej sieti. 
5. Konfigúracia a testovanie I2C 
Najprv je nutné nainštalovať knižnicu i2c-tools (príkaz: sudo apt-get intsall -y i2c-tools) 
a vývojové prostredie InteliJ zo stránky vydavateľa 
https://www.jetbrains.com/idea/download/#section=windows.  
Následne otvoríme konfiguračná nástroj Raspberry Pi, príkazom  
sudo raspi-config a vyberieme možnosť Interfacing Options. Následne vyberieme možnosť 
A7 I2C a potvrdíme inštaláciu, zariadenie reštartujeme pomocou príkazu sudo reboot. 
6. Inštalácia Node.js 
Spustíme terminál a prihlásime sa ako správca. Aktualizujeme systémové balíčky pomocou 
príkazu sudo apt-get update. Následne aktualizujeme nainštalové balíčky na najnovšiu verziu 
pomocou príkazu sudo apt-get dist-upgrade. Pre stiahnutie node.js použite príkaz : 
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash – . 
Následne ho nainštalujeme použitím príkazu: sudo apt-get install -y nodejs . 
7. Zapojenie snímača BME280 
Snímač zapojíme podľa schémy zapojenia na Obrázku 3 a Tabuľky 1. 

 
Obr. 3 Schéma zapojenia snímača BME280 (Raspberry Pi Spy, 2016) 

Fig. 3 Wiring diagram of sensor BME280 
 

Tab. 1 Rozdelenie pinov snímača BME280 (Bosch sensortec, 2016) 
Tab. 1 Pinout of sensor BME280 

Pin snímača Popis Pin Raspberry Pi 
VCC 3.3V P1-01 
GND Zem P1-06 
SCL I2C – SCL (čas) P1-05 
SDA I2C – SDA (dáta) P1-03 

 
8. Naprogramovanie čítania a odosielania dát zo snímača BME280 , 
V našej aplikácii použijeme prostredie InteliJ, ale akékoľvek prostredie s podporou .js bude 
fungovať.  
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Naprogramujeme snímač (Jetbrains, 2001): 
const BME280 = require('bme280-sensor'); 

let firebaseClient = require("./databaseActions"); 

 

 
const options = { 

  i2cBusNo   : 1, 

  i2cAddress : 0x76 //BME280.BME280_DEFAULT_I2C_ADDRESS() // 0x77 

}; 
 

const bme280 = new BME280(options); 

 

// citanie dat 

const readSensorData = () => { 
  bme280.readSensorData() 

   .then((data) => { 

       

      //konvertovanie 

      //BME280.convertHectopascalToInchesOfMercury 
       //BME280.convertCelciusToFahrenheit 

      data.pressure_inHg = Math.round(data.pressure_hPa * 100) / 100; 

      data.temperature_C = Math.round(data.temperature_C * 100) / 100; 

      data.humidity = Math.round(data.humidity * 100) / 100; 

      data.time_UTC = new Date(new Date().toUTCString()); 
 

       

          //  vlozenie nameraných udajov do databázy 

      firebaseClient.insertMeasurementData({tlak: data.pressure_inHg, teplota: 
data.temperature_C, vlhkost: data.humidity, cas: data.time_UTC})     

          // firebase DB potvrdenie odoslania dat 

          firebaseClient.insertMeasurementInfo({cas: data.time_UTC, status: true, 

error: null }) 

       
      // interval odoslania 

      setTimeout(readSensorData, 1800000) //1800000=30min) 

    }) 

   .catch((err) => { 

       
      // info o zlyhanom merani 

          firebaseClient.insertMeasurementInfo({cas: new Date(new 

Date().toUTCString()), status: false, error: err }) 

       
      // minutovy interval na zistenie chyby 

      setTimeout(readSensorData, 60000) 

    }); 

}; 

 
// inicializacia 

bme280.init() 

   .then(() => { 

 

      console.log('MeteoApp start successful'); 
 

      firebaseClient.insertDeviceInfo({cas: new Date(new Date().toUTCString()), 

status: true, error: null }) 

      readSensorData() 
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    }) 

   .catch((err) => { 

 

      firebaseClient.insertDeviceInfo({cas: new Date(new Date().toUTCString()), 
status: false, error: JSON.stringify(err)}) 

   }); 

    

 

process.on('SIGINT', function() { 
 

   firebaseClient.insertDeviceInfo({cas: new Date(new Date().toUTCString()), 

status: false, error: "System interupetion"}) 

   process.exit(); 
}) 

 
Odosielanie nameraných údajov do databázy (Jetbrains, 2001): 
var admin = require("firebase-admin"); 

var serviceAccount = require("./service-account.json"); 

 

//inicializujte URL databáazy so správcom 
admin.initializeApp({ 

  credential: admin.credential.cert(serviceAccount), 

  databaseURL: "https://ohnivak-d9784.firebaseio.com" 

}); 

 
//vytvorenie klienta 

var db = admin.firestore(); 

 

//vlozenie nameraných dát 
const insertMeasurementData = async (measurementData) => { 

  console.log(measurementData) 

   

  db.collection("measurement-data") 

    .doc() 
    .set(measurementData); 

}; 

 

//vlozenie informácie o zariadení 

const insertMeasurementInfo = async (measurementInfo) => { 
  console.log(measurementInfo) 

   

  db.collection("measurement-info") 

    .doc() 
    .set(measurementInfo); 

}; 

 

//vlozenie informácie o zariadeni do kolekcie 

const insertDeviceInfo = async (deviceInfo) => { 
  console.log(deviceInfo) 

   

  db.collection("device-info") 

    .doc() 

    .set(deviceInfo); 
}; 

 

//export dát 

module.exports = { 

  insertMeasurementData, 
  insertMeasurementInfo, 
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  insertDeviceInfo 

}; 

Raspberry Pi 
Našou najdôležitejšou súčiastkou je práve mikropočítač Raspberry Pi Model 3+. Raspberry Pi 
je séria malých jednodoskových počítačov s veľkosťou zhruba platobnej karty. Vyvíja ho 
britská nadácia Raspberry Pi Foundation s cieľom podporiť výučbu informatiky na školách. 
Spoločnosť vydala rôzne modely v prijateľnej cenovej kategórii.  Pôvodný model sa stal 
oveľa populárnejším, než sa očakávalo, začal sa predávať mimo svojho cieľového trhu, 
napríklad v robotike (Raspberry Pi, Upton E., 2016). Pri našej práci využijeme Raspberry Pi 3 
Model B+ (Obrázok 4). 

 
Obr. 4 Raspberry Pi Model 3B+ (Alza, 2016) 

Fig. 4 Raspberry Pi Model 3B+ 
 

Samozrejme táto firma vyrába aj iné modely, ich porovnanie je uvedené v Tabuľke 2: 
 

Tab. 2 Rozdielne modely Raspberry Pi (Seralo, Herron P., 2020) 
Tab. 2 Different models of Raspberry Pi 

 
 
Spracovanie dát 
Dáta odosielame na databázu v reálnom čase Firebase od firmy Google (Google, 2011). Na 
stránke Firebase si vieme nastaviť formát dát (napr. Pridanie „°C“). V prostredí Angular 
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vytvoríme aplikáciu, ktorá nám bude schopná namerané údaje prezentovať užívateľovi 
(Google, 2016). 

 

3 Výsledky a diskusia  

Na Obrázku 5 môžeme vidieť celé rozloženie našej aplikácie. Jednoduchá informácia 
o dostupnosti zariadenia a časovom údaje o poslednom meraní sa zobrazuje v paneli Stav 
zariadenia. 
 

 
Obr. 5 Ukážka webovej aplikácie  
Fig. 5 Preview of web application 

 
Namerané údaje sú zobrazené v tabuľke v ľavom dolnom rohu (Obrázok 6), pričom 
informácie v tabuľke je možné filtrovať pomocou dátumu nad tabuľkou. 

 
Obr. 6 Tabuľka nameraných údajov v aplikácíi  
Fig. 6 Table of measured data in the application 
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Namerané údaje sú zobrazené aj v grafe v pravom dolnom rohu aplikácie (Obrázok 7). Tieto 
údaje sú automaticky aktualizované kedykoľvek zmeníme časový rozsah. Pod grafickým 
zobrazením máme informácie o nameranom minime, maxime a priemere hodnôt jednotlivých 
veličín. 

 
Obr. 7 Grafické zobrazenie nameraných údajov  

Fig. 7 Display of measured data in a chart 
 
Posledný komponent v našej aplikácii je simulované riadenie (Obrázok 8).  
 

 

 
 

Obr. 8 Ukážka termostatu  
Fig. 8 Preview of thermostat 

 

154 z 408DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221670



Tento termostat je postavený na jednoduchom porovnaní najnovšej nameranej hodnoty 
a hodnoty, ktorú si môžeme nastaviť. Pri teplote zobrazuje ikona dve hodnoty „Chladenie“ a  
„Zohrievanie“, ktoré závisia od podmienky ktorú stanovíme. 
 
 
Keď sa prepneme na „Vlhkosť“ , tak vieme simulovať odvlhčovač (Obrázok 9).  

 
Obr. 9 Ukážka riadenia vlhkosti  

Fig. 9 Preview of humidity control 
 

Ikona zobrazuje dva stavy „Odvlhcovanie“ a „Zvhlcovanie“. 
Atmosféricky tlak sme do tohto riadenia nezaradili, pretože je to veličina, ktorá sa nedá riadiť. 

4 Záver 

Cieľom príspevku bolo vyvinúť a zrealizovať rozšírenie zariadenia a k nemu 
prislúchajúci softvér, ktorý bude ovládať automatické meranie a spracovanie nameraných 
údajov. Ako hardvér sme použili mikropočítač Raspberry Pi 3 Model B a k nemu sme 
pripojili snímač teploty, vlhkosti a tlaku BME280. Po pripojení sme náš mikropočítač 
nastavili tak, aby spúšťal program na prečítanie hodnôt v určitých časových intervaloch 
a taktiež, aby údaje odoslal do našej databázy v reálnom čase. Následne sme v prostredí 
Angular, naprogramovali aplikáciu, ktorá tieto údaje podáva užívateľovi v prehľadnej forme. 

5 Literatúra  

RASPBERRY PI. UPTON E., 2016. Ten milionth Raspberry Pi, and a new kit. [online] 
Dostupné na URL: <https://www.raspberrypi.org/blog/ten-millionth-raspberry-pi-new-kit/> 
[cit. 28.4.2020] 
 
ALZA, 2016. Raspberry Pi 3 Model B+. [online] Dostupné na URL:  
<https://cdn.alza.sk/ImgW.ashx?fd=f3&cd=RK100a5> 
[cit. 28.4.2020] 
 

155 z 408DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221670



ARSTECHNICA. BRODKIN J., 2017. New $10 Raspberry Pi Zero comes with Wi-Fi and 

Bluetooth. Dostupné na URL:  < https://arstechnica.com/information-
technology/2017/02/new-10-raspberry-pi-zero-comes-with-wi-fi-and-bluetooth/> 
[cit. 28.4.2020] 
 
BOSCH Sensortec, 2018. Datasheet - BME280 Combined humidity and pressure sensor. 
Dostupné na URL: < https://ae-bst.resource.bosch.com/media/_tech/media/datasheets/BST-
BME280-DS002.pdf> 
 
SERALO, HERRON P., 2020. RaspberryPI models comparison. [online] Dostupné na URL: 
<https://socialcompare.com/en/comparison/raspberrypi-models-comparison> 
 [cit. 28.4.2020] 
 
Medium.com, 2019. Types of Sensors Used in Industrial Automation. [online] Dostupné na 
URL: <https://medium.com/@dipalibhalekar1810/types-of-sensors-used-in-industrial-
automation-1d1a75c66e3f> 
[cit. 28.4.2020] 
 
RASPBERRY PI SPY, 2016. Using the BME280 I2C Temperature and Pressure Sensor in 
Python. [online]. Dostupné na URL: < https://www.raspberrypi-spy.co.uk/2016/07/using-
bme280-i2c-temperature-pressure-sensor-in-python/> 
[cit. 28.4.2020] 
 
THOMPSON M., GREEN P., 2013. Rasbian Buster (ver. 4.19). [softvér]. URL: 
<https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/> 
[cit. 28.4.2020] 
 
TRPF. The Raspberry Foundation, 2020., NOOBS (New-out-of-box-software) (ver. 3.3.1) 
[softvér]. URL: <https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/> 
[cit. 28.4.2020] 
 
 JETBRAINS, 2001. IntelliJ IDEA (ver. 2020.1 EAP (201.6668.121 build). [softvér]. URL: 
<https://www.jetbrains.com/idea/download/#section=windows> 
[cit. 28.4.2020] 
 
GOOGLE, 2016. Angular (ver. 9.1.3 / 22 April 2020). [softvér] URL: 
<https://www.genuitec.com/products/angular-ide/> 
[cit. 28.4.2020] 
 
GOOGLE, 2011. Firebase (ver. 2020). [softvér] URL: <https://firebase.google.com/?hl=sk> 
[cit. 28.4.2020] 

 
Súhrn 

 Práca sa zaoberá návrhom a následnou realizáciou rozšírenia zariadenia, ktoré bolo 
realizované ako praktická časť bakalárskej práce. Rozšírenie bolo realizované redukciou 
z troch snímačov na jeden a to typ BME280 od firmy Bosch Sensortec, čo nám umožnilo 
nižšiu spotrebu a ľahší prístup k nameraným údajom. Ďalšie rozšírenie bolo pripojenie 
zariadenia na sieť Wi-Fi a nastavenia automatického intervalu merania, odosielania 
nameraných hodnôt do databázy v reálnom čase v cloudovej službe Firebase od firmy Google. 
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Posledným rozšírením bol návrh a vývoj aplikácie za použitia vývojového prostredia Angular 
od firmy Angular Repository. Aplikácia obsahuje jednoduché zabezpečenie pomocou 
emailovej adresy, informácie o našom zariadení, prehľadnú tabuľku nameraných 
údajov, grafické zobrazenie nameraných údajov, simulované riadenie termostatu 
a odvlhčovača.  

Kľúčové slová: Raspberry Pi, snímač, teplota, atmosférický tlak, vlhkosť 
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DETEKCIA JAZDNÝCH PRUHOV POMOCOU DIGITÁLNEJ 
KAMERY A ALGORITMOV POČÍTAČOVÉHO VIDENIA 

DETECTION OF DRIVE LANES WITH DIGITAL CAMERA 
AND ALGORITHMS OF COMPUTER VISION 

DÁVID KOŇARČÍK – LADISLAV TÓTH 
 

Abstract  

The work deals with desing and implementation of algorithm for detecting road 
markings – drive lanes. In this work camera is mounted on a vehicle to capture a video of 
driving in regular traffic. Afterwards, the video features are adjusted so they can be properly 
detected by algorithm. With proper calibration, it is possible to measure distance between 
road lane markings and add other features in the future. 

Key words: road lane detection, computer vision 
 

1 Úvod 

Dopravné nehody sú najčastejšie spôsobené ľudskými chybami ako nepozornosť, 
neprimerané správanie alebo iné formy rozptylovania (telefonovanie, fajčenie...). Veľké 
množstvo spoločností a inštitúcii predviedlo metódy a techniky pre zlepšenie bezpečnosti 
riadenia vozidiel a redukcii dopravných nehôd. 

Vrámci týchto techník sa nachádzajú spôsoby zlepšenia vnímania cestnej vozovky, 
detekcia jazdných pruhov zohrávajú dôležitú rolu v pomoci vodičom predchádzať chybám pri 
riadení vozidla. Detekcia jazdných pruhov je dôležitý základ pokročilých systémov riadenia 
(ADAS – advanced driver assistance systems) ako napríklad detekcia vyjdenia z jazdného 
pruhu (LDWS – lane departure warning system) alebo systém pre udržanie vozidla v jazdnom 
pruhu ( LKAS – lane keeping assistance system). Niektoré úspešné ADAS alebo 
automobilové spoločnosti ako napríklad Mobileye, BMW a TESLA vytvorili svoje vlastné 
systémy detekcie jazdných pruhov alebo systémov na udržanie vozidla v jazdnom pruhu 
a dosiahli významné výsledky vo výskume ale aj aplikacii týchto systémov v reálnom 
prostredí. 

 

2 Materiál a metódy 

Postup práce je rozčlenený na niekoľko základných častí :  
1. Výber vhodného prostredia 
2. Výber vhodného a dostupného nahrávacieho zariadenia – kamery 
3. Metóda spracovania obrazu 
4. Metóda kalibrácie kamery 
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Ako prostredie je zvolená typická mestská vozovka, čo umožňuje vidieť výsledok aj 
v reálnych podmienkach. Nevýhodou však je, že častokrát značenia na vozovke sú dostatočne 
viditeľné pre ľudské oko ale nie pre počítač. Preto je dôležité správne nastaviť parametre 
(citlivosť) s akou má program pracovať. Veľmi vysoká citlivosť má za následok detekovanie 
prvkov, ktoré nie sú potrebné pre detekciu a môžu spôsobovať rušenie. Tento problém je 
možné odstrániť upravením parametrov, kde je pridaná váha každému jednému prvku a na 
základe tejto informácie je možné vyhodnotiť, ktorý prvok je vhodný na ďalšie spracovanie 
a ktorý nie. 

 
Kritériá pre kameru sú, aby mala dostatočnú kvalitu, dostatočný zorný uhol ale aj 

dostupnosť. Pre tento účel je preto zvolená kamera GoPro Session5, ktorá spĺňa potrebné 
požiadavky a je pomerne dostupná. 

 
 
 
 

 
Obr. 1 Kamera GoPro Session5 
Fig. 1 Camera GoPro Session5 

 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 2 Základné informácie o kamere GoPro Session5 

  Fig. 2 Basic information about camera GoPro Session5 
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Obr. 3 Informácie o zornom uhle kamery GoPro Session5 

Fig. 3 Information about field of view of camera GoPro Session5 
 

 
Základný algoritmus pre spracovanie obrazu sa skladá z troch častí : 
 

1. Predspracovanie obrazu 
2. Extrakcia prvkov 
3. Detekovanie prvku 

 

 
Obr. 4 Základná architektúra systému pre detekciu jazdných pruhov. 

Fig. 4 Basic architecture for system for detecting road lanes. 
 

 
Predspracovanie obrazu začína zisťovaním, či je vstupný obraz farebný alebo nie. Ak 

je obraz farebný, je potrebné ho prekonvertovať do odtieňov šedej (grayscale). Potom je 
potrebné aplikovať filtrovanie, čiže vyhladenie obrazu, aby nevznikalo zbytočné rušenie 
z rôznych nerovností alebo defektov na ceste. Po aplikovaní filtrovania sa použije Cannyho 
detektor hrán, ktorý zvýrazní všetky hrany, ktoré sa na obraze nachádzajú. Pomocou týchto 
hrán je možné použiť Houghovu transformáciu, ktorá nám zvýrazní hrany na základe 
parametrov ako maximálna a minimálna dĺžka hrany či váha podľa ktorej sa určuje, ktorý 
prvok je vhodny na spracovanie. 
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Obr. 5 Základná schéma algoritmu spracovania obrazu. 
Fig. 5 Basic scheme of algorithm for image processing. 
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Obr. 6 Filtrovanie obrazu. 

Fig. 6 Image filtering. 
 
 

Na obrázku č.6 je možné vidieť výsledok filtrovania, na filtrovanie je možné použiť 
funkcie ako Gaussové filtrovanie (Gaussian blur) alebo Mediánové filtrovanie (Median blur). 
Je dôležité podotknúť, že počas spracovania sa zmenia farby obrazu z RGB na BGR, keďže 
tak pracuje s obrazom knižnica OpenCV. Zmena farieb ale nemá efekt na výsledný obraz. 

 
 

 
Obr. 7 Detekcia hrán pomocou Cannyho detektora hrán. 

Fig. 7 Edge detection with Canny edge detector. 
 
 
 
Na obrázku č.7 je možné vidieť ako pracuje Cannyho detektor hrán, pomocou 

parametrov je možné určiť, kroré hrany spadajú do hraníc detekcie. Po použití detekcie je 
potrebné aplikovať masku, ktorá zakryje všetky prvky, ktoré nie je potrebné detekovať.  
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Obr. 8 Príklad uchytenia kamery na vozidlo. 
Fig. 8 Example of mounting a camera on vehicle. 

 
 
 
 
 

 
 

Obr. 9 Príklad uchytenia kamery. 
Fig. 9 Example of camera mounting 
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Je dôležité, aby kamera bola umiestnená čo najviac v osi (strede) auta, aby nasledovná 

kalibrácia kamery bola čo najpresnejšia. 
 
 
 

 
 
 

Obr. 10 Kalibrácia kamery pomocou 3 bodov. 
Fig. 10 3 point camera calibration. 

 
 

 
Kalibrácia kamery, potrebná pre neskoršie zisťovanie reálnych vzdialeností medzi 

dvomi pruhmi na vozovke, je realizovaná pomocou 3 bodov. Táto metóda spočíva v tom, že 
sa vytýčia body, ktoré ohraničujú zorný uhol, ďalej sa vytýčia body v určitých vzdialenostiach 
(na obrázku č.10 každých 150mm). Body sa pospájajú do siete. V strede zorného uhla sa 
umiestni predmet o známej veľkosti, ktorý sa ďalej posúva po rovnakých inkrementoch ďalej 
od kamery a zachytí sa fotografia. Z fotografií potom určíme šírku predmetu v pixeloch 
v každej vzdialenosti od kamery. Tieto parametre potom vložíme do rovnice, ktorá nám určí 
koeficient, pomocou ktorého vieme určiť aký rozmer má jeden pixel na obraze v skutočnosti. 
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Obr. 11 Kalibrácia kamery v malej mierke. 
Fig. 11 Camera calibration in small scale. 

 

3 Výsledky a diskusia 

 
Na výslednom obraze je možné vidieť príklad spracovania obrazu. Na výslednom 

obraze sú čiary nedostatočne vyznačené, pretože ich hrany nie sú dostatočne silné aj po 
nastavení vyššej citlivosti. Vplyv zvýšenia citlivosti je možné vidieť taktiež na obrázku č.12 
„Obraz s aplikovanou Canny metódou“ kde je na obraze značné množstvo rušenia. Toto 
rušenie avšak neovplyvňuje výsledok. 

 
 

Obr. 12 Príklad výsledného spracovanie obrazu. 
Fig. 12 Example of image processing output.  
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Obr. 13 Príklad spracovania obrazu. 

Fig. 13 Example of image processing. 
 
Na obrázku č.13 je možné vidieť ďalší príklad spracovania obrazu, v tomto prípade 

značenie na vozovke spôsobuje rušenie ale vhodné zvolenie parametrov neovplyvnilo 
výsledok. 

 
 

4 Záver 

 
Cieľom bolo vyvinúť algoritmus na detekciu jazdných pruhov. Práca sa takisto 

zaoberá teoretickým a praktickým uplatnením rôznych metód na spracovanie obrazu. Ako 
hardvér bola použitá kamera GoPro Session 5. Po obstaraní videozáznamu bol tento záznam 
spracovávaný pomocou programovacieho jazyka Python 3 a knižnice OpenCV2. 
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Súhrn 

 Práca sa zaoberá návrhom a následnou realizáciou algoritmu na detekcie jazdných 
pruhov pomocov videokamery. Ako záznamové médium bola použitá kamera GoPro Session5 
a na spracovanie obrazu programovací jazyk Python 3 a knižnica OpenCV2. Program 
umožňuje detekovanie jazdných pruhov a následné meranie šírky jazdného pruhu. 

Kľúčové slová: detekcia jazdných pruhov, spracovanie obrazu, počítačové videnie 
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SNÍMAČE NA MERANIE ODPORU, IMPEDANCIE 
A KAPACITY SYPKÝCH MATERIÁLOV – RESISTANCE, 

IMPEDANCE AND CAPACITY SENSORS FOR BULK 
MATERIALS 

 
MAREK KONŠTIAK – ZUZANA HLAVÁČOVÁ 

 

Abstract  

One of the priorities of agricultural production is to determine the quality, maturity and 
composition of food. Such methods of determining quality include measuring the electrical 
properties of agricultural products. The work consists of a theoretical part, which is focused 
on determining the properties of bulk materials, on measuring methods of resistance, capacity 
and impedance and on defining the properties of sensors. 
In the research part, the measured materials, measuring devices and working procedures were 
characterized. Moisture were measured and bulk density were calculated. Tables, graphs and 
descriptions of graphs were created from the achieved measurements of electrical properties 
of materials. Finally, the measurement results were evaluated. We found that that the 
resistance, capacitance and impedance decrease with increasing frequency. We found that the 
measured electrical properties are influenced by the moisture and bulk density of the samples. 
  
Key words: moisture, bulk materials, electrical properties, wheat, poppy, barley, corn, 
sunflower 
 

1 Úvod 

Elektrické vlastnosti sypkých materiálov, najmä zŕn a semien používaných v 
potravinárskom priemysle, sú zaujímavé pri ich spracovaní už mnoho rokov. Využívali sa 
najmä pri určovaní vlhkosti, napríklad Kuang a Nelson (1998), Snell et al. (2000) pre krájanú 
kukuricu, Daschner et al. (2001), Thakur a Holmes (2001) pre zrná ryže, Nelson (2005) 
obmedzil vplyv sypnej hmotnosti na presnosť merania vlhkosti pšeničných zŕn, Jha et al. 
(2010), Sun et al. (2016) pre listy kukurice. Impedančnú spektroskopiu použili Vozáry et al. 
(2007) na posúdenie klíčivosti sóje a fazule. Nelson (2005) uviedol využitie dielektrických 
vlastností vo viacerých oblastiach, napríklad pri zisťovaní prítomnosti hmyzu v zrnách ryže, v 
ozimnej pšenici a v iných semenách. 

2 Materiál a metódy 

Pri meraní sme použili semená maku a slnečnice, zrná pšenice, jačmeňa a kukurice.  
Mak siaty (Papaver somniferum L.) 

Mak siaty zaraďujeme medzi jednoročné byliny s 30 cm až 50 cm s vysokou, priamou, 
rozkonárenou, listnatou a valcovitou stonkou. Má bledo fialové, ružové alebo červené kvety. 
Podľa výsevu kvitne v júni až v auguste. Korene rastú do hĺbky 0,75 - 0,85 m. Stonka rastie 
do výšky 0,6 – 2 m. Plodom je mnohosemenná elipsoidná alebo guľovitá tobolka, tzv. 
makovica. Farba semien je mnohofarebná, najčastejšie modročierna (Habán, 2004)  
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Pšenica letná forma ozimná (Triticum aestivum L.) 
Pšenica patrí medzi najstaršie kultúrne rastliny. Patrí do čeľade lipnicovitých 

(Poaceae). Pšenica ako chlebová plodina tvorí základný zdroj ľudskej potravy. Zrno sa 
používa na výrobu chleba, krúp, pečiva, cestovín. Na potravinárske účely sa používa 30 – 37 
% z celkovej produkcie  a na kŕmenie sa používa 60% z celkovej produkcie (Pšenica letná).  

 
Jačmeň siaty (Hordeum vulgare L.) 

Vo svetovej produkcii obilnín zaraďujeme jačmeň na štvrté miesto v poradí za 
pšenicou, ryžou a kukuricou. Na Slovensku mu patrí 2. miesto v pestovaní obilnín hneď za 
pšenicou. Podobne ako pšenica sa využíva v potravinárskom priemysle, ale väčšie uplatnenie 
našiel ako jadrové krmivo pre zvieratá (Jačmeň siaty).  

 
Kukurica siata (Zea Mays) 

Z celkovej produkcie kukurice sa približne 70 % používa na kŕmenie, 20 % na 
konzumáciu, 5 % na osivo a 5 % na priemyselné spracovanie. Je vhodná pre výkrmové 
zvieratá. Veľká časť zrna sa používa ako jadrové krmivo a taktiež je hlavnou časťou kŕmnych 
zmesí pre hydinu a ošípané. Patrí do čeľade lipnicovitých (Poacea) do rodu Zea (Kukurica 
siata). 

 
Slnečnica ročná (Helianthus annuus L.) 

Slnečnica ročná patrí medzi 5 najvýznamnejších olejnín z hľadiska svetovej 
produkcie. Slnečnica poskytuje vysoko kvalitný, dieteticky hodnotný olej, ktorý sa využíva 
ako technický olej alebo stolový olej. Najviac kvalitný olej sa používa na výrobu stolového 
oleja, menej kvalitný na výrobu mazadiel, farbív, mydiel. Slnečnica je významná pre 
živočíšnu výrobu, kde poskytuje veľmi kvalitné a hodnotné krmivo (Slnečnica ročná).  
 
Všetky vzorky boli vypestované v Slovenskej republike v okolí mesta Topoľčany. 

 
Meranie elektrických vlastností sa uskutoční RLC mostíkom LCR Meter Good Will 

821. Pri meraní sa použije viacero snímačov.  Na zmeranie elektrických vlastností použijeme 
valcový doskový snímač. Tento snímač je určený na meranie sypkých aj tekutých materiálov.  

 

Obr. 1 Valcový snímač 
Fig. 1 Cylinder sensor  
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Na zmeranie elektrických vlastností použijeme taktiež koaxiálny snímač, ktorý má tvar 
koaxiálneho kondenzátora.  

 

Obr. 2 Koaxiálny snímač 
Fig. 2 Coaxial sensor 

 
LCR Meter Good Will 821 slúži na meranie odporu, kapacity, impedancie, fázového posunu 
a stratového činiteľa. Merací prístroj má 6 módov merania :  C/R, C/D, R/Q, L/Q, L/R, Z/D. 
Prístroj je s počítačom prepojený sériovým káblom RS 232. 
Na určenie  vlhkosti sypkých materiálov použijeme vlhkomer HOH-EXPRESS HE50. 
Vlhkomer sa skladá z meracieho zariadenia a oddeliteľnej častí, snímača. Prístroj ponúka 
priamu voľbu materiálu, aký ideme merať. 
 

Pri meraní vlhkosti nasypeme vzorku do snímača prístroja, ktorý sa následne uzatvorí, 
dotiahne sa po rysku snímača a následne sa upevní na merací prístroj. Zvolíme typ meranej 
vzorky a odčítame hodnotu na displeji. 

 
Sypnú hmotnosť vzoriek vyrátame pre každý snímač, v ktorom budú vzorky merané, 

pretože aj rozmery a štruktúra môže ovplyvniť usporiadanie zŕn v snímači čiže sypnú 
hmotnosť vzorky. 

Sypnú hmotnosť určime pomocou vzťahu   

�� =
�����

�
           (1) 

Hmotnosť snímačov zistíme na váhe KERN PCB. Objem snímača určíme pomocou vzťahov 
pre výpočet objemu telies. Pre valcový snímač určíme objem pomocou vzťahu 


 = � � �           (2) 

Pre koaxiálny snímač určime objem pomocou vzťahu: 


 = � � ℎ           (3) 
 

Meranie elektrických vlastností bude vykonané na LCR metri Good Will 821.  
Meracie zariadenie je prepojené s počítačom pomocou aplikácie. V aplikácii GW Instek 
budeme nastavovať len frekvenciu, pri ktorej budeme merať (0,1 kHz, 0,2 kHz, 0,5 kHz, 1 
kHz, 5 kHz, 10 kHz, 20 kHz, 50 kHz, 75 kHz, 100 kHz, 200 kHz). Program zapisuje hodnoty, 
ktoré po skončení pomocou tlačidla SAVE uložíme vo formáte Excelu. V Exceli je meranie 
spracované v podobe tabuľky, odpor bude zmeraný 9-x, kapacita 6-x, impedancia 3-x. 
Z nameraných hodnôt vypočítame aritmetické priemery a vytvoríme tabuľky pre každú 
vzorku. Grafy k daným meraniam vytvoríme pomocou MS Excel, určíme koeficienty 
determinácie a koeficienty regresnej rovnice. 
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3 Výsledky a diskusia 

       Pre jednotlivé vzorky sme odmerali relatívnu vlhkosť, ktorej hodnoty uvádzame v Tab. 1. 
 

Tab. 1 Relatívna vlhkosť vzoriek 
Tab. 1 Relative humidity of samples 

Meraná 
vzorka 

Vlhkosť vzorky 
(%) 

Pšenica 12,9 
Jačmeň 12,9 

Slnečnica 7,2 
Kukurica 14,3 
Mak siaty 5,3 

 
Vlhkosť vzoriek sa pohybuje v rozmedzí 5,3 % až 14,3 %. Najväčšiu vlhkosť má 

kukurica 14,3 % a najmenšiu vlhkosť má mak siaty 5,3 %.  Pšenica s jačmeňom sú veľmi 
podobné plodiny a pri meraní mali presne rovnakú vlhkosť 12,9 %. 

 
Sypnú hmotnosť vzoriek sme vypočítali podľa rovnice (1) a pre ilustráciu uvádzame pre 

pšenicu a slnečnicu  v Tab. 2 a 3. 
 

Tab. 2 Sypná hmotnosť vzorky pšenice 
Tab. 2 Bulk density of wheat sample 

Snímač m (kg) V (m) �� (kg.m-3)   
Valcový 0,04632 0,00005549 834,745 

Koaxiálny 0,09905  0,000134  739,179 
 

Tab. 3 Sypná hmotnosť slnečnice 
Tab. 3 Bulk density of wheat sample 

Snímač m(kg) V(m) �� (kg.m-3)  
Valcový 0,02617 0,00005549 471,617 

Koaxiálny 0,05761 0,000134 429,925 
 
 
Ako možno vidieť v Tab. 2 a v Tab.3 výrazne väčšie sypné hmotnosti dosahovali 

vzorky vo valcovom snímači, čo znamená, že zrná vzoriek boli výhodnejšie usporiadané vo 
valcovom snímači. V koaxiálnom snímači pri uložení zŕn vznikali väčšie vzduchové medzery, 
čo môže ovplyvniť elektrické vlastnosti vzoriek. Z hľadiska porovnania sypných hmotností 
vzoriek medzi sebou, najvyššie hodnoty dosahovala pšenica a najmenšie slnečnica. Je zrejmé, 
že pri uložení zŕn slnečnice vznikajú veľké vzduchové medzery z dôvodu veľkosti a tvaru zŕn.  

 
Na Obr. 3 možno vidieť grafické porovnanie závislosti odporu a impedancie kukurice 

od frekvencie. Na osi pre R a Z sme použili logaritmickú os pre lepšie zobrazenie hodnôt. Na 
grafe možno vidieť, že závislosť odporu a impedancie od frekvencie má klesajúcu tendenciu. 
So zvyšovaním frekvencie odpor klesá. 
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Obr. 3 Grafické znázornenie závislosti odporu a impedancie kukurice od frekvencie namerané 
valcovým snímačom (• odpor, • impedancia) 

Obr.3 Graphical representation of the dependence of the resistance and impedance of corn on 
the frequency measured by a cylindrical sensor (• resistance, • impedance) 

 
 

Tab. 4 Koeficient determinácie a koeficient regresnej rovnice 
Tab. 4 Coefficient of determination and coefficients of regression equation 

Vzorka R0, Z0 (kΩ) k R
2 

Kukurica 11152 -0,93 0,9865 

Kukurica 21747 -0,707 0,9908 

 
Pri malých frekvenciách dosahujú hodnoty odporu a impedancie takmer až 100 kΩ, čo 

je hranica meracieho rozsahu prístroja. Hodnoty odporu a impedancie sa ustálili pri hodnote 
5 kHz a už pri zvyšovaní frekvencie neklesali až tak výrazne. Grafy závislosti impedancie 
a odporu od frekvencie sme vytvorili aj pre ostatné vzorky. Na daných grafoch možno 
pozorovať percentuálne zvýšenú hodnotu impedancie oproti odporu, čo môže byt spôsobené 
kapacitanciou meranej vzorky. Pre lepšie zobrazenie priebehov sme použili trendové spojnice 
mocninového charakteru. V Tab. 4 sú uvedené koeficienty determinácie a regresnej rovnice. 
Koeficient determinácie má pri oboch prípadoch veľmi vysoké hodnoty blížiace sa k 1, čo 
znamená že zvolená mocninová funkcia dobre modeluje priebeh závislosti.  
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Obr. 4 Grafické znázornenie závislostí odporov vzoriek od frekvencie meraných valocovým 

snímačom (• pšenica, • jačmeň, • kukurica, • slnečnica, • mak) 
Obr. 4 Graphical representation of the dependences of the resistances of the samples on the 

frequency measured by the cylindrical sensor (• wheat, • barley, • corn, • sunflower, • poppy) 
 

 
Tab. 5 Koeficienty determinácie a regresnej rovnice pre odpory vzoriek merané valcovým 

snímačom 
Tab. 5 Coefficient of determination and regression equation for resistances of samples 

measured by the cylindrical sensor 

Vzorka R0 (kΩ) k R
2 

Pšenica 12009 -1,071 0,9940 

Jačmeň 10132 -0,968 0,9905 

Kukurica 11152 -0,93 0,9865 

Slnečnica 10174 -0,742 0,9712 

Mak 7071,8 -0,78 0,9870 

 
Na Obr.4 možno pozorovať závislostí odporu všetkých vzoriek od frekvencie merané 

valcovým snímačom. Z grafu je vidieť, že vzorky boli pri nízkych frekvenciách takmer 
nerozlíšiteľné. Pre dobre rozlíšenie vzoriek by sa dali odporučiť frekvencie 20 kHz a viac. Na 
intervale od (20 – 200) kHz dosahuje najvyššie hodnoty slnečnica v rozsahu (1494 – 111,9) 
kΩ, za ktorou nasleduje mak s rozsahom (898 – 69,4) kΩ, kukurica (835,5 – 54,9) kΩ, jačmeň 
a najmenšie hodnoty odporu vykazovala pšenica v rozsahu (565,5 - 32) kΩ. Závislosti sme 
opäť modelovali trendovými spojnicami mocninového charakteru, ktoré najlepšie vystihujú 
dané priebehy. Ako možno vidieť v Tab. 9, všetky koeficienty determinácie dosiahli hodnoty 
blížiace sa k 1. Na intervale od 20 kHz do 200 kHz nedochádza k žiadnemu prekrytiu 
trendových spojníc. 

Na Obr. 5 sú zobrazené grafické závislosti kapacty vzoriek od frekvencie merané 
koaxiálnym snímačom.  
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Obr. 5 Grafické znázornenie závislostí kapacít vzoriek od frekvencie meraných koaxiálnym 
snímačom (• pšenica, • jačmeň, • kukurica, • slnečnica, • mak) 

Obr. 5 Graphical representation of the samples capacity dependences on the frequency 
measured by the coaxial sensor (• wheat, • barley, • corn, • sunflower, • poppy) 

 

Tab. 6 Koeficienty determinácie a regresnej rovnice pre kapacity vzoriek merané koaxiálnym 
snímačom 

Tab. 6 Coefficient of determination and regression equation for capacities of samples 
measured by the coaxial sensor 

Vzorka C0(pF) k R
2 

Pšenica 16,396 0,067 0,8736 

Jačmeň 16,294 0,071 0,8954 

Kukurica 17,731 0,071 0,9198 

Slnečnica 14,348 0,082 0,9072 

Mak 17,449 0,116 0,9365 

 
Rozsah kapacít pri intervale (0,1 – 200) kHz bol oproti valcovému snímaču značne 

väčší. Hodnoty kapacity pri frekvencii 0,1 kHz dosahovali až 4831,67 pF a pri frekvencii 
200 kHz len 9,65 pF. V intervale (0,1 - 5) kHz kapacita vzoriek prudko klesala z hodnoty 
4831,67 pF na hodnotu približne 15 pF. Pri tejto hodnote sa kapacita ustálila a pri zvyšovaní 
klesala len mierne. Následný pokles na intervale (5 - 200) kHz bol v rozsahu len (16,54 – 
9,65) pF. Pre lepšie zobrazenie sme pri vytvorení grafu  použili frekvencie od 5 kHz. V tomto 
intervale dosahovali výrazne nižšie hodnoty mak a slnečnica. Hodnoty slnečnice boli 
najnižšie v rozsahu (13,31 – 9,65) pF. Najvyššie hodnoty vykazovala kukurica v rozsahu 
(16,54 – 12,51) pF, za ktorou nasledovali pšenica, jačmeň a mak. Podobné charakteristiky 
získal napr. Nelson (2005). V Tab. 6 sú zapísane koeficienty determinácie a regresnej rovnice.  
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4 Záver 

Cieľom predkladaného príspevku bolo poskytnutie informácií o elektrických 
vlastnostiach sypkých materiálov, zistiť závislosti zvolených vlastností pšenice, jačmeňa, 
slnečnice, kukurice a maku od frekvencie. Ešte pred samostatným meraním sme určili vlhkosť 
vzoriek a sypnú hmotnosť. 

Z meraní vyplýva že odpor, kapacita a impedancia pri zvyšovaní frekvencie klesá. 
Mak a slnečnica vykazovali pri meraní odporu najvyššie hodnoty a pri meraní kapacity vždy 
najmenšie hodnoty. Z daných výsledkov možno usúdiť, že vlhkosť výrazne ovplyvňuje 
elektrické vlastnosti sypkých materiálov. V porovnaní slnečnice s makom mala pri meraní 
odporu vždy väčšie hodnoty slnečnica a pri meraní kapacity najmenšie hodnoty, z čoho 
možno usúdiť že na elektrické vlastnosti taktiež vplýva sypná hmotnosť materiálov, čiže 
vzduchové medzery medzi zrnami vzoriek. Výskumom boli zistené faktory, ktoré vplývajú na 
elektrické vlastnosti vzoriek. Výhoda merania týchto vlastností spočíva v rýchlosti získavania 
výsledkov. Na základe zistených elektrických vlastností by bolo možné určovať vlhkosť, 
zrelosť a dali by sa odlíšiť jednotlivé vzorky alebo zmesi  daných potravinárskych materiálov.  
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Súhrn 

Jednou z priorít poľnohospodárskych výroby je určovanie kvality, zrelosti a zloženia 
potravín. K takýmto metódam určovania kvality patri meranie elektrických vlastností 
poľnohospodárskych výrobkov. Práca pozostáva z teoretickej časti, ktorá je zameraná na 
určenie vlastnosti sypkých materiálov, na meracie metódy odporu, kapacity a impedancie a na 
zadefinovanie vlastnosti snímačov. Vo výskumnej časti sa charakterizovali merané materiály, 
meracie zariadenia a pracovné postupy. Boli určené vlhkosti a sypné hmotnosti vzoriek. 
Z dosiahnutých meraní elektrických vlastností materiálov boli vytvorené tabuľky, grafy 
a popisy grafov. V závere boli zhodnotené výsledky meraní. Z meraní vyplýva že odpor, 
kapacita a impedancia pri zvyšovaní frekvencie klesá. Zistili sme, že na merané elektrické 
vlastnosti vplýva vlhkosť a sypná hmotnosť vzoriek. 

Kľúčové slová: vlhkosť, sypké materiály, elektrické vlastnosti, pšenica, mak, jačmeň, 
kukurica, slnečnica 
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MONITOROVANIE PORASTU REPKY OLEJNEJ POMOCOU 
BEZPILOTNÉHO LIETADLA PRE ÚČELY VARIABILNEJ 

APLIKÁCIE HNOJÍV 
 

MONITORING OF OIL SEED RAPE CANOPY BY UAV FOR 
VARIABLE RATE FERTILISER APPLICATION 

 
SVETLANA KOŠÁNOVÁ – JANA GALAMBOŠOVÁ 

Abstract  

Use of UAV (Unmanned Aerial vehicle) is a modern way of determining the crop variability 
in the precision farming system. The paper deals with the possibility to use the UAV for 
monitoring oil seed rape crop in order to use the data for variable rate application of 
fertilisers. Experimental measurements conducted at a 50 ha field showed that the data 
obtained from UAV sensing are reliable source of information, which can be used for creation 
of a fertiliser application map. 

 

Key words: oil seed rape, UAV, variable rate application 
 

1 Úvod 

Presné poľnohospodárstvo je výrobná filozofia, kedy používané technológie 
rešpektujú lokálne vlastnosti a z nich plynúce požiadavky. Pracovné postupy a materiálové 
vstupy sú usmerňované tak, aby boli vykonané optimálnym spôsobom, v správnom čase a len 
na potrebnom mieste (Rataj et al., 2019). V súčasnosti je presné poľnohospodárstvo 
definované ako súbor technológií, ktorý kombinuje využitie senzorov, informačných 
technológií, modernej techniky a manažmentu s cieľom optimalizovať výrobu, pričom 
rešpektuje variabilitu a neistotu poľnohospodárskeho systému (Gebbers, Adamchuck, 2010). 

Najkritickejším článkom celej filozofie je práce proces od získania informácií 
o variabilite, cez ich interpretáciu až po prijatie agronomického rozhodnutia.  

Z pohľadu získavania informácií o porastoch je v ostatných rokoch nepochybne 
trendom využívanie bezpilotných lietadiel ( UAV – Unmanned Areal Vehicle ). Ide o 
zariadenia, ktoré sa využívajú ako nosiče rôznych typov záznamových zariadení/senzorov na 
palube. Najčastejšie ide o multispektrálne kamery, v tomto prípade senzory reagujú na 
biologické procesy rastliny a tak je možné určiť poškodenie rastlín chorobami, škodcami, 
rôznu zásobenosť porastu dusíkom. Uplatnenie nachádzajú aj termo kamery, ktorými je 
možné napr. zisťovanie vodného stresu u plodín a tradičné RGB  kamery, ktorými je možné 
vytvárať presné fotografie parciel, alebo napr. kontrolovať pracovné operácie (Košánová – 
Galambošová, 2020).  

Informácie o variabilite porastu sú v systéme presného poľnohospodárstva využívané 
predovšetkým s cieľom tzv. variabilnej aplikácie hnojív a chemických ochranných látok. 
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Medzi najrozšírenejšie aplikácie patrí variabilné hnojenie obilnín dusíkom. Hnojenie repky 
olejnej variabilným spôsobom je zatiaľ v podmienkach Európy rozpracované na 
experimentálnej úrovni. Zatiaľ jediným spôsobom je využitie proximálneho snímania – 
senzora ISARIA. Na Slovensku je tento princíp overovaný prostredníctvom výskumných prác 
realizovaných Katedrou strojov a výrobných biosystémov KSVB TF SPU v Nitre. 
Predkladaný príspevok sa zaoberá možnosťami monitorovania variability porastu repky 
olejnej pomocou bezpilotných lietadiel za účelom regeneračného hnojenia dusíkom počas 
vegetácie variabilným spôsobom.. 

 

2 Materiál a metódy 

Cieľom príspevku je overenie možnosti monitorovania porastu repky olejnej vo 
fáze listovej ružice  a posúdenie vhodnosti získaných údajov pre účely regeneračného 
prihnojovania variabilným spôsobom.  

Merania boli realizované paralelne s výskumnými prácami KSVB TF SPU v Nitre 
na pozemku Za depom na VPP SPU s.r.o. Kolíňany stredisko Oponice s výmerou 50ha. 

  Zber informácií: Na prácu leteckého snímkovania bol použitý profesionálny 
bezpilotný mapovací letúň eBee. Pilotovanie a obsluhu takéhoto lietadla môže vykonávať 
iba licencovaný pilot. Lietadlo eBee sa vyznačuje rozpätím krídiel 96 cm jeho vzletová 
hmotnosť je cca 0,90 kg (aj s kamerou), na prevádzku sa používanú Lítium – polymérové 
batérie. Čas letu trvá 40 – 50 minút, cestová rýchlosť dosahuje 36 – 57 km/h, dosah 
rádiového spojenia je v okruhu  3 – 8 km. Možnosť použitia snímacích kamier akými sú 
senseFly SODA, Parrot Sequoia, thermoMAP.  

Na plánovanie a riadenie letu bol využitý softvér eMotion 2.  
Plánovanie letu spočíva: predletová príprava – skontrolujeme stav UAV lietadla, 

oboznámime sa s meteorologickými podmienkami, skontrolujeme obmedzenia, pripadne 
zakázané oblasti. Je potrebný súhlas vlastníka pozemku na vstup na parcelu. 

Na základe softvéru v počítači s priamym GPS spojením vyznačíme daný pozemok, 
ktorý budeme letecky snímkovať, zadáme typ snímkovacej kamery, výšku letu, miesto 
a smer vzletu a pristátia. Pred samotným vzletom vykonáme kalibráciu snímacích kamier. 
Štart letúna vykonávame ručne v smere určenia vzletu. Dbáme na to aby neboli v okolí 
žiadne prekážky. Bezpilotný letún vyletí do plánovanej výšky 120 m kde začne vykonávať 
snímkovanie porastu. 

Po nasnímaní určenej parcely sa letún vracia na presne určené miesto pristátia. 
Nasnímané snímky sa spracovávajú v špeciálnom programe Pix4D určeného na vytvorenie 
následných NDVI snímkou.  

Na analýzu sme použili NDVI index, ktorý je ukazovateľom zdravotného stavu 
plodín, využíva zobrazenie s vysokým rozlíšením. Jeho hlavná prednosť je meranie plodín 
v skorších rastových fázach.  

 

 NDVI	�	
ρNIR	�	ρRed

ρNIR	�	ρRed
        (1) 

 
Kde 
ρRed  - odrazivosť pri vlnovej dĺžke 660 nm 
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ρNIR –odrazivosť pri vlnovej dĺžke 790 nm 
 
 

 

3 Výsledky a diskusia 

Využitím bezpilotného lietadla značky eBee AG vyrobené firmou SenseFly 
a multispektrálnej kamery sme nasnímali porast repky ozimnej na 50 ha poli, kde 
výsledkom tohto snímkovania bol spracovaný NDVI index s návrhom aplikačnej mapy. 
Údaje o variabilite porastu boli získané dňa 20.2. 2020 Ortofoto-mapa získaná pomocou 
UAVje uvedená  obr. 1. Na obrázku č. 1 sú viditeľné odlišnosti vo vegetácii porastu, 
poškodenia od hrabošov a divej zvery. Detailnejší pohľad odlišností porastu môžeme vidieť 
na obrázku č.2.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 Ortofoto-mapa získaná počas snímania parcely pomocou UAV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obr. 2 Detail ortofotomapy s viditeľným poškodením porastu hrabošmi a divou zverou 
 
Mapa variability porastu získaná pomocou UAV je uvedená na obr. 3, tento snímok je 
vytvorený pomocou multispektrálnej kamery, z nasnímaných dát sme vyrobili NDVI snímok 
daného pozemku. 

179 z 408DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221670



 
 
 
 
 

Pôda bez vegetácie 
 
 

 Dobre zapojený porast 
 
 cca 38 ha 

 
 
 
 
 

Slabšie zapojený porast 
 
 cca 12 ha 

 
 

Obr. 3 Mapa NDVI indexu parcely 
 
Snímok nám určuje presné zóny v poraste, v ktorom sa vyskytujú odlišnosti na základe 
farebného spektra. Červené spektrum znázorňuje holú pôdu bez vegetácie (okolité pozemky 
na ktorých je vykonaná jarná príprava pôdy pred sejbou). Žltá až žltozelená farba nám určuje 
slabšie zapojený porast s potrebou vyššej dávky výživy N. Zelená až tmavozelená farba nám 
znázorňuje porast v dobrom zdravotnom stave kde môžeme na základe aplikačnej mapy 
stanoviť nižšiu dávku N. 
 
Stav porastu  nám znázorňuje aj krivka hodnôt NDVI na obrázku č.4 
 
 
 
 
 
  
 

 
Obr. 4 Hodnoty NDVI indexu zachytené multispektrálnou kamerou 
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Obr. 5 Navrhovaná aplikačná mapa s dávkami hnojiva 

 
Na základe leteckého snímkovania a dát NDVI môžeme monitorovať variabilitu porastu a na 
jej základe stanoviť aplikačnú dávku živín N. Aplikačná mapa bola vytvorená na základe 
princípu, že na slabšie časti porastu aplikujeme vyššiu dávku dusíka za účelom podporiť tieto 
rastliny vo vegetácii.  Na dobre zapojeného časti porastu aplikujeme nižšie dávky. Alebo 
pokiaľ máme dlhodobejší prehľad o pozemku čo sa týka mapy úrod, mapu živín, 
zohľadňujeme pri tvorbe aplikačnej mapy aj tieto skutočnosti a dávku dusíka stanovujeme na 
základe cieľovej zásobenosti porastu na danom pozemku. Vychádzame pritom z úrodového 
potenciálu plodiny na danom pozemku. A to definujeme tri úrodové potenciály ktorými sú 
priemerný, podpriemerný a nadpriemerný. Aplikačná dávka vychádza zo zásoby živín v pôde 
a potreby zásoby čo rastlina odčerpá z pôdy a ten rozdiel činí aplikačnú dávku dusíka. 
 
 

Analýzou aplikačnej mapy je možné zhodnotiť predpokladanú efektívnosť variabilnej 
aplikácie hnojiva.. Pri aplikácii močoviny na základe navrhovanej aplikačnej mapy (obr. 5) by 
bolo spotrebovaných 7000 kg močoviny. Pri tradičnom uniformnom hnojení by dávka 
predstavovala 7500 kg močoviny, čo predstavuje úsporu 500 kg močoviny na výmere 50 ha. 
V tomto prípade by teda bola dosiahnutá úspora na priemyselných hnojivách, šetrenie 
nákladov, chránenie životného prostredia . 
 
Výsledky možno diskutovať s údajmi nameranými počas výskumných prác KSVB v rámci 
spolupráce s firmou Fritzmeier Umwelttechnik GmbH & Co.KG, kedy bol v rovnakom dni 
porast monitorovaný senzorom ISARIA. Mapa hodnôt  patentovaného vegetačného indexu 
IRMI je uvedené na obr. 6 
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Obr. 6   Mapa hodnôt indexu IRMI (Výskumné práce KSVB, 2020) 
 

Ako vyplýva z obrázkov 3 a 6, oba spôsoby monitorovania (ISARIA, multispektrálna 
kamera) definovali variabilitu porastu zhodným spôsobom z pohľadu priestorovej variability. 
Na snímkach vidíme určité zóny na parcele, kde je vývoj porastu repky ozimnej v dobrom 
kondičnom stave a zóny, kde porast sa horšie vyvíja. Senzor ISARIA má výhodu, že dokáže 
on-line pracovať s dávkami jednotlivých živín a riadiť dávkovanie prostredníctvom softvéru 
v rozhadzovači priemyselných hnojív. Nevýhodou tohto systému je, že v prípade nepriazne 
počasia nie je možné vstúpiť do porastu a tak monitorovať stav plodiny. Monitorovanie 
vegetácie multispektrálnou kamerou počas leteckého snímkovania je rýchle nakoľko počas 
priaznivých podmienok môžeme v priebehu desiatich minút mať informácie o vývoji porastu 
a tak sa skoro a včasne agronóm môže rozhodnúť o riešení vzniknutej situácii, nejedná sa iba 
o výživu ale aj ďalšie javy akými sú choroby, škodcovia, vlahové podmienky, veterná erózia 
a iné.  

Výhodou snímkovania pomocou UAV je, že bezpilotným lietadlom dokážeme 
nasnímať veľmi presné snímky poľa a takto sledovať až 100 ha počas jedného letu relatívne 
bez veľkých nákladov. Za pomoci špeciálnych kamier s veľkým rozlíšením a hlavne lepším 
ako obvykle u statických obrázkov. Následne, pomocou zobrazovacieho softvéru tieto 
obrázky sa prevádzajú do veľkého ortofoto obrazu, kde následne tento obraz sa používa na 
výpočet rôznych indexov medzi ktoré patrí aj NDVI, z ktorého dostávame informácie o stave 
porastu. Následne tieto získané dáta využívame na ďalšie analýzy z dôrazom na rôzne 
odlišnosti v poraste a ktoré časti je potrebné dôkladne preskúmať, na základe čoho sa 
vytvárajú rôzne aplikačné mapy, podľa ktorých sa vykonáva ošetrenie daných lokalít pripadne 
riadenie výživy rastlín. 
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4 Záver 

Využívanie moderných technológií prináša do poľnohospodárstva rýchlosť, efektivitu, 
modernizáciu poľnohospodárskej výroby, taktiež sú šetrné k prírode a životnému prostrediu, 
poskytujú ochranu flóry a fauny a tiež sa preukázala ich ziskovosť. Ako sa preukázalo  pri 
realizovanom  monitorovaní repky olejnej bezpilotné systémy majú opodstatnenie 
v modernom poľnohospodárstve, rýchlo a včasne dokážu určiť presné miesto výskytu 
problému v poraste. Pre monitorovanie variability porastu repky olejnej pre účely 
regeneračného hnojenia je možné plnohodnotne využiť snímanie pomocou UAV.  
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 Súhrn 

Využívanie bezkontaktného snímania porastu s cieľom určenia variability porastu predstavuje 
perspektívnu technológiu využívanú v presnom poľnohospodárstve. Príspevok sa zameriava 
na možnosť využitia bezpilotných lietadiel pri monitorovaní porastu repky olejnej po zime s 
cieľom vytvorenia podkladov pre variabilnú aplikáciu hnojív. Pomocou experimenálnych 
prác, realizovaných na 50ha parcele,  bolo preukázané, že snímaine pomocou UAV v danej 
rastovej faze spoľahlivo určí variabiltu porastu a  tieto údaje je možné využiť ako podklad pre 
návrh aplikačnej mapy pre variabilné prihnojovanie repky po zime. 

Kľúčové slová: Repka ozimná, UAV,  varaibilné hnojenie 
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RIADENIE PNEUMATICKÉHO MANIPULÁTORA 
PROSTREDNÍCTVOM PLC 

PNEUMATIC MANIPULATOR CONTROLLED BY PLC 

MARIÁN KOŠÚT – MARTIN OLEJÁR 
 

Abstract  

This work deals with making various components of the pneumatic manipulator more 
effective by using the Beckhoff CX5130 PLC. 

Work is separeted into four tasks - programming of manual and automatic control, the 
modifications programming for manipulator acceleration and apllication od modifications into 
automatic control. All tasks were created in development environment TwinCAT 3. All 
principles and results are more described in the work. 

Key words: PLC, Programmable logic controller, robotics, manipulator 
 

1 Úvod 

Skratka PLC znamená programovateľný logický automat, čo v anglickom preklade 
znamená  „Programmable logic controller (PLC)“. Je to zariadenie slúžiace na riešenie 
viacerých úloh rôzneho typu riadenia v automatizácii. Rozumie sa pod tým programovateľný 
číslicový počítač, ktorý má oproti bežným počítacom špecifické vlastnosti, ktoré ho vedú do 
cieľovej oblasti jeho nasadenia. 

Vývoj automatizácie a robotiky priniesol veľký záujem o pneumatické systémy, 
pretože sú veľmi spoľahlivé a majú vynikajúce dynamické vlastnosti. Použitie pneumatických 
servopohonov vo viacosových manipulátoroch je nepresný, čo spôsobuje jeho obmedzenie. 
Preto pneumatické servopohony v elektropneumatických systémoch vykonávajú len podporné 
operácie a zaisťujú vedľajšie funkcie. 

Cieľom tejto práce je zefektívniť prácu pneumatického manipulátora vo výrobných 
technológiách. To znamená, že je potrebne navrhnúť kód na ovládanie manipulátora. Zmerať 
čas tohto procesu a následne navrhnúť všetky možne modifikácie vzhľadom na zdrojový kód 
a konštrukciu manipulátora. 

2 Materiál a metódy 

Manipulátor je zariadenie používané na manipulovanie materiálov bez priameho 
fyzického kontaktu človeka. Najzákladnejšou vlastnosťou je manipulačná schopnosť. 
Manipulátor je schopný uchopiť a prenášať objekty, ktoré dokáže upravovať, prípadne 
vykonávať montážne činnosti a manipulovať s nástrojmi. Druhou vlastnosťou je 
univerzálnosť, čo znamená, že zariadenie nemá len jeden účel, ale ak sa zmení program, 
chápadlá alebo nástroje, tak daný robot môže byť použitý pre rôzne účely a taktiež aj na iných 
pracoviskách. Treťou vlastnosťou je väzba s prostredím, to znamená, že pomocou senzorov 
dokáže nahradiť zmysly človeka. Napríklad vizuálnou väzbou, zrakom človeka, akustickou 
väzbou sluchu, dotykovou väzbou hmatu, poprípade senzorovou väzbou, ktorá prenáša 
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informácie, ktorých príjem pre človeka by bol nemožný. Štvrtou vlastnosťou je autonómnosť 
správania, tj. automatická schopnosť vykonávať zložité postupnosti úloh na základe daného 
programu.  

 
Hlavnú úlohu práce, ktorá je zefektívniť pohyb manipulátora sme rozdelili na štyri 

úlohy, ktorými sú naprogramovanie manuálneho a automatického ovládania, navrhnúť všetky 
možné modifikácie pre daný manipulátor a následné aplikovanie najefektívnejších modifikácií 
do automatického ovládania. Pre všetky úlohy okrem manuálneho ovládania bolo potrebné 
odmerať čas trvania jednotlivých programov. Pre splnenie týchto úloh sme použili prístroje: 

 

 
 

Obr. 1 Pneumatický manipulátor (1 – os X manipulátora, 2 – os Y manipulátora, 3 – os 
Z manipulátora, 4 – rotačná hlavica, 5 – škrtiaci ventil, 6 – koncový snímač, 7 – pneumatické 

rozvody)   
 Pneumatic manipulator (1 – axis X of the manipulator, 2 - axis X of the manipulator, 3 Fig. 1

- axis X of the manipulator, 4 – Rotating head, 5 - Throttle valve, 6 – End sensor, 7 - 
pneumatic distributions) 

- PLC Beckhoff CX5130 – je to automatizačný systém založený na technológii PC. Ide 
o priemyselné PC, vstupno-výstupné svorky a komponenty priemyselných zberníc, 
pohony a automatizačný softvér. Môžu byť použité ako samostatné komponenty alebo 
integrované do väčšieho celku  

- PLC Beckhoff modul EL 1008 – predstavuje modul vďaka ktorému vieme do PLC 
pripojiť digitálne vstupy. Čiže prijíma vstupné signáli a odosiela ich do riadiacej 
jednotky (PLC) 

- PLC Beckhoff modul EL 2008 - tento modul prijíma digitálne signáli od riadiacej 
jednotky (PLC) a vysiela ich. 

