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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá aplikací multikriteriální analýzy při výběru 

nejvhodnějšího typu regulovaného elektropohonu válečkového dopravníku. Cílem je 

zvolit optimální variantu regulovaného elektropohonu z hodnocených tří variant, a to 

jak z variant na střídavé, tak i stejnosměrné napětí, a dále ozřejmit skutečnost, proč se 

ubírá návrh regulovaných elektropohonů k technologii střídavé. V bakalářské práci je 

popsána podstata multikriteriálního rozhodování a aplikace vybraných metod pro  výběr 

zvolených variant. Na základě zjištěných výsledků jednotlivých metod je pak proveden 

výběr optimální varianty. 

 

 

Abstract 

This bachelor work oneself occupies with application of  multicriterial analyses at 

selection of the most suitable type of regulated drive of roller conveyor. The aim is to 

select optimum variants of regulated drive from three evaluated variants, both variants 

on AC voltage and DC voltage and further to elucidate the fact, why the proposal of 

regulated drive is headed to the technology AC voltage. In my bachelor work is 

described central of the problem of multicriterial analyses and application of selected 

methods for selection  of selected variants. On the basis of established results of single 

methods, the selection of optimum variant. 
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1 ÚVOD 

 Nic není jednobarevné a nežli vyjdeme vstříc budoucnosti, je nutno udělat to 

správné rozhodnutí. Mnohdy automaticky a podvědomě probíhají naše volby v denní 

realitě, aniž bychom se nad těmito rozhodnutími pozastavovali a museli si tyto pochody 

vlastního jednání zdůvodňovat. Ne vždy ale je tomu tak, a pak je nutno velmi dobře 

uvážit naše rozhodnutí a podložit jej fakty „pro“ a „proti“. Cílevědomá podložená 

rozhodnutí si dovolím označit jako inteligentní strategii, která posílí 

konkurenceschopnost, expanzi a nalezne cesty inovací ovlivňujících chod ekonomiky 

naší společnosti a dosažení vytyčeného cíle. Rozhodnutí, jakožto spojovací článek mezi 

myšlením a jednáním, předchází každému vědomému lidskému jednání. Rozhodnutí je 

tedy výsledkem rozhodovacího procesu. Bez rozhodování je nemyslitelné řešení 

reálných problémových situací. U složitějších případů se bez možnosti měřit a hodnotit 

můžeme jen stěží rozhodnout pro optimální variantu, která vede k dosažení stanovených 

cílů.  

Tato bakalářská práce si klade za cíl s využitím vhodných rozhodovacích metod 

vícekriteriálního rozhodování vyhledat optimální variantu při výběru typu regulovaného 

elektropohonu válečkového dopravníku a odpovědět na skutečnost, proč se v praxi 

realizuje mnohem více regulovaných elektropohonů  střídavé technologie.  

 Spektrum zařízení určených pro regulaci otáček elektromotoru je  velice rozsáhlé. 

Přesto základním parametrem při výběru je volba střídavého nebo stejnosměrného 

regulovaného elektropohonu. Směr v návrhu regulovaného elektropohonu se ubírá  

k technologii střídavé, u které v současnosti již finanční objem produkce střídavých 

měničů převyšuje produkci měničů pro stejnosměrné aplikace zhruba třikrát, ale i přes 

tento fakt zahrnu do hodnocených variant stejnosměrný regulovaný elektropohon 

z důvodu srovnání hodnocených variant a ozřejmění, proč produkce směřuje tímto 

směrem. 

Pro  uváděné varianty regulovaných elektropohonů byly využity již navržené 

typy. Jelikož nejen měnič je součástí regulovaného elektropohonu, ale i elektromotor a 

další příslušenství nutné k vlastní funkci celého zařízení, zahrnu do analýzy i tyto 

komponenty a provozní údržbu takovéto sestavy.  
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2 VÍCEKRITERIÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ 

2.1 Podstata teorie úloh vícekriteriálního rozhodování 

Úlohy o rozhodování, v kterých posuzuji navržené varianty, nazýváme 

vícekriteriální rozhodovaní nebo také multikriteriální analýza. Teorie vícekriteriálního 

rozhodování je založena na využívání matematických prostředků. Rozhodnutím se 

rozumí vybrání jedné varianty ze seznamu potenciálních variant, kde rozhodovací 

proces má vést k výběru optimální varianty ze stanovených kritérií, neboli, 

vícekriteriální rozhodování je modelování, ve kterém máme definovanou množinu 

variant a soubor kritérií, podle nichž budeme varianty hodnotit. Součástí modelu je i 

modelování preferencí, což znamená zohlednění představ uživatele, kterým kritériím 

dává přednost.  

Zpravidla nejobtížnějším krokem je část, kdy je nutno charakterizovat  a objasnit, 

co je považováno za tzv. optimální variantu. Různé skupiny osob upřednostňují různá 

vlastní cílená rozhodnutí a pro  posouzení stupně optimality  rozhodnutí nabízejí různá 

kritéria.  Rozhodovací úlohy jsou posuzovány podle různých kritérií, kde vedle seznamu 

kriterií, jež nepřímo formulují cíl rozhodovací analýzy, je nutno mít i množinu variant, 

z nichž rozhodnutí vybíráme. Rozhodnutím, která mají vysoký stupeň závažnosti, je 

vždy nutno věnovat mimořádnou pozornost, zvažovat zájmy krátkodobé a dlouhodobé a 

volit odpovídající varianty. Je důležité zdůraznit, že úloha vybrat jednu optimální 

variantu je těsně spjatá s úlohou seřadit varianty podle pořadí jejich kvality 

s přihlédnutím ke stejnému souboru kritérií.  

V úlohách vícekriteriálního hodnocení variant (ÚVHV) má množina 

rozhodovacích variant, kterou budu značit A, konečný počet prvků. Úvodní úkoly 

spočívající v určení hodnotících kritérií a metody získání kvantitativních údajů o 

hodnotách těchto kritérií pro jednotlivé varianty, je sestavení vyhodnocovací tzv. 

kriteriální matice. Její prvky odráží vlastnosti navržených variant na základě určitého 

souboru kritérií. V matici odpovídají řádky hodnoceným variantám a sloupce 

hodnotícím  kritériím . Prvky kriteriální matice budu označovat Yij, kde i = 1, 2, …, p  

- jsou varianty a j = 1, 2, …, k - jsou kritéria, pak můžu matici zapsat ve tvaru: 
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Všechna kritéria musí být stanovena jako maximalizační. Tím se rozumí, že daná 

varianta je tím lepší, čím je hodnota kriteria větší. Pakliže jsou některá kritéria 

v původním zadání úlohy uváděna jako minimalizační, je nutno tato kritéria 

přetransformovat tak, aby byla uváděna jako maximalizační. Jde-li např. o kritérium 

udávající spotřebu elektrické energie, kdy minimální spotřeba je hodnoceným kritériem, 

je místo něj možno pro případ úlohy zavést kritérium „maximální úspora elektrické 

energie“.  Převedením všech kritérií na stejný typ provádíme tzv. standardizaci. 

