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Anotace

Disertační  práce  se  zabývá  analýzou  a  syntézou  kinematických  vlastností  komplikovaných, 

prostorových mechanismů. V první části textu byla vypracována metodika analýzy mechanismů 

metodou  transformačních  rovnic.   Dále  je  navržena  metoda  řešení  úlohy  polohy  pro  analýzu 

mechanismů  s  cílem dosažení  co  nejvyšší  efektivity  a  tímto  snížit  výpočtové  časy.  K syntéze 

mechanismů jsou využity metody matematické teorie optimalizace, jako metoda simplexů, metoda 

BFGS,  metoda  penalizace  atd.  Pozornost  je  věnována  i  komplikacím,  které  se  během použití 

optimalizace při syntéze mechanismů vyskytují, a jsou navržena také jejich možná řešení. V rámci 

práce jsou řešeny ti problémy technické praxe, a to prohozní mechanismus tkacího stroje a dva 

mechanismy řazení. Neopomenutelným přínosem práce jsou algoritmy a procedury popsané v práci 

a v přílohách práce. 

Abstract
Subject of dissertation thesis is analysis and synthesis of mechanisms kinematical characteristics. 

Methodology of mechanisms analysis by method of transformation matrices is presented in the first 

chapter of the work. Numerical method for solving mechanisms position is suggested with respect 

to achieve high efficiency and low computing times. Optimization methods are used for synthesis of 

mechanisms. these methods are simplex method, BFGS method a method of penalties. Attention is 

also payed to complications occurring during optimization process and methods avoiding these are 

suggested. The thesis is concluded by three problems from practice. The problems describe pitching 

mechanism and two shifting mechanisms. Algorithms and procedures are presented in the work.
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1 Úvod

1 Úvod

Analýza a syntéza mechanismů se dnes provádí dvěma základními přístupy, a to buď 

použitím  multibody  systémů  nebo  analyticky,  kdy  řešitel  sám  sestavuje  matematický  model 

reprezentující mechanismus. 

Multibody  systémem  rozumíme  softwarové  prostředí,  kde  vytvoříme  prostorový 

geometrický model mechanismu. Poté nadefinujeme vazby, kterými jsou tělesa spojena a vstupní 

pohyb mechanismu. Na základě tohoto software automaticky sestaví matematický model a vyřeší 

jej. Výsledkem je video sekvence pohybu celého mechanismu. Taktéž lze sledovat vybrané veličiny 

například posunutí vybraného bodu. Na trhu je dnes mnoho multibody systémů, z nichž lze uvést 

PTC Pro/Engineer,  Adams,  ANSYS,  Simpack,  DynaFlexPro,  SAMCEF Mecano atd.  Porovnání 

těchto softwarů lze najít například v [1] nebo [2]. 

Druhou základní možností  jak zkoumat vlastnosti  mechanismů je analytický přístup, 

kdy  řešitel  sám  sestavuje  matematický  model  reprezentující  mechanismus.  Tento  matematický 

model lze sestavit několika metodami, například vektorovou metodou, geometrickou metodou nebo 

metodou transformačních rovnic. Přehled metod lze najít ve [3], [4] nebo [5]. Pro komplikované, 

prostorové mechanismy je nejvhodnější využít metodu transformačních matic. Pokud je zapotřebí 

se  zabývat  statikou  nebo  dynamikou  prostorových  mechanismů,  je  použití  této  metody  téměř 

nezbytné.

Tabulka 1.1: Srovnání multibody systémů a analytického přístupu

Multibody systémy Analytický přístup (konkrétně  
metoda transformačních matic)

Výhody

Vytvoření simulace vyžaduje méně času (zvláště 
pokud je k dispozici prostorový model).

Lepší vizualizace pohybu mechanismu.

Zobrazení kolizí těles.

Model je efektivnější (výpočtové 
časy jsou nižší).

Snadná parametrizace modelu.

Jednoduchá syntéza.

Nevýhody

Vysoké pořizovací náklady na zakoupení licence 
softwaru.

Často obtížná syntéza.

Nepřímý kontakt s matematickým modelem.

Pokud simulace pohybu havaruje, je často 
obtížné zjistit příčiny.

Více nároků na řešitele.

Délka vytvoření simulace je silně 
závislá na schopnostech řešitele.

Problematická vizualizace.
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1 Úvod

Každý z těchto dvou přístupů má svoje klady i zápory,  jejichž shrnutí je popsáno v 

tab.1.1. Ze srovnání uvedeného v tabulce je zřejmé, že každý přístupy je vhodný pro jiný typ práce s 

mechanismy.  Multibody  systémy  je  vhodné  využít  zvláště  ve  chvíli,  kdy  máme  k  dispozici 

prostorový model, máme již konkrétní představu o rozměrech mechanismu a potřebujeme rychle 

získat představu o vlastnostech mechanismu. Naopak podrobně zkoumat vlastnosti mechanismu, tak 

je vhodné využít analytické metody. Nejvýznamnější výhodou analytických metod je přímý kontakt 

s matematickým modelem, takže lze získat jakoukoli veličinu. Naopak u multibody softwarů jsme 

omezeni  tím  co  nám  programové  prostředí  dovoluje.  Nezanedbatelné  je  také  hledisko  ceny 

softwaru. Ceny mutlibody softwarů se pohybují v řádech stovek tisíců korun a více. Při sestavení 

vlastního matematického modelu stačí mít k dispozici pouze základní výpočetní software, například 

tabulkový procesor, který lze pořídit i jako freeware. 

Tento text se dále soustředí na analytický přístup analýzy a syntézy mechanismů a jejich 

kinematických  vlastností.  Dynamikou  mechanismů  se  zabývá  práce  pouze  okrajově.  Práce  s 

multibody systémy je popsána pouze krátce a slouží hlavně pro srovnání výsledků.

2 Cíle disertační práce

Cíle  disertační  práce  vyplynuly  ze  zkušeností  školitele  a  doktoranda  a  současně  z 

provedené rešerše stavu poznání v oblasti analýzy a syntézy mechanismů.

Po provedení  rešerše zjistil  autor,  že  v prostudovaných zdrojích  postrádá  metodiku, 

která by srozumitelně popisovala postup analýzy prostorových mechanismů a byla tudíž přístupná 

široké technické veřejnosti, a to včetně návodu a návrhu matematického řešení úlohy polohy.

Oblast  syntézy mechanismů je  detailně  prozkoumána u analytických metod,  jako je 

například kolokační  metoda, viz [3], [4], [5] a [14]. Naopak využití numerických optimalizačních 

metod k syntéze mechanismů není v literatuře prezentována dostatečně. Dostupné texty jsou buď 

zastaralé,  viz [7]  a [8], nebo  nepodávají  popis  využití  optimalizačních  metod  při  syntéze 

mechanismů, viz [9] nebo [10].

Z obou výše uvedených závěrů rešerše vyplynula nutnost průzkumu stavu aktuálního 

vývoje  matematické  teorie  optimalizace  a  řešení  soustav  nelineárních,  algebraických  rovnic. 

Dostupných materiálů a metod je mnoho a je zapotřebí tyto srovnat a vybrat metody vhodné pro 

užití  v  oblastech  syntézy  mechanismů.  Také  je  nutné  doporučit  nastavení  hodnot  volitelných 

parametrů jednotlivých metod.
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2 Cíle disertační práce

Z  těchto poznatků odborné rešerše vyplynuly následující cíle disertační práce:

1.  Sestavit  srozumitelnou  metodiku  analýzy  složitých  prostorových  mechanismů  

metodou transformačních matic, která bude přístupná pro běžnou technickou veřejnost.

2. Navrhnout a popsat matematickou metodu pro řešení úlohy polohy.

3. Provést implementaci optimalizačních algoritmů s omezením i bez omezení  do úloh  

syntézy mechanismů a tyto metody srovnat.

4.  Aplikovat  výše  uvedené  postupy  a  metody  na  konkrétních  problémech  technické  

praxe.

3 Analýza kinematických vlastností prostorových mechanismů

V  úvodní  části

disertační práce je zpracována

metodika  analýzy  struktury  a

kinematických  vlastností

mechanismů  včetně.  Důraz  je

kladen  na  srozumitelnost  a

aplikovatelnost na problémy z

technické  praxe.  Často  je

využito  vysvětlení  na

jednoduchých  příkladech,  z

důvodů větší názornosti a tím i

lepšího  porozumění

problematice.  Vzhledem  k

omezenému  rozsahu

autoreferátu nelze zde publikovat  celou metodiku a  publikovat  pouze její  části  nelze z  důvodu 

narušení komplexnosti.