- PLC Beckhoff modul EL 3062 - Analógový vstupný terminál spracováva signály v 
rozsahu od 0 do 10 V 

- PLC Beckhoff modul EL 4002 - Analógový výstupný terminál generuje signály v 
rozsahu od 0 do 10 V 

- PLC Beckhoff modul EL 2502 - Výstupný terminál moduluje šírku impulzu binárneho 
signálu a na výstupe ho elektricky izoluje 
 
Použitý softvér: 
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- Microsoft Visual Studio 2015- je vývojové prostredie s bohatými funkciami, ktoré sa 
používajú pre vývoj počítačového softvéru pre operačné systémy, webové stránky, 
aplikácií, služieb a mobilných aplikácií 

- TwinCAT 3 – eXtended Automation Runtime (XAR) - Beckhoff vytvoril komplexný 
štandard pre realizáciu automatizačných systémov na základe techniky PC v roku 
1986. Zo softvérového hľadiska TwinCAT (The Windows Control and Automation 
Technology) automatizačná sada formuje jadro riadiaceho systému. Softvérový systém 
TwinCAT premení takmer akýkoľvek počítačový systém na riadenie v reálnom čase s 
viacerými runtime systémami PLC, NC, CNC. TwinCAT 3 sa považuje za ďaleko 
rozvinutejší systém ako TwinCAT 2, podľa ktorého je svet automatizačných 
technológii preddefinovaný. 
 

3 Výsledky a diskusia 

Manuálne ovládanie 

Pri tejto úlohe bolo potrebné rozumne rozdeliť 12 pohybov manipulátora medzi 4 
tlačidlá, ktorými sa manipulátor ovláda. Tlačidlom 1 sa ovláda pohyb po osi x, tlačidlo 2 
ovláda pohyb po osi z a tlačidlo 3 po osi y. Rotácia rúk manipulátora sa ovláda tlačidlom 4. 
Zvyšné pohyby sa musia vykonať automaticky a vykonávajú sa len vtedy, keď je manipulátor 
na osi z vpredu a zároveň na osi y dole. Pohyby, ktoré manipulátor vykonáva automaticky sú 
uchop súčiastok a uvoľnenie súčiastok. 
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Obr. 2 Vývojový diagram manuálneho ovládania 

 Manual control flowchart   Fig. 2

Automatické ovládanie 

Táto úloha tvorí základ pre ďalšie dve úlohy. Proces výmeny súčiastok medzi sebou sa 
vykonáva automaticky po stlačení tlačidla štart. Počas celého procesu výmeny súčiastok sa 
meria aj čas programu . 
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Obr. 3 Vývojový diagram automatického ovládania 

 Automatic control flowchart Fig. 3
 

Program pre toto ovládanie bol zostrojený tak, aby sa vykonali všetky možné posuny 
bez žiadnej modifikácií. Výsledná doba trvania programu sa bude udávať priemerne, pretože 
každé meranie vykazovalo mierne odchýlky. Dôvodom je prepúšťanie vzduchu pri otváraní 
a zatváraní ventilov. Celková doba programu je priemerne 9,74 sekúnd. 
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Tvorba modifikácii pre automatické ovládanie 

Je to najdôležitejšia úloha s celej práce a spočíva v tom, že treba navrhnúť všetky 
možné modifikácie pre automatické ovládanie vzhľadom na konštrukciu manipulátora. To 
znamená, že je potrebné naprogramovať rôzne modifikácie a následne odmerať čas každej 
modifikácii samostatne. Pri testovaní programu nie sú k dispozícii súčiastky kvôli tomu že 
manipulátor sa niekoľkokrát vráti do začiatočnej polohy. Celkový počet modifikácií, ktorý sa 
vzhľadom na konštrukciu podarilo navrhnúť je 6 a z toho 2 modifikácie sa nemôžu použiť 
lebo to konštrukcia manipulátora nedovolí. Uvádzame ich len kvôli ukážke. 

 
1. Modifikácia prvá - táto modifikácia vykonáva pohyb po osi z dopredu a po osi y dole 

súčasne. Vzhľadom na konštrukciu nemožno použiť. 
2. Modifikácia druhá - táto modifikácia vykonáva pohyb po osi y hore a po osi z dozadu 

súčasne. Vzhľadom na konštrukciu nemožno použiť. 
3. Modifikácia tretia - táto modifikácia vykonáva pohyb po osi z dozadu a rotáciu hlavice 

súčasne. 
4. Modifikácia štvrtá – táto modifikácia vykonáva rotáciu hlavice, pohyb po osi z dozadu 

a po osi x doprava súčasne. 
5. Modifikácia piata - táto modifikácia vykonáva pohyb po osi x doprava a rotáciu 

hlavice súčasne. 
6. Modifikácia šiesta - táto modifikácia vykonáva pohyb z osi dozadu a po x osi doľava 

súčasne. 
 

 
Obr. 4 Graf trvania jednotlivých modifikácií 

 Chart Duration of individual modifications Fig. 4
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Obr. 5 Vývojový diagram modifikácií 

 Modification flowchart Fig. 5
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Automatické ovládanie s modifikáciami 

V tejto časti sme z predchádzajúcej úlohy vybrali piatu modifikáciu pre najrýchlejšie 
vykonanie procesu výmeny súčiastok medzi sebou. Dôvod výberu tej modifikácie je ten, že 
táto modifikácia vynecháva pohyb po osi z a výrazne tak skráti čas procesu. Výsledná doba 
programu je priemerne 7,01 sekúnd. 

 

 
Obr. 6 Vývojový diagram automatického ovládania s piatou modifikáciou 

 Automatic control with a fifth modification flowchart Fig. 6
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4 Záver 

Účelom tejto práce je zefektívniť prácu pneumatického manipulátora vo výrobných 
technológiách. To znamená, že je potrebne navrhnúť kód na ovládanie manipulátora. Zmerať 
čas tohto procesu a následne navrhnúť všetky možne modifikácie vzhľadom na zdrojový kód 
a konštrukciu manipulátora. Manuálne ovládania tohto manipulátora je najmenej efektívne, 
pretože čas procesu výrazne ovplyvňuje človek, ktorý ovláda manipulátor. Automatické 
ovládanie bez modifikácií je oproti manuálnemu efektívnejšie, pretože manipulátor vykoná 
celý proces bezchybne a čas procesu trvá priemerne 9,74 sekúnd. Po aplikovaní modifikácií 
do automatického ovládania celkový čas procesu je priemerne 7,01 sekúnd, čo je zrýchlenie 
o 2,73 sekúnd. Z tejto práce vyplýva že vhodnými modifikáciami vieme manipulátory vo 
výrobných technológiách, poprípade v iných odvetviach výrazne zefektívniť. 
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Súhrn 

Táto práca sa zaoberá zefektívnením výmeny súčiastok pneumatického manipulátora 
prostredníctvom PLC Beckhoff CX5130. Práca bola rozdelená do štyroch úloh a to 
naprogramovanie manuálneho a automatického ovládania, návrh a naprogramovanie 
modifikácii na urýchlenie manipulátora a následne ich aplikácia do automatického ovládania. 
Všetky úlohy boli programované v vývojovom prostredí TwinCAT 3. Princípy a výsledky sú 
opísane v práci. 

Kľúčové slová: PLC, programovatelný logický automat, robotika, manipulátor 
 
.   
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 ZARIADENIE NA ANALÝZU NAPÄTÍ S HARMONICKÝM 
PRIEBEHOM MIKROKONTROLÉROM   

MICHAL KRISTEK – VLADIMÍR CVIKLOVIČ 
 

Abstract  

This thesis is focused on constructing device for voltage analysis of harmonic waveform  . 
This device consist of three main parts . First is operational amplifier LM386 which amplify 
input signal . Second is development board Arduino Leonardo with microprocesor 
ATMEGA32U4 . This microprocesor processes the signal using an analog-to-digital converter 
and calculate frequency of signal . Last part is showing processed information, frequency and 
graph of waveform , on display nextion NX4832K035 .  

 

Key words: analog-to-digital converter , frequency , microcontroller , voltage analysis of 
harmonic waveform  

 

1 Úvod 

Základným prvkom zariadenia na analýzu napätí s harmonickým priebehom je 
prevodník analógového signálu na digitálny. Tento prevodník sa používa takmer vo všetkých 
priemyselných a aj komerčných oblastiach . Najčastejšie sa používa v prípade, ak chceme 
analógový signál spracovávať a zaznamenávať . 

Harmonické signály z rôznych zdrojov či už mikrofónu, akcelerometra, rádia, 
hudobného nástroja alebo generátora signálov môžu mať rôzne parametre, podľa ktorých 
treba správne vybrať vhodnú kombináciu filtra, zosilňovača a mikrokontroléra na pracovanie 
daného signálu. 

Cieľom práce je navrhnúť a zostrojiť zariadenie schopné spracovať signál 
s harmonickým priebehom v určitom rozsahu parametrov. Po spracovaní dané zariadenie 
bude v reálnom čase zobrazovať údaje na displej pre používateľa daného zariadenia. Pre väčší 
rozsah signálov, ktoré bude mikrokontrolér schopný vyhodnotiť je do zariadenia zabudovaný 
potenciometer na ovládanie zosilnenia signálu .  

 

2 Materiál a metódy 

Prvým krokom bolo zistenie parametrov signálu, ktorý má mikrokontrolér spracovať 
a následne vybrať jednotlivé časti zariadenia tak, aby sme splnili požiadavky . Napätie signálu 
s harmonickým priebehom má amplitúdu v rozmedzí od 50 mV do 250 mV. Mikrokontrolér, 
ktorý je opísaný podrobnejšie v ďalších krokoch má rozsah vstupného napätia od 0 – 5 V .  

Zosilňovač LM386 ktorý sme použili potrebuje napájanie v rozsahu 4 – 12 V a dokáže 
signál zosilniť 20 až 200 krát. Toto nám stačí na zosilnenie signálu na úroveň vstupného 
rozsahu mikrokontroléra. Zosilňovač je vo forme čipu s ôsmimi vývodmi je zobrazený 
na obrázku 1. Vývod 1 a vývod 8 sa používa na určenie zosilnenia použitím kombinácia 
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kondenzátora a rezistora. Ak nepoužijeme medzi týmito vývodmi žiadnu súčiastku, zosilnenie 
bude 20-násobné. Prípadne ak použijeme medzi vývodmi kondenzátor s kapacitou 10 µF, 
bude zosilnenie 200-násobné . 

 
Obr. 1   Integrovaný obvod operačného  zosilňovača LM386N-1 
Fig . 1  LM386 is an integrated circuit of power amplifier 
 

Pri výbere mikrokontroléra sme zohľadňovali cenu a výkon. Zvolili sme dosku 
s mikrokontrolérom ATmega32u4 Arduino leonardo. Okrem nie veľkej ceny tento 
mikrokontrolér mal vývody 0 a 1, použiteľné na rýchlu TTL sériovú komunikáciu. Táto sa dá 
použiť na komunikáciu a odosielanie údajov displeju. Na programovanie mikrokontroléra 
používame integrované vývojové prostredie od firmy Arduino, ktoré je voľne dostupné. 
Na programovanie sme použili programovací jazyk C, ktorý patrí medzi štandardné 
programovacie jazyky . Na obrázku 2 je uvedená použitá vývojová doska. 

 

 

Obr. 2   Mikrokontrolér Arduino Leonardo 
Fig . 2  Microcontroller Arduino Leonardo 
 

Na zobrazenie výsledkov v reálnom čase používame displej  Nextion NX4832K035, 
viď obrázok 3. Tento displej sme použili hlavne kvôli tomu, že netreba využívať výkon 
mikrokontroléra na zobrazovanie jednotlivých objektov na displej a teda sa nespomaľuje 
algoritmus, ktorý spracováva a analyzuje vstupný signál. Mikrokontrolér odosiela spracované 
údaje, ktoré budú zobrazené. Grafické používateľské rozhranie je programované v Nextion 
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editore, ktorý je poskytnutý výrobcom k samotnému displeju. Uhlopriečka tohto displeja je 
3,5 palcov teda 8,89 cm (obr. 3). 

 

 

 
 

Obr. 3   Nextion NX4832K035 s káblom na TTL sériovú komunikáciu a napájanie 
Fig . 3 Nextion NX4832K035 with cable to TTL serial comunnication and power                                           

supply 
 

Údaje, ktoré bude mikrokontrolér spracovávať budú počítané podľa rovnice (1) . Tento 
spôsob zisťovania frekvencie je  

 

� =
1

�
			(��)																										(1) 

f = frekvencia, 
T = perióda (dobu trvania periodického javu ). 
 
Následne sa bude robiť aritmetický priemer viacerých hodnôt po sebe aby sa dosiahla 

väčšia presnosť  podľa vzorca (2) 
 

�
 =	
∑ ��

���

�
	(��)																		(2) 

 
fp=priemerná frekvencia, 
n= počet priemerovaných prvkov. 
 
Na výpočet presnosti zariadenia potrebujeme priemernú odchýlku. Tá sa vypočíta 

vzorcom (3) 

∆� =
∑ (|�� − ��|)

���

�
	(��)														(3) 

 
fi= nameraná hodnota, 
fs = hodnota skutočnej frekvencie, 
n = počet všetkých hodnôt nameraných frekvencii použitých na zistenie odchýlky. 
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Presnosť zariadenia vypočítame nasledovnou rovnicou (4) . 
 

��� = 100 − (		
∆�

��
	× 100	)			(%)																										(4) 

  
∆f = priemerná odchýlka 
δZf = percentuálna presnosť zariadenia pri určitej frekvencii 
fs = hodnota skutočnej frekvencie 

3 Výsledky a diskusia 

Celková schéma zapojenia je zobrazená na obrázku 4.  

  
   
Obr. 4   Schéma zapojenia zariadenia  
Fig . 4  Wiring diagram of the device 
 

Údaje sú zobrazované na displeji s rozlíšením 480 x 320 pixelov. Samotná hodnota je 
zobrazená v poli t0 a zároveň sa v poli s0 zobrazuje priebeh napätia v čase, teda aktuálne 
hodnoty. Obe polia vidno na obrázku 5. Pole rozdeľuje rozsah 5 V na 4 diely, zatiaľ čo na 
správne fungovanie treba, aby signál dosahoval aspoň 2,5 V. Teda nad polovicu daného poľa, 
čo je možné nastaviť potenciometrom ovládajúcim zosilnenie.   
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Obr. 5 Zobrazenie údajov na displeji 
Fig.  5 Shown data on the display 
 
Na získanie presnejších hodnôt používame aritmetický priemer viacerých po sebe 

idúcich meraní. To je implementované podľa vývojového diagramu na obrázku 6 .   
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Obr. 6 Vývojový diagram počítania priemeru nameraných hodnôt frekvencií 
Fig. 6 Diagram of calculating average frequency value  
 
Na zistenie presnosti zariadenia sme zaznamenávali viacej hodnôt a zisťovali sme 

priemernú odchýlku . Hodnoty sú zaznamenané v tabuľke č.1 
Tab.1 Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt a 
Tab.1 Table of of measured and calculated values  

 
 
 

4 Záver 

Nami zostrojené zariadenie analyzuje signál a zobrazuje nám na displeji  frekvencie 
v rozsahu od 50 do 500 Hz s veľmi malou odchýlkou, čomu pomáha aj priemerovanie 
v našom algoritme. Preto sa presnosť dosahuje až 99,9 %.  Našimi meraniami sme zistili, že 
presnosť hodnoty frekvencie nameranej našim zariadením s jej veľkosťou klesá. Preto by pre 
hodnoty nad 1kHz bolo nutné upraviť algoritmus. Frekvencie pod 50Hz sú zase slabo 
zosilnené teda by bolo treba použiť zosilňovač s väčším zosilnením.  

Skutočná frekvencia - fs 
(Hz) 

75 100 200 300 400 

Číslo merania Nameraná hodnota frekvencie zariadením 

1.  75.01 100.02 200.07 300.05 400.04 

2.  75.00 100.00 199.95 300.04 400.01 

3.  75.01 100.02 200.06 300.07 399.96 

4.  75.01 100.01 200.04 300.03 399.98 

5 74.99 100.01 199.98 300.09 400.13 

6.  75.01 100.03 199.98 299.96 399.88 

7 75.01 100.00 200.00 300.03 400.06 

8.  74.99 100.00 200.01 300.02 399.92 

9 75.01 100.01 200.03 300.03 400.03 

10.  75.00 99.99 200.01 299.94 400.08 

Priemerná odchýlka -∆f 
(Hz) 

0.008 0.011 0.031 0.046 0.061 

Presnosť zariadenia δZf  
(%) 

99,989 99,989 99,986 99,985 99,984 
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Pre analýzu viacerých harmonických zložiek signálu treba použiť iný mikrokontrolér, 
ktorý je schopný ukladať väčšie množstvo údajov a zároveň mať aj väčší výpočtový výkon na 
počítanie rýchlej Fourierovej transformácie. Taktiež rozsah napätia, ktorý mikrokontrolér 
dokáže snímať má veľký vplyv na využiteľnosť podobného zariadenia na analýzu napätí 
s harmonickým priebehom . 
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Súhrn 

 Práca je zameraná na zostrojenie zariadenia na analýzu napätí s harmonickým 
priebehom . Toto zariadenie je tvorené z troch hlaných častí operačným zosilnovačom LM386 
na zosilnenie signálu, vývojovou doskou Arduino Leonardo, kde mikrokontrolér 
ATMEGA32U4 spracováva signál použitím analógovo-digitálneho prevodníka, displejom 
nextion NX4832K035, kde sa používatelovi zobrazuje informacia o frekvencií daného 
harmonmického signálu .  

  

Kľúčové slová: Analógovo-digitálny prevodník, frekvencia, mikrokontrolér, analýza napätí s 
harmonickým priebehom 
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VYUŽITIE MERACIEHO REŤAZCA PRE STANOVENIE 
KAPACITY,ODPORU A IMPEDANCIE V BIOPALIVE - USE 

OF MEASURING CHAIN FOR DETERMINATION OF 
CAPACITY, RESISTANCE AND IMPEDANCE IN BIOFUEL 

MIROSLAV LŐBB –  ZUZANA HLAVÁČOVÁ 
 

Abstract  

The work deals with the use of a measuring chain for the experimental determination of 
electrical properties in biofuels. The work deals in the theoretical part with an individual 
overview of the various types and properties of biofuels. In the research part, the work deals 
with the study and acquisition of samples for measurement, description of measuring devices 
and a detailed chronological plan of the measurement procedure. From the measured electrical 
properties, clear and accurate described individual tables and graphs were created for each 
sample. At the end of the work, the results of measurements were evaluated. The 
measurements show that the resistance, capacitance and impedance decrease with increasing 
frequency. Electrical conductivity increases exponentially due to influencing factors. 

 
Keywords: biofuel, B100, electrical properties, diesel, conductivity, vegetable oil 

 

1 Úvod 

 
V súčasnej dobe sú už biopaliva bežnou súčastou ľudského života, v rôznych krajinách 

EÚ sa do bežnej nafty primiešavajú rôzne biozložky.Biopalivá sa dnes využívajú hľavne 
z dôvodu zníženia,spomalenia globálneho otepľovania a znečistenia ovzdušia. Preto sú 
kladené vysoké nároky na merania elektrických vlastností biopalív. Meranie elektrickej 
vodivosti  sa vykonáva zväčša z hľadiska bezpečnosti, pretože ak by malo palivo nízke 
elektrické vlastnosti, mohlo by dôjsť k výbuchu. Meraním elektrických vlastnosti sa zaoberalo 
niekoľko významných zahraničných aj českých vedcov  ako Corach J., Sorichetti P.A., and 
Romano S.D. (2017), Žák M. and Marek V. ( 2016). 

 
 
 

2 Materiál a metódy 

Pracovný postup, ktorým sme sa riadili pri spracovaní danej práce sme rozčlenili 
na viacero časti. Medzi hlavné časti patrí získanie vzoriek a ich následná príprava na meranie 
naštudovanie potrebnej problematiky a výber vhodných meracích prístrojov. Na čo 
najpresnejšie stanovenie elektrických vlastnosti biopaliva, sme vytvorili 8 rôznych vzoriek 
s rozdielnou koncentráciou zložky MERO. 
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Príprava vzoriek 

Bionafta pri výrobnom procese prechádza prevedením olejov a tukov na chemikálie, ktoré sa 
nazývajú monoalkylestery. Monoalkylestery sa často nazývajú aj metylestery mastných 
kyselín (FAME) a proces pri ktorom sa metylestery získavajú je esterifikácia. Pri procese 
esterifikácie sa využíva aj alkohol a to buď etanol alebo metanol, ktorý reaguje na olej. Vo 
väčšine prípadov sa pri procese esterifikácie používa metanol, ktorý je oproti etanolu oveľa 
lacnejší. Do procesu esterifikácie sa pridávajú ešte dva produkty a to katalyzátory a kyseliny 

 

Vzorec na výpočet koncentrácie MERO : 
 

�� ∗ 	�� � �� ∗ �� � �	�	 
 
Po následnej úprave rovnice : 
 

�	 �
�� ∗ �� � �� ∗ ��

�	
 

 
Kde : 
��,	�� – objem základného roztoku (ml) 
�� ,	�� – hmotnostné percento základného roztoku (%) 
�	 -  objem zmiešaného roztoku (ml) 
�	 – hmotnostné percento zmiešaného roztoku (%) 

 

Konduktometer Model 1152 

Na meranie elektrickej vodivosti sa používa digitálny konduktometer nazývaný model 1152, 
pomocou ktorého budeme elektrickú vodivosť merať priamo v požadovaných jednotkách a to 
v picoSiemens-och (
�.��) s nepresnosťou 2% (± 1 
�.��) a v rozsahu od 0 – 1999 

�.�� podľa normy ASTM D 2624. Konštrukcia konduktometra pozostáva z robustnej 
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elektricko-mechanickej konštrukcie , ktorá zabezpečuje , že je možné konduktometer 
používať jednoducho v laboratóriách ale aj priamo pri aplikáciách v teréne. 

Konduktometer pozostáva z veľkého digitálneho displeja z tekutých kryštálov ,a prístroj je  
napájaný z batérií. Merač je vybavený vymeniteľnou sondou, ktorá sa skladá z nehrdzavejúcej 
ocele s odnímateľným uzemňovacím drôtom. Samotná sonda sa ďalej skladá  z dvoch ďalších 
elektród , ktoré sú tiež z nerezovej ocele, na ktoré sa privedie konštantné napätie keď je sonda 
vložená do kvapalného paliva. 

 

Obr. 1 – Kondukometer Model 1152 
 

 

Obr. 2 – Meracia sonda kondukometra Model 1152 
Obr. 2   -Conductometer measuring probe Model 1152 
 
 
 
Špecifikácia digitálneho konduktometra :  
 

• Merací rozsah : 0-1999 ��.��� 
• Meracia presnosť : 2% (± 1 ��.���) 
• Indikátor prekročenia rozsahu : „1“ na ľavej strane displeja 
• Kalibrácia : Interný zdroj 
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• Ovládanie : 2 tlačidlá , meranie („M“) a kalibrovanie („C“)  

 

Magnetické miešadlo 
Podľa normy ASTM D 2624 je nutné merať vzorky bionafty pri rôznych teplotách 

a tak zistiť aj ich elektrickú vodivosť pri rôznych teplotách, preto sa pri meraní používa 
magnetické miešadlo IKA RTC Basic Safety Control s ohrevom. Na ohrev vzoriek slúži 
platňa  z hliníkovej zliatiny, ktorej teplota sa dá nastavovať pomocou otočného spínača na 
presne určené teploty. Miešadlo taktiež disponuje aj bezpečnostnými prvkami proti 
prekročeniu požadovanej teploty a miešadlo má taktiež zásuvku pre kontaktný teplomer alebo 
pre teplotné čidlo Pt100 na reguláciu a meranie teploty vzorky. Druhým otočným spínačom je 
možné nastaviť otáčky miešania vzorky, na miešanie sú vhodné magnetické miešadlá, ktoré 
rotujú na dne meranej vzorky. Krúženie miešadiel na dne vzorky zabezpečuje 
elektromagnetické pole vyvolávané miešacím prístrojom. 
 
Technické údaje magnetického miešadla : 

 

• Maximálny miešaní objem :  do 20 l 
• Priemer dosky : 35 mm 
• Rozsah otáčok : 50 až 1500 ot/����� 
• Ukazovateľ otáčok : Displej 
• Výkon ohrevu : 600W 
• Maximálna teplota povrchu platne : 310 °C 
• Krytie : IP42 

 

 
Obr.3 – Magnetické miešadlo IKA RTC 
Obr.3 - Magnetic stirrer IKA RTC 
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LCR Meter 821 Goodwill 
 
LCR Meter sa skladá z veľkého CCFL matrixového displeja v rozmere  240 x 128 

bodov, tým prehľadnejšie je  zobrazenie údajov a rozličných nastavení potrebných na 
meranie. Rozsah prevádzkovej teploty meracieho prístroja sa pohybuje od +10 °C do 50 °C . 

Testovacia frekvencia prístroja sa skladá z 504 krokov, kde je možne merať v rozsahu 
od 12 Hz až do 200 kHz a pri  režime skúšobnej rýchlosti sú na výber 3 kroky a to  Slow 
(pomalá rýchlosť), Medium (Stredná rýchlosť) a Fast ( vysoká rýchlosť ).  

LCR Metrom je možné merať až 6 elektrických vlastnosti a to konkrétne odpor, 
kapacitu, stratový činiteľ, indukčnosť, impedanciu a faktor kvality, samotné meranie sa 
vykonáva pomocou piatych testovacích módoch a to : R/Q, C/D, C/R, L/Q a L/R. 

 
Obr.4 – Merací prístroj LCR Meter 821 Goodwill 

 Obr.4- Measuring device LCR Meter 821 Goodwill 

Technické údaje meracieho prístroja LCR 821 Good Will:  

Odpor  R 0.00001Ω ~ 99999kΩ 
Kapacita  C 0.00001pF ~ 99999uF 
Indukcia  L 0.00001mH ~ 99999H 
Faktor kvality  Q 0.0001 ~ 9999 
Impedancia  |Z| 0.00001Ω ~ 99999kΩ  
Fázový posun  θ   -180.00° ~ 180.00°  
 

 
Valcový snímač 

Doskový valcový snímač slúži hlavne na meranie elektrických vlastnosti  rôznych 
materiálov. Konštrukcia valcového snímača pozostáva z dvoch  mosadzných kruhových 
elektród, ktorých plocha je S= 114, 389 mm2 a sú vzájomne od seba vzdialené l= 46,26 mm. 
Vrchná a spodná časť veka je vyrobená z duralu. 
Keramické sklo so svojou vysokou rezistivitou vytvára plašť nádoby, ktorej maximálny 
objem je 51 551,635 mm3. Vrchná elektróda, ktorá je pripojená ku veku nádoby je pomocou 
pružiny pritlačená konštantným tlakom na  meranú vzorku po uzavretí nádoby. 
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Obr.5  Valcový snímač 
Obr.5   Cylindrical sensor 
 
 
 

3 Výsledky a diskusia 

Odpor 

 Obr. 6  Grafická závislosť odporu od frekvencie všetkých vzoriek bionafty 
 
 Na Obr. 6 je zobrazená na x-ovej osi frekvencia v rozmedzí od 0 kHz až po 80 kHz 
a to z dôvodu lepšieho grafického zobrazenia. Vzorky pri vyššej frekvencií ako 75 kHz boli 
takmer nerozlíšiteľné. Z grafického znázornenia je možné vidieť, že vzorky s vyšším 
obsahom biozložky pri nízkych frekvenciách (0,1-1) kHz  dosahujú hodnoty v rozsahu (3679-
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3680) kΩ zatiaľ, čo vzorky s nižším obsahom biozložky dosahujú pri tej istej frekvencií hodnoty od 

(5022-5023) kΩ.Závislosti sme modelovali trendovými spojnicami exponenciálneho 
charakteru, ktoré najlepšie vystihujú dané priebehy. 
 Pri modelovaní sme vypočítali aj regresívnu rovnicu pre dané grafické zobrazenie 
všetkých vzoriek v závislosti od frekvencie, ktoré sú v Tab.  
 
Tab 1 Výpočet regresnej rovnice pre odpor v závislosti od frekvencie 
Tab 1  Calculation of regression equation for impedance as a function of frequency 
 

Závislosť odporu od frekvencie 

R² σ0(pS.m-1) k 
0.9678  4307.6  -0.07 

 
Impedancia 

 
 

 
Obr.7 Grafické znázornenie impedancie vo všetkých vzorkách bionafty v závislosti od 
frekvencie 
 
  
 
 Na Obr.7 je zobrazená na x-ovej osi frekvencia v rozmedzí od 0 kHz až po 20 kHz a to 
z dôvodu prehľadnejšieho grafického zobrazenia. Z grafického znázornenia je možné vidieť, 
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že vzorky s vyšším obsahom biozložky pri nízkych frekvenciách (0,1-1) kHz  dosahujú 
hodnoty v rozsahu (3678-3679) kΩ zatiaľ, čo vzorky s nižším obsahom biozložky dosahujú pri tej 

istej frekvencií hodnoty od (5023-5025) kΩ.Závislosti sme modelovali trendovými spojnicami 
exponenciálneho charakteru, ktoré najlepšie vystihujú dané priebehy. 
 Pri modelovaní sme vypočítali aj regresívnu rovnicu pre dané grafické zobrazenie 
všetkých vzoriek v závislosti od frekvencie, ktoré sú v Tab.  
 
Tab 2  Výpočet regresnej rovnice pre impedanciu v závislosti od frekvencie 
Tab 2  Calculation of regression equation for impedance as a function of frequency 
 
 

Závislosť impedancie od frekvencie 

R² σ0(pS.m-1) k 
 0.9725  5264.8  -0.048 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El. vodivosť 
Pri meraniach elektrickej vodivosti sme merali konduktivitu jednotlivých vzoriek bionafty 
vzhľadom na teplotu. Teplotné rozmedzie pri všetkých vzorkách sme nastavili od -5 °C až po 
30 °C. Meranie pri nižších teplotách nebolo možné zrealizovať, pretože vzorky boli až príliš 
tuhé na meranie. Pri meraní elektrickej vodivosti sme použili aj regresnú analýzu, pretože 
nepoznáme typy a konštanty funkcie. Vzhľadom k tomu, že sú veličiny na seba vzájomne 
závislé (štatisticky ) je nutné urobiť koreláciu. Pre každé meranie sme vypočítali regresnú 
rovnicu v exponenciálnom tvare. 
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Obr. 8  Grafický model závislosti el. vodivosti od teploty  84,50% bionafty 
Obr. 8  Graphical model of el. conductivity from teperature of 84,50 % biodiesel 
  
 Na Obr. 8 je zobrazená grafická závislosť konduktivity 84% bionafty od teploty. 

Po vypočítaní regresnej rovnice sme zistili že hodnota koeficientu determinácie R² = 
0.991, čo nás informuje že ak túto získanú hodnotu ešte vynásobíme krát 100 , tak sme zistili 
že nami vypočítaná regresná rovnica mala na 99,1 % správny priebeh danej závislosti.  

Výpočet regresnej rovnice pre zvolený grafický model je uvedený v Tab.1 

 

Tab. 1 Vypočítané hodnoty regresnej rovnice pre 84% bionaftu 

Tab. 1 Calculated values of the regression equation for 84 % biodiesel  

84,50 % bionafta 

R² σ0(pS.m-1) k 
 0,991  585,98  0.0414 
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Obr.9 Grafický model závislosti el. vodivosti od teploty  69% bionafty 
Obr. 9  Graphical model of el. conductivity from teperature of 84,50 % biodiesel 
 

Na Obr. 9 je zobrazená grafická závislosť konduktivity 69% bionafty od teploty. 
Výpočet regresnej rovnice pre zvolený grafický model je uvedený v Tab.2 
 
Tab. 2 Vypočítané hodnoty regresnej rovnice pre 69% bionaftu 

Tab. 2 Calculated values of the regression equation for 69% biodiesel 

69 %  bionafta 

R² σ0(pS.m-1) k 
0,9846 479,82  0,0369 
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Obr.10 -  Grafický model závislosti el. vodivosti od teploty  62,80% bionafty 
 

Na Obr. 10 je zobrazená grafická závislosť konduktivity 62,80% bionafty od teploty. 
Výpočet regresnej rovnice pre zvolený grafický model je uvedený v Tab.3 

 

Tab. 3 Vypočítané hodnoty regresnej rovnice pre 62,80% bionaftu. 

Tab. 3 Calculated values of the regression equation for 62,80 % biodiesel 

62,80 % bionafta 

R² σ0(pS.m-1) k 
0.9925 464.27 0.0337 
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Obr.11 – Súhrnné grafické zobrazenie všetkých nameraných vzoriek bionafty 
 

Podľa grafického zobrazenia je možné vidieť, že 86,80% bionafta  má pri 30 °C maximálnu 
možnú merateľnú hodnotu a to 1999 pS.m-1 zatiaľ čo 22,40 % bionafta má pri tej istej teplote 
len 653 pS.m-1  takže má o 3- krát menšiu vodivosť.  

Pri teplote -5 °C má  86,80% bionafta hodnotu 502 pS.m-1  čo je iba o 1,7 násobok vyššia 
hodnota ako pri   22,40 % bionafte  pri rovnakej teplote. 

Z grafu je teda možné potvrdiť Arheniovu teóriu o tom, že rôzne fyzikálne procesy 
a chemické reakcie urýchľuje zvýšenie teploty.  
  

 

 

 

 

4 Záver 

 
Cieľom našej práce bolo využitie meracieho reťazca na experimentálne určenie 

elektrických vlastnosti rôznych druhov biopalív. Z nameraných výsledkov sme vyrobili 
grafické modely pre elektrickú vodivosť, kapacitu, impedanciu a odpor v jednotlivých 
vzorkách biopaliva. Na základe grafického modelu elektrickej vodivosti sa nám podarilo zisiť 
, že na elektrickú vodivosť vplývajú dva faktory , kde prvým faktorom je teplota samotného 
biopaliva a druhým faktorom je stúpajúca rýchlosť pohybu iónov. Podľa Obr. 8 – 11 je možné 
vidieť, že konduktivita exponenciálne stúpa vzhľadom na ovplyvňujúce faktory. Taktiež 
môžeme dedukovať, že samotná biozložka v bežnej nafte zohráva veľkú rolu, kedže na 
elektrickú vodivosť vplýva aj samotná koncentrácia bioložky v bežnom palive, čo je 
spôsobené rôznými chemickými zloženiami biopaliva a nafty. Meranie konduktivity 
v biopalive sa považuje za jednu z najdôležitejších elektrických vlastností, pretože palivá sa 
bežne čerpajú pomocou vysokorýchlostných filtrov a pri nízkej konduktivite paliva dochádza 

0

500

1000

1500

2000

2500

-5 0 5 10 15 20 25 30

k
o
n
d
u
k
ti
v
it
a
 
(p
s/
m
)

Teplota (°C)

213 z 408DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221670



k nahromadeniu statickej energie, čo by mohlo viest k samotnému výboju vo forme iskry. 
Keďže biopalivo má vysokú horľavosť, samotná iskra by mohla spôsobiť výbuch pri 
prečerpávaní. Z jednotlivých výsledkov meraní odporu, kapacity a impedancie je vidieť, že 
pri nízkych frekvenciách majú všetky elektrické vlastnosti vysoké  hodnoty a pri vyšších 
frekvenciach od 75 – 200 kHz  sa hodnoty ychlo znižujú. 
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Súhrn 

Práca sa zaoberá využitím meracieho reťazca za účelom experimentálneho stanovenia 
elektrických vlastností v biopalive. Práca sa zaoberá v teoretickej časti jednotlivým 
prehľadom o rôznych druhoch a vlastnostiach biopaliv. Vo výskumnej časti sa práca zaoberá 
naštudovaním a získaním vzoriek na meranie, opísaniu meracích zariadení a podrobnému 
chronologickému plánu postupu pri meraní. Z nameraných elektrických vlastnosti boli 
vytvorené prehľadné a presné popísané jednotlivé tabuľky a grafy pre každú vzorku. V závere 
práce sa zhodnotili výsledky meraní. Z meraní vyplýva že odpor, kapacita a impedancia pri 
zvyšovaní frekvencie klesá. Elektrická vodivosť exponenciálne stúpa vzhľadom na 
ovplyvňujúce faktory. 

  

Kľúčové slová: biopalivo, B100 , elektrické vlastnosti, nafta , konduktivita, rastlinný olej 
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ANALÝZA VLHKOSTI TUHÝCH BIOPALÍV PRE 
VÝROBU ELEKTRICKEJ ENERGIE A TEPLA VO 

VYBRANOM PODNIKU 
HUMIDITY ANALYSIS OF SOLID BIOFUELS FOR 

ELECTRICITY AND HEAT GENERATION IN THE 
SELECTED COMPANY 

 
GABRIEL LÜTTMERDING – ROMAN GÁLIK 

 

Abstract  

Wood chips, as a result of wood processing, are one of the main sources  
for the production of electricity and heat, in other words as fuel in the cogeneration process. 
Slovakia has huge sources of wood biomass, which are, unfortunately, only to a lesser extent 
really used today. In this work, we focus on the measurement of the relative humidity of wood 
chips, in order to verify the measuring device bma-2 humimeter from the company schaller. 
For the analysis of relative humidity, we selected two main samples provided by the selected 
company. By evaluating the results, we got an accurate picture of whether the measuring 
device guarantees accurate evaluation of the measured results. 

 
Key words: wood chips, moisture, humimeter 

 

1 Úvod 

Biomasa patrí medzi najstaršie využívané zdroje energie, ale ako taká nie je palivom. 
Biomasa je definovaná ako rastlinný materiál, ktorý je možné využiť ako palivo pre jej 
energetický obsah. Biomasou teda myslíme organickú hmotu rastlinného, alebo živočíšneho 
pôvodu. Tá môže pochádzať z poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárskeho priemyslu, 
výroby papiera a buničiny, atď. Ďalej ju možno získavať ako odpadový produkt  
z poľnohospodárskej a priemyselnej činnosti, alebo z komunálneho odpadu. [1]. Drevo  
je jedným zo zdrojov, ktorý nám ponúka príroda. Jeho využitie a použitie je rôznorodé,  
v závislosti od spôsobu jeho spracovania, alebo využitia ako takého. Drevo bolo od nepamäti 
významným zdrojom tepla, postupom času sa začalo opracovávať a zhutňovať, aby bolo jeho 
využitie účelné a slúžilo tak pre potreby v akejkoľvek oblasti ľudskej činnosti [2]. Štiepky  
sú častice rastlinnej alebo drevnej biomasy, vyrábané štiepkovačom, alebo sekačkou 
(drvičom) s veľkosťou približne 2-3 cm. Pre energetické účely sa používajú štiepky 
z kvalitnej drevnej biomasy, obsahujúcej kôru a stromovú zeleň. Používa sa aj drvina 
(štiepka) z biomateriálu obsahujúceho neorganické prímesy, ktoré pred spálením treba 
odseparovať: pne (obsahujú zeminu a kamene), nábytok (kovanie, sklo), stavebný materiál 
(kov, betón), a pod. Drevné a rastlinné štiepky sú vhodné pre spaľovanie v zariadeniach 
s vyššími a vysokými  
výkonmi - kotolne, centrálne zdroje tepla. Dôležitými parametrami pri spaľovaní štiepok  
sú obsah vody v biomase, výhrevnosť a kvalita, ktoré významnou mierou vplývajú na proces 
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horenia a množstvo vyprodukovaného tepla. Výhrevnosť suchej štiepky je oveľa vyššia,  
ako mokrej [3]. V našej práci sme si stanovili hypotézu, podľa ktorej rozdiel medzi vlhkosťou 
drevnej štiepky odmeranej prístrojom Schaller humimeter BMA-2 a následne analyzovaním 
tejto vzorky v sušiarni nebude väčší ako ± 1 %. 

2 Materiál a metódy 

Merania pre túto prácu sme vykonali vo vybranom podniku, kde sa využíva drevná 
štiepka ako zdroj pre výrobu energie v procese kogenerácie. Merania sme uskutočnili 
pomocou prístroja BMA-2 humimeter. Postupovali sme tak, že najskôr sa merala relatívna 
vlhkosť vzorky s prístrojom humimeter a následne sa relatívna vlhkosť tej istej vzorky 
zmerala  
aj v sušiarni. Z dosiahnutých výsledkov sme vypočítali rozdiel. Podľa požiadaviek podniku 
bol za prijateľný považovaný rozdiel max. ± 1 %. Merania sme vykonávali 15 krát pre každý 
druh drevnej štiepky. Všetky výsledky boli spracované v tabuľkách a graficky, kde sa 
znázornil rozdiel relatívnej vlhkosti prevyšujúci maximálnu prijateľnú odchýlku. 
 
Charakteristika meracieho prístroja Schaller humimeter BMA-2 

 
Humimeter BMA-2 je vylepšená verzia vlhkomera humimeter BMA, disponuje 

vstavanou tlačiarňou pre tlač výsledkov meraní. Na obr. 1  môžeme vidieť prístroj humimeter 
BMA-2 a jeho hlavné časti. 

 

 
Obr. 1 BMA-2 – hlavné časti [4] 

Fig. 1 BMA – main parts [4] 
 
kde: 
1 - kontrolný panel a displej,  
2 - merací box,  
3 - zásuvka,  

4 - USB port,  
5 - napájanie. 
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V tab. 1 sú uvedené technické dáta prístroja humimeter BMA-2. 
 

Tab. 1 Technické dáta prístoja BMA-2 [4] 
Tab. 1 Technical data of BMA-2 device [4] 

Zobrazenie výsledkov (rozlíšenie) 0,1 % obsahu vody 
Merací rozsah 5 až 70 % obsahu vody (v závislosti od materiálu) 

Pracovná teplota 0 °C až + 50 °C 
Skladovacia teplota - 20 °C až + 60 °C 

Teplotný senzor infračervený (bezkontaktný) 
Teplotná kompenzácia Automatická 
Objem meracej nádoby 12 l 

Napájanie 100-240 VAC, 1 A, 50-60 Hz 
Zásuvka Schuko plug, CEE 7/16 
Displej 128 x 64 matrix displej, podsvietený 

Rozmery (šírka x hĺbka x výška) 432 x 282 x 862 mm 
Váha 29 kg (vrátane meracej nádoby) 

Stupeň ochrany IP 40 

 
 

Charakteristika analyzovaných drohov drevnej štiepky 
 
Pred začiatkom meraní sme si zvolili štyri druhy drevnej štiepky. Z dôvodu dodržania 

požadovaného rozsahu príspevku sme vybrali dve vzorky. Každý druh bol špecifický svojim 
opisom, frakciou, zložením a pomerom drevín. Nasledujúce názvy druhov drevnej štiepky  
sa zhodujú s názvom krivky v meracom prístroji, viď tab. 2 a 3: 
 

Tab. 2 Charakteristika „Drevná štiepka z ihličnatého dreva“ 
Tab. 2 „Softwood chips“ characteristic 

Opis z guľatiny a konárov, jemná frakcia je z malých konárov, kôry, ihličia 
Frakcia štiepka má cca. 20 mm (od 3,15 mm do 45 mm) 
Zloženie viac ako 2/3 z mäkkých drevín, zvyšok môžu byť tvrdšie dreviny 

Pomer drevín 2/3 je smrek / jedľa / borovica / smrekovec / breza / topoľ / vŕba 

 
Tab. 3 Charakteristika „Jemná drevná štiepka“ 
Tab. 3 „Fine wood chips“ characteristic 

Opis hlavná časť je jemná frakcia z malých konárov, kôry, krovia 
Frakcia štiepka má cca. 15 mm (od 3,15 mm do 16 mm) 
Zloženie menej ako 1/3 je z tvrdých drevín, ostatné môžu byť mäkšie 

Pomer drevín dub / buk / hrab / smrek / jedľa / borovica 

 
 
 
Spôsob analýzy a vyhodnotenie výsledkov 

 
Drevná štiepka obsahuje určité množstvo vody. Dôležitou vlastnosťou biomasy  

je vlhkosť, ktorá má určitý vplyv na samotnú výhrevnosť pri jej spaľovaní. Vlhkosť materiálu 
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je pomer hmostnosti vody, ktorú obsahuje daný materiál, k hmotnosti suchého, alebo vlhkého 
materiálu, vyjadrený v %. 

V praxi sa používajú dva spôsoby stanovenie vlhkosti. Ide o absolútnu a relatívnu 
vlhkosť. Pre naše potreby meraní sme používali vzorec výpočtu relatívnej vlhkosti. 
 
 
Relatívna vlhkosť sa vzťahuje k pôvodnej hmotnosti [1]: 
 

� =	
(���	��)

��
	 . 100,%         (1) 

kde: 
�	- relatívna vlhkosť, % 
�� - hmotnosť vzorky pred vysušením, 
�� - hmotnosť vzorky po vysušení. 
 

3 Výsledky a diskusia 

Drevná štiepka z ihličnatého dreva 
 
Analýzou sme zistili, že ani v jednom z 15 meraní sa nameraná vlhkosť a následne 

vypočítaný rozdiel nepriblížil k hranici stanovenej podnikom, teda ± 1 %. Priemerný rozdiel 
vlhkostí bol - 4,4 %, maximálny rozdiel vlhkostí bol + 11,6 %, minimálny rozdiel vlhkostí  
bol – 12,5 %. Na obr. 2 sú znázornené rozdiely vlhkostí počas 15 meraní s vyznačením 
prípustnej minimálnej a maximálnej hranice stanovenej podnikom. 
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Obr. 2 Drevná štiepka z ihličnatého dreva 

Fig. 2 Softwood chips 

Jemná drevná štiepka 
 

Analýzou sme zistili, že v 5 z 15 prípadov bol nameraný a následne vypočítaný rozdiel 
vlhkostí v hraniciach stanovených podnikom, teda ± 1 %. Priemerný rozdiel vlhkostí  
bol + 1,7 %, maximálny rozdiel vlhkostí bol + 5,3 %, minimálny rozdiel vlhkostí bol - 0,9 %.  
Na obr. 3 sú znázornené rozdiely vlhkostí počas 15 meraní s vyznačením prípustnej 
minimálnej a maximálnej hranice stanovenej podnikom. 
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Obr. 3 Jemná drevná štiepka 
Fig. 3 Fine wood chips 

 
Minimálna a maximálna prípustná hranica ± 1 % 

 
Pri dodržaní hranice ± 1 %, požadovanej vybraným podnikom, sme najviac 

zodpovedajúcich výsledkov namerali u druhu „Jemná drevná štiepka“ s počtom 5 výsledkov, 
najmenej u druhu „Drevná štiepka z ihličnatého dreva“ bez žiadneho zodpovedajúceho 
výsledku. Obr. 4 ukazuje porovnanie počtu zodpovedajúcich a nezodpovedajúcich výsledkov 
meraní pri hranici ± 1 %.  
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Obr. 4 Počet zodpovedajúcich a nezodpovedajúcich výsledkov pri povolenej hranici ± 1 % 

Fig. 4 Number of matching and non-matching results within the permitted limit ± 1 % 

 

4 Záver 

Z výsledkov našej práce vyplynulo, že stanovená hypotéza bola zamietnutá. Dôvody 
vyššieho rozdielu vlhkostí môžu byť nasledovné: nehomogénne zloženie drevnej štiepky, 
ktoré sa nedá vždy zaistiť v maximálnej možnej miere, ako aj nedostatočné uskladnenie 
drevnej štiepky, nakoľko je dosť finančne náročné pokryť všetko množstvo dostatočnými 
priestormi, ktoré by mohli zaistiť dostatočnú ochranu pred vonkajšími vplyvmi. Tieto dôvody 
ovplyvňujú vlhkosť drevnej štiepky, ktorá výrazne vplývala na výsledky namerané 
prístrojom. Taktiež  
sme zistili, že vysoké výkyvy vo výsledkoch  meraní druhu „drevná štiepka z ihličnatého 
dreva“ mohlo spôsobiť nehomogénne zloženie, nakoľko sa v značnej miere vyskytuje v tomto 
druhu štiepky aj ihličie, ktoré samo o sebe obsahuje značný podiel vlhkosti, na rozdiel od 
druhu „jemná drevná štiepka“, ktorá má vysoko homogénne zloženie. 
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Súhrn 

Drevná štiepka, ako výsledok spracovania dreva, patrí medzi jeden z hlavných 
zdrojov, pre výrobu elektrickej energie a tepla, inak povedané ako palivo v procese 
kogenerácie. Slovensko má obrovské zdroje drevnej biomasy, ktoré sú v dnešnej dobe,  
žiaľ len v menšej miere naozaj využité. V tejto práci sa venujeme meraníu relatívnej vlhkosti 
drevnej štiepky, za účelom overenia meracieho prístroja BMA-2 humimeter od firmy 
Schaller. Pre analýzu relatívnej vlhkosti sme vybrali dve hlavné vzorky, poskytnuté vybraným 
podnikom. Vyhodnotením výsledkov sme dostali presný obraz o tom, či merací prístroj 
zaručuje presné vyhodnocovanie nameraných výsledkov. 

Kľúčové slová: drevná štiepka, vlhkosť, humimeter 
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DÔLEŽITÉ OTÁZKY SPOJENÉ S TEPLOTNÝM 
NAMÁHANÍM PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN – IMPORTANT 

QUESTIONS RELATED TO THERMAL STRESS OF SURGE 
PROTECTIVE DEVICES 

VLADIMÍR MADOLA – ONDREJ LUKÁČ 
 

Abstract  

The paper deals with thermal stress of surge protection when subjected to tests according to 
technical standard. The results show the course of temperatures on the surface of the selected 
relay after the application of current pulses, which simulate the operating conditions of the 
overvoltage protection in accordance with the technical standard. The issue of overvoltage 
effects is an intensively solved issue. We present a possible comparison of the energy effects 
of current pulses of different shapes. 

Key words: overvoltage, lighting impulse, varistor, temperature 
 

1 Úvod 

 Rozvojom polovodičovej techniky vzrástli nároky na ochranu (zvlášť spomenutých) 
elektrických zariadení pred účinkami prepätí, najmä z hospodársko – ekonomických dôvodov. 
Pod pojmom prepätie rozumieme prechodový jav, ktorý je časovo determinovaný a počas 
ktorého je napätie v elektrickej sústave vyššie ako menovité napätie.  

Objavom varistoru vznikol elektrotechnický prvok, ktorý našiel uplatnenie pri 
aplikácií na obmedzovanie napätia. Varistor je nelineárny odpor, ktorý má ostrú voltampérovú 
charakteristiku nespojitú v charakteristickom bode, ktorý delí oblasť minoritnej konduktancie 
varistoru ku konduktancií rázovej (obr. 1). 

 
Obr. 1 Typická voltampérová charakteristika varistora 

 Typical volt – amperic characteristic of varistor Fig. 1
(Glasa, 2012) 
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Testovanie prepäťových ochrán podlieha štandardizácií. Základné delenie prepäťovej 
ochrany v sfére nízkeho napätia je na triedy ochrany pred prepätím.  

Táto selekcia je na základe napäťovej ochrannej hladiny Up, pod ktorou rozumieme 
maximálne namerané napätie na prepäťovej ochrane v počas privedenia prepäťového 
impulzu. Podľa napäťovej ochrannej hladiny delíme prepäťové ochrany na: 

- zvodič triedy B (Up ≤ 4 kV),  
- zvodič triedy C (Up ≤ 2,5 kV) a 
- zvodič triedy D (Up ≤ 1,5 kV). 

 
Trieda B slúži na ochranu chránenej elektrickej sústavy pred účinkami prepätí 

spôsobených atmosférickými javmi. Trieda C chráni elektrické zariadenia pred 
interferenčnými prepätiami spôsobenými najmä rázovitou záťažou, impedancií reakčných 
komplexorov alebo neodrušené výkonové spínanie. Trieda D (najjemnejší stupeň) chráni 
priamo dané zariadenie (el. zásuvka) pred účinkami elektromagnetických interferenčných 
prejavov kauzálne spôsobujúce prepätie (predmet ochrany sú najmä počítače). Časový 
horizont prepätí sa pohybuje v ráde 10-3 s až 10-6 s, pričom dochádza k amplitúdam         
v ráde 103 A.  

Metodiku testovania prepäťových ochrán pre inštalácie do 1000 V podrobne rieši 
technická norma STN EN 61643-11:2013. Z hľadiska skúšok prepäťových ochrán rozlišujeme 
skúšky prúdovým impulzom alebo napäťovým impulzom. Technická prax pozná mnoho 
tvarov testovacích impulzov. Z nich najviac používané sú tvary 10/350 a 8/20. Uvedená 
notácia podielnym skalárom je determinovaná nasledovne: Čitateľ udáva čas nábehu impulzu 
do hodnoty 90 % svojho maxima v µs. Menovateľ udáva čas dobehu impulzu do dosiahnutia 
hodnoty 50 % svojho maxima v zápornej derivácií (obr. 2). 

 
Obr. 2 Typický časový priebeh prúdového impulzu 10/350 

 Typical time function of lighting impulse 10/350 Fig. 2
(Floating Roof Tank Earthing Strategies - Bypass conductors for lightning) 

Prúdový impulz 10/350 simuluje účinky prepätí spôsobených atmosférickými javmi, 
čiže prírodnými zdrojmi. Impulz 8/20 simuluje účinky prepätí, ktoré vznikajú v elektrickej 
sieti vplyvom rázovitosti záťaží, interferencií, teda kauzálne elektrickými strojmi a teda 
umelými zdrojmi. 

Zo skúšobných metód spomenieme skúšku prevádzkovým zaťažovacím cyklom, ktorá 
v zmysle normovej metodiky má za cieľ simulovať pracovné podmienky prepäťovej ochrany 
pri inštalácií v zmysle pokynov výrobcu.  

 Z parametrov prepäťových ochrán spomenieme amplitúdu bleskového prúdu Iimp, 
ktorá znamená amplitúdu prúdového impulzu 10/350, amplitúdu nominálneho prúdu In, ktorá 
značí hodnotu amplitúdy nominálneho prúdového impulzu 8/20, amplitúdu maximálneho - 
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- prúdu Imax, ktorá značí maximálny prúdový impulz 8/20, ktorý je prepäťová ochrana 
schopná bezpečne zviesť, maximálne napájacie napätie prepäťovej ochrany Uc 
a v neposlednom rade už spomenutú napäťovú ochrannú hladinu Up. Vybrali sme 
najdôležitejšie parametre z hľadiska cieľu tohto príspevku.  

2 Materiál a metódy 

Za objekt výskumu sme si zvolili prepäťovú ochranu od výrobcu Kiwa sk. Jedná sa 
o zvodič bleskových prepätí kombinovaného typu na báze varistoru PO I 280 V/12,5 kA. 
Vybrané parametre zvolenej prepäťovej ochrany sú v tab. 1. Boli použité 2 kusy uvedenej 
prepäťovej ochrany.  

Tab. 1 Vybrané parametre prepäťovej ochrany PO I 280 V / 12,5 kA 
Tab. 1 Some parameters of surge protection device type PO I 280 V / 12,5 kA 

Parameter Hodnota (jednotka) 

Iimp 12,5 (kA) 
In 30 (kA) 

Imax 50 (kA) 
Uc ~ 280 (V) 
Up < 1,3 (kV) 

 
Vybranú prepäťovú ochranu sme podrobili testovaniu prúdovými impulzmi tvaru 8/20 

a 10/350 v zmysle skúšobných postupov podľa STN EN 61643-11:2013. Vykonali sme 
skúšku prevádzkovým zaťažovacím cyklom triedy II a skúšku dodatočným zaťažovacím 
cyklom triedy I. Pri skúške prevádzkovým zaťažovacím cyklom triedy II sú na testovanú 
prepäťovú ochranu aplikované 3 skupiny po 5 prúdových impulzov tvaru 8/20 o amplitúde In 
(v našom prípade 30 kA). Keďže sme si zvolili prepäťovú ochranu kombinovaného typu, 
a ktorá vyhovuje aj triede I, následne vykonáme skúšku dodatočným zaťažovacím cyklom 
triedy I. Pri tejto skúške je na skúšanú prepäťovú ochranu aplikovaná 1 skupina po 5 
prúdových impulzoch tvaru 10/350 stupňovito o amplitúdach (10 – 25 – 50 – 75 – 100) % 
Iimp.  

Po poslednom prúdovom impulze v každej skupine v prípade skúšky prevádzkovým 
zaťažovacím cyklom triedy II bola skúšaná prepäťová ochrana ponechaná v držiaku a po dobu 
5 minút bola monitorovaná jej povrchová teplota bezkontaktným infračerveným teplomerom 
Raytek Raynger MX. Obdobne bola monitorovaná teplota na skúšaných prepäťových 
ochranách aj v prípade skúšky dodatočným zaťažovacím cyklom triedy I.  

Pre generovanie prúdových impulzov bolo použité špeciálne zariadenie, tzv. Generátor 
prúdovej vlny, nachádzajúci sa v skúšobnom stredisku podniku KIWA sk. Disponuje rôznymi 
konfiguráciami tvarov prúdových impulzov, v prípade prúdového impulzu 8/20 je možné 
dosahovať amplitúdy prúdov do 70 kA, v prípade impulzu 10/350 do hodnoty 25 kA.  

Všetky prúdové a napäťové priebehy boli zaznamenané osciloskopicky použitím 
osciloskopu TiePie HS4. Jedná sa o 4 – kanálový osciloskop s maximálnym vstupom             
± 80 V AC/DC, vzorkovacou frekvenciou max. 50 MHz a vstupnou impedanciou 2 MΩ so 
zaradením prúdového snímaču Pearson model 1423 o maximálnom prúde 500 kA, pracujúci 
na elektromagnetickom princípe a napäťového snímaču Tektronix P6015A o deliacom 
pomere 1 : 1000.   

Pre vyhodnotenie osciloskopických záznamov bol okrem obslužného programu HS4, 
ktorý je dodávaný s použitým osciloskopom, naprogramovaná jednoduchá aplikácia v jazyku 
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C#, v prostredí Visual Studio 2017, ktorá nám uľahčila výpočty pri tzv. špecifickej energií, 
pre ktorú platí vzťah (1). Naprogramovaná aplikácia umožňuje okrem výpočtu špecifickej 
energie zobrazenie vybraných údajov v konkrétnom dátovom súbore, alebo grafický výstup 
osciloskopického priebehu, ktorý bol predtým uložený vo formáte .dat.  

�� � 	� ���	
	��
�

                                                                                               (1)  
 
Kde:  JI – špecifická energia, J Ω-1 
  i(t) – elektrický prúd, A 
  dt – časový diferenciál, s 
Where: JI – specific energy, J Ω-1 
  i(t) – electric current, A 
  dt – differential of time, s 

3 Výsledky a diskusia 

Vzhľadom na rozsah nameraných údajov, uvádzame v tab. 2 namerané hodnoty teplôt 
po aplikovaní 1. skupiny 5 prúdových impulzov tvaru 8/20, nakoľko v tomto súbore 
nameraných teplotných údajov sme pozorovali najvyššie diferenciály teplôt bezprostredne po 
aplikovaní danej skupiny prúdových impulzov a pred samotnou skúškou.  

Tab. 2 Namerané hodnoty teplôt na skúšaných prepäťových ochranách po 1. skupine 
prúdových impulzov tvaru 8/20 (In = 30 kA) 

Tab. 2 Measured values of temperatures on tested overvoltage protections after 1. group of 
current pulses of form 8/20 (In = 30 kA) 

Vzorka 
č. 

Teplota (°C) 
Pred 

skúškou 
Po 

skúške 
Po 1. 
min. 

Po 2. 
min. 

Po 3. 
min. 

Po 4. 
min. 

Po 5. 
min. 

1 20,3 76,8 73,5 68,5 63,6 59,9 55,6 
2 22 56,8 58,1 56,8 55,5 52 49,5 

 

 
Obr. 3 Priebeh teplôt na skúšaných prepäťových ochranách po aplikovaní 1. skupiny 

prúdových impulzov tvaru 8/20 
 Time function of temperatures on tested overvoltage protections after application of Fig. 3

1st group of current pulses of shape 8/20 
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Ako je zrejmé z obr. 3 a tab. 2, zvýšený diferenciál teploty pred skúškou 
a bezprostredne po skúške (∆T = 56,5 °C) v prípade vzorky č. 1 (vz. 1) má za následok 
nelineárny jav ochladzovania. Vzorka č. 2 (vz. 2) vykazuje diferenciál teploty pred skúškou 
a bezprostredne po skúške (∆T = 34,8 °C) nižší ako v predchádzajúcom prípade. 
Analyzovaním špecifických energií po daných impulzoch sme zistili, že špecifická energia 
v prípade vz. 1 bola o hodnote JI = 14,099 kJ Ω-1 a v prípade vz. 2 bola špecifická energia 
vyčíslená na hodnotu JI = 13,900 kJ Ω-1. Zmeraním varistorového napätia Uvar (referenčná 
hodnota napätia pri prúde 1 mA) bolo zistené, že pred skúškou mala vz. 1 Uvar = 432 V a vz. 2 
Uvar = 428 V. Je zrejmé, že i malá diferencia v prípade referenčného bodu má za následok 
značné energetické a teplotné rozdiely. Treba brať na zreteľ aj fakt, že sme použili 2 vzorky 
skúšanej prepäťovej ochrany.  