Většina programových, softwarových produktů tuto standardizaci nevyžaduje, neboť si 

program  po zadání typu kritéria provede standardizaci sám. Vícekriteriální rozhodování 

tedy vnímáme jako řadu metod, jejichž vhodným výběrem dle řešené úlohy nalezneme 

požadovaný cíl.  

2.2 Základní pojmy vícekriteriálního rozhodování 

2.2.1 Klasifikace úloh vícekriteriálního rozhodování 

Důležitým klasifikačním hlediskem je způsob zadání množiny přípustných 

variant. Je-li množina přípustných variant zadána ve formě konečného seznamu, 

hovoříme o úloze vícekriteriálního hodnocení variant. Je-li množina přípustných 

variant vymezena souborem podmínek, které rozhodovací alternativy musí splňovat, 

aby byly přístupné, hovoříme o úloze vícekriteriálního programování. Proces 

rozhodování v úlohách vícekriteriálního rozhodování spočívá v transformaci 

shromážděných informací, jež máme k dispozici, o rozhodovacích variantách a o cílech 

uživatele. Informace jsou důležitým hlediskem klasifikace úloh vícekriteriálního 

rozhodování, ať již jsou součástí zadané úlohy, nebo které byly získány v samotném 

průběhu řešení. Podle tohoto hlediska „informačního“ řadíme úlohy vícekriteriálního 

rozhodování do kategorií: 
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Úlohy s informací umožňující skalarizaci optimalizačního kritéria (s kardinální 

informací o kritériích):  

Mohlo by se zdát, že úlohy této kategorie do vícekriteriálního rozhodování 

nepatří, protože jde vlastně o úlohu jednokriteriální. Pro zařazení je důležité, že zadaná 

úloha je původně formulovaná jako vícekriteriální a je zde informace umožňující 

shrnutí více kritérií do jednoho kriteria skalárního. Teorie vícekriteriálního rozhodování 

je zde nutná k tomu, aby uvedená redukovaná kritéria na skalár byly provedena 

kvalifikovaně a aby nedošlo ke ztrátě nebo zkreslení původních informací. 

Úlohy bez informace umožňující skalarizaci:  

Úlohy této kategorie jsou jádrem teorie i praxe vícekriteriálního rozhodování. 

Základním pojmem je zde pojem nedominované řešení, které obsáhleji rozvedeme 

dále. Najít jednoznačné řešení definované jako „optimální“ je bez přijetí dalších, ne 

příliš zdůvodněných předpokladů, velmi obtížné, neboť nedominovaných řešení je 

obvykle mnoho a informace, které máme při řešení k dispozici, nám neumožňují mezi 

nedominovanými řešeními dále rozlišovat.  

 Úlohy s informací získanou v průběhu řešení:  

Obvykle je obtížné získat potřebné informace předem. Uživatel předem neví, co 

všechno je pro řešení vícekriteriálních úloh relevantní. Proto se vyvinuly postupy, které 

umožňují získat informace od uživatele v průběhu úlohy, a to zpravidla prostřednictvím 

dialogu uživatele s počítačovým programem. Potíž vyvstává při použití tzv. 

interaktivních metod, kdy uživatel na otázku kladenou počítačem neumí spolehlivě 

odpovědět. Aby uživatel získal požadovaný výsledek, je nutno do počítače vkládat 

soustavu domněnek, utříděných do logické formy požadované počítačem. Výsledek 

předložený počítačem může být potom od objektivně optimálního řešení dosti vzdálen a 

je někdy svou kvalitou sotva na úrovni řešení vybraného intuitivně přímo ze seznamu 

přípustných alternativ. 

 Parametrická řešení:  

Ne vždy jsou si uživatelé vědomi závislosti výsledného řešení na ne vždy 

spolehlivé a přesné počáteční informaci. Dávají proto přednost širšímu náhledu do 

problematiky před více či méně jednoznačným doporučením. Tato parametrická řešení  

jsou tedy zobrazení, která udávají optimální řešení jako funkci vložené informace. 
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Nevýhodou parametrického řešení je, že může být někdy pro uživatele dosti 

nepřehledné. 

2.2.2 Nedominované, optimální, kompromisní a ideální varianty 

Definice nedominované varianty: Nedominovaná varianta je taková, ke které 

neexistuje lepší ve smyslu, že by bylo možné některé hodnoty kriterií zlepšit, aniž by 

byly hodnoty jiných kritérií zhoršeny. Přesné znění definice: 

Nechť ai ≈ (yi1, y i2,…, y ik) a aj ≈ (yj1, y j2,…, y jk) jsou dvě varianty. Hovoříme, že 

varianta ai dominuje variantu aj, jestliže ai ≥ aj. Varianta a je nazývána nedominovanou, 

jestliže v množině rozhodovacích variant A neexistuje varianta, která ji dominuje. 

Množinu všech nedominovaných variant z množiny A budeme označovat AN. Hlavní 

problémy a komplikace  při řešení ÚVHV spočívají v tom, že nedominovaných variant 

bývá v typických příkladech velmi mnoho, takže samotná znalost množiny AN příliš 

k vyřešení problémů nepřispěje.  

Optimální varianta  je často používaný pojem v teorii vícekriteriálního 

rozhodování. Tento pojem, na rozdíl od pojmu nedominovaná varianta, není spojován 

s žádnou jednoznačnou a univerzální použitelnou definicí. Tímto pojmem je označena 

varianta relativně jednoznačně doporučená ke konečnému výběru  nebo k realizaci. 

Mluví-li se  o optimální variantě, je zapotřebí blíže specifikovat, v jakém smyslu je 

optimalita myšlena. Je-li shledána v množině A jediná nedominovaná varianta, je tedy 

možné bez pochybnosti označit  tuto variantu za optimální. V praxi se však setkáváme s 

tím, že typickým případem je situace, kdy je nedominovaných variant více. Je-li 

v množině  AN více variant a je nutno vybrat k realizaci jen jednu variantu, je zapotřebí 

aplikovat metody, kterými vybereme z množiny AN v jistém smyslu variantu 

reprezentativní. Varianta, která je vybrána jako reprezentativní z množiny AN, je 

nazývána variantou kompromisní. Hypotetickou nebo reálně existující variantu, která 

dosahuje ve všech námi zadaných kritériích logicky nejlepší možné hodnoty, nazýváme 

variantou ideální. Protějšek ideální varianty je varianta (hypotetická nebo skutečná), 

která má všechny hodnoty kritérií na nejnižším stupni. Takovou variantu nazýváme 

variantou bazální. Kompromisní variantu je velmi přijatelné definovat jako variantu 

z množiny AN, která má od ideální varianty nejmenší vzdálenost a analogicky naopak 

od varianty bazální má největší vzdálenost. Kompromisní varianta je tedy taková 

varianta, která má největší součet určitým způsobem normalizovaných hodnot kritérií.  
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2.3 Grafické znázornění základních pojmů  

Při vícekriteriálním hodnocení variant je velmi důležité, aby použitá metodika 

byla všem, kterých se rozhodování dotýká, srozumitelná. Grafické znázornění poskytuje 

velmi vhodný  prostředek. Ke grafickému znázornění se hodí a také se používá  

soustava hvězdicových souřadnic. Hodnotíme-li varianty podle k kritérií, bude mít 

soustava k os, na nichž budeme vynášet hodnotu kritérií. Osy začínají v bodě S a končí 

na obvodě kružnice, jejímž středem je bod S. Jednotlivé osy svírají spolu shodný úhel 

2π/k (viz obrázek 1, kde k = 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1– Hvězdicová soustava  
 

Osy očíslujeme shodně s očíslováním kritérií, která budou na nich znázorněna.  