Autor  v  této  části  práce  navrhuje  zavedení  matice  převodu  transformační  matice  a 

matice derivace převodu. Což znamená, že při výpočtu rychlostí  a zrychlení členů mechanismů 

využívá numerické derivace, což vede ke značnému zjednodušení práce řešitele a současně také ke 

sníženi pravděpodobnosti toho, že se řešitel dopustí chyby.
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4 Syntéza mechanismů

4 Syntéza mechanismů

Syntézou mechanismů rozumíme postup, kterým hledáme rozměry nebo jiné parametry 

mechanismu tak, aby soustava plnila požadovanou funkci nebo měla žádané vlastnosti. Rozměry 

nebo parametry mechanismu, jejichž hodnoty budeme procesem syntézy hledat, budeme nazývat 

ladicí parametry. Pro ladicí parametry je možno použít termínu proměnné návrhu nebo návrhové 

proměnné. Ladicí parametry budou řazeny do vektoru a značeny x. Velikost vektoru x a současně 

počet ladicích parametrů bude značen n 

x∈ℝn . (4.1)

Počet ladicích parametrů n budeme nazývat rozměr úlohy syntézy nebo rozměr optimalizační úlohy.

V tomto textu se omezíme na syntézu pouze kinematických vlastností mechanismů.

Syntéza mechanismů lze rozdělit do těchto základních skupin:

1. Grafické metody – byly využívány dříve zvláště u rovinných mechanismů a dnes 

se již téměř nevyužívají, blíže viz [16].

2. Analytické metody – jedná se o skupinu metod, například metoda kolokační, kde 

hledáme pro n poloh mechanismu n ladicích  parametrů.

3. Implementace  optimalizačních  metod  –  k  syntéze  mechanismů  lze  využít 

optimalizační  metody,  kdy  lze  optimalizovat  jakoukoli  vlastnost  soustavy  v 

libovolném počtu jejích poloh.

Analytické  metody,  které  jsou  v  literatuře  detailně  zmapovány,  jsou  pro většinu 

technických  problémů  nedostatečné,  protože  jsou  omezeny  počtem  zkoumaných  poloh  a  jim 

odpovídajícím  počtem ladicích  parametrů.  Naopak  využití  moderních  optimalizačních  metod  k 

syntéze mechanismů umožňuje navrhnout jakýkoli počet ladicích parametrů tak, aby se pohybovaly 

co nejblíže žádané trajektorii, a to během celého pracovního cyklu. Zde je patrná výhoda využití  

optimalizačních, kde nejsme limitování žádnými omezeními. 

4.1 Formulace optimalizačního problému při syntéze mechanismů

Nejprve popišme názorně formulaci optimalizačního problému nejprve na příkladu z 

obr. 3.1, kde je zobrazen mechanismus skládající se z čtyřech členů. Cílem syntézy je, aby se bod A 

členu 4 pohyboval po žádané neboli cílové trajektorii. Je dovoleno měnit délku členu 2 a 3 s tím, že 
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4 Syntéza mechanismů

člen 3 nesmí být delší než dovolená hodnota  l3max. Délky l2 a  l3 jsou ladicími parametry soustavy, 

které uspořádáme do vektoru ladicích parametrů x 

x=[l 2

l 3] , (4.2)

takže rozměr optimalizační úlohy je 

n=2. (4.3)

Nyní, abychom mohli přejít k optimalizaci, je třeba stanovit funkci, která bude číselně 

vyjadřovat, zda se mechanismus pohybuje po žádané trajektorii spíše však jak blízko této trajektorie 

se  pohybuje.  Funkce  bude  dále  nazývána  cílová  funkce  a  bude  značena  F.1 Cílovou  funkci 

stanovíme tak, že její minimum odpovídá optimu. Optimem bychom u úlohy z obr.  3.1 nazývali 

stav,  kdyby bod  A přesně kopíroval cílovou trajektorii vyznačenou červeně. Pro tento konkrétní 

případ  musí  být  cílová  funkce  vypočtena  z  odchylek  skutečné  a  cílové  trajektorie  a  může být 

formulována jako 

F l 2 , l 3=F  x =1
22

2k
2 , (4.4)

kde  k je počet  poloh mechanismu,  ve kterých provádíme výpočet  odchylky skutečné od cílové 

trajektorie. Z definice cílové funkce vyplývá, že je nutno vyhodnotit úlohu polohy mechanismu v k 

polohách.  Kvadráty  jsou  v  cílové  funkci  z  důvodu  toho,  že  chceme  minimalizovat  i  záporné 

odchylky. Nutno poznamenat, že z matematických důvodů jsou kvadráty pro optimalizaci vhodnější 

než  absolutní  hodnoty  (vznik  nehladkých  a  tudíž  nediferencovatelných  funkcí).  Pro  úplnost 

charakterizujme cílovou funkci z hlediska vstupů a výstupů, a to   

F x :ℝ2ℝ , (4.5)

což znamená, že argumentem cílové funkce je reálný vektor ladicích parametrů se dvěma prvky a 

výsledkem funkce je reálná skalární hodnota. 

Dále  nesmíme  zapomínat  na  to,  že  jsme  limitováni  při  výběru  hodnoty  ladicího 

parametru l3 tak, že 

l 3≤l 3max  l 3−l3max≤0. (4.6)

Tato limitace volby ladicího parametru se nazývá v optimalizaci omezovací podmínky nebo pouze 

omezení. 

Nyní  lze  formulovat  úlohu  optimalizace  pro  uvedený  příklad  z  obr.  3.1.  Úlohou 

1 Pro cílovou funkci je též vžitý název cenová funkce
- 5 -



4 Syntéza mechanismů

optimalizace je nalézt ladicí parametry  l2 a  l3 tak, aby hodnota cílové funkce  F byla minimální a 

současně nesmí být porušena podmínka omezení 4.6.

Obecná formulace úlohy optimalizace

Formulaci  úlohy  optimalizace  zobecněme  a  definujme  matematicky  –  optimalizace  je 

minimalizace cílové funkce prostřednictvím ladicích parametrů tak, abychom současně dodrželi podmínky 

omezení.  Označíme-li  vektor  n ladicích parametrů jako  x ∈ℝn a cílovou funkci jako  F:  ℝn →  ℝ,  lze 

formulovat úlohu matematické optimalizace jako hledání optimálního vektoru ladicích parametrů, 

který označíme xmin, což lze zapsat jako 

x min : min
x∈R n

F  x      omezeno  hi x ≤0,  kde  i=1r
g j x =0,  kde  j=1s

, (4.7)

kde  hi(x) jsou nerovnostní podmínky omezení a  gj(x) jsou rovnostní podmínky omezení a  r a  s 

označují jejich počty.

Z hlediska matematiky je nezbytné úlohy optimalizace dělit na:

1. Optimalizace bez omezení – chybí omezovací podmínky hi(x) a gj(x).

2. Optimalizace s omezením – existují omezovací podmínky hi(x) a gj(x).

Algoritmy těchto dvou typů optimalizačních úloh se liší a proto je zcela nezbytné toto 

rozdělení zásadně dodržovat. 

Charakteristika cílových funkcí a omezovacích podmínek v syntéze mechanismů

Nyní si všimněme charakteru cílové funkce F, jak je definována v 4.4. Tento typ cílové 

funkce, kdy pracujeme s odchylkami trajektorií, se při syntéze mechanismů vyskytuje velice často. 

Dále je  nezbytné si  uvědomit,  že  pro jeden výpočet  cílové funkce je  potřeba vyhodnotit  úlohu 

polohy mechanismu v několika polohách, což je další typický rys cílových funkcí mechanismů. 

Cílová funkce F je vždy silně nelineární funkcí ne z důvodu užití kvadrátů, ale samotné 

hodnoty odchylek jsou nelineárními funkcemi ladicích parametrů. Hodnotu odchylky pro konkrétní 

hodnoty ladicích  parametrů  získáme vyřešením funkce  polohy mechanismu,  která  je  vyjádřena 

nelineární  soustavou  rovnic.  Vzhledem  k  nelinearitě  funkce  nelze  využít  metody  lineární 

optimalizace.

Dále konstatujme, že hodnoty odchylek nejsou dány explicitně ale implicitně, protože 

hodnotu odchylky získáme vyřešením nelineární soustavy rovnic a proto nelze analyticky stanovit 
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4 Syntéza mechanismů

hodnotu  derivace cílové funkce podle některého z  ladicích  parametrů.  Pokud hodnotu  derivace 

potřebujeme,  tak  ji  musíme  získat  numericky,  což  je  z  hlediska  výpočetního  času  drahé.  Toto 

znamená značné omezení při výběru optimalizační metody.

Takže souhrnně lze říci, že cílová funkce při syntéze mechanismů je silně nelineární a 

nejsme schopni analyticky určit její derivace. Z tohoto také vyplývá, že terén cílové funkce bude 

dosti komplikovaný a proto bude mít mnoho lokálních minim.

Omezovací  podmínky  jsou  téměř  vždy  nerovnostního  typu,  což  vyplývá  z  jejich 

praktické podstaty, protože většina omezení pochází z toho, že mechanismus se může pohybovat 

pouze  v  omezeném  prostoru  (tzv.  hledisko  zástavby).  Omezovací  podmínky  jsou  mohou  být 

nelineární. 

