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1 Úvod 
 
 Dobývací proces v povrchovém hnědouhelném hornictví je v České republice 

v převážné míře realizován kolesovými rypadly, která jsou součástí technologických celků 

(TC). Současný stav sledování provozu, zatížení a výkonnosti těchto rypadel na povrchových 

dolech je většinou orientován na měření a vyhodnocování rypných sil, příkonu a dobývaného 

množství dle ČSN 27 7013 [3]. Výrobci rypadel se soustřeďují na provozní měření silových 

účinků vznikajících od rozpojovacího procesu na kolese rypadla a jejich vliv na stěžejní prvky 

a uzly stroje, aby mohli zkonfrontovat závěry teoretických výpočtů, příp. vliv konstrukčních 

řešení na rozpojovací proces. Pro řízení dobývacího procesu můžeme využít dvou základních 

hledisek: 

 

A. Maximální efektivnosti dobývání – obvykle pro dobývání nadložních hornin. 

B. Selektivní těžby – pro dobývání uhlí, kdy potřebujeme docílit konkrétních 
fyzikálních vlastností. 

 

A. Pro dobývání nadložních hornin stojí v popředí otázka efektivního využití instalovaného 

příkonu, která je podmíněna přístupnými informacemi o energetické náročnosti 

dobývacího procesu a možnostech jeho ovlivnění. Významněji se tento problém projevuje 

v podmínkách dobývání obtížnějších partií, kdy dochází ke značnému nárůstu odporů 

proti rozpojení. Pro dobývání skrývkových partií se selektivní těžba vyskytuje sporadicky, 

pouze v případech výskytu problémových obtížně těžitelných partií. 

B. Při dobývání uhelných řezů se často setkáváme z hlediska fyzikálně-chemických 

vlastností s různými vrstvami uhlí, které ne vždy vyhovují požadavkům odběratele. 

Problém selektivní těžby je dán požadavkem těžby konkrétní lávky uhlí a to vyžaduje 

přesné řízení pohybu kolesa v horizontální rovině. Tento problém vyžaduje průběžné 

sledování geodetické výšky dobývané vrstvy kolesem rypadla, příp. jeho spodní hranou. 

Potřebnou informaci může obsluze rypadla poskytnout aplikace GPS na rypadle, kdy 

přijímače dokážou pracovat s přesností ± 3 cm ve vertikální rovině (v ose Z). 

 

Problémem aplikace GPS na kolesovém rypadle pro řízení dobývacího procesu se zabývá 

tato práce. Jde o konkrétní rypadlo na Dolech Nástup Tušimice, na kterém je osazena řada 

snímačů včetně 2 ks GPS. Na základě provozních měření a dalších informací je vypracován 

matematický model definování polohy kolesa rypadla v každém okamžiku jeho pohybu. 
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2 Současný stav řešené problematiky 
 

Zemní a těžební práce jsou realizovány celou řadou různých technologických procesů. 

Tato práce je zaměřena na technologický proces při velkých zemních pracích, jako je těžba 

skrývky a uhlí při povrchovém dobývání. Zde sebemenší úspory, díky využití nejnovějších 

poznatků vědy a techniky, zajišťují velký ekonomický efekt při komplexním řízení těžebního 

díla a docílení efektního výsledného efektu. Svým rozsahem řadíme těžební a zemní práce 

k rozsáhlým zemním dílům, které jsou charakterizovány přemísťováním velkých objemů 

zemin nebo hornin. Při povrchovém dobývání nadložních hornin se jedná o odtěžení               

a přemístění několika set tisíc m3 a to mnohdy na velké vzdálenosti. 

 

 Těžební a zemní práce zahrnují širokou oblast funkčního a konstrukčního utváření 

zemních děl, jejich technologickou [4] přípravu, provedení a kontrolu. Nedílnou částí je 

zkoumání interakcí mezi rozpojovacími nástroji, rozpojovanou horninou, parametry 

rozpojování a nahodilými vlivy. Tyto práce jsou významnou složkou těžebních i úložných 

činností, vodních a vodohospodářských děl, silničních a železničních staveb, výstavby letišť, 

stavby obytných, komunálních a průmyslových objektů, zemědělských staveb. Automatizace 

technologických procesů při velkých zemních pracích spočívá především v řízení polohy 

pracovních nástrojů pro zajištění co nejlepší efektivity a úkolem nivelačního zařízení těchto 

strojů je buďto udržet pracovní nástroj stroje v požadované výšce i směru nebo zajišťovat 

informace pro optimální řízení.  