Na každé z k os zkontrolujeme lineární stupnici, která má pro j-tou osu v počátku S 

 hodnotu minimální (např. min. = 0)  a na průsečíku osy a kružnice hodnotu maximální 

(např. max. = 1). Variantu ai ≈ (yi1, y i2,…, y ik) musíme v soustavě hvězdicových 

souřadnic znázornit tak, že na j-té ose vyneseme  hodnotu aij jako bod. Znázorňovaná 

varianta je tedy dána k-ticí bodů, z nichž každý leží na jedné ose. 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
        Obrázek 2 – Polygonální zobrazení         Obrázek 3 – Hvězdicové zobrazení 
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Protože představuje varianta ai jeden reálný objekt, spojíme soustavu bodů na 

osách, odpovídajících této variantě, v jeden obrazec.  Je-li soustava bodů spojena tak, 

aby vznikl polygon, hovoříme o tomto spojení jako o polygonálním zobrazení (viz 

obrázek 2). V případě, že jsou body spojeny tak, že vytvářejí hvězdu, nazýváme toto 

zobrazení hvězdicové (viz obrázek 3). Obrazem ideální varianty v polygonálním 

zobrazení je pravidelný n-úhelník, vepsaný do kružnice. Dvě varianty a1 a a2  jsou 

nedominované v polygonálním zobrazení, pakliže se jejich polygony vzájemně protínají 

(viz obrázek 4). Případ, kdy varianta a1 dominuje variantu a2, je znázorněn na obrázku 5. 

Hvězdicové zobrazení je při znázornění více variant v jedné soustavě souřadnic méně 

přehledné.  

 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obrázek 4 – Nedominované varianty  Obrázek 5 – Vzájemný rozdíl ploch polygonů 
 

 

Kompromisní varianty lze definovat pomocí pojmu vzdálenosti této varianty od 

ideální varianty.  V polygonálním zobrazení se nabízí měřit vzdálenosti hodnocené 

varianty od ideální varianty vzájemným rozdílem ploch polygonů obou variant (viz 

obrázek 5). Plocha, jejíž velikost vyjadřuje vzdálenost, je vyšrafována na obrázku 6. 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

              Obrázek 6 – Vyjadřuje vzdálenost ploch polygonů vyšrafováním 
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2.4 Modelování preferencí uživatele 

Modelování, to znamená vyjádření představ uživatele, čemu dává přednost. Tři 

přístupy, jak modelovat preference mezi kritérii a s tím související požadované typy 

informaci od uživatele. 

2.4.1 Aspirační úroveň 

Zadáním tzv. aspirační úrovně kritérií je od uživatele požadováno, aby vyjádřil 

svoje preference, tj., hodnoty, kterých by alespoň měla dosáhnout varianta hodnocená 

podle jednotlivých kritérií.  Ta varianta, která dosáhne alespoň požadované aspirační 

úrovně, se nazývá akceptovatelná varianta, ostatní varianty jsou neakceptovatelné. 

2.4.2 Ordinální informace 

Ordinální informací o kritériích rozumíme jejich uspořádání od nejvíce důležitého 

po nejméně důležité. 

2.4.3 Kardinální informace o kriteriích ve form ě vah 

Většina metod vícekriteriálního rozhodování vyžaduje informaci o relativní 

důležitosti jednotlivých kritérií, kterou můžeme vyjádřit  pomocí vektoru vah kritérií 

 

( ) ∑
=

≥==
k

i

ii vvv
1

0,1,v...,,v,v k21       (2.2) 

v – váha kritéria 

k – kritérium 

 

Čím je důležitost kritérií větší, tím je větší i váha. Získat od uživatele přímo 

hodnoty vah je velmi obtížné, ale existují metody, které na základě jednoduchých 

subjektivních informací konstruují odhady vah. 

 

Metoda pořadí 
Metoda pořadí vyžaduje uspořádání od nejvíce důležitého po nejméně důležité 

pořadí kritérií. Seřazeným kritériím jsou přiřazena čísla (body) k, k-1, …, 1. 

Nejdůležitějšímu kritériu je přiřazeno číslo k  (jinak celkový počet kritérií), druhému 

v pořadí  k-1 a nejméně důležitému je to číslo 1. Obecně i-tému kritériu je přiřazeno 

číslo bi. Váha i-tého kritéria se vypočte dle vzorce: 
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        (2.3) 

 

bi  – číslo (bod kriteria) 

k  – kritérium 

 

Bodovací metoda 
Bodovací metoda předpokládá schopnost kvantitativního ohodnocení důležitosti 

kritérií samotným uživatelem, umožňuje však uživateli diferencovanější vyjádření 

subjektivních preferencí než metoda pořadí. Pro zvolenou bodovací stupnici musí 

uživatel ohodnotit i-té kritérium hodnotou bi ležící v dané stupnici                            

(např. bi ∈ < 0, 100 >). Čím je důležitost kritéria větší, tím je bodové ohodnocení vyšší. 

Nemusí být volena pouze celá čísla z dané stupnice a také můžeme přiřadit stejnou 

hodnotu i více kritériím. Po přepočtení původní kriteriální matice se provádí výpočet 

vah shodně podle vzorce (2.3) jako u metody pořadí. 
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3 METODY VHODNÉ PRO POTŘEBY ANALÝZY 

3.1 Princip maximalizace užitku 

Princip vychází z konstrukce hodnoty maximalizace užitku, kterou přináší výběr 

určité varianty  na škále mezi 0 a 1. Čím je varianta vhodnější podle nějakého kritéria,  

tím je vyšší i hodnota užitku. Z hlediska všech kritérií se varianta ohodnotí celkovou 

hodnotou užitku, kterou dostaneme agregací jednotlivých dílčích hodnot užitku a 

použitím vah kritérií. 