4.2 Optimalizace bez omezovacích podmínek

Pro aplikaci syntézy mechanismů byly autorem vybrány jako nejvhodnější dvě metody, , 

které  se  principiálně liší  a  lze říci,  že  obě  reprezentují  dvě velké skupiny optimalizačních  metod. 

Metoda Nelder-Mead patří do skupiny metod přímého vyhledávání, což jsou metody, které nevyužívají 

derivace  cílové  funkce.  Druhá BFGS metoda spadá  do  skupiny kvazinewtonovských  metod,  které 

využívají derivace cílové funkce a také historii výpočtu. Nelze jednoznačně prohlásit, která metoda je 

vhodnější pro danou problematiku, protože obě metody mají své nezanedbatelné přednosti.

4.2.1 Metoda simplexů neboli metoda Nelder-Mead

Obrázek 4.1: Modifikace simplexu při dvourozměrné optimalizaci; zleva a shora: zrcadlení,  
zvětšení, vnější a vnitřní kontrakce, zmenšení; původní simplex je vyznačen přerušovanou čarou

Základním stavebním prvkem metody je konstrukce simplexu z n+1 vrcholových bodů 

v  n-rozměrném euklidovském prostoru.  Poloha jednoho vrcholu je  popsána vektorem  n hodnot 
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ladicích  parametrů.  Simplex  je  nejjednodušší  geometrický  útvar  daného  n-rozměrném prostoru, 

takže  například  pro  rovinu,  tzn.  dvourozměrný  prostor,  je  simplexem  trojúhelník,  který  lze 

jednoznačně určit pomocí tří vrcholových bodů.

Průběh  hledání  minima  cílové  funkce  F je  následující:  nejdříve  zvolíme  počáteční 

simplex a  vypočteme hodnoty cílové funkce v jeho vrcholech  a  uspořádáme indexy označující 

vrcholy simplexu podle velikosti  cílové funkce.  Hodnoty cílových funkcí porovnáváme a podle 

toho simplex zrcadlíme, zvětšujeme, zmenšujeme nebo kontrahujeme. 

Pro dvourozměrný 

prostor  se  simplexem  stane 

trojúhelník,  všechny  operace 

uvedené  v  algoritmu  jsou 

graficky  vyobrazeny  na 

následujícím obr. 4.1.

Průběh 

dvourozměrné  optimalizace 

metodou  simplexů 

levostranného  mechanismu 

řazení  z  kap.  6.2.2 na   je 

uvedena  na  obr.  4.1. 

Všimněme  si  jak  metoda 

přímočaře směřuje k řešení. 

4.2.2 Metoda BFGS

Základním stavebním prvkem této skupiny metod je konstrukce kvadratického modelu 

m(k): ℝn→ℝ cílové funkce v k-té iteraci pomocí rozložení cílové funkce F do Taylorovy řady v bodu 

x(k) pomocí následujícího vztahu

F x k d ≈mkd =F k ∇ F k T⋅d1
2

d T⋅Bk ⋅d , (4.8)

kde je použito označení F(k) = F(x(k)), dále ∇F(k) ∈ ℝn je gradient cílové funkce v bodě x(k), d ∈ ℝn je 

vektor (krok), který je hledán tak, aby cílová funkce  F co nejvíce poklesla.  B(k)
 ∈ ℝnxn je matice 

zvaná Hessián, která má následující strukturu (xi
(k) značí i-tý prvek vektoru x(k))
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Obrázek 4.2: Průběh dvourozměrné optimalizace metodou simplexů
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Pro  lepší 

představu  o  principu 

kvazinewtonoských 

metod  si  popišme 

jednu  iteraci  hledání 

minima  pro 

jednorozměrnou úlohu 

(jeden ladicí  parametr 

x1) viz  obr.  4.3.   V 

tomto  případě  bude 

kvadratický model m(k) 

reprezentovaný 

parabolou  druhého 

stupně,  což je zřejmé z vztahu  4.8, který pro jednu dimenzi bude shodný s rovnicí kvadratické 

paraboly. Matice Hesián B(k) se pro tento případ změní na skalární hodnotu. 

Postup  kvazinewtonoských  metod  je  následující:  v  bodě  x1
(k) sestrojíme  na  základě 

znalosti historie výpočtu parabolu tak, aby co nejlépe kopírovala terén cílové funkce F. Minimum 

této  paraboly  je  další  iterace  ladicího  parametru  x1
(k).  Tento  postup  opakujeme,  dokud  se 

nepřiblížíme minimu (splnění ukončovacího kritéria).

V případě, že bychom Hessián určovali exaktně, jednalo by se o Newtonovu metodu, 

avšak exaktně určit tuto matici je  vzhledem k závěrům, které byly vyvozené z charakteru cílové 

funkce v kap. 4.1, nemožné, a proto bude matice aproximována, neboli jinak řečeno konstruována s 

využitím historie, tzn. pomocí dříve vypočtených hodnot cílové funkce F. Metody, kdy je Hessián 

aproximován, se nazývají kvazinewtonovské a dále se dělí podle toho jakým způsobem je matice 

aproximována. Protože ve výpočtu je používána inverzní matice Hessiánu, zaveďme

2 Prvky matice B(k) neboli jednotlivé parciální derivace jsou vyčíslovány v bodě x(k).
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Obrázek 4.3: Jedna iteraci hledání minima kvazinewtonovských metod pro  
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H k= Bk −1
. (4.10)

Jak již bylo uvedeno inverzní matici Hessiánu získáváme pomocí historie výpočtu, dle 

vztahu, který navrhli autoři Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (proto metoda BFGS)

H BFGS
k1=H BFGS

 k  k ⋅1 yk T
⋅H BFGS

 k  ⋅yk ⋅k ⋅d k ⋅d k T
−d k ⋅ yk T

⋅H BFGS
k  −H BFGS

 k  ⋅y k⋅d  k T  ,

kde k= 1
d  kT⋅y k 

.
(4.11)

 Všimněme si, že nová matice HBFGS
(k+1) je dána maticí z minulé iterace  HBFGS

(k+1) a dalšími vstupy, 

které  jsou  vypočteny  z  současné  iterace,  takže  matice  je  skutečně  získávána  pomocí  historie 

výpočtu.

Shrnutí předností a nedostatků metody simplexů

Nelder-Mead  je  jedna  z  nejpopulárnějších  metod  patřících  do  skupiny  přímého 

prohledávání, což znamená, že během prohledávání terénu cílové funkce nevyužíváme první ani 

vyšší derivace cílové funkce. Toto se stává velkou předností právě v případě, kdy je určení derivace 

respektive  derivací  obtížné  či  dokonce  nemožné.  Právě  v  případu  řešení  zdvihových  závislostí 

složitých mechanismů lze  určit  derivace  pouze numericky,  což je  časově náročné (pro výpočet 

numerického gradientu  je  zapotřebí  n +  1 vyčíslení  cílové funkce)  a  proto bylo  k této  metodě 

přistoupeno. Další neopomenutelnou předností, která je cenná zvláště u inženýrských aplikací, je 

robustnost této metody, pro kterou není překážkou ani složitý terén cílové funkce, na kterém mohou 

některé metody založené na sofistikovanějších matematických principech ztroskotat.

Naopak jednou z podstatných nevýhod metody je, že nijak nevyužívá historii, tzn. nijak 

nevyužívá  hodnot  cílové  funkce,  které  byly dříve  vypočteny.  Jinými  slovy lze  říci,  že  metoda 

nekonstruuje žádný model cílové funkce na rozdíl od další zmíněné skupiny kvazinewtonovských 

metod. Bohužel je tento nedostatek metody simplexů v případě optimalizace tvaru trajektorie bodu 

vodicího mechanismu také podstatný, protože každý výpočet cílové funkce je časově náročný a 

proto není efektivní tuto hodnotu použít pouze jednou.

Protože si tyto dvě základní vlastnosti trochu protiřečí, byla využita ještě jedna skupina 

metod, a to kvazinewtonovské metody. 

Shrnutí předností a nedostatků kvazinewtonovských metod

Přednosti  a  nedostatky jsou  opačné na  rozdíl  od  metody simplexů.  Výhodou je,  že 
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využíváme historii, tzn. že pomocí vypočtených hodnot cílových funkcí stavíme kvadratický model 

funkce. Metoda BFGS se v testech ukázala logicky efektivnější než metoda simplexů. Naopak její 

nevýhodou je, že není tolik robustní jako předchozí metoda. 

4.3 Optimalizace s omezovacími podmínkami

Formulaci úlohy optimalizace s omezovacími podmínkami již   byla popsána v kap.  4.1.  S 

ohledem na uvedenou charakteristiku cílové funkce a omezovacích podmínek přidají  v úvahu tyto metody:

1. Metoda  penalizačních  funkcí  –  metoda  je  jednoduchá  a  stabilní,  která 

umožňuje  řešit  všechny  typy  úloh.  Nevýhodou  je,  že  nalezený  vektor 

ladicích parametrů může mírně porušovat omezovací podmínky.  Metoda je 

detailně popsána v následující kap. 4.3.1.