Následne bola na oboch skúšaných prepäťových ochranách vykonaná skúška 
dodatočným zaťažovacím cyklom triedy I. Vzhľadom na množstvo nameraných údajov sú 
v tab. 3 uvedené namerané teploty po aplikovaní prúdového impulzu tvaru 10/350 
o amplitúde 75 % Iimp (12,5 kA).  

Tab. 3 Namerané hodnoty teplôt na skúšaných prepäťových ochranách po aplikovaní 
prúdového impulzu tvaru 10/350 (75% Iimp) 

Tab. 3 Measured temperature values on the tested surge protectors after application of a 
current pulse of the shape 10/350 (75% Iimp) 

Vzorka 
č. 

Teplota (°C) 
Pred 

skúškou 
Po 

skúške 
Po 1. 
min. 

Po 2. 
min. 

Po 3. 
min. 

Po 4. 
min. 

Po 5. 
min. 

1 26,9 59,3 72,0 69,8 65,8 61,3 57,5 
2 26,2 53,3 64,4 62,9 60,2 57,0 54,2 

 

 
Obr. 4 Priebeh teplôt na skúšaných prepäťových ochranách po aplikovaní prúdového impulzu 

tvaru 10/350 o amplitúde 75 % Iimp 
 Time function of temperatures on tested overvoltage protections after application of Fig. 4

current pulse of shape 10/350 with amplitude of 75% Iimp 

Ako je zrejmé z obr. 4 a tab. 3, pri aplikovaní prúdového impulzu tvaru 10/350 
o amplitúde 75 % Iimp (75% z 12,5 kA) k podobným teplotným účinkom ako v prípade 
prúdového impulzu tvaru 8/20 o amplitúde In (30 kA). V prípade prúdového impulzu tvaru 
10/350 boli zistené špecifické energie pre vz. 1 o hodnote JI = 22,806 kJ Ω-1 a pre vz. 2 

228 z 408DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221670



o hodnote JI = 22,664 kJ Ω-1. Komplexný prehľad nameraných napätí a prúdov na skúšaných 
prepäťových ochranách je v tab. 4.  

Tab. 4 Namerané a vypočítané obvodové veličiny pre skúšku dodatočným zaťažovacím 
cyklom triedy I 

Tab. 4 Measured and calculated circuit quantities for the class I additional load cycle test 
- vz. č. Iimp, kA Ur, V JI, kJ Ω-1 

0,1 Iimp 
1,25 kA 

1 1,426 666 0,540 
2 1,393 582 0,521 

0,25 Iimp 
3,13 kA 

1 3,848 550 3,850 
2 3,825 590 3,799 

0,5 Iimp 
6,25 kA 

1 6,231 580 10,172 
2 6,192 610 10,085 

0,75 Iimp 
9,38 kA 

1 9,298 787 22,806 
2 9,366 828 22,664 

1,0 Iimp 
12,5 kA 

1 12,833 717 43,518 
2 11,671 851 35,404 

 

 
Obr. 5 Priebeh špecifickej energie v závislosti na amplitúde prúdu tvaru 10/350 

 Graph of specific energy as a function of current amplitude of shape 10/350 Fig. 5

Ako je zrejmé z obr. 5, parabolická závislosť špecifickej energie na prúdovej 
amplitúde je plne v súhlase so vzťahom (1), kde nezávislá premenná je v kvadratickom 
vzťahu na špecifickej energií ako závislej premennej v časovom integráli.  

Vzhľadom na rozdielne špecifické energie JI, ako aj na celkové trvania prúdových 
impulzov tvaru 8/20 a 10/350, pre vzájomné porovnanie zaveďme implicitný faktor časovosti 
špecifickej energie vzhľadom na trvanie impulzu (Lagrangeova veta o strednej hodnote 
funkcie) κ.   

 

 � 	
��

��
�	

� ���	�	���

��
                                                                                                (2) 

Kde:  κ – časový faktor špecifickej energie, W 
  JI – špecifická energia, J Ω-1 
  i(t) – elektrický prúd, A 
  dt – časový diferenciál, s 
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  t2 – čas dosiahnutia 50% hodnoty prúdového maxima i(t), s 
Where: κ – time factor of specific energy, W 
  JI – specific energy, J Ω-1 
  i(t) – electric current, A 
  dt – differential of time, s 
  t2 – time of reaching 50% of the value of the current maximum i (t), s 
 
Aplikovaním vzťahu (2) na špecifické energie v prípade prúdového impulzu 8/20 sme 

zistili faktor κ pre vz. 1 κ = 704,95 MW a pre vz. 2 κ = 695 MW. V prípade prúdového 
impulzu 10/350 o amplitúde 75% z Iimp sú hodnoty faktoru κ pre vz. 1 κ = 65,16 MW a pre    
vz. 2 κ = 64,754 MW. Pri porovnaní absolútnych hodnôt špecifických energií je zrejmé, že 
v prípade prúdového impulzu 8/20 sú špecifické energie nižšie o 38 %, avšak teplotné 
maximum je vyššie práve v prípade prúdového impulzu tvaru 8/20 (tab. 2). Je zrejmé, že 
v celkovom energetickom pohľade na prúdové impulzy, simulujúce skutočné prepätia, nie je 
dôležitá absolútna hodnota špecifickej energie (ktorá je normalizovaná), ale aj samotný čas, 
za ktorý je uvoľnená.  

 
Obr. 6 Prúdový impulz o amplitúde 100% Iimp (12,5 kA) tvaru 10/350 (tab. 4) v C# 

 Current pulse with amplitude 100% Iimp (12,5 kA) shape 10/350 (tab. 4) in C# Fig. 6

Obr. 6 zobrazuje grafický výstup z aplikácie, naprogramovanej v jazyku C#. Pre 
grafický výstup sme použili voľne šíriteľnú knižnicu ZedGraph. Daná aplikácia je použiteľná 
len pre dátový súbor definovanej konštrukcie, ktorý pochádza z osciloskopického záznamu, 
spracovaného programom HS4.  
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Obr. 7 Vývojový diagram aplikácie v C# 

 Algorithm of application in C# Fig. 7

4 Záver 

Technická prax pozná rôzne tvary prúdových impulzov, ktoré sa používajú pre účely 
testovania prepäťových ochrán. Problematika teplotného namáhania prepäťových ochrán na 
prúdovej amplitúde je dôležitou charakteristikou, ktorá vypovedá o dimenzovaní danej 
prepäťovej ochrany výrobcom na konkrétne maximum prúdového impulzu definovaného 
tvaru. Ako sme preukázali, derivovaním špecifickej energie v čase získame dôležitý údaj, 
ktorý priamo determinuje smer teplotných maxím, ktoré sú namerané na vybranej prepäťovej 
ochrane.  
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Súhrn 

Príspevok sa zaoberá teplotným namáhaním prepäťovej ochrany pri jej podrobení 
skúškam podľa technickej normy. Z výsledkov je zrejmý priebeh teplôt na povrchu vybranej 
ochrany po aplikácií prúdových impulzov, ktoré simulujú prevádzkové podmienky práce 
prepäťovej ochrany v súlade s technickou normou. Problematika účinkov prepätí je intenzívne 
riešenou problematikou. Uvádzame možné porovnanie energetických účinkov prúdových 
impulzov rôznych tvarov. 

Kľúčové slová:  prepätie, bleskový impulz, varistor, teplota 
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NÁVRH MONITOROVANIA TEPLOTY VZORKY NA 
VISKOZIMETRI DV2T FY BROOKFIELD  

 DESIGN OF TEMPERATURE MONITORING OF SAMPLE 
ON VISCOSIMETER DV2T FY BROOKFIELD 

PETER MELENEC – ANA PETROVIĆ 
 

Abstract   

The main focus in this work was measuring temperature of sample on a viscometer. 
We were designing a device for measuring temperature and we were making hardware and 
software. We designed a printed circuit board with all necessary electronical components. We 
used 8-bit microcontroller C8051F330 from Silicon Laboratories. Program for 
communication of microcontroller were created in Keil environment. We used UART 
(universal asynchronous receiver-transmitter) communication for sending and receiving data 
from measurement. We designed an application in Microsoft Visual Studio environment for 
receiving measured data. Approach of the designing and measuring are written in the work in 
more detailed way. The final part of the work was comparing measured data and making final 
statements about working on viscometer DV2T FY BROOKFIELD. 

 
Keywords: microcontroller, UART, viscosity, gravity acceleration, temperature measuring 

 

1 Úvod 

Meranie teploty na viskozimetri je jednou z dôležitých veličín bez ktorej by sme 
nevedeli určiť dynamickú viskozitu meranej vzorky. Pri meraní viskozity dochádzalo 
k nepresným meraniam, čo zapríčiňovala teplota. Na základe týchto skutočností našim cieľom 
práce je návrh zariadenia pre monitorovanie teploty vzorky na viskozimetri. Našou prácou 
bolo navrhnúť schému, elektronické súčiastky, komunikáciu až po príjem a ukladanie 
nameraných dát. Princíp a prijímania a odosielania dát bude podrobnejšie popísaný v práci. 
V poslednej časti sme sa venovali porovnaniu nameraných teplôt a spracovaniu výsledkov. 

2 Materiál a metódy 

Pracovný postup ktorým sme sa riadili sme rozčlenili do viacerých častí. Najskôr sme 
začali s naštudovaním potrebnej problematiky, oboznámenie sa s meracím prostredím, 
selekcia vhodných elektronických súčiastok, návrh schém, výroba dosky plošných spojov, 
naprogramovanie mikrokontroléra a vývoj adekvátneho softvéru na komunikáciu. Pomocou 
mikrokontroléru budeme spracovávať analógový signál na digitálny signál. Vývoj 
a konfigurácia softvéru pre mikrokontrolér budú realizované v prostredí Keil. Následne 
budeme programovať aplikáciu v Microsoft Visual Studio pre príjem nameraných dát zo 
zariadenia a softwarovo umožniť ďalšie spracovanie nameraných dát. Schému zapojenia 
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a plošný spoj navrhneme v programe Eagle a následne dosku plošných spojov vyrobíme 
nažehľovacou metódou. Súčiastky na dosku plošných spojov osadíme spájkovaním.  

 
 

3 Výsledky a diskusia 

Elektronika 

Najdôležitejšiu elektronickou súčiastkou v našom návrhu je 8-bitový mikrokontrolér 
C8051F330 od firmy Silicon Laboratories. Zabezpečuje komunikáciu a prepočet nameranej 
hodnoty zo snímača teploty na napätie.  

 
Schéma zapojenia mikrokontroléra C8051F330 

 Circuit layout of microcontroller C8051F330 Fig. 1

Mikrokontrolér je napájaný napätím 5 V z USB portu na osobnom PC. Vývod P0.0 je 
nastavený na vnútornú referenciu s analógovým nastavením Na komunikáciu s osobným PC 
sme použili zbernicu RS232. Vývod P0.4 je nastavený aktívny výstup na vysielanie údajov 
a vývod P0.5 ako kolektor na príjem údajov. Vývod P1.0 je náš prijímací port zo snímania 
teploty a je nastavený ako analógový port. 

Schéma zapojenia prevodníku SP3232 a RS232 
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 Circuit layout of SP3232 converter and RS232 Fig. 2
 
 

 
Výroba dosky plošných spojov 
 
Schému zapojenia sme navrhli v programe Eagle. Pri návrhu sme sa riadili technickým 
dokumentom XTR105. sme Schéma s XTR105 je navrhnutá pre dvojvodičové odporové 
snímače teploty, zabezpečuje nám korekciu nelinarít.  

Schéma zapojenia XTR105 
 Wiring diagram of XTR105 Fig. 3

Pri návrhu sme počítali hodnoty odporov RZ, RG a RLIN1. Hodnota odporu RZ je rovná 
odporu snímača teploty pri minimálnej meranej teplote. V našom prípade to bolo 100 Ω. 

Vzťah pre výpočet RG: 

RG = 
����������	
������

��	��
 , 

Vzťah pre výpočet RLIN1: 

RLIN1 = 
�������	���

�����	��	��
 , 

Kde: R1 = odpor pri 
���� 	�	�����

�
,  R2 = odpor pri TMAX , RLIN = 1000 Ω. Hodnoty TMIN 

a TMAX sme našli v technickom dokumente snímača teploty PT100. Počítali sme s rozsahom 
meranej teploty od 0 °C až do 100 °C. Odpor RG definuje zosilnenie vstupu. Slúži na 
nastavenie zisku prístrojového zosilňovača podľa požadovaného rozsahu teploty. Odpor RLIN1  
poskytuje korekciu linearizácie. 

 Následne sme skontrolovali správnosť výberu odporov pre RLIN1. Technická 
dokumentácia nám pripúšťa chybu 1 %. Hodnotu RLIN1 sme mali 31,7 Ω. Z čoho vyplýva, že 
chybu máme 0,42 % a nachádzame sa v povolenej tolerancii. Prúd výstupnej slučky sa meria 
ako napätie cez sériový záťažový rezistor RL. Je to snímací rezistor a hodnotu má 56 Ω. 
Nakoniec sme vypočítali náš celkový rozsah pomocou Ohmovho zákonu. Maximálny rozsah 
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Časovač nastavený na 5 
sekúnd 

máme 1,12 V a minimálny 0,224 V. Prevodník v mikrokontroléry pracuje maximálne s 2,44 
V. Rozsah prevodníka využívame na 46 %. 

 Po navrhnutí sme pristúpili k výrobe dosky plošných spojov. Použili sme nažehľovaniu 
metódu. Po osadení elektronických súčiastok pomocou mikrospájkovačky sme do zariadenia 
nahrali program po pripojení USB debug adaptéra pomocou nástroja Flash Programming 
Utilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývojový diagram programu 

Fig. 4 Flow diagram for microcontroller 

 

 

 Pre príjem nameraných dát zo snímača teploty sme programovali aplikáciu v programe 
Microsoft Visual Studio. Dáta sme prijímali pomocou RS232 zbernice. Museli sme 
zosynchronizovať komunikačnú rýchlosť, počet bitov, paritu a ostatné parametre pre správnu 
komunikáciu s mikrokontrolérom. Pre začatie merania teploty musíme najskôr odoslať 
z aplikácie príkaz. Program pre mikrokontrolér sme navrhli tak, že pre začatie merania stačí 
odoslať ľubovolný znak. Program v mikrokontroléry sa tak dostane do nekonečnej slučky 
a meria teplotu v 5 sekundovom intervale. Aplikácia príjma namerané hodnoty do textového 
pola z ktorého sa po ukončení merania dajú namerané hodnoty uložiť do textového súboru. 

 

 

Štart 

Zadaj príkaz v aplikácii 
C# 

Načítanie hodnoty zo 
snímača teploty 

a prepočet na napätie 

Výpis teploty v 
aplikácii C# 
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Meranie teploty 
 

Pred meraním vzorky na viskozimetri sme otestovali naše zariadenie. Merali sme 
destilovanú vodu pomocou nášho zariadenia a so snímačom PT100 s označením DVP-94Y, 
ktorý je súčasťou viskozimetru Brookfield DV2T. Výrobca udáva presnosť snímaču na ±1 %. 
Merali sme v rozsahu od 20 °C do 90 °C.  Z nameraných hodnôt sme spravili priemer 
a dospeli sme k výsledku, že naše zariadenie meria s presnosťou v priemere ±1,3%.  

Merali sme destilovanú vodu a motorový olej. Pri meraní na viskozimetri sme sa 
riadili návodom M13-167-B0614. Vzorku sme zohrievali od 20 °C až do 90 °C.  
 

Tabuľka nameraných hodnôt pri použití motorového oleja 
Fig. 5 Table of measured values using motor oil 

T0 je teplota vody v nádobe, ktorá sa špirálou postupne ohrieva a slúži na zmenu teploty 
vzorky. Vzorku zahrievame pomocou dvoch hadíc, ktoré sú v okruhu. Prvá hadica ide 
smerom ku nádobe s olejom a druhá ide naspäť s ochladenou vodou. T1 je teplota oleja, ktorú 
meriame našim zariadením. Ustálenie teploty vzorky s T0 – merali sme za koľko minút sa 
bude teplota T1 bude zhodovať s teplotou T0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

č. 
 

T0[°C] 
 

T1 [°C] 
 

Odchýlky [°C] 
 

Ustálenie teploty 
vzorky s T0 [min.] 

1 20 20 0 0 

2 25 24,3 0,7 0:01:05 
3 30 28,9 1,1 0:01:44 
4 35 31 4 0:01:55 
5 40 34,6 5,4 0:01:48 
6 45 41,2 3,8 0:01:58 
7 50 46,7 3,3 0:02:08 
8 55 51,8 3,2 0:02:10 
9 60 56,12 3,88 0:02:13 
10 65 60,95 4,05 0:02:23 
11 70 66,07 3,93 0:02:35 
12 75 71,29 3,71 0:02:59 
13 80 74,85 5,15 0:03:23 
14 85 80,9 4,1 0:03:40 
15 90 85,01 4,99 0:03:56 
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č. T0  [°C] Td[°C] Ts [°C] Th [°C] 
Odchýlka 
Td [°C] 

Odchýlka 
Ts [°C] 

Odchýlka 
Th [°C] 

1 20 20 20 20 0 0 0 

2 25 24,7 24,7 24,8 0,2 0,3 0,3 

3 30 29,8 29,8 29,8 0,2 0,2 0,2 

4 35 34,7 34,8 34,8 0,2 0,2 0,3 

5 40 39,8 39,9 39,9 0,1 0,1 0,2 

6 45 44,6 44,8 44,8 0,2 0,2 0,4 

7 50 48,6 49,2 49,5 0,5 0,8 1,4 

8 55 53,3 53,7 53,9 1,1 1,3 1,7 

9 60 56,9 57,95 58,2 1,8 2,05 3,1 

10 65 62,2 62,81 62,95 2,05 2,19 2,8 

11 70 67,4 68,1 68,3 1,7 1,9 2,6 

12 75 72,3 73,02 73,4 1,6 1,98 2,7 

13 80 76,8 77,3 77,9 2,1 2,7 3,2 

14 85 82,09 82,32 82,2 2,8 2,68 2,91 

15 90 86,3 86,9 86,6 3,4 3,1 3,7 
Tabuľka nameraných hodnôt pri použití destilovanej vody 

Fig. 6 Table of measured values using distilled water 
 

T0 je teplota vody v nádobe, ktorá sa špirálou postupne ohrieva a slúži na zmenu teploty 
vzorky. Td je teplota vzorky v dolnej časti nádoby. Ts je teplota vzorky v strednej časti 
nádoby. Th je teplota vzorky v hornej časti nádoby. 

4 Záver 

Cieľom našej práce bolo navrhnúť a zrealizovať zariadenie, ktoré bude merať teplotu 
vzorky a namerané hodnoty zobrazovať na osobnom počítači. Použili sme mikrokontrolér 
C8051F330 s komunikáciu UART. Namerané údaje sa nám posielajú do osobného počítača 
a zobrazujú sa v navrhnutej aplikácií Microsoft Visual Studio. Pri meraní teploty na 
viskozimetri sme merali od 20 °C až do 90 °C. Takéto meranie nám trvalo 34 minút. 
V tabuľke 5 môžeme vidieť namerané rozdiely teplôt, ktoré spôsobujú chybné výsledky pre 
meranie viskozity danej vzorky. V tabuľke vidíme čas, ktorý vyjadruje za koľko minút sa 
teplota vody v nádobe bude zhodovať s teplotou zohrievanej vzorky. Pri zmene teploty 
musíme počkať minimálne 4 minúty aby sa teplota ustálila a tak dosiahneme presné výsledky. 
Norma pre meranie viskozity hovorí, že musíme počkať 30 minút na ustálenie teploty vzorky. 
Zo zistených poznatkov je tento čas veľmi dlhý, keďže už po 4 minútach je teplota vzorky 
ustálená s požadovanou teplotou.   Ďalšie meranie sme vykonali s použitím destilovanej vody. 
Merali sme vzorku v nádobe na troch miestach. Najväčšiu odchýlku máme pri Th v hornej 
časti nádoby. Dôvodom je, že nádoba nie je uzavretá a vreteno vzorku mieša, z čoho nám 
vznikajú straty v teplote. Návrh na zlepšenie merania viskozity je uzavrieť nádobu kde sa 
nachádza vzorka a taktiež vymeniť hadice, ktoré slúžia na zohrievanie vzorky.   
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Súhrn 

Hlavným zameraním tejto práce bolo meranie teploty vzorky na viskozimetri. 
Navrhovali sme zariadenie na meranie teploty a vyrábali sme hardvér a aj softvér. Navrhli 
sme dosku plošných spojov so všetkými potrebnými elektronickými komponentmi. Použili 
sme 8-bitový mikrokontrolér C8051F330 od Silicon Laboratories. Program pre komunikáciu 
mikrokontroléra bol vytvorený v prostredí Keil. Na odosielanie a prijímanie údajov z merania 
sme použili komunikáciu UART (univerzálny asynchrónny prijímač-vysielač). Navrhli sme 
aplikáciu v prostredí Microsoft Visual Studio pre príjem nameraných údajov. Prístup k 
projektovaniu a meraniu je v práci napísaný podrobnejšie. Záverečnou časťou práce bolo 
porovnanie nameraných hodnôt a záverečné vyjadrenie o práci na viskozimetri DV2T FY 
BROOKFIELD.  

Kľúčové slová: mikrokontrolér, UART, viskozita, gravitačné zrýchlenie, meranie teploty 
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TESTOVANIE ZVOLENEJ PRÍSADY DO PALIVA 
TESTING OF SELECTED FUEL ADDITIVE 

PATRIK MODROCKÝ – IVAN JANOŠKO 
 

Abstract  

The aim of the submitted thesis, was to evaluate the effect of fuel additive „VIF Super 
diesel additive winter mixture“, on the monitored parameters of vehicle with a diesel engine, 
determined on a roller bench. To determine the effect of the additive, Citroën C4 with a 1.6 
HDi engine and 159 140 km mileage was used as a model car. The power, economic (fuel 
consumption) and emission parameters of the vehicle (NOx, k-value, smoke rate in %) were 
monitored. The effect of the additive on the monitored parameters, after several 
measurements at various intervals, was analysed and evaluated as positive. We observed a 
small increase in vehicle power, a slight reduction in fuel consumption and a significant 
decrease in emission parameters. 

Key words: diesel engine, emission limits, emissions, fuel additive, VIF 
 

1 Úvod 

Nárast individuálnej cestnej dopravy je celosvetovým problémom vo veľkej časti 
miest. Priemyselný rozvoj a rýchly rast svetovej populácie súvisí so zvyšujúcou sa spotrebou 
fosílnych palív (Rievaj et al., 2018; Jindra et al., 2016). Najvýznamnejšími negatívnymi 
vplyvmi dopravy sú hluk, vibrácie a produkcia škodlivých výfukových emisií, ako sú CO, 
CO2, NOx, HC a pevné častice. Výfukové plyny emitované z motora sa často dostávajú do 
dýchacích ciest človeka a môžu spôsobiť bolesti hlavy, podráždenie slizníc v očiach a krku 
a taktiež môžu spôsobiť rakovinu (Küüt et al., 2015). Znižovanie množstva emisií je možné 
docieliť rôznymi technológiami, napr. katalyzátormi alebo filtrami pevných častíc. Emisie 
možno znížiť aj zmenšením objemu motora, znížením spotreby paliva alebo použitím 
preplňovaných motorov (Lenďák et al., 2014). Spotrebu paliva môžeme ovplyvniť vhodným 
štýlom jazdy, ale aj správnou voľbou paliva a prísady do paliva. Motorová nafta v súčasnosti 
obsahuje malý podiel biozložky, ktorá však na kondíciu spaľovacieho motora má mnoho 
negatívnych účinkov. Spomenieme napr. upchávanie vstrekovačov, vytváranie usadenín 
v palivovej nádrži a rýchlu oxidáciu v palivovom systéme. Cieľom prísady je zlepšiť kvalitu 
paliva. Zvýšenie cetánového čísla, zlepšenie mazacích vlastností paliva, zabránenie oxidácií 
atď. sú najčastejšími účinkami prísady. Spomenuté účinky majú pozitívny vplyv nie len na 
čistotu palivového systému, ale aj na celkovú životnosť motora (Jablonický et al., 2012). 

Na trhu je dostupných mnoho prísad od výrobcov napr. Liqui Moly, Pro-Tec, 
Valvoline, Sheron, VIF, ktorí deklarujú že ich výrobky majú čistiaci efekt na vstrekovací 
a palivový systém, zvyšujú cetánové číslo paliva alebo zlepšujú studený štart motora. Niektorí 
výrobcovia uvádzajú, že vplyvom ich prísady dochádza aj k celkovému zníženiu spotreby 
paliva (Janoško-Feriancová, 2019). Cieľom našej práce bolo posúdenie vplyvu prísady do 
paliva „VIF Super diesel aditiv zimná zmes“, na sledované parametre dopravného prostriedku 
s naftovým motorom, stanovené na valcovej stolici. 

240 z 408DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221670



2 Materiál a metódy 

Charakteristika skúmaného objektu 

Účinok prísady sme skúmali na vozidle Citroën C4 (Obr. 1) s motorom 1.6 HDi, ktoré 
malo najazdených 159 000 km. Hlavné technické parametre vozidla uvádzame v Tab. 1. 
Redukciu emisií výfukových plynov zabezpečuje naftový oxidačný katalyzátor a filter 
pevných častíc, ktoré tvoria jeden celok a sú umiestnené v tesnej blízkosti motora. 

 
Obr. 1 Testované vozidlo Citroën C4 1.6 HDi (159 000 km) 

 Tested vehicle Citroën C4 1.6 HDi (159k km) Fig. 1

Tab. 1 Technické parametre testovaného vozidla 
Tab. 1 Technical parameters of tested vehicle 

Vozidlo Citroën C4 
Rok výroby 2013 

Typ motora / kód HDi, CR / 9 HP (DV6DTED) 
Zdvihový objem valcov 1560 cm3 

Emisná norma EURO 5 
Systém dodatočnej úpravy emisií KAT, EGR, DPF 

Najvyšší výkon / pri otáčkach 68 kW / 4000 min-1 
Pohotovostná hmotnosť (bez vodiča) 1313 kg 

Poháňané nápravy 1 / predná 
Počet najazdených kilometrov 159 140 

 

Charakteristika prevádzkových médií 

Počas celého priebehu výskumnej časti práce sa pohonné látky dopĺňali z čerpacích 
staníc spoločnosti SLOVNAFT. Čerpaná bola klasická motorová nafta s označením EVO 
Diesel B7, teda s maximálne 7 % podielom biozložky. Výskumná časť prebiehala v zimnom 
období od decembra 2019 do začiatku marca 2020. V tomto období je na čerpacích staniciach 
dostupná motorová nafta triedy F - zimná. Zimná motorová nafta sa vyznačuje nižšou 
teplotou filtrovateľnosti (min. -20 °C) ako nafta triedy B a D (B-letná, D-prechodová). 
Rafinéria, ktorá palivo vyrába deklaruje, že motorová nafta vo všetkých parametroch spĺňa 
požiadavky technickej normy STN EN 590. Pri úvodnom meraní sa v palivovej nádrži 
nachádzalo približne 30 litrov paliva, čo je polovica nádrže vozidla.  
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Do paliva sme primiešavali prísadu od spoločnosti VIF s názvom Super diesel aditiv 
zimná zmes. Prísada sa predáva v rôznych objemoch, z dôvodu dlhodobého testu sme zvolili 
nádobu s objemom 500 ml a ako odmerku sme využívali plastovú nádobu so 125 ml 
objemom. Výrobca naznačuje zvýšenie cetánového čísla o 5 jednotiek, zvýšenie mazacej 
schopnosti paliva, ochranu palivového systému pred koróziou, udržanie čistoty vstrekovacích 
trysiek a lepšie spaľovanie. 125 ml prísady slúži na primiešanie do 40 až 60 litrov paliva. My 
sme zvolili zmiešavací pomer 0,125 l: 40 l. 

Charakteristika použitých prístrojov 

Valcová skúšobňa  

Na meranie výkonových parametrov bola použitá valcová skúšobňa nemeckého 
výrobcu MAHA s typovým označením MSR 500/3 4WD (Obr. 2) v zostave s komunikačným 
pultom MCD 2000. Zariadenie umožňuje merať vozidlá aj s pohonom 4x4. Rozsiahla škála 
prevádzkových režimov skúšobne zahŕňa meranie statického výkonu pri konštantných 
otáčkach, pri konštantnej rýchlosti, pri konštantnej ťažnej sile a dynamické meranie výkonu 
s regulovateľnou akceleráciou. Skúšobňa pracuje s presnosťou ± 2 %.  

 
Obr. 2 Valcová skúšobňa MAHA MSR 500 a komunikačný pult MCD 2000 

 Single roller dynamometer MAHA MSR 500 and MCD 2000 communication desk Fig. 2

Prietokomer paliva 

Vzhľadom na nepresnosť merania spotreby paliva prostredníctvom palubného 
počítača, sme na presnejšie meranie použili externý prietokomer paliva AIC-5004 Fuel 
Flowmaster (Obr. 3). Zariadenie pracuje s presnosťou ± 1 % v celom rozsahu merania. 
Prietokomer sa prepojí s palivovým systémom vozidla v motorovom priestore a namerané 
údaje sa priamo zobrazujú na komunikačnom pulte valcovej skúšobne.  

 
Obr. 3 Prietokomer paliva AIC-5004 Fuel Flowmaster 

 Fuel flowmeter AIC-5004 Fuel Flowmaster Fig. 3
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Analyzátor výfukových plynov 

Zloženie emisií vo výfukových plynoch sme merali prostredníctvom analyzátora 
výfukových plynov MAHA MGT 5, dymomera MAHA MDO 2 LON a príslušného softvéru 
Maha Emission Software. Prístroje vyhodnocujú emisie z výfukových plynov vozidiel s 
naftovým ako aj benzínovým motorom. Analyzátor je zobrazený na Obr. 4. 

 
Obr. 4 Analyzátor výfukových plynov MAHA MGT 5 a dymomer MDO 2 LON 

 Exhaust gas analyser MAHA MGT 5 and opacimeter MDO 2 LON Fig. 4

Priebeh merania 

Pred zahájením meraní sme najprv museli pevne zafixovať vozidlo na valcovej 
skúšobni, umiestniť snímače z analyzátora výfukových plynov do výfukového potrubia 
a pripojiť prietokomer paliva na palivovú sústavu vozidla. Taktiež sme prostredníctvom 
diagnostickej zásuvky OBD vozidla, museli spárovať vozidlo s počítačom na zaznamenanie 
všetkých hodnôt z riadiacej jednotky a meracích zariadení do počítača. Aby sme docielili 
presné a dôveryhodné výsledky meraní, motor sme zohriali na prevádzkovú teplotu.  

  Práca pozostávala z troch meraní, ktoré sme uskutočnili v rôznych intervaloch. Tieto 
merania sa realizovali v areáli Katedry dopravy a manipulácie, konkrétne v laboratóriu 
bioenergetických zdrojov výskumného centra Agrobiotech SPU v Nitre.  

Pri úvodnom meraní sme najprv odmerali výkon vozidla a následne emisné parametre 
počas ustálenej simulovanej záťaže motora. Ustálená simulovaná jazda prebiehala pri 
zaťažení F = 700 N, na 4. prevodovom stupni a pri otáčkach n = 2730 min-1. Potom sme do 
palivovej nádrže pridali 125 ml prísady a dotankovali 15 l paliva, v tejto chvíli sa v nádrži 
nachádzalo približne 40 l nafty. Aby sa prísada s palivom dôkladne premiešala zrealizovali 
sme simulovanú jazdu na valcovej skúšobni po dobu 30 minút. Následne sme znova vykonali 
sériu meraní výkonu a sériu meraní emisných parametrov počas ustálenej simulovanej záťaže 
motora. Postup sme zopakovali po prejazdení 1200 km s prísadou a potom znova po nájazde 
3600 km s prísadou. Od úvodného merania sme spotrebovali približne 180 l motorovej nafty, 
0,5 l prísady a prejazdili vzdialenosť 3600 kilometrov. Namerané hodnoty boli spriemerované 
a štatisticky analyzované. 

3 Výsledky a diskusia 

Vyhodnocovali sme vplyv prísady do paliva na výkonové parametre vozidla, 
konkrétne na korigovaný výkon a krútiaci moment. Pri dynamických meraniach sme 
vyhodnocovali hodnoty NOx, dymivosť vyjadrenú korekčným súčiniteľom absorpcie, 
dymivosť vyjadrenú podľa starších noriem v percentách a spotrebu paliva. 

MAHA MGT 5 

MAHA MDO 2 
LON 
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Porovnanie výkonových parametrov vozidla pred a po pridaní prísady 

Výsledky z meraní výkonu a krútiaceho momentu sme spracovali, a uvádzame ich 
v Tab. 2. Ako z údajov v Tab. 2 môžeme vidieť, nami nameraný korigovaný výkon motora je 
oproti normalizovanej hodnote výrobcu vyšší o 3,4 kW a krútiaci moment je vyšší o 9,25 Nm. 
Pri meraniach bez prísady bol výkon motora 71,4 kW pri otáčkach 3825 min-1, a krútiaci 
moment 239,25 Nm. Najvýraznejšie navýšenie výkonu sme namerali po najazdení 3600 km 
s prísadou. Nameraný výkon bol 72,73 kW pri 3981,67 min-1, čo predstavuje 1,86 % nárast 
výkonu. Krútiaci moment sa zvýšil na hodnotu 243,1 Nm pri 2175 min-1 (+ 1,61 %). Tieto 
hodnoty sú v rozsahu nepresnosti valcovej skúšobne (± 2 %). Preto z hľadiska zlepšenia 
výkonnosti nepovažujeme namerané hodnoty za významné. 

Tab. 2 Porovnanie výkonových parametrov vozidla, bez prísady a s prísadou 
Tab. 2 Comparison of vehicle power parameters, with and without additive 

Údaje o výkone Výrobca 
Bez 

prísady 

Po 
pridaní 
prísady 

Po 1200 
km s 

prísadou 

Po 3600 
km s 

prísadou 

Korigovaný 
výkon  

Pnorm [kW] 68 71,4 72,02 70,3 72,73 

Výkon motora  Pmot [kW] 68 72 72,5 71,32 73,4 

Max. výkon pri 
otáčkach 

- [min-1] 4000 3825 3758 3976 3981,67 

Krútiaci 
moment  

Mnorm [Nm] 230 239,25 242,2 235,84 243,1 

Max. krútiaci 
moment pri 

otáčkach 
- [min-1] 1750 2267,5 2160 2274 2175 

 

Porovnanie emisných parametrov vozidla pred a po pridaní prísady 

Emisie oxidov dusíka 

Namerané hodnoty z meraní emisných parametrov pri simulovanej záťaži motora 
uvádzame v grafe na Obr 5. Z týchto hodnôt je zrejmé, že emisie NOx klesli okamžite po 
pridaní prísady o 9,96 %. Pri druhom meraní, po najazdení 1200 km s prísadou stúpli hodnoty 
emisií NOx o 9,18 %. Tento nárast bol zrejme spôsobený krátkodobým výpadkom prístroja na 
meranie emisií alebo jeho nesprávnou konfiguráciou, preto sme hodnoty z druhého meranie 
pri vyhodnotení nebrali do úvahy.  

V poradí tretie meranie prebiehalo po najazdení 3600 km s prísadou. Z dôvodu 
neprirodzeného nárastu hodnôt dymivosti v % a hodnôt korekčného súčiniteľa absorpcie pri 
prvých troch meraniach, sme sa rozhodli vykonať nútenú regeneráciu filtra DPF. Pre 
zaujímavosť uvádzame hodnoty spred regenerácie ako aj po nej. Keďže rozdiel pred 
regeneráciou i po nej bol minimálny, vyhodnocovali sme len hodnotu po regenerácií filtra 
pevných častíc. Ak porovnáme tretie meranie s prísadou a meranie bez prísady, môžeme 
konštatovať že hodnoty NOx klesli o 8,64 %.  
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Obr. 5 Porovnanie emisií NOx, bez prísady a s prísadou 

 Comparison of NOx emissions, without and with additive Fig. 5

Korekčný súčiniteľ absorpcie 

Pri úvodnom meraní emisných parametrov sme namerali dymivosť vyjadrenú 
korekčným súčiniteľom absorpcie 0,03 m-1. Po primiešaní prísady do paliva, sme namerali 
hodnotu 0,03 m-1, to znamená, že účinok prísady nie je okamžitý. Rovnako ako pri emisiách 
NOx, ani tu neberieme 2. meranie s prísadou do úvahy z dôvodu vysokej štatistickej chyby.  

Pri treťom meraní bola nameraná k-hodnota 0,02 m-1, čo je v percentuálnom vyjadrení 
pokles o 35,48 % v porovnaní s meraním bez prísady. Grafické porovnanie nameraných 
hodnôt korekčného súčiniteľa absorpcie uvádzame na Obr. 6. 

 
Obr. 6 Porovnanie k-hodnoty, bez prísady a s prísadou 

 Comparison of k-value, without and with additive Fig. 6

Dymivosť 

Z merania dymivosti, sme mali k dispozícií okrem hodnôt vyjadrených korekčným 
súčiniteľom absorpcie aj hodnoty vyjadrené v %. Dymivosť vyjadrenú percentami uvádzajú 
niektoré staršie normy. Pre zaujímavosť sme do vyhodnotenia zahrnuli aj tieto hodnoty. 
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V úvodnom meraní sme namerali hodnotu dymivosti 1,56 %. Po pridaní prísady sa 
hodnota znížila na 1,04 %. Percentuálny pokles bol teda 33,42 %. Meranie č. 2. s prísadou, 
ani v tomto prípade neberieme do úvahy. Porovnaním priemernej hodnoty z merania bez 
prísady s priemernou hodnotou z merania po najazdení 3600 km, klesla hodnota dymivosti 
o 33,8 %. Z uvedeného vyplýva že rozdiel medzi dymivosťou vyjadrenou v % je oproti 
dymivosti v m-1 minimálny. Grafické porovnanie nameraných hodnôt je na Obr. 7. 

 
Obr. 7 Porovnanie dymivosti v [%], bez prísady a s prísadou 
 Comparison of smoke emission in [%], without and with additive Fig. 7

Porovnanie spotreby paliva vozidla pred a po pridaní prísady 

V rámci meraní emisií pri simulovanej záťaži motora, sme okrem vplyvu prísady na 
emisie, pozorovali jej vplyv aj na spotrebu paliva. Spotreba, nameraná pri meraní bez prísady 
bola 7,62 l.h-1. Po pridaní prísady sa spotreba paliva znížila o 0,25 l.h-1. Po najazdení 3600 km 
s prísadou a regenerácií filtra DPF klesla spotreba paliva v porovnaní s východiskovou 
hodnotou o 0,35 l.h-1, čo je pokles o 4,2 %. Grafické porovnanie je znázornené na Obr. 8. 

 
Obr. 8 Porovnanie spotreby paliva, bez prísady a s prísadou 

 Comparison of fuel consumption, without and with additive Fig. 8
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4 Záver 

Po spracovaní a vyhodnotení nameraných hodnôt môžeme konštatovať, že použitá 
prísada do paliva má pozitívny vplyv na výkonové, emisné a energetické parametre vozidla. 
Korigovaný výkon vozidla po najazdení 3600 km s prísadou vzrástol o 1,86 %. Z pohľadu 
emisných vlastností vozidla sme zaznamenali pokles všetkých sledovaných parametrov. 
V prípade emisií NOx sme okamžite po pridaní prísady zaznamenali pokles o 9,96 %, a po 
nájazde 3600 km s prísadou klesli emisie NOx o 8,64 % v porovnaní s meraním bez prísady. 
Po najazdení 3600 km s prísadou klesla dymivosť vyjadrená korekčným súčiniteľom 
absorpcie o 35,48 %, a hodnota dymivosti vyjadrená v percentách sa znížila o 33,8 %. 
Spotreba paliva sa po najazdení 3600 km s prísadou znížila o 4,2 %. 

Podobne zameraný výskum s rovnakou prísadou do paliva realizoval Balušík (2017). 
Uvedený  autor skúmal vplyv prísady na výkonové, energetické a emisné parametre vozidla 
Škoda Octavia I s motorom 1.9 TDI. Vo svojej práci uvádza, že vplyvom použitia prísady do 
paliva sa výkon vozidla zvýšil o 10,25 %, dymivosť vozidla sa znížila o 29,2 % a spotreba 
paliva klesla o 3,39 %. Z týchto hodnôt je vidieť určitú podobnosť s výsledkami, ktoré sme 
dosiahli v predkladanej práci. Treba ale dodať, že spomínaný autor skúmal vozidlo vyrobené 
v roku 2002 s viac ako dvojnásobným počtom najazdených kilometrov (388 000 km). 

K odlišnému záveru sa dopracoval Novosad (2019), ktorý vo svojej práci testoval 
rovnakú prísadu od spoločnosti VIF. Autor skúmal vplyv prísady na prevádzkové parametre 
vozidla Volkswagen Passat 2.0 TDI, vyrobeného v roku 2011. Autor vo svojej práci uvádza, 
že po primiešaní prísady do paliva došlo k zvýšeniu výkonu vozidla o 0,72 %,  avšak hodnoty 
CO sa znížili až o 70 %. V porovnaní s našimi výsledkami, Novosad (2019) uvádza opačný 
efekt prísady na spotrebu paliva, v jeho prípade sa spotreba paliva zvýšila o 1,86 %. 

Autor Polerecký (2019) vykonal dlhodobý test účinku prísady na dymivosť vozidla. 
Výskum realizoval na dvoch vozidlách s rôznymi naftovými motorizáciami, ktoré spĺňali 
emisnú normu EURO 4. Uskutočnil 67 meraní, z ktorých boli získané nasledovné výsledky. 
V prípade vozidla č. 1 (15 560 km s prísadou) klesli hodnoty dymivosti o 18,0 % a pri vozidle 
č. 2 (14 440 km s prísadou) zaznamenal pokles dymivosti o 10,2 %. Je vhodné poznamenať, 
že vozidlá, na ktorých Polerecký (2019) výskum vykonával mali menej najazdených 
kilometrov (vozidlo č. 1 cca 80 000 km, vozidlo č. 2 cca 33 000 km) v porovnaní s nami 
testovaným vozidlom (159 000 km). Autor potvrdil pozitívny vplyv prísady rovnako ako 
tomu bolo v našom prípade.  

Aby sa vplyv testovanej prísady na sledované parametre vozidla jednoznačne potvrdil, 
je potrebné vykonať ďalšie merania s väčšou vzorkou vozidiel. Pričom je potrebné voliť 
vozidlá s podobným naftovým motorom a nájazdom viac ako 150 000 km. Pri ďalších 
meraniach odporúčame postupovať podľa jednotnej metodiky, aby výsledky z jednotlivých 
meraní spolu korešpondovali. 

Realizovaný výskum jednoznačne potvrdzuje vplyv prísady na skúmané parametre 
vozidla, čím sme stanovený cieľ práce splnili. 
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Súhrn 

Cieľom predkladanej práce „Testovanie zvolenej prísady do paliva“ bolo zhodnotenie 
vplyvu prísady do paliva „VIF Super diesel aditiv zimná zmes“, na sledované parametre 
dopravného prostriedku s naftovým motorom stanovené na valcovej stolici. Účinok prísady sa 
skúmal na vozidle Citroën C4 s motorom 1.6 HDi s nájazdom 159 140 km. Sledovanými 
parametrami boli výkonové, ekonomické (spotreba paliva) a emisné parametre (NOx, k-
hodnota, dymivosť v %) vozidla. Účinok prísady do paliva na monitorované parametre bol po 
niekoľkých meraniach v rôznych intervaloch analyzovaný a vyhodnotený ako pozitívny. 
Zistili sme malé zvýšenie výkonu vozidla, mierne zníženie spotreby paliva a významný 
pokles emisných parametrov. 

Kľúčové slová: emisie, emisné limity, naftový motor, prísada do paliva, VIF 
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Monitoring of the selected physical parameters and quality 

condition of the bedding materials for dairy cows during summer  

 
Michaela Némethová ˗ Jana Lendelová ˗ Veronika Šranková ˗ Miroslav 

Žitňák ˗ Ľubomír Botto 
 

Abstract  

The study was focused on the research of the technical properties of cubicles for dairy 
cows with water mattresses and straw bedding for dairy cows. The results of thermal-
technical calculations showed that the cubicles filled with straw are in the category of warm 
floors, the value of thermal effusivity of a straw cubicle is b = 173.55 Ws1/2.m-2.K-1. The heat 
transfer coefficient is U = 0.36 W.m-2.K-1. The cubicles with water mattresses are in the 
category of cold floors with the value of thermal effusivity b = 572.46 W.s1/2.m-2.K-1 and the 
heat transfer coefficient U = 4.504 W.m-2.K-1. According to calculations of parameter U and b 
was on the water mattress 12.5, respectively 3.3 times higher than on the straw. In practice, 
we have verified the suitability of the material structure of water mattresses on the basis of 
physical properties for our climatic conditions in summer. We have found that the surface 
temperature on the water mattresses after one hour of lying was 4.95 ± 1.88 °C lower than on 
the straw. Water mattresses usually do not need additional bedding, it is customary to apply a 
thin layer of limestone-based disinfectant conditioner. Dust control testing showed, that there 
is no statistical difference in dust concentration between these floor structures when air 
ventilation was used or not and both were under limit values. None of them reached values of 
concentrations higher than 0.5 mg.m-3 in the zone of animals in the summer. 

 
Key words: water mattress, straw bedding, thermal conductivity, dust concentration, 

dairy cows, the summer period 

 

1 Introduction 

The summer period brings with it many negative effects. It is necessary to be aware 
that the cow itself generates a large amount of metabolic heat and accumulates an additional 
amount of heat from the radiant heat source. Heat production and accumulation coupled with 
cooling capacity due to environmental conditions cause a heat increase to a point where its 
body temperature increases, food intake decreases, and production and reproduction 
parameters get worse (West, 2003). The interaction between the environment and the dairy 
cow is critical to general welfare and production. The dairy cattle spend most of the time lying 
down, so the surface on which they lie is known by research to affect dairy cows in many 
ways. Tucker et al., 2003; Lendelova et al., 2009; Kull et al., 2017). Dairy cows use to lie 
down on the straw, on the sawdust, on the sand, on mattresses filled with recycled material, 
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mattresses filled with rubber and water mattresses. The benefits of water mattresses have been 
in the incompressibility of water, which offers a nearly undeformable bed and the ability to 
coordinate the movement of mattress layers with a pressure of the joints during lying down 
and reduce skin abrasions. As animal houses and indoor conditions differ in many aspects, it 
is useful to study the physical properties of various bedding materials in order to see which of 
the materials is optimal for the heat balance of cows in winter or summer or in a free-stall or 
tied-stall (Ruunaniemi, J. et al.,2005). During warm days, water-filled mattresses as a bedding 
surface can reduce the heat load with their local cooling when the cow rests on the mattress, 
depending on the length lying (Bastian et al., 2003). On the other hand, straw bedding 
increased the time that cows spend lying, and cows preferred straw stalls to sand stalls 
(Norring et al., 2008). Lying surfaces could affect also the environment when emitting 
particulate matter (PM). Particulate matter in livestock houses is mainly coarse, primary in 
origin, and organic; it can adsorb and contain gases, odorous compounds, and micro-
organisms, which can enhance its biological effect (Cambra-López et al., 2009). The purpose 
of this study was to consider thermal-technical properties and qualitative conditions 
(dustiness) of two lying surface materials in the real conditions of the farm during the hot 
summer period. The study was focused on the research of cubicles with water mattresses and 
straw bedding for dairy cows. 

2 Material and methods 

This study was carried during the summer season in 2017 in farm conditions of 
Topoľčany region. The farm is located in a mild climate zone. Into pilot study was included 
one of five natural ventilated barn. There were situated 4 x 22 head to head cubicles with 
water mattresses on the left side and the same 4 x 22 cubicles filled by chopped straw on the 
right side. Cows are using straw and water mattress as bedding. Water mattresses are cleared 
once a day, in the morning during milking. Straw bedding is changed daily also during cow’s 
milking. All alleys had grooved concrete surfaces. The barn is an older reconstructed 
building, designed for 176 Holstein dairy cows. The average milking yield per one dairy cow 
was 22.92 ± 2.85 liters per day. Thermal properties of straw were investigated in previous 
research, where the thermal properties of organic bedding were determined (Lendelova et al., 
2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Floor plan and cross-sections of the barn 
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Theoretical calculation  

Theoretical calculation was based on theoretical foundations about thermal conductivity in 
materials. Base information for calculations is in STN 73 0540-2+Z1+Z2:2019-07. Layers of 
stall base with materials were determined from the top to the bottom. Physical properties and 
formula for thermal effusivity calculation of all materials for every single layer were used 
from Chmúrny (2003): 

General formula for floor thermal effusivity calculation is 

 � = ��. �. �  , W.s1/2.m-2.K-1                (1) 
where: 
c – specific heat capacity, J.kg-1.K –1 

ρ – bulk density, kg.m-3         
         λ – coefficient of thermal conductivity, W.m-1.K-1  

Two layer equivalent effusivity „b**“ three layer equivalent effusivity „b***“ and 
multi-layer equivalent effusivity use non-dimensional coefficient kx,y, where: 

�	,� = 2 �	��	���
��

���
⋅ ��−����               (2)     

             
Where K non-dimensional quantity characterizing the degree of influence of the competent 
floor layer on the heat exchange on the floor structure.   

b**= b1.(1 + K1,2) and b*** = b1.(1 + K1,2,3)           (3)
               

b1 is computed from properties of the top layer material 

In addition, U – heat transfer coefficient is calculated by formula Chmúrny (2003). 

� = �
� , W.m-2.K-1,              (4)

  

Where: R= 
 
!  m2. K.W-1                 (5)

         
R – thermal resistance, m2. K.W-1 

d – thickness of layer, m 
λ – coefficient of thermal conductivity, W.m-1.K-1     

  

Climate data 

Climate data (air temperature and relative air humidity) were recorded by continuous 
measuring inside and outside of the stable using equipment COMET S-3121. For 
measurement conditions during two hot summer months, were chosen 4 hours (12:30 – 16:30) 
˗ the hottest time of the day for both measurements – thermograms and dust concentrations. 

Thermographic measurements 

The thermographic measurement was made during two summer months. 
Measurements by thermo camera was conducted always during the highest outdoor 
temperatures, from 12:30 to 16:30. Thermograms of an empty cubicle and after one hour of 
cow lying, when the dynamics of temperature changes is already sustained, were obtained by 
using a thermo camera TP8S, with resolution 640 x 480 pixels.     
  

Circle form was for the same pixel area evaluating used, every time before a 
thermogram scanning was at the top of the tested cubicle placed. A new thermogram was 
scanned after dairy cattle was lying down. To test surface temperature we needed from 60 to 
70 minutes of lying on the water mattress and straw litter. After time-controlling and 
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disturbance of the cows from lying, the circle was immediately placed on the cubicle base 
where was previously the dairy cow (Fig. 2, Fig. 3). Each thermogram was scanned from the 
same height-thermocameraʼs objective was always fixed with a tripod 1.80 meter above the 
cubicle surface. Tested cubicle surface could not be with thermos camera equipment or by 
human touched. Emissivity was set up for evaluated material. The selection samples did not 
include faeced and urinated areas on straw and water mattresses, which significantly change 
the physical properties of the test surface. The program IS Guide IrAnalyser was used for 
evaluating thermogram pictures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 2 Figure of cow’s body print on the               
water mattress with circle form 
 

Dust concentrations 

 The dust concentration was measured at a height of 1.50 m (approximately the 
height of the human’s and animal’s head). The fans have 2 ventilation rates and with the 
cross-sections A, B, C, D (Fig.1) were approximately midway between the two fans 
determined. Dust concentration was for 2 minutes at each lying surface at 2  ventilation rates - 
0 (off), 10 (on) as the high air exchange intensity measured. Dust measurement was 
performed using a MicroDust instrument for CEL-712 (Casella CEL) with a measurement 
range of 1 mg.m-3 to 250 mg.m-3 with 6 switchable ranges. Dust concentrations are obtained 
based on of light scattering using a modulated infrared ray. Data were collected several times 
in the summer period. 

 

Statistical analysis 

The average surface temperature of the empty surface of cubicle and animal’s body 
print was analyzed by ANOVA – one-way analysis, (STATISTICA 10, StatSoft CR s.r.o). 
The factor was determined as a type of surface – water mattress and straw. There was also 
made a test in increasing of surface temperature before and after lying, where the factor was 
temperature before and after lying. The significance of factors in ANOVA was performed by 
the T-test. Differences between climate parameters and differences in average dust 
concentrations in profiles were tested with T-test, independent samples (STATISTICA 10, 
StatSoft CR s.r.o).  

Fig. 3 Figure of cow’s 
body print on the cubicle filled by 
chopped straw with helpful circle         
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3 Results and discussion 

Results of thermo-technical calculations  are presented in Table 1.  

Table 1 Results of thermo – technical properties of stall base layers calculations 

Type of 
stall base 

Number 
of layer 

Material 
d,  λ,  b, U 

m W. m-2. K-1 W.s1/2.m-2.K-1 (W.m-2. K-1) 

Water 
mattress 

on 
concrete 

1 Rubber 0.003 0.10 

572.46 4.504 
2 Water 0.035 0.60 

3 Rubber 0.003 0.10 

4 Concrete 0.150 1.43 

Straw on 
concrete 

1 Straw 0.200 0.06 
173.55 0.36 

2 Concrete 0.150 1.22 
 
Uwm,rwr = 8.51 W.m-2. K-1 (ruber,water,ruber) 
Us = 0.34 W.m-2. K-1 (straw) 
Uc = 9.53  W.m-2. K-1 (concrete),  bc = 1882,020 W.s1/2.m-2.K-1 (concrete) 
 

According to the calculations, the straw has more than 3 times lower thermal 
effusivity. It means that it removes less heat from the cow’s body than water mattress during 
rest, while lying takes 9.5-11.0 hours per day. Insulating properties of a straw bedding with a 
thickness of 200 millimeters better describes the heat transfer coefficient, which is 
approximately 12.5 times lower than for water mattress. 

 

Table 2 Average climate data values from outdoor and indoor in monitoring period 

Climate parameters  

Air temperature             °C 

Average outdoor air temperature 35.41 ± 0.60 
Average indoor air temperature 32.55 ± 0.53* 

Air relative humidity % 

Average outdoor relative humidity 27.37 ± 2.32 
Average indoor air relative humidity 34.43 ± 3.50* 

 

*p < 0.05 

Significant difference (p<0.05) was found between outdoor and indoor air 
temperature, in the stall was air temperature lower. In contrast, relative humidity was found 
significantly higher (p<0.05) air compare to the outdoor in stall. 

Thermographic measurements and quality condition of the lying surface  

Thermal calculations were tested by means of thermographic measurements. These 
results of surface temperatures of both lying structures are shown Table 3. 
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Table 3 Average surface temperatures and average dustiness depending on used material 

 Average surface temperature ( °C) 

Surface before lying after lying difference 

Straw 32.77± 1.76 35.88 ± 0.38 3.11 ± 1.94* 
Water 

mattress 
29.67 ± 1.13 30.93 ± 0.82  1.26 ± 1.42 

difference 3.1 ± 1.88* 4.95 ± 1.09*  
 Average indoor dust concentrations – air ventilation off 

(mg.m
-3

) Surface/Profile A B C D 

Straw 0.096 0.071 0.127 0.113 

Water 
mattress 

0.097 0.077 0.003 0.108 
 Average indoor dust concentrations – air ventilation on 

(mg.m
-3

) Straw 0.121 0.146 0.261 0.463 
Water 

mattress 
0.147 0.142 0.143 0.118 

 *p<0,05 

Before lying of the cow, water mattress surface temperature was lower than surface 
temperature of the straw. Temperature difference between materials was statistically 
significant (p<0.05). The surface temperature was on the straw higher (p<0.05) than on the 
water mattress after one hour of cow lying. The surface temperature on the straw increased 
significantly (p<0.05), while on the water mattress there was no significant increase in surface 
temperature. From this point of view, the water mattress as surface for lying is more suitable 
as bedding for summer months. The quality condition of the surfaces during summer between 
profiles of the barn is not significantly different when air ventilation off (p>0.05; p = 0.387), 
but average dust concentration was slightly increased when air ventilation on. The highest 
measured dust concentration is in profile C and D above the straw, but there is also no 
statistically significant difference between measured concentrations (p>0.05; p = 0.208). 

 
According to the theoretical evaluation of the thermo-technical properties of the 

design of cow cubicles, we found that elevated concrete stall base cubicles covered with water 
mattresses belong to the group of inadequately warm floors while deepened concrete stall 
base cubicles filled with straw belong to the group of very warm floors with lower thermal 
effusivity than b = 350 W.s1/2.m-2.K-1 . Since this theoretical assessment according to standard 
calculations considers a constant state and does not take into account climatic conditions and 
also dynamic changes on the surface of the cubicle. When a cow lies on water mattress, the 
surface temperature of the water mattress is cooler than the surface temperature of the skin, 
which allows take away heat from the body into the water inside the water mattress 
(Lendelova et al., 2017). When we express these findings with practical measurement, the 
surface temperature of the water mattress was before lying down of the cow 3.1 ± 1.88 ° C 
lower than the straw surface. The temperature difference measured after an hour of lying on 
the water mattress was 4.95 ± 1.09 ° C lower than that of the straw surface. Since the 
temperature of the straw surface after an hour of lying is very close to the core temperature of 
the animal (average surface temperature was 35.88 ± 0.38 ° C), which almost does not allow 
heat to be removed from the cow body while lying down during hot days. The higher 
temperature difference between animal body and cubicle surface on water mattresses creates a 
better environment for heat dissipation during hot summer days in Slovakia. During warm 
days, water-filled mattresses as a bedding surface can reduce the heat load with their local 
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cooling when the cow rests on the mattress, depending on the length lying (Bastian et al., 
2003). Manninen et al., (2002) have found in the comparison between straw and sand, straw 
cubicles were occupied significantly more often than sand cubicles both in winter and in 
summer. But, according to our results, straw is more suitable for winter months. When we 
compared our results of dust concentration, values in this stall are strongly below limited 
values for Slovakia legislation (6 mg·m-3/8h) in the 355/2006 codex, but we measured only 
overall dustiness concentrations. Average dust concentration was slightly increased when air 
ventilation on. The highest measured dust concentration is in profile C and D in the barn 
above the straw, but there is also no statistically significant difference between measured 
concentrations above the water mattress (p<0.05).  

4 Conclusion 

In conclusion, we would like to emphasize practical measurements, because, from the 
point of view of physical calculations, it is better to take into account the values of thermal 
effusivity "b", which better describes the time development in surface temperatures for each 
lying bout. On this basis, we place emphasis on other knowledge for verifying water 
mattresses and straw cubicles in practice according to quality and state of the cubicle and 
different thermal-humidity stall conditions. Higher temperature difference between animal 
body and cubicle surface on water mattresses creates a better environment for heat dissipation 
during hot summer days in Slovakia. Dustiness concentration in this dairy cattle housing 
system using water mattress and straw does not exceed the limit values in all profiles at 
different air ventilation intensity. 
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Súhrn 

Štúdia bola zameraná na výskum tepelno-technických vlastností ležísk pre dojnice s 
vodnými matracmi a slamovými podstielkami pre dojnice. Výsledky tepelno-technických 
výpočtov ukázali, že ležiská naplnené slamou patria do kategórie teplých podláh, hodnota 
tepelnej prijímavosti slamových ležísk je b = 173,55 Ws1/2.m-2.K-1. Súčiniteľ prechodu tepla 
je U = 0,36 W.m-2.K-1. Ležiská s vodnými matracmi sú v kategórii studených podláh s 
hodnotou tepelnej prijímavosti b = 572,46 Ws1/2.m-2.K-1 a súčiniteľom prechodu tepla U = 
4,504 W.m-2.K-1 . Podľa výpočtov parametra U, resp. b, boli na vodnom matraci 12,5, resp. 
3,3-krát vyššie hodnoty ako na slame. V praxi sme overili vhodnosť materiálovej štruktúry 
vodných matracov na základe fyzikálnych vlastností pre naše klimatické podmienky v lete. 
Zistili sme, že povrchová teplota na vodných matracoch po jednej hodine ležania bola o 4,95 
± 1,88 ° C nižšia ako na slame. Vodné matrace zvyčajne nepotrebujú ďalšiu prídavnú 
podstielku, zvyčajne sa nanáša tenká vrstva dezinfekčného kondicionéra na báze vápenca. 
Testovanie proti prachu ukázalo, že pri použití ventilácie vzduchu alebo bez ventilácie 
vzduchu neexistuje štatistický rozdiel v koncentrácii prachu medzi týmito podlahovými 
štruktúrami a obidve boli pod limitnými hodnotami. Žiadna z nich nedosiahla v lete v zóne 
zvierat hodnoty koncentrácií vyššie ako 0,5 mg.m-3.  