3.1.1 Metoda váženého součtu (WSA) 

Metoda WSA (Weighted Sum Approach) je speciální verzí metod založených na 

principu maximalizace užitku. Metoda WSA se dopouští zjednodušení v tom, že 

předpokládá pouze lineární funkci užitku.  Vytvoříme normalizovanou kriteriální matici 

R = (rij), její prvky získáme z kriteriální matice Y (yij). Určíme ideální variantu H = (H1, 

H2, …, Hk) a bazální variantu D = (D1, D2, …, Dk)  vzhledem k hodnotám v kriteriální 

matici Y (yij), kde 

 

Hj = max Yij j = 1, 2, …, k        (3.1) 
           i 
 

Dj = min Yij j = 1, 2, …, k 
          i 

Normalizovanou kriteriální matici R = (rij) vytvoříme za pomoci transformačního 

vzorce 

jj

j

DH

Dy
r

ij
ij

−
−=            (3.2) 

r ij  – normalizovaná matice 

yij  – prvky kriteriální matice 

Hj  – nejvyšší hodnota kritéria 

Dj  – nejnižší hodnota kritéria 

 

Tato matice představuje matici hodnot užitku u i-té varianty podle j-tého kritéria. Dle 

vzorce (3.2) lineárně transformujeme kriteriální hodnoty tak, že rij ∈ < 0, 1 >, Dj 

odpovídá hodnota 0 a Hj odpovídá hodnota 1. Užitek z varianty ai je při použití 

aditivního tvaru vícekriteriální funkce roven 
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( ) ijji rvau
k

j
∑

=
=

1

                  (3.3) 

u (ai) – užitek varianty 

vj  – váha kritéria 

r ij  – normalizovaná matice 

 

Varianta, která dosáhne maximální hodnoty užitku, je vybrána jako „nejlepší“, nebo je 

možno seřadit varianty podle klesajících hodnot užitku.  

3.2 Princip minimalizace vzdálenosti od ideální varianty 

Dalším výpočetním principem je princip minimalizace vzdálenosti od ideální 

varianty. Ideální variantou nazýváme variantu, pro kterou všechny hodnoty kritérií 

dosahují nejlepších hodnot. Jako „nejlepší“ varianta se vybírá  taková, která je podle 

určité metriky nejblíže ideální variantě. 

3.2.1 Metoda TOPSIS 

Metoda TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal solution) 

je zástupce třídy metod minimalizace vzdálenosti od ideální varianty. Poskytuje nám 

úplné uspořádání množiny všech variant, tzn. je určena i pro výběr nejlepší varianty. 

Vstupními údaji jsou kriteriální hodnoty pro jednotlivé varianty a váhy jednotlivých 

kritérií. Kriteriální hodnoty pro jednotlivé varianty jsou uspořádány v kriteriální matici  

Y =  (yij), kde yij je hodnota i-té varianty hodnocené podle j-tého kritéria.  

 

Krok 1:  
Zkonstruujeme normalizovanou kriteriální matici R = (rij), kde pro výpočet 

normalizovaných hodnot je  užit vzorec 

 

( )
2/1
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y

y
r    i =1, 2, …, p, j = 1, 2, …, k.   (3.4) 

 

r ij  – normalizovaná matice 

yij  – prvky kriteriální matice 

p – varianty  
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Po této transformaci jsou  sloupce v matici R vektory jednotkové délky. 

 
Krok 2:  

Vypočítáme kriteriální matici W tak, že každý j-tý sloupec normalizované  

kriteriální matice  R násobíme  odpovídající váhou vj.  
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Krok 3:  
Určíme ideální variantu H = (H1, H2, …, Hk) a bazální variantu D = (D1, D2, …, 

Dk)  vzhledem k hodnotám ve vážené kriteriální matici, kde 

 
Hj = max wij j = 1, 2, …, k        (3.6) 

           i 
 

Dj = min wij j = 1, 2, …, k 
           i 

 

Krok 4:  
Výpočet vzdálenosti variant od ideální varianty 
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HjWijdi    i = 1, 2, …, p    (3.7) 

 
a vzdáleností variant od bazální varianty 
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Krok 5:  
Výpočet relativního ukazatele vzdálenosti variant od bazální varianty: 

−++

−
=

didi

di
ci     i = 1, 2, …, p    (3.9) 

 
 

Pro hodnoty ci platí: 

10 ≤≤ ic  

( )kii DDDac ...,,,0 21≈<=>=  

( )kii HHHac ...,,,0 21≈<=>=  

 

Varianty uspořádáme podle klesajících hodnot ukazovatele ci a dostaneme úplné 

uspořádání všech variant. 
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4 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PRVK Ů REGULACE 

4.1 Základní údaje výběru regulovaného elektropohonu 

Pro technologii válečkového dopravníku, pro kterou hledám z využitím 

vícekriteriálního rozhodování optimální variantu  regulovaného elektropohonu byly  

vybrány níže uvedené, již navržené varianty jejichž technické parametry jsou v tabulce 

2, kterou jsem sestavil z údajů výrobců. V přílohách 1, 3 a 6 jsou katalogové technické 

údaje jednotlivých variant měničů a v přílohách 5 a 9 jsou katalogové technické údaje 

variant elektromotorů. V tabulce 1 jsou uvedeny základní údaje návrhu. Převážná část 

zařízení regulovaných elektropohonů pochází od výrobce SIEMENS a.s., jen 

stejnosměrný elektromotor je od výrobce TES a.s. Důvodem volby zařízení těchto 

výrobců je standardizace vzhledem k již používané technologii.  

Stanovení komponentů sestav jednotlivých variant a celková cena těchto variant 

se stanovenými provozními náklady na údržbu jsou uvedeny v tabulce 3, respektive 

tabulce 4. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceny komponentů měničů jsem převzal od 

společností Siemens a.s., ceny elektromotorů a ceny jejich revize byly poskytnuty 

společností Elvin s.r.o. a náhradní uhlíkové kartáče společností ABB s.r.o. Ostatní ceny 

komponentů byly převzaty z velkoobchodu Janča s.r.o. Ceny mi byly poskytnuty 

formou nabídky, telefonicky, popř. byly převzaty z e-shopu (např. ze systému A&D 

Mall  společnosti Siemens a.s.)  

 

Název Hodnota/Údaj 
Koncepční návrh  Rozšíření stávající technologie 
Napájecí napětí sítě podniku 3 + PE AC 50Hz 500V IT 
Výkon elektromotoru  cca 30 kW 
Provozní hodiny v roce 8000 hodin 
Provedení měniče Reverzační provedení 
Komunikace měniče po sběrnici PROFIBUS 
Druh instalace Bez nebezpečí výbuchu 
Chlazení elektromotoru Přirozené - bez nuceného oběhu 
Zabudovací prostory Rozměry nejsou limitující 

 

Tabulka 1 – Základní údaje návrhu 
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Tabulka 2 – Technické parametry 



  22 

 
      

Tabulka 3 - Stanovení komponentů sestav 
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Tabulka 4 – Stanovení provozních nákladů 
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4.2 Popis hlavních prvků střídavého regulovaného elektropohonu 

4.2.1 Střídavé měniče a elektromotor          

 
SIMOVERT MASTERDRIVER VC  

Střídavý (frekvenční) měnič SIMOVERT MASTERDRIVER VC (viz obrázek 7) 

je určený k napájení a regulaci střídavých asynchronních elektromotorů. Mění třífázové 

střídavé napětí s pevnou frekvencí (50/60Hz) na třífázový točivý systém napětí 

s možnost plynule měnit hodnotu výstupního napětí a frekvence. Tak lze snadno měnit 

otáčky elektromotoru od nuly do jmenovitých. Přivedené napětí se usměrnění v 

třífázovém můstku a přes přednabíjecí obvody se stejnosměrné napětí přivede na 

kondenzátor v napěťovém meziobvodu. Střídač ze stejnosměrného napětí vytvoří 

metodou pulzně šířkové modulace (PMW), třífázový systém střídavého napětí s 

frekvencí v rozsahu od 0 Hz do 300 Hz v režimu s konstantním napětím motoru. 