2. Metoda  bariérových  funkcí  –  metoda  neumožňuje  řešit  problémy  s 

rovnostními  omezeními  a  již  z  jejího  principu  je  její  řešení  špatně 

podmíněno a vyskytují se zde často konvergenční potíže.

3. Metoda  rozšířených  Lagrangiánů  –  implementace  nerovností  dosti 

komplikuje  algoritmus  a  navíc  jsou  vnášeny  další  neznámé  do  úlohy. 

Efektivita algoritmu by měla být vyšší než u obou předchozích.

4. Genetické  algoritmy – principiálně  se liší  od předchozích  metod.  Hledají 

globální minima na předem definované oblasti ladicích parametrů. Daň za 

hledání globálního minima je vysoká časová náročnost. Jejich implementace 

je  značně  komplikovaná.  Jejich  užití  je  prezentováno  v  rámci  multibody 

softwaru v kap. 6.2.2.

Při  výběru  algoritmu  bylo  voleno  mezi  metodou  penalizace  a  metodou  rozšířených 

Lagrangiánů. Vzhledem k tomu, že při testech na úlohách z technické praxe penalizační metoda 

konvergovala  během několika  mála  iterací  (v  jistých  případech  dokonce  stačila  jedna  iterace) 

nebylo třeba hledat metodu s vyšší efektivitou a navíc algoritmus metody rozšířených Lagrangiánů 

je mnohem komplikovanější. Nedostatek metody penalizace spočívající v tom, že nalezený vektor 

ladicích parametrů může mírně porušovat omezovací podmínky, lze eliminovat přísnější  volbou 

omezovacích podmínek nebo změnou nastavení parametrů algoritmu.
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4.3.1 Metoda penalizačních funkcí

 Metoda penalizace převádí úlohu optimalizace s omezením definovanou v 4.7 na úlohu 

bez omezení. Toto je provedeno rozšířením cílové funkce F o penalizační funkce, jejichž hodnota je 

tím větší, čím více je porušena omezovací podmínka. Aby nevznikaly nehladké funkce, je výhodné 

použít kvadratické penalizační funkce. Cílová funkce rozšířená o penalizační funkci má tvar 

Q  x ,=F  x⋅∑
j=1

s

g j
2 x ⋅∑

i=1

r

[max 0, hi x]2 , (4.12)

kde skalár  μ je penalizační parametr a člen max 0,hi x značí výběr větší ze dvou hodnot tak, 

aby byla funkce penalizována pouze pokud dojde k porušení nerovnostní podmínky.

Optimalizační  úlohu  s  omezením  4.7 nyní  po  penalizaci  zformulujeme  jako 

optimalizační úlohu bez omezení s cílovou funkcí Q(x, μ) následovně 

x min : min
x∈Rn , ∈R

Q x , . (4.13)

Pro  nalezení  optimálního  vektoru  ladicích  parametrů  xmin lze  nyní  využít  jakoukoli  metodu 

optimalizace bez omezení. Doporučujeme využít metodu BFGS prezentovanou v kap. 4.2.2. Využití 

této metody se při numerických pokusech ukázalo nejvhodnější.

Abychom  metodou  penalizace  získali  uspokojivé  výsledky  je  nezbytné  podrobně 

porozumět jejímu charakteru a chování. Popišme některá úskalí této metody na triviálním příkladě 

definovaném následovně

xmin : min
x∈R

F x =x     omezeno  x−3≤0
−x1≤0

. (4.14)

Při vykreslení funkcí (viz obr. 4.4) je zřejmé, že řešením této úlohy je 

xmin=1 . (4.15)

Po zavedení penalizace je úloha převedena na minimalizaci funkce 

Q  x ,=x⋅[max 0, x−3 ]2⋅[max 0,−x1 ]2 . (4.16)

Nyní diskutujme nad volbou hodnoty penalizačního parametru μ. Na obr.  4.4 je vykreslen průběh 

funkce Q(x, μ) pro různé hodnoty tohoto parametru. Všimněme si, že polohy minim funkce Q(x, μ) 

leží v nepřípustné oblasti, ve které porušují jednu z nerovnostních podmínek

x−3≤0 . (4.17)

Lze vysledovat, že čím více zvyšujeme parametr μ tím více se blíží poloha minima k přípustné oblasti. Pro
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∞ (4.18)

by  minimum  funkce  Q(x,  μ) 

odpovídalo  analytickému  řešení 

4.15.  Z  těchto  vlastností 

penalizované  funkce  by  se  mohlo 

zdát, že je výhodné dosadit za  μ co 

nejvyšší  hodnotu,  což  však  není 

zcela  správné.  Volba  vysokého 

penalizačního  parametru  s  sebou 

však  nese  komplikaci,  kterou  lze 

odvodit z obr. 4.3. Uvažujeme-li, že 

k  hledání  minima  penalizovabné 

funkce  využijeme  BFGS  metodu, 

tak  při  sestrojení  kvadratického 

modelu pro penalizovanou funkci s 

vysokým  μ bude  minimum 

kvadratického  modelu  lžet  příliš 

daleko, protože funkce Q(x, μ) je příliš strmá. 

Nyní  je  zřejmé,  že  k  volbě  penalizačního  parametru  je  třeba  přistupovat  s  jistou 

opatrností.  Logický  přístup  je  takový,  že  nejprve  je  zvoleno  malé  μ a  pro  toto  je  provedena 

optimalizace.  Po optimalizaci  je otestováno,  zda je  řešení  s  jistou tolerancí  v  přípustné oblasti. 

Pokud ano, tak jsme získali řešení, a pokud ne, tak zvýšíme penalizační parametr  μ a opakujeme 

optimalizaci. Tímto jsme v krátkosti popsali celý algoritmus metody penalizace.

Shrnutí a doporučení pro metodu penalizačních funkcí  

Metoda  penalizačních  funkcí  je  svou  podstatou  velice  jednoduchá  a  tím  umožňuje 

uživateli její plné pochopení, v čemž je její největší síla. Nespornou výhodou metody je její obecná 

použitelnost, která umožňuje řešení jakýchkoliv úloh optimalizace s omezením. Dalším kladem je 

její jednoduše implementovatelný a stabilní algoritmus. 

Naopak mezi nevýhody metody patří skutečnost, že výsledný vektor ladicích parametrů 

může ležet v nepřípustné oblasti. Tuto skutečnost lze však jednoduše eliminovat tím, že zpřísníme 

omezující podmínky a zvolíme toleranci porušení omezovací podmínky v tak, že se výsledné ladicí 
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Obrázek 4.4: Průběhy penalizovaných funkcí pro různé 
penalizační parametry

x

Q(x, μ)

Minima penalizovaných funkcí s 
různými penalizačími parametry μ



4 Syntéza mechanismů

parametry budou zaručeně ležet v pro nás přípustné oblasti. 

Dalším nedostatkem metody je její  efektivita,  která  je nižší  než například u metody 

rozšířených Lagrangiánů,  avšak v našich praktických aplikacích syntézy mechanismů jsme se s 

tímto nepotýkali.  Výsledek se dostavil  vždy během několika mála iterací,  v jistých případech i 

během první iterace. 

5 Metody řešení soustav nelineárních rovnic

Je známo, že poloha mechanismu je určena soustavou nelineárních, transcendentních a 

skalárních rovnic jako je uvedeno níže v  5.1.  Nyní  se zabývejme řešením této soustavy. Úlohu 

polohy mechanismu přepišme do následující formy 

f 1 s , l ,q=0,
f 2 s , l ,q=0,

⋮
f r⋅6  s , l , q=0,

f 1x =0,
f 2 x=0,

⋮
f n x=0,

f  x =0 , (5.1)

kde  s označuje vektor vstupních souřadnic,  l vektor rozměrů mechanismu,  q vektor neznámých 

souřadnic vazeb a  n je počet rovnic. Z matematického hlediska jsou  s a  l konstanty a proto je v 

zápisu budeme dále  vynechávat.  Z důvodu matematických zvyklostí  a  obecnosti  jsme neznámé 

souřadnice vazeb q v této kapitole označili jako vektor x  ℝn. Soustava 5.1 popisuje n nelineárních 

rovnic. Funkce f je vektorovou funkcí, což lze matematicky zapsat jako

f  x :ℝn ℝn . (5.2)

V práci jsou pro řešení této soustavy diskutovány tyto metody:

• Newtonova metoda

• Broydenova dobrá metoda

• Martinezova hybridní metoda

• Trust-Region metody – přednastavená metoda softwaru MATLAB.

• Levenberg-Marquardt metoda – volitelná metoda softwaru MATLAB. 