Kľúčové slová: vodný matrac, slamová podstielka, tepelná vodivosť, koncentrácia prašnosti, 
dojnice, letné obdobie 
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ENERGETIKÉ ZHODNOTENIE VYBRANÉHO 

PRIEMYSELNÉHO ODPADU 

ENERGY EVALUATION OF SELECTED INDUSTRIAL 

WASTE 

TOMÁŠ PILKA -  DANIELA KUNECOVÁ 

Abstract 

The thesis is aimed at the thermogravimetric analysis of a selected waste. Nowadays, plastic 

waste presents one of the biggest problems all around the world. That's why it is necessary to 

deal with the secondary usage of this waste, for the production of products or energy, to 

decrease a negative impact on the environment. The thermogravimetric analysis worked at the 

temperatures from 25 °C to 750 °C. Nitrogen with flow rate 50 ml/min was used as auxiliary 

gas, in which the whole process ran. The most significant drop in weight was noticed just 

after 300 °C. Plastics have high calorific value and we can compare them with the numbers of 

commonly used raws as wood, coal, coke, etc. Concretely, the PVC plastics achieve lover 

values in comparison with other plastics types. That's on average just about 14 MJ/kg, while 

the other plastics reach the calorific value from 30 MJ/kg to 40 MJ/kg. 

 

Key words: thermogravimetric analysis, PVC plastic, pyrolysis  

 

1 Úvod 

Polyméry sú v dnešnej dobe najvýznamnejším segmentom výroby a spotreby podľa objemu 

medzi všetkými technickými materiálmi. V porovnaní s ostatnými materiálmi hlavne kovmi 

sa polyméry presadili hlavne jednoduchosťou spracovania, nízkou hustotou a výhodným 

pomerom medzi úžitkovými vlastnosťami a cenou. Vývoj polymérov stále pokračuje. 

V súčasnosti používame veľké množstvo plastov, rôzne spôsoby ich prípravy a ich 

spracovania vplývajú na stále sa rozširujúce možnosti ich využitia. (Ducháček, 1995) 
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2 Materiál a metódy 

PVC - polyvinylchlorid alebo vinyl, ako sa tiež označuje ako bežne používaný pri výrobe 

kobercovej rohože, odpadových rúr, okenných a dverných rámov (tvrdé PVC) a kovania v 

domácnosti. Ak sa recykluje, používa sa na opätovnú výrobu obalov, obkladov, odkvapov, 

elektrických zariadení, dopravných kužeľov, atď. (Pure Planet Recycling Limited, 2020) 

 

 

Tab. 1  Zobrazenie výhrevnosti PVC a ostatných plastov 

 

Typ 

plastu 

 

Percento 

produkcie 

% 

 

Elementárne zloženie v % 

 

Obsah 

popola 

% 

 

Výhrevnosť 

MJ/kg 

C H O N S Cl 

PE 25 81,89 12,37 0 0,46 1,92 0,97 2,39 41,82 

PP 15 68,89 9,13 14,61 1,82 1,29 1,24 2,93 30,90 

PVC 40 37,56 4,94 44 0,42 0,71 4,43 7,94 13,69 

PA 5 65,39 10,38 10,54 8,49 1,41 0,43 3,36 36,76 

PS 5 88,48 8,36 0 0,5 1,12 0,16 1,38 38,97 

PET 10 56,4 5,68 33,1 0,44 0,8 1,43 2,15 21,81 

Priemer 100 59,18 7,94 23,68 1,05 1,16 2,37 4,66 26,41 

Uhlie 100 66,9 4,14 9,94 1,17 0,8 0,33 16,7 26 

PE-polyetylén, PP-polypropylén, PVC-polyvinylchlorid, PA-polyamid, PS-polystyrén, 

PET-Polyetyléntereftalát. 
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TGA/DSC 1 STAR 

Termogravimetria (TGA) je technika, ktorá meria zmenu hmotnosti vzorky pri jej zahrievaní, 

ochladzovaní alebo udržiavaní na konštantnej teplote. Jeho hlavným využitím je 

charakterizácia materiálov z hľadiska ich zloženia. Oblasti použitia zahŕňajú plasty, 

elastoméry, minerálne zlúčeniny a keramiku, ako aj širokú škálu analýz v chemickom a 

farmaceutickom priemysle. 

Funkcie a výhody TGA / DSC 1 sú vysoké ultra-mikrogramové rozlíšenie v celom rozsahu 

merania, meranie malých a veľkých hmotností a objemov vzorky, široká teplotná stupnica, 

ktorá  analyzujte vzorky od teploty okolia do 1600 °C. Plynotesná komora zaisťuje správne 

prostredie merania. (TGA/DSC 1 STARe System. 2007) 

 

Kern ABT 220 5DM 

Analytické váhy Kern ABT sú prémiovým váhovým modelom s vysoko kvalitným systémom 

Modelový rad analytických váh s novou špičkovou technológiou vážiaceho snímača 

"monoblok", ktorý má oproti doteraz bežným snímačom ďalej vylepšenú stabilitu váženia pri 

zmenách vonkajšej teploty alebo pri excentrickom zaťažení misky váh, a rýchlejšiu časovú 

odozvu - pri citlivosti váženia 0.1 mg sa údaj naváženej hmotnosti na displeji ustaľuje do 3 s. 

Vybavenie funkciami je štandardné - počítanie kusov, navažovanie receptúr, práca s 

percentami, možnosť podvesného váženia, rozhranie RS232 a tlač protokolu GLP. (Analytical 

balance ABT, 2020) 
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3 Termogravimetrická analýza 

 

Termogravimetria (TG) je základná metóda termickej analýzy, študuje zmeny hmotnosti, 

ktoré prebiehajú v meranom systéme v závislosti na teplote. Výsledkom je 

termogravimetrická krivka, ktorá znázorňuje závislosť hmotnosti od teploty alebo od času a 

možno z nej odpočítať teploty hmotnostných zmien. Odvodenou metódou je derivačná 

termogravimetria (DTG), kde výsledná krivka uvádza rýchlosť hmotnostnej zmeny 

v závislosti od teploty. Tá sa používa, ak zmeny hmotnosti neposkytujú zreteľnú zmenu, je 

vhodná na odlíšenie tesne po sebe idúcich efektov. (Kloužková, a kol., 2012) 

 

4 Výsledky a diskusia 

Meranie prebiehalo dynamickou metódou, keďže pri merní sa vzorky lineárne (teplota za čas) 

zohrievali až do teploty 750 °C. Prvé meranie PVC plastu  prebiehalo s hmotnosťou vzorky 

34,7343 mg pri rýchlosti ohrevu 15 °C/min. Na Obr. 1 môžeme vidieť uvoľňovanie energie 

zo vzorky, endotermickú reakciu, ktorá prebieha po teplotu 98,54 °C, po dosiahnutí teploty sa 

začína uvoľňovať energia a začne prudko stúpať po teplotu 150 °C, kedy sa uvoľňovanie 

spomalí a zostáva stúpať pomalšie až po teplotu približne 550 °C, kde uvoľní najväčšie 

množstvo energie a dostaneme výkon 10,49 mW.  Druhý graf zobrazuje hmotnostný úbytok 

materiálu vplyvom tepla. Ide teda o odparovanie látok zo vzorky. Najväčší hmotnostný 

úbytok nastáva pri teplote 296,43 °C. PVC sa rozkladá v dvojkrokovom procese. Prvý krok je 

dechlorácia meranej vzorky pri teplote okolo 300 °C pri PVC. Druhým krokom je 

uvoľňovanie uhľovodíkov, ktoré začína pri teplote 448 °C. Celková strata hmotnosti sa 

pohybuje okolo 30 %. To znamená že percento anorganických látok vo vzorke je 70 %.  
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Obr. 1 Uvoľnovanie energie zo vzorky 

Obr. 2 Zmena hmotnosti vzorky 
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5 Záver 

 

Meraním sme zistili, že spaľovanie plastov je výhodné a použiteľné ako zdroj energie, keďže 

majú vysokú výhrevnosť. Procesom pyrolýzy sa získavajú všetky tri formy skupenstva, tuhé 

(uhlie), kvapalné (olej) a plynné. Uhlie sa dá ďalej použiť pri výrobe aktívneho uhlia a oleje 

a plyn pri výrobe tepelnej energie. Na základe výsledkov merania plastu PVC sme zistili, že 

energetická hodnota dosahuje maximum a dostaneme výkon 10,49 mW pri meranom 

množstve vzorky. Na Obr. 1 bolo vidieť, že energia potrebná na spustenie procesu bola len po 

teplotu 150 °C a potom nastal exotermický proces. Od toho bodu je to získaná čistá energia. 

Hmotnostný podiel polymérnych látok bol 30 % a 70 %. Najväčší hmotnostný úbytok nastáva 

pri teplote 296,43 °C. PVC sa rozkladá v dvojkrokovom procese. Prvý krok je dechlorácia 

meranej vzorky pri teplote okolo 300 °C pri PVC. Druhým krokom je uvoľňovanie 

uhľovodíkov, ktoré začína pri teplote 448 °C. Proces prebieha izolovane od okolitého 

prostredia a v atmosfére dusíka. Ak sa jedná o priemyselný proces, vyššie uhľovodíky sa 

zachytávajú a ďalej využívajú. Takto vieme šetriť životné prostredie z hľadiska separovania 

odpadu a samotný spôsob získavania energie je tiež bezpečný a ekologický. 
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Súhrn 

Práca sa zaoberá termickou analýzou vybraného odpadu, v tomto prípade ide o plast. 

Plastický odpad je momentálne jeden z najväčších problémov vo svete. Preto je potrebné sa 

zaoberať aj využívaním tohto odpadu ako druhotnej suroviny na výrobky alebo na energiu, 

aby sa tak znížil negatívny vplyv na životné prostredie. Termická analýza prebiehala pri 

teplotách od 25 °C do 750 °C. Ako pomocný plyn, v ktorom proces prebiehal sme  použili 

dusík s prietokom 50 ml/min. Najväčší pokles hmotnosti sme zaznamenali tesne po teplote 

300 °C. Plasty majú veľkú výhrevnosť a dajú sa porovnávať s rôznymi bežne používanými 

surovinami na vykurovanie ako sú drevo, uhlie, koks, atď. Konkrétne pri PVC plastoch ide 

o hodnoty menšie ako u ostatných typov plastov a to približne 14 MJ/kg. Ostatné plasty majú 

výhrevnosť od 30 MJ/kg do 40 MJ/kg. 

 
Kľúčové slová: termogravimetrická analýza, PVC plasty, pyrolýza 
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VYUŽITIE POČÍTAČOVÉHO SPRACOVANIA OBRAZU NA 
HODNOTENIE PÔDNYCH AGREGÁTOV                                

APPLICATION OF COMPUTER IMAGE PROCESSING FOR 
EVALUATION OF SOIL AGGREGATES 

LUKÁŠ PORUBEN – ĽUBOMÍR KUBÍK 
 

Abstract  

This project deals with computer analysis of image processing of loamy soil samples. 
The computer image processing method of soil samples involves pre-processing, image 
processing and analysis. The microstructure distribution of the material is captured by a 
digital microscope and processed using ImageJ ver. 1.52a. The analysis involves evaluating 
the soil particle parameters, filtering the image to determine the content, perimeter, ferret 
diameter, circularity and other properties. The parameters are statistically evaluated, the 
minimum, maximum, average, coefficient of variation and standard deviation of the 
individual soil particle parameters are determined. A histogram is created based on soil 
characteristics and the classification and type of soil is determined. Obtained knowledge can 
be applied on the next evaluation of the quality and the soil application. 

Key words: loamy soil, image digitalization, image processing, image analysis, 
microstructure 

 

1 Úvod  

 Metódy spracovania obrazu založené na počítačovom videní boli už skúmané ako 
alternatíva poskytujúca praktické riešenia merania, identifikácie a analýzy distribúcie veľkosti 
častíc. Dosiahnutie podobných výstupov pomocou manuálnych prostriedkov je časovo 
náročné preto sa uviedlo niekoľko výskumných prác, ktoré skúmali aplikáciu strojového 
videnia v oblasti biosystémového inžinierstva. Stanovila sa metóda počítačového videnia. 
(Jeliński et al., 2007). Budú použité metódy počítačového spracovania obrazu a obrazovej 
analýzy. Rýchla a presná analýza distribúcie veľkosti častíc je žiadúca v rôznych oblastiach, 
ktoré spracúvajú zrná alebo častice materiálov. Analýza distribúcie veľkostí častíc sa 
považuje za štandardný postup na vyhodnotenie rozmerových charakteristík súboru častíc vo 
vzorke. Štandardné výsledky zahŕňajú geometrický stredný rozmer, súvisiacu štandardnú 
odchýlku, častice zadržané na rôznych sitách a kumulatívnu krivku distribúcie veľkosti. Hoci 
je sitová analýza štandardný postup analýzy veľkosti častíc (ASABE Standards, 2006), 
počítačové spracovanie obrazu založené na videní možno považovať za alternatívu alebo 
náhradu metódy analýzy. Pre digitálne spracovanie obrazu bolo použité meranie rozmerov a 
distribúcie veľkosti kruhových častíc (Momota et al., 1994).  
Hodnotenie pôdy sme realizovali pomocou digitálneho mikroskopu Motic, s ktorým 
spolupracoval počítač so softvérom ImageJ založenom na otvorenom kóde (Open source), 
ktorý je ešte stále vyvíjaný a pravidelne aktualizovaný aj pre pokročilé počítačové 
spracovania obrazu a jeho pomocou budeme skúmať našu vzorku pôdy. ImageJ bol vyvinutý 
na výpočet priemernej veľkosti a vzdialenosti medzi časticami pomocou obrázkov (Haeri et 
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al., 2015). Cieľom práce bude hodnotenie distribúcie parametrov textúry hlinitej pôdy 
a následne jej zaradenie do pôdneho diagramu na potvrdenie a určenie druhu pôdy. 
 

2 Materiál a metódy 

 Budú použité metódy počítačového spracovania obrazu a obrazovej analýzy. Ako 
meraný materiál použijeme vzorku hlinitej pôdy. Má predpoklady na meranie parametrov 
textúry, pretože predstavuje materiál skladajúci sa z rôznorodých častíc (zŕn), ktoré vieme 
analyzovať po nasnímaní mikroskopom a umožňuje meranie textúry pomocou geometrických 
parametrov. Základom bolo nanesenie vzorky. Vytvorili sme mnohočasticovú vrstvu tak, že 
sme mikroskopické sklíčko odtlačili do vrstvy pôdy. Následne sme vzorku vložili do 
digitálneho mikroskopu, ktorým sme vytvorili digitálny obraz vo formáte bmp a jpg do 
počítača. Na digitalizáciu vzorky sme použili digitálny kombinovaný mikroskop Motic DM-
1802-A, ktorý môžeme vidieť na Obr. 1 a jeho parametre v Tab. 1. Snímanie obrazu bolo 
realizované softvérom Motic Images Plus 2.0ML. Tento mikroskop dokáže digitálne 
nasnímať vzorku pri stonásobnom zväčšení a pomocou prepojenia s USB portom preniesť 
obraz do počítača. Na spracovanie obrazu vzorky sme použili program ImageJ ver. 1.52a Obr. 
2, ktorý poskytuje nástroje na spracovanie a analýzu mikroštruktúry rôznych častíc (Rasband, 
2015). Softvér používa obrázok vzorky ako vstup a výstupom analýzy je tabuľka uvádzajúca 
rôzne parametre. Hlavným využitím ImageJ je analýza, pomocou ktorej sa určí vzdialenosť 
častíc umiestnených náhodne vo vzorke (Haeri et al., 2015). Na spracovanie obrazu je 
nevyhnutná správna kalibrácia získaného obrázka (Igathinathane et al., 2008).  
 
 

Tab. 1 Technické parametre mikroskopu Motic 
Tab. 1 Technical parameters of the microscope Motic 

 

 

 

 

 
Obr. 1  Mikroskop Motic DM-1802-A 

 Microscope Motic DM-1802-A Fig. 1

Halogénové osvetlenie 12V / 20W s kontrolou intenzity, 
Prepínacie napájanie 100V - 240V, 
Oddelené hrubé a jemné zaostrovanie, 
Achromatické objektívy: EA 4X, 10X, 40X, 
Zoom objektívy: 1-3X širokoulhý okulár WF10X / 18mm, 
Monokulárna hlavica v w30° uhle.  
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Obr. 2 Ovládací panel softvéru ImageJ 1.52a 

 Software control panel ImageJ 1.52a Fig. 2
 

Na ovládacom paneli v programe ImageJ sa nachádzajú sekcie a každá so svojimi 
špecifickými  funkciami. Použili sme funkcie úprava jasu, odstránenie pozadia, prevod na 
binárny obrázok, prahovanie. Po spracovaní obrazu sme prešli k analyzovaniu. V analýze sme 
zisťovali tieto jednotlivé parametre: počet zŕn, obsah, obvod, feretov priemer, kruhovitosť, 
zaoblenosť, celistvosť, prierezový pomer a štatisticky sme ich vyhodnotili (Igathinathane et 
al., 2009). Štatistickými vlastnosťami boli: minimálna hodnota, maximálna hodnota, modus, 
medián, aritmetický priemer, smerodajná odchýlka a variačný koeficient. 

 
Kruhovitosť indikuje dokonalý kruh, keď predstavuje hodnotu 1,0. 

 4	�	x  
�
��       (1) 

Kde:    S – Obsah, m2         
 

O – Obvod, m 

 

Zaoblenosť je inverzný prierezový pomer. 

4  
���	


�		�	��á	���       (2) 

 
Celistvosť indikuje výber danej konvexnej oblasti. 

���	

�������ý	���	
       (3) 

 
Prierezový pomer je pomer strán prispôsobenej elipsy časti. 
�	��á	��
���	�š�		��       (4) 

 
Aritmetický priemer je stredná hodnota počítaná zo všetkých. 

�̄ � 	∑ �� �!"
�             (5) 

Kde:     �� - jednotlivé hodnoty 

 n  - celkový počet hodnôt  

 

Smerodajná odchýlka hovorí o tom, ako široko sú rozložené hodnoty v množine. 

#$ � 	%∑ &��'�̄(� �!"
�')                    (6) 

Kde:  n  - počet meraní 
�� - meraná hodnota 

x̄  - aritmetický priemer 
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Variačný koeficient je charakteristikou variability rozdelenia pravdepodobnosti náhodnej 
veličiny. 

*+ �	 ���̄ 	100	%                    (7) 

 
Na štatistické veličiny použijeme program Mircosoft Office Excel ver. 2016, v ktorom aj 
vyjadríme histogrami, ktoré budú znázorňovať distribúciu jednotlivých skupín častíc. Tie sa 
zosumarizujú s ostatnými vzorkami a zostaví sa celkové zrnitostné zloženie, podľa ktorého sa 
určí druh pôdy z diagramu pôdneho trojuholníka a porovnajú sa výsledky, ktoré boli 
realizované sitovou mechanickou metódou. 

3 Výsledky a diskusia 

Mikroskop sme si pripravili, zvolili sme 100 násobné zväčšenie a pomocou prepojenia s usb, 
sme dostali obraz mikroskopu na obrazovku počítača. K príprave mikroskopu sme potrebovali 
zosnímať mierku a následne sme začali nanášať vzorky pôdy na mikroskopické sklíčko. 
Nanesenú vzorku pôdy na mikroskopickom sklíčku môžeme vidieť na Obr. 3. Zosnímané 
vzorky môžeme vidieť na Obr. 4. Vzorky sme uložili vo formáte jpg do počítača. Po 
zosnímaní potrebných vzoriek sme začali zosnímané obrazy predspracovávať, následne 
spracovávať a nakoniec analyzovať v programe ImageJ.  

 
Obr. 3 Nanesená vzorka pôdy pri snímaní mikroskopom 

 Microscopic soil sample applied Fig. 3

 
Obr. 4 Digitálna vzorka pôdy zosnímaná 

 Digital soil sample after capture Fig. 4
 
Nastavili sme si potrebnú mierku a začali sme predspracovávať obrazy. Obrazy sme začali 
predspracovávať funkciou „Enhance Contrast“ Obr. 5, ktorá nám z dôvodu kontrastu farieb 
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pomôže odstrániť nevhodné pozadia, ktoré by mohlo zapríčiniť veľkú chybu pri analýze 
obrazu.  
 

 
Obr. 5 Zvýšenie jasu a kontrastu vzorky 

 Increase sample brightness and contrast Fig. 5
 

Ďalšou možnosťou predspracovania obrazu bolo odstránenie pozadia a tým oddelenia častíc 
zŕn pôdy od pozadia. Na odstránenie pozadia sme použili funkciu „Subtract Background“ 
Obr. 6. 
 

 
Obr. 6 Odstránenie pozadia vzorky 

 Remove sample background Fig. 6
 

Posledným krokom predspracovania obrazu je prevod farebnej hĺbky na 8 bitovú farbu Obr. 7, 
pretože to obraz pripraví pred najdôležitejšou časťou spracovania. 
 

 
Obr. 7  8-bitový obraz 

 8-bit image Fig. 7
 

Najdôležitejšou časťou spracovania obrazu je segmentovanie. Na segmentovanie sa použila 
funkcia „Thresholding“ Obr. 8. V ImageJ je prahovanie metóda segmentácie obrazu založená 
na hodnotení jasu každého pixelu. 
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Obr. 8 Prahovanie 

 Thresholding Fig. 8
 
Poslednou časťou spracovania je oddelenie častíc, ktoré od seba oddeľuje častice, ktoré sa 
prekrývajú alebo dotýkajú sa okraja, tie sa ďalej v analýze odstránia, aby sa zabránilo chybám 
Obr.9. Po tomto kroku môžeme prejsť k analýze spracovaných obrazov. V analýze si zvolíme 
tie parametre, uvedené nižšie. Výsledky parametrov z analýzy programu ImageJ sa 
implementujú do tabuľkového programu Microsoft Excel ver. 2016.  

 

 
Obr. 9 Výsledné zobrazenie častíc po analýze 

 Resulting particle display after analysis Fig. 9
 
V programe MS Excel sme vybrali do tabuliek požadované parametre, ktoré sme v rámci 
analýzy štatisticky vyhodnocovali. Štatisticky vyhodnotené vzorky sú uvedené v tabuľkách 
Tab. 2, Tab. 3, na ktoré sme použili vzorce (1 – 7) v kapitole Materiál a metódy. Distrubúciu 
obsahu častíc podľa zrnitostného zloženia sme preniesli do histogramov Obr. 10, Obr. 11. 

 
Tab. 2 Vyhodnotenie častíc pôdy vzorky č.1 

Tab . 2 Evaluation of soil particles of sample no. 1 

Číslo 
vzorky 

Počet 
častíc 

Hodnoty 
častice 

Obsah 
(mm2) 

Obvod 
(mm) 

Feret. 
Priemer 
(mm) 

Kruhovitosť Zaoblenosť Celistvosť 
Prierezový 

pomer 

1 191 

Min. 0,000045 0,002 0,001 0,349 0,260 0,551 1,000 
Max. 0,500000 0,251 0,081 1,000 1,000 1,000 3,851 

Modus 0,003000 0,006 0,004 1,000 1,000 1,000 1,000 

Medián 0,020000 0,018 0,008 0,898 0,673 0,885 1,485 

x̄ 0,047000 0,032 0,012 0,855 0,687 0,881 1,543 
SO 0,089000 0,043 0,013 0,151 0,157 0,065 0,419 

Vk (%) 1,794000 1,324 1,149 0,177 0,229 0,074 0,272 
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Obr. 10 Histogram obsahu vzorky č. 1 

  Histogram of sample content no. 1 Fig. 10

Tab. 3 Vyhodnotenie častíc pôdy vzorky č. 2 
    Tab. 3 Evaluation of soil particles of sample no. 2 

Číslo 
vzorky 

Počet 
častíc 

Hodnoty 
častice 

Obsah 
(mm2) 

Obvod 
(mm) 

Feret. 
Priemer 
(mm) 

Kruhovitosť Zaoblenosť Celistvosť 
Prierezový 

pomer 

2 92 

Min. 0,000035 0,002 0,001 0,278 0,333 0,587 1,000 
Max. 0,500000 0,218 0,072 1,000 1,000 1,000 3,000 

Modus 0,032000 0,002 0,004 1,000 1,000 1,000 1,000 

Medián 0,019800 0,013 0,005 0,945 0,667 0,882 1,500 

x̄ 0,041000 0,024 0,009 0,887 0,687 0,893 1,556 
SO 0,076000 0,038 0,012 0,142 0,173 0,080 0,423 

Vk (%) 1,821000 1,583 1,403 0,160 0,253 0,095 0,273 
 

Z tabuliek Tab. 2, Tab. 3 vyplýva, že hodnoty obsahov, obvodov, feretovho priemeru, 
kruhovitosti, zaoblenosti, celistvosti a prierezového pomeru sa k sebe približujú, čo znamená 
rovnomernosť nanášania vzorky.  

 

 
Obr. 11 Histogram obsahu vzorky č. 2  

  Histogram of sample content no. 2 Fig. 11
 

Na histogramoch Obr. 10, Obr. 11 je vidieť distribúciu obsahu častíc v jednotlivých 
skupinách, v ktorých sú rozdelené.  
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Tab. 4 Celkové zrnitostné vyhodnotenie častíc pôdy 
Tab. 4 Overall granularity evaluation of soil particles 

% zastúpenie jednotlivých frakcií častíc  
(mm) >0,25 0,25 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,001 <0,001 
(%) 4,09 20,09 32,25 17,08 26,47 

Zrnitostné vyhodnotenie častíc sa spracovalo v programe MS Excel ver. 2016. Určilo sa 
podľa obsahu celkové zastúpenie častíc, ktoré sa previedlo na percentuálne zobrazenie, aby sa 
dali výsledky určiť v pôdnom diagrame (Obr. 12). 

Diskusia 

 Výsledky merania môže najviac ovplyvniť príprava vzorky pôdy pre digitálny 
mikroskop, a preto sme pri príprave tejto vzorky venovali zvýšenú pozornosť, aby nedošlo 
k tomu, že sa častice budú prekrývať alebo že budú zlepené pri sebe (Haeri et al., 2015). 
Odchýlky sú spôsobené tým, že sme spracovali malý počet vzoriek z pôdy.  Pri nanášaní 
vzorky sme sa snažili o to, aby sme dokázali rovnomerne naniesť všetky skupiny častíc 
a určiť tak aj druh pôdy. Porovnali sme hodnoty z Tab. 4 a Tab. 5 (Macák, 2020), ktoré boli 
spracované sitovou metódou. Odchýlky sú spôsobené tým, že sme spracovali malý počet 
vzoriek z pôdy, pričom tabuľka 4 vyplýva zo spracovania celej vzorky pôdy. V porovnaní 
percentuálnych hodnôt sú pri niektorých skupinách častíc rozdiely. Tie sú najmä pri časticiach 
väčších ako 0,25 mm, ktorých sme v analyzovaných vzorkách namerali percentuálne len 4,09 
%. Pri časticiach menších ako 0,001 mm, bolo v analyzovaných vzorkách percentuálne 26,47 
%. V ostatných skupinách častíc sa hodnoty k sebe približujú.  

 

Tab. 5 Zrnitostné zloženie (Macák, 2020) 
Tab. 5 Granularity composition (Macák, 2020) 

% zastúpenie jednotlivých frakcií 
(mm) > 0,25 0,25 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,001 < 0,001 

(%) 25,79 13,37 32,36 12,18 16,30 

4 Záver 

Cieľom bolo stanovenie geometrických parametrov textúry materiálu a určenie druhu 
pôdy. Analýzou sme zistili, že celkový počet zŕn, zo všetkých analyzovaných vzoriek bol 831. 
Zo spracovaných vzoriek sme následne vytvorili zrnitostnú tabuľku. Výsledky zrnitosti sme 
porovnali s existujúcimi výsledkami (Macák, 2020), ktoré boli spracované sitovou metódou. 
Častice, ktoré percentuálne predstavujú hlinitú pôdu, majú v pôdnom diagrame nasledovné 
zastúpenie 7 – 27 % ílu, 28 – 50 % prachu a < 52 % piesku. Z analýzy vyplýva zistenie 
hodnôt predstavujúcich častice ílu v tabuľke 4, rozhranie < 0,001 mm s percentuálnym 
údajom 26,47 %, ktorý spĺňa zastúpenie v pôdnom diagrame. Rozpätie prachu, ktoré 
predstavuje častice v tabuľke 4, 0,001 – 0,05 mm s percentuálnym údajom 49,33 % tak isto 
spĺňa zastúpenie. Ako posledné potrebujeme na určenie hodnotu piesku, to predstavuje častice 
v tabuľke 4, v rozhraní 0,05 – 2,0 mm s percentuálnym údajom 24,18 %, ktorý spĺňa 
zastúpenie. Potvrdila sa správnosť vzorky hlinitej pôdy „sh“, ktorá vyplýva z pôdneho 
diagramu obrázok 12. 
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Obr. 12 Pôdny diagram (VÚPOP, 2000) 

  Soil diagram (VÚPOP, 2000) Fig. 12
 

Vysvetlivky k obrázku 12 sú: lp – pieščitá pôda, lh – hlinito pieščitá pôda, sp – pieščito hlinitá 
pôda, sh – hlinitá pôda, ssh – prachovito hlinitá pôda, ss – prachovitá pôda, spi – pieščito 
ílovito hlinitá pôda, si – ílovito hlinitá pôda, ssi – prachovito ílovito hlinitá pôda, tp – 
prieščito ílovitá pôda, ts – prachovito ílovitá pôda, ti – ílovitá pôda. 

5 Literatúra  

ASABE Standards, 2006. Method of Determining and Expressing Particle Size of Chopped 
Forage Materials by Screening—ANSI/ASAE S424.1 DEC01. ASABE, St. Joseph, Michigan, 
pp. 619–621. 

HAERI, Morteza – HAERI Mohammad. 2015. ImageJ Plugin for Analysis of Porous 
Scaffolds used in Tissue Engineering [online], [cit. 2020-04-10]. Dostupné na: < 
https://openresearchsoftware.metajnl.com/articles/10.5334/jors.bn/ > 

IGATHINATHANE Cannayen, et al. 2008. Shape identification and particles size distribution 
from basic shape parameters using ImageJ [online], vol. 63, no. 2, pp. 168-172 [cit. 2020-03-
13]. Dostupné na: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168169908000793>. 

IGATHINATHANE Cannayen – PORDESIMO Lester O. – BATCHELOR William David. 
2009. Major orthogonal dimensions measurement of food grains by machine vision using 
ImageJ [online], vol. 42, no. 1, pp. 76-79 [cit.2020-03-19]. Dostupné na: 
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0963996908001816>. 

JELIŃSKI, Tomazs, et al. 2007. Inspection of the distribution and amount of ingredients in 
pasteurized cheese by computer vision. [online], vol. 83, no. 1, pp. 3–9 [cit.2020-04-15]. 
Dostupné na: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0260877407000271>. 

272 z 408DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221670



MACÁK, M. 2020. Ústna informácia. Nitra. Katedra strojov a výrobných biosystémov. SPU 
v Nitre. 

MOMOTA, M., et al. 1994. Measuring particle size distribution by digital image processing 
with inverse Fourier–Bessel transformation. Jpn. J. Appl. Phys. 33, 1189–1194. 

RASBAND, WS. 2015. ImageJ. National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA. 
[online], [cit. 2020-02-15]. Dostupné na: < http://imagej.nih.gov/ij >. 

VÚPOP, 2000. Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska, Výskumný ústav 
pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave, [online], pp. 26 [cit.2020-04-10]. Dostupné na: 
<https://www.pedologia.sk/sites/default/files/publications/2000_Klasifikacia_pod_SR.pdf>. 

Súhrn 

Táto práca sa zaoberá počítačovou analýzou spracovania obrazu vzorky hlinitej pôdy. 
Metóda počítačového spracovania obrazu vzorky pôdy v sebe zahŕňa predspracovanie, 
spracovanie a analýzu obrazu. Distrubúcia mikroštruktúry materiálu je zosnímaná digitálnym 
mikroskopom a spracovaná pomocou programu ImageJ ver. 1.52a. Analýza zahŕňa 
vyhodnotenie parametrov častíc pôdy, filtrovaním obrazu pre určenie obsahu, obvodu, 
feretovho priemeru, kruhovitosti a ďalších vlastností. Parametre sa štatisticky vyhodnotia, určí 
sa minimum, maximum, priemer, variačný koeficient, smerodajná odchýlka jednotlivých 
parametrov pôdnych častíc. Vytvorí sa histogram na základe vlastností pôdy a určí sa 
zaradenie a druh pôdy. Získané poznatky sa môžu využiť na ďalšie hodnotenie kvality a 
využitia pôdy.   

Kľúčové slová: hlinitá pôda, digitalizácia obrazu, spracovanie obrazu, analýza obrazu, 
mikroštruktúra 
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ANYLÝZA VPLYVU RIADIACEJ TECHNIKY NA PROCES 
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Abstract  

By developing the modern systems of farming, the elements of information and 
communication technologies are leaking into agriculture too. In the present, familiar 
technologies are gradually used at many works related with treating the harvested grains. 
Drying minimize the moisture content of the grains, by which we can reach the desired 
characteristics of the material for further usage. Recently the quality of the grain is the most 
important attribute, especially on the grain market. During the drying are made changes in the 
composition of grains which mostly influences the quality. The quality of drying is affected 
by temperature, input and output moisture content of the material and by the heating time. 
Deploying automatization in the mentioned processes and systems allows us monitoring input 
and output variables and optional regulating. The work deals with the analysis of the 
automation influence on drying processes of a dryer. The results were compared with an older 
type of dryer and showed that in this case more time was needed. 

Key words: corn, measurement of moisture content, drying, automation, control technology 
 

1 Úvod 

Nové pokroky v technológiách od automatizácie, robotiky až po softvér počítačového 
videnia úplne zmenili moderné poľnohospodárstvo (Ďuďák, 2015). Výhody nasadenia 
automatizácie v poľnohospodárstve sú znižujúce sa mzdové náklady, znižujúce ceny pre 
spotrebiteľov, znižuje sa environmentálna stopa poľnohospodárstva a tým sa zvyšuje ochrana 
životného prostredia. Poľnohospodári majú teraz prístup k nástrojom, ktoré im pomôžu splniť 
požiadavky kladené na poľnohospodárstvo a poľnohospodársku výrobu. Od traktorov 
s vlastným pohonom až po úplne automatizované výrobné linky s riadením aj s diaľky, 
poľnohospodárske spoločnosti sú privedené do úplne moderného prostredia (Ku, 2020).  

Automatizácia pozberových výrobných liniek uľahčuje poľnohospodárskym 
spoločnostiam výrobu, manipuláciu a ďalšie spracovania poľnohospodárskych materiálov 
(obilnín, zrnín). Hlavnou časťou výrobných liniek je riadiaci systém a čoraz častejšie 
s dotykovou obrazovkou. Riadiaci systém umožňuje riadenie celej výroby v plne 
automatickom režime, bez potreby a zásahu obsluhy (Inspekt, 2017).  

Pri zbere, keď sú teploty nižšie a relatívna vlhkosť vzduchu je vysoká alebo pri zbere 
za nepriaznivého počasia môže vlhkosť obilia dosahovať vyššie hodnoty ako sú požadované 
hodnoty na skladovanie alebo pre ďalšiu pozberovú operáciu. Zrno je živý rastlinný materiál, 
ktoré je vlhké. Vlhkosť môže vnikať do zŕn počas jeho dozrievania, zbere, manipulácii alebo 
pri nevhodnom skladovaní (medzi sklady) (Postcosecha, 2020). 
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Obilie je hygroskopické, to znamená, že stráca alebo získava vlhkosť zo vzduchu, 
ktoré ho obklopuje. Zrno nachádzajúce sa na poli sušené slnečnými lúčmi premení vlhkosť na 
paru, ktorá spôsobuje zmenu z vyššieho tlaku vo vlhkom zrne na nižší tlak vo vzduchu. Tento 
jav platí pre väčšinu druhov obilia. Proces prebieha, až kým vlhkosť obilia a vzduchu 
nedosiahne rovnovážny bod. Po zbere, keď zrná majú vysokú vlhkosť, je potrebné ich sušenie 
na požadovanú vlhkosť (Inspekt, 2017). 

Spolu s čistením a triedením aj sušenie zrnín je dôležitou pozberovou operáciou pred 
jeho uskladnením.  Ak sa vlhké zrná skladujú bez toho, aby cez ne prešiel vzduch, zrýchľuje 
sa samozahrievacia schopnosť zŕn a tým produkujú viac tepla a dochádza k zvýšeniu vlhkosti 
zŕn. Pri vysokej vlhkosti zrnín sa bude zvyšovať teplota a dochádza k rýchlemu vyvíjaniu 
plesní a klíčeniu zŕn. Už dlhú dobu je známe, že sa môžu konzervovať rôzne potraviny ako aj 
jednotlivé zrniny. Po vysušení zŕn sa ich stav nebude zhoršovať a podľa ich zostatkovej 
vlhkosti sa môžu skladovať aj na dlhú dobu. Znížením vlhkosti sa zastavia alebo spomalia 
jednotlivé chemické procesy, ktoré prebiehajú v zrnách (Jech et al., 2011). 

2 Materiál a metódy 

 
V príspevku sa zameriavame na skúmanie vplyvu automatizácie a riadiacej techniky v 

oblasti sušenia poľnohospodárskych materiálov. Porovnáme dve sušičky od výrobcu Pedrotti, 
ktoré sú z rovnakej série (SUPER) a rovnakého typu (120) s 9 ročným rozdielom výroby, 
ktorých schému môžeme vidieť na Obrázku  1. Séria SUPER je najpredávanejším produktom 
spoločnosti Pedrotti, kvôli svojim ideálnym veľkostiam, ľahkej preprave a znížených 
požiadavkách na priestorové umiestnenie. Ďalej sú teleskopické, vybavené zasúvateľnými 
sitami a centrálnym skrutkovým dopravníkom, ktorý sa môže počas prepravy sklopiť nadol 
(Pedrotti, 2020).  

 

 
Obr. 1 Schéma sušičky Pedrotti SUPER 120 (Pedrotti, 2020) 

Fig. 1 Scheme of dryer type Pedrotti SUPER 120 
 
Porovnané sušičky majú rovnaké technické parametre, ktoré sú uvedené v Tabuľke 1. Rozdiel 
medzi nimi je vo vyspelom riadiacom systéme nasadenom v novšej verzii. Riadiaci systém 
umožňuje riadenie sušenia v plne automatickom režime s minimálnou potrebou obsluhy. 
Nastavením požadovaných parametrov na sušený materiál, riadiaci systém už následne riadi 
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všetky súčiastky sušičky a monitorovaním aktuálneho stavu sušenia nám udáva informácie 
o stave sušenia. O poruchách nás dokáže informovať aj cez mail (Pedrotti, 2020).  
 

Tab. 1 Technické údaje porovnávaných sušičiek (Pedrotti 2020) 
Tab. 1 Technical parameters of compared dryers 

Typ SUPER 120 
Rok výroby  2010 2019 
Príjem [t] 12 12 

Výkon [t za 24 h]  
(kukurica pri vlhkosti (28 – 14) %)  

50 – 60 50 – 60  

Stredná vynášacia závitovka[t.h-1] 45 45 
Plniaca závitovka [t.h-1] 30 30 

Výška počas prevádzky [mm] 6500 6500 
Výška počas prepravy [mm] 3750 3750 
Dĺžka počas prevádzky [mm] 7700 7700 
Dĺžka počas prepravy [mm] 6150 6150 

Šírka [mm] 2500 2500 
 
Vo výskume sa zameriame na meranie vlhkosti kukurice počas sušenia a čas sušenia 

pri oboch sušičkách. Cieľom sušenia je znížiť aktuálnu vlhkosť kukurice z 26 % na 14 %.  
Meranie vlhkosti uskutočníme s vlhkomerom FARMPOINT a na meranie času použijeme 
stopky. Vlhkomer FARMPOINT je vybavený  digitálnym displejom, dokáže merať 12 druhov 
obilia s meracím rozsahom vlhkosti od 5 % až do 45 %. Počas sušenia odoberieme vzorku zo 
sušičky, vložíme ju do vlhkomeru FARMPOINT a odmeriame aktuálna vlhkosť sušenej 
kukurice. Merania opakujeme každých 20 min, ktoré sledujeme stopkami až do ukončenia 
sušenia. Po ukončení sušenia z vypustených materiálov zoberieme 15 vzoriek z rôznych 
miest, a skontrolujeme výsledok sušenia. Na koniec porovnáme namerané výsledky z oboch 
sušičiek.  

 
Obr. 2 Meranie vlhkosti kukurice s vlhkomerom FARMPOINT 

Fig. 2 Measurement of corn moisture content by moisturemeter FARMPOINT 
 
Na Obrázku 2 môžeme vidieť meranie vlhkosti kukurice s vlhkomerom FARMPOINT počas 
sušenia odobratej vzorky. 
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3 Výsledky a diskusia 

Merali sme vlhkosť sušenej kukurice každých 20 minút počas jej sušenia až do konca. 
Namerané hodnoty staršej sušičky s rokom výroby 2010 môžeme vidieť v Tabuľke 2. 
Začiatočná vlhkosť sušenej kukurice bola 25,4 %, ktorá sa pomocou sušenia zredukovala na 
13,7 % za 253 min.  

Tab. 2 Meranie vlhkosti počas sušenia (sušička s rokom výroby 2010) 
Tab. 2 Measurement of moisture content during drying (dryer made in 2010)   

Číslo 
merania  

Čas 
sušenia 
[min] 

Vlhkosť 
[%] 

1 0 25,4 
2 20 25,2 
3 40 24,7 
4 60 23,8 
5 80 22,7 
6 100 21,8 
7 120 20,8 
8 140 19,6 
9 160 18,7 
10 180 17,7 
11 200 16,5 
12 220 15,4 
13 240 14,4 
14 253 13,7 

 

Tab. 3 Meranie vlhkosti počas sušenia (sušička s rokom výroby 2019) 
Tab. 3 Measurement of moisture content during drying (dryer made in 2019)   

Číslo 
merania  

Čas 
sušenia 
[min] 

Vlhkosť 
[%] 

1 0 25,8 
2 20 25,5 
3 40 24,7 
4 60 23,9 
5 80 22,9 
6 100 21,7 
7 120 20,5 
8 140 19,5 
9 160 18,4 
10 180 17,3 
11 200 16,1 
12 220 15,0 
13 239 13,9 
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Podobne ako aj v predchádzajúcom meraní sme merali vlhkosť sušenej kukurice každých  
20 min na novšej sušičke s rokom výroby 2019. Sušením sa znížila vlhkosť kukurice z 25,8 % 
na 13,9 %. Sušiaci proces trval 239 min a namerané hodnoty sú uvedené v Tabuľke 3. 

 
Obr. 3 Závislosť vlhkosti kukurice od času sušenia  

Fig. 3 Dependency of corn moisture content on time of drying 
 
Na Obrázku 3 je graficky znázornená závislosť vlhkosti kukurice od času sušenia 

sušičiek s rôznym rokom výroby. V oboch prípadoch sme pre daný typ závislosti zvolili 
polynomickú funkciu druhého rádu, pričom koeficienty spoľahlivosti dosahovali vysoké 
hodnoty. Na základe porovnanie výsledkov sme zistili, že doba sušenia sušičky s rokom 
výroby 2019 bola kratšia ako pri staršej sušičke.  

Tab. 4 Kontrolné meranie vlhkosti vysušenej kukurice  
Tab. 4 Control measurement of corn moisture content 

Číslo 
merania  

Vlhkosť [%] 
(Rok výroby 2010) 

Vlhkosť [%] 
(Rok výroby 2019) 

1 13,7 13,9 
2 13,9 14,0 
3 14,0 14,0 
4 13,9 13,9 
5 13,8 13,8 
6 13,7 13,9 
7 14,3 14,0 
8 14,1 13,9 
9 13,6 14,1 
10 14,0 13,9 
11 14,1 14,0 
12 13,9 14,0 
13 13,7 13,8 
14 13,7 13,9 
15 14,0 13,9 
��  13,89 13,93 

y = -5E-05x2 - 0,0393x + 26,18
R² = 0,9979

y = -5E-05x2 - 0,0359x + 25,853
R² = 0,9974
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Po ukončení sušenia a vypustení sušeného materiálu zo sušičky sme pri oboch 
sušičkách urobili kontrolné merania vlhkosti sušeného materiálu. Odobrali sme 15 vzoriek 
z rôznych miest z vysušenej kukurice a odmerali jej vlhkosť. Namerané hodnoty môžeme 
vidieť v Tabuľke 4. Pre zrná kukurice zo sušičky (2010) sme zaznamenali priemernú hodnotu 
vlhkosti s pravdepodobnou chybou (13,890 ± 0,034) % a pre zrná zo sušičky (2019) hodnotu 
(13,930 ± 0,014) %. Nižšia hodnota pravdepodobnej chyby v druhom prípade značí menší 
rozptyl hodnôt v okolí aritmetického priemeru. 

Z výsledkov sme zistili, že sušenie s novšou sušičkou bolo presnejšie, aj keď sme 
požadovanú vlhkosť 14 % prekročili raz o 0,1 %, pričom u staršej sušičky sa požadovaná 
vlhkosť prekročila aj trikrát v rozsahu (0,1 – 0,3) %, ktoré môžeme pozorovať v Tabuľke 4. 

V Tabuľke 5 sme spracovali dobu trvania jednotlivých pracovných operácií pri oboch 
sušičkách.  

Tab. 5 Porovnanie doby trvania pracovných operácií 
Tab. 5 Time duration comparison of processing operation 

Pracovné operácie  Čas  [min] 
(Rok výroby 2010) 

Čas [min] 
(Rok výroby 2019) 

Napustenie sušičky  15 13 
Sušenie  253 239 

Chladenie  22 19 
Vypustenie sušičky  12 10 
Celkový čas sušenia 302 281 

 
Zo zistených časov môžeme vidieť, že všetky pracovné operácie prebehli rýchlejšie pri novšej 
sušičke, ktorá je vybavená riadiacim systémom. Staršia sušička bola pomalšia, čoho dôvodom 
môže byť potreba ľudskej obsluhy pri spúšťaní a zastavovaní jednotlivých operácií, ktoré za 
sebou nasledujú. Potreba ľudskej sily na riadenie staršej sušičky predstavuje časové straty 
počas sušenia. Tieto straty sa dajú eliminovať s nasadením automatického riadenia sušiaceho 
procesu ako je to možné vidieť pri novšej sušičke (Tabuľka 5).   
 

4 Záver 

V súčasnosti sa veľká pozornosť venuje kvalite poľnohospodárskych materiálov 
hlavne obiliu. Sušenie je jednou zo základných pozberových prác a kvalitou sušenia sa 
ovplyvňuje aj kvalita sušeného materiálu. V našom prípade sa sušila kukurica z vlhkosti  
(25,3 – 25,8) % na požadovanú vlhkosť 14 %. V Tabuľkách 2 a 3 vidno ako klesala postupne 
vlhkosť kukurice počas sušenia pri oboch sušičkách. Pomocou kontrolných meraní a po 
porovnaní sme zistili menšie nepresnosti v konečnom vysušenom materiáli pri novšej sušičke 
s rokom výroby 2019, ktorá prekročila iba raz požadovanú vlhkosť o 0,1 %. Dôvodom môže 
byť možnosť presnejšej regulácie sušiacich parametrov a ich automatické prispôsobovanie 
k aktuálnemu stavu sušeného obilia a presnejšie monitorovanie sušiacich parametrov ako je 
napr. teplota a vlhkosť sušeného materiálu.  

Okrem kvality sušeného materiálu ďalším dôležitým parametrom je aj výkonnosť 
a efektivita sušičiek. Cieľom je zjednodušenie práce a vysušenie väčšieho množstva materiálu 
za daný čas. Porovnali sme dve rovnaké sušičky s rôznym rokom výroby a podľa odmeraných 
hodnôt sme zistili (Tabuľka 5), že novšia sušička je efektívnejšia a výkonnejšia aj pri 
rovnakých technických parametroch. Novšia sušička pri jednom sušení 12 t kukurice bola 
približne o 20 min rýchlejšia, čoho dôvodom môže byť automatické riadenie celého sušiaceho 
procesu, regulácia a monitorovanie sušiacich parametrov, bez potreby zásahu človeka. 

279 z 408DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221670



Môžeme usudzovať na základe nameraných hodnôt, že teória, podľa ktorej sa s nasadením 
automatizácie a riadiacej techniky uľahčuje práca pre poľnohospodárske spoločnosti 
a zefektívňuje výroba, sa potvrdila.  
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 Súhrn 

S rozvojom moderných systémov hospodárenia na pôde prenikajú do oblasti 
poľnohospodárskej techniky aj prvky informačných a komunikačných technológií. 
V súčasnosti sa tieto technológie postupne využívajú aj pri pozberovej úprave obilnín. 
Sušením sa znižuje vlhkosť materiálov, s čím dosiahneme požadované vlastnosti materiálu k 
jeho ďalšiemu využitiu. Kvalita obilia je najdôležitejšou vlastnosťou hlavne na trhu obilnín. 
Počas sušenia nastávajú tie zmeny vo vlastnostiach a v zložení zŕn, ktoré hlavne ovplyvňujú 
jeho kvalitu. Kvalita sušenia je ovplyvnená teplotou ohrevu materiálu, vstupnou a výstupnou 
vlhkosťou materiálu a časom ohrevu. Nasadenie automatizácie a riadiacich technológií do 
sušiaceho procesu nám umožňuje monitorovanie vstupných a výstupných veličín a možnosť 
regulácie jednotlivých veličín. V práci sme skúmali vplyv automatizácie sušiaceho procesu 
sušičky a výsledky porovnali zo starou sušičkou. Zistili sme, že pri staršej sušičke bol 
potrebný dlhší čas pri rovnakých pracovných operáciách.  

  

Kľúčové slová:  kukurica, meranie vlhkosti, sušenie, automatizácia, riadiaca technika 
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ANALÝZA ELEKTRICKÝCH A SVETELNÝCH 

PARAMETROV VOLFRÁMOVEJ AUTOŽIAROVKY 
ANALYSIS OF ELECTRICAL AND LUMINOUS 

PARAMETERS OF INCANDESCENT AUTOMOTIVE BULB  

LADISLAV RUŽÍK - VLADIMÍR CVIKLOVIČ  
 

Abstract  

The content of this work deals with the problem of the changing values of parameters 
of the automotive light bulb. The main goal was to analyse the parameters such as luminous 
flux, efficiency, voltage, current or power input during the lifespan of the bulbs. The analysed 
bulb type was 3796 from the manufacturer Osram. This type of bulb is an incandescent 
automotive light bulb with 2W power input. The bulbs were measured by a special system 
named integrating sphere with 1m diameter. This type of measurement is very accurate and 
reliable. The results showed the clear dependence of the bulbs parameters from their lifespan. 
The values of the luminous flux considerably decreased in time, which is shown in the tables 
and charts. In the future these results could serve as an information source for any another 
measurement or comparison of different type of light bulbs.        

Key words: measurement,car bulb, incandescent lamp, parameters, luminous flux, chart 
 

1 Úvod 

Témou mojej práce je skúmanie hodnôt odmeraných parametrov volfrámovej 
autožiarovky typu 3796. Hlavným cieľom je analýza takých parametrov, ktorých hodnoty sa 
značne menia v čase a môžeme jednoznačne poukázať na ich vplyv na definovaný svetelný 
zdroj. Volfrámovú žiarovku by sme mohli považovať za neaktuálnu, avšak realita je iná. 
V súčasnosti väčšina používaných motorových vozidiel ešte stále obsahuje volfrámový 
svetelný zdroj, buď s účelom osvetlenia alebo s účelom signalizácie. Analýzu môžeme 
uskutočniť iba po získaní potrebných hodnôt svetelných a elektrických parametrov. Meranie 
je realizované prostredníctvom guľového fotometra s priemerom 1m. Keďže ide o špeciálnu 
technológiu, všetky merania môžeme považovať za presné s veľmi malou pravdepodobnosťou 
chybovosti. Žiarovky nasadíme do guľového fotometra s cieľom zistenia vplyvu životnosti na 
všetky nastavené a odmerané parametre. Počiatočné meranie sa uskutoční po jednej 
odsvietenej hodine, druhé meranie po 300 odsvietených hodín a tretie po 750. Po zistení 
nameraných hodnôt, by som chcel ilustrovať a prezentovať najcitlivejšie parametre na čas, vo 
forme grafov. Z teórie vyplýva že hodnoty parametra svetelného toku sa budú znižovať 
v závislosti od času. Skutočná skúška tohto predpokladu môže slúžiť ako podklad na 
porovnanie spomínanej žiarovky s inými typmi svetelných zdrojov, napr. s LED alebo 
halogénovými žiarovkami.    
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2 Materiál a metódy 

 
Skúmaným materiálom bola volfrámová žiarovka typu 3796 od výrobcu Osram. Ide 

o 12 voltový a jednovláknový svetelný zdroj používaný v motorových vozidlách s príkonom 
2W. Tento typ je aplikovaný v motorových vozidlách s účelom signalizácie. Obsahuje typ 
pätice BA9s s dvoma  bočnými kolíkmi a jedným dolným kontaktom. Pätica BA9s je pätica 
s priemerom 9mm a skladá sa z materiálov: kov a malá koncentrácia medi. Bočné kolíky sú 
navrhnuté tak, aby uhol medzi nimi bol 180°.     

 
 

 

Obr. 1 Volfrámová autožiarovka typ 3796 

 

Pred meraním musíme poznať špecifikácie žiarovky a podmienky skúšok aby sme 
mohli dodržiavať všetky potrebné požiadavky a bezpečnostné predpisy. Skúšobné 
podmienky, tolerancie a požiadavky sú predpísané: 

 

Tab. 1 Život a pokles svetelného toku autožiarovky 3796 

Hodnoty sa vzťahujú na žiarovku s päticou 

 
Jednotka Poloha Meracie napätie min. hod. 

Charakt. Život LD Tc h pokojová 13,5 min. 750 
Predčas. Výpadok B3 h pokojová 13,5 min. 300 

Svetelný tok % pokojová 13,5 min. 85% 
Meracie zariadenie - 

Integračná guľa 
- 

Vertikálna päticou 
hore 

13,5 - 
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Tab. 2 Tolerancie autožiarovky 3796 

Veličina Symbol Jednotka 
Konšt. 
hod. 

Externá hod. Interné hodnoty 
Hranič. hod. Hranič.hod. Tolerancia 

Napätie U V 13,5 - - - 
Prúd I mA 148 - 136 - 160 ±8% 

Výkon P W 2 1,84 – 2,16 1,85 – 2,20 ±8% 
Svetelný tok φ lm 12,5 9,38 – 15,63 9,38 – 15,63 ±25% 

Merný svetelný výkon η lm.W-1 6,25 - 5,63 – 6,88 ±10% 
 
 

Na skúšky som použil tzv. integračný systém nazývaný aj ako fotometrické zariadenie. Tento 
komplexný systém slúži na meranie elektrických a svetelných parametrov svetelných zdrojov. 
Fotometrické zariadenie funguje na princípe priestorovej integrácie žiarenia. Základnou 
časťou systému je integračná guľa s priemerom 1,0m. Vnútorná časť guľe tvorí špeciálny 
biely, homogénny prášok. Senzor je lokalizovaný na boku fotometrickej guľe. Systém je 
vybavený regulovateľným zdrojom striedavého napätia a prúdu, zdrojom jednosmerného 
napätia a prúdu, digitálnym multimetrom, riadiacou jednotkou, logickou jednotkou riadiaceho 
modulu, spektrometrom, ovládacím panelom, objímkami a etalónovými kalibračnými 
žiarovkami. Počítačom podporované zariadenie tvorí komplexný systém, pomocou ktorého 
môžeme odmerať, skúmať a analyzovať parametre  svetelných zdrojov.    

 

Obr. 2 Fotometrické zariadenie 

Meranie sa začína s prípravou a identifikáciou autožiaroviek, pričom musia byť dodržané 
bezpečnostné predpisy. Po definovanej dobe nasleduje počiatočné meranie. Použijeme 
potrebnú objímku a nasadíme vzorku. Automaticky sa nastavia skúšobné hodnoty parametrov 
prostredníctvom počítača. Skúška sa vykoná automaticky. Vyhodnotíme meranie pomocou 
definovaných hodnôt ako sú cieľové hodnoty parametrov a ako aj horné a dolné tolerancie.  
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3 Výsledky a diskusia 

 
V tabuľke č. 3 môžeme vidieť vopred definované hodnoty parametrov, ako sú cieľová 

hodnota, dolné a horné hranice. Tieto hodnoty sú stanovené výrobcom a sú vypočítané na 
základe tolerancii ktoré sú zadané v percentách (viď. tab. č. 1). Dosiahnutie cieľovej hodnoty 
je prioritou, pričom hodnoty mimo tolerancie sú neakceptovateľné. Najväčšiu pozornosť sme 
zamerali na parameter - svetelný tok.   

Tab. 3 Cieľ, dolná a horná tolerancia parametrov 

  
Napätie 

[V] 
Prúd 
[A] 

Príkon 
[W]  

Svetelný tok 
[lm] 

Merný svetelný 
výkon [lm.W-1] 

Úbytok sv. toku 
[%] 

Cieľ 13.50 0,1480 2,00 12,50 6,250 - 
HT - 0,1600 2,16 15,63 6,875 - 
DT - 0,1360 1,84 9,38 5,625 85,00 

 
Prvé meranie sme uskutočnili po jednej odsvietenej hodine. Meracie napätie bolo 

nastavené systémovo na 13,50 V. Skúmanými parametrami boli: 
- Prúd lampy. 
- Príkon. 
- Svetelný tok. 
- Merný svetelný výkon. 
- Úbytok svetelného toku. 

Tab. 4 Počiatočné meranie – 1h 

Č.ž. UI [V] II [A] PI [W] Φ [lm] η [lm/W] Mt [%] 
1. 13,50 0,1499 2,02 11,18 5,525 100,0 
2. 13,50 0,1439 1,94 11,05 5,688 100,0 
3. 13,50 0,1502 2,03 12,44 6,135 100,0 
4. 13,50 0,1556 2,10 13,55 6,451 100,0 
5. 13,50 0,1520 2,05 12,31 5,999 100,0 
6. 13,50 0,1399 1,89 13,21 6,994 100,0 
7. 13,50 0,1380 1,86 10,98 5,894 100,0 
8. 13,50 0,1377 1,86 9,85 5,299 100,0 
9. 13,50 0,1450 1,96 12,23 6,248 100,0 

10. 13,50 0,1520 2,05 12,56 6,121 100,0 
11. 13,50 0,1536 2,07 12,87 6,207 100,0 
12. 13,50 0,1411 1,90 11,02 5,785 100,0 
13. 13,50 0,1521 2,05 13,01 6,336 100,0 
14. 13,50 0,1387 1,87 12,22 6,526 100,0 
15. 13,50 0,1430 1,93 10,07 5,216 100,0 
x̄ 13,50 0,1462 1,97 11,90 6,03 100,0 

 
Z tabuľky č. 4 vyplýva, že pri počiatočnom meraní odmeraný svetelný tok sme považovali za 
100%, z čoho sme ďalej v ďalších meraniach mohli vypočítať úbytok svetelného toku.    
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Obr. 3 Hodnoty svetelných tokov autožiaroviek pri počiatočnom meraní 

 
Z hodnôt svetelného toku v počiatočnom meraní (tab. 4) a z vytvoreného grafu (obr. 3) 

môžeme vidieť, že všetky odmerané hodnoty svetelného toku sa pohybujú medzi 
definovanými hranicami. Skúška odzrkadlila odlišné hodnoty od 9,85 lm až do 13,55 lm. 
Priemerná hodnota svetelného toku bola 11,90 lm, čo môžeme považovať za akceptovaťeľnú 
hodnotu. Priemerný merný svetelný výkon v počiatočnom meraní bol 6,03 lm.W-1.         

   

Tab. 5 Merania po 300 odsvietených hodinách 

Č.ž. UI [V] II [A] PI [W] Φ [lm] η [lm.W-1] Mt [%] 
1. 13,50 0,1496 2,02 10,11 5,004 90,4 

2. 13,50 0,1435 1,94 10,18 5,253 92,1 

3. 13,50 0,1499 2,02 11,48 5,674 92,3 

4. 13,50 0,1540 2,08 12,76 6,140 94,2 

5. 13,50 0,1499 2,02 11,52 5,694 93,6 

6. 13,50 0,1392 1,88 12,03 6,404 91,1 

7. 13,50 0,1377 1,86 9,72 5,227 88,5 

8. 13,50 0,1374 1,85 8,89 4,795 90,3 

9. 13,50 0,1441 1,95 11,19 5,752 91,5 

10. 13,50 0,1512 2,04 11,23 5,501 89,4 

11. 13,50 0,1525 2,06 11,99 5,826 93,2 

12. 13,50 0,1403 1,89 9,90 5,225 89,8 

13. 13,50 0,1514 2,04 11,83 5,786 90,9 

14. 13,50 0,1380 1,86 11,25 6,041 92,1 

15. 13,50 0,1422 1,92 9,11 4,747 90,5 

x̄ 13,50 0,1454 1,9628 10,8802 5,5380 91,3267 
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Obr. 4 Hodnoty svetelných tokov autožiaroviek pri druhom meraní 

 Druhú skúšku sme uskutočnili po 300 odsvietených hodinách. Z nameraných hodnôt 
sme zistili (tab. 5), že svetelný tok pri každej skúmanej žiarovke klesá v porovnaní od 
počiatočného merania. V grafe (obr. 4) možno postrehnúť teoretický jav klesania svetelného 
toku. Iba jedna žiarovka prekročila cieľovú hodnotu 12,50 lm s hodnotou 12,76 lm. Dve 
žiarovky ukazovali výrazný pokles, a to pod dolnú toleranciu. Pri druhom meraní 
autožiaroviek priemerná hodnota svetelného toku bola 10,88 lm. Priemerný merný svetelný 
výkon mal hodnotu 5,53 lm.W-1, čo je pod dolnou toleranciou. 