Blokové schéma je zobrazeno v příloze 2. Měnič je řízen interní řídicí a regulační 

elektronikou, funkce měniče jsou realizovány prostřednictvím softwaru měniče. Jako 

ovládací jednotky slouží buď jednoduchý ovládací panel (PMU), dále je možno doplnit 

komfortní ovládací panel s textovým displejem (OPS1) nebo PC. Jako čidla otáček je 

možné použít téměř všechny druhy impulsních čidel otáček nebo analogových 

tachodynam. Modulární sestavy měniče umožňují maximální konfigurační pružnost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7  - Frekvenční měnič SIMOVERT MASTERDRIVER VC 
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MICROMASTER 440  

Taktéž i tento typ střídavého měniče MICROMASTER 440 (viz obrázek 8) je 

určen pro napájení a regulaci střídavých asynchronních elektromotorů. Princip přeměny 

třífázového střídavého napětí je shodný s měničem SIMOVERT MASTERDRIVER 

VC. Schéma měniče je zobrazeno v příloze 4. Řízení měniče je obdobné, je řízen interní 

řídicí a regulační elektronikou, funkce měniče jsou realizovány prostřednictvím 

softwaru měniče. Jako ovládací jednotky slouží buď základní ovládací panel (BOP), 

dále je možno doplnit rozšířeným ovládacím panelem s vícejazyčným zobrazením 

(AOP) nebo  rozšířeným asijským ovládacím panelem (AAOP) a samozřejmě PC. Jako 

čidla otáček je možné použít téměř všechny druhy impulsních čidel otáček nebo 

analogových tachodynam.  

 

 

Obrázek 8 - Frekvenční měnič MICROMASTER  

 

4.2.2 Střídavý asynchronní elektromotor nakrátko 

Asynchronní elektromotor (viz obrázek 9) je nejčastěji používán pro svou 

jednoduchost,  nenáročnost na údržbu, poměrně dobrou provozní spolehlivost a pro 

svou pořizovací cenu. K rozšíření přispívá i použitý rozvod el. energie střídavými 

třífázovými sítěmi. K nevýhodám patří zvláště odběr jalové energie z napájecí sítě, 

kterou potřebují pro svou činnost. Nejčastěji se v provozu používají elektromotory 

trojfázové s rotorovým vinutím nakrátko. Motor je tvořen statorem složeným z plechů, 

v jehož drážkách je uloženo vinutí, a rotorem složeným z plechů, jenž má také 

v drážkách vinutí  a jako celek je nalisován na hřídel. 
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Obrázek 9 - Střídavý asynchronní motor nakrátko 

4.3 Popis prvků stejnosměrného regulovaného elektropohonu 

4.3.1 Stejnosměrný měnič a elektromotor 

 
SIMOREG DC Master 6RA70 

Stejnosměrný měnič napětí SIEMENS SIMOREG DC Master (6RA70) (viz 

obrázek 10) je určený k napájení kotvy a buzení regulovaných stejnosměrných motorů. 

Mění třífázové střídavé napětí na napětí stejnosměrné.  U jednokvadrantových je kotva 

napájena plně řízeným můstkem a v případě čtyřkvadrantových přístrojů pak 

prostřednictvím dvou plně řízených antiparalelních můstků. Blokové schéma je 

zobrazeno v příloze 7. Napájení buzení je provedeno pomocí jednofázového 

dvoupulzního můstku viz blokové schéma v příloze 8. Řízení otáček elektromotoru 

probíhá změnou (zvyšováním) svorkového napětí kotvy z nulových hodnot až po  

jmenovité napětí elektromotoru. Jestliže chceme u stejnosměrných motorů dosáhnout 

vyšších otáček, než odpovídá jejich jmenovitému napětí, použijeme regulaci změnou 

magnetického toku, to je odbuzování. S odbuzováním se ale snižuje i moment motoru. 

Změna směru otáčení elektromotoru (reverzace) se provádí změnou směru toku proudu 

v kotvě nebo v buzení.  Měnič je řízen interní řídicí a regulační elektronikou, funkce 

měniče jsou taktéž realizovány prostřednictvím softwaru měniče. Jako ovládací 

jednotka slouží např. jednoduchý ovládací panel (PMU), dále je možno doplnit 

komfortní ovládací panel s textovým displejem (OPS1) nebo PC. Jako čidla otáček je 

opět možné použít téměř všechny druhy impulsních čidel otáček nebo analogových 

tachodynam.  Modulární sestavy měniče umožňují maximální konfigurační pružnost. 
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Obrázek 10 - Stejnosměrný měnič SIMOREG DC Master 6RA70 

4.3.2 Stejnosměrný elektromotor s cizím buzením 

Stejnosměrný elektromotor viz (obrázek 11) naopak patří mezi složitější stroje. 

Důležité vlastnosti stejnosměrných motorů jsou: jednoduchá otáčková regulace 

(napětím kotvy a budicím proudem), velký kroutící moment při malých otáčkách a 

poměrně velká výkonová i momentová přetížitelnost. Elektromotor je tvořen statorem, 

ke kterému jsou upevněny hlavní póly s budicím vinutím, pomocné póly i sběrné ústrojí 

s kartáči, a dále kotvou (rotorem), jež je složena z magnetického obvodu, komutátoru, 

vinutí a hřídele. Rozlišujeme různé druhy těchto elektromotorů podle zapojení budicího 

vinutí (buzení) vzhledem ke kotvě. V našem případě se bude jednat o elektromotor 

s cizím buzením.  

 

Obrázek 11 - Stejnosměrný hutní elektromotor řady SH od výrobce TES Vsetín  
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5 APLIKACE METOD P ŘI VOLB Ě TYPŮ EL.POHONŮ 

5.1 Stanovení hodnoticích kritérií 

Typy regulovaných elektropohonů (viz kapitola 4) označím jako varianty a1, a2 a 

a3.   

a1 – SIMOVERT MASTERDRIVER VC + 1LG4-253-8AB50 

a2 – MICTROMASTER 440 + 1LG4-253-8AB50 

a3 – SIMOREG DC MASTER 6RA70 + SHA14B 

 
Takže množina rozhodovacích variant bude  A = {a1; a2; a3}. Vhodnost typu 

regulovaného elektropohonu budu hodnotit podle níže zvolených kritérií, jež jsou 

shrnuty v tabulce 5: 

5.1.1 Popis hodnoticích kritérií 

f1:  Investiční náklady [Kč] 

Do tohoto kritéria jsou zahrnuty všechny komponenty s celkovou cenou (viz 

tabulka 3 v kapitole 4.1). Ostatní náležitosti jako montáž, kabeláž apod. 

nejsou zde uvažovány.  

f2: Provozní náklady na údržbu [Kč] 

Toto kritérium zohledňuje náklady na údržbu (viz tabulka 4 v kapitole 4.1). 