• Genetické algoritmy

Metody byly podrobeny numerickým testům na čtyřech testovacích soustavách rovnic:

• dvě soustavy rovnic prezentovaly polohu mechanismů prezentovaných v kap. 6.2
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• speciální soustava rovnic používaná k testování řešičů v matematických textech

• soustava rovnic nesestavitelného mechanismu 

Z uvedených metod se 

jednoznačně  nejlépe  osvědčila 

Martinezova hybridní metoda, viz 

obr.  5.1,  který  ukazuje  test  pro 

mechanismus z obr. 5.1. Princip a 

algoritmus  metody  je  popsán  v 

disertační  práci.  Pro  představu 

porovnejme  efektivitu  námi 

doporučené Martinezovy hybridní 

metody s přednastavenou metodu 

ve  světově  uznávaném  a 

užívaném  matematickém 

softwaru  MATLAB,  konkrétně  s 

metodou  Trust-Region  Dogleg. 

Pokud  bychom  uvažovali  pouze 

jeden  výpočet  úlohy  polohy,  tak 

dle 

k Dogleg test−A

k Martinez test−A
=174

30
=5.8 (5.3)

je  Martinezova  metoda  5.8-krát  efektivnější.  Vyšší  efektivita  zvláště  nabývá  na  významu  u 

optimalizačních úloh, kde je úloha polohy řešena běžně v počtech deseti tisíců. 

Dalším podstatným výstupem této kapitoly jsou poznatky o chování  soustav rovnic, 

které popisují nesestavitelný mechanismus. Bylo zjištěno, že u sestavitelných mechanismů má délka 

kroku p s přibývajícími iteracemi jasně klesající tendenci, a to tak, že první krok je vždy nejdelší.  

Naopak u nesetavitelných mechanismů délka kroku  p značně osciluje, a to většinou nad délkou 

prvního kroku, z čehož plyne důležitý  závěr,  že do algoritmu pro výpočet  soustav nelineárních 

rovnic, je vhodné implementovat další ukončovací kritérium 

pokud ∣pk1∣tol⋅∣p0∣je mechanismus nesestavitelný a ukonči výpočet , (5.4)

kde tol představuje poměrnou toleranci vůči délce prvního kroku. Navrhujeme 
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Obrázek 5.1: Průběh konvergence jednotlivých metod v  
závislosti na počtu vyčíslení funkce f
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Limit pro ukončení algoritmu 10-4 mm2



5 Metody řešení soustav nelineárních rovnic

tol10, (5.5)

což znamená, že pokud krok  pk+1 bude desetkrát delší  než počáteční krok  p0,  tak bude výpočet 

ukončen.  Toto v praxi  znamená,  že  algoritmus  je  ukončen daleko dříve než došlo  k vyčerpání 

maximálního počtu iterací a proto je ušetřeno mnoho zbytečných vyčíslení funkce f. Toto kritérium 

opět  zvláště  významné  u  optimalizace,  kdy  optimalizační  algoritmus  běžně  navrhuje  rozměry 

mechanismu tak, že soustavu nelze sestavit a pokud se toto stane je potřeba co nejdříve ukončit 

algoritmus pro výpočet soustavy rovnic a přejít na speciální postup.

6 Aplikace z technické praxe

6.1 Prohozní mechanismus

V rámci  tohoto  praktického  příkladu  byl  navrhnut  postup  řešení  dynamické  úlohy 

mechanismu při využití zjednodušeného výpočtu rychlostí a zrychlení. Výsledky této analýzy jsou 

srovnány s výsledky z multibody programového prostředí. 

Prohozní  mechanismus  je  součást  tkacího  stroje.  Tento  mechanismus  slouží  k 

prohazování tkací jehly vedoucí tzv. útěk skrz podélnou soustavu nití, která se nazývá osnova, viz 

[36]. Schéma prohazovacího mechanismu je uvedeno na obr. 6.1. Vstupním členem mechanismu je 

hnací klika 4, na kterou je připojena pohonná jednotka. Klika 4 konající rotační pohyb je kloubově-

posuvně připojena k vidlici 3, která koná sférický pohyb. Vidlice 3 a dvojitá páka 2 jsou spojeny 

rotační vazbou. Rotace kliky 4 je přeměněna vidlicí na kyvný rotační pohyb páky 2. Kyvný pohyb 

páky 2 je přes převodovou skříň převedena na hřídel, na které je upevněna rozeta. Hřídel s rozetou 

koná taká kyvný rotační pohyb pouze s jinými rychlostmi než páka 2. Na rozetě je namotána páska, 

která  je  přes  vedení  odmotávána a  na konci  této  pásky je  prohozovací  jehla,  ve které  je  příze 

osnovy.

Vzhledem ke snaze co nejrychlejšího procesu tkaní textilie musí být prohození jehly co 

nejrychlejší. Navíc páka 2, převodová skříň a rozeta konají kyvný pohyb, takže dochází ke změnám 

směrů vysokých rychlostí těchto členů a právě proto jsou velikosti  zrychlení jednotlivých členů 

značně vysoká a současně budou vysoké i dynamické síly.

Z  důvodu  vysokých  dynamických  sil  a  rychlým  změnám  jejich  směrů  je  aplikace 

vhodná pro testování metod řešení dynamických úloh. 
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Obrázek 6.1: Schéma prohazovacího mechanismu

6.1.1 Srovnání výsledků dynamické úlohy

Navržený postup dynamické analýzy je detailně popsán v disertační práci. Tento postup 

je  založen  na  odvozené  matici  převodu  transformační  matice  a  derivaci  matic  převodu.  Pro 

numerický  výpočet  pohybové  rovnice,  která  je  reprezentována  nelineární  diferenciální  rovnicí 

druhého řadu, je využita metoda Runge-Kutta 4. řádu a metoda ARV. 

Dynamika 

prohozního  mechanismu  byla 

simulována  také  v  multibody 

softwaru  ADAMS  2011. 

Algoritmus  řešící  numericky 

diferenciální pohybovou rovnici 

byl GSTIFF. 

Srovnání  je 

uvedeno pro úhel natočení páky 

2.  Na  obr.  6.2 je  uvedeno 

srovnání  výsledného  úhlu 

natočení  v  průběhu  20  s.  Z 

grafu  zřejmě  vyplývá,  že 

výsledky  získané 
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modifikovanou metodou ARV se značně liší od ostatních dvou metod. Dále se tato metoda ukázala 

jako  silně  nestabilní,  protože  již  v  čase  0.7  se  začaly  objevovat  numerické  potíže.  Matice 

koeficientů lineární soustavy rovnic se stávala blízká singulární matici,  což bylo identifikováno 

číslem podmíněnosti κ. Tento efekt nebyl odstraněn ani zkracováním kroku. Z těchto důvodů nelze 

modifikovanou  metodu  ARV doporučit.  Její  použití  by  bylo  přípustné  pouze  při  dynamických 

dějích,  kdy změny  zrychlení  jsou  malé.  Tento  závěr  byl  odvozen  z  toho,  že  na  počátku,  kdy 

zrychlení zvolna stoupá, tak jsou všechny křivky úhlu natočení páky 2 shodné.  

Pokud  srovnáme  výsledky  získané  ze  softwaru  ADAMS  a  výsledky  získané 

navrhovaným postupem při použití Runge-Kutta 4. řádu, lze prohlásit, že tvar křivky je zcela shodný. 

Toto platí pro úhel natočení, úhlovou rychlost i úhlové zrychlení dvojité páky 2, viz obr.  6.2. Tyto 

dvě křivky se ve všech případech vzájemně časově posouvají. Časový posun a konci děje je 

posun=0.141 s . (6.1)

Lze  obtížně  identifikovat  který  model  je  přesnější  a  čím je  časový posun výsledků 

způsoben. První důvod vzniku toho posunu může být použití rozdílných metod numerického řešení 

diferenciální  rovnice.  Dalším  původcem  chyby  může  způsoben  zaokrouhlováním  vstupních 

parametrů. Vliv užití numerické derivace lze zmírnit použitím formulí vyššího řádu.

 Hodnotu časového posun však pokládáme za dostatečně malou a dále s přihlédnutím ke 

shodným tvarům všech křivek hodnotíme navržený způsob výpočtu dynamické úlohy jako vhodný. 

Užití  převodových  funkcí  transformačních  matic  vypočtených  numerickou  derivaci  značně 

zjednodušuje práci řešiteli a je otázkou zda chyba vnesená analytickým vztahem pro rychlosti a 

zrychlení,  který vyžaduje vysoké množství  násobení  matic,  není  větší.  Také je  zapotřebí  vzít  v 

úvahu, že při použití rovnic by stoupl počet neznámých a rovnic, protože by nebylo možno stanovit  

pouze vybrané rychlosti a zrychlení, jak je možné v případě numericky stanovených převodových 

funkcí. 