 

2.1 Řízení strojů   
 

Klasické zemní a dobývací stroje lze řídit jednak na polohu pracovního nástroje, jednak 

na směr jízdy stroje. Regulační obvod udržuje buď polohu pracovního nástroje v požadované 

výši, nebo nastavení, anebo udržuje trajektorii stroje v požadované dráze.  

 

         Ovládat řízení polohy pracovního nástroje je reálné u strojů, které jsou vybaveny 

pracovním orgánem tvaru radlice (řezná hrana bez zubů), nebo lopaty (řezná hrana se zuby), 

nebo ližiny, válce, kolesa – grejdry, skrejpry, dozery, nakladače, finišery, rypadla apod.  

Řízení směru stavebních strojů je realizovatelné u finišerů, strojů opatřených dozerovou 

radlicí nebo u razicích strojů. Principy řízení strojů jsou založeny na určování relativní polohy 

pracovního nástroje k referenční základně [5] str. 86. Jsou to tzv. 1D výškové systémy, kdy je 

řízena pouze výška pracovního nástroje, přičemž poloha stroje určována není. Stroj se 
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pohybuje ve vymezeném prostoru a není nutné znát jeho přesnou polohu, nebo je určována 

nepřímo.  

 

Kvalitnější úroveň představuje tzv. 2D „polohový systém“, který umožňuje určit 

polohu zdroje záření pomocí odrazných terčů s milimetrovou přesností v souřadnicích X, Y   

a do těchto systémů 1D a 2D patří systémy laserové a ultrazvukové.  

 

           3D systémy pracují v prostorových souřadnicích X, Y, Z a tím umožňují plně 

automaticky řídit stroj nebo pracovní nástroj. Přesnost určování prostorových souřadnic touto  

laserovou aplikací se udává v centimetrech. Obdobné systémy využívající 3D technologie 

jsou metody pro určení polohy využívající „totálních stanic“ a „globálních polohových 

systémů“ (GPS) včetně kombinací jednotlivých systémů. 

 
2.1.1 Systémy laserové 
 
          Označení LASER vzniklo z počátečních písmen anglického výrazu Light Amplification 

by  Stimulated Emission of Radiation. Doslovný překlad zní: zesílení světla stimulovanou 

emisí záření. Informace o využití laseru jsou z roku 1958 a v roce1960 byl laserový princip 

ověřen experimentálně. Další vývoj pokračoval velmi rychlým tempem a laser začal pronikat 

do různých průmyslových odvětví. [5] str. 18.   

 

Vedení stroje moderní metodou podle laserového svazku, anebo jeho rozmítané 

podoby – laserové roviny, umožňuje proces měření zrychlit – cca každou 0,1s jedno měření   

a na relativně velké ploše až 10 ha. Potřebná přesnost je zajištěna v horizontální nebo jiné 

souřadnici do 1 cm. [5] str. 21.  Stabilizovanou základnu tvoří laserový svazek nebo laserová 

rovina.   

   

          Laserové přístroje k vytyčování tvoří referenční přímku v libovolné rovině (vodorovné, 

svislé nebo skloněné) a zcela automaticky urovnávají laserový svazek do požadované polohy 

v rozsahu sklonu od -15%  až do +25% s přesností v setinách procent. Využívají se při 

vytyčování a kontrole stavebních objektů a prvků, při ražbě tunelů a kolektorů, při kontrole 

jeřábových drah, při pokládce potrubí a pod. [4] Víceúčelové laserové systémy umožňují 

rozmítat rovinu vodorovnou, svislou nebo pod určitým úhlem skloněnou a také přímku 

kolmou na rovinu rozmítání. Vytváření referenční roviny je nejčastěji realizováno rotujícím 

hranolovým systémem, který je tvořen z pentagonálních hranolů, které zalomí laserový 

svazek pod pravým úhlem a světelnou rovinu vytvoří rotací.    
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2.1.2 Systémy ultrazvukové 
 