Zahrnuje pravidelné výměny a revize komponentů elektrického zařízení 

v intervalech doporučených výrobci nebo v intervalech získaných vlastními 

zkušenostmi . 

f3: Stávající zabudované řady měničů [ks] 

Jelikož z koncepčním návrhem se jedná o rozšíření stávající technologie, je 

tímto kritériem stanoveno, v jakém množství již stávající řady měničů jsou 

v organizaci zastoupeny. Přestože měniče Simoreg Master DC jsou nejvíce 

zastoupeny v organizaci, nebyly nikdy dodány jako celková sestava . Vždy 

byly pouze měněny měniče jako náhrady zastaralých typů. Vyjádření 

množství  je v kusech.  

f4: Moment setrvačnosti elektromotoru [kgm2] 

Toto kritérium charakterizuje spolu s hmotností a statickými momenty 

hmoty rozložení hmotnosti tělesa v prostoru a hodnota je uvedeno v tabulce 

2 v kapitole 4.1.  
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f5: Přetížitelnost měniče [násobek IN/čas] 

Toto kritérium charakterizuje možnost přetížení měniče nad jmenovité 

hodnoty proudu po určenou dobu a hodnota je uvedena v tabulce 2 

v kapitole 4.1. 

f6: Přetížitelnost elektromotoru [násobek IN/čas] 

Toto kritérium charakterizuje možnost přetížení elektromotoru nad 

jmenovité hodnoty proudu po určenou dobu a je uvedeno v tabulce 2 

v kapitole 4.1. 

f7: Možnosti diagnostiky [body] 

 Toto kritérium je charakterizováno možnostmi, jako například pamatované 

stavy v případě výpadku, sledování průběhu on-line, ovládatelnost při 

simulaci apod. Možnosti jsou subjektivně převedeny na hodnocení body 1 

až 5, přičemž bod 1 je nejméně možností a naopak bod 5 znamená nejvíce 

možností diagnostiky měniče. 

f8: Rozšiřitelnost (modularita) měniče [body] 

Toto kritérium charakterizuje možnost následného rozšíření stávajícího 

měniče o další doplňky a moduly (options). Možnosti byly převedeny na 

hodnocení čísly 1 až 5, přičemž bod 1 je nejméně možností a naopak bod 5 

znamená nejvíce variant rozšíření měniče. 

f9: Hmotnost motoru [kg] 

Udává hmotnost elektromotoru (viz tabulka 2 v kapitole 4.1).
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Tabulka 5 – Souhrnná tabulka zvolených kritérií   
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5.2 Určení vstupní kriteriální matice 

Jako podklad pro vyhodnocení je nutno shromáždit údaje o hodnotách kritérií pro 

jednotlivé varianty. Tato kriteria dosadím do výchozí kriteriální matice (viz obrázek 12) 

z tabulky 5. Dostanu tak kriteriální matici s primárními daty. V mém případě má 

výchozí kriteriální matice následující tvar: 

 

  f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9  
  (min) (min) (max) (min) (max) (max) (max) (max) (min)  

a1   354716 9116 20 0,837 1,36 1,5 5 5 385   

a2   341833 8414 5 0,837 1,5 1,5 2 2 385   

a3   858155 22520 60 4,5 1,5 3 5 5 2040   

Obrázek 12 – Výchozí kriteriální matice 

Kriteriální matice je sestavena s původních údajů tabulky 5, v nichž kriteria f1, f2, 

f4 a f9 jsou minimalizační.  

Abych dodržel pravidlo o tom, že všechna kriteria mají být maximalizační (viz 

kapitola 2.1), zavedu standardizaci, a to tak, že pro jednotlivá minimalizační kritéria 

určím nejhorší (nejvyšší) hodnoty. Od této nejvyšší kritériální hodnoty dané varianty 

odečtu hodnoty ostatních variant pro dané kritérium. Tím převádím ohodnocení podle 

minimalizačního kritéria na ohodnocení, o kolik jsou ostatní varianty lepší pro dané 

kritérium než varianta s nejhorší kritériální hodnotou, a tím převedu toto kritérium na 

maximalizační kritérium. Nově tak dostanu upravenou (přepočtenou) matici (viz 

obrázek 13): 

 

  f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9  
  (max) (max) (max) (max) (max) (max) (max) (max) (max)  

a1   503439 13404 20 3,663 1,36 1,5 5 5 1655   

a2   516322 14106 5 3,663 1,5 1,5 2 2 1655   

a3   0 0 60 0 1,5 3 5 5 0   

Obrázek 13 – Upravená kriteriální matice 

5.3 Grafické znázornění hodnocených variant   

Znázorním hodnocené varianty v polygonálním zobrazení dle kapitoly 2.3. 

Vhodnost variant je vyjádřena velikostí plochy, tzn., že největší plocha je nejvhodnější 

varianta. V tomto grafickém zobrazení hodnocených variant nejsou uvažovány 

důležitosti jednotlivých kritérií.  
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Pro vhodnější grafické znázornění z důvodu rozdílných číselných hodnot 

v upravené kriteriální matici (viz obrázek 13) provedu úpravu a sestavím 

normalizovanou kriteriální matici (viz obrázek 14), která vznikne z hodnot upravené 

matice, a to tak, že každou hodnotu daného kriteria podělím  nejvyšší hodnotou téhož 

kritéria. Např. pro kriterium f1, hodnotu varianty a1 podělím největší hodnotou, což 

v mém případě je hodnota varianty a2. 

 

  f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9  

a1   0,98 0,95 0,33 1,00 0,91 0,50 1,00 1,00 1,00   

a2   1,00 1,00 0,08 1,00 1,00 0,50 0,40 0,40 1,00   

a3   0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00   

 Obrázek 14 – Normalizovaná kriteriální matice  

Provedu sestrojení grafu z  hodnot normalizované kriteriální matice, v které, jak 

již bylo výše uvedeno, nejsou  uvažovány důležitosti (váhy) jednotlivých kriterií. Graf 

má následující tvar: 

 
 

Graf 1 – Polygonální zobrazení variant bez vah 
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Žádná z hodnocených variant není ostatními variantami dominována, protože se 

vzájemně protínají. Největší zobrazenou plochu zaujímá varianta a1 a je tedy 

nejvhodnější variantou . Jelikož zde nejsou uvažovány důležitosti kritérií provedeme 

stanovení vah kritérií (viz kapitola 5.4). 

 

5.4 Stanovení vah kritérií 

Subjektivním zhodnocením na základě zkušenostních údajů stanovíme důležitost 

kritéria, které je zpravidla prováděno týmem odborníků. Váhy stanoví čtyři experti 

(označení jako E1 až E4). Čím je důležitější kritérium, tím je větší i jeho váha. 

 

5.4.1 Metoda pořadí 

Kritériím jsou experty přiřazena čísla (body). Podle důležitosti byly přiřazeny 

hodnoty 9 až 1 a celkem každý expert přidělil 45 bodů. Nejdůležitějšímu kritériu je 

přiřazeno nejvíce bodů. Provedu výpočet vah dle kapitoly 2.4.3. Výsledné váhy jsou 

v tabulce 6. Váhy jsem určil na dvě desetinná místa. 