6.2 Mechanismy řazení

Dále jsou v práci zkoumány mechanismy řazení nákladního vozu slouží řidiči k volbě 

rychlostních  stupňů převodové skříně.  Zkoumány jsou dva  komplikované mechanismy,  z  nichž 

jeden je nazýván levostranným (určen pro vozidla s řidičem sedícím vlevo) a druhý pravostranným 

mechanismem (určen pro vozidla s řidičem sedícím vpravo). Nákladní vozy jsou jiného typu a proto 

se i mechanismy zásadně liší.
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6.2.1 Souřadnice mechanismů řazení a jejich hodnoty

Obrázek 6.3: Přenos souřadnic mechanismu na vidlici 2
Pro pohyby řadicí  pákou, kterými řidič volí  rychlostní  stupně,  budou použity názvy 

řazení, což je pohyb pákou ve směru jízdy automobilu, pohyb kolmý na směr jízdy bude označován 

jako volba. 

Převodová  skříň  je  ovládána  pomocí  dvou  vstupních  souřadnic  respektive  dvou 

souřadnic mechanismu, posuvu p a natočení φ kolem téže osy, po které se koná posuv. Jedná se o 

mechanismus se dvěma stupni volnosti. Každému rychlostnímu stupni odpovídá jistá kombinace 

hodnot těchto dvou souřadnic.  Souřadnice mechanismu jsou u obou typů mechanismu aplikovány 

na  vidlici  2,  viz  obr.  6.3.  Souřadný  systém 1  přísluší  rámu,  čili  pevnému  prostoru,  a  naopak 

souřadný systém 2 vidlici 2, která je s rámem 1 spojena válcovou vazbou. 

Polohy rukojeti řadicí páky v pevném souřadném systému 1, které přísluší rychlostním 

stupňů  s  odpovídajícími  hodnotami 

souřadnic mechanismu, jsou uvedeny na 

obr. 6.4. Písmenem R je označen zpětný 

chod,  písmenem  N jsou  označeny 

významné body pohybu zvaného volba a 

čísla označují rychlostní stupně. Neutrál 

vozidla  je  umístěn  v  bodě  N23. Na 

obrázku  je  též  schematicky  naznačena 

poloha řidiče a jeho řadicí pravé ruky.

U  pravostranného  je 

rozložení  souřadnic  mechanismu 

podobné  pouze  s  tou  výjimkou,  že 

mechanismus  ovládá  sedmistupňovou 

převodovou skříň.
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Obrázek 6.4: Rozložení rychlostních stupňů a bodů volby  
na řadicí páce 8 a jim odpovídající hodnoty souřadnic  
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6.2.2 Syntéza levostranného mechanismu řazení optimalizačními metodami

Kinematické 

schéma  levostranného 

mechanismu  řazení  včetně 

vyznačených  rozměrů  je 

uvedeno na obr.  6.5. Jedná se 

o  mechanismus  se  třemi 

základními  smyčkami,  takže 

úloha  polohy  mechanismu  je 

popsána  soustavou  šestnácti 

nelineárních  rovnic,  které  je 

řešena Martinezovou hybridní 

metodou viz kap. 5. 

U  tohoto 

mechanismu  se  výrobce 

potýkal  se  silně  zakřivenými 

drahami řazení dle 6.6, což by 

pro řidiče vozu znamenalo značné potíže při  řízení.  Vzhledem ke značné strukturální  složitosti 

mechanismu nebyl výrobce schopen navrhnout mechanismus, aby dosáhl ideální trajektorie madla 

řadicí  páky.  Mechanismus  byl  optimalizován  metodami  uvedenými  v  kap.  4 tak,  aby došlo  k 

dosažení ideální trajektorie 

řazení.  Provedená 

citlivostní analýza ukázala, 

že  rozměry  mechanismu 

vhodné  pro  optimalizaci 

jsou  L4s,  L6s a  ψ,  viz  obr. 

6.5.
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Obrázek 6.5: Hodnoty rozměrů levostranného mechanismu řazení
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Výsledky optimalizační úlohy bez omezujících podmínek levostranného mechanismu 

Obrázek 6.7: Tvar drah řazení před a po optimalizaci
Nyní  srovnejme  výsledky  provedené  optimalizační  úlohy  bez  omezení  metodou 

simlexů, metodou BFGS, mutibody prostředími ANSYS a ADAMS. Výsledná data optimalizačních 

procesů jsou porovnána v tab. 6.1. Všimněme si, že každá metoda našla odlišný výsledný vektor 

ladicích parametrů, z čehož plyne, že existuje několik lokálních minim cílové funkce a tudíž terén 

této funkce bude dosti komplikovaný.

Tvar drah řazení před a po optimalizaci je uveden na obr.  6.7. Z pohledu efektivity i 

časové náročnosti  je  na tom nejlépe výpočet  provedený autorem metodou BFGS. Optimalizace 

provedená prostředí  ADAMS má druhý nejlepší  čas  i  výsledek.  Připomeňme však,  že příprava 

optimalizace v tomto softwaru byla značně náročná na uživatele. Z hlediska výpočtového času zcela 

propadá software ANSYS, který však je potřeba ocenit za velice příjemné a intuitivní ovládání. 

Metodu simplexů lze pro její  robustnost doporučit pro případ, že by metoda BFGS havarovala. 

Vzhledem k její definici nutně musí být méně efektivní než metoda BFGS.

Je nezbytné připomenout, že takto krátké optimalizační časy autorových výpočtu jsou 

důsledkem efektivního výpočtu úlohy polohy a tudíž výsledkem výzkum prezentovaného v kap. 5. 

Pokud  bychom  použili  přednastavené  řešiče  softwaru  MATLAB,  tak  by  byly  výpočty

27-krát  pomalejší.Výsledky  optimalizační  úlohy  s  omezujícími  podmínkami  levostranného 

mechanismu
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Tabulka 6.1: Srovnání výsledků optimalizační úlohy bez omezení

Optimalizační 
metoda

Počet vyčíslení 
cílové funkce

Počet iterací

Výsledný vektor 
ladicích parametrů 
xmin = [L4s; L6s; ψ]

Hodnota cílové 
funkce Fmin

Výpočtový čas 
[minuty:sekundy]

Metoda simplexů 212 115 [194,8 mm; 78,7 mm; 
-22,3°] 2,6 . 10-4 0:48

BFGS 96 32
[238.8 mm;   54.2 
mm;  -14.9°] 2,1 . 10-4 0:21

ANSYS - - [255.4 mm; 44.6 mm; 
-9.9°] 2,6 . 10-4 70:00

ADAMS - - [228.9 mm; 58.9 mm; 
-10.23°] 2,2 . 10-4 0:32

Výsledky optimalizační úlohy s omezujícími podmínkami levostranného mechanismu

Vzhledem  k  tomu,  že  optimalizace  bez  omezení 

navrhovala ladicí parametry tak, že zasahovaly do zástavby vozu, 

byla  provedena  pro  tento  mechanismus  také  optimalizace  s 

omezovacími  podmínkami,  která  zohledňovala  zástavbu 

nákladního  vozidla.  Na obr.  6.8 jsou  zobrazena  omezení  volby 

ladicích parametrů tak, aby nedocházelo ke kolizi mechanismu s 

ostatními díly. 

V  tab.  6.2 jsou  srovnány  výsledky  optimalizace  s 

omezujícími  podmínkami  provedené  metodou  penalizace  ve 

spojení  s  metodou  BFGS,  mutibody  prostředím  ANSYS  a 

ADAMS. Mírně slabší výsledky byly získány z prostředí ANSYS. 

Výsledky  získané  autorem  metodou  penalizace  a  ze  softwaru 

ADAMS byly srovnatelné. Výpočtový čas je opět zdaleka nejhorší 

u prostředí ANSYS a nejrychlejší se ukázala penalizační metoda. 

Zde platí podobné závěry jako v předchozí podkapitole.
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Obrázek 6.8: Nákres zástavby 
vozu sloužící jako podklad pro 

návrh omezujících
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Tabulka 6.2: Srovnání výsledků optimalizační úlohy s omezením

Optimalizační 
metoda

Počet 
vyčísle

ní 
cílové 
funkce

Počet iterací

Výsledný vektor 
ladicích parametrů 

xmin = [L4s; L6s; ψ]

Hodnota 
cílové 

funkce Fmin

Kontrola 
porušení 

podmínek 
omezení

Výpočtový čas 
[minuty:sekun

dy]

Penalizační 
metoda a 

metoda BFGS
313 1 [238.4 mm; 54.4 mm; 

-14.9°] 2.1 . 10-4 [0 mm, 0 mm, 
0 mm] 00:41

ANSYS - - [228.1 mm; 58.4 mm; 
-17.4°] 2.8 . 10-4 [0 mm, 0 mm, 

0 mm] 70:00

ADAMS - 4 [238.4 mm; 54.4 mm; 
-14.9°] 2.1 . 10-4 [0 mm, 0 mm, 

0 mm] 01:00

6.2.3 Analýza výrobních a montážních tolerancí pravostranného mechanismu 
řazení

Obrázek 6.9: Kinematické schéma pravostranného mechanismu řazení
Kinematické  schéma  pravostranného  mechanismu  řazení  je  uvedeno  a  obr.  6.9.  Po 

konzultaci s výrobcem byl shledán vypočtený tvar drah řazení uspokojivým, ale bohužel tvar drah 

na vyrobených nákladních automobilech neodpovídal tvaru vypočtenému a navíc se lišil pro každý 

vyrobený automobil. Tento jev lze vysvětlit pouze přítomností výrobních a montážních imperfekcí, 

které způsobí, že pro každý vyrobený kus jsou dráhy řazení jiné. 
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Cesty, jak vyřešit vzniklý problém jsou dvě: 

1. První a méně radikální řešení je zvýšit přesnost výroby a zvláště montáže; bylo 

by  tudíž  zapotřebí  identifikovat  rozměry,  na  jejichž  změnu  je  mechanismus 

citlivý. Za tímto účelem byla provedena citlivostní analýza.

