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ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

Gál, P. Modelování a simulace dynamických dějů 4-osého zvedacího mechanizmu : 

bakalářská práce. Ostrava : VŠB – Technická universita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra 

mechaniky, 2010, 39 s. Vedoucí práce: Szweda, J.  

Bakalářská práce se zabývá dynamickou analýzou čtyř-osého zvedacího mechanizmu. 

V první části je mechanizmus kinematicky analyzován. Modální analýza je provedena 

pomocí metody konečných prvků v programu Ansys. K nadefinování okrajových 

podmínek byla využita kinematická analýza. Modální analýza byla provedena pro několik 

poloh mechanizmu. V mechanizmu se nachází nelineární vazba, která musela být 

nahrazena. Nahrazena byla pomocí funkce coupling. Jeho použitím docházelo při 

výpočtech k výskytu vlastních tvarů, které u skutečného mechanizmu nenastanou. Pro 

odstranění těchto tvarů, byly sestaveny další modely, za účelem nalézt posloupnost deseti 

vlastních tvarů blížících se co nejvíce skutečným.V dalším výpočtu byl mechanizmus 

analyzován v přechodovém stavu. Byl charakterizován jako havarijní zastavení. Cílem 

výpočtu bylo zjistit rozkmit lavic při havarijním zastavení.  

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

Gál, P. The Modelling and Simulation of Dynamic Processes of 4-axis Lifting Mechanism : 

Bachelor Thesis. Ostrava : VŠB – Techical University of Ostrava, Fakulty of  Mechanical 

engineering, Department of  Mechanics, 2010, 39. Thesis head: Szweda, J. 

The bachelor’s thesis deals with dynamic analysis of four-axis lifting mechanism. In 

the first section of the thesis the mechanism is subjected to cinematic analysis. Mode 

analysis is executed by means of Ansys program, using finite element method. Cinematic 

analysis was used to define boundary conditions. Modal analysis was executed in order to 

define particular positions of mechanism. The non-linear bond found in the mechanism had 

to be substituted by means of coupling function. The use of this function induced the 

emergence of eigenforms which may never occur in actual mechanism. In order to 

eliminate these eigenforms additional models were established. The aim of these models 

was to find a sequence of ten eigenforms as similar to actual forms as possible. In a 

subsequent calculation the mechanism was analyzed in transition state, characterized as 

emergency shut-down. The aim of the calculation was to determine the angle of oscillation 

of the head bars in emergency shut-down. 

  