 

Kritéria f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 
E1 9 8 7 2 5 4 6 3 1 

E2 9 8 6 2 5 4 7 3 1 

E3 9 8 6 2 5 4 7 3 1 

E4 9 8 7 3 5 4 6 2 1 

Σj dílčích bodů kritérií 36 32 26 9 20 16 26 11 4 

Σj bodů kritérií 180 

          

Váhy 0,20 0,18 0,14 0,05 0,11 0,09 0,14 0,06 0,02 

Tabulka 6 – Zohlednění důležitosti metodou pořadí 

 

Provedu výpočet vážené kriteriální matice (viz obrázek 15), v které již jsou 

uvažovány důležitosti jednotlivých kritérií, a to tak, že vynásobím hodnoty kritérií 

normalizované kriteriální matice (viz obrázek 14)  určenou váhou pro dané kritérium 

(viz tabulka 6)  . Vážená kriteriální matice  má následující tvar: 
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  f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9  

a1   0,196 0,171 0,046 0,050 0,100 0,045 0,140 0,060 0,020   

a2   0,200 0,180 0,011 0,050 0,110 0,045 0,056 0,024 0,020   

a3   0,000 0,000 0,140 0,000 0,110 0,090 0,140 0,060 0,000   

Obrázek 15 – Vážená kriteriální matice metody pořadí 

Provedu sestrojení grafu z  hodnot této vážené kriteriální matice (viz obrázek 15). 

Graf má následující tvar: 

 

Graf 2 – Polygonální zobrazení variant s váhami dle metody pořadí 
 

 

Největší zobrazenou plochu s implementovanými váhami dle metody pořadí  

zaujímá opět varianta a1 a je tedy nejvhodnější variantou .
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5.4.2 Bodovací metoda 

Kvantitativně ohodnotíme kritéria podle bodovací stupnice < 0, 100 >. Kritériím 

jsou experty přiřazena čísla (body) (viz tabulka 7). Provedu výpočet vah dle kapitoly 

2.4.3. Výsledné váhy jsou v tabulce 8. Váhy jsme určili opět  na dvě desetinná místa. 

 

Kritéria f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 
E1 65 60 55 20 45 45 50 30 10 

E2 60 60 45 15 40 40 55 20 10 

E3 70 55 40 20 40 40 55 20 10 

E4 70 65 50 25 45 45 50 25 10 

Tabulka 7 – Bodování expertů metodou bodovací 

 

Kritéria f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 
E1 0,171 0,158 0,145 0,053 0,118 0,118 0,132 0,079 0,026 

E2 0,174 0,174 0,130 0,043 0,116 0,116 0,159 0,058 0,029 

E3 0,200 0,157 0,114 0,057 0,114 0,114 0,157 0,057 0,029 

E4 0,182 0,169 0,130 0,065 0,117 0,117 0,130 0,065 0,026 

Σj dílčích vah kritérií 0,727 0,658 0,519 0,218 0,466 0,466 0,578 0,259 0,110 

Σj  vah kritérií 4 

 
Váhy 0,18 0,16 0,13 0,05 0,12 0,12 0,14 0,06 0,03 

Tabulka 8 – Zohlednění důležitosti metodou bodovací 

 

Taktéž provedu výpočet vážené kriteriální matice (viz obrázek 16), v které již jsou 

uvažovány důležitosti jednotlivých kritérií, a to tak, že vynásobím hodnoty kritérií 

normalizované kriteriální matice (viz obrázek 14)  určenou váhou pro dané kritérium 

(viz tabulka 8)  . Vážená kriteriální matice  má následující tvar: 

 

 

  f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9  

a1   0,176 0,152 0,043 0,050 0,109 0,060 0,140 0,060 0,030   

a2   0,180 0,160 0,010 0,050 0,120 0,060 0,056 0,024 0,030   

a3   0,000 0,000 0,130 0,000 0,120 0,120 0,140 0,060 0,000   

Obrázek 16 – Vážená kriteriální matice metody bodovací 
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Provedu sestrojení grafu z  hodnot této vážené kriteriální matice (viz obrázek 16). 

Graf má následující tvar: 

 

Graf 3 – Polygonální zobrazení variant s váhami dle metody bodovací 

 

Taktéž největší zobrazenou plochu s implementovanými váhami dle metody 

bodovací zaujímá opět varianta a1 a je tedy nejvhodnější variantou.  

 

Při porovnání polygonálních zobrazení grafu 2 a grafu 3 je patrné, že pořadí 

variant určené již s důležitostí (váhami) kritérií je shodné. Jako nejvhodnější je 

zobrazena v polygonálním zobrazení varianta a1, která vždy zaujímá největší plochu. 

Spoléhat jen na grafické zobrazení by bylo úzkoprsé a neobjektivní. Proto aplikuji pro 

podporu mého rozhodnutí metody WSA konstruující hodnoty maximalizace užitku a 

TOPSIS určující minimální vzdálenost od ideální varianty. 
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5.5 Aplikace hodnotících metod a seřazení variant  

5.5.1 Metoda váženého součtu WSA 

V řešení této metody budu pokračovat od upravené kriteriální matice (viz obrázek 

13 v kapitole 5.2) s již maximalizačními kritérií. Při řešení metody váženého součtu 

WSA postupuji (viz kapitola 3.1.1).  

 
Určím v upravené kriteriální matici (viz obrázek 13) ideální a bazální variantu 

podle vzorce (3.1): 

 

H =  516322 14106 60 3,663 1,5 3 5 5 1655 
D =  0 0 5 0 1,36 1,5 2 2 0 

 

Dále dle transformačního vzorce (3.2) vytvořím normalizovanou kriteriální matici 

(viz obrázek 17), jejíž prvky již vyjadřují hodnoty užitku dané varianty podle některého 

kriteria. Získané váhy kritérií pomocí bodovací metody (viz kapitola 5.4.2) využiji a 

můžu již podle vzorce (3.3) určit celkové hodnoty užitku variant u (ai): 

 
 

  f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9  u (ai) 

a1   0,98 0,95 0,27 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00   0,64 

a2   1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00   0,54 

a3   0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00   0,57 
             

v =   0,18 0,16 0,13 0,05 0,12 0,12 0,14 0,06 0,03   

Obrázek 17 – Normalizovaná kriteriální matice metody WSA 

 
 Maximální hodnoty užitku u (ai) dosahuje varianta a1 a je vybrána jako 

„nejlepší“. Uspořádání variant podle maximální hodnoty užitku : 

 

a1 – SIMOVERT MASTERDRIVER VC + 1LG4-253-8AB50 

a3 – SIMOREG DC MASTER 6RA70 + SHA14B 

a2 – MICTROMASTER 440 + 1LG4-253-8AB50 
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5.5.2 Metoda minimalizace vzdálenosti od ideální varianty TOPSIS 

V řešení této metody budu opět pokračovat s upravenou kriteriální maticí (viz 

obrázek 13), která je uveden v kapitole 5.2 již s maximalizačními kritérií. Při řešení 

metody minimalizace vzdálenosti od ideální varianty postupují viz kapitola 3.2.1. 

 
Krok 1: 

Aby byly údaje srovnatelné, transformuji hodnoty upravené kriteriální matice (viz 

obrázek 13) na hodnoty normalizovaná matice R (viz obrázek 18) podle vzorce (3.4).  