2. Druhým řešením je změna struktury mechanismu tak, aby stabilita variantního 

návrhu vzhledem k vzniklým výrobním a montážním odchylkám byla větší.

Citlivostní analýza

Obrázek 6.10: Citlivost na naklopení osy válcové vazby spojující trámec 10 s rámem 
1 kolem osy z1; dráhy řazení jsou seřazeny zleva s hodnotami δz1 = -4°; -3°; 0°; 2,45°

V  disertační  práci  byla  provedena  detailní  citlivostní  analýza,  ze  které  vyplynuly 

výrobní  a  montážní  tolerance,  které  musí  výrobce  dodržet.  Jako  nejkritičtější  rozměr,  který 

způsoboval totální zborcení drah řazení, bylo vyhodnoceno naklopení osy válcové vazby členu 10 

kolem souřadné osy  z. Graf citlivostní analýzy tohoto naklopení je uveden na obr.  6.10. Změna 

tohoto  úhlu  naklopení  již  o  -2°  zapříčiní  totální  zborcení  drah.  Dalšími  kritickými  rozměry je 

naklopení téže osy válcové vazby kolem osy y1 a posuv kabiny ve směru osy y1.
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Alternativní provedení pravostranného mechanismu řazení

V disertační práci byly navrhnuty tři alternativní provedení mechanismu řazení, které 

jsou  méně  citlivé  na  montážní  a  výrobní  imperfekce.  Kinematické  schéma  nejvhodnějšího 

alternativního  provedení  je  vyobrazeno  na  obr.  6.11.  Citlivostní  analýza  ukázala,  že  stabilita 

alternativního provedení mechanismu vzhledem k výrobním a montážním nepřesnostem bude větší 

než v případě původního konceptu.

Obrázek 6.11: Kinematické schéma alternativního provedení C pravostranného mechanismu řazení

7 Shrnutí dosažených výsledků

Shrnutí dosažených výsledků bude provedeno z pohledu splnění cílů disertační práce 

vytyčených  v  kap.  2.  Cíle  disertační  práce  vyplynuly  ze  zkušeností  školitele  a  doktoranda  a 

současně z provedené rešerše stavu poznání v oblasti analýzy a syntézy mechanismů.

7.1 Metodika analýzy složitých prostorových mechanismů 

Metodika analýzy mechanismů metodou transformačních matic je zpracována v úvodu 

práce.  Autor  se  snažil  podat  problematiku  srozumitelně  a  současně  popsal  všechna  úskalí,  se 

kterými se doposavad setkal při zpracování problémů technické praxe. 

Přínos  a  srozumitelnost  metodiky  nemůže  autor  hodnotit.  Vzhledem  k  tomu,  že 

požadavek  na  vytvoření  této  metodiky  částečně  vyplynul  z  impulzů  od  studentů  předmětu 

mechanika soustav těles, bude jim tato metodika dána k dispozici a od posluchačů budou získávány 
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7 Shrnutí dosažených výsledků

zpětné  vazby.  Podle  tohoto  autor  doplní  nebo  přepracuje  nesrozumitelné  nebo  nedostatečně 

rozepsané pasáže. 

Přínosem kap. 3 je navržení výpočtu matic rychlostí a zrychlení využitím numerických 

derivací místo použití diferenciálních operátorů, viz kap. 3.3.10 v disertační práci. Navržený postup 

výpočtu  rychlostí  a  zrychlení  řešiteli  značně  zjednodušuje  práci  a  současně  také  snižuje 

pravděpodobnost toho, že se řešitel dopustí chyby. Navrhovaný postupu je úspěšně ověřen v kap. 

6.1.1 na prohozním mechanismu a jeho výstupy jsou srovnány s výsledky získanými z multibody 

programového prostředí.

Poznamenejme,  že  i  syntéza  mechanismů rozpracovaná  v  kap.  4 je  publikována ve 

formě metodiky, u které bude aplikován stejný postup ověření, jaký byl uveden výše. Jako součást 

metodiky slouží i zpracované problémy technické praxe uvedené v kap. 6.

7.2 Návrh matematické metody pro řešení úlohy polohy mechanismů

Poloha mechanismu je  popsána soustavou nelineárních, transcendentních a skalárních 

rovnic. Z toho důvodu se kap.  5 zabývá hledání vhodné metody pro řešení soustav nelineárních 

rovnic. V disertačí práci bylo zkoumáno šest metod. Navržené Metody byly podrobeny numerickým 

testům na čtyřech testovacích soustavách rovnic.  V obr.  5.1 jsou vykresleny výsledky jednoho z 

těchto testů. Pro vyhodnocení užijme dvě kritéria, a to spolehlivost a efektivitu. Z výsledků testů je 

vyplývá, že nejspolehlivější metodou je Martinezova hybridní metoda, která konvergovala k řešení 

ve všech případech. Z pohledu efektivity jsou jasně nejlepší dvě metody, a to Broydenova dobrá 

metoda a Martinezova hybridní metoda. Z tohoto plyne, že vzhledem ke spolehlivosti i efektivitě je 

nejvhodnější metodou pro řešení soustav nelineárních rovnic Martinezova hybridní metoda. 

Při porovnání efektivity námi zvolené Martinezovy hybridní metody s přednastavenou 

metodu ve světově uznávaném a užívaném matematickém softwaru MATLAB 7.9.0 - konkrétně je 

to metoda Trust-Region Dogleg - zjistíme, pokud bychom uvažovali pouze jeden výpočet úlohy 

polohy, tak Martinezova metoda je 5.8-krát efektivnější. Vyšší efektivita zvláště nabývá na významu 

u optimalizačních úloh, kde je úloha polohy řešena běžně v počtech deseti tisíců. 

Dalším podstatným výstupem této kapitoly jsou poznatky o chování  soustav rovnic, 

které  popisují  nesestavitelný  mechanismus,  viz  kap.  5.   Pro  tyto  soustavy  bylo  odvozeno 

ukončovací kritérium 5.4 které šetří výpočetní čas a identifikuj nesestavitelný mechanismus.
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7.3 Implementace optimalizačních metod do úloh syntézy mechanismů

Užití optimalizačních metod pro syntézu mechanismů je popsáno v kap. 4. V úvodu této 

části  textu  je  definována  formulace  optimalizačního  problému  při  syntéze  mechanismů.  Velmi 

významný  je  závěr  kap.  4.1,  kde  je  uvedena  charakteristika  cílových  funkcí  a  omezovacích 

podmínek,  protože  dle  těchto  charakteristik  je  nutno  vybírat  vhodné  metody  optimalizace  pro 

syntézu mechanismů. 

Dále  je  popsána  citlivostí  analýza,  která  je  nezbytná  při  přípravě  optimalizace 

mechanismu a lze ji také využít v technické praxi pro stanovení výrobních a montážních tolerancí 

mechanismu. 

Pro optimalizační úlohy bez omezení jsou navrženy dvě metody, a to metoda simplexů a 

metoda BFGS,  viz  kap.  4.2.2.  Metody byly vybrány na  základě  rozboru  charakteristiky cílové 

funkce. Metoda simplexů patří k těm, které nevyužívají derivace cílové funkce, což je u syntézy 

mechanismů zvláště důležitá vlastnost optimalizační metody, protože nejsme schopni analyticky 

vyjádřit derivaci a její numerické vyjádření je výpočetně drahé. Nevýhodou metody je, že nijak 

nevyužívá historii, tzn. nijak nevyužívá hodnot cílové funkce, které byly dříve vypočteny. Druhá 

navržená metoda optimalizace bez  omezení  je  metoda BFGS, jejíž  přednosti  a  nedostatky jsou 

přesně opačné než u předchozí metody.  Výhodou metody je, že využívá historii, tzn. že pomocí 

vypočtených hodnot cílových funkcí staví kvadratický model cílové funkce. Metoda BFGS se v 

testech ukázala efektivnější než metoda simplexů. 

Navrženou metodou pro optimalizaci s omezovacími podmínkami je metoda penalizace, 

která je použitelná pro všechny druhy omezovacích a jednoduchá. Svojí jednoduchostí  umožňuje 

uživateli její plné pochopení a tedy i správné ovládání. Více k metodě penalizace je uvedeno v kap. 

4.3.1.