        

Tab. 6 Meranie po 750 odsvietených hodín 

Č.ž. UI [V] II [A] PI [W] Φ [lm] η [lm.W-1] Mt [%] 
1. 13,50 0,1493 2,02 9,23 4,582 82,6 

2. 13,50 0,1433 1,93 9,15 4,729 82,8 

3. 13,50 0,1495 2,02 10,56 5,233 84,9 

4. 13,50 0,1527 2,06 11,26 5,462 83,1 

5. 13,50 0,1493 2,02 10,41 5,167 84,6 

6. 13,50 0,1393 1,88 10,91 5,802 82,6 

7. 13,50 0,1372 1,85 8,76 4,731 79,8 

8. 13,50 0,1368 1,85 8,21 4,448 83,4 

9. 13,50 0,1423 1,92 10,02 5,214 81,9 

10. 13,50 0,1506 2,03 10,24 5,035 81,5 

11. 13,50 0,1517 2,05 10,63 5,191 82,6 

12. 13,50 0,1401 1,89 8,87 4,690 80,5 

13. 13,50 0,1502 2,03 10,62 5,236 81,6 

14. 13,50 0,1365 1,84 10,30 5,590 84,3 

15 13,50 0,1407 1,90 8,41 4,427 83,5 

x̄ 13,50 0,1446 1,9526 9,8393 5,0358 82,6467 
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Obr. 5 Hodnoty svetelných tokov autožiaroviek pri treťom meraní 

Po odsvietených 750 hodín sme vykonali tretiu, resp. poslednú skúšku. Tretia 
životnostná skúška prebehla s veľkým poklesom svetelného toku. Úbytok svetelného toku vo 
všetkých prípadoch poklesol pod dovolenú hodnotu dolnej tolerancie, čiže pod 85%. Hodnoty 
svetelného toku boli vo viacerých prípadoch v kritických intervaloch (obr. 5). Z tabuľky č. 6 
vyplýva, že merný svetelný výkon po odsvietených 750 hodinách je neakceptovateľný vo 
všetkých prípadoch.  

 
 

 

Obr. 6 Priemerný úbytok svetelného toku 
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4 Záver 

 
Životnostné skúšky a výsledky jednoznačne potvrdili teoretickú predstavu o tom, že 

počas životnosti svetelných zdrojov, svetelný tok v každom prípade klesá. Z tabuliek a 
z vytvorených grafov vyplýva, že pri počiatočnom meraní, ktoré sa uskutočnilo po jednej 
odsvietenej hodine sa hodnoty svetelného toku pohybovali medzi toleranciami. V druhom 
a v treťom meraní sme videli jednoznačný pokles hodnôt. V poslednej skúške, hodnoty 
merného svetelného výkonu dosiahli také hodnoty, pri ktorých skúmané žiarovky môžeme 
považovať za neúčinné. Odmerané hodnoty môžu slúžiť ako podklad na porovnanie s ďalšími 
odmeraními hodnotami iných typov svetelných zdrojov a súčasne zistiť najúčinnejší typ 
žiarovky. Výsledky tejto práce ponechajú nové otvorené otázky ohľadom skúšania ďalších 
typov svetelných zdrojov, ako napr. LED alebo halogénové autožiarovky. Riešenie nových 
otvorených otázok môže demonštrovať najúčinnejšiu alternatívu na použitie v praxi. Cieľom 
práce bola analýza parametrov odmeraných autožiaroviek, a poukázať na vplyv životnosti na 
elektrické a svetelné parametre, čo sme jednoznačne dosiahli. 
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Súhrn 

Práca sa zaoberá s problémom meniacich sa hodnôt parametrov autožiaroviek. Hlavným 
cieľom bola analýza parametrov ako napr. svetelný tok, merný svetelný výkon, napätie, prúd 
alebo príkon počas životnosti autožiaroviek. Skúmaný typ žiarovky bola 3796 od výrobcu 
Osram. Ide o volfrámovú autožiarovku s príkonom 2 W. Meranie sa uskutočnilo 
prostredníctvom špeciálneho systému tzv. fotometrického zariadenia s priemerom 1 m. Tento 
typ merania môžeme považovať za veľmi presný a spoľahlivý. Výsledky ukazovali 
jednoznačnú závislosť parametrov od doby svietenia. Hodnoty svetelného toku značne klesali 
v čase, čo je vidno v tabuľkách a vo vytvorených grafoch. Výsledky práce môžu slúžiť 
informatívnym podkladom pre ďalšie meranie iných typov autožiaroviek alebo pri prípadnom 
výskume a porovnaní hodnôt svetelných zdrojov. 
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SKÚMANIE ZÁVISLOSTI ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ 

BIOLOGICKÝCH MATERIÁLOV OD VLHKOSTI VZORIEK 

EXAMINATION OF THE DEPENDENCE OF ELECTRICAL 

PROPERTIES OF BIOLOGICAL MATERIALS FROM 

SAMPLES OF MOISTURE 

DOMINIK RYBÁK-JÁN NOVÁK 
 

Abstract  

The work aims to deal with the physical properties of biological materials, namely 
electrical properties, such as relative permittivity and how it is affected by the humidity of 
substance. Even a small amount of water absorbed by the material can cause major changes in 
electrical properties. The work examines the dependence of relative permittivity on the 
frequency of the electric field and the moisture of the pea samples. The preface of the thesis 
summarizes the theoretical knowledge of the issue. The following chapters are dedicated to 
the research itself. The methodology of work contains descriptions and properties of measured 
material, the apparatuses, and the procedures of taking measurements. The measurements 
were performed with a Q-meter and a coaxial measuring capacitor attached to it, at altering 
electric field frequencies ranging from 1 to 16 MHz, and under various relative humidities of 
the material. The results of the work are presented in the charts. According to results, we can 
conclude that the relative permittivity increases as the humidity increases, and it decreases as 
the frequency of the electric field increases. We could use these findings, for example, in the 
design of hygrometers. 

 

Key words: relative permittivity, relative humidity, peas, electrical properties, frequency of 
electric field 

 

1 Úvod 

 Najstaršie správy o elektrických javoch pochádzajú z obdobia šiesteho storočia 
pred naším letopočtom. Mnoho rokov sú predmetom skúmania aj u poľnohospodárskych 
produktov. Prvou elektrickou vlastnosťou skúmanou u obilnín bol elektrický odpor.  
Odporom sa zaoberali viaceré štúdie. Časom sa začali štúdie  zaoberať vývojom vlhkomerov 
na základe výsledkov výskumu elektrických vlastností ako je napríklad vodivosť 
(Nelson,2008). 

 Vlhkosť patrí medzi veľmi dôležité ukazovatele v poľnohospodárstve, a preto 
je nevyhnutné jej neustále sledovanie a regulovanie. Už veľmi malá zmena v obsahu vlhkosti 
môže výrazne ovplyvniť kvalitu a životnosť poľnohospodárskych produktov.  
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 Práca sa zaoberá výskumom elektrických vlastností poľnohospodárskeho 
biologického materiálu – hrachu siateho, a to konkrétne meranie závislosti relatívnej 
permitivity od vlhkosti pomocou prístroja –Q meter.   

 Strukoviny sú plodiny patriace do čeľade bôbovitých (lat.Fabaceae). 
Najznámejším druhom strukovín, ktoré sú vhodné na pestovanie aj v našich podmienkach sú 
hrach siaty (Pisum sativum), fazuľa obyčajná (Phaseolus vulgaris), sója fazuľová(Glycine 
max) a šošovica jedlá (Lens esculenta). Na Slovensku máme vhodné podmienky pre 
pestovanie väčšiny druhov strukovín, čo by sme mali vo veľkej miere využiť. 

2 Materiál a metódy 

Relatívna permitivita patrí k základným materiálovým charakteristikám dielektrík a 
izolantov. Je mierou polarizácie dielektrika, to znamená, že je závislá od polarizácie, ktoré sa 
v danej látke nachádzajú. Jej veľkosť závisí hlavne od druhu polarizácie, od vnútornej stavby 
dielektrika a od polarizovateľnosti atómov a molekúl. Relatívna permitivita vyjadruje podľa 
Coulombovho zákona vplyv prostredia na veľkosť sily, ktorá pôsobí medzi nábojmi, ktoré sa 
nachádzajú v určitej vzdialenosti r. 

 

� = ����
4��	�
�� 

 
(1) 

 

Kde     F - veľkosť sily medzi nábojmi, N 

 Q1,Q2 - elektrické náboje, C 

 π – Ludolfovo číslo 

 ε0 - permitivita vákua, F/m 

 εr - relatívna permitivita  

 r - vzdialenosť medzi nábojmi, m 

Relatívna permitivita vyjadruje, koľkokrát menšia bude elektrická sila nabitého telesa 
v prostredí látky s relatívnou permitivitou oproti situácii, kedy bude toto teleso umiestnené vo 
vákuu. Najlepším spôsobom, ako definovať relatívnu permitivitu súvisí s kapacitou 
kondenzátora. Ide o pomer kapacity kondenzátora, v ktorom sú elektródy v priestore plne 
vyplneným dielektrikom a kapacity rovnako usporiadaných elektród vo vákuu. 

�
 = 
	

 (2) 

Kde         εr - relatívna permitivita 

                C - kapacita kondenzátora, dielektrikum je materiál s relatívnou permitivitou εr , F 

                C0 -kapacita kondenzátora, dielektrikum je vákuum, F 

Ide o bezrozmernú veličinu, ktorá závisí hlavne od frekvencie, teploty a charakteru 
polarizačných procesov. Relatívna permitivita zŕn a semien sa zmenšuje s rastom frekvencie 
pre všetky obsahy vlhkosti. Pri väčších vlhkostiach ma výraznejšiu tendenciu klesať. Pokiaľ 
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narastá vlhkosť zŕn a semien, relatívna permitivita sa zvyšuje skoro lineárne pre všetky 
frekvencie použitého elektrického poľa (Dunca et al., 2004). 

Meranie kapacity bolo uskutočňované pomocou meracieho prístroja Q-meter Tesla 
BM 560 a k nemu prípojným koaxiálnym kondenzátorom. Q-meter je prístroj, ktorý je určený 
predovšetkým na meranie vlastnosti vysokofrekvenčných obvodov a ich jednotlivých častí. Z 
prístroja je možné priamo odčítať viaceré hodnoty, ktorými sú napríklad  indukčnosť cievok a 
kapacita kondenzátorov. Merateľný rozsah Q-metra je od 50 kHz do 35 MHz. Odchýlka tohto 
prístroja je 1. Pracuje na princípe založenom na sériovo rezonančnom obvode. Po zapojení 
cievky - indukčnosti a prípojného kondenzátora - kapacity, sa ich reaktančné odpory 
navzájom odčítajú. 

 

Obr. 1 Principiálna schéma Q-metra - meranie elektrických vlastnosti biologických 
materiálov (Dunca et al., 2004) 

 
Koaxiálny merací kondenzátor slúžil ako nádoba na držanie vzorky. Používa sa hlavne 

pri meraní vlhkosti sypkých materiálov. Tvoria ho dve súosové elektródy s polomermi r1 a r2 
s medzerou vyplnenou dielektrikom. V tomto prípade tvorí dielektrikum hrach siaty. Každá 
jedna vzorka bola postupne odmeraná pri frekvenciách od 1 MHz až do 16 MHz. Kapacitu 
koaxiálneho kondenzátora sme vypočítali z nameraných hodnôt C1 a C2.  

 = � − � (3) 

Kde  C - kapacita koaxiálneho kondenzátora s naplnenou vzorkou, F 

 C1 - kapacita bez prípojného kondenzátora, F 

 C2 - kapacita s pripojeným kondenzátorom, F 

 
Z zistených hodnôt sme vypočítali relatívnu permitivitu εr  podľa vzťahu (Novák, 

2009): 

�
 =  − �
	

 
 

(4) 

 

Kde  εr - relatívna permitivita 

 C - kapacita koaxiálneho kondenzátora s naplnenou vzorkou, F 

 Cx - kapacita spojovacích vodičov, F 
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 C0 - kapacita prázdneho koaxiálneho kondenzátora, F 

Už malé množstvo vody, ktoré materiál absorbuje, dokáže spôsobiť veľké zmeny 
elektrických vlastnosti. V práci sa skúmal vplyv vlhkosti na relatívnu permitivitu pri 
frekvenciách 1MHz až 16 MHz. Na určenie relatívnej vlhkosti bola použitá gravimetrická 
metóda. Voda bola teda zo vzorky odstránená sušením za stanovených podmienok. Jej 
množstvo sme určili na základe hmotnosti po sušení a vypočítali podľa vzťahu : 

 
 

� = �� − ��
��

100% (5) 

Kde     ω - relatívna vlhkosť ,% 

 m1 - hmotnosť vlhkej vzorky, g 

 m2- hmotnosť vysušenej vzorky, g 

3 Výsledky a diskusia 

Výsledkami práce sú namerané hodnoty hmotnosti vzoriek, kapacít a vypočítané 
hodnoty relatívnych permitivit vzoriek hrachu siateho v závislosti od jeho vlhkosti a 
frekvencie elektrického poľa. Namerané hodnoty sú prezentované formou prehľadných 
tabuliek, ktoré obsahujú namerané hodnoty kapacít jednotlivých vzoriek a z nich vypočítané 
hodnoty relatívnej permitivity. Výsledné hodnoty a ich závislosti od vlhkosti a frekvencie 
elektrického poľa sú zobrazené a zhodnotené pomocou grafov. Merania sa uskutočňovali v 
laboratórnych podmienkach, ktoré sú v univerzitných priestoroch na technickej fakulte 
katedre fyziky. Boli vykonané 4 merania, pri každom sa skúmala vzorka s inou relatívnou 
vlhkosťou. Vzorka č.1 mala relatívnu vlhkosť 9.78 %, vzorka č.2 bola s relatívnou vlhkosťou 
13.84 %, vzorka č.3 s relatívnou vlhkosťou 24.13 % a relatívna vlhkosť vzorky č.4 bola 28.13 
%. Pre zistenie závislosti relatívnej permitivity od frekvencie a vlhkosti bol použitý merací 
prístroj Q-meter TESLA BM 560. K nemu sa pripájal koaxiálny merací kondenzátor, ktorý 
zároveň slúžil ako nádoba pre vzorky hrachu siateho. Vzorka bola uprostred kondenzátora a 
tvorila jeho dielektrikum. Závislosti od frekvencie elektrického poľa boli skúmané postupne 
pri frekvenciách od 1 MHz až po 16 MHz.  

Namerané hodnoty kapacít, ako aj vypočítaných relatívnych permitivit vzoriek hrachu 
siateho sú uvedené v tabuľkách s číslami  1 až 5. Z týchto tabuliek boli zhotovené závislosti 
relatívnych permitivit od vlhkosti a od frekvencie elektrického poľa f formou grafov, ktoré sú 
zobrazené na obrázku 2 a 3. 

 
 
 
 
 
 

293 z 408DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221670



Tab. 1 Hmotnosti nameraných vzoriek č.1 hrachu siateho, vypočítaná hodnota 

relatívnej vlhkosti ω. 

 
Vzorka 
 

Namerane hodnoty Vypočítané hodnoty 

m5[g] m4[g] m3[g] m1[g] m2[g] ρs[kg.m-3] ω[%] 

č.1 107,35 187,79 179,92 80,44 72,57 804,40 9,78 
č.2 107,39 176,93 167,30 69,54 59,91 695,4 13,84 
č.3 107,34 163,64 150,05 56,3 42,71 563 24,13 
č.4 107,34 157,59 143,45 50,25 36,11 502,5 28,13 

 

Tab. 2 Hodnoty kapacít kondenzátora a relatívnej permitivity vzorky hrachu 

siateho pri relatívnej vlhkosti 9.78 %. 

f[Mhz] C1[pF] C2[pF] C[pF] εr 

1 198,80 180,40 18,40 4,76 
2 44,10 25,90 18,20 4,60 
3 71,40 53,40 18,00 4,43 
4 113,80 95,90 17,9 4,35 
5 72,30 54,50 17,80 4,27 
6 106,90 89,10 17,80 4,27 
7 80,60 62,90 17,70 4,19 
8 61,20 43,50 17,70 4,19 
9 190,40 172,80 17,60 4,11 

10 155,30 137,70 17,60 4,11 
11 126,90 109,40 17,50 4,02 
12 105,60 88,10 17,50 4,02 
13 133,90 116,50 17,40 3,94 
14 119,20 101,90 17,30 3,86 
15 104,40 87,00 17,40 3,94 
16 91,20 73,90 17,40 3,86 

 

Tab. 3 Hodnoty kapacít kondenzátora a relatívnej permitivity vzorky hrachu 

siateho pri relatívnej vlhkosti 13.84 % . 

f[Mhz] C1[pF] C2[pF] C[pF] εr 

1 199,2 180,5 18,7 5,00 
2 44,2 25,8 18,4 4,76 
3 212 193,8 18,2 4,59 
4 113,7 95,5 18,2 4,59 
5 72,2 54,2 18 4,43 
6 441,3 423,3 18 4,43 
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7 311,4 293,6 17,8 4,27 
8 240,9 223,2 17,7 4,18 
9 190,4 172,8 17,6 4,10 

10 155,6 137,9 17,7 4,18 
11 126,8 109,2 17,6 4,10 
12 105,3 87,7 17,6 4,10 
13 232,6 215,1 17,5 4,02 
14 208,4 191 17,4 3,94 
15 183,1 165,5 17,6 4,10 
16 160,7 143,2 17,5 4,02 

 

Tab. 4 Hodnoty kapacít kondenzátora a relatívnej permitivity vzorky hrachu 

siateho pri relatívnej vlhkosti 24.13 % 

f[Mhz] C1[pF] C2[pF] C[pF] Er 

1 199,1 177,6 21,5 7,30 
2 166,5 145,6 20,9 6,81 
3 71,3 50,9 20,4 6,40 
4 113,9 94 19,9 5,99 
5 72,2 52,8 19,4 5,58 
6 441,4 422,2 19,2 5,41 
7 310,6 291,5 19,1 5,33 
8 240,6 221,6 19 5,25 
9 189,6 170,5 19,1 5,33 

10 155,6 136,6 19,0 5,25 
11 127,0 108,0 19,0 5,25 
12 105,4 86,6 18,8 5,09 
13 81,7 62,8 18,9 5,17 
14 208,0 189,4 18,6 4,92 
15 183,0 164,3 18,7 5,00 
16 160,4 142,0 18,4 4,76 

 

Tab. 5 Hodnoty kapacít kondenzátora a relatívnej permitivity vzorky hrachu 

siateho pri relatívnej vlhkosti 28.13 % 

f[Mhz] C1[pF] C2[pF] C[pF] εr 

1 197,3 173,6 23,7 9,10 
2 166,4 143,6 22,8 8,36 
3 71,7 50,5 21,2 7,05 
4 113,9 93,3 20,6 6,56 
5 72,2 51,9 20,3 6,31 
6 442,1 422,1 20,0 6,07 
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7 310,4 290,6 19,8 5,90 
8 240,7 221,1 19,6 5,74 
9 189,9 170,4 19,5 5,66 
10 155,5 136,2 19,3 5,50 
11 126,6 107,4 19,2 5,41 
12 105,4 86,2 19,2 5,41 
13 79,9 60,6 19,3 5,50 
14 207,3 188,1 19,2 5,41 
15 182,1 162,8 19,3 5,50 
16 160,0 140,9 19,1 5,33 

 

 

Obr. 2 Graf závislosti relatívnej permitivity εr od frekvencie elektrického poľa f  pre vzorky 

s rôznou relatívnou vlhkosťou ω 

 Z grafu závislosti relatívnej permitivity od frekvencie môžeme zhodnotiť, že 
relatívna permitivita klesá s rastúcou frekvenciou. Na modelovanie týchto závislosti sme 
pomocou spojnice trendu použili mocninnú regresnú funkciu. 

�
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(6) 

 

Kde   εr - relatívna permitivita 

 εr0 - referenčná hodnota relatívnej permitivity 

 f - frekvencia elektrického poľa, MHz 

 f0 = 1 MHz 

 k - konštanta  
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Pomocou toho sme získali hodnoty koeficientu regresie a determinantu - hodnoty 

spoľahlivosti R2, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke  (Tab.6). 

Tab. 6 Koeficienty regresie a koeficient determinantu  

relatívna vlhkosť(%) Εr0 k R2 

9,78 4,8277 -0,076 0,9695 

13,84 5,0585 -0,085 0,9573 

24,13 7,3457 -0,149 0,9626 

28,13 8,9517 -0,2 0,9564 
 
Pre danú funkciu dosahujú hodnoty koeficientu determinácie vysoké hodnoty, kde R2 

> 0,95. 

 

Obr. 3 Graf závislosti relatívnej permitivity εr od relatívnej vlhkosti vzoriek hrachu siateho, 

pre vybrané frekvencie elektrického poľa  

 Z grafu závislosti relatívnej permitivity od relatívnej vlhkosti môžeme 
zhodnotiť, že relatívna permitivita rastie s rastúcou relatívnou vlhkosťou. Na modelovanie 
týchto závislosti sme pomocou spojnice trendu použili mocninnú regresnú funkciu. 
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Kde   εr - relatívna permitivita 

 εr0 - referenčná hodnota relatívnej permitivity 

 ω - relatívna vlhkosť, % 

 ω0 = 1 % 

 k - konštanta  

 Hodnoty koeficientu regresie a determinantu - hodnoty spoľahlivosti R2, sú 
uvedené v nasledujúcej tabuľke  (Tab.7).  

Tab. 7 Koeficienty regresie a koeficient determinantu  

Frekvencia[MHz] Εr0 k R2 

1 1,109 0,6083 0,9248 

5 1,7687 0,3696 0,9377 

9 1,8399 0,3321 0,9164 

14 1,7552 0,3287 0,9332 
 
Pre danú funkciu dosahujú hodnoty koeficientu determinácie vysoké hodnoty, kde R2 

> 0,91. Z grafu závislosti (obr.3) relatívnej permitivity od relatívnej vlhkosti vyplýva, že 
relatívna permitivita mala tendenciu najväčšieho rastu pri nižších frekvenciách, najviac to 
môžeme vidieť pri frekvencii 1 MHz. Približne od 5 MHz rast relatívnej permitivity už nie je 
taký výrazný. 

4 Záver 

Cieľom tejto práce bolo skúmať a merať elektrické vlastnosti biologických materiálov, 
konkrétne zistiť závislosť relatívnej permitivity od frekvencie elektrického poľa a vlhkosti 
vzoriek hrachu siateho. Relatívna permitivita a taktiež stratový činiteľ sú dôležité materiálové 
parametre, ktoré reprezentujú polarizačné mikroprocesy v látke. Boli vykonané štyri merania 
na štyroch vzorkách hrachu. Každá vzorka bola meraná pri inej relatívnej vlhkosti, a to 9.78, 
13.84, 24.13, 28.13 %  a pri širokom spektre frekvencii elektrického poľa od 1MHz po 16 
MHz. Merania prebiehali na meracom zariadení Q-meter TESLA BM 560, ktorý je určený na 
meranie vlastnosti vysokofrekvenčných obvodov a ich jednotlivých časti. K nemu sa pripájal 
koaxiálny merací kondenzátor, ktorý slúžil ako nádoba pre naše vzorky, ktoré slúžili ako 
dielektrikum. 

 Z nameraných hodnôt a zostrojených grafov môžeme usúdiť, že relatívna permitivita 
je závislá ako od frekvencie elektrického poľa, tak aj od vlhkosti. Pri rastúcej frekvencii 
elektrického poľa, relatívna permitivita klesá. Najvýraznejšia tendencia klesania je pri 
nízkych frekvenciách (približne do 5 MHz) od danej frekvencie je pokles minimálny. Takáto 
závislosť sa dá odôvodniť tým, že molekuly vody v semenách majú konštantný dipólový 
moment. Nastane orientačná polarizácia, ktorá je frekvenčne závislá. Pre ostatné frekvencie 
molekulové dipóly už nestíhajú sledovať zmenu polarity elektrického poľa. Pri závislostiach  
relatívnej permitivity od vlhkosti vidieť, že hodnoty narastajú so zvyšujúcou sa vlhkosťou 
vzoriek. Najvýraznejší rast je pri meraniach s nižšou frekvenciou. To môže byť spôsobené 
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tým, že permitivita vody ma vyššie hodnoty oproti permitivitám strukovín. Získané 
informácie z tejto práce možno využiť pri viacerých aplikáciách, napríklad pri návrhu 
elektrických vlhkomerov, pri kontrole výšky násypu obilnín, pri sušení plodín, pre 
dielektrický ohrev. Ďalej tieto informácie sa dajú použiť nielen v poľnohospodárskej výrobe, 
ale aj mnohých iných odvetviach.  
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Súhrn 

Táto práca sa zaoberá fyzikálnymi vlastnosťami biologických materiálov,  konkrétne 
jednou ich časťou, a to elektrickými vlastnosťami. Elektrické vlastnosti, ako je relatívna 
permitivita,  je ovplyvnená vlhkosťou danej látky. Už malé množstvo vody, ktoré materiál 
absorbuje, dokáže spôsobiť veľké zmeny elektrických vlastnosti. V práci sa skúma závislosť 
relatívnej permitivity od frekvencie elektrického poľa a od vlhkosti vzoriek hrachu siateho. V 
úvode práce sú zhrnuté teoretické poznatky k danej problematike. Ďalšie kapitoly sa venujú 
samotnému výskumu. Metodika práce obsahuje popis a vlastnosti  meraného materiálu ako aj 
použité prístroje a pracovný postup meraní. Merania prebiehali na prístroji Q-meter  s 
prípojným koaxiálnym meracím kondenzátorom, pri meniacej sa frekvencii elektrického poľa 
v rozsahu od 1 po 16 MHz a rôznych relatívnych vlhkostiach daného materiálu. Výsledky 
práce sú prezentované pomocou tabuliek a grafov.  Z výsledkov možno skonštatovať, že 
relatívna permitivita narastá, keď narastá vlhkosť a klesá pri rastúcej frekvencii elektrického 
poľa. Tieto zistené poznatky sa dajú využiť napríklad pri návrhu vlhkomerov.  

Kľúčové slová: relatívna permitivita, relatívna vlhkosť, hrach siaty, elektrické vlastnosti,  
frekvencia elektrického poľa 
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Abstract  

The article deals with health and safety at work, as a tool for reducing the number of accidents 
at work and occupational diseases in production conditions in engineering and other industries. 
The publication talks about the interconnection of health care and technical possibilities of 
finding out the negative impacts of the working environment (noise, lighting) on the health of 
workers in production conditions in the engineering industry. 

Key words: noise, lighting, industry 
 

1 Úvod 

 Analyzovanie faktorov pracovného prostredia je dôležitou súčasťou prevencie pred 
pracovným úrazom, či chorobou z povolania. Podobne, ako pri sledovaní procesu výroby 
súčiastky je potrebné sledovať stav pracovného prostredia ako nástroja pre efektivitu práce 
a zamedzenie možnosti výskytu technického prestoja spôsobeného pracovným úrazom, či iným 
negatívnym pôsobením pracovného prostredia a rizikových faktorov na zamestnanca.  
 V prípade, že sa faktory pracovného prostredia vyskytujú v takej miere, že je potrebná 
ich objektivizácia nastáva otázka, akým spôsobom charakterizovať, resp. analyzovať daný 
faktor a vypracovať posúdenie o rozsahu rizikového príp. nerizikového faktora v pracovnom 
prostredí.  
 Podstatou tejto práce je analyzovať technické parametre osvetlenia a hlučnosti 
v pracovnom prostredí v zámočníckej dielni s prihliadnutím na detailnú analýzu spomenutých 
faktorov práce.  

2 Materiál a metódy 

Charakteristika pracovných postupov  

Pracovný postup je možné rozdeliť do nasledovných častí podľa charakteru 
objektivizácie: 

Hluk v pracovnom prostredí 

• stanovenie základných informácií ako podklad pre vypracovanie protokolu 
z merania hluku v pracovnom prostredí, 

• stanovenie účelu merania, 
• opis miesta výkonu merania, 
• opis pracovnej činnosti, 
• opis technologického procesu výroby, 
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• opis zdrojov hluku, 
• stanovenie požiadaviek na ochranu zdravia pred negatívnymi faktormi 

pracovného prostredia, 
• popis použitých prístrojov, 
• metóda merania hluku, 
• výsledky merania a výpočtov. 

Predmetom merania hluku v pracovnom prostredí bola zámočnícka dielňa a cieľ 
merania hluku bol zameraný na pracovnú pozíciu zámočník. Meranie hluku bolo vykonané pri 
viacerých zariadeniach s expozíciou zamestnanca hluku. Samotné meranie hluku bolo 
realizované za plnej prevádzky jednotlivých zariadení a to: frézovačka typ P685, hrotový 
sústruh SV18RA a leštiaca brúska Opti PSM 250 Polish.  

Na meranie hluku pri spomenutých zariadeniach boli použité prístroje Analyzátor 
NORSONIC Nor 140 s meracím mikrofónom NORSONIC N1225, kalibrované pomocou 
akustického kalibrátora NORSONIC N 1251 pred meraním a po ukončení meracích úkonov. 
Meracie prístroje boli overované v zmysle zákona NR SR č. 142/2000 Z. z. o metrológií 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Samotné meranie prebiehalo v súlade s STN EN ISO 9612 Akustika. Stanovenie 
expozície hluku v pracovnom prostredí. Technická metóda. Podliehalo Štandardnému 
pracovnému postupu skúšobného laboratória (ďalej len ŠPP) INO-MA-59. Pri meraní hluku  na 
vopred stanovených meracích miestach bola hlavná os mikrofónu orientovaná v smere pohľadu 
zamestnanca na zdroj produkcie hluku. Po ukončení merania sa prenos údajov z meracieho 
prístroja do počítača uskutočnil pomocou softwaru NORSONIC NOR – XFER 4.5 a NOR 
VHM verzia 1.  

Jednotlivé merania prebiehali vo viacerých 5 a 2 minútových intervaloch a výsledky 
boli spriemerované na základe troch intervaloch v zmysle ŠPP skúšobného laboratória. Na 
základe meraní sme vypočítali jednotlivé hodnoty ekvivalentnej hladiny akustického tlaku pre 
jednu pracovnú úlohu Lp,AeqT,m  a v každom prípade bola vypočítaná vrcholová hladina 
akustického tlaku LCPk,T a vážená ekvivalentná hladina z jednotlivých meraní pre pracovnú 
úlohu Lp,CeqT,m. Pre stanovenie normalizovanej hladiny expozície hluku bolo potrebné 
pripočítať k výslednej hodnote neistotu nerania podľa STN EN ISO 9612:2010. 

Výpočet dennej A-váženej hladiny expozície hluku z hodnoty Lp,A,eqT,m a trvania 
pracovnej operácie sa vypočítala podľa vzťahu 

𝐿𝐸𝑋,8ℎ = 10𝑙𝑔 (∑
�̅�𝑚

𝑇0

𝑀
𝑚=1  100,1 𝑥 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇,𝑚) , 𝑑B              (1) 

Kde: 

Lp,AeqT,m  - je ekvivalentná hladina A akustického tlaku pre pracovnú operáciu m (dB), 

Tm – je aritmetický priemer trvania pracovnej operácie m (min), 

T0 – je referenčný interval T0 = 8 h, 

m – poradové číslo pracovnej operácie, 

M – celkový počet operácií m prispievajúcich k dennej hladenie expozície hluku.  
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Osvetlenie v pracovnom prostredí 

• stanovenie základných informácií ako podklad pre vypracovanie protokolu 
z merania parametrov osvetlenosti v pracovnom prostredí, 

• stanovenie účelu merania, 
• opis miesta výkonu merania, 
• opis pracovnej činnosti, 
• opis technologického procesu výroby, 
• popis použitých prístrojov, 
• metóda merania osvetlenosti, 
• výsledky merania a výpočtov. 

Predmetom druhého merania bolo stanovenie parametrov osvetlenosti v pracovnom 
prostredí. Z dôvodu viacerých typov merania sme sa zamerali na meranie výhradne umelého 
osvetlenia z dôvodu, že predmetná prevádzka je umiestnená v suteréne bez možnosti denného 
osvetlenia. Z dôvodu maximálnej istoty zabráneniu vstupu denného svetla do priestorov bolo 
meranie vykonané vo večerných až nočných hodinách.  

Pred meraním parametrov umelej osvetlenosti boli preskúmané osvetľovacie telesá 
v priestore dielní. Jednalo sa o sústavu troch stropných neónových svietidiel vo výške 2,2 m 
bez ochranných krytov. V prípade frézovačky P685 bolo celkové osvetlenie doplnené LED 
reflektorom o výkone 10 W a v prípade sústruhu SV18RA taktiež doplnené o LED reflektor 
o výkone 30 W. V prípade pracoviska s umiestnením leštiacej brúsky OPTIMUM Opti 
PSM250 Polish bolo umelé osvetlenie riešené sústavou troch neónových svietidiel vo výške 2,2 
m doplnené o LED reflektor o výkone 30 W.  

Pri meraní a hodnotení osvetlenosti v pracovnom prostredí sme zvolili metódu merania 
v zmysle interného predpisu skúšobného laboratória ŠPP INO-MA72, ktorý vychádza z 
normy STN  36 0015:1960 a právnych predpisov určujúcich požiadavky na osvetlenie pri práci 
z hľadiska ochrany a zdravia pri práci zamestnancov podľa Odborného usmernenia MZ SR č. 
S09982-OL-2013, ktorým sa upravuje postup pri meraní a hodnotení osvetlenosti v pracovnom 
prostredí a Odborného usmernenia MZ SR č. OOFŽP-7674/2010, ktorým sa upravuje postup 
pri objektivizácií fyzikálnych faktorov v pracovnom a životnom prostredí.  

Objektivizácia umelej osvetlenosti bola vykonaná pomocou prístrojovej techniky 
Luxmeter so snímačom Testo 545 a Laserový snímač vzdialenosti DLE 50 BOSCH. Meracie 
prístroje boli overované v zmysle zákona NR SR č. 142/2000 Z. z. o metrológií a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

Samotné meranie sme rozdelili do viacerých typov objektivizácie. V rámci zisťovania 
parametrov celkového osvetlenia boli hodnoty odčítané z pravidelnej štvorcovej sieti meracích 
bodov. Vzdialenosť krajných bodov siete od obvodových múrov bola 0,5m a fotometrická 
hlavica bola umiestnená vo výške 0,85m nad podlahou, clonenie do oblasti merania inou 
osobou bolo vylúčené. Ako druhý cieľ zisťovania parametrov osvetlenosti v pracovnom 
prostredí sme si stanovili meranie miesta zrakových úloh zamestnanca a ako tretí cieľ meranie 
bezprostredného okolia miesta zrakovej úlohy. 
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Tab. 1 Popis pojmov 
Tab. 1 Description of terms 

Značka Vysvetlenie Jednotky  
Ep Priemerná osvetlenosť lx 

Emin Minimálna osvetlenosť lx 
Emax Maximálna osvetlnosť lx 
U0 Rovnomernosť osvetlenia označovaná v STN EN 12464-1 - 

r Rovnomernosť osvetlenia označovaná vo Vyhláške MZ SR č. 
541/2007 Z. z. - 

�̅�m Priemerná udržiavaná osvetlenosť lx 
 

3 Výsledky a diskusia 

Výsledky meraní boli po prepočtoch vyjadrené v tabuľkách a grafoch. V prípade 
merania hlučnosti tabuľky Tab. 2 až Tab. 8 hovoria o trvaní merania a jednotlivých výsledkoch 
v rámci ekvivalentnej hladiny z jednotlivých meraní pre pracovnú úlohu Lp,A,eqTm, vrcholových 
hladín akustického tlaku LCPk,T a C – váženej ekvivalentnej hladine z jednotlivých meraní pre 
pracovnú úlohu Lp,C,eqTm a v prípade osvetlenia sme výsledky spracovali do tabuliek (Tab. 9, 
Tab. 10) so zreteľom na rozdelenie hodnotenia miesta zrakových úloh, bezprostredného okolia 
miesta zrakových úloh (Obr. 2) a v neposlednom rade sme zhodnotili celkové osvetlenie dielní 
(Obr. 3, Obr. 4). Súhrnné výsledky meraní hluku a intenzity osvetlenosti boli spracované, 
graficky zobrazené pre porovnanie s odporúčaniami (Obr. 1, Obr. 5).  

Tab. 2 Výsledky meraní expozície hluku pri obsluhe frézovačky P685 
Tab. 2 Results of noise measurement in working enviroment during machine operation miller 

P685 

Miesto merania 
Meranie 

vyjadrene 
v čase [min] 

Ekvivalentná 
hladina 

z jednotlivých 
meraní pre 
pracovnú 
operáciu 

Lp,A,eqTm  [dB] 

Vrcholová 
hladina 

akustického 
tlaku LCPk,T [dB] 

C – vážená 
ekvivalentná 

hladina 
z jednotlivých 

meraní pre 
pracovnú 
operáciu 

Lp,C,eqTm [dB] 
Intervaly 

Lp,A,eqTm [dB] 
Intervaly LCPk,T 

[dB] 
Intervaly 

Lp,C,eqTm [dB] 
Obsluha 

frézovačky 
P685 

t = 5:01 min 81,8 103,1 82,1 
t = 5:06 min 82,0 108,6 82,3 
t = 5:06 min 81,9 108,6 82,1 

 
Tab. 3 Priemerné výsledky meraní expozície hluku pri obsluhe frézovačky P685 

Tab. 3 Results of noise measurement in working enviroment during machine operation miller 
P685 - average 

Miesto 
merania 

Ekvivalentná hladina 
z jednotlivých meraní pre 

pracovnú operáciu 
Lp,A,eqTm  [dB] 

Vrcholová 
hladina 

akustického tlaku 
LCPk,T [dB] 

C – vážená ekvivalentná 
hladina z jednotlivých 
meraní pre pracovnú 

operáciu Lp,C,eqTm [dB] 
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Obsluha 
frézovačky 

P685 
81,9 106,8 82,2 

 
Tab. 4 Výsledky meraní expozície hluku pri obsluhe sústruhu SV18RA 

Tab. 4 Results of noise measurement in working enviroment during machine operation 
lathe SV18RA 

Miesto merania 
Meranie 

vyjadrene 
v čase [min] 

Ekvivalentná 
hladina 

z jednotlivých 
meraní pre 
pracovnú 
operáciu 

Lp,A,eqTm  [dB] 

Vrcholová 
hladina 

akustického 
tlaku LCPk,T [dB] 

C – vážená 
ekvivalentná 

hladina 
z jednotlivých 

meraní pre 
pracovnú 
operáciu 

Lp,C,eqTm [dB] 
Intervaly 

Lp,A,eqTm [dB] 
Intervaly LCPk,T 

[dB] 
Intervaly 

Lp,C,eqTm [dB] 
Obsluha 
sústruhu 
SV18RA 

t = 5:04 min 76,4 108,5 78,3 
t = 5:04 min 77,5 109,6 79,0 
t = 5:10 min 78,8 101,8 80,2 

 
Tab. 5 Priemerné výsledky meraní expozície hluku pri obsluhe sústruhu SC18RA 

Tab. 5 Results of noise measurement in working enviroment during machine operation 
lathe SV18RA - average 

Miesto merania 

Ekvivalentná hladina 
z jednotlivých 

meraní pre pracovnú 
operáciu Lp,A,eqTm  

[dB] 

Vrcholová hladina 
akustického tlaku 

LCPk,T [dB] 

C – vážená 
ekvivalentná hladina 

z jednotlivých 
meraní pre pracovnú 

operáciu Lp,C,eqTm 
[dB] 

Obsluha sústruhu 
SV18RA 77,7 106,6 79,2 

 
Tab. 6 Výsledky meraní expozície hluku pri obsluhe leštiacej brúsky OPTIMUM Opti PSM 

250 Polish 
Tab. 6 Results of noise measurement in working enviroment during machine operation 

grinder OPTIMUM Opti PSM 250 Polish 

Miesto merania 
Meranie 

vyjadrene 
v čase [min] 

Ekvivalentná 
hladina 

z jednotlivých 
meraní pre 
pracovnú 
operáciu 

Lp,A,eqTm  [dB] 

Vrcholová 
hladina 

akustického 
tlaku LCPk,T [dB] 

C – vážená 
ekvivalentná 

hladina 
z jednotlivých 

meraní pre 
pracovnú 
operáciu 

Lp,C,eqTm [dB] 
Intervaly 

Lp,A,eqTm [dB] 
Intervaly LCPk,T 

[dB] 
Intervaly 

Lp,C,eqTm [dB] 
Obsluha 

leštiacej brúsky 
OPTIMUM 

t = 2:22 min 77,2 109,3 76,2 
t = 2:32 min 76,2 104,3 75,3 
t = 2:42 min 76,7 109,9 76,0 
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Opti PSM 250 
Polish 

 
 

Tab. 8 Priemerné výsledky meraní expozície hluku pri obsluhe sústruhu SC18RA 
Tab.8 Results of noise measurement in working enviroment during machine operation 

grinder OPTIMUM Opti PSM 250 Polish - average 

Miesto merania 

Ekvivalentná hladina 
z jednotlivých 

meraní pre pracovnú 
operáciu Lp,A,eqTm  

[dB] 

Vrcholová hladina 
akustického tlaku 

LCPk,T [dB] 

C – vážená 
ekvivalentná hladina 

z jednotlivých 
meraní pre pracovnú 

operáciu Lp,C,eqTm 
[dB] 

Obsluha leštiacej 
brúsky OPTIMUM 

Opti PSM 250 Polish 
76,7 107,8 75,9 

 

 

Obr. 1 Grafické znázornenie výsledkov merania hluku v pracovnom prostredí a porovnanie 
s požiadavkami 

Fig. .1 Graphical representation of noise measurement in the working environment and 
comparison with requirement 

 
Tab. 9 Výsledky merania osvetlenosti v pracovnom prostredí (miesto zrakovej úlohy, 

bezprostredné okolie miesta zrakovej úlohy 
Tab. 9 Results of measurement illumination at the place of work and  around place of 

work in working enviroment 

Miesto merania 
Meranie miesta zrakovej úlohy 

Merania bezprostredného okolia 
miesta zrakovej úlohy 

 

Ep [lx] 
Emin 
[lx] U0 �̅�m [lx] Ep [lx] Emin 

[lx] U0 
�̅�m 
[lx] 

Frezovačka P685 527 381 0,7 473 547 398 0,7 492 
Sústruh SV18RA 1056 639 0,6 948 689 318 0,5 619 
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Leštiaca brúska 
OPTIMUM Opti 
PSM 250 Polish 

671 378 0,6 602 740 484 0,7 664 

 

 

Obr. 2 Znázornenie merania miesta zrakových úloh a bezprostredného okolia miesta 
zrakových úloh  

Fig. 2 Demomstration of measurement illumination at the place of work and  around 
place of work in working enviroment 

Tab. 10 Výsledky celkovej osvetlenosti v pracovnom prostredí 
Tab. 10 Results of measurement of total illumination in working enviroment 

 

Celková osvetlenosť Ep [lx] Emin [lx] U0 �̅�m [lx] 

Dielňa č.1 143 46 0,3 128 

Dielňa č.2 224 87 0,4 201 
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Obr. 3 Znázornenie meracích bodov pri meraní celkovej osvetlenosti v dielni č. 1 
Fig. 3 Demonstration od measurement points od total ullumination in first workroom 

 

Obr. 4 Znázornenie meracích bodov pri meraní celkovej osvetlenosti v dielni č. 2 
Fig. 4 Demonstration od measurement points od total ullumination in second 

workroom 
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Obr. 5 Grafické znázornenie výsledkov merania parametrov osvetlenosti v pracovnom 
prostredí a porovnanie s požiadavkami 

Fig. 5 Graphical representation of illumination measurement in the working environment and 
comparison with requirement 

4 Záver 

V dnešnej dobe vysoko rozvinutého priemyslu je otázka pracovného prostredia jednou 
z neoddeliteľných súčastí výrobného procesu v ktoromkoľvek priemysle. Dnes je na znižovanie 
počtu pracovných úrazov naviazaná stavba budov s výrobným charakterom už od stavu 
projektu so zameraním na bezpečné pracovné postupy a s tým súvisiaci bezpečný pracovný 
priestor. Napriek tomu sa vo vysokom počte vyskytujú výrobné objekty, ktoré vykazujú stále 
postkomunistické prvky z čias prvej republiky v časoch, keď sa bezpečnosť pri práci riešila 
v minimálnou rozsahu.  

Cieľom tejto prace bolo poukázať na technické možnosti objektivizácie škodlivých 
faktorov pracovného prostredia prostredníctvom súboru meraní parametrov hluku a osvetlenia 
na pracovisku. V práci sme sa venovali zisťovaniu kvantitatívnych a kvalitatívnych faktorov 
pracovného prostredia. Meraním sme docielili identifikáciu rozsahu negatívneho faktora hluku 
v pracovnom prostredí a rozsah parametrov osvetlenia v jednotlivých oddieloch merania.  

Meranie sme vykonali pod záštitou akreditovaného orgánu posudzovania zhody SNAS 
ako garancie najvyššej dôveryhodnosti a nestrannosti a v súlade s medzinárodnou organizáciou 
pre dôveru v akreditačný orgán ILAC-MRA. 

Meraním osvetlenosti sme zistili, že výsledky sú nepostačujúce a je potrebná náprava 
stavu, minimálne zdvojnásobenie výkonu. V prípade merania hlučnosti na pracovisku sme 
zistili, že hluk prekročil dolné akčné hodnoty LAEX,8h 80 dB a LCPk 135 dB, čo znamená, že 
zamestnancov zaraďujeme do druhej kategórie prác z hľadiska zdravotných rizík. Výsledkom 
tejto práce je poukázať aj na možnosť legislatívnej úpravy z dôvodu aktuálneho definovania len 
hraničnej možnosti dolnej akčnej hodnoty  expozície hluku LAEX,8h 80 dB a LCPk 135 dB 
a zváženie zavedenia minimálnej orientačnej hodnoty ekvivalentnej hladiny akustického tlaku 
pre dolné akčné hodnoty expozície hluku LAEX,8h a LCPk, od ktorej sa bude odvíjať následná 
objektivizácia.  

Záverom tejto práce by sme chceli poukázať na skutočnosť, že hluk ako rizikový faktor 
v prípade vážneho prekročenia musí byť objektivizovaný, posúdený a práca v hluku 
kategorizovaná ako podklad pre rozsah lekárskej prehliadky zamestnanca vo vzťahu k práci 
a v neposlednom rade v prípade zavedenia minimálnej orientačnej ekvivalentnej hladiny 
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akustického tlaku pre dolné hodnoty LAEX,8h a LCPk  výrazný ekonomický benefit pre 
zamestnávateľa.  
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Súhrn 

Článok sa zaoberá významnou časťou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako 
nástroja na znižovanie počtu pracovných úrazov a chorôb z povolania vo výrobných 
podmienkach v strojárstve a iných odvetviach priemyslu. Samotná publikácia hovorí 
o prepojení zdravotníctva a technických možností zisťovania negatívnych vplyvov pracovného 
prostredia (hluk, osvetlenie) na zdravie pracovníkov vo výrobných podmienkach v strojárskom 
priemysle.  

Kľúčové slová: hluk, osvetlenie, priemysel  
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VPLYV ČINNOSTI KLIMATIZÁCIE NA PREVÁDZKOVÉ 
PARAMETRE VOZIDLA 

INFLUENCE OF AIR CONDITIONING ON VEHICLE 
OPERATION PARAMETERS                                               

MAREK ŠEVČÍK – IVAN VITÁZEK – ROMANA JANOUŠKOVÁ 
 

Abstract  

Air conditioning units (A/C) are becoming a standard feature of vehicle equipment. 
The article presents results of experimental measurements of A/C influence on combustion 
engine power and fuel consumption while idling. The experiments were carried out using 
Mazda 3 vehicle with engine power 88 kW. Laboratory experiments were realized with 
MAHA MSR 500 single roller performance dynamometer at testing speeds of 50 and 90 
km.h-1. During A/C operation, the engine power decreased by 2,28 kW and by 2,22 kW, 
respectively. At 50 km.h-1, it accounts for 9,52 % decrease, while at 90 km.h-1 it accounts for 
5,55 % decrease. The courses of power are shown in Fig. 4 and 5. Measurement of fuel 
consumption while idling has indicated an increase from 0,47 l.h-1 to 0,78 l.h-1, i.e. 66 % and 
increase in engine RPM from 552,68 min-1 to 684,90 min-1. The obtained results have shown 
the effect of A/C on power drawn while driving and significant increase in fuel consumption 
while idling. When possible, we recommend ventilating the vehicle prior to driving and using 
automatic A/C. 

Key words: microclimate, air conditioning, refrigerants, fuel consumption, power, vehicle 
 

1 Úvod 

V súčasnosti patrí klimatizácia k neodmysliteľnej súčasti nielen motorového vozidla,  
nestretávame sa s ňou len v budovách, v archívoch, operačných sálach a pri vytváraní 
extrémnych podmienok za účelom testovania a skúšok zariadení i materiálov. Dôvodom 
rozšírenia v našom zemepisnom pásme sú najmä klimatické zmeny a tým výskyt dlhodobých 
období s extrémnymi teplotami. Klimatizácia sa začala v automobilovom priemysle vyvíjať 
už v tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia. Neslúži len k zníženiu teploty, ale používa sa aj 
na úpravu vzduchu (vlhkosť, čistota) a tiež zabezpečuje požadované výmeny vzduchu 
(Popovič – Vitázek, 2018). Rovnako ju môžeme použiť aj na zohriatie vzduchu. Pri používaní 
klimatizácie je dôležité správne nastavenie teploty, ktorá nebude mať negatívny vplyv na 
činnosť vodiča, ale aj na posádku vo vozidle. Správne nastavenie teploty je definované tzv. 
tepelnou pohodou (Vitázek – Tkáč, 2017). 

V letných mesiacoch, kedy je klimatizácia najviac využívaná, môžeme rátať so zvýšenou 
spotrebou paliva. Zvýšená spotreba má okrem ekonomického hľadiska negatívny vplyv 
hlavne na emisie. Z tohto dôvodu je potrebné vytvárať také zariadenia a spôsoby prevádzky, 
ktoré zabezpečia čo najlepšiu tepelnú pohodu pri čo najnižšej spotrebe paliva. Odoberaním 
výkonu na pohon kompresora sa zvyšujú nároky na výkon motora, čo je najviac zreteľné pri 
voľnobehu. U elektromobilov to môže viesť k podstatnému zníženiu dojazdu vozidla. 

V tomto príspevku sú uvedené výsledky experimentálnych meraní vplyvu klimatizácie 
na odoberaný výkon spaľovacieho motora a spotrebu paliva pri voľnobehu.   
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2 Materiál a metódy 

2.1 Tepelná pohoda a mikroklíma vo vozidle 

Tepelná pohoda patrí po bezpečnostných činiteľoch k jednej z najdôležitejších funkcií, 
a to hlavne z dôvodu vplyvu na bdelosť vodiča. Z jednej štúdie vyplýva, že reakčný čas pri 
teplote 27 °C bol o 20 % pomalší ako pri teplote 21 °C (Farrington – Rugh, 2000). Ďalší 
výskum dokázal, že pri náraste teploty z 25 °C na teplotu 35 °C sa oneskorí reakčný čas o 20 
%, čo zodpovedá asi 0,5 ‰ alkoholu v krvi (Dudášová, 2009).  

Moderné klimatizačné systémy by mali minimalizovať sálavé žiarenie na cestujúcich 
a odstrániť nežiadúcu vlhkosť, napr. použitím vetraných sedadiel (Farrington – Rugh, 2000). 

Tepelná pohoda je pocit človeka v priestore, ktorý je chladený alebo vykurovaný, kde 
sa cíti príjemne. Na tento pocit má vplyv niekoľko faktorov: teplota vzduchu v interiéri, 
teplota okolitých plôch v interiéri, rýchlosť prúdenia vzduchu v danom priestore, tepelný 
odpor odevu, úroveň aktivity človeka a relatívna vlhkosť prostredia. 

Od klimatických podmienok závisí tepelná pohoda osôb prepravujúcich sa vo vozidle. 
Ak sú tieto podmienky zlé, prejaví sa to pocitom nepohody a pri dlhšom trvaní zníženou 
výkonnosťou hlavne pri koncentrácií, ako aj celkovou únavou. O zabezpečenie správnej 
mikroklímy vo vozidle sa stará klimatizácia, vetranie a kúrenie. 

Stav prostredia v homosfére, teda v miestach pobytu človeka, sa nazýva mikroklíma. 
U motorových vozidiel ide o mikroklímu interiéru vozidla, ktorá je daná týmito parametrami: 
teplota vzduchu, vlhkosť vzduchu, rýchlosť prúdenia vzduchu a akosť vzduchu (výmena 
vzduchu, obsah kyslíka, koncentrácia oxidu uhoľnatého, oxidu uhličitého, oxidu dusíka, 
prachu a pod.) (Čorňák, 2011). 

Odporúčané hodnoty mikroklímy vo vozidle sú nasledovné: teplota vzduchu 
v rozmedzí 18÷22 °C, relatívna vlhkosť 40÷60 %, rýchlosť prúdenia vzduchu 0,1 m.s-1 pri 18 
°C                 a 0,4 m.s-1 pri 24 °C a maximálna koncentrácia znečisťujúcich látok: 0,17 % 
CO2, 0,01 % CO a 1 mg.m-3 prachu (Zewdie – Kic, 2015).  

2.2 Klimatizácia v automobiloch 

2.2.1 Princíp činnosti 

Všetky systémy, ktoré znižujú teplotu vzduchu, pracujú na podobnom princípe. Ako 
prvé potrebujeme chladivo, ktoré sa nachádza v dobre utesnenom obehu. Kompresor odsáva 
pary chladiva z výparníka, kde pri zníženom tlaku nastáva zmena skupenstva a odoberanie 
tepla z okolia výparníka. Komprimované chladivo cirkuluje z kompresora do kondenzátora, 
kde dochádza k zmene skupenstva z plynného na kvapalné a k odovzdávaniu tepelnej energie. 
Tento cyklus sa opakuje (obr.1). Takýto proces absorpcie tepla z vnútra jedného priestoru 
(kabíny vozidla) a jeho odovzdanie do druhého priestoru (vonkajšie prostredie) spôsobuje 
chladiaci účinok (Wright, 2019). 

2.2.1 Kompresor 

Hlavnou funkciou kompresora je nasávať chladivo z výparníka v plynnom skupenstve, 
stláčať pary chladiva a vytláčať prehriate pary chladiva do kondenzátora. Kompresor sa 
skladá z pohyblivých častí, preto je potrebné ho mazať. Olej sa prepravuje v systéme 
chladivom a je vysoko hygroskopický, tzn. že dochádza k ľahkej absorpcii vlhkosti (Jančo, 
2016). Z energie potrebnej na prevádzku klimatizačného systému využíva kompresor až 80 
%. Účinnosť tejto sústavy určuje typ kompresora. Toto je dôležité hlavne z hľadiska úspory 
paliva a znečistenia (Daly, 2006).  
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Obr. 1 Obr.1 Schéma klimatizačného obehu (Autozone.com) 
Fig. 1 Scheme of air conditioning system (Autozone.com) 

Kompresor je poháňaný od motora prostredníctvom remeňa. Na prednej strane 
kompresora je umiestnená elektromagnetická spojka, ktorá sa zopne pri spustení kompresora. 
Počas kompresie chladiva rapídne stúpa tlak a teplota. V ideálnom prípade sa zvýši tlak z 200 
kPa na 2250 kPa a zvýšenie teploty môže byť z 0 °C na 110 °C. Sací tlak je v rozmedzí 120 
až 300 kPa. V prípade, že sa systém dostane do vysokého zaťaženia, tlak a teplota chladiva 
môže dosahovať hodnoty až 2800 kPa a 125 °C (Daly, 2006).  

Rozoznávame základné druhy kompresorov: 
- piestový kompresor, kompresor s axiálnym piestom a výkyvnou doskou (Obr.2), 
- rotačný kompresor, 
- skrutkový kompresor (Daly, 2006). 

 
Obr.2 Kompresor v automobilovej klimatizácii (Mazdabg.com) 

Fig.2 Compressor in vehicle air conditioning (Mazdabg.com) 
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2.2.2 Chladivá 

 Počas celej doby používania klimatizácie sa vyvinuli rôzne druhy chladív. Najstaršie 
R12 bolo nahradené chladivom R134a. Zistilo sa ale, že má vysoký potenciál GWP (vplyv na 
skleníkový efekt), a preto je v súčasnosti nahrádzané chladivom R1234yf. Toto je zasa mierne 
horľavé a je menej účinné ako R134a. Preto najmä Mercedes začína používať ako chladivo 
CO2. 

2.2.3 Typy klimatizácií 

Klimatizácie používané vo vozidlách sa delia na tri typy: manuálna klimatizácia, 
poloautomatická klimatizácia, automatická klimatizácia. 

Jednotlivé typy klimatizácií sa postupne s časom vyvíjali. Pri úplných začiatok 
zavádzania klimatizácie do vozidiel sa používala mechanická klimatizácia, ale postupným 
vyvíjaním, zlepšovaním technológii a zvyšovaním komfortu sa začala používať 
poloautomatická a nakoniec automatická klimatizácia. 

2.3 Charakteristika meracích zariadení 

Meranie sa uskutočnilo s použitím prístrojov a zariadení na KDaM TF SPU v Nitre. 
Na meranie výkonu vozidla bola použitá valcová záťažová skúšobňa MAHA MSR 500. Je 
možné ju použiť aj na meranie iných parametrov, napr. spotreby paliva, krútiaceho momentu, 
ťažnej sily, stratového výkonu motora, teploty oleja počas merania výkonu. Výsledky dokáže 
znázorniť numericky aj graficky. 

Na meranie teploty a vlhkosti vzduchu bolo použité meracie zariadenie Extech MO 
297. Slúži taktiež na meranie teploty materiálov a bezkontaktné meranie teploty pomocou IR 
teplomeru (Vitázek – Tkáč, 2017). 

Na meranie spotreby paliva pri reálny podmienkach sme museli pri vozidle Mazda 3 
použiť OBD II Scanner. Slúži na diagnostiku vozidla cez OBD zásuvku a pomocou Bluetooth 
prenáša signálny do mobilnej aplikácie. Aplikácia, ktorá bola použitá na príjem signálov sa 
nazýva Car Scanner ELM OBD2. Je voľne dostupná pre systémy Android a iOS (Janoušková, 
2019). 

2.4 Charakteristika meraného vozidla 

Na meranie bolo použité osobné vozidlo značky Mazda 3 roku výroby 2017. Išlo o 5 
dverový hatchback so zážihovým motorom 2.0 Skyactiv-G s výkonom 88 kW (120 k) 
a s manuálnou 6 stupňovou prevodovkou. Vďaka novej technológii Skyactiv je vybavený 
priamym vstrekovaním, čo zabezpečuje úsporu paliva a vyznačuje sa najvyšším kompresným 
pomerom medzi benzínovými motormi. Vo vozidle je nainštalovaná dvojzónová automatická 
klimatizácia s chladivom R1234yf, kompresorom s výkyvnou doskou a expanzným ventilom. 
Počet najazdených kilometrov bol 26 000 km. V nasledujúcej Tab. 1sú zapísané základné 
technické parametre vozidla.  

2.5 Popis merania 

Prvá séria meraní zameraná na meranie výkonu sa uskutočnila v laboratórnych 
podmienkach na valcovej skúšobni. Meralo sa pri rýchlosti 50 km.h-1 a pri 90 km.h-1, so 
zapnutou a vypnutou klimatizáciou. Klimatizácia bola zapnutá a nastavená na teplotu 15 °C 
pri plnom fúkaní ventilátora. Teplota vo vnútri laboratória sa pohybovala okolo 21 °C, takže 
sme dodržali aj podmienku, že teplota sa má nastaviť len o 6-7 °C nižšia oproti vonkajšej 
teplote.  
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Tab. 1 Technické parametre osobného vozidla Mazda 3 
Tab. 1 Technical parameters of Mazda 3 vehicle 

Rozmery 
Rázvor (mm) 2 700 
Dĺžka (mm) 4 465 

Šírka – vrátane zrkadiel (mm) 2 053 
Výška (mm) 1 450 

Motor 
Zdvihový objem (cm3) 1 998 
Vŕtanie × zdvih (mm) 83,5 × 91,2 

Počet valcov 4 
Max. výkon kW (k) pri ot.min-1 88 (120)/6 000 

Max. krútiaci moment pri ot.min-1 210/4 000 
Kompresný pomer 14,0:1 

Výkonové parametre 
Typ prevodovky manuálna 
Počet stupňov 6 

Zrýchlenie 0-100 km/h (s) 8,9 
Max. rýchlosť (km/h) 195 

Spotreba l/100 km (mestský cyklus) 6,5 
Spotreba l/100 km (mimomestský cyklus) 4,3 

Kombinovaná spotreba (l/100 km) 5,1 
Emisie CO2 (g/km) 119 

  
Po uchytení a nastavení všetkých potrebných komponentov sme motor nechali zahriať 

pri voľnobežných otáčkach na prevádzkovú teplotu. Pri meraní je okrem meracieho softvéru 
potrebné zapnúť odsávanie výfukových plynov a ventilátor pred chladičom. Po skončení 
merania sme získali záznam o meraní v numerickom aj grafickom vyhotovení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.3 Meraný automobil na valcovej skúšobni 

Fig.3 Tested vehicle on single roller performance dynamometer 
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Na meranie v reálnych podmienkach sme využili OBD II Scanner. Na to, aby sme 
dostali požadované údaje, bolo potrebné: 

- zapojiť meracie zariadenie do OBD zásuvky, ktorá sa nachádza vľavo pod volantom, 
- naštartovať motor, 
- spárovať Bluetooth meracie zariadenie s mobilným telefónom a 
- vybrať požadované parametre, ktoré bolo potrebné merať. 