 

  f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9  

a1   0,698 0,689 0,315 0,707 0,540 0,408 0,680 0,680 0,707   

a2   0,716 0,725 0,079 0,707 0,595 0,408 0,272 0,272 0,707   

a3   0,000 0,000 0,946 0,000 0,595 0,816 0,680 0,680 0,000   

Obrázek 18 – Normalizovaná kriteriální matice R metody TOPSIS 

 
Krok 2: 

Důležitost kritérií vyjádřím váhovým vektorem, v mém případě využiji váhy 

kritérií stejné jako v odstavci 5.4.2 

 

v =  0,18 0,16 0,13 0,05 0,12 0,12 0,14 0,06 0,03 
 
 
Podle vzorce (3.5) vypočtu váženou kriteriální matici W (viz obrázek 19): 
 
 

  f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9  

a1   0,126 0,110 0,041 0,035 0,065 0,049 0,095 0,041 0,021   

a2   0,129 0,116 0,010 0,035 0,071 0,049 0,038 0,016 0,021   

a3   0,000 0,000 0,123 0,000 0,071 0,098 0,095 0,041 0,000   

Obrázek 19 – Vážená kriteriální matice W metody TOPSIS 

 
Krok 3: 

Určím ve vážené kriteriální matici W (viz obrázek 19) ideální a bazální variantu 

podle vzorce (3.6): 

 

H =  0,129 0,116 0,123 0,035 0,071 0,098 0,095 0,041 0,021 

D =  0,000 0,000 0,010 0,000 0,065 0,049 0,038 0,016 0,000 
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Krok 4: 
Vypočtu vzdálenost (viz obrázek 20)  jednotlivých variant  od ideální varianty di

+ 

(i = 1, 2, …, 9) podle vzorce (3.7) a od bazální varianty di
- (i = 1, 2, …, 9) podle vzorce 

(3.8): 

 

Varianty di  
+ di  

- 

a1 0,096 0,186 

a2 0,138 0,178 

a3 0,178 0,138 

Obrázek 20 – Výpočet vzdálenosti metody TOPSIS 

 
 
Krok 5: 

Vypočtu podle vzorce (3.9), relativní vzdálenosti variant od bazální varianty ci  (i 

= 1, 2, …, 9) , jež jsou uvedeny na obrázku 21. 

 

Varianty ci 

a1 2,12066 

a2 1,47342 

a3 0,91346 

Obrázek 21 – Relativní ukazovatel vzdálenosti metody TOPSIS 

 

Nejblíže ideální variantě podle všech uvažovaných kritérií je varianta a1 a je 

vybrána jako „nejlepší“ varianta. Uspořádání variant podle vzdálenosti od ideální 

varianty: 

 

a1 – SIMOVERT MASTERDRIVER VC + 1LG4-253-8AB50 

a2 – MICTROMASTER 440 + 1LG4-253-8AB50 

a3 – SIMOREG DC MASTER 6RA70 + SHA14B 

 

V celkovém výsledku byla jak metodou maximálního užitku WSA, tak i  metodou 

minimalizace vzdálenosti od ideální varianty TOPSIS určena jako nejvhodnější varianta  

a1.  
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6 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vyhledat  optimální variantu regulovaného 

elektropohonu válečkového dopravníku a  ozřejmit skutečnost,  proč produkce v návrhu 

regulovaných elektropohonů směřuje k technologii střídavé. 

V první teoretické  části  byla popsána podstata, principy a metody úloh 

vícekriteriálního rozhodování. V druhé části byly popsány jednotlivé již navržené 

varianty regulovaných elektropohonů s jejich jednoduchou charakteristikou a 

technickými parametry, včetně ohodnocení zvolených kritérií. Třetí část byla přímá 

aplikace postupů a metod vícekriteriálního rozhodování při hodnocení navržených 

variant, z kterých vzešla „nejlepší“ varianta. 

Výsledkem aplikace vícekriteriálního rozhodování při výběru optimální varianty 

regulovaného elektropohonu válečkového dopravníku bylo stanoveno, že z navržených 

variant je nejvhodnějším typem střídavý měnič Siemens SIMOVERT MATERDRIVER 

VC společně s elektromotorem 1LG4-253-8AB5. Tato sestava regulovaného 

elektropohonu byla jak v hodnocení bez relativní důležitosti jednotlivých kritérií, tedy 

bez vah, tak i metodou maximalizace užitku WSA a metodou minimalizace vzdálenosti 

od ideální varianty TOPSIS vždy udána jako „nejlepší“, a proto je vybrána jako 

nejvhodnější. Nesporné výhody střídavé technologie proti technologii stejnosměrné jsou 

zřejmé z průběhu mého šetření v návazností na zvolená kritéria, a to obzvlášť 

v kritériích jako  je pořizovací cena investice regulovaného elektropohonu, kde ceny 

obou střídavých sestav variant a1 a a2 oproti ceně stejnosměrné sestavy varianty a3 jsou 

o více než polovinu nižší. Podíváme-li se, která z dílčích části stejnosměrné sestavy je 

nejnákladnější položkou, zjistíme, že je to elektromotor. Cena stejnosměrného 

elektromotoru je desetinásobně větší než cena střídavého elektromotoru přibližně 

stejného výkonu. Obdobné hodnocení ve výsledku dosáhne i kritérium  následných 

provozních nákladech na údržbu, kde opět je nákladnější stejnosměrná sestava. Dalšími 

skutečnostmi, které upřednostňují střídavou technologií mohou být i hodnoty momentu 

setrvačnosti a pro některé uživatele i hmotnosti elektromotoru, s kterou jsou spojeny 

samozřejmě i rozměry. Nutno dodat, že zde je uvažována jen jedna sestava 

regulovaného elektropohonu a že v případě výstavby většího množství nové technologie 

se tento cenový rozdíl technologie stejnosměrné proti střídavé znásobí a stává se 

nezanedbatelný  při realizaci.  
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Hlavním přínosem při aplikaci vícekriteriálního rozhodování byly znalosti získané 

studiem na VŠB-TUO a také zkušenosti z praxe. Vícekriteriální rozhodování poskytuje 

přehledné hodnocení, které srozumitelně podle uživatelem zadaných kritérií a jejich vah 

vyjádří hledanou „správnou cestu“. Vzhledem ke skutečnosti, že jsem nevyužíval 

k řešení žádný hotový programový produkt, ale veškeré výpočty byly prováděny 

v aplikaci Microsoft Office Excel, mohu jen souhlasit s tím, že se jedná o problematiku 

jejíž užití v praxi je zvládatelné se znalostmi  jednoduchých matematických prostředků. 

Potvrdilo se, že informace získané v průběhu vlastního šetření byly ty rozhodující a 

měly zásadní vliv na výsledek.  

Závěrem mohu konstatovat, že cíle bakalářské práce byly splněny.  Způsob 

výběru regulovaného elektropohonu zaujalo mé spolupracovníky zabývající se těmito  

návrhy, byla zvolena optimální varianta a taktéž byl provedeným šetřením   zdůvodněn 

udávaný  směr v návrhu regulovaných elektropohonů.  
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