Efektivita a testy výše uvedený algoritmů jsou diskutovány v následující kapitole 7.4.

7.4 Problémy technické praxe

Prohozní mechanismus

Jak  již  bylo  uvedeno  výše,  v  kap.  7.1 popisující  dynamickou  úlohu  prohozního 

mechanismu  tkacího  stroje  byl  úspěšně  ověřen  navržený  postup  výpočtu  rychlostí  a  zrychlení 

mechanismu pomocí matice převodu transformační matice a derivace matice převodu.
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Levostranný mechanismus řazení

Kinematické schéma levostranného mechanismu řazení včetně vyznačených rozměrů je 

uvedeno na obr. 6.5. U tohoto mechanismu se výrobce potýkal se silně zakřivenými drahami řazení 

(viz  obr.  6.6) což by pro řidiče vozu znamenalo značné potíže při  řízení.  Vzhledem ke značné 

strukturální  složitosti  mechanismu nebyl  výrobce  schopen  navrhnout  mechanismus,  aby dosáhl 

ideální trajektorie madla řadicí páky. Mechanismus byl optimalizován tak, aby došlo k dosažení 

ideální  trajektorie  řazení  dle  obr.  6.6.  Provedená  citlivostní  analýza  ukázala,  že  rozměry 

mechanismu vhodné pro optimalizaci jsou L4s, L6s a ψ, viz obr. 6.5.

V kap.  6.2.2 jsou srovnány výsledky provedené třírozměrné optimalizační úlohy bez 

omezení metodou simlexů, metodou BFGS, mutibody prostředími ANSYS a ADAMS. Výsledná 

data  optimalizačních  procesů  jsou  porovnána  v  tab.  6.1.  Všimněme si,  že  každá  metoda  našla 

odlišný výsledný vektor ladicích parametrů,  z čehož plyne, že existuje několik lokálních minim 

cílové funkce a tudíž terén této funkce bude dosti komplikovaný. Z pohledu efektivity i časové 

náročnosti je na tom nejlépe výpočet provedený autorem metodou BFGS. Optimalizace provedená 

v prostředí ADAMS má druhý nejlepší výpočtový čas i výsledek. Připomeňme však, že příprava 

optimalizace v tomto softwaru byla značně náročná na uživatele. Z hlediska výpočtového času zcela 

propadá software ANSYS, který však je potřeba ocenit za velice příjemné a intuitivní ovládání. 

Metodu simplexů lze pro její  robustnost doporučit pro případ, že by metoda BFGS havarovala. 

Vzhledem k její definici nutně musí být méně efektivní než metoda BFGS. 

Je nezbytné připomenout, že takto krátké optimalizační časy autorových výpočtů jsou 

důsledkem efektivního výpočtu úlohy polohy a tudíž výsledkem výzkum prezentovaného v kap. 5. 

Pokud  bychom použili  přednastavené  řešiče  softwaru  MATLAB,  tak  by  byly  výpočty  27-krát 

pomalejší.

Vzhledem k tomu, že optimalizace bez omezení navrhovala ladicí  parametry tak,  že 

zasahovaly  do  zástavby  vozu,  byla  provedena  pro  tento  mechanismus  také  optimalizace  s 

omezovacími  podmínkami,  která  zohledňovala  zástavbu  nákladního  vozidla.  V  tab.  6.2 jsou 

srovnány  výsledky  optimalizace  s  omezujícími  podmínkami  provedené  metodou  penalizace  ve 

spojení  s  metodou BFGS, mutibody prostředím ANSYS a ADAMS. Výsledky získané autorem 

metodou penalizace a ze softwaru ADAMS byly srovnatelné.  Mírně slabší výsledky byly získány z 

prostředí ANSYS. Výpočtový čas je opět zdaleka nejhorší  u prostředí ANSYS a nejrychlejší  se 

ukázala penalizační metoda. 

Všechny  navržené varianty byly předány zadavateli, který vybral jednu z nich a která je 
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úspěšně používána na nákladním voze v praxi.

Pravostranný mechanismus řazení

Kinematické  schéma  pravostranného  mechanismu  řazení  je  uvedeno  a  obr.  6.9.  Po 

konzultaci s výrobcem byl shledán vypočtený tvar drah řazení uspokojivým, ale bohužel tvar drah 

na vyrobených nákladních automobilech neodpovídal tvaru vypočtenému a navíc se lišil pro každý 

vyrobený automobil. Tento jev lze vysvětlit pouze přítomností výrobních a montážních imperfekcí, 

které způsobí, že pro každý vyrobený kus jsou dráhy řazení jiné. Cesty, jak vyřešit vzniklý problém 

jsou dvě. První cestou bylo identifikovat rozměry, na jejichž změnu je mechanismus citlivý. Druhou 

možností  je  změna  struktury  mechanismu  tak,  aby  stabilita  variantního  návrhu  vzhledem  k 

vzniklým výrobním a montážním odchylkám byla větší.

Z důvodů identifikace problematických rozměrů mechanismu a následného předepsání 

výrobních a montážních tolerancí byla provedena v kap.  6.2.3 citlivostní analýza, která potvrdila 

předchozí domněnky o nestabilním chování mechanismu. Citlivostní graf nejkritičtějšího rozměru 

je  uveden v  obr.  6.10.  Z  těchto  závěrů  může zadavatel  jednoduše  odvodit  výrobní  a  montážní 

tolerance mechanismu.

V práci byly taktéž navrženy úpravy struktury pravostranného mechanismu tak,  aby 

bylo  chování  mechanismu  odolnější  vůči  nepřesnostem  výroby  a  montáže.  Tři  vypracované 

variantní  návrhy jsou prezentovány v  práci.  Kinematické  schéma nejvhodnějšího  alternativního 

provedení  C je  vyobrazeno na  obr.  6.11.  Citlivostní  analýza  ukázala,  že  stabilita  alternativního 

provedení mechanismu vzhledem k výrobním a montážním nepřesnostem je značně větší  než v 

případě původního konceptu.

7.5 Algoritmy

Dalším neopomenutelným přínosem práce jsou výpočetní algoritmy popsané v práci. 

Všechny tyto  algoritmy jsou  ověřené  autorem a  tudíž  funkční.  V přílohách  jsou  uvedeny tyto 

algoritmy naprogramované v programovacím jazyku matematického prostředí MATLAB. Dále jsou 

přiloženy   procedury,  které  slouží  k  výpočtu  úlohu  polohy,  cílové  funkce  a  optimalizace 

mechanismů. Struktura těchto procedur je při použití prezentované metodiky lehce modifikovatelná 

na jakýkoliv typ mechanismu.
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 Conclusion

Conclusion

Contributions and aims of the dissertation thesis can be sort into the four major issues, 

as follows:

• The methodology of mechanisms analysis by the method of transformation matrices

• The numerical method for solving mechanisms position

• Optimization methods used for synthesis of mechanisms

• Problems from practice 

The methodology of mechanisms analysis is published in the first chapter. The focus on 

intelligibility. Introduced terms and methods are illustrated on simple problems. The author covered 

all complications occurring during analysis process. The methodology will be given to students and 

feedbacks will be collected by the author. New method of velocity and acceleration computing is 

suggested in the work. The method is established on numerical derivatives.

Mechanism position is represented by system of nonlinear equations.  Six methods for 

solving  these  systems  were  tested.  Martinez  hybrid  method  has  proved  highest  efficiency and 

stability.

Optimization methods are suggested for mechanisms synthesis. Simplex method and 

BFGS  method  is  suggested  for  solving  unconstrained  optimization.  BFGS  method  was  more 

efficient.  On  the  other  hand,  simplex  method  has  shown  as  more  robust.  Penalty  method 

recommended for constrained optimization problems in the thesis. Remarkable advantages of the 

method  is  universal  applicability  and  simplicity  so  investigator  can  fully  understand  the 

optimization process.

Three  problems  from  practice  conclude  the  work.  The  problems  describe  pitching 

mechanism and lefthand and righthand shifting mechanisms.

In case of lefthanded shifting mechanism, the aim was to optimize the trajectory of a 

shifting  lever  handgrip  in  order  to  obtain  an  acceptable  ergonomic  trajectory.  A mathematical 

surrogate of the left-hand shifting mechanism has been constructed. The use of the optimization 

algorithms  resulted  in  four  modifications  of  mechanism  dimensions.  One  of  the  suggested 

modifications has been accepted by the truck producer and has been put into operation.

The  shifting  lever  handgrip  trajectory  of  the  righthand  mechanism has  been  found 
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acceptable. Unfortunately practical experiences showed that the each piece of the produced truck 

has a different trajectory. Therefore sensitivity analyses have been provided in order to identify the 

critical  dimensions the change of which can cause the distortion of the trajectory shape.  Three 

variants  of  structural  changes  have  been  designed  since  the  producer  cannot  keep  the  critical 

dimensions of mechanism in a prescribed bounds. Two of these variants possess better properties 

than the original one.

Enclosed algorithms and procedure are also valuable contributions of the thesis.
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