Priebeh merania sme natočili na video a jednotlivé hodnoty sme odčítali v 10s 
intervale. Odčítané hodnoty sme zapísali do príslušnej tabuľky a vykreslili graf. Merali sme 
spotrebu vozidla pri zapnutej a vypnutej klimatizácii pri rýchlosti 50 km.h-1 a 90 km.h-1 a na 
voľnobehu. Klimatizácia bola zapnutá a nastavená na teplotu 15 °C pri plnom fúkaní 
ventilátora. S ohľadom na rozsah príspevku uvádzame výsledky získané pri voľnobehu. 

3 Výsledky a diskusia 

3.1 Meranie výkonu 

Meranie v laboratórnych podmienkach ukázalo, že pri zapnutej klimatizácii sa výkon 
pri rýchlosti 50 km.h-1 na štvrtý prevodový stupeň (PS) znížil z priemernej hodnoty 23,95 kW 
na 21,67 kW, došlo k zníženiu o 2,28 kW. Pri rýchlosti 90 km.h-1 na piaty PS došlo k zníženiu 
z priemernej hodnoty 40,04 kW na 37,82 kW, takže o 2,22 kW. Z percentuálneho hľadiska 
došlo k zníženiu výkonu motora o 9,52 % pri 50 km.h-1 a pri 90 km.h-1 to bolo o 5,55 %.  

Obr.4 Meranie výkonu pri rýchlosti 50 km.h-1 
Fig.4 Measurement of power at speed of 50 km.h-1 

3.2 Meranie spotreby 

Meranie spotreby pri reálnych podmienkach ukázalo, že pri voľnobehu sa spotreba 
s použitím klimatizácie zvýši z hodnoty 0,47 l.h-1 na hodnotu 0,78 l.h-1, čo predstavuje 
zvýšenie o 0,31 l.h-1. V percentuálnom vyjadrení išlo o zvýšenie 65,96 %. Otáčky motora sa 
pri zapnutí klimatizácie zvýšili a z priemernej hodnoty 552,68 min-1 na priemernú hodnotu 
684,90 min-1. Dôvodom prečo sa zvýšili otáčky je, že motor má na voľnobehu pri vypnutej 
klimatizácii nižšie otáčky ako vyžaduje prevádzka kompresoru klimatizácie. 
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Obr.5 Meranie výkonu pri rýchlosti 90 km.h-1 
Fig.5 Measurement of power at speed of 90 km.h-1 

Obr.6 Meranie spotreby pri voľnobehu 
Fig.6 Measurement of fuel consumption while idling 

Automobilový klub ADAC sa na základe dohadov medzi užívateľmi vozidiel 
používajúcich klimatizačné zariadenia zameral na meranie vplyvu klimatizácie na prevádzku 
vozidla. Merali klimatizáciu automatickú, poloautomatickú a manuálnu. Na princípe činnosti 
a jednotlivých snímačoch, ktorými disponuje automatická klimatizácia, zistili, že pri jej 
používaní dochádza k zníženej spotrebe, ako je tomu u manuálnej klimatizácie. Celkovo 
klimatizácia spôsobuje zvýšenie spotreby v priemere o 10 až 15 %, v meste to predstavuje 
zvýšenie až o 20 % a mimo obce o 6 %. Najhoršie je na tom voľnobeh, kedy spotreba dokáže 
stúpnuť až o neuveriteľných 70 %. Rovnako ako my nastavili pri meraní teplotu 15 °C (na 
výduchoch) a merali pri rýchlosti 50 km.h-1, 100 km.h-1 a na voľnobehu. Výsledky ukázali, že 
automatická klimatizácia zvýši spotrebu o 0,36 l/100 km, poloautomatická o 0,49 l/100 km 
a manuálna o 0,43 l/100 km (Zverková, 2012). 
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Taktiež niektorí autori udávajú, že vplyv klimatizácie závisí aj od toho, aký má daný 
automobil objem motora a výkon. Pri menších motoroch, napr. štvorvalcoch, dochádza 
k väčšiemu vplyvu klimatizácie ako pri osemvalcovom motore, aj keď množstvo energie 
potrebnej na prevádzku je rovnaké (Johnson, 2015). 

4 Záver 

Klimatizácia patrí k jedným z komfortných systémov vo výbave automobilov. V nami 
meranom automobile bol kompresor s výkyvnou doskou. Často sa stretávame s dvojzónovou 
klimatizáciou, kde si môže nastaviť nezávisle teplotu vodič aj spolujazdec. Z dôvodu 
poháňania kompresora klimatizácie spaľovacím motorom dochádza k odoberaniu 
dodatočného výkonu, a tým k zvyšovaniu spotreby paliva. Na základe týchto skutočností sa 
inžinieri začali zaoberať možnosťou napojenia klimatizácie na 48V batériu. Batéria by sa 
dobíjala rekuperáciou pri brzdení vozidla tak, že generátor by menil kinetickú energiu pri 
brzdení na elektrickú energiu.  

Pri meraní na valcovej skúšobni sme zistili, že výkon potrebný na pohon kompresora 
klimatizácie pri rýchlostiach 50 km.h-1 a 90 km.h-1 je v priemere 2 kW, čo zodpovedá aj 
hodnotám uvádzanými v iných zdrojoch. Meranie na voľnobehu ukázalo zvýšenie spotreby 
paliva o 0,31 l.h-1, ako aj zvýšenie otáčok o 96,22 min-1. Dôvodom, prečo došlo ku zvýšeniu 
je, že kompresor klimatizácie potrebuje na svoju prevádzku nielen vyššie otáčky, ako sú 
otáčky spaľovacieho motora, ale aj dodatočný výkon. 

Pri používaní klimatizácie dochádza k zvýšeniu spotreby a odoberaniu výkonu motora, 
kedy podiel závisí od režimu jazdy. Odporúčame dodržiavať postup, kedy sa najskôr vyvetrá 
vozidlo a až potom sa zapne klimatizácia.  

Realizované experimentálne merania preukázali vplyv klimatizácie na prevádzkové 
parametre vozidla. Odoberaný výkon je ustálený a vplyv činnosti klimatizácie je najvýraznejší 
pri voľnobehu. Získané výsledky korešpondujú s výsledkami iných autorov. 
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Súhrn 

Klimatizácia sa stáva bežnou súčasťou výbavy vozidiel. Príspevok uvádza výsledky 
experimentálnych meraní činnosti klimatizácie na odoberaný výkon spaľovacieho motora 
a spotrebu paliva pri voľnobehu. Experimenty boli realizované na automobile Mazda 3 
s výkonom motora 88 kW. Laboratórne experimenty boli realizované na valcovej skúšobni 
MAHA MSR 500 pri rýchlostiach 50 a pri 90 km.h-1. Pri zapnutej klimatizácii sa výkon 
motora znížil o 2,28 kW a o 2,22 kW, čo predstavuje 9,52 % pri 50 km.h-1 a 5,55 % pri 90 
km.h-1. Časové závislosti priebehu výkonu sú na obr. 4 a 5. Meranie spotreby paliva pri 
voľnobehu preukázalo zvýšenie spotreby paliva z 0,47 l.h-1 na hodnotu 0,78 l.h-1, t.j o 66 % 
a zvýšenie otáčok z 552,68 min-1 na 684,90 min-1. Získané výsledky preukázali vplyv 
klimatizácie na odoberaný výkon počas jazdy a podstatné navýšenie spotreby na voľnobehu. 
Pokiaľ je to možné, odporúčame pred jazdou automobil vyvetrať a používať automatickú 
klimatizáciu. 

Kľúčové slová: mikroklíma, klimatizácia, chladivá, spotreba paliva, výkon, automobil 
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POROVNANIE KNIŽNÍC EMGUCV A AFORGE.NET V JAZYKU  

C-SHARP 
 

EDUARD ŠIMEK, LADISLAV TÓTH 
 

Abstract 

This work is  focused to the theoretical analysis of image processing algorithms and to 
comparison of the processing time of the identical functions of the EmguCV and the 
AFORGE.NET libraries. It also deals with basic information which is concerned about 
libraries used in the practical chapter of work. The aim of the work was also to prove common 
features and differences of functions and algorithms, which we declared into the libraries 
EmguCV and AFORGE.NET.  

During ten measurements the EmguCV library recorded a shorter average image 
processing time during segmentation and morphological processes than the AFORGE.NET 
library, but there were also cases, especially during binary thresholding, when the 
AFORGE.NET library processed individual algoritms in a shorter time horizon. The 
differences in individual times were most pronounced during morphological processes, when 
the EmguCV library processed individual algoritms almost ten times faster compared to the 
second library.  
 
Keywords: image processing, C-sharp, AForge.NET, EmguCV 

 

1 Úvod 

Spracovanie obrazu sa v súčasnosti využíva v rôznych sférach ako sú napríklad oblasť 
prírodných vied, počítačová fotografia. Pod oblasť lekárskeho spracovania obrazu zapadá 
napríklad interpretácia röntgenových snímok, CT, obrázky z mikroskopu. Ďalej sa v sfére   
počítačového videnia využíva  detekcia odtlačkov prstov a tváre, rôzne aplikácie zahrňujúce 
diaľkový prieskum, optické triedenie, mikroskopické zobrazovania a mnohé ďalšie 
(Basavaprasad, R. and Ravi, 2014). Digitálne spracovanie obrazu sa zaoberá štúdiom 
rozličných typov modelov a počítačových algoritmov, ktorých hlavnou úlohou je 
transformácia, analýza a manipulácia s obrazom. Procesy vylepšovania obrazu sa vykonávajú 
za účelom extrahovania zmysluplných informácií (Olmedoet et al., 2012). Vo všeobecnosti sa 
spracovanie obrazu uskutočňuje v piatich krokoch: 

 
• Vizualizácia 
• Obnovenie a zaostrenie obrazu 
• Získanie obrazu 
• Meranie vzoru 
• Rozpoznanie obrazu 
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Bräunl (2001) diferencuje kroky spracovania obrazu na: 
 

1. Získavanie obrazu 
2. Vylepšenie obrazu 
3. Obnovenie obrazu 
4. RGB spracovanie obrazu 
5. Viac rozvojové spracovanie obrazu 
6. Kompresia obrazu 
7. Morfologické spracovanie obrazu 
8. Segmentácia obrazu 
9. Znázornenie a popis 
10. Rozpoznávanie objektov na obraze 
11. Vedomostná základňa 

 

 
Obr. 1 Kroky spracovania obrazu 

                                                Fig. 1 Steps of image processing 
 
Získavanie obrazu je jedným z prvých základných krokov spracovania digitálnych 

obrazov. Medzi jeho hlavné funkcie patrí vytvorenie digitálne kódovaného znázornenia 
vizuálnych charakteristík objektov, ako je napríklad vnútorná štruktúra objektov, fyzická 
scéna a podobne.  

Vylepšenie obrazu zaraďujeme medzi jednu z najjednoduchších sfér spracovania 
obrazov. Techniky vylepšenia obrazu patria medzi matematické techniky, ktorých hlavným 
účelom je vylepšenia kvality daného obrazu a sprehľadnenie vizuálnych informácií, 
respektíve jeho hlavná myšlienka spočíva v zdokonalení skrytého detailu v obraze alebo 
v zdôraznení jeho základných atribútov, ako sú napríklad odstránenie šumu z obrazu, zmena 
jasu, kontrastu a podobne (Rangayyan, R. 2020).  Existujú dva typy vylepšenia obrazu 
(Faruqui, N. 2019). Kvalitatívne vylepšenie a kvantitatívne vylepšenie. 

Obnovenie obrazu je operácia vytvorenia zvyčajne hlučného a rozmazaného obrazu 
a odhadu čistého (originálneho) obrazu (Reeves, S. 2014).  

 
Základnou funkciou farebného obrazu je zjednodušiť špecifikáciu farieb všeobecným 

akceptovaným spôsobom. Každý farebný model je opísaný pomocou špecifického 
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súradnicového systému, kde je každá farba reprezentovaná jedným pixlom, pričom každý 
pixel obsahuje svoj vlastný farebný odtieň. Počet bitov, ktoré sú použité na znázornenie 
každého RGB pixlu sa nazýva hĺbka pixlu. Každý farebný pixel RGB má hĺbku 24 bitov 
(Hasan, M. et al. 2017).  Ľubovoľná farba z farebného spektra RGB má hodnotu medzi 0 až 
255, kde nulou označujeme farbu bez žiadneho farebného spektra a maximálnou hodnotou 
255 determinujeme farbou, ktorá obsahuje najvyššie farebné spektrum. Inými slovami, nulou 
označujeme čiernu farbu a najvyššou číselnou hodnotou označujeme bielu farbu. 

Tab. 1 Sýtosť farieb v RGB modeli 
Tab. 1 Color saturation in the RGB model 

 
255*0*0 Sýto červená farba 
0*255*0 Sýto zelená farba 
0*0*255 Sýto modrá farba 
0*0*0 Čierna farba 

255*255*255 Biela farba 

 

 
Obr. 2 Zloženie farieb v RGB modeli 

Fig. 2  Color composition in the RGB model 
 
 
Morfologické operácie 

Cieľom morfologických operácií  je spracovanie vizuálnych informácií do takej miery, 
aby bolo možné vykonať v obraze zmeny na zvýraznenie, respektíve potlačenie častí objektov 
nachádzajúcich sa na ploche obrazu. Táto funkcia slúži aj na odfiltrovanie tých informácií, 
ktoré sú pre programátora podstatné, od tých menej podstatných. Hlaváč a Sedláček (2007) 
uvádzajú, že zapracovanie morfologických filtrov v týchto oblastiach je výhodné, nakoľko 
morfologická filtrácia pracuje so základnými operáciami množín bodov. Matematická 
morfológia sa rozčleňuje na dva základné typy (Mihalík, Gladišová, 2014) dilatácia a erózia. 
Rozdiel medzi nim je, že pri dilatácií, kde sa objekty nachádzajúce sa na obraze zväčšujú, 
respektíve rozmazávajú a počas erózie sa tieto objekty, naopak, zmenšujú.  

 
Segmentácia 

Segmentácia je jedným zo základných krokov v procesoch kódovania statických aj 
dynamických obrazov. Obrazová segmentácia je v súčasnosti základný predchodca 
kvantitatívnej analýzy farebného obrazu (Salembier, P. 1992). Segmentácia obrazu je proces, 
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počas ktorého dochádza k dezintegrácií digitálneho obrazu na niekoľko segmentov. Množstvo 
týchto segmentov je pomerne veľké, v dôsledku čoho dochádza ku prekrývaniu určitých 
objektov. Výsledkom segmentačných procesov v obraze je skupina objektov, ktoré spoločne 
prekrývajú celú plochu obrazu, respektíve obraz je tvorený len časťami, medzi ktorými 
nedochádza ku vzájomnému prekrývaniu jednotlivých oblastí, pričom tieto oblasti disponujú 
podobnými vlastnosťami. 
Segmentáciu obrazu rozdeľujú (Chakraborty et al., 2012 ) do dvoch základných skupín: 

• Globálna segmentácia 
• Lokálna segmentácia 

Poznáme široké množstvo segmentačných metód, avšak v súčasnosti nie je známa univerzálna 
segmentačná metóda, ktorá by bola ľahko aplikovateľná na variabilné typy obrazov 
(Gladišová, 2014; Pavlovičová, 2016). 
 

Medzi hlavné segmentačné metódy patria: segmentácia, ktorá založená na oblastiach 
(podobnosť), prahovanie a segmentácia založená na hranách (diskontinuita). 
Počas procesu segmentácie sa môžu vyskytnúť určité problémy, ktorých spojitosť spočíva 
v nejasnosti daného obrazu. Dôležitý atribút, ktorý výrazným spôsobom spresňuje úroveň 
segmentácie je mať k dispozícií množstvo údajov, ktoré sú nekorelované. Čím je počas 
procesu segmentácie týchto údajov viac, tým sú výsledky jednoznačnejšie. (sccg.sk, 2012). 

 
Prahovanie zaraďujeme medzi jednu z najefektívnejších a aj najjednoduchších 

segmentačných metód, ktorá sa vyznačuje aj nenáročnosťou a rýchlym časovým spracovaním 
s pomerne jednoduchou implementáciou do programu. 

Najčastejšie sa ako vstupný obraz v procese prahovania využíva obraz, ktorý má 256 
odtieňov sivej/šedej. Prostredníctvom rôznych typov prahovacích techník je konvertovaný na 
binárny vstup, ktorý pozostáva z dvoch základných oblastí – pozadie a objekt (Lehotský et al., 
2008). Hlavná funkcia prahovania spočíva v tom, že pri zreteľnom zadefinovaní konštanty T 
sa každý pixel, ktorého hodnota je menšia ako je prahová hodnota, determinuje ako pixel, 
ktorý sa nachádza na pozadí a zvyšné pixely je možné považovať za pixely jednotlivých 
objektov. Na základe prahu dochádza ku rozčleneniu obrazových bodov na body objektu a na 
body pozadia. Počas procesu prahovania postupne dochádza ku krokovému testovaniu 
jednotlivých pixelov na celej ploche obrazu. Rozlišujeme dva typy prahovania: 

• Lokálne prahovanie 
• Globálne prahovanie 

Hlavný rozdiel medzi lokálnym a globálnym prahovaním je v miestach prahovania. 
Globálne prahovanie funguje na plochu celého obrazu ako jedna jednotka, avšak lokálne 
prahovanie je determinované tým, že dochádza k prahovaniu len v určitých lokálnych 
oblastiach daného obrazu (Šikudová, Elena et al. 2014).  Hlavná výhoda lokálneho prahovania 
je, že jeho využitie je maximálne efektívne aj pri veľmi zašumených obrazoch a na rozdiel od 
globálneho prahovania pracuje s oveľa menším počtom pixelov.  

 
 

Praktická časť práce pozostáva z dvoch cieľov. Primárnym cieľom je porovnanie 
algoritmov, ktoré sú spracovávané knižnicami EmguCV a AFORGE.NET, kde pri 
konkrétnom porovnávaní dvoch obrazov bude jednou z najdôležitejších úloh zistiť, respektíve 
zmerať čas, počas ktorého nastane konverzia daného obrazu pri jednotlivých  farebných 
prevodoch. Sekundárnym cieľom bude zistiť čas spracovania pri posledných piatich 
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farebných filtroch, vzhľadom k tomu, že zmena parametrov filtrov, ktoré sú priradené 
k posuvníkom (TrackBar-om) ovplyvňuje čas spracovania obrazových dát.  
 

 

2 Materiál a metódy 

Aplikácia bola naprogramovaná v programe Microsoft Visual Studio 2019. Pre 
splnenia cieľa úlohy je nevyhnutné doinštalovať knižnice EmguCV a AFORGE.NET do 
programu, vzhľadom k tomu, že nie sú pevnou súčasťou programu. Pre správne fungovanie 
aplikácie je tiež potrebná implementácia externých funkcií Zedgraph, ktorý zabezpečuje 
vykresľovanie grafov do GUI a Stopwatch. Zedgraph umožňuje vypísanie nami 
zadefinovaných nameraných časov, počas ktorých došlo ku spracovaniu resp. transformácií 
vstupného obrazu do jednotlivých farebných prevodov a filtrov.  
 

Implementácia knižníc do prostredia MS Visual Studio 2019 
 
Po stiahnutí MS Visual Studia 2019 je nevyhnutné implementovať obidve typy knižníc 

do vývojového prostredia. Vloženie knižníc EmguCV a AFORGE.NET prebieha pomerne 
jednoducho. Pevnou súčasťou oboch týchto knižníc sú variabilné typy operácií a algoritmov, 
ktorých využitie nachádzame pri spracovaní obrazu. Inštalácia knižníc do programu prebieha 
nasledovne:  

 
1. Knižnica EmguCV, ktorá sa už nachádza stiahnutá v nami zadefinovanom priečinku 

v PC, obsahuje množstvo priečinkov, z ktorých jeden z najdôležitejších je priečinok 
bin. Obsahuje súbory s príponou .dll, ktoré je potrebné pridať do prostredia Visual 
Studia 2019.  
 

2. Po kliknutí na položku Add reference pridáme tieto súbory do programu.  
 

3. Pre správnu funkciu tejto knižnice je dôležité ju uviesť do platnosti direktívou using 
v GUI.  

 
4. Proces zopakujeme aj pre knižnicu AFORGE.NET. Podobným spôsobom prebieha aj 

inštalácia zvyšných funkcií, t.j Stopwatch a Zedgraph, do programu.  
 
Zavedenie knižníc do projektu C-Sharp: 
 using Emgu.CV; 

using Emgu.CV.Structure; 

using Aforge; 

using Aforge.Imaging.Filters; 

Implementácia zvyšných komponentov do GUI 
 
Jednými z ďalších funkcií, ktoré sú nevyhnutné pri správnom fungovaní aplikácie, 

respektíve pri spracovaní obrazových dát, sú triedy Stopwatch a ZedGraph. Trieda Stopwatch 
zabezpečuje meranie času. Tento atribút je dôležité poznať z toho dôvodu, aby sme vedeli 
zrozumiteľne deklarovať a na základe získaných a nameraných výsledkov porovnať, ktorá z 
týchto knižníc vie lepšie, respektíve rýchlejšie spracovať dané typy algoritmov.  
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V úplnom závere každého merania je dôležité vykresliť grafy pomocou komponentu 
Zedgraph. Z dôvod prehľadnosti zdrojového kódu, periodicky opakujúce sa  algoritmy, boli 
vnorené do funkcií. 

 

3 Výsledky a diskusia 

Tvorba aplikácie bola uskutočnená v programovacom jazyku C# vo vývojovom 
prostredí Microsoft Visual Studio 2019. Po vytvorení aplikácie môžeme do nej vkladať prvky, 
ktoré sú súčasťou lišty Toolbox umiestnenej naľavo od projektu. Obrázok č.3 indikuje 
základný postup spracovania obrazov v projekte. Keďže je výhodnejšie pracovať s relatívnou 
cestou namiesto absolútnej, funkcia OpenDialog zabezpečuje vloženie vstupného obrazu do 
vývojového prostredia Visual Studia 2019.  

Pomocou PictureBox1 vykreslíme obraz do okna nášho programu. Po načítaní 
vstupného obrazu sa načítajú aj rozmery daného vstupného obrazu do popisku (label), ktorý je 
umiestnený nad ním. Rozhodli sme sa, aby rozmery vstupného obrazu neboli veľmi veľké, 
vzhľadom k tomu, aby bol čas spracovania týmito knižnicami čo najkratší. Objekt ComboBox 
nám umožňuje výber z nami zadefinovaných 12 filtrov. V prvej polovici výberu máme na 
výber farebné prevody, medzi ktoré patria prevod RGB vstupného obrazu do odtieňov 
šedej/sivej, transformácia do HSV, HSL, LUV, Ycc, XYZ a LAB. Súčasťou druhej časti sú 
farebné filtre, medzi ktoré patria filtre využívané pri procese segmentácie, t.j prahovanie, 
vyhladzovanie hrán, detekcia hrán, erózia a dilatácia. Následne po zvolení si konkrétneho 
farebného prevodu (filtru) dochádza ku konverzií RGB vstupného obrazu do jednotlivých 
farebných modelov a filtrov. Na zobrazenie a konverziu obrazových dát použijeme tri objekty 
typu PictureBox. Pre načítanie vstupného obrazu využijeme prvok PictureBox1. PictureBox2 
vykreslí obraz, ktoré sú spracované algoritmami knižnice EmguCV a PictureBox3 
algoritmami patriace knižnici AFORGE.NET. Po spracovaní vstupného obrazu zvoleným 
algoritmom (obidvoch knižníc) implementovanou triedou Stopwatch a jeho funkciami 
vyhodnotíme čas spracovania obrazu. Pomocou funkcie Zedgraph sú hodnoty pre obidve 
knižnice automaticky po ukončení čiastkového procesu zaznamenané do grafu, kde je 
červenou farbou vykreslený graf spracovania pre knižnicu EmguCV a modrou farbou pre 
AFORGE.NET. V prípade segmantačných procesov a morfologických operácií vieme 
pomocou objektu TrackBar zabezpečiť efektívnejšie nastavovanie jednotlivých parametrov 
algoritmov (napr. s filtrom prahovania, vyhladzovaním hrán, detekcie hrán a operáciami 
patriacimi do kategórie morfologických). V dôsledku zmeny hodnôt TrackBaro-m je možné 
ovplyvniť celkový čas spracovania obrazu. 
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Obr. 3Vývojový diagram základného prevodu RGB obrazu do jednotlivých filtrov 

Fig. 3 Flow diagram of basic conversion of RGB image into individual filters 
 
 

V dôsledku efektívnejšieho a značne zjednodušenejšieho zobrazenia programu sme 
vytvorili GUI. Jednou z úloh tejto časti aplikácie je zobraziť výsledky, ktoré nastali pri 
implementácií a aj následnom spracovaní RGB vstupného obrazu jednotlivými prahovacími 
technikami. Aby došlo k správnej konverzií pomocou prahovacích procesov, je nevyhnutné 
transformovať vstupný obraz do odtieňov šedej (sivej) v prostredí Visual Studio 2019.  
Aplikácia je zložená z týchto dvoch častí:  

 

•     Zobrazenie vstupného obrazu – Tlačidlo Otvoriť súbor nachádzajúce sa 

v programe vľavo hore nad vstupným RGB obrazom zabezpečuje pridávanie 

textúrových obrazov pomocou komponentu PictureBox1. 

• Spracovanie a zobrazenie – v tejto časti dôjde k spracovaniu algoritmov, ktoré 

sú súčasťou oboch knižníc implementovaných do zdrojového kódu. Po ukončení 

aplikácie sa výsledky zobrazia do PictureBoxu2 a PictureBoxu3. Pomocou funkcie 

Stopwatch sú zaznamenané presné časy na začiatku a na konci merania 

spracovania obrazu, a rozdiel týchto časov reprezentuje čas spracovania obrazu 

vybratým algoritmom. Čas spracovania je na obrazovku premietnutý pomocou 

popisku (label) pod obrázkami (PictureBox-mi).  
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Obr. 4 Grafické užívateľské rozhranie testovacieho programu pri aplikácií prahovacích 
techník. 
Fig. 4 Graphic User Interface of the test program using the threshold techniques. 

 
Medzi najpoužívanejšie metódy, ktorá patrí aj do AFORGE.NET, zaraďujeme binárne 

prahovanie.  
 

Obr. 5 Porovnanie filtrov prahovania spracovaných EmguCV a AFORGE.NET 
Fig. 5 Comparision of thresholding filters processed by EmguCV and AFORGE.NET 

 
Pri binarnom prahovaní sme si nastavili maximálnu hodnotu na posuvníkoch 

TrackBar1 a TrackBar2 na 233. Pri tejto hodnote vykreslí celú plochu obrazu na čierno. Pre 
porovnanie spracovania binárneho prahovania sme nastavili hodnoty oboch komponentov na 
úroveň 60.  
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Obr.6 Histogramy oboch knižníc pri aplikácií techník prahovania 

Fig. 6 Histograms of both used libraries in the application of thresholding techniques 

4 Záver 

So spracovaním obrazu sa stretávame už veľa rokov. Jednou z jej najzákladnejších 
funkcií je získanie konkrétnej informácie z obrazu pomocou variabilných segmentačných 
procesov. V teoretickej fáze opisu riešenia úlohy sme charakterizovali základné kroky vedúce 
ku spracovanie obrazových dát. 

Experimentálna časť pozostávala zo základných funkcií a metód, ktorými vieme 
transformovať vstupný RGB obraz do jednotlivých farebných modelov a filtrov. Našou 
úlohou bolo zistiť, ktoré funkcie (algoritmy) spracovania obrazu knižníc EmguCV a 
AFORGE.NET vykazuje kratší čas spracovania rovnakého farebného obrazu. Zamerali sme 
sa predovšetkým na filtre, pretože tie na rozdiel od prevodu obrazu do farebných modelov 
(HSL, HSV a iné), vykazujú dlhší čas na spracovanie. 

V prípade segmantačných procesov a morfologických operácií pomocou objektu 
TrackBar bolo zabezpečené nastavovanie jednotlivých parametrov algoritmov (napr. s filtrom 
prahovania, vyhladzovaním hrán, detekcie hrán a operáciami patriacimi do kategórie 
morfologických). V dôsledku zmeny parametrov algoritmov TrackBaro-m bol ovplyvnený 
celkový čas spracovania obrazu. 

Pri aplikácií algoritmov, ktoré umožňujú transformáciu RGB obrazu do binárneho 
prahovania sme zistili, že knižnica EmguCV vykazuje o takmer polovicu kratší čas ako 
knižnica AFORGE.NET. Pri segmentačných a morfologických algoritmoch knižnica 
EmguCV zaznamenala kratší priemerný čas spracovania obrazových dát ako knižnica 
AFORGE.NET, avšak vyskytli sa aj prípady, hlavne počas binárneho prahovania, kedy 
knižnica AFORGE.NET spracovala jednotlivé algoritmy v kratšom časovom horizonte.  
Rozdiely jednotlivých časov boli najvýraznejšie počas morfologických procesov, kedy 
knižnica EmguCV spracovala jednotlivé algoritmy takmer desaťkrát rýchlejšie v porovnaní s 
druhou knižnicou.  
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Súhrn 

Práca je zameraná na teoretickú analýzu algoritmov spracovania obrazu a porovnania 
času spracovania identických funkcií knižníc EmguCV a AFORGE.NET. Zaoberá sa tiež 
základnými informáciami, ktoré sa týkajú knižníc použitých v praktickej časti práce. Cieľom 
práce bolo aj preukázať spoločné a odlišné vlastnosti funkcií algoritmov, ktoré sme 
deklarovali do knižníc EmguCV a AFORGE.NET.     

Počas 10 meraní knižnica EmguCV zaznamenala pri segmentačných a morfologických 
procesoch kratší priemerný čas spracovania obrazových dát ako knižnica AFORGE.NET, 
avšak vyskytli sa aj prípady, hlavne počas binárneho prahovania, kedy knižnica 
AFORGE.NET spracovala jednotlivé algoritmy v kratšom časovom horizonte. Rozdiely 
jednotlivých časov boli najvýraznejšie počas morfologických procesov, kedy knižnica 
EmguCV spracovala jednotlivé algoritmy takmer desaťkrát rýchlejšie v porovnaní s druhou 
knižnicou. 

 
Kľúčové slová: spracovanie obrazu, C-sharp, AForge.NET, EmguCV 
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Abstract 

Presented paper describes methods and experiments mainly focus on the measurement 
of the fuel consumption of the vehicle Škoda Felicia 1.3 MPi and their subsequent comparison 
of the data given by the manufacturer. Measurements of fuel consumption were performed in 
real urban traffic and on the highway by our own measuring device using the gravimetric 
method. In the urban cycle, we achieved slightly lower fuel consumption than the 
manufacturer, which could be due to route selection. On the highway we achieved comparable 
fuel consumption with the manufacturer. This means that even after driving 200,000 km, we 
were able to achieve comparable values of fuel consumption with the values given by the 
manufacturer 23 years ago. 

Key words: fuel consumption, gravimetric method, driving cycles, measuring device 
 

1 Úvod 

Spotreba pohonných hmôt patrí k hlavným ukazovateľom hospodárnosti prevádzky každého 
vozidla a zároveň ukazovateľom jeho technického stavu. Motor pracujúci na mechanickom 
princípe sa časom opotrebuje a stráca svoje pôvodne technicko-energetické parametre. 
Nemusí ísť len o železo v podobe piestov, ojníc, kľuky a vačiek, ale pokojne o 
„príslušenstvo“ ako vstrekovače, filtre, zapaľovacia sústava. Opotrebovaný motor má vyššiu 
spotrebu paliva, čo znamená aj väčšie zaťaženie pre životne prostredie do ktorého sa počas 
spaľovania fosílnych palív dostáva veľké množstvo škodlivých výfukových plynov. Práve 
preto je nevyhnutné skúmať a zameriavať sa na podstatné príčiny spôsobujúce vysoké 
hodnoty emisii a spotreby paliva, a snažiť sa ich znižovať. Táto požiadavka sa stala vo svete s 
rozšírením motorových vozidiel v 20. storočí jednou z kľúčových. Na meranie spotreby paliva 
motorových vozidiel a meranie produkcie emisií sa používajú tzv. jazdné cykly. 
Prostredníctvom nich sa určuje priebeh rýchlostí a zaťaženia pohonu motorového vozidla za 
určitý časový interval. Na základe toho sa dajú porovnávať prevádzkové vlastnosti vozidiel od 
rôznych výrobcov. Lenže reálna spotreba paliva sa môže od tejto hodnoty výrazne líšiť, 
pretože merania boli uskutočnené v laboratórnych podmienkach a nie v reálnej cestnej 
premávke, kde na auto pôsobí vyše faktorov. 

Hlavným cieľom príspevku je posúdenie energetických parametrov vybraného 
dopravného prostriedku Škoda Felicia 1.3 MPi so zážihovým motorom, na ktorom budú 
realizované merania spotreby paliva v reálnej prevádzke navrhnutým meracím zariadením 
pomocou gravimetrickej metódy. 
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2 Materiál a metódy 

Experimentálne meranie bude uskutočnené na osobnom automobile Škoda Felicia 1.3 
MPi vyrobenom v roku 1996, ktoré je znázornené na Obr.1 a jeho základne technické 
parametre sú zapísané v Tab.1. Pri meraniach bude použitý bežný prechodný bezolovnatý 
automobilový benzín Slovnaft Drive 95 s oktánovým číslom 95, obsahom etanolu 5 %  
a  hustotou 720 až 775 kg.m-3 pri 15 °C. 
 

 

Obr. 1 Použité vozidlo Škoda Felicia 1.3 MPi 
Fig. 1  Used vehicle Škoda Felicia 1.3 MPi 

Tab. 1 Technické parametre vozidla Škoda Felícia 1.3 MPi 
Tab. 1 Technical parameters of the vehicle Škoda Felícia 1.3 MPi 

Popis parametra Technický  údaj 
Počet najazdených kilometrov 203 750 km 

Obsah motoru 1289 cm3 
Výkon 50 kW (pri 5000  min-1) 

Najvyšší točivý moment 106 Nm (pri 2600  min-1) 
Druh paliva BA 95 B + LPG 

Rozmer a druh pneumatík na náprave 165/70 R13 79T 
Plniaci tlak pneumatík (polovičná záťaž) 200 kPa / 200 kPa 

Plniaci tlak pneumatík (plná záťaž) 220 kPa (vpredu) , 260 kPa (vzadu) 
Prevádzková hmotnosť 989 kg 

Najväčšia prípustná celková hmotnosť 1420 kg 
Rozmery vozidla d x š x v 3855 x 1635 x 1415 (mm) 

Spotreba paliva podľa EHK č.84  
Cyklus Priemerná spotreba paliva 

90 km.h-1 5,0   l.100 km-1 
120 km.h-1 7,3   l.100 km-1 

Mesto 8,1   l.100 km-1 
Euromix 6,8   l.100 km-1 

 
Spotreba paliva udávaná výrobcom automobilu je podľa predpisu EHK č.84, a to pri 

konštantných rýchlostiach 90 km.h-1 a 120 km.h-1, jazdnom cykle v meste a tzv. Euromixe, 
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ktorý vyjadruje aritmetický priemer týchto troch hodnôt. Pre merania sú stanovené presné 
podmienky a preto sú tieto merania opakovateľné a porovnateľné.  
 
Podmienky merania spotreby paliva podľa predpisu EHK č.84: 
 
• Meranie spotreby paliva pri ustálených rýchlostiach prebieha na skúšobnej dráhe. 

Skúšobnú dráhu tvorí uzavretý okruh a musí dovoliť konštantnú rýchlosť. Dĺžka skúšobnej 
jazdy musí mať najmenej 2 km a povrch musí byť rovinatý a suchý. Pozdĺžny skon vozovky 
medzi začiatkom a koncom meracieho úseku nesmie byť väčší ako  ± 2 % . Pre stanovenie 
spotreby sa urobia štyri jazdy, z toho dve pri priemernej rýchlosti nižšej ako je referenčná 
rýchlosť a dve pri priemernej rýchlosti vyššej ako je referenčná rýchlosť. Treba udržiavať 
stálu rýchlosť v rozmedzí ± 2 km.h-1. Priemerná rýchlosť sa nesmie od referenčnej rýchlosti 
odchýliť o viac ako 2 km.h-1. Ak je vozidlo vybavené manuálnou prevodovou, použije sa 
najvyšší prevodový stupeň, pokiaľ výrobca nestanovil inak 
• Jazda rýchlosťou 120 km.h-1 sa vykoná len v prípade, ak najväčšia konštrukčná 

rýchlosť vozidla je vyššia ako 130 km.h-1.Výsledky skúšok museli byť vyjadrené v litroch  na 
100 km, zaokrúhlených na najbližších 0,1, vzdialenosti merane s presnosťou na 0,5 % a čas 
s presnosťou 0,2 s.  
• Mestský cyklus sa vykonáva na valcovom dynamometri, a jeho priebeh musí 

zodpovedať grafu na Obr.2. Referenčná hmotnosť vozidla je pohotovostná hmotnosť vozidla 
zvýšená o 100 kg. Ak je motor studený zahreje sa na prevádzkovú teplotu  prejdením piatich 
úplných cyklov. Spotreba sa stanový z množstva paliva spotrebovaného v priebehu dvoch po 
sebe nasledujúcich cyklov. Aby sa uľahčilo meranie spotreby, môže byť doba voľnobehu 
medzi po sebe nasledujúcimi cyklami predĺžená najviac o 60 s. 

 

 
Obr. 2    Graf mestského jazdného cyklu podľa EHK č.84 

Fig. 2 Graph of urban driving cycle according to ECE No.84 

Experimentálne merania spotreby paliva  
 
Nasimulovať mestsky cyklus, ktorý sa meria v laboratórnej skúšobni, by bolo v skutočnej 

premávke veľmi zložité až nemožné, pretože nedokážeme dodržiavať všetky zastavenia, státia 
a rozbehy v mestskej premávke, a pritom neohrozovať ostatných účastníkov cestnej 
premávky. Preto náš mestský cyklus bude odlišný a bude sa viac podobať skutočnej jazde 
v meste. Trasa, ktorú sme vybrali je opakovateľná, dostatočne dlhá a hlavne bude 
uskutočnená v skutočnej premávke mesta Nitra. Snažili sme sa zahrnúť svetelné križovatky, 
prechody pre chodcov, rôzne výškové vedenie trasy, ale aj jazdu po obchvate mesta Nitra. 
Automobil bude pred meraním zahriaty na prevádzkovú teplotu krátkou jazdou. Spotrebu 
paliva budeme merať na základe hmotnostného úbytku paliva z externej nádrže po prejdení 
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určitej trasy. Hmotnosť paliva sa bude merať vždy pri zastavenom vozidle, aby sme 
eliminovali nežiaduce vplyvy pohybujúceho sa vozidla, ktoré by spôsobovali odchýlky pri 
meraní. Vzdialenosť bude meraná pomocou GPS a tachometra zabudovaného vo vozidle. 
Vybraná trasa pre meranie je zobrazená na nasledujúcom obrázku Obr.3. 
 

 
Obr. 3 Mapa nášho mestského cyklu 

Fig. 3 Map of our city cycle 

Merania spotreby paliva pri ustálených rýchlostiach 90 km.h-1 a 120 km.h-1 sa 
uskutočnia na 10 km úseku diaľnice D1 medzi Trenčínom a Novým Mestom nad Váhom, kde 
je vozovka dostatočne dlhá, rovná a je dovolená maximálna rýchlosť až 130 km.h-1. Vybraná 
trasa je znázornená na Obr.4. Merania budú prebiehať rovnakým postupom a zariadením ako 
pri mestskom cykle, s tým rozdielom, že spotreba paliva sa začne merať až pri dosiahnutí 
požadovanej rýchlosti a manipulačné prejazdy budú realizované na palivo LPG. Tieto 
merania budú opakované 4-krát pre každý smer a rýchlosť, čiže bude vykonaných 16 meraní. 

 

 
Obr. 4 Mapa diaľničného úseku  D1 medzi TN a NM 

Fig. 4   Map of the D1 motorway section between TN and NM 
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Navrhnuté zariadenie na meranie spotreby paliva použité pri meraniach pozostáva 
z externej nádrže vyrobenej z plastovej 10 litrovej bandasky, v ktorej je vložené čerpadlo. Do 
čerpadla sú zapojene káble pre prívod elektrického prúdu, a hadice pre spätný prívod paliva 
z motora a výtlak paliva do palivovej sústavy. Ďalším komponentom je chladič slúžiaci na 
chladenie benzínu vracajúceho sa z motora. Chladenie bude zabezpečene chladiacimi 
vložkami, ktoré budú vychladené, aby vydržali počas celého merania. Ďalším dôležitým 
prvkom sústavy je váha značky Salter s dostatočne veľkou vážiacou plochou, nosnosťou do 
15 kg a presnosťou na 1g. Externá nadrž sa pohodlne zmesti na túto váhu, z ktorej bude 
odčítavaná hmotnosť paliva.  

 

 
 

Obr. 5 Uloženie meracieho zariadenia vo vozidle 
Fig. 5 Storage of measuring equipment in the vehicle 

Toto zariadenie pracuje na princípe hmotnostnej metódy merania spotreby paliva, tzv. 
gravimetrická metóda, pri ktorej sa meria hmotnosť spotrebovaného paliva. Je možné ju 
použiť u vozidiel pri ktorých sa vracia časť paliva zo vstrekovacieho systému ako prepad späť 
do nádrže, pretože zohľadňuje aj tuto časť paliva. Pri jazdných skúškach sa vyhodnocuje 
spotreba paliva Q v litroch na 100 km ( l.100 km-1) podľa vzorca: 

 

100.
.s

m
Q

ρ
=        (1) 

kde :  
 Q - spotreba paliva (l.100 km-1), 

m - hmotnosť spotrebovaného paliva (kg), 
 ρ - hustota paliva za referenčných podmienok (kg.dm-3), 
 s  - dĺžka meracieho úseku (km). 

 
Pri výpočtoch budeme používať hustotu paliva 0,755 kg.dm-3 pri 15 °C. Namerané 
a vypočítané hodnoty budú následne spracované a porovnané s hodnotami deklarovanými 
výrobcom. 
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3 Výsledky a diskusia 

V nasledujúcich tabuľkách Tab.2, Tab.3, Tab.4, sú zaznamenané namerané hodnoty 
a výsledky meraní spotreby paliva. Do jednotlivých tabuliek bola zaznamenaná prejdená 
vzdialenosť, čas jazdy, hmotnosť spotrebovaného paliva, priemerná rýchlosť a následne 
vypočítaná priemerná spotreba paliva v litroch na 100 kilometrov. 

 

Tab. 2 Namerane hodnoty spotreby paliva v mestskom cykle 
Tab. 2 Measured values of fuel consumption in urban cycle 

Číslo 

merania 

Prejdená 

vzdialenosť 

(km) 

Čas jazdy 

(s) 

Spotrebované 

palivo (kg) 

Priemerná 

rýchlosť 

(km.h-1) 

Priemerná 

Spotreba 

paliva 

(l.100 km-1) 

1. 18,31 1963 0,928 33,58 6,713 

2. 18,66 2057 0,946 32,66 6,715 

Priemer 18,485 2010 0,937 33,11 6,714 

 

Tab. 3 Namerane hodnoty spotreby paliva pri ustálenej rýchlosti 120 km.h-1 
Tab. 3 Measured values of fuel consumption at steady speed 120 km.h-1 

Číslo 

merania 

Smer 

trasy 

Prejdená 

vzdialenosť 

(km) 

Čas 

jazdy 

(s) 

Spotre-

bované 

palivo 

(kg) 

Priemerná 

rýchlosť 

(km.h-1) 

Spotreba 

paliva 

v jednom 

smere  

(l.100 km-1) 

Spotreba 

paliva 

v oboch 

smeroch 

spolu 

(l.100 km-1) 

1. TN-NM 9,0 268 0,490 120,89 7,21 
7,48 

2. NM-TN 9,5 287 0,554 119,16 7,72 

3. TN-NM 9,1 270 0,502 121,33 7,31 
7,60 

4. NM-TN 9,4 276 0,559 122,61 7,88 

5. TN-NM 9,1 274 0,498 119,56 7,25 
7,44 

6. NM-TN 9,5 290 0,547 117,93 7,63 

7. TN-NM 9,2 282 0,502 117,45 7,23 
7,49 

8. NM-TN 9,4 280 0,550 120,85 7,75 

Priemer - 9,275 278,4 0,525 119,95 7,50 7,50 

 

kde : TN- Trenčín , NM – Nové Mesto nad Váhom 
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Tab. 4 Namerane hodnoty spotreby paliva pri ustálenej rýchlosti 90 km.h-1 
Tab. 4 Measured values of fuel consumption at steady speed 90 km.h-1 

Číslo 

merania 

Smer 

trasy 

Prejdená 

vzdialenosť 

(km) 

Čas 

jazdy 

(s) 

Spotre- 

bované 

palivo 

(kg) 

Priemerná 

rýchlosť 

(km.h-1) 

Spotreba 

paliva 

v jednom 

smere 

(l.100 km-1) 

Spotreba 

paliva v oboch 

smeroch spolu 

(l.100 km-1) 

1. TN-NM 10,0 397 0,384 90,68 5,09 
5,24 

2. NM-TN 9,5 375 0,388 91,20 5,41 

3. TN-NM 9,8 391 0,364 90,23 4,92 
5,15 

4. NM-TN 9,5 382 0,386 89,53 5,38 

5. TN-NM 10,1 398 0,394 91,36 5,17 
5,24 

6. NM-TN 9,4 380 0,378 89,05 5,33 

7. TN-NM 10,0 401 0,385 89,77 5,10 
5,30 

8. NM-TN 9,6 375 0,399 92,16 5,50 

Priemer - 9,738 387,4 0,385 90,49 5,23 5,23 

kde : TN- Trenčín , NM – Nové Mesto nad Váhom 
 
 

Na základe nami nameranej a vypočítanej spotreby paliva je možné tieto údaje porovnať 
s údajmi deklarovanými výrobcom. Výrobca automobilu udáva spotrebu paliva podľa 
predpisu EHK č.84, a to pri konštantných rýchlostiach 90 km.h-1 a 120 km.h-1, jazdnom cykle 
v meste a tzv. Euromixe, ktorý vyjadruje aritmetický priemer týchto troch hodnôt. Preto budú 
v nasledujúcej tabuľke Tab.5 porovnané hlavne tieto údaje. 

Tab. 5 Porovnanie udávanej a skutočnej spotreby paliva  
Tab. 5 Comparison of declared and actual fuel consumption 

Merací cyklus 

Udávaná 

spotreba paliva 

(l.100 km-1) 

Nameraná 

spotreba paliva 

(l.100 km-1) 

Rozdiel 

(%) 

Rozdiel 

( l.100 km-1) 

Mesto 8,1 6,714 - 17,11 - 1,386 

90 km/h 5,0 5,23 +4,6 + 0,23 

120 km/h 7,3 7,5 +2,74 + 0,20 

Euromix 6,8 6,48 - 4,71 - 0,32 
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Pri porovnávaní bolo zistené, že namerané hodnoty pri konštantných rýchlostiach boli pri 
90 km.h-1 o 4,6 % vyššie a pri 120 km.h-1 o 2,74% vyššie ako udáva výrobca. Tieto odchýlky 
mohli byť zapríčinené jazdnými odpormi vplývajúcimi na vozidlo, technickým stavom 
vozidla, zimnými pneumatikami použitými pri meraní alebo použitým benzínom. Ďalej treba 
poznamenať, že spotreba bola vyššia cestou z Nového Mesta nad Váhom do Trenčína, pretože 
týmto smerom vozovka stúpala aj keď celkove výškové prevýšenie bolo len 13 metrov. Pri 
mestskom cykle sa namerané hodnoty výraznejšie líšili. Nami namerané hodnoty spotreby 
paliva boli o 17,11 % nižšie ako udáva výrobca, čo mohlo byť hlavne spôsobene výberom 
trasy, keďže naša trasa viedla aj po rýchlostnej ceste, a na úseku dlhom 6,84 km z celkovej 
prejdenej trasy 18,31 km bola dosiahnutá rýchlosť nad 50 km.h-1. Pri meraní podľa EHK č.84 
je povolená max rýchlosť 50 km.h-1, čo nebolo dodržane z dôvodu výberu trasy, ktorá lepšie 
zodpovedá reálnej prevádzke vozidla vo väčšom meste. Vypočítaný Euromix je o 4,71 % 
nižší ako udáva výrobca, čo je hlavne spôsobené nízkou nameranou spotrebou v mestskom 
cykle.  

 Z prezentovaných výsledkov vyplýva skutočnosť, že spotreba paliva vybraného vozidla 
Škoda Felicia 1.3 MPi je aj po 23 rokoch porovnateľná s hodnotami udávanými výrobcom 
a predpis EHK č.84 použitý pri tomto vozidle reálne zobrazoval spotrebu paliva. 

 Ďalej sme zistili, že gravimetrická metóda používaná prevažne v laboratórnych 
podmienkach je vhodná aj pre merania vykonávané na ceste, ale len pri dodržaní správnej 
metodiky a meracích zariadení. V našom prípade táto metodika spočívala vo váženie 
hmotnosti paliva na váhe pri zastavenom vozidle, a tým sme boli schopný eliminovať 
nežiaduce vplyvy pohybujúceho sa vozidla, ktoré by spôsobovali odchýlky pri meraní. 
Výhodou tejto metódy  je, že namerané hodnoty sa nemusia korigovať na teplotu paliva, 
pretože táto metóda eliminuje rozdiely mernej hmotnosti paliva vo vstupnej a odpadovej 
vetve, spôsobenej otepľovaním paliva a tvorbou spenenej vrstvy prechodom cez škrtiace 
prvky vstrekovacieho systému. Do budúcna by sme odporučili použiť váhu s vyššou 
presnosťou, aby boli dosiahnuté presnejšie výsledky. 

4 Záver 

Príspevok sa zaoberá posúdením energetických parametrov vozidla Škoda Felicia 1.3 
MPi a ich následným porovnaním s hodnotami udávanými výrobcom vozidla. Pri porovnaní 
bolo zistené, že v mestskom cykle sme dosiahli mierne nižšiu spotrebu ako udáva výrobca, čo 
mohlo byť spôsobene výberom trasy. Pri meraní spotreby paliva pri konštantných 
rýchlostiach boli dosiahnuté porovnateľné hodnoty s hodnotami udávanými výrobcom. Na 
základe týchto výsledkov môžem zhodnotiť, že predpis EHK č.84 reálne zobrazoval spotrebu 
paliva daného vozidla, a aj po 23 rokoch a najazdení 200 000 km sme boli schopný dosiahnuť 
porovnateľné hodnoty.  
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Súhrn 

Predkladaná práca popisuje metódy a experimenty zamerané najmä na meranie spotreby 
paliva vozidla Škoda Felicia 1,3 MPi a ich následné porovnanie s údajmi poskytnutými 
výrobcom. Merania spotreby paliva boli uskutočnené v reálnej mestskej premávke a na 
diaľnici vlastným meracím zariadením pomocou gravimetrickej metódy. V mestskom cykle 
sme dosiahli mierne nižšiu spotrebu paliva ako udával výrobca, čo mohlo byť spôsobené 
výberom trasy. Na diaľnici sme dosiahli porovnateľnú spotrebu paliva s výrobcom. Z toho 
vyplýva, že aj po najazdení 200 000 km sme boli schopní dosiahnuť porovnateľné hodnoty 
spotreby paliva s hodnotami udávanými výrobcom pred 23 rokmi. 

Kľúčové slová: spotreba paliva, gravimetrická metóda, jazdné cykly, meracie zariadenie 
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ZABEZPEČOVANIE KVALITY VO VÝROBNEJ 
ORGANIZÁCII 

QUALITY ASSURANCE IN THE PRODUCTION 
ORGANIZATION 

JANA TÖKÖLYOVÁ, ĽUBOMÍR KUBÍK 
 

Abstract  

This paper deals with the modification of the Microsoft Access database, which is 
used to create 8D reports in the management of the customer complaints process. It describes 
the 8D report, the 5WHY analysis, characterizes the quality and the quality tools, the 
production process and the control gates for quality assurance. The main goal of this is to 
modify the database according to general standards with an effort to improve and streamline 
the functionality of complaint management. We have created forms for the 5WHY analysis 
and the Ishikawa diagram, which we have implemented in the Microsoft Access database, in 
order to improve the quality of handling the customer complaints. We have also built a report 
from the 5WHY form, used for an overview and summary of information, that will be sent to 
the customer upon their request. We have also created a button, that shows us the information 
entered in the form, we have adjusted the number of engineers and the type of complaint in 
the form header. Subsequently, we have solved a specific customer complaint by using the 8D 
report in the Microsoft Access database, which is described in detail in the thesis results. 

Key words: quality, 8D report, Microsoft Access 
 

1 Úvod 

Každá organizácia sa snaží vytvárať výrobky s čo najlepšou kvalitou, s cieľom 
uspokojiť požiadavky zákazníka a zároveň ekonomicky prosperovať, keďže konkurencia vo 
výrobných organizáciách je naozaj vysoká (Mateides, 2006). Z tohto dôvodu je potrebné 
naozaj dbať a prihliadať na kvalitu už pri procese výroby, avšak žiadny proces nie je dokonalý 
(Hrubec a Virčíková,2016). Aj keď sa organizácia snaží o akékoľvek preventívne opatrenia 
a kontrolu v každej časti procesu, každý proces je spojený s rizikom výskytu poškodených 
alebo nezhodných výrobkov. Ak nastane takáto situácia a zákazník nie je spokojný 
s výrobkami ktoré mu boli zaslané, je možné zaslať reklamáciu výrobku, ktorú následne 
inžinieri kvality riešia za pomoci 8D reportu v databáze Microsoft Access. Hlavným cieľom 
tejto práce je úprava databázy podľa všeobecných štandardov v snahe skvalitniť a zefektívniť 
funkčnosť riadenia reklamácií. Vytvoríme  formuláre pre analýzu 5WHY a Ishikawa diagram, 
ktoré implementujeme do databázy Microsoft Access, za účelom zlepšenia kvality pri 
vybavovaní zákazníckych reklamácií. Z formuláru 5WHY taktiež zostrojíme zostavu, slúžiacu 
na prehľad a súhrn informácií, v ktorom sa zašle zákazníkovi po jeho vyžiadaní. Taktiež 
vytvoríme tlačidlo, ktoré nám zobrazí informácie vpísané do formuláru, upravíme počet 
inžinierov a typ reklamácie v hlavičke formuláru. 
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2 Metodika práce  

Analýza 5WHY 
 
Analýza 5WHY je čoraz častejšie využívaná, keďže je to pomerne jednoduchý nástroj, 

pomocou ktorého sa môžeme ľahko dostať k určeniu príčiny problému. Osoba alebo skupina 
pracovníkov, ktorá vytvára 5WHY analýzu by sa mala pýtať otázku „prečo“ toľkokrát, pokým 
nebude schopná určiť prvotnú príčinu problému. Pri vytváraní tejto analýzy využívame 
zvyčajne 5 otázok, avšak nie je to podmienkou.. Pri riešení určíme kto bude analýzu riadiť, 
následne si definujeme problém, pre ktorý analýzu 5WHY vytvárame. Následne sa opýtam 5x 
otázku prečo, kde si na každú otázku postupne odpovedáme. Taktiež je potrebné vedieť, kedy 
sme odhalili hlavnú príčinu, čo vieme na základe toho, že otázka „prečo“ neprináša viac 
užitočných odpovedí. Po zistení hlavnej príčiny určíme nápravné opatrenia, ktoré zabránia 
opakovaniu problému. Nápravné opatrenia následne sledujeme a zisťujeme, či eliminovali 
pôvodný problém. Pri nedostatočnom výsledku je možné tieto opatrenia zmeniť alebo upraviť 
(ACC,2016). 
 
Ishikawa diagram 
 

Ishikawa diagram, tiež známy ako diagram príčin a následkov, zaraďujeme medzi 
jednoduché štatistické metódy a pomáha identifikovať rôzne faktory vedúce k následkom, 
ktoré sú zvyčajne problémom, ktorý treba riešiť (Hrubec a Virčíková, 2016) Ishikawa 
diagram pripomínajúci rybaciu kosť je analytický nástroj ktorý taktiež pomáha 
k predchádzaniu vzniku neželaných problémov a zabezpečuje hľadanie nápravných opatrení. 
Základom diagramu je určiť vzťahy medzi príčinami a následkami. Diagram by mal byť 
jednoduchý, logický a ľahko pochopiteľný pre všetkých účastníkov. Základnou časťou 
diagramu je vodorovná os, definujúca problém. Priamky, ktoré sa napájajú na hlavnú os 
zobrazujú hlavné príčiny, ktoré problém spôsobujú. Pri zostavovaní diagramu sa riadime 
nasledovným postupom: 

• Zostaviť tím pozostávajúci spravidla troch až siedmych pracovníkov, 
• zvoliť koordinátora, 
• presne zadefinovať problém, 
• zostrojiť diagram a zanechať ho na pracovisku,  tak aby bol prístupný  všetkým 

zamestnancom, 
• po určitom čase prediskutovať daný problém, 
• určiť hlavné príčiny, ktoré problém vyvolali a zaviesť nápravné opatrenia. 

3.4 Microsoft Access 2019 
 

Microsoft Acces je databázový program, ktorý je súčasťou balíka Microsoft Office 
Professional Plus 2019, slúži k vytváraniu databázových aplikácií, ale aj k uchovaniu rôznych 
údajov a dát. Využívať ich môžeme buď zvlášť na jednom počítači alebo ich môže využívať 
viacero používateľov pomocou siete. Osoba, ktorá databázu vytvára si ju môže prispôsobiť 
podľa seba.Výsledný produkt, teda formulár, koncoví užívatelia nemusia vedieť upravovať  
alebo ovládať pomocou príkazov, keďže vo väčšine prípadov pracujú už iba s údajmi , ktoré 
databáza obsahuje (Písek, 2013). 

Databáza ma niekoľko objektov, ktoré sú uložené na ľavej strane tejto aplikácie. 
Každý má svoj názov a patria sem:   

• Tabuľky, 
• formuláre, 

341 z 408DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221670



 
 

• makrá, 
• moduly, 
• dotazy, 
• zostavy. 

 
Tabuľky 
 

Tvorba a návrh tabuliek je dôležitou súčasťou databázy, taktiež aj vzťahov medzi 
nimi. Je potrebné logické ukladanie údajov a preto musíme zabezpečit , aby sa do tabuľky 
ukladali iba súvisiace údaje. Ďaľšou vecou ktorú musíme urobiť je výber dátového typu.Tie 
nám určia druh dát ktoré vieme ukladať, čiže  tam kde chceme zapisovať čísla vyberieme 
číselný dátový typ a tam kde budeme písať text vyberieme textový dátový typ. 

 
Formuláre 
 

Formuláre sú tvorené ako výsledný produkt, ktorý používajú koncoví užívatelia. Pre 
zdroj informácií a údajov formuláre využívajú tabuľky a dotazy. Pre prácu s formulárom nie 
sú potrebné znalosti skúsenosti v oblasti databázy. V Microsoft Access 2019 máme na výber 
z týchto formulárov: 

• Formulár 
• Prázdny formulár 
• Navigačný formulár 
• Ďalšie formuláre 

Dotazy 
 
             Dotazy slúžia na manipuláciu údajov, ktoré sú uložené v tabuľkách. Používame 
dotazy výberové, akčné a dotazy SQL. Výberové dotazy určujú, ktoré políčka z tabuľky 
a v akom poradí sa budú zobrazovať.Ak chceme zmeniť údaje a záznamy už v existujúcich 
tabuľkách, využívame akčné dotazy. Akčné dotazy taktiež využívame na vytvorenie tabuľky, 
aktualizáciu, pridávanie a odstránenie údajov v tabuľke. Dotazy sa najčastejšie vytvárajú 
pomocou návrhového zobrazenia, no Microsoft Access ich uloží ako SQL dotazy. Tieto 
dotazy sa vytvárajú písaním príkazov pomocou jazyka SQL v zobrazení SQL a preto ich nie 
je možné upraviť v návrhovom zobrazení. 
 
Zostavy 
 

Zostavy a formuláre sú odlišné v tom, že zostavy je možné iba prehliadať, kdežto vo 
formulároch je možné údaje upravovať. Úpravy tým pádom, vykonávame iba v dotazoch, 
formulároch alebo konkrétne v tabuľkách. V návrhovom zobrazení môžeme vidieť polia, 
ktoré sme predtým zadali v tabuľkách alebo dotazoch. Návrhové zobrazenie považujeme za 
pokročilú úpravu návrhu zostavy. 

 
Makrá moduly 
 

K automatizácii krokov a určitej postupnosti úkonov nám slúžia makrá. Môžeme ho 
považovať za programovací jazyk pre pridanie funkcie. Po pripojení príkazového tlačidla vo 
formulári k makru môžeme spustiť makro po kliknutí na tlačidlo. Zatiaľ čo si makro 
vyberáme zo zoznamu makier v programe Microsoft Acces, moduly sa píšu pomocou 
programovacieho jazyku Visual Basic for application (VBA). 

342 z 408DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221670



 
 

 
 

 
8D report 

 
8D model je model 8 disciplín pre riešenie problémov  pod dohľadom kvality 

inžinierov alebo iných profesionálov. Využíva sa vo viacerých odvetviach ako napr. 
zdravotníctvo a financie, no najviac využívaný je v automobilovom priemysle . Účelom tejto 
metódy je identifikácia a následná oprava alebo eliminácia opakujúcich sa problémov, čo je 
dobre využiteľné pri zlepšovaní procesov a produktov. Nazývame ho 8D report, pretože sa 
skladá z 8 disciplín alebo krokov a to (ABC, 2010): 

 
D1:Teamformation – zostavenie tímu 
  Prvým krokom je D1, čo je zostavenie  tímu ľudí s potrebnými vedomosťami. Pri 
riešení problémov prinášajú spolupracovníci rôzne nové nápady a perspektívy . 
 
D2 :Problem description – opis problému  

Kompletné popísanie problému, nie iba jeho prejavov. Táto fáza je dôležitá pre 
následné definovanie koreňovej príčiny 

. 

D3-Containment Actions – Okamžité nápravné opatrenia – 
  Tretí krok je dôležitý z hľadiska firmy. Je nutné zaviesť okamžité opatrenia, v čo 
najkratšej dobe aby došlo k minimalizácii škôd do doby, kedy bude zavedené nápravné 
opatrenie.  
 
D4- Root cause analysis – Analýza základnej (koreňovej) príčiny 

Analýza koreňovej príčiny je najdôležitejším a najnáročnejším krokom v 8D reporte. 
Pri riešení problémov sa môže vyskytovať jedna alebo viacero príčin. Pri každej príčine je 
potrebné určiť základnú príčinu. Odstránením príčiny nie je zaistené že sa výskyt problému 
nebude opakovať. 
 
D5 Corrective actions – Stanovenie trvalých nápravných opatrení 

Pre vypracovanie D5- stanovenie trvalého nápravného opatrenia je potrebné určiť 
základnú príčinu v D4. V tomto kroku sa stanovujú nápravné opatrenia pre zistenú príčinu tak 
aby nevznikali ďalšie problémy. 

 
D6 –Implement and Validate Corrective Actions – Implementácia nápravných opatrení 
(overenie) 

Po zavedení trvalého nápravného opatrenia informujeme zákazníka o aký typ 
opatrenia ide a kedy bolo zavedené. Ak implementácia trvalého nápravného opatrenia 
vyžaduje dlhší čas, je potrebné zákazníkovi zaslať akčný plán, v ktorom sa nachádzajú kroky,  
ktoré vedú k splneniu implementácie opatrenia, presný termín ukončenia implementácie 
daného nápravného opatrenia a kto zodpovedá za akcie k nemu vedúce.  Do doby, kým sa 
nenaplní akčný plán dodávky sú zabezpečené dočasnými opatreniami z D3. 

 
D7 Take preventive measures -  Prijatie nápravných opatrení a zabránenie opätovného  
výskytu problému 

V etape D7 sa snažíme o prevenciu a zabránenie opakovanému výskytu problémov. 
Informácie, ktoré sme získali počas procesu 8D využijeme na to, aby sme identifikovali, 
v ktorých oblastiach by sa mohol daný problém vyskytovať a opakovať (ABC, 2010). 
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D8- Uznanie úsilia tímu- Team and Individual recognition 

Patrí sem uzavretie 8D reportu v prípade, že novo zavedené nápravné opatrenia sú 
efektívne, jasne definované a zákazník nemá žiadne výhrady ani ďalšie požiadavky. 

3 Výsledky a diskusia 

Vytvorenie formuláru pre analýzu 5x prečo (5WHY) 
 
Pri vytváraní formuláru, v ktorom sme spravili kolónku complaint number, popis 

problému, 5 kolóniek pre otázku prečo a koreňovú príčinu sme využili ovládací prvok textové 
pole, ktoré je vyznačené modrým krúžkom. Pri vytvorení poľa čísla reklamácie (Complaint 
number) sme použili pole so zoznamom vyznačené na obr. 1 červeným krúžkom.  

 

 
Obr. 1 Vytváranie formulára pre analýzu 5x prečo 

Následne sme vytvorili dotaz (query), kde sme si vybrali tabuľku, 8D overview 
table_1, zobrazenú na obr. 2 hore. Z tejto tabuľky si vyberieme dáta pre Complaint nr (číslo 
reklamácie) a Problem description (opis problému) a presunieme ich dole, aby systém vedel 
podľa čoho má určiť Problem description v našom formulári 5WHY. Taktiež vidíme 
zobrazené číslo reklamácie (complaint nr) a problem description (opis problému) v dvoch 
stĺpcoch a to stĺpec 0 (column 0) a stĺpec 1 (column 1). 
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Obr. 2 Dotaz pre číslo reklamácie a opis problému 

 
Táto informácia je podstatná pri tvorení výrazu vo formulári 5WHY, ktorý otvoríme 

po kliknutí na tri bodky vyznačené na obr. 3 zeleným krúžkom, kde napíšeme príkaz, ktorý 
pri vybratí Complaint nr automaticky zapíše náš problem description.  

  

 
Obr. 3 Tvorca výrazov pre formulár 

 
Po dokončení formuláru 5x prečo sme vytvorili zostavu pre daný formulár, ktorý má 

slúžiť ako prehľad informácií vpísaných do formuláru. Tak ako vo formulári, aj v zostave sme 
si  vytvorili textové polia, ktoré sme pomocou tvorcu výrazov prelinkovali s formulárom, aby 
informácie, ktoré zadáme do formuláru automaticky nabehli aj do zostavy. V tvorcovi 
výrazov, na obr. 4 sme si vybrali ako prvok výrazu 5WHY Analyze a  kategóriu výrazu 
Text64, čo je označenie pre náš opis problému vo formulári. Túto činnosť sme zopakovali pri 
každom textovom poli, kde sme vybrali hodnoty z formuláru, ktoré chceme aby nám v danom 
políčku zostavy zobrazovalo. 
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Obr. 4 Tvorca výrazov pre zostavu 

 
Pre zobrazenie zostavy, sme vo formulári vytvorili tlačidlo, ktoré nám automaticky 

otvorí zostavu s údajmi z formulára.Tlačidlo sme vytvorili pomocou príkazového tlačidla 
zobrazeného na obr. 5 modrým krúžkom, ktoré nám po rozkliknutí vyhodí tabuľku 
so sprievodcom príkazového tlačidla, kde si vyberieme kategóriu operácia so zostavami 
a akciu otvoriť zostavu. Ďalej v sprievodcovi vyberieme akú zostavu chceme otvoriť po 
kliknutí na príkazové tlačidlo, kde sme si na obr. 6 vybrali možnosť 5WHY Analyze Report, 
a či chceme mať na tlačidle zobrazený obrázok alebo text. My sme si vybrali text názvom 
Otvoriť zostavu (Open report).  

 

 
Obr. 5 Zostava pre formulár 5Why 
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Obr. 6 Sprievodca príkazovým tlačidlom 

 
Na ľavej strane obr. 6 môžeme vidieť kompletne zobrazený formulár 5WHY, do 

ktorého inžinieri kvality vypĺňajú príslušné informácie, kdežto na pravej strane obr. 7 
môžeme vidieť zostavu, v ktorej sa už nedajú uskutočňovať zmeny a vytvorili sme ho ako 
prehľad a súhrn, v ktorom sa bude zákazníkovi posielať analýza 5x prečo. 

 

 
Obr. 7 Formulár a zostava pre analýzu 5Why 

 

 Vytvorenie formulára pre diagram príčin a následkov (Ishikawa diagram) 
 
Následne na to sme vytvorili aj formulár pre Ishikawa diagram, ktorý sme robili 

podobne ako formulár pre metódu 5x prečo pomocou vytvárania textových polí a za využitia 
obrazcov, čiže šípok, ktoré sme použili pri tvorbe kostry pre tento diagram ako môžeme videť 
na obr. 8. Taktiež sme použili pole so zoznamom na číslo reklamácie a textové pole pre opis 
problému, ktoré sme pomocou dotazu a tabuľky prepojili aby pri výbere čísla reklamácie 
automaticky priradilo opis problému. Do formuláru sme fixne pridali 6 hlavných príčin, a tým 
sú ľudia, materiály, metódy, environment a stroje, ku ktorým sa pri každej reklamácii budú 
písať iné prislúchajúce vedľajšie príčiny . 
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Obr. 8 Formulár pre Ishikawa diagram 

 
Diskusia 

 
Pomocou modifikovanej verzie databázy Microsoft Access sme následne riešili 

reklamáciu, kde zákazník zaslal poškodený kus (osadená doska plošných spojov) 
s chýbajúcim komponentom na pozícii CINB. Pri riešení tejto reklamácie sme postupovali 
štandardne podľa postupu, ktorý má organizácia Semecs s.r.o. detailne rozpracovaný 
v dokumente QSF031 8Discipline Report. (Semecs, 2020). Vyplnili sme všetky časti 8D 
reportu, vytvorili analýzu 5WHY a následne na to, vytvorili pdf formu, ktorú sme zaslali 
zákazníkovi. Zo strany spoločnosti Semecs s.r.o. sú výsledky práce zhodnotené pozitívne. 
Vedenie firmy bolo spokojné so spracovaním 8D reportu, jeho úprav, prínosom 
v oblasti  funkčnosti aj v oblasti vizuálnej stránky databázy Microsoft Access. 

4 Záver 

    Hlavným cieľom tejto práce, bolo vytvorenie formulárov a modifikácia databázy, 
ktorá bude univerzálna, bude ju možné použiť na všetky druhy reklamácií a bude prínosom 
pre zlepšenie kvality. Následne sme riešili konkrétnu zákaznícku reklamáciu pomocou 8D 
reportu v databáze Microsoft Access. Všetky vykonané zmeny boli implementované do 
databázy Microsoft Access v organizácii Semecs s.r.o., kde ju inžinieri kvality využívajú pri 
každom riešení zákazníckej reklamácie. 
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OPTIMIZATION OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF 
PRESSING A GIVEN PRODUCT  

SILVESTER TRUBAN – VLASTIMIL MALÝ 

 

Abstract 

 In this report I deal with the matter Optimization of the technological process of 
pressing components to achieve compliance with the required values. The main part of the 
thesis is focused on the investigation of the causes of discrepancies and problems that 
occurred during the pressing of a specific component, their solution and the actual 
implementation of the results into practice. 

Keywords: pressing, forming, material, simulation 

 

1. Úvod 
 

 Technológia tvárnenia má významné postavenie vo výrobe polotovarov a hotových 
výrobkov. Možnosti klasických ale aj nekonvenčných metód tvárnenia nie sú zďaleka 
vyčerpané a využité čo sa týka zvýšenia ekonomickej efektívnosti výroby. Preto tvárnenie 
kovov patrí medzi primárne, najintenzívnejšie a najprogresívnejšie technológie. Tvárnenie 
kovov je založené na ich schopnosti zniesť určité pretvorenie bez porušenia súdržnosti. Preto 
štúdium náuky o materiáloch, teórie plasticity a ďalších s nimi súvisiacich vedných odborov 
umožňuje posúvať tradičné postupy tvárnenia na vyššiu úroveň ako aj hľadať nové 
a netradičné postupy. 

Z hľadiska úspory materiálu a energie patrí technológia tvárnenia k najhospodárnejším 
technológiám. Primárnym cieľom technológií tvárnenia je vyhotovenie súčiastky 
požadovaného tvaru, ktoré v porovnaní s inými technológiami majú nasledovné výhody: 
možnosť vytvárať také tvary polovýrobkov (výkovky, výlisky), ktoré sa inými technológiami 
nedajú vyrobiť, možnosť využiť plastické vlastnosti kovu, tvárnením znižujeme spotrebu 
materiálu potrebného na výrobu súčiastok na minimum, pri veľkosériovej výrobe výtvarkov 
sa dosahujú malé celkove náklady na výrobu. Základným nedostatkom tejto technológie sú 
vysoké náklady na tvárniacu techniku. 

Lisovanie tvorí veľké percento z celkového objemu priemyselnej výroby na tvárniacich 
strojoch. Má nezastupiteľné postavenie v mnohých odvetviach strojárskeho, potravinárskeho 
a keramického priemyslu, ale využíva sa aj v skúšobniach a laboratóriách. 
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2. Materiál a metódy  
Charakteristika výlisku VS30 

Výlisok VS30 (obrázok 1) prestavuje výrobný názov pre zadnú časť vozidla konkrétne 
sa jedná o súčiastku nachádzajúcu sa v zadnej časti vozidla v oblasti svetiel spájajúcu E – D 
stĺpik a strechu vozidla. Používa sa v krátkej variante skriňového vozidla Mercedes – Benz 
Sprinter. VS30 je produkt, ktorý vznikol pri spolupráci koncernov Volkswagen a Mercedes – 
Benz. Spolupráca začala v roku 2013, kedy sa začala výroba univerzálneho dielu s názvom 
NCV3 pre úžitkové vozidlá Volkswagen Crafter a Mercedes – Benz Sprinter. V roku 2014 sa 
rozhodlo o produkcii súčiastky s názvom VS30 samostatne pre Mercedes – Benz Sprinter  
v Ludwigsfelde prostredníctvom vysoko kvalifikovaného tímu odborníkov s dlhoročnými 
skúsenosťami s automobilovým inžinierstvom. Spolupráca Volkswagen a Mercedes – Benz 
trvala len do decembra 2016 a nový produkt so zmeneným názvom z pôvodného NCV3 na 
nový VS30 bol uvedený do výroby od októbra 2017. Sériová výroba a montáž do nového 
Sprintera začala v marci 2018. Výlisky sa ďalej zvárajú do kompletnej zostavy až u zákazníka 
v nemeckom Düsseldorfe. Firma ToMaC je výrobca nástrojov a návrhu procesu lisovania 
VS30 ale samotný proces lisovania konkrétnych súčiastok a odosielanie výrobkov 
k zákazníkovi  je úlohou firmy SNOP čo je lisovňa v Malackách. 

 
Obr. 1  

Výlisok VS 30 
 

Charakteristika procesu lisovania 
Proces lisovania môžeme rozdeliť do viacerých operácií: 

1. Vloženie  polotovaru lichobežníkového tvaru do nástroja lisu. 
2. Operácia 15 je to prvý ťah lisu, kedy dochádza k polovičnému natiahnutiu upnutého 

polotovaru do prvej polohy čo je vlastne polovica finálneho natiahnutia. 
3. Operácia 20 ťah polotovaru, kedy sa polotovar dostáva do maximálneho prieťahu 

a zároveň do finálneho natiahnutia. 
4. Operácia 30, pri ktorej dochádza k prvému obstrihnutiu a dierovaniu polotovaru, ktorý 

je stále ako jeden kus. 
5. Operácia 40, kde dochádza k prestrihnutiu vrchnej časti polotovaru spodná časť 

zostala stále spojená. Vystrihnú sa ďalšie potrebné diery. 
6. Operácia 50, pri ktorej dochádza k rozstrihnutiu polotovaru na dve časti konkrétne 

ľavú a pravú stranu a taktiež k ohybu hrán smerom nahor. 
7. Operácia 60, kedy sa polotovar polohuje do správnej polohy aby sa mohli vykonať 

ďalšie pracovné operácie. 
8. Operácia 70 vykonáva sa obstrih spodnej časti polotovaru, pri ktorej sa odstrihne 

nadbytočná časť polotovaru. 
9. Operácia 80 tvárnenie spodnej časti polotovaru do finálnej podoby. 
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Charakteristika lisovacieho zariadenia VK 3000 Weingarten 
VK 3000 Weingarten (obrázok 2) je poloautomatické lisovacie zariadenie s prítlačnou 

hmotnosťou 3000 t. zariadenie je schopné pracovať s viacerými lisovacími nástrojmi súčasne. 
Je to počítačom riadený stroj, ktorého lisovací program je potrebné nastaviť na riadiacej 
jednotke manuálne podľa vyrábaného typu produktu. Takisto manuálne sa menia lisovacie 
matrice ktoré sa inštalujú na lisovací stôl podľa konkrétneho lisovacieho programu. Počet 
matríc, ktoré je možné inštalovať na lisovací stôl je od päť až po maximálne osem (obrázok 4) 
z toho vyplýva aj počet pracovných operácií, ktoré je schopné toto zariadenie vykonávať. 
Medzi jednotlivými pracovnými operáciami je zariadenie schopné pomocou automatických 
podávačov meniť jednotlivé výlisky medzi lisovacími nástrojmi čím sa zrýchľuje celkový čas 
lisovacieho procesu, zamedzuje ľudskému zásahu  a tým znižuje chybovosť spôsobenú 
ľudským faktorom. 

 
Obr. 2  

Lis VK 3000 Weingarten 
 
 

 
Obr. 3 

Usporiadanie lisovacích matríc v lisovacom zariadení 
  

352 z 408DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221670



V tabuľke 1 sú uvedené technické parametre lisovacieho zariadenia VK 3000 Weingarten 
Tab. 1 

Technické parametre VK 3000 Weingarten 
Nosnosť žeriavu 50 t 

Smer podávania Zľava doprava  

Max. hmotnosť hornej formy 38 t 

Max celková hmotnosť matríc 88 Ton 

Automatizácia prívodu vzduchu Front 

Ťahy za minútu 8 do 27/min 

Maximálna šírka cievky 1800mm/2100mm 

Minimálna šírka cievky 300mm/350mm 

Min &Max hrúbka cievky Al 0.8-4.0 mm 

Min &Max hrúbka cievky oceľ 0.6-3.5 mm 

Maximálny prierez zvitku 1800mm x 2mm 

Max váha prístrihu 42 kg 

Prístrih v smere podania(min-max) 100-1200 mm 

Max & Min zovretá výška 1270&1070 mm 

Prenos síl nerovnomerná 

Prestavenie barana 200 mm 

Zdvih barana 914.4 mm 

Sila vankúša - spodného 52.5 to 350 Ton 

Zdvih vankúša - spodného 20-280 mm 

Typ stola výsuvný 

 
Identifikácia problému tvárnenia výlisku VS30 

V procese lisovania produktu VS30 nastávajú dva hlavné problémy: 

1. Zvlnenie polotovaru v dôsledku nahustenia materiálu. Tento problém vzniká pri 
pracovnej operácii označenej OP 20, kedy je polotovar najviac namáhaný. Rovný 
polotovar sa pôsobením lisovacieho nástroja naťahuje, hrúbka stien prístrihu, ktoré sú 
namáhané ťahaním sa stenšuje avšak na hornej problémovej  hrane hrúbka materiálu 
narastá z pôvodnej hodnoty 1,50 mm na 1,60 mm (obrázok 4 a). S narastajúcou 
hodnotou hrúbky materiálu sa na problémovej hrane vytvára nežiadúca deformácia 
(obrázok 4 b), ktorú je potrebné čo najviac minimalizovať v ideálnom prípade 
odstrániť. Táto deformácia má za následok dva nežiaduce účinky:  

a) Zvýšená hrúbka má za následok vrub v mieste prevalenia čo môže spôsobiť únavové 
opotrebenie v krajnom prípade až zlomenie súčiastky, 

b) Pre zákazníka nežiadúci vizuálny efekt nakoľko klient vidí pri otvorenie zadných dverí 
problémovú časť súčiastky. 
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 a  b 
Obr. 4 Nežiadúca deformácia 

Kde: a - Nárast hrúbky materiálu na 1,60 mm; b - zvlnenie materiálu 
 

2. Odtrhnutie spodnej časti polotovaru. Takisto ako v predošlom pripade problém 
nastáva pri OP20. Natiahnutím prístrihu polotovaru spôsobením ťahom lisovacieho 
nástroja sa hrúbka stien stenšuje z pôvodných 1,50 mm čo je 100% až na 1,10 mm t.j. 
27% (obrázok 5 a) Sila pôsobiaca na polotovar a stenšenie materiálu na stenách 
polotovaru sa dostáva do kritických hodnôt čo má za následok, že v kritickej oblasti 
dochádza k lomu a tým spôsobenému odtrhnutiu spodnej časti polotovaru (obrázok 5 
b). 

 

 

 

 

 

 

 

 a       b 
Obr. 5 Stenšenie polotovaru a odtrhnutie spodnej časti 

Kde: a - Stenšenie polotovaru o 27% na 1.10 mm; b - Odtrhnutie spodnej časti 
 

Riešenie problémov 
Vzniknuté problémy pri lisovaní produktu VS30 sme sa snažili vyriešiť na 

konštrukčnom oddelení, nástrojárni a v spolupráci s oddelením kvality. Prvým krokom bolo 
použitie simulačného softvéru AutoForm, ktorý je schopný vypočítať a nasimulovať celý 
proces lisovania podľa konkrétnych výrobných operácií. Do simulačného programu je 
potrebné zadať konkrétne parametre a informácie z reálneho prostredia hlavnými sú: 
parametre výrobku a materiálová karta. Po zadaní všetkých potrebných informácií je program 
schopný vypočítať a farebne vyznačiť kritické miesta na polotovare. Ďalším výstupom je 
video zo samotnej simulácie výrobných operácií v priereze (obrázok 7). Softvér nám pri 
zadaných podmienkach nasimuloval operáciu lisovania polotovaru na jeden ťah (obrázok 6) 
pričom vo výstupe vykazoval, že postup lisovania, ktorý sa vo výrobe používal doteraz OP20 
je správny a nemalo by dochádzať k deformáciám spojeným s nahustením materiálu na 
hranách ani k odtrhnutiu spodnej časti polotovaru spôsobenú nadmerným stenšením 
lisovaných stien polotovaru (obrázok 8 a, b). Napriek tomu v samotnej výrobe problémy 
naďalej pretrvávali.  
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Obr. 6 Simulácia OP 20 zo softvéru AutoForm  

 

 
Obr. 7 OP20 v pozdĺžnom a priečnom reze pri začatí procesu tvárnenia 

 

         a        b 
Obr. 8 Farebné znázornenie hrúbky materiálu výlisku po OP20 a jednotlivých problémových 

miest AutoForm 
Kde: a – farebné znázornenie hrúbky materiálu v jednotlivých miestach, b – percentuálne 

zastúpenie jednotlivých farieb (50,87% šedá farba – nezmenený stav; 43,99% zelená farba – ideálny stav; 3,42% 
modrá farba nahromadený materiál ale stále v norme; 1,33% fialová farba – nahromadený materiál viditeľné 

zvlnenie na povrchu materiálu; 0,39% žltá farba – stenšenie materiálu vyhovujúce; 0% oranžová aj červená farba 
– kritické hodnoty stenšenia materiálu môže dôjsť k chybám na materiály) 
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Prvý krokom k tomu aby sme mohli proces lisovania, ktorý sa používal doteraz ale nebol 
správny inovovať a problémy odstrániť bolo vrátenie sa k simulačnému softvéru AutoForm. 
Nakoľko nám tento softvér vo výsledných simuláciách stále ukazoval, že hodnoty, pri ktorých 
prebieha proces lisovania sú dobré, ale v samotnej výrobe problémy naďalej pretrvávali 
museli sme skontrolovať a prehodnotiť všetky vstupné informácie zadávané do softvéru. Pri 
kontrole sa zistilo, že do softvéru bola zle zadaná materiálová karta t. j. bola veľmi všeobecná, 
použitý bol materiál AutoForm štandard. Avšak Pre takto komplexné súčiastky je potrebne 
používať užšie špecifikovaný typ materiálu priamo od budúceho dodávateľa polotovaru. 
Špecifikácie materiálu polotovaru, s ktorým sa v reálnych podmienkach pracuje sa 
nezhodovali presne s materiálom ktorý bol zadaný v simulačnom softvéry. Preto softvér 
vykazoval dobré hodnoty. 

Po vykonaní analýzy materiálu sme získané údaje zadali do softvéru tým sme opravili 
materiálovú kartu a špecifikáciu materiálu polotovaru. Simuláciu sme znova spustili a ukázali 
sa naozaj závažné rozdiely najmä v kritických miestach zúženia materiálu a takisto aj 
v oblasti nahustenia a následného zvlnenia materiálu. Pre lepšie znázornenie rozdielov 
v simuláciách uvádzam dvojice (obrázok 9 a, b, c, d) na ľavej strane simulácia so zlou 
materiálovou kartou a na strane pravej s dobrou materiálovou kartou. 

 

 

 

 

 

 

  
                       a      b 

 

 

 

 

 

     

 
c      d  

Obr. 9 Porovnanie materiálov v simulačnom softvéry AutoForm 
Kde: a – výlisok po OP20 zlá materiálová karta; b – výlisok po OP20 dobrá materiálová karta; c – detail výlisku 

zlá materiálová karta stenšenie; d – detail výlisku dobrá materiálová karta červenou a oranžovou farbou 
vyznačené kritické miesta  

 
Na obrázku 9 c, d môžeme vidieť rozdiely najme v kritických miestach. Pri zadaní správnej 
materiálovej karty simulačný softvér zobrazil nadmerné zúženie materiálu na stenách, ktoré 
sú najviac namáhané ťahom lisovacieho nástroja a tým sa potvrdilo, že naozaj môže dôjsť 
k deformáciám materiálu a taktiež k odtrhnutiu spodnej časti výlisku. 
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Po tomto zistení sme hľadali optimálne riešenie, s ktorým sme schopný daný problém čo 
najviac eliminovať a vyriešiť tak aby vo výsledku boli splnené požiadavky zákazníka. Jedna 
z možných variant bola využiť softvér AutoForm, ktorý je schopný vypočítať a navrhnúť 
spôsob ako je možné daný problém odstrániť avšak tento spôsob je pre firmu veľmi nákladný. 
Preto sme využili inú z možností a tou sú dlhoročné skúsenosti profesionálov v danej oblasti, 
ktorý sa danej problematike venujú už dlhé roky a majú veľa skúsenosti s riešením podobných 
problémov. Podarilo sa nám ako riešenie navrhnúť ťahanie výlisku na dva ťahy teda doteraz 
používanú operáciu OP20 rozdeliť na dve operácie a to ťahať výlisok o polovicu a druhý ťah 
bude finálny. Pracovný názov tejto operácie je OP15. Po určení, že OP15 by mohla byť 
riešením daného problému sa museli robiť ďalšie simulácie na potvrdenie tohoto návrhu. Do 
softvéru zadávame konštantne štyri materiálové karty s rovnakým typom materiálu ale od 
rôznych výrobcov. Výsledok simulácie je porovnávací protokol (obrázok 10), kde vidíme, že 
napriek rovnakému typu materiálu je výsledok odlišný. Rozdiely je vidieť najmä pri stenšení 
materiálu (obrázok 10 a) a taktiež pri porovnaní maximálnej chybovosti (obrázok 10 b). 

 
a 

 
b 

Obr. 10 Výsledky simulácie z OP15 štyroch typov výrobcov daného materiálu 
Kde: a – výsledky OP15 stenšenie; b – výsledky OP15 maximálna chybovosť (trhanie). 
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3 Výsledky a diskusia 
Výsledkom práce a inovácie procesu tvárnenia je návrh, výroba a zavedenie nového 

lisovacieho nástroja do procesu výroby (obrázok 11 a, b). Hlavnou zmenou, ktorou musel 
výrobný proces prejsť bolo zavedenie výrobnej operácie s označením OP15 do procesu 
výroby. Táto zmena bola pre výrobný proces najvýznamnejšia, nakoľko sa tým podarilo 
čiastočne upraviť problém zvlnenia hornej hrany polotovaru spôsobenej nahustením materiálu 
a úplne odstrániť problém trhania spodnej časti polotovaru. Podarilo sa nám zvlnenie 
materiálu zmenšiť na prijateľnú hodnotu, ktorú zákazník akceptoval. Hlavným problémom 
však bolo vyriešiť trhanie spodnej časti výlisku, čo sa nám aj podarilo a zákazník aj my sme 
s výsledkom spokojní. 

 

   a      b 
Obr. 11 Zavádzanie nového lisovacieho nástroja na OP15 do procesu výroby 

Kde: a – návrh lisovacieho nástroja; b – montáž lisovacieho nástroja. 
 

Pre porovnanie výsledkov uvádzam obrázok 12 a, b, c, d, kde môžeme vidieť rozdiely pred 
a po zavedení zmien. 

 
   a            b 

 

   c            d 
Obr. 4.2Porovnanie zmien vo výrobe výlisku VS 30 
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Kde: a – zvlnenie v novom výrobnom procese; b – zvlnenie v starom výrobnom procese; c – odtrhnutie spodnej 
časti a deformácia v starom výrobnom procese; d – výlisok bez deformácií v novom výrobnom procese. 

4  Záver 
 

Našou hlavnou snahou bolo získať správne výsledky simulácií a následné vyriešenie 
problémov. Výsledky vykonaných simulácií sa v najskôr nezhodovali so stavom, ktorý sme 
videli v praxi. Neskôr sa však ukázal problém pri zadávaní materiálovej karty polotovaru čo 
malo za následok spomínanú nezhodu s reálnym stavom. Odchýlky boli spôsobené 
chemickým zložením materiálu nakoľko materiál zadávaný do softvéru bol len všeobecným 
vzorom pre materiál, ktorý sme používali vo výrobe ale nezhodovali sa zložky, z ktorých bol 
vyrobený. Výsledky simulácií sa podarilo upraviť zadaním správnej materiálovej karty 
získanej z chemickej analýzy materiálu polotovaru. Softvér vyhodnotil a potvrdil nám, že by 
mohlo naozaj dôjsť k spomínaným problémom.  

Pri riešení problémov sme museli vykonať najskôr porovnanie rozdielov v materiály 
od rôznych výrobcov a následne nasledovalo veľké množstvo simulácií na potvrdenie návrhu 
riešenia. Výsledky vykonaných simulácií sa v najskôr nezhodovali so stavom, ktorý sme 
videli v praxi.  

Jedným z návrhov na zmenu bola úprava rádiusov nástroja používaného na ťahanie 
polotovaru čo malo pozitívny vplyv na stenšenie stien polotovaru  a s tým spojeného trhania 
spodnej časti výlisku. Hlavnou a najdôležitejšou zmenou vo výrobnom procese bol návrh 
a zavedenie pracovnej operácie OP15 do výrobného procesu. Zavedeniu však predchádzalo 
veľké množstvo simulácií, ktoré mali kladný výsledok. Ukázalo sa že stabilita procesu či už 
na stenšenie alebo trhanie je 100%-ná z toho vyplýva, že výrobný proces neprodukuje 
nepoužiteľné zmätky.  

Zavedením výsledkov predkladanej diplomovej práce do praxe sa podarilo zlepšiť nie 
len samotnú výrobu ale aj ekonomickú situáciu firmy keďže výroba neprodukuje zmätky 
a vyrába sa presný požadovaný počet kusov od zákazníka. Čo nás však najviac teší a o čo sa 
snaží každá firma je, že zákazník je s našimi výliskami spokojný. 
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Súhrn 
 V práci sa zaoberám optimalizáciou technologického postupu pri lisovaní súčiastky na 
dosiahnutie zhody s požadovanými hodnotami. Hlavná časť práce je zameraná na skúmanie 
príčin nezhôd a problémov, ktoré nastali pri lisovaní konkrétnej súčiastky, ich riešením 
a samotnú realizáciu výsledkov do praxe. 

Kľúčové slová: lisovanie, tvárnenie, materiál, simulácia 
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Abstract  

Honda CB600S with Nankang Sportiac WF-2 tires. The measurements took place at three 
speed levels 50, 70 and 100 km/h, at the speed level the braking was measured by the rear 
brake, the front brake and both. Maximum adhesion on any surface and tires was measured 
with a target of µ = 0.99 using only the front brake. 

Key words: motorcycle, adhesion, tires, brakes 
 

 

1 Úvod 

S intenzívnejšou dopravou a so stále zvyšujúcim sa výkonom všetkých tried 
motocyklov je nutné používať pneumatiky nielen  s vysokým kilometrovným výkonom, 
nízkou spotrebou a hlučnosťou, ale najmä vyššou úrovňou priľnavosti. Ak sa na motocykli 
s vysokým výkonom použijú pneumatiky, ktoré majú slabšie adhézne vlastnosti hrozí pád, či 
už z dôvodu podšmyknutia predného kolesa pri brzdení alebo prechádzania zákruty poprípade 
šmyknutie zadného kolesa pri rozbiehaní, resp. zrýchľovaní motocykla napríklad zo zákruty. 
Nemenej dôležité je vyhnúť sa náhlej prekážke alebo vedieť zastaviť na čo najkratšej brzdnej 
dráhe nielen za sucha, ale aj za mokra. Mnohé požadované vlastnosti však bývajú 
v protiklade, keď zlepšenie jednej vlastnosti spravidla zhorší niektorú inú vlastnosť, napr. 
dlhá životnosť pneumatík je v protiklade s priľnavosťou,. Aj keď dnes už väčšina motocyklov 
s výkonom nad 50 kW je vybavená elektronickými pomocnými systémami je stále nutné 
trénovať vodiča vo všetkých aspektoch riadenia daného vozidla. V súčasnosti existuje mnoho 
špecializovaných stredísk ktoré ponúkajú rozšírenie zručností jazdca v dôležitých aspektoch 
jazdy na motocykli. Vodič po skončení autoškoly nezíska všetky dôležité informácie k riadení 
vozidla pri extrémnych situáciách preto je nutné navštíviť takéto strediská. Niektoré strediská 
ponúkajú rôzne kurzy, či už pre začiatočníkov alebo pokročilých šoférov. Dokonalé poznanie 
možností vlastného dopravného prostriedku znamená poznanie limitných vlastností 
v krízových situáciách. Tréning ovládateľnosti v rozličných klimatických podmienkach je 
nevyhnutný pre náležité bezpečné vedenie dopravného prostriedku ( Janoško, 2013: Valkovič, 
2019). 

 Cieľom tejto práce je zmerať kvalitu vybraných motocyklových pneumatík určených 
k jazde na cestnej komunikácií metódou dynamického spomalenia  počas limitného brzdenia.   
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2 Materiál a metódy 

K experimentálnym meraniam bol použitý motocykel Honda CB600S (Obr.1) 
vyrobený v roku 2003. Motocykel je v sériovom stave okrem športovej koncovky výfuku 
a použitého športového brzdového obloženia so sintrovou zmesou na prednom kolese od 
spoločnosti Brembo. Testovaný motocykel nie je vybavený so žiadnymi elektronickými 
prvkami ako sú ABS, ESP a iné. Technické parametre motocykla sú uvedené v Tab.1. 

 

 
 

Obr. 1 Meraný motocykel Honda CB600S (Valkovič, 2019) 
 Measured motorcycle Honda CB600S (Valkovič, 2019) Fig. 1

Tab. 1 Technické parametre meraného vozidla 
Tab. 1 Technical parameters of the measured motorcycle 
Výrobca Honda motor co LTD, JPN 
Značka Honda 

Obchodný názov CB600F2  
Typ PC34/4/1 

Rok výroby 2003 
Zdvihový objem valcov 599 cm3 

Maximálny výkon motora (pri otáčkach 
motora) 

70 kW (12000 min-1) 

Maximálny krútiaci moment (pri otáčkach 
motora) 

67 Nm (10000 min-1) 

Prevádzková hmotnosť 197 Kg 
Rozmer prednej pneumatiky  120/70ZR 17 (58W) 
Rozmer zadnej pneumatiky 180/55ZR 17 (73W) 
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Použité pneumatiky na vozidle 

Pri meraní adhézie mal motocykel obuté pneumatiky Nankang Sportiac WF-2  (Obr.2) 
na oboch nápravách. Na prednej náprave je použitá pneumatika o rozmere 120/70 ZR17 a 
vyrobená 3 týždeň roku 2016. Na zadnej náprave pneumatika o rozmere 180/55 ZR17 a 
vyrobená 25 týždeň v roku 2015. Tieto údaje sú zhodné s požadovaným rozmermi podľa 
technické preukazu vozidla. 

 

Obr. 2 Vzor dezénu pneumatiky Nankang Sportiac WF-2, vľavo predná a vpravo zadná 
pneumatika. (www.nankang-tyre.com, 2019) 

 Nankang Sportiac WF-2 tread pattern, front left and rear right tires. (www.nankang-Fig. 2
tyre.com, 2019) 

Miesto merania 

K meraniu bolo nutné určiť cestu, pri ktorej nemôže dôjsť k stretu s iným vozidlom. 
Preto sme si zvolili cestu, ktorá vedie popri diaľnici R1. Toto miesto bolo zvolené ďalej kvôli 
kvalitnému asfaltu a dostatočnej dĺžke na dané meranie.  
 

 

Obr. 3 Miesto a zobrazená dráha merania obslužná komunikácia popri R1 (Valkovič, 2019) 
 Location and expected communication alongside R1 (Valkovič, 2019) Fig. 3
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Postup merania a prístrojové vybavenie 

Hlavnou úlohou tejto práci je posúdenie adhéznych  vlastnosti daných pneumatík na 
danom motocykli pomocou metódy limitného brzdenia. Pri tejto metóde je nutné dosiahnuť 
maximálny brzdný účinok, aby došlo k stavu blízkeho k šmyku kolesa. Merania prebiehali 
v troch rýchlostných úrovniach a to 50, 70 a 100 km/h, pre každú úroveň sme testovali 
brzdenie s použitím oboch bŕzd, s použitím len prednej brzdy a s použitím len zadnej brzdy. 
Pred začatím merania bolo nutné pripraviť meracie zariadenia a meraný motocykel a to 
hlavne zohriať všetky dôležité komponenty na prevádzkové teploty. Po rozbehnutí vozidla na 
danú meranú rýchlosť, motocykel spomalil najväčšou možnou brzdnou silou podľa meranej 
konfigurácie. Namerané hodnoty sme odčítali priamo z meracieho prístroja XL Meter™ Pro  
(Obr.5), ktoré Slúži na meranie zrýchlenia resp. spomalenia vozidla, s týmto nameraným 
údajom ďalej pri počítaní adhézie pneumatík. Po každom meraní sa na displeji zobrazia 
namerané hodnoty maximálneho spomalenia, maximálnej rýchlosti, dĺžky brzdnej dráhy 
a času brzdenie. Jediná možnosť pripojenia k počítaču je pomocou sériového portu RS-232. 
Po pripojení je možné zobraziť graf priebehu merania cez program XL Vision™. Hlavná 
výhoda tohto prístroja je v jeho vysokej frekvencií snímkovania (Kohút, P. -
Kubiatko,T.,2000). Toto zaručuje vysokú presnosť merania a možnosť zistiť pri každej jazde 
rôzne deje, ako je akcelerácia, brzdenie, preradovanie a iné. 

  
 

 
 

Obr. 4 XL Meter™ Pro Alfa 
 XL Meter™ Pro Alfa Fig. 4

 
Na meranie viditeľnej stopy po brzdení bol použitý digitálny rollmeter (Obr.5). 

Prístroj slúži na meranie pozemných vzdialeností a plôch. Rozsah meranie je od 0 m až po 
9999 km.  
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Obr. 5 Digitálny rollmeter 

 Digital rollmeter Fig. 5

3 Výsledky a diskusia 

Celé meranie prebehlo úspešne podľa daného zvoleného meracieho postupu, ktorý bol 
predom presne stanovený. Pred začatím merania bolo nutné zahriať meraný motocykel do 
prevádzkových teplôt, či už pneumatík, alebo prevádzkových kvapalín a bŕzd. Počas 
zahrievania vozidla jazdec podľa svojich senzorických a praktických skúseností zisťoval aj 
stav vozovky. Motocykel po celý čas ovládal jeden vodič za takmer rovnakých podmienok. 
Teplota okolia dosiahla teplotu 27,0 °C a teplota vozovky 30,2 °C. Po každej meranej jazde 
sme odčítali hodnoty z XL- metra a odčítali vzdialenosti brzdnej stopy pomocou rollmetra 
a zapísali do tabuliek.  
 
Meranie spomalenia vozidla 
 

Meranie prebiehalo v troch krokoch. V prvom kroku sa vozidlo rozbehlo na 
požadovanú rýchlostnú hladinu cca 50 km/h, 70 km/h a 100 km/h z nulovej rýchlosti. 
V druhom kroku vozidlo udržiavalo dané rýchlosti. A v tretom kroku vozidlo zastaví 
s použitím len prednej brzdy, len zadnej brzdy alebo pomocou oboch bŕzd až na nulovú 
rýchlosť. Maximálne spomalenie získame v treťom kroku, pretože vozidlo pri zrýchlení nevie 
prekonať adhéziu pneumatík. Experimentálne získané výsledky sú uvedené v Tab.2, Obr.6 ( 
merania iba zadnou brzdou), v Tab.3, Obr.7 (merania iba prednou brzdou) a v Tab.4, Obr.8 
(merania oboma brzdami 

 
Meranie spomalenia vozidla s použitím len zadnej brzdy  

 
Pri tomto meraní bola na spomalenie použitá len zadná pneumatika. Pri každej jazde 

došlo ku šmyku zadného kolesa, ale tak, aby nedošlo ku strate stability vozidla. Rýchlosti 
z ktorých prebiehalo meranie boli v úrovniach 49 km/h, 65 km/h a 79 km/h. Výsledky  
elektronického a vizuálneho merania sú detailne uvedené v Tab.2. 
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Tab. 2 Meranie spomalenia vozidla s použitím len zadnej brzdy 
Tab. 2 Vehicle deceleration measurement using only the rear brake 

Meranie 1. 2. 3. 

Rýchlosť 49 km/h 65 km/h 79 km/h 
 

Hodnoty namerané rollmetrom 

Začiatok brzdnej 
stopy 

57,5 m 44,7 118,5 m 

Koniec brzdnej 
stopy 

71,4 m 77,4 164,5 m  

Dĺžka brzdnej stopy 27,5 m 32,7 m 44 m 
 

Hodnoty získané z XL- metra 
Dĺžka brzdnej dráhy 27,7 m 47,52 m 60,2 m 

Čas brzdenia 4,26 s 5,34 s 7,13 s 
Hodnota spomalenia 3,4 m/s2 3,2 m/s2 3,3 m/s2 

 

Meranie spomalenia použitím len prednej brzdy 

Vozidlo spomaľovalo z rýchlostí 55,6 km/h, 79,6 km/h a 102 km/h (Tab.3). Ani pri 
jednom limitnom meraní nedošlo ku šmyku predného kolesa, ale pri spomaľovaní z rýchlosti 
79 km/h a 102 km/h došlo ku zdvíhaniu zadného kolesa do vzduchu. Merania iba prednou 
brzdou bez asistenčného systému ABS si vyžadujú primerané praktické skúsenosti obsluhy 
motocykla. 

Tab. 3 Meranie spomalenia vozidla s použitím len prednej brzdy 
Tab. 3 Vehicle deceleration measurement using only the front brake 

Meranie 4. 5. 6. 

Rýchlosť 55,6 km/h 79,57 km/h 102,2 km/h 
 

Hodnoty namerané roll metrom 
Začiatok brzdnej 

stopy 
36,7 m 79,0 m 111,9 m 

Koniec brzdnej 
stopy 

49,5 m 104,0 m 157,1 m 

Dĺžka brzdnej stopy 12,7 m 25,0 m 47,1 m 
 

Hodnoty získané z XL- metra 
Dĺžka brzdnej dráhy 19,5 m 39,68 m 57,60 m 

Čas brzdenia 2,12 s  2,96 3,56 s 
Hodnota spomalenia 8,8 m/2 9,77 m/s2 9,2 m/s2 
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Meranie spomalenia vozidla pri použití oboch bŕzd 

Pri tomto meraní došlo ku limitnému brzdeniu z rýchlostí 50,6 km/h, 67,1 km/h 
a 102,2 km/h (Tab.4). K zdvíhaniu zadného kolesa došlo pri rýchlostiach 68 km/h a 102 km/h. 

Tab. 4 Meranie spomalenia vozidla pri použití oboch bŕzd 
Tab. 4 Vehicle deceleration measurement using both brakes 

Meranie 7. 8. 9. 

Rýchlosť 50,6 km/h 67,1 km/h 102,2 km/h 
 

Hodnoty namerané roll metrom 
Začiatok brzdnej 

stopy 
21,0 m 50,7 m 122,2 m 

Koniec brzdnej 
stopy 

34,4 m 67,7 m 155,9 m 

Dĺžka brzdnej stopy 13,4 m 17,0 m 33,7  m 
 

Hodnoty získané z XL- metra 
Dĺžka brzdnej dráhy 14,9 m 28,5 m 50,8 m 

Čas brzdenia 1,93 s 2,52 s 3,35 s 
Hodnota spomalenia 8,3 m/2 9,6 m/s2 9,4 m/s2 

 
Príklady nameraných a vypočítaných parametrov zrýchlenia, spomalenia, rýchlosti 

a dráhy z meracieho prístroja XL Meter™ Pro Alfa sú na obr.6,7 a 8.   
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Obr. 6 Charakteristika spomalenia vozidla Honda CB600S pomocou zadnej brzdy, na suchom 

asfalte pri rýchlosti 65 km/h 
 The deceleration characteristics of the Honda hCB600S using the rear brake, on dry Fig. 6

asphalt at a speed of 65 km/h 
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Obr. 7 Charakteristika spomalenia vozidla Honda CB600S pomocou prednej brzdy, na 

suchom asfalte pri rýchlosti 80 km/h 
 The deceleration characteristics of the Honda CB600S with the front brake, on dry Fig. 7

asphalt at a speed of 80 km/h 

 
 

Obr. 8 Charakteristiky spomalenia vozidla Honda CB600S s oboma brzdami, na suchom 
asfalte pri rýchlosti 67 km/h 

 Deceleration characteristics of the Honda CB600S with both brakes, on dry asphalt at Fig. 8
a speed of 67 km/h 
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Zhodnotenie výsledkov 

Z nameraných hodnôt podľa nášho experimentu je možné vypočítať súčiniteľ adhézie 
podľa vzorca :  

 

�	 =
�

�
             (1) 

 
a – namerané spomalenie, 
g – gravitačné zrýchlenie. 
 

Vypočítané hodnoty pre dané merania sú uvedené v tabuľke č.5. 
 

Tab. 5 Tabuľka vypočítaných hodnôt  
Tab. 5 Table of evaluated values 

Rýchlosť 
[km/h] 

Použité brzdy Spomalenie 
[m/s2] 

Súčiniteľ adhézie Priemerný súčiniteľ 
adhézie 

49  
Zadné 

3,4 * 0,35 *  
0,34 * 65 3,2 * 0,33 * 

57 3,3 * 0,34 * 
55,6  

Predné 
8,8 0,90  

0,94 79,57 9,77 0,99 
102,2 9,2 0,94 
50,6  

Obe 
8,3 0,85  

0,93 67,1 9,6 0,98 
102,2 9,4 0,96 

*Tieto namerané hodnoty nesúhlasia so skutočnou adhéziou daných pneumatík. Súčiniteľ 

adhézie je znížený z dôvodu  dynamického prenosu tiaže pri brzdení k prednému kolesu. Pri 

brzdení nepôsobí na zadnú pneumatiku celá hmotnosť vozidla ale len jeho časť. 

Merané pneumatiky sa počas merania nepoškodili a ani výrazne neopotrebovali. 
Merania prebiehali v troch rýchlostných hladinách 50, 70 a 100 km/h. Pri týchto rýchlostiach 
sa testovalo brzdenie pomocou predných a zadných bŕzd alebo pomocou oboch naraz. Na 
meranie adhézie metódou limitného brzdenia na motocykli majú veľký vplyv skúsenosti 
jazdca s motocyklami, poprípade aj s presne daným motocyklom. Pri použití oboch bŕzd boli 
namerané hodnoty adhézie  najvyššie a pri použití len zadnej brzdy najnižšie. Pri použití len 
prednej brzdy a oboch naraz došlo ku takmer rovnakým hodnotám adhézie. Najvyššie 
spomalenie sme dosiahli pri rýchlosti 79 km/h a to o hodnote 9,77 m/s2  brzdením len 
prednou brzdou, čo odpovedá k adhézii µ = 0,99. Najnižšie hodnoty adhézie sme dosiahli pri 
brzdení len zadnou brzdou a to priemerne µ =  0.34.  Spomalenie motocykla pri brzdení len 
pomocou zadnej  brzdy je nízke pretože pri brzdení dochádza ku dynamickému prenosu tiaže 
na prednú časť vozidla ako aj na predné koleso a pneumatiku. Pri limitnom brzdení prednou 
brzdou dochádza ku dynamickému prenosu celej tiažovej sily na predné koleso, umožňuje 
využiť celú hmotnosť na brzdnú silu. Tento jav má teda veľký vplyv na dosiahnuté výsledné 
spomalenie a zisťovanie limitnej adhézie týmto spôsobom možno považovať za technicky 
prijateľné a správne. 
 

369 z 408DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221670



 
 

4 Záver 

Úlohou tejto práce bolo zmerať adhézne vlastnosti pneumatík od firmy Nankang typu 
Sportiac WF-2 na motocykli Honda CB600S pomocou métody deceleračného spomalenia. 
Najvyššie spomalenie sme dosiahli pri rýchlosti 79 km/h a to o hodnote 9,77 m/s2  brzdením 
len prednou brzdou s dosiahnutou adhéziou µ = 0,99. Tieto hodnoty adhézie sú pre daný typ 
motocykla dostatočné. Ale takéto pneumatiky je možné použiť aj pre športové jazdenie na 
okruhu aj na kompetitívnej úrovni. 
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 Súhrn   
 
Hlavným cieľom tejto práce je testovania adhéznych vlastností pneumatík a brzdnej 

sústavy motocykla pomocou deceleračného spomalenia, meraného vozidla Honda CB600S 
s pneumatikami Nankang Sportiac WF-2. Merania prebiehali v troch rýchlostných hladinách 
50, 70 a 100 km/h, pri každej rýchlostnej hladine bolo merané brzdenie zadnou brzdou, 
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prednou brzdou a oboma spoločne. Maximálna adhézia na danom povrchu a pneumatikách 
bola nameraná s hodnotou µ = 0,99 pri použití len prednej brzdy. 

 

Kľúčové slová: motocykel, adhézia, pneumatiky, brzdy 
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SKÚMANIE VPLYVU ZMIEŠAVANIA OLEJOV NA 
FYZIKÁLNE VLASTNOSTI 

 
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF OIL MIXING ON 

PHYSICAL CHARACTERISTICS 

MICHAL VENDÉGH -  JÁN NOVÁK. 
 

Abstract  

The subject of assessment are methods of thermal analysis and a finding properties of 
the olive oil Cabiria Toscano combined with the sunflower oil Sungarden and the canola oil 
Raciol. The first, theoretical part, is summary of information about generally adulteration, 
about adulteration of olive oil, about methods how to discern genuine olive oil from 
adulterated at household, about viscosity measurement, about density measurement, about 
combustion heat measurement, about thermogravimetric analysis, about differential scanning 
calorimetry and about flash point. 

In the practical part we describe the materials, equipment and methods which was 
applicated into each measurements. The results of research we presented in the forms of 
graphs and tables. By comparing measured values of the basic native sample with the 
combined samples we find out, that the best method to find out falsification of olive oil is 
differential scanning calorimetry. Method representing fluctuations between examined 
samples in curve peak form. 

 
Key words: thermal analysis, olive oil, adulteration 
 

1 Úvod 

Konzumáciou olivového oleja sa znižuje riziko problémov zo srdcom a obehovým 
systémom. Vďaka svojim pozitívnym vlastnostiam sa využíva v kozmetike a farmácii. 
V produkcii olivového oleja je Taliansko druhým najväčším výrobcom olivového oleja hneď 
po Španielsku.  Kvalitné extra panenské olivové oleje majú pomerne vysokú cenu oproti 
bežným rastlinným olejom používaných v domácnostiach a táto skutočnosť nabáda výrobcov 
ušetriť na nákladoch spojených s výrobou zmiešaním olivových olejov s inými lacnejšími 
olejmi alebo s olivovými olejmi nižšej kvality. Zmiešanie kvalitného olivového oleja s inými 
rastlinnými olejmi sa nazýva pančovanie, ktoré bolo často zákonnou úpravou zakázané 
a z právneho hľadiska označené za falšovanie. 

Jedným z cieľov bolo zistiť aký má vplyv na výslednú kvalitu zmiešanie olejov 
rôzneho druhu. Predmetom testovania bol nami zvolený olivový, slnečnicový a repkový olej. 
Zmiešanie olivového oleja so slnečnicovým a repkovým olejom spôsobuje zmeny fyzikálnych 
a chemických vlastností oleja. Pomocou termickej analýzy je možné zistiť čistotu meranej 
látky a tepelnú kapacitu látky. Testovanie originality rastlinných olejov je možné aj 
v domácich podmienkach, ale v konečnom dôsledku ani jeden z domácich testov nie je sto 
percentný. Zárukou kvality olejov sú PDO a PGI označenia nachádzajúce sa na fľaši, ktoré 
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zaručujú autentickosť a originalitu. Produkty s týmito označeniami prechádzajú náročnými 
kontrolami. Olivové oleje, na ktorých nie je uvedená krajina pôvodu alebo sú malým písmom 
uvedené informácie o pôvode, že je produkt balený alebo plnený v Taliansku sa dovážajú 
z Grécka, severnej Afriky alebo zo Španielska.  

2 Materiál a metódy 

Skúšané vzorky olejov 

Predmetom skúmania boli nami zvolené vzorky z olivového oleja Cabiria Toscano, 
slnečnicového oleja Sungarden a repkového oleja Raciol.  

1. Extra panenský olivový olej Cabiria Toscano 250 ml - Italia (Livorno) 
2. Slnečnicový olej Sungarden 1000 ml - Slovakia. 
3. Repkový olej Raciol 1000 ml - Slovakia. 

 
Meranie viskozity 

Viskozita alebo väzkosť je fyzikálna veličina, miera odporu tekutiny deformovať sa 
pod vplyvom šmykových (tangenciálnych) napätí. Prejavuje sa vnútorným trením. Viskozita 
udáva pomer medzi šmykovým napätím a zmenou rýchlosti v závislosti na vzdialenosti medzi 
susednými vrstvami pri prúdení skutočných kvapalín. Na meranie viskozity sme použili 
viskozimeter Brookfield DV2T. Každá vzorka mala objem 16 ml. Rozsah teplôt pri ktorých 
bola viskozita meraná bol od 25 – 90 °C. 

 
Postup merania: 

1. Zapneme viskozimeter Brookfield DV2T. 
2. Pred vykonaním merania viskozity musí viskozimeter DV2T vykonať funkciu 

AutoZero. Tento proces nastavuje nulovú hodnotu pre merací systém. 
3. Na obrazovke vyberieme vreteno ULA-0 a rýchlosť merania a skontrolujeme, či je 

zhromažďovanie údajov nastavené na Single Point a že ukončenie merania je 
nastavené na 00:00:00. 

4. Vložili sme vreteno do vzorky a pripevnili sme vreteno k spojovacej matici. 
5. Stlačili sme tlačidlo Run. Obrazovka znázorní informáciu o spustenom teste viskozity 
6. Pre ukončenie merania sme zvolili možnosť Stop test. 
7. Na obrazovke sa znázornia výsledky ktoré sa uložia vo forme excel tabuľky. 
 

Meranie hustoty 

Hustota určuje hmotnosť látky pripadajúca na daný objem. Značíme ρ (ró). Čím má látka 
väčšiu hustotu, tým má pri rovnakom objeme väčšiu hmotnosť. Hustota látok sa vypočítava 
ako podiel hmotnosti a objemu. Na meranie hustoty sme mali k dispozícii merací prístroj 
METTLER TOLEDO DM40. Každá vzorka mala hmotnosť 7 ml. Rozsah teplôt pri 
meraniach bol od 10 °C po 90 °C. 
 
Postup merania: 

1. Vzorku obsahujúcu 7 ml oleja vložíme do hustomeru METTLER TOLEDO DM40. 
2. Spustíme zohrievanie vzorky od 10 °C po 90 °C. 
3. Zapíšeme hodnoty po každých nadobudnutých 5 °C. 
4. Po dokončení merania nastavíme prístroj späť na 10 °C. 
5. Prečistíme trubice prístroja acetónom a destilovanou vodou. 
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Meranie spalného tepla 

Spalné teplo (enthalpie, príp. Vnútorná energia) je teplo, ktoré na rozdiel od 
zlučovacieho tepla možno priamo zmerať. Spalné teplo udáva energiu (reakčné teplo) 
zodpovedajúce úplnému spáleniu zlúčeniny alebo prvku v kyslíku. Spalné teplo sme merali 
pomocou kalorimetra IKA C 5000. Kontrolný kalorimeter C 5000 je modulárne zložený 
systém. Jednotlivé komponenty umožňujú zostavenie viacerích variácií systému, aby bolo 
zariadenie schopné kedykoľvek sa prispôsobiť potrebám užívateľa. Každá vzorka mala 
hmotnosť 0,350 g 

Postup merania: 
1. Do bomby nalejeme 50 ml destilovanej vody. 
2. Vzorku vážiacu 0,500 g nalejeme do skleneného téglika. 
3. Niť zaviažeme o konštrukciu bomby. 
4. Ponoríme nit do vzorky olivového oleja. 
5. Hermeticky uzavrieme bombu a upevníme ju do kalorimetra. 
6. Spustíme meranie. 
7. Zapíšeme výslednú nameranú hodnotu. 
8. Vyčistíme nádobu a vylejeme destilovanú vodu. 
 

Meranie TGA 

Termogravimetrická analýza (TGA) je termodynamická metóda, ktorej základným 
princípom je meranie zmien hmotnosti analyzovanej vzorky pri jeho plynulom zahrievaní 
alebo ochladzovaní. Zmeny hmotnosti sú výsledkom odparovania, rozkladného procesu, alebo 
chemickej reakcie. Na meranie bolo použité meracie zariadenie METTLER TOLEDO 
TGA/DSC1. Rozsah teplôt pri meraniach bol od 25 °C po 700 °C začína vzorka degradovať . 
Rýchlosť chladenia bola 10 °C za 1 min. Atmosféra v ktorej prebiehali merania bol dusík. 
 
Postup merania: 

1. Zapneme merací prístroj METTLER TOLEDO TGA/DSC1. 
2. Odvážime na laboratórnej váhe 0,055 g vzorky. 
3. Vyhriatie pece na požadovanú teplotu 
4. Vzorku v zalisovanom hliníkovom tégliku vložíme do prístroja. 
5. Po ustálení hmotnosti vzorky sa zmeraná hmotnosť zapísala do softvéru Stare System 

a následne bola spustená termická analýza vzorky v uvedenom teplotnom režime. 
6. Experiment bol riadený a vyhodnocovaný prostredníctvom PC s príslušným 

softvérovým vybavením Stare software (METTLER TOLEDO). 
 
Meranie diferenčnej skenovacej kalorimetrie 

Diferenciálna skenovacia kalorimetria, alebo tiež diferenciálna kompenzačná 
kalorimetria, je metódou, pri ktorej sa skúmajú tepelné vlastnosti materiálov. Táto metóda sa 
široko využíva pre určenie teplôt topenia, sklených prechodov a kryštalizáciou najrôznejších 
materiálov. Na meranie diferenčnej skenovacej kalorimetrie sme mali k dispozícii prístroj 
DSC METTLER TOLEDO DSC 1. Rozsah teplôt pri meraniach bol od 20 °C po -60 °C. 
Rýchlosť chladenia bola 2 °C za 1 min. Atmosféra v ktorej prebiehali merania bol dusík. 

 
Postup merania: 

1. Zapneme počítač a merací prístroj DSC METTLER TOLEDO DSC 1. 
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2. Odvážime 0,045 g vzorky a vložíme ju do zalisovaného hliníkového tégliku. 
3. Téglik so vzorkou vložíme do nosiča vzoriek v meracom prístroji. 
4. Prázdnu nádobu umiestnime do referenčného držiaka. 
5. Nastavíme začiatočnú a konečnú teplotu a rýchlosť ohrevu. 
6. Zahájime analýzu a zaznamenáva sa diferenčná skenovacia kalorimetrická krivka. 
7. Koniec tepelného javu je indikovaný vrcholom na krivke. 
 

3 Výsledky a diskusia 

Viskozita 

Každá vzorka mala objem 16 ml. Použili sme vreteno ULA-0. Vzorky boli 
homogenizované ešte pred meraním. Rozsah teplôt pri ktorých bola viskozita meraná bol od 
25 – 90 °C. Merali sme kombináciu olivového so slnečnicovím olejom a olivového 
s repkovým olejom v percentuálnom pomere 90 : 10, 80 : 20 a 70 : 30. Priemer viskozity 
nezmiešanej vzorky Cabiria Toscano bol 30,38 mPa · s. Podľa výsledných priemerných 
hodnôt najlepšie obstála kombinácia olivového oleja s repkovým v pomere 70 : 30 
s priemerom 49,87 mPa · s a najhoršie obstála kombinácia olivového oleja so slnečnicovým  
v pomere 90 : 10 s priemerom 70,08 mPa · s. 
 
Tabuľka 1 Viskozita kombinácie olivového so slnečnicovým olejom, olivového s repkovým olejom a viskozita olivového oleja 
Cabiria Toscano 

 Olivový a slnečnicový olej Olivový a repkový olej  

Teplota 
(°C) 
 

90 : 10 
(mPa · s) 

80 : 20 
(mPa · s) 

70 : 30 
(mPa · s) 

90 : 10 
(mPa · s) 

80 : 20 
(mPa · s) 

70 : 30 
(mPa · s) 

Cabiria 
Toscano 
(mPa · s) 

25 71,32 68,32 66,75 66,15 64,73 61,8 68,55 

30 71,32 66,6 64,88 66,15 61,88 60,23 59,25 

35 71,32 64,43 62,63 66 59,78 58,28 49,35 

40 71,4 62,18 59,85 64,88 57,38 56,1 42,53 

45 71,63 59,78 57,9 63,53 54,98 54,3 36,22 

50 71,77 57,68 55,35 61,57 52,88 52,35 30,75 

55 72,15 55,35 53,18 59,4 50,78 50,4 26,55 

60 72,38 53,4 51,15 57,45 48,75 48,6 22,95 

65 72,3 51,3 48,82 55,43 46,73 46,8 19,95 

70 71,55 49,05 46,95 53,25 45 45 17,40 

75 69,52 47,25 45,23 51,3 43,13 43,43 15,30 

80 67,13 45,53 43,2 49,5 41,4 41,85 13,58 

85 64,88 43,57 41,55 47,48 39,97 40,2 12,15 

90 62,48 42 40,05 45,82 38,32 38,78 10,73 

Priemer: 70,08 54,75 52,68 57,71 50,41 49,87 30,38 
 

Hustota 

Homogenizované vzorky nesmeli obsahovať bublinky. Rozsah teplôt pri meraniach bol 
od 10 °C po 90 °C. Na začiatku meraní sme prístroj nastavili na 10 °C a postupne sme ho 
zohrievali na 90 °C. Údaje sme zapisovali priebežne so zohrievaním po každých 5 °C. Každá 
vzorka mala objem 7 ml. Merali sme kombináciu olivového so slnečnicovím olejom 
a olivového s repkovým olejom v percentuálnom pomere 90 : 10, 80 : 20 a 70 : 30. Priemer 
hustoty nezmiešanej vzorky Cabiria Toscano bol 0,8933 g·cm-3. Podľa výsledných 
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priemerných hodnôt najlepšie obstála kombinácia olivového oleja so slnečnicovým v pomere 
90 : 10 s priemerom 0,8936 g·cm-3 a najhoršie obstála kombinácia olivového oleja s 
repkovým  v pomere 70 : 30 s priemerom 0,8952 g·cm-3. 
 

Tabuľka 2 Hustota kombinácie olivového so slnečnicovým olejom, olivového s repkovým olejom a  hustota olivového oleja 
Cabiria Toscano 

 Olivový a slnečnicový olej Olivový a repkový olej  

Teplota 
(°C) 
 

90 : 10 
(g·cm-3) 

80 : 20 
(g·cm-3) 

0,9198 
90 : 10 
(g·cm-3) 

80 : 20 
(g·cm-3) 

70 : 30 
(g·cm-3) 

Cabiria 
Toscano 
(g·cm-3) 

10 0,9197 0,9197 0,9162 0,9195 0,9199 0,9215 0,9198 

15 0,9176 0,9178 0,9140 0,9181 0,9181 0,9190 0,9162 

20 0,9146 0,9146 0,9109 0,9152 0,9151 0,9160 0,9140 

25 0,9114 0,9116 0,9075 0,9118 0,9118 0,9127 0,9109 

30 0,9081 0,9081 0,9041 0,9084 0,9084 0,9092 0,9075 

35 0,9045 0,9046 0,9005 0,9051 0,9051 0,9058 0,9041 

40 0,9011 0,9012 0,8971 0,9015 0,9015 0,9024 0,9005 

45 0,8946 0,8975 0,8936 0,8980 0,8981 0,8989 0,8971 

50 0,894 0,8942 0,8902 0,8946 0,8946 0,8955 0,8936 

55 0,8905 0,8907 0,8867 0,8911 0,8912 0,8919 0,8902 

60 0,8871 0,8872 0,8832 0,8876 0,8876 0,8884 0,8867 

65 0,8836 0,8836 0,8797 0,8841 0,8841 0,8855 0,8832 

70 0,8801 0,8801 0,8762 0,8807 0,8807 0,8813 0,8797 

75 0,8766 0,8766 0,8727 0,8871 0,8871 0,8778 0,8762 

80 0,8731 0,8731 0,8691 0,8735 0,8737 0,8743 0,8727 

85 0,8696 0,8696 0,8652 0,8701 0,8703 0,8708 0,8691 

90 0,8656 0,8656 0,8933 0,8660 0,8663 0,8669 0,8652 

Priemer: 0,8936 0,8939 0,8937 0,8948 0,8949 0,8952 0,8933 

 
 
Spalné teplo 

Každá vzorka mala hmotnosť 0,350 g. Meranie každej vzorky osobitne trvalo 15 min. 
Počas merania jednej vzorky sme zároveň premiešavali nasledovnú vzorku pre dokonalé 
zmiešanie dvoch olejov. Meranie spalného tepla dokázalo, že najpodobnejšie hodnoty vzorky 
k základnej vzorke Cabiria Toscano s priemerom 39 357 J·g-1  bola z kombinácie olivového 
oleja s repkovým olejom v pomere 90 : 10 s priemerom 39 760 J·g-1 a najvzdialenejšia 
hodnota bola z tej istej kombinácie v pomere 80 : 20 s priemerom 40 109 J·g-1. 
Tabuľka 3 Spalné teplo olivového oleja Cabiria Toscano 

Spalné teplo (J.g-1) 

Vzorka oleja 

Cabiria 

Toscano 

 
H1 39 212 

H2 39 507 

H3 39 352 

Priemer: 39 357 
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Tabuľka 4 Spalné teplo kombinácie olivového so slnečnicovým olejom a olivového s repkovým olejom 

 Olivový a slnečnicový olej Olivový a repkový olej 

 90 : 10 
(J·g-1) 

80 : 20 
(J·g-1) 

70 : 30 
(J·g-1) 

90:10 
(J·g-1) 

80:20 
(J·g-1) 

70:30 
(J·g-1) 

H1 40 067 39 813 39 863 39 919 40 129 39 758 
H2 39 952 39 934 39 882 39 625 40 086 39 984 
H3 39 987 39 872 39 875 39 738 40 112 39 861 
Priemer: 40 002 39 873 39 873 39 760 40 109 39 867 

Hmotnosť meraných vzoriek m = 0,350 g 

 
 

 
Termogravimetrická analýza TGA 

Rozsah teplôt pri meraniach bol od 25 °C po 700 °C začína vzorka degradovať. 
Rýchlosť chladenia bola 10 °C za 1min. Atmosféra, v ktorej prebiehali merania bol dusík. 
TGA analýzou sme dokázali, že kombinácia olivového oleja s repkovým olejom má 
najpodobnejšiu teplotu straty hmotnosti k základnej vzorke Cabiria Toscano. V 
termogravimerickej analýze v porovnaní so základnou vzorkou Cabiria Toscano s priemerom 
219,93 °C obstála najlepšie kombinácia olivového oleja so slnečnicovým v pomere 80 : 20 
so začiatkom straty hmotnosti pri 194,87 °C a najhoršie kombinácia olivového oleja s 
repkovým v pomere 70 : 30 so začiatkom straty hmotnosti pri 255,71 °C. 
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Tabuľka 5 TGA analýza kombinácie olivového so slnečnicovým olejom, olivového s repkovým a TGA analýza olivového oleja 
Cabiria Toscano 

Olivový : Slnečnicový Olivový : Repkový 

Vzorka 
Tzačiatok  
(°C) 

Vzorka 
Tzačiatok  
(°C) 

Cabiria 
Toscano 

219,93 
Cabiria 
Toscano 

219,93 

90:10 251,39 90:10 195,63 

80:20 194,87 80:20 242,33 

70:30 249,81 70:30 255,71 

 
Tzačiatok - Znamená začiatok straty hmotnosti, koniec stability vzorky. 
 

Diferenčná skenovacia kalorimetria DSC 

Rozsah teplôt pri meraniach bol od 20 °C po -60 °C. Rýchlosť chladenia bola 2 °C za 
1min. Atmosféra v ktorej prebiehali merania bol dusík. Hmotnosť základnej vzorky Cabiria 
Toscano bola 45,88 mg. Kvôli približne rovnakej hustote olivového a slnečnicového oleja je 
ťažšie odhaliť pančovanie slnečnicovým olejom než repkovým olejom.  

Najlepšie výsledky dosiahla kombinácia olivového a slnečnicového oleja v pomere 90 
: 10 so začiatkom straty hmotnosti pri -12,35 °C, dosiahnutým vrcholom pri -15,00 °C, 
s koncom straty hmotnosti pri -21,09 °C a entalpiou 11,95 J·g-1. Druhý vrchol so začiatkom 
straty hmotnosti pri -39,71 °C, dosiahnutým vrcholom pri -44,16 °C, s koncom straty 
hmotnosti pri -49,18 °C a entalpiou 43,78 J·g-1. 

Najhoršie výsledky dosiahla kombinácia olivového a repkového oleja v pomere 70 : 
30 so začiatkom straty hmotnosti pri -12,82 °C, dosiahnutým vrcholom pri -17,11 
°C, s koncom straty hmotnosti pri -24,50 °C a entalpiou 8,04 J·g-1. Druhý vrchol začal strácať 
hmotnosť pri -49,51 °C, dosiahol vrchol pri -53,81 °C, skončil so strácaním hmotnosti pri –
59,10 °C a dosiahol entalpiou 35,86 J·g-1. 
 

 
 

obr. 1 Diferenčná skenovacia analýza kombinácie olivového oleja so slnečnicovým olejom 
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Graf na obrázku 1 znázorňuje najväčšiu odchýlku krivkového vrcholu ktorá bola 
nameraná pri vzorke  70 : 30 a najmenšiu odchýlku vrcholu, ktorá bola nameraná pri vzorke 
90 : 10. Všetky pomery sa porovnávali so základnou vzorkou Cabiria Toscano. 

 

 
 

obr. 2 Diferenčná skenovacia analýza kombinácie olivového oleja s repkovým olejom 

 
Graf na obrázku 2 znázorňuje najväčšiu odchýlku krivkového vrcholu, ktorá bola 

nameraná pri vzorke  70 : 30 a najmenšiu odchýlku vrcholu, ktorá bola nameraná pri vzorke 
90 : 10. Všetky pomery sa porovnávali so základnou vzorkou Cabiria Toscano. 
 

4 Záver 

Dnes je už možné si zaobstarať okrem tradičného olivového, slnečnicového, repkového či 
palmového veľké množstvo ďalších olejov, ktoré disponujú rôznymi  prospešnými 
vlastnosťami pre zdravie človeka. Okrem spomenutých olejov, je možné získať extrakt na 
výrobu oleja aj z mnohých iných potravín. Pomocou extrahovania potravín je možné v 
domácnosti použiť napríklad ľanový, avokádový alebo orechový olej. 

Venovali sme sa možnostiam uplatnenia fyzikálnych metód pri kontrole originality 
olivových olejov za pomoci využitia metód termickej analýzy. Skúmané boli nami vybraté 
vzorky olivového oleja, slnečnicového oleja a repkového oleja. Konkrétne bola zvolená jedna 
nezmiešaná vzorka olivového oleja a jeho kombinácia zo slnečnicovým olejom v pomere 90 : 
10, 80 : 20, 70 : 30  a v tých istých pomeroch zmiešaný aj olivový olej s repkovým olejom. 
Výsledky kombinovaných olejov získané z meraní sme porovnali s výsledkami nezmiešanej 
vzorky olivového oleja. Najvhodnejšou metódou sa ukázali merania diferenčnou skenovacou 
kalorimetriou, kde boli jasne viditeľné odchýlky. Dokázali sme, že slnečnicovým olejom sa 
dá lepšie pančovať než s repkovým. Najlepšie výsledky dosiahla kombinácia olivového a 
slnečnicového oleja v pomere 90 : 10 so začiatkom straty hmotnosti pri -12,35 °C, 
dosiahnutým vrcholom pri -15,00 °C, s koncom straty hmotnosti pri -21,09 °C a s entalpiou 
11,95 J·g-1. Druhý vrchol so začiatkom straty hmotnosti pri -39,71 °C, dosiahnutým vrcholom 
pri -44,16 °C, s koncom straty hmotnosti pri -49,18 °C a s entalpiou 43,78 J·g-1. 

 Na trhu je dnes veľa výrobcov a značiek olivových olejov v dôsledku toho by mal byť 
človek pozorný pri výbere olivového oleja. Pred kúpou oleja je potrebné si skontrolovať 
certifikáty originality, aby sme sa vyhli pančovanému produktu.  
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Súhrn 

Predmetom posudzovania sú metódy termickej analýzy a  zisťovanie vlastností 
olivového oleja Cabiria Toscano kombinovaného so slnečnicovým olejom Sungarden 
a repkovým olejom značky Raciol. Prvá časť práce, teoretická, je súhrn informácií 
o všeobecnom pančovaní, o pančovaní olivového oleja, o spôsoboch ako v domácnosti 
rozlíšiť pravý olivový olej od pančovaného, o viskozite, o hustote, o meraní spalného tepla, 
o termogravimetrickej analýze, o diferenčnej skenovacej kalorimetrii a o bode vzplanutia.   

V praktickej časti sme popísali materiály, prístroje a metódy ktoré sme aplikovali do 
jednotlivých meraní. Výsledky výskumu sme znázornili vo forme grafov a tabuliek. Pomocou 
porovnávania nameraných hodnôt základnej nezmiešanej vzorky s kombinovanými vzorkami 
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sme zistili, že najlepšou metódou na zistenie falšovania olivových olejov je diferenčná 
skenovacia kalorimetria. Metóda znázorňuje výkyvy medzi skúmanými vzorkami v podobe 
krivkových vrcholov. 

 
Kľúčové slová: termická analýza, olivový olej, pančovanie. 
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IMPLEMENTÁCIA 3D MODELU TECHNOLOGICKEJ 
LINKY DO SOFTVÉRU SCENE VIEWER 

MARTIN ZELEŇÁK - DOC. ING MARTIN OLEJÁR, PHD. 
 

Abstract  

Nowadays a managing system fulfills not just controlling functions but also function 
informative. The main and inseparable part of a technological progress is it's visualisation. 
Visualisation of the technological process makes it easier for it's regulation and diagnosing. 
For the better visualisation of the technological process are used detailed 3D models of 
machines and links. The purpose of this work was to make a creation , implementation and 
visualisation of the 3D technological process by using B&R Scene Viewer programme. It was 
necessary to familiarize with setting of B&R Scene Viewer, SolidWorks programme. Another 
part of this work was to program and come up with the technological process and 
subsequently it's visualisation. 

Key words: 3D, B&R, Scene Viewer, SolidWorks, visualisation, the technological process 
 

1 Úvod 

V súčasnosti sa v priemyselnej výrobe intenzívne využívajú informačné a riadiace 
systémy. Dôležitým prvkom je možnosť riadiť a sledovať technologický proces globálne, 
v reálnom čase a nielen lokálne, v rámci jedného pracoviska. Toto riadenie umožňujú 
napríklad SCADA/HMI systémy. Takto riadený technologický proces poskytuje informácie 
o aktuálnom stave a pre operátora výrazne uľahčuje riadenie technologického procesu.  

 
Na sledovanie technologického procesu slúži jeho vizualizovanie či už v 2D alebo 3D 

formáte. Vizualizácia technologického procesu umožňuje sledovať aktuálne stavy a procesy, 
ktoré práve prebiehajú a taktiež zjednodušuje diagnostiku problémov ktoré nastanú. 
Vizualizácia umožňuje otestovanie a nastavenie technologického procesu ešte pred jeho 
prvotným spustením. Pre čo najviac autentické zobrazenie a vizualizovanie technologického 
procesu sa využívajú 3D vizualizácia. Na vytvorenie 3D modelov slúžia rôzne Cad programi 
ako AutoCad, Catia alebo SolidWorks. Presné 3D modely vizualizovaného stroja alebo linky 
sú implementované do rôznych vizualizačných softvérov, ktoré sú ďalej prepojené na riadiace 
členy celého technologického procesu. 

 
Cieľom tejto práce bude upraviť 3D model technologického procesu v softvéry 

SolidWorks. Ďalej bude tento model importovaný do programu B&R Scene Viewer, v ktorom 
z tohto modelu vytvoríme celistvé objekty. Tieto objekty budú simulovať jednotlivé moduly 
reálneho zariadenia a budú riadené prostredníctvom programu Automation Studio od 
spoločnosti B&R.  
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2 Materiál a metódy 

Pre implementáciu 3D modelu technologického procesu Automatic Packing Link do 
programu B&R Scene Viewer a vytvorenie vizualizácie bude potrebné postupovať podľa 
následnej metodiky práce. Automatic Packing Link rozdelíme do 4 modulov, ktoré budeme 
importovať do programu B&R Scene Viewer samostatne. 

 
Obr. 1 Bloková schéma záznamníka času 

 Model Automatic Packing Link Fig. 1

Legenda:  
1. Vstupný modul. 
2. Manipulátor. 
3. Lisovací modul. 
4. Paletovací modul. 

Pre úpravu 3D modelu Automatic Packing Link bude použitý program SolidWorks. 
Prednosťou SOLIDWORKS je v prvom rade jednoduché a vizuálne prehľadné ovládanie. 
Užívateľské rozhranie SOLIDWORKS je intuitívne, znižuje nutné pohyby myšou a umožňuje 
kontextovo závislú interakciu s užívateľom. Ovládanie je založené na technológii SWIFT, 
ktorá redukuje potrebu opakujúcich sa úkonov, manuálnych zásahov. 

Pre zhotovenie vizualizácie Automatic Packing Link použijeme softvér B&R Scene 
Viewer. B&R Scene Viewer je 3D vizualizačný nástroj s funkciou OpenGL, ktorý pomáha 
užívateľovi pri vývoji CNC a robotických aplikácií. Softvér poskytuje editor na vytváranie 3D 
modelov. Pohyb modelov možno vizualizovať pripojením B&R Scene Viewer k cieľovému 
systému cez PVI rozhranie.  

Modely sa môžu skladať buď zo štandardných (vstavaných) typov objektov alebo  
importovaných objektov z CAD. Tieto objekty môžu byť organizované hierarchicky. To vedie 
ku kinematickým reťazcom, v ktorých sú podradené objekty vykreslené v súradnicovom 
systéme nadradených objektov.  
 

Pre vytvorenie programu, ktorý bude riadiť simuláciu zvolíme B&R Automation 
Studio.  Toto prostredie poskytuje jednoduché a kompletné programovanie. Pri vytváraní 
projektu je možná akákoľvek kombinácia jazykov. Knižnice môžu byť taktiež vytvorené vo 
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všetkých podporovaných jazykoch. Program umožňuje rozdelenie premenných na globálne - 
využívané v celom projekte, a lokálne - využívané len v programe, v ktorom sú definované. 
Balík obsahuje štandardné IEC knižnice, ktoré sú rozšírené o B&R knižnice. Všetky jazyky 
môžu pristupovať k rovnakým dátovým typom a využívať rovnaké knižnice a premenné. Pre 
jednoduchšie vytváranie a analýzu zdrojového kódu je syntax farebne rozlíšená pre všetky 
programovacie jazyky. Premenné sa môžu deklarovať počas programovania alebo v 
dialógových oknách. Ak sa v programe vyskytne chyba zobrazí sa okno s chybovým 
hlásením, dvojitým kliknutím na toto hlásenie sa otvorí príslušný programový editor, v 
ktorom je chybný riadok kódu zvýraznený. Pre podrobnejšie vysvetlenie častí programu môže 
užívateľ vkladať medzi riadky komentáre. Nízke rozlíšenie obrazovky je možné kompenzovať 
rôznym nastavením zoomu alebo použitím rôznych formátov písma. Na vytváranie 
programov v Automation Studio môžu byť použité nasledujúce jazyky: 

 
• B&R Automation Basic 
• ANSI C 
• IEC1131 programovacie jazyky:  

- IEC61131- 3 Ladder Diagram (LD)  
- IEC61131- 3 Instruction List (IL) 
- IEC61131- 3 Structured Text (ST) 
- EC61131- 3 Sequential Function Chart (SFC). (Chroustová, 2011)    

3 Výsledky a diskusia 

Modely bolo potrebné upraviť na zjednodušené zostavy a exportovať do potrebného 
formátu. Modely jednotlivých dielov a zostáv sme upravili s programe SolidWorks. Keďže do 
programu B&R Scene Viewer je možné vkladať súbory len po jednom, rozhodli sme sa pri 
exportovaní uložiť zostavy ako jeden dokument. Predtým ako sme zostavu, diel takto 
exportovali bolo potrebné odstrániť z modelu časti, ktoré sa budú pohybovať. Pohyblivé časti, 
ktoré sme vizualizovali v B&R Scene Viewer sme uložili ako samostatný súbor. Pre niektoré 
modely, napríklad pneumatických valcov, bolo potrebné namodelovať nové piestnice a staré, 
ktoré boli spolu s telom valca súčasťou jedného modelu, odstrániť.  

Napríklad pri vstupnom module bolo potrebné podávač uložiť do samostatného 
dokumentu. Taktiež bolo potrebné uložiť materiál ako samostatný dokument. Po upravení 
a rozdelení 3D modelom sme modely uložili ako *.stl súbor. Dôležité bolo pri exportovaní 
zakliknúť “Save all components of an assembly in a single file“ aby sa každý objekt zostavy 
neuložil ako samostatný *.stl súbor. 

Hlavnou náplňou práce bolo implementovať CAD súbory do B&R Scene Viewer. Po 
dokončení všetkých  potrebných úprav v SolidWorks a  exportovaní súborov do správneho 
formátu sme sa pustili do implementovania jednotlivých modulov do programu b&R Scene 
Viewer. 

Začali sme vstupným modulom.  Po rozkliknutí záložky FILE sme vybrali možnosť 
Import. Ako prvý sme sa rozhodli importovať *.stl súbor s názvom Input_belt_standard. V 
tomto súbore boli všetky časti, ktoré sa v našom výslednom Scene Viewer objekte 
nepohybovali. Importovaný súbor sa nastavil na pozíciu, ktorá má všetky súradnice nulové. 
Nastavili sme rotáciu okolo osi x (Rot X) o 90 stupňov, tak aby importovaný súbor súhlasil 
s pohľadmi, ktoré ponúka B&R Scene Viewer. Ďalej sme pre lepšiu vizualizáciu nastavili 
materiál na 10:Metal Shine. Nastavením materiálu sa zmenila textúra importovaného modelu. 
Model Input_belt_standart nám slúžil ako rodič pre všetky ďalšie importované súbory. 
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Obr. 2 Parametre Input_belt_standard 

 Parameters Input_belt_standard Fig. 2

Skôr ako sme importovali druhý *.stl súbor bolo potrebné rozhodnúť sa ako 
zabezpečiť pohyb pohyblivých častí. Aby pohyblivé časti nebolo potrebne riadiť zmenou 
pozície ale pomocou reálnej osi s presne definovanou veľkosťou. Toto nám umožnili 
predpripravené objekty priamo v programe B&R Scene Viewer.  

 
Do modelu Input_belt_Standard sme vložili objekt Prismatic joint(slider) a to tak, že 

sme v strome klikli pravým tlačidlom na súbor Input_belt_Standard. 
Vybraný objekt sa nám v strome pridal do objektu Input_belt_standard, to znamená že 

sa bude pohybovať v jeho súradnicovom systéme.  Slider, ktorý sme pridali bude slúžiť na 
pohyb podávača materiálu. Bolo potrebné nastaviť jeho presnú pozíciu. X-ovú súradnicu sme 
nemenili a zostala 0, Y-ovú súradnicu sme nastavili na hodnotu 80 a Z-ovú súradnicu na -43. 
Ďalej bolo potrebné nastaviť rotáciu podľa osy Y (Rot Y)tak, aby bol slider otočený smerom 
posuvu podávača. Geometriu, rozmery a veľkosť posuvu slider-u, sme nastavili nasledovne. 
Hodnotu pre Radius1 sme zvolili 3, pre Radius2  6 , veľkosť posuvu (Rod Height) sme 
nastavili na 28 a výšku bežca na (Cart Height) 5. Pre jednoduchšiu identifikáciu sme 
jednoduchými dvomi kliknutiami premenovali Prismatic joint (slider) na Slider1. Aby sa 
Slider1 nezobrazoval v modely, bolo potrebné ho skryť pomocou funkcie Hide Object. 
Pravým tlačidlom sme v strome klikli na objekt Slider1 a vybrali možnosť Hide Object. 

Po nastavení Slider1, ktorý bude slúžiť na posun podávača sme importovali *.stl súbor 
samotného podávača. Po importovaní sa model pridal do hlavnej scény. Aby sa podávač 
pohyboval zmenou pozíciu bežca objektu Slider1 bolo potrebné presunúť ho v strome do 
objektu Slider1. Podávač bolo potrebné osadiť na presnú pozíciu tak, aby nekolidoval s 
ostatnými objektami. Pozíciu na Y-ovej osi sme nastavili na hodnotu 2 a pozíciu na Z-ovej osi 
sme nastavili na hodnotu 10. Pre lepšie znázornenie pohyblivých časti sme zmenili farbu 
podávača (Material) na 1:Rod Matte. 

Simuláciu dopravníku sme vyriešili tak, že sme simulovali len pohyb materiálu po 
dopravníku. Pre simulovanie pohybu materiálu po dopravníkovom páse sme použili taktiež 
Prismatic joint (slider), ktorý sme vložili do Input_belt_standard. Nastavili sme pozíciu na X-
ovej osi na -115, na Y-ovej osi na 55 a na Z-ovej osi na hodnotu -43. Po vložení do 
Input_belt_Standard bolo potrebné slider zrotovať podľa pohybu dopravníku. Nastavili 
rotáciu podľa Z-ovej osi o 180 a podľa Y-ovej osi o 90 stupňov. Rozmery a veľkosť posuvu 
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slider-u, sme nastavili nasledovne. Hodnotu pre Radius1 sme zvolili 5, pre Radius2  10 , 
veľkosť posuvu (Rod Height) sme nastavili na 200 a výšku bežca na (Cart Height) 10. Pre 
jednoduchšiu identifikáciu sme Prismatic joint (slider) na Slider2. Aby sa Slider2 
nezobrazoval v modely bolo ho potrebné skryť.  

 

Obr. 3 Strom objektov. 
 Object tree. Fig. 3

Po nastavení Slider2 sme importovali *.stl súbor materiálu. Aby sa materiál pohyboval 
po Slider2 a tým aj po dopravníku, po importovaní sme ho v strome presunuli do objektu 
Slider2. Pozícia materiálu voči Slider2 bola nulová. Nastavili sme farbu (Materiál) na 5:Green 
Matte aby bolo materiál jednoduchšie identifikovať od okolia. Týmto sme importovali 
a nastavili všetky objekty vstupného modulu. 

 
Po importovaní a nastavení všetkých objektov vstupného modulu bolo potrebné 

nastaviť riadenie jednotlivých objektov. Označili sme objekt Slider1 a v záložke Mask sme 
vybrali kategóriu Real Axis. Dvojklikom na os Translation (ParID 150), alebo označením 
a presunutím pomocou tlačidla Move ParID Down, sme os vybrali. Os sa zobrazila 
v spodnom okne s prednastaveným argumentom 0. To znamená, že táto os bude riadená 
z nultého bajtu premennej, túto hodnotu tam pre Slider1 ponecháme. V stĺpci Len. sa 
zobrazila veľkosť koľko bajtov táto os zaberie.  

Masky bolo potrebné vytvárať tak, ako budú nasledovať v programe a pri riadení 
vizualizácie. Ako ďalšie sme pridali vlastnosť Visible pre objekt materiálu. Rovnako ako pri 
Slide1 sme prešli do záložky Mask kde sme vybrali kategóriu System a pridali vlastnosť 
Visible (ParID 14). Po pridaní sa argument Arg nastavil na hodnotu 0. Bolo potrebné tento 
argument zmeniť na hodnotu 4. Túto hodnotu sme získali tak, že k predchádzajúcemu 
argumentu, argumentu Real Axis pre Slider1, ktorý začínal na hodnote 0 sme prirátali jeho 
dĺžku, takže hodnotu 4. Rovnakým spôsobom akým sme pridali os k Slider1 tak pridáme os aj 
k Slider2. Po priradení osi sa argument Arg nastavil znovu na 0. Znovu bolo potrebné tento 
argument zmeniť. K predchádzajúcemu argumentu, argument Visible pre materiál, sme 
prirátali dĺžku Real Axis pre Slider2 (dĺžka 4) a dostali sme hodnotu 8.  

 
Aby sa dalo jednoducho hýbať všetkými Real Axis z jedného miesta bolo potrebné 

celý objekt uzamknúť. Uzamknutie sme vykonali tak, že sme v strome pravým tlačidlom 
klikli na názov scény a vybrali možnosť Colapse Down. 

 
Finálny model vstupného modulu v programe B&R Scene Viewer vyzeral nasledovne. 
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Obr. 4 Vstupný modul so zobrazenými objektami Slider1 a Slider2 a skrytými objektami 
materiál a podávač 

 Input module with displayed Slider1 and Slider2 objects and hidden material and Fig. 4
feeder  

 

Obr. 5 Vstupný modul so zobrazenými objektami Slider1 a Slider2 a zobrazenými objektami 
materiál a podávač 

 Input module with displayed Slider1 and Slider2 objects and displayed material and Fig. 5
feeder  
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Obr. 6 Finálny vstupný modul so skrytými objektami Slider1 a Slider2 a zobrazenými 
objektami materiál a podávač 

 Final Input module with hidden Slider1 and Slider2 objects and displayed material and Fig. 6
feeder  

Manipulátor sme vytvorili podobným spôsobom ako vstupný modul. Ako prvý sme 
importovali *.stl súbor nepohyblivých častí a postupne sme pridávali objekty z kategórie 
Joints a *.stl súbory pohyblivých častí. Pre simuláciu rotačného pohybu sme použili Revolte 
joint. Napríklad pri manipulátore, pre simuláciu otáčania celého ramena boli nastavenia pre 
Revolte joint nasledovné. Pozícia na X-ovej osi súradnicovom systéme rodiča bola -29, na Y-
ovej osi 100 a na Z-ovej osi -32. Rotácia podľa Z-ovej osi bola o 90 stupňov. Geometria mala 
nasledovné parametre. Radius 1 a 2 mal hodnotu 10 a Height 1 a 2 tiež 10. 

 
Ostatné moduly sme implementovali podobným spôsobom ako vstupný modul. 

Implementované ostatné moduly sú znázornené na nasledovných obrázkoch.  
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Obr. 7 Manipulátor so zobrazenými Joints 

 Manipulator with displayed Joints Fig. 7

 

 

Obr. 8 Finálny Manipulátor 
 Final Manipulátor Fig. 8
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Obr. 9 Lisovací modul so zobrazenými Jooints 
 Press modul with displayed Joints Fig. 9

 

Obr. 10 Finálny lisovací modul 
 Final press modul Fig. 10
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Obr. 11 Paletovací modul so zobrazenými Joints 
 Packing modul with displayed Hoints Fig. 11

 

Obr. 12 Finálny  paletovací m odul 
 Final packing modul Fig. 12

Po implementácii všetkých modulov do programu B&R Scene viewer sme v programe 
Automation Studio vytvorili program pre riadenie vstupného modulu a manipulátora. Ako 
prvé bolo potrebné vytvoriť premennú, ktorou budeme vizualizáciu riadiť. 
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Všetky Mask v programe B&R Scene Viever je možné riadiť len jednou premennou 

a keďže sme mali rôzne druhy Mask, napríklad vlastnosť Visible bola dátového typu Bool 
a Real Axis bola dátového typu Real, bolo potrebné vytvoriť štruktúrovaný dátový typ 
k danému modulu. Tento štruktúrovaný dátový typ sme nazvali Visu_input. Tento 
štruktúrovaný dátový typ obsahoval toľko členov, koľko sme v Programe Scene Viewer 
pridali masiek v záložke Mask. Ako bolo spomenuté vyššie , argumenty maskám sme 
v programe Scene Viewer pridávali tak, ako budú nasledovať pri simulácii, preto bolo 
potrebné aby členovia štruktúrovaného typu boli v takom poradí ako sme masky pridávali.  

 

Obr. 13 Štruktúrovaný dátový typ Visu_input 
 Structured data type Visu_input Fig. 13

Dáta v Automation Studio musia byť usporiadané tak, aby boli čitateľné pre procesor. 
To znamená, že typy údajov s párnou dĺžkou sa môžu začať iba na rovnakých adresách 
pamäte. Navyše, ak dĺžka dátového typu je 4 bajty a viac, môže začať iba od každej 4. adresy 
pamäte. Ak údaje nevyhovujú týmto požiadavkám, kompilátor automaticky pridáva bajty 
obsahu na zarovnanie údajov správnym spôsobom. SceneViewer však tieto pravidlá a bajty 
ignoruje. Napríklad pri vlastnosti Visible je dĺžka 1 bajt. Preto bolo potrebné v dátovom type 
Visu_input vytvoriť pole „vyhradené“ a „vyhradené1“ o veľkosti 3 bajty a dátového typu 
USINT.  Tieto polia sme umiestnili za člena, ktorý má dátový typ BOOL a ovláda vlastnosť 
Visible pre zobrazovanie materiálu v Scene Viewer. Ostatný členovia dátového typu 
Visu_input pre riadenie vstupného modulu a manipulátora boli. „Podavac“ pre ovládanie 
Slider1, ktorý vysúva podávač. „Zeton1“, ktorý ovláda vlastnosť Visible pre materiál. 
„posun_zeton1“ pre posúvanie materiálu po dopravníkovom páse. Člen “prísavka_hore_dole“ 
pre uchopenie materiálu z dopravníkového pásu. „zeton2“, ktorý riadil vlastnosť Visible 
materiálu, ktorý je prichytený na prísavke. „rotácia“ pre rotovanie ramena manipulátora 
a člena „prísavka“vodorovny_pohyb“ pre vysúvanie ramena. 

 
Následne sme vytvorili premennú dátového typu Visu_input. Okrem tejto premennej 

náš skúšobný program obsahoval premenné Start, Stop a stav.Po vytvorení programu bolo 
potrebné prepojiť B&r Scene Viewer a Automation studio. V programe Scene Viewer sme 
v záložke PVI vybrali možnosť Options. Vyplnili sme Task Name do ktorého sme vložili 
názov programu v Automation Studio. Ďalej sme vyplnili Variable name, kde sme vložili 
názov premennej z riadiaceho programu, ktorá bude riadiť simuláciu. Po nastavení PVI sme 
spustili PVI a aj program v Automation studio. 
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Obr. 14 Nastavenia PVI 
 PVI settings Fig. 14

4 Záver 

V súčasnosti automatizácia napreduje a správna vizualizácia výrobného procesu je 
dôležitá pre jeho jednoduché riadenie a diagnostivanie. V diplomovej práci sme sa snažil 
priblížiť problematiku CAD modelovania. Zaoberali sme sa CAD systémami, ich históriou 
a predstavili sme rôzne modelovacie softvéry. Ďalej sme sa venoval problematike vizualizácie 
a SCADA/HMI systémov. Predstavili sme spoločnosť B&R a ich produkt Scene Viewer 
a Automation studio. Cieľom práce bolo vytvoriť a upraviť 3D model technologického 
procesu v programe SolidWorks a implementovať tento 3D model do programu B&R Scene 
Viewer. Ďalej sme popísali tvorbu vizualizácie v programe B&R Scene Viewer a niektoré 
funkcie, ktoré program ponúka. V programe Automation Studio sme vytvorili testovací 
program, ktorého hlavnou časťou bolo vytvorenie štruktúrovaného dátového typu tak, aby 
bola možná komunikácia medzi programami B&R Scene viewer a Automation studio 

 
Pri práci sme získali poznatky ohľadom tvorenia 3D modelov a zostáv v programe 

SolidWorks. Získali sme skúsenosti s prácou v programe B&R Scene Viewer a taktiež sme si 
ujasnili ako implementovať a vytvoriť model technologického procesu tak, aby ho bolo 
možné riadiť pomocou programu. Ďalej sme získali skúsenosti s programovaním v programe 
Automation Studio od spoločnosti B&R. 
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Súhrn 

V súčasnosti riadiaci systém plní nielen riadiace funkcie, ale aj funkcie informačné. 
Základnou a neoddeliteľnou súčasťou technologického procesu je jeho vizualizácia. 

Vizualizácia technologického procesu uľahčuje jeho riadenie a diagnostikovanie. Pre 
lepšie vizualizovanie technologického procesu sa v súčasnosti používajú detailné 3D modely 
strojov a liniek. Cieľom práce je vytvorenie, implementácia a vizualizácia 3D  
technologického procesu v programe B&R Scene Viewer. Bolo potrebné oboznámiť sa s 
prostredím programu B&R Scene Viewer, SolidWorks. Vymyslieť a naprogramovať 
technologický proces a následne jeho vizualizáciu .  

Kľúčové slová: 3D, B&R Scene Viewer, SolidWorks, vizualizácia, technologický, proces,. 
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ZARIADENIE NA AUTOMATICKÉ MERANIE 
CHARAKTERISTÍK POLOVODIČOVÝCH DIÓD 
DESIGN OF AN DEVICE FOR THE AUTOMATIC 
MEASUREMENT OF SEMICONDUCTOR DIODE 

CHARACTERISTICS 
MIROSLAV ZIMERMAN – VLADIMÍR CVIKLOVIČ 

 
 
Abstract  
 

The aim of this work is to design a device designed to measure volt-ampere 
characteristics of semiconductor diodes. We use a personal computer to communicate with a 
device that adjusts the diode voltage, measures the real voltage and current flowing through 
the diode, and sends data to the computer. The main aim of this work was to select a method 
of measurement, to collect and process measured values and to plot a graph. The use of the 
microcontroller meets the requirements of accuracy and low cost. The proposed device can be 
used to test semiconductor diodes and to verify the maximum values given by the 
manufacturer that a particular diode can withstand. 

 
Key words:  semiconductor diode, microcontroller, voltage power supply, testing equipment 
 
 
 
1 Úvod  
 
  Polovodičové diódy sú základnými elektronickými prvkami, ktoré nachádzame 
takmer v každom elektronickom zariadení. Hlavnou prednosťou polovodičovej diódy je jej 
usmerňovací účinok. Okrem usmerňovania sa diódy používajú taktiež ako emitor svetla, 
svetelný a tepelný senzor, spínač alebo filter signálu. 
 Najčastejšie používané polovodičové diódy sú usmerňovacie diódy. V priepustnom 
smere dokážu zniesť desiatky ampérov. V závernom smere aj niekoľko tisíc voltov, čím 
zároveň slúžia aj ako ochranný prvok obvodu. Pri výkonových diódach sú hodnoty prúdu 
a napätia často rádovo vyššie. Najbežnejšie využitie usmerňovacích diód je v aplikáciách, kde 
treba často meniť striedavé napätie na jednosmerné. 
 
2 Materiál a metódy 
 
 Na úspešné riešenie je nutné rozdeliť zadanú úlohu na viacero krokov. 
Najdôležitejšími časťami sú pochopenie riešenej problematiky, návrh zdroja, ktorý bude 
zosilňovacieho charakteru, vývoj a návrh programu mikrokontroléra a taktiež programu, ktorý 
bude prijímať a spracúvať údaje, z ktorých vykreslí graf. Návrh schémy a dosky plošných 
spojov zosilňovacieho zdroja bude vytvorený v softvéri Eagle od firmy Autodesk. Následne 
bude doska plošných spojov vyrobená a jednotlivé súčiastky prispájkované. Softvér pre 
mikrokontrolér bude napísaný v prostredí µVision Keil a softvér pre príjem, spracovanie 
a vyhodnotenie údajov v prostredí Visual Studio. 
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Na výrobu časti zdroja pre meranie diódy zapojenej v priepustnom smere, sme vybrali 

operačný zosilňovač NE5532 (tab. 1), ktorý má nízky šum, veľké zosilnenie, minimálne 
skreslenie a najmä precíznu DC a AC charakteristiku. Má  odporúčané symetrické napájanie 
±12  V, no možno ho napájať aj nesymetricky. Využitie nachádza v medicíne, audio 
zariadeniach a automobilovom priemysle.  

Tab. 1 Parametre NE5532 

Vstupný napäťový šum 5 nV//√Hz na 1kHz 
Šírka pásma jednotného zosilnenia 10 MHz 

Strmosť 9 V/µs 
Zisk napätia 100 mV/V 

Napájacie napätie  ±5 až ±15 V 
Pracovná teplota 0 – 70 °C 

 
Nutnou súčasťou nášho zdroja je dvojica tranzistorov. Pre vyššie hodnoty elektrického prúdu, 
sme použili tranzistor TIP142 (Darlingtonove riadenie),  ktorý dokáže zniesť kolektorový 
prúd 10 A a napätie 100 V (tab. 2). Kolaboruje mu tranzistor BC547, ktorý slúži na odbudenie 
bázy prvého tranzistora. Maximálny kolektorový prúd hraničí s hodnotou 100 mA a napätie 
na dvojici kolektor – emitor má maximum pri 45 V. 

Tab. 2 Parametre TIP142 

Maximálny kolektorový prúd 10 A 
Max. napätie kolektor-emitor 100 V 
Max. napätie kolektor-báza 100 V 
Max. napätie báza-emitor 5 V 

Max. výkonová strata pri 25 °C 125 W 
Pracovná teplota -65 až +150 °C 

Pre časť na meranie diódy v závernom smere sme použili pre vstupné napätie DC-DC step-up 
menič NCH6100HV, ktorý je napájaný napätím 12 V až 24 V a výstupné napätie dosahuje 
hodnoty od 85 V do 235 V, ktorého veľkosť je možné nastavovať precíznym potenciometrom. 
Tento jednosmerný konvertor sa používa predovšetkým na napájanie digitrónov. Na reguláciu 
sme použili zapojenie OZ LM358 (tab. 3) a dvoch tranzistorov MPSA42 (tab. 4) a MJE350 
(tab. 5). LM358 je operačný zosilňovač s vysokým zosilnením a veľkou výhodou je aj 
možnosť napájania nesymetrickým napätím 3 až 32 V.  

Tab. 3 Parametre LM358 

Vstupný napäťový šum 40 nV//√Hz na 1kHz 
Šírka pásma jednotného zosilnenia 0.7 MHz 

Strmosť 0.3 V/µs 
Zisk napätia 25-100 mV/V 

Napájacie napätie  ±1.5 až ±13 V (+3 až +32 V) 
Pracovná teplota 0 – 70 °C 
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Tab. 4 Parametre MPSA42 

Maximálny kolektorový prúd 500 mA 
Max. napätie kolektor-emitor 300 V 
Max. napätie kolektor-báza 300 V 
Max. napätie báza-emitor 6 V 

Max. výkonová strata pri 25 °C 1.5 W 
Pracovná teplota -55 až +150 °C 

Tab. 5 Parametre MJE350 

Maximálny kolektorový prúd 500 mA 
Max. napätie kolektor-emitor 300 V 
Max. napätie kolektor-báza 300 V 
Max. napätie báza-emitor 5 V 

Max. výkonová strata pri 25 °C 20 W 
Pracovná teplota -65 až +150 °C 

 
Na prepínanie medzi meraním priepustného a záverného smeru sme využili relé Omron G2RL 
– 2 a tranzistor BC548. 
Na riadenie celého merania sme vybrali 8-bitový mikrokontrolér C8051F410 od výrobcu 
Silicon Laboratories (tab. 6). Disponuje 12 – bitovým AD prevodníkom s teplotným 
senzorom a dvojicou 12 – bitových DA prevodníkov. Má 256 B pamäť SRAM, 2 kB XRAM 
a 32 kB pamäť Flash. Taktiež obsahuje dva napäťové komparátory, štvoricu 
programovateľných 16 – bitových časovačov, nastaviteľnú napäťovú referenciu, vnútorný 
oscilátor s frekvenciou 24.5 MHz, programovateľné prerušenia, watchdog a 24 portov(viď 
obr. 30). Mikrokontrolér dokáže bezchybne fungovať v teplotách -40 až +85 °C. 
Komunikáciu s inými zariadeniami umožňuje SPI, SMBus, ktorý je kompatibilný s I2C, 
a UART. 

Tab. 6 Parametre ADC a DAC MCU C8051F410 

Rýchlosť vzorkovania ADC 200 ks/s 
Rozlíšenie ADC  12 bit 

Rozsah vstupného napätia 0 V - VREF  
Integrálna nelinearita ADC   ±1 LSB 

Diferenciálna nelinearita ADC ±1 LSB 
Chyba v celom rozsahu ±3 LSB 

Výstupný prúd DAC 0.25, 0.5, 1, 2 mA 
Rozlíšenie DAC 12 bit 

Integrálna nelinearita DAC   ±10 LSB 
Diferenciálna nelinearita DAC   ±1 LSB 

Chyba zisku DAC 0.05 % 
 
 
 
 
 

397 z 408DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221670



3 Výsledky a diskusia 

Návrh schémy 

Po určení požadovanej vstupnej hodnoty napätia na neinvertujúci vstup OZ, sme mohli 
pristúpiť k výpočtu požadovaného zisku, čiže koľkonásobne má operačný zosilňovač zväčšiť  
výstupné napätie. V našom prípade OZ zapojený spolu s tranzistorom TIP142, ktorý obsahuje 
Darlingtonovo zapojenie, sa jedná o neinvertujúci výkonový zosilňovač napätia UREF (obr. 1). 
Tranzistor zabezpečuje riadiť aj niekoľkoampérové prúdy. 
Reálne zosilnenie môže byť maximálne po hodnotu napájacieho napätia, takže platí 

�����	 = ��� 	
Z toho vyplýva, že pokiaľ napájame OZ napätím s hodnotou 12 V, maximálne výstupné 
napätie z OZ bude 12 V (môže byť napájaný až do 15 V). Nakoľko sa jedná o meranie 
charakteristík v priepustnom smere, rozhodli sme sa zvoliť zosilnenie AU = 10.   

	
 =	��Ý��
���� 	

Kde Au je zosilnenie, 
UVÝST je výstupné napätie OZ (napätie na záťaži), 
UVST je vstupné napätie OZ (referenčné napätie). 

Tým pádom výstupné napätie 

��Ý�� = 	
 ∗ 	���� 		
��Ý�� = 	10	 ∗ 	2,2	�	

	 	 	 	 									��Ý�� = 22	�	
Programovo je ošetrené, že pokiaľ používateľ zadá hodnotu napätia vyššiu ako je dovolené (v 
našom prípade napájacie napätie), program vypíše upozornenie a proces merania sa nespustí.  
Výpočet veľkosti spätnoväzbových rezistorov R2 a R3 (obr. 1), sme vypočítali nasledovne. 
Jeden z dvojice si určíme ľubovoľne. My sme si vybrali rezistor R3 a zvolili hodnotu 2200 Ω.  
V ideálnom prípade platí 

��� =	���� 	 
Prúd spätnoväzbovým deličom je preto 

�� =	������ =	 2,2	�
2200	�	 = 0,001			

Kde UREF je referenčné napätie OZ 
 R3 je spätnoväzbový rezistor 

A výstupné napätie je 

��Ý�� = ���� ∗ �1 + ��
���	

Kde UVÝST je výstupné napätie OZ (napätie na záťaži), 
  R2, R3 je spätnoväzbový rezistor. 
Vyjadríme R2 
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�� = �� ∗	��Ý�� 	
���� − �� =	2200	�	 ∗ 	22	�	2,2	� − 2200	�	 

Takže 

�� = 19	800	�	
Nakoľko to nie je štandardný rezistor, rozhodli sme sa použiť rezistor rady E6 s hodnotou 22 
kΩ. Samotný operačný zosilňovač síce spĺňa požiadavku výstupného napätia, no výstup 
dosahuje prúd maximálne 30 mA. Z tohto dôvodu, je dôležité použiť v nami vyrábanom 
zdroji dvojicu tranzistorov. Zdroj s použitím výkonového tranzistoru TIP142, dokáže 
krátkodobo vydržať 10 – 15 A prúdy. Pri našom meraní to absolútne postačuje. 

 
Pre záverný smer vychádzame z toho, že napätím 2 V chceme riadiť 200 V. Preto 

spätnú väzbu nastavíme tak, aby zisk Au bol rovný 100 (obr. 2).  

 

	
 =	��Ý��
���� 	

Kde Au je zosilnenie, 
UVÝST je výstupné napätie OZ (napätie na záťaži), 
UVST je vstupné napätie OZ (referenčné napätie). 

Tým pádom výstupné napätie 

��Ý�� = 	
 ∗ 	���� 		
��Ý�� = 	100	 ∗ 	2	�	

             U"Ý#$ = 200	V 
Pre výpočet spätnoväzbových rezistorov, si jeden z dvojice určíme. Zvolili sme R3 s hodnotou 
1kΩ. Potom vypočítame 

��Ý�� = ���� ∗ �1 + ��
���	

Kde UVÝST je výstupné napätie OZ (napätie na záťaži), 
  R2, R3 je spätnoväzbový rezistor. 
Vyjadríme R2 

�� = �� ∗ 	��Ý�� 	
���� − �� = 	1000	�	 ∗ 	200	�	2	� − 1000	�	 

Takže 

�� = 99	000	�	
Rezistor R2 bude mať teda hodnotu 100kΩ. Aby bolo možné dodržať hodnotu zisku, 
privádzame na tranzistor Q1 napätie 200V z nášho DC-DC meniča. Takýmto spôsobom 
zapojenia, je možné regulovať napätie. 
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Obr. 1 Schéma pre meranie priepustného smeru 

 

Obr. 2 Schéma pre meranie záverného smeru 

Meranie  

Po návrhu schémy, DPS, výrobe jednotlivých častí, programu pre mikrokontrolér a programu 
pre prácu s nameranými údajmi sme sa dostali k najvýznamnejšej časti práce, a to 
k testovaniu funkčnosti celku. Bloková schéma zariadenia je vyobrazená na obr. 3. 

 

Obr. 3 Bloková schéma celého systému  
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Testovaným subjektom bola polovodičová dióda 1N4148, na ktorej sme uskutočnili 
meranie najskôr v priepustnom smere (obr. 4) a následne aj v smere závernom. 

 

Obr. 4 Graf a tabuľka hodnôt merania 1N4148 v priepustnom smere (autor) 

Výrobca udáva v katalógovom liste maximálny prúd v priepustnom smere 500 mA. Pri našom 
meraní krátkodobo diódou tiekol prúd vyše 1A, tam samozrejme zasiahol program a meranie 
ukončil. Testovaná dióda zniesla aj takýto prúd so zachovaním funkčnosti.  
Po nameraní priepustného smeru, sme jednoducho zadali maximálnu hodnotu napätia, po 
ktoré chceme merať v závernom smere a zvolili záverný smer. Signál z mikrokontroléra 
prichádzajúci na bázu tranzistora ho otvorí, tým sa relé prepne a meraná dióda je spojená 
s časťou zariadenia merajúcou záverný smer. Výrobca udáva maximálnu hodnotu napätia 
v závernom smere 100 V, túto sme zadali. Zvolili sme 10 krokov merania, teda hodnota sa 
zvyšovala po 10 V. V každom kroku sa zmeria napätie aj prúd 10-krát a následne sa 
spriemeruje, kvôli zvýšeniu presnosti merania. Ako môžeme vidieť na obrázku 5, diódou pri 
zvyšujúcom sa napätí prechádzal vyšší prúd.  

   

Obr. 5 Graf a tabuľka hodnôt merania 1N4148 v závernom smere  

Pri dlhšom vystavení diódy napätiu 100 V došlo k prierazu PN prechodu.. Možným dôvodom 
mohla byť teplota, ktorá sa zvyšovala a vzhľadom na časovú dĺžku merania, mohol nastať aj 
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tzv. tepelný prieraz, ktorý bol spôsobený nadmerným príkonom v závernom polarizovanom 
smere (100 * 0,001 = 0,1 W – prúd s narastajúcou teplotou prudko stúpal). Aby sme pri 
meraní ďalšej diódy vylúčili „dlho trvajúce meranie“, skrátili sme dobu oneskorenia medzi 
jednotlivými krokmi zvyšovania hodnoty napätia z 1000 ms na 100 ms.  
 

Nastavovanie napätia, meranie napätia a prúdu a komunikácia 

Nami použitý mikrokontrolér, by bez vhodného programu nemohol spĺňať požadované 
funkcie. Našou úlohou bolo  vytvoriť program, za pomoci ktorého mikrokontrolér nastavuje 
napätie na vstupe OZ, meria napätie a meria prúd na záťaži, teda testovanej dióde. Nakoľko 
vykresľujeme charakteristiku, zaujíma nás celý priebeh od 0 V až po hraničnú hodnotu 
napätia. Preto musíme vykonať po každej inkrementácií nastavenie, zmeranie napätia 
a zmeranie prúdu. 
Prvoradé je však správne nastavenie konfigurácie čipu, ktoré vykonávame cez program 
Configuration Wizard 2. Nakoľko komunikujeme pomocou UART, je dôležité nastaviť 
prenosovú rýchlosť a zapnúť časovač. Všetky nastavenia mikrokontroléra vieme zapisovať 
pomocou príkazov priamo v aplikácii Keil, avšak program Configuration Wizard 2, dokáže 
toto nastavenie zjednodušiť. Vývojový diagram celého programu je na obrázku 6. 
Funkcia „Nastav napätie“ (obr. 7) nastavuje hodnotu DA prevodníka mikrokontroléra. 
Mikrokontrolér C8051F410 obsahuje 2 DA prevodníky, a preto sme jeden použili na riadenie 
časti zapojenia v priepustnom smere a druhý na smer záverný. V prvom kroku funkcie je 
nutné prenásobiť maximálnu zadanú hodnotu napätia pomocnou premennou (i * 0,01). To 
znamená, že pokiaľ máme 100 meraní, program spraví podiel maximálneho zadaného napätia 
k počtu opakovaní a vždy inkrementuje i o 1. Druhým dôležitým poznatkom, je prúdový 
charakter DA prevodníka. Nakoľko je tento výstup prúdový, musíme prepočítať napätie na 
prúd, ktorý má byť na výstupe prevodníka. Po zápise do registra, vypíšeme nastavenú 
hodnotu. 
Funkcia „Zmeraj napätie“ a „Zmeraj prúd“ (obr. 7) používa 10-bitový AD prevodník 
mikrokontroléra. Meranie v priepustnom aj závernom smere používa rovnakú sadu inštrukcií 
pre tieto funkcie. Rozdiel je len v prepočte, použitím hodnôt jednotlivých rezistorov. V oboch 
funkciách sme použili na zvýšenie presnosti merania cyklus, v ktorom opakujeme každé 
meranie 10 krát, a následne z týchto hodnôt urobíme priemer. Na prepínanie jednotlivých 
vstupov pre AD prevodník, používame analógový multiplexor. Merania uskutočňujeme voči 
internému referenčnému napätiu. Nakoľko register ADC0 sa skladá z registrov ADC0L a 
ADC0H, musíme urobiť bitový posun a následne logický súčet. 
Ďalším krokom je konverzia. 
Prepočet konverzie je nasledovný 

&���� ∗ '()*+('á	ℎ./'.0(1
4096  

Kde VREF je referenčné napätie. 
Po konverzií sme dostali hodnotu napätia, ktorú nameral AD prevodník. Toto napätie však 
ešte musíme prepočítať, podľa zapojenia. 
V prípade funkcie „Zmeraj napätie“ to bude 

�4ý67 =	�89:��98É
�< ∗ �=	

 Kde UVÝST je výsledné napätie po prepočte, 
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  UNAMERANÉ je nameraná hodnota AD prevodníkom, 
  R6, R7 sú rezistory ovplyvňujúce meranie. 
 
V prípade funkcie „Zmeraj prúd“ to bude 

�4ý67 = 	�89:��98É
�> 	

 Kde IVÝST je výsledné napätie po prepočte, 
  UNAMERANÉ je nameraná hodnota AD prevodníkom, 
  R5 je rezistor ovplyvňujúci meranie. 
Pre obe funkcie sú vo výpočtoch vybrané rezistory zo schémy zapojenia v priepustnom smere. 
Pre záverný smer, platí to isté so zmenou rezistorov (viď. priložená schéma).  

 

Obr. 6 Vývojový diagram hlavnej slučky programu  
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V programe sme taktiež vytvorili funkciu oneskorenia (časovač). Túto funkciu je potrebné 
používať v častiach programu, kde požadujeme napr. “krátke čakanie” medzi výkonom 
jednotlivých inštrukcií, ako vybitie kondenzátora alebo “rozopnutie” cievky relé. 
 Na prepínanie medzi priepustným a záverným smerom sme použili relé, ovládané cez 
výstupný port P2.0Po skončení prípadne prerušení merania sa obvod vracia do režimu 
merania v priepustnom smere. To znamená, že kontakty relé sú v polohe, ktorá spája meranú 
diódu s časťou zariadenia na meranie priepustného smeru. Dôvodom je, že v závernom smere 
môže napätie dosahovať až 200 V a môže meranú diódu poškodiť.  

 

Obr. 7 Vývojové diagramy funkcií „Nastav napätie“, „Zmerj napätie“ a „Zmeraj prúd“ 
 

Program na ovládanie a prácu s údajmi, sme vytvorili v aplikácii Microsoft Visual Studio. 
Základnou funkciou programu bolo po prijatí nameraných údajov, roztriediť ich do tabuľky a 
vykresliť graf. Pre jednoduchšiu prácu s nameranými údajmi sme vytvorili funkciu pre export 
do XLS formátu, teda ako súbor podporovaný programom Microsoft Excel.  
Komunikáciu vykonávame pomocou portu RS232. Aby sme v maximálnej možnej miere 
zamedzili strate údajov pri prenose, využili sme zásobník FIFO (first in first out). Proces beží 
na samostatnom vlákne, aby sa nám počas prenosu neprerušila komunikácia. Tento zásobník 
plníme všetkými prijatými údajmi,  následne z neho vyberáme údaje a na ďalšom vlákne 
skladáme jeden kompletný riadok v tvare #Uvst = 10 mV; Uvyst = 100 mV; Ivyst = 25 mA\n . 
Kompletné riadky vkladáme do listu.  
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Riadok po riadku z listu vyberáme a rozbíjame na menšie časti v časovači. Do tzv. „textboxu“ 
sa zobrazujú riadky kvôli kontrole. Aby k jednej triede nepristupovali dve funkcie súčasne, 
použili sme semafor, ktorý zabezpečí, že keď s triedou list pracujeme v jednej funkcií, druhá 
funkcia čaká, kým sa prvý proces neukončí. Z nami vyskladaného kompletného riadku, sme 
museli odstrániť všetky znaky, ktoré nechceme v tabuľke. Riadok sme rozdelili na dva 
reťazce. Jeden reťazec importuje do tabuľky hodnotu napätia na dióde, druhý hodnotu prúdu. 
Súčasne s pribúdajúcimi hodnotami v tabuľke sa vykresľuje graf.  
Na zobrazovanie používame ZedGraph. ZedGraph má možnosti tlače, kopírovania a 
ukladania grafu. Graf sa dá približovať, nastaviť štandardná mierka a pod. Na obr. 8 môžeme 
vidieť vývojový diagram. 

 

Obr. 8 Vývojový diagram programu pre prácu s prijatými údajmi 
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4 Záver 
 
Cieľom tejto práce, bolo navrhnutie, vyhotovenie, naprogramovanie a testovanie funkčnosti 
zariadenia ovládaného mikrokontrolérom C8051F410, ktoré slúži na meranie volt-
ampérových charakteristík polovodičových diód. Cieľom bolo taktiež vytvorenie softvéru pre 
osobný počítač, ktorým bude možné komunikovať s mikrokontrolérom obojsmerne. 
Po užívateľom zadaných hodnotách automaticky prebehne meranie, v programe sa zobrazia 
údaje a vykreslí sa graf. Zariadenie ako celok bolo rozdelené na niekoľko častí detailne 
opísaných vo výsledkoch, ktoré sa postupne zhotovili a nakoniec skompletizovali do plne 
funkčného celku. Aby bolo možné pracovať s vyhotoveným zariadením pomocou 
mikrokontroléra, využili sme jeho AD prevodník, oba DA prevodníky, časovač a pre 
komunikáciu UART. Jazyk C bol voľbou pre riadiaci program. V jazyku C# bola vytvorená 
aplikácia pre operačné systémy Windows, v ktorej je možné namerané údaje a vykreslený 
graf uložiť, kvôli ich prípadnému ďalšiemu analyzovaniu. Dosiahnuté výsledky práce 
korešpondujú s požadovanými cieľmi práce. Vyhotovené zariadenie s programovým 
rozhraním je funkčné. V budúcnosti by bolo možným riešením aj vyhotovenie symetrického 
zdroja, ktorý by tvoril súčasť zariadenia. Zjednodušilo a urýchlilo by to prípravu pred 
meraniami a najmä by ho bolo možné použiť takmer kdekoľvek s prívodom elektrickej 
energie. Ďalším rozšírením by mohlo byť pripojené úložisko, prípadne prístup na internet 
a ukladanie nameraných hodnôt na cloude, odkiaľ by ich užívateľ mohol kedykoľvek stiahnuť 
priamo cez aplikáciu. Táto aplikácia by mohla byť rozšírená aj na iné platformy a operačné 
systémy. 

 

Obr. 9 Vyhotovené zariadenie 
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Súhrn 
 
 Práca sa zaoberá konštrukčným vyhotovením zariadenia na automatické meranie 
charakteristík polovodičových diód. Cieľom bol návrh a vyhotovenie zariadenia riadeného 
pomocou vybraného typu mikrokontroléra.. Zariadenie je možné využiť na meranie testovanie 
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polovodičových diód v priepustnom, tak aj v závernom smere. Hlavným dôvodom je overenie 
maximálnych hodnôt jednotlivých veličín, ktoré udáva výrobca. V práci je zahrnutý 
a vysvetlený princíp funkčnosti hardvérovej a softvérovej časti. 
  
 
Kľúčové slová:  polovodičová dióda, mikrokontrolér, napäťový zdroj, testovacie zariadenie 
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