          Systémy ultrazvukové, využívané v řízení stavebních strojů, pracují na principu 

vysílání impulsů ultrazvuku a měření časů nutných k návratu signálu do přijímače (po 

odražení od nějaké překážky). Na rozdíl od laserového řízení je používána stabilizovaná 

základna materiálního charakteru. [5] str. 54. Systémy, využívající ultrazvuku, umožňují 

kontrolu výšky pracovního orgánu a jeho stranové polohy i příčného sklonu. Dále snižují 

nároky na obsluhu a zároveň zvyšují mobilitu příslušného stroje. Tyto systémy jsou vhodné 

pro práce velkého rozsahu – urovnávací a dokončovací práce na velkých plochách. Aplikací 

těchto ultrazvukových systémů se výrazně snižují (30 až 50 %)  náklady na geodetické práce.  

 

2.1.3 Totální stanice 
 

          Kombinací elektronických teodolitů se světelnými dálkoměry dostáváme totální stanice 

(elektronické tachymetry). Jsou doplněny počítači pro okamžité zpracování a registraci 

výsledků měření. Nejpřesnější modely pro měření směrů dosahují přesnosti 0,2 mgon.  Při 

měření délek na krátké vzdálenosti do 100 m dosahují přesnosti vyšší než 1 mm a na 

vzdálenosti až do 2 km se přesnosti pohybují do 10 mm. [4], [5]    

 

          Základní přednosti totálních stanic jsou geodetické parametry stanic nejvyšší třídy, 

možnost ukládání dat do vnitřní paměti včetně alfanumerického kódování. Stanice jsou 

přirozeně konstruovány do terénních podmínek včetně vodotěsné konstrukce. Dvouosý 

kompenzátor zajišťuje bezchybné čtení vodorovných i svislých úhlů. Dálkoměr ve spojení se 

speciálním hranolem, který je umístěn na stroji, umožní přesné měření vzdáleností [4]. 

Mobilní totální stanice renomovaných firem s automatickým vyhledáváním cíle umožňují jak 

přesné nacílení na hranol umístěný např. na stavebním stroji, který se objeví v zorném poli 

dalekohledu tak i sledování pohybujícího se hranolu.  

 
2.1.4 Satelitní navigační systémy  

 
Satelitní navigační systémy zahrnují v současné době řadu družicových systémů, GPS, 

DGPS, GLONASS, rozšířené systémy, GALILEO apod. [7] 

 
2.1.5 Globální polohový systém GPS 
 
          Global Positioning Systém (GPS) je pasivní dálkoměrný systém v základní sestavě 

tvořeným 21 satelity a doplněný 3 záložními satelity a od roku 1995 se udržuje v činnosti 
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minimálně 24 satelitů, obvykle je však aktivních satelitů víc. V případě potřeby je možné 

dráhu satelitů změnit [7] – str. 81–97. Vysílané navigační signály ze satelitu jsou na známém 

kmitočtu a ve známém čase (z atomových hodin). Hodnoty jsou tak přesné, že vzdálenost ke 

každému satelitu může být změřena s přesností větší než 1,5mm.   

 

Rozšíření satelitních navigačních systémů nachází stále větší možnosti uplatnění:  

• v dopravě silniční, cyklistické i pěší, železniční, letecké a v lodní ,  

• v zemědělství, u zemních a těžebních strojů, 

• při sledování zvěře, při monitorování životního prostředí,  

• v geodezii, při mapování.  

 
 
2.1.6 Systém GLONASS 
 

Navigační satelitní systém GLONASS – Global Nvigation Satellite Systém, je 

systémem dálkoměrným ruské provenience a je to analogie amerického systému GPS. Na 

kruhové oběžné dráhy ve výšce 19 100 km bylo vyneseno 71 satelitů a tento vysoký počet 

satelitů se vysvětluje podstatně kratší životností satelitů, než v systému GPS. Byla zvolena 

výška satelitů 19 100 km kvůli možnosti zachycení signálů ze satelitů nejen na samém 

povrchu země, ale též do výšky 2000 km nad zemí [7] – str 109. 

 

2.1.7 Diferenční GPS 
 

Zvýšení přesnosti určování polohy v reálném čase se dosahuje použitím diferenčních 

metod měření, přičemž diference údajů naměřených dvěma blízkými přijímači je zatížena 

podstatně menšími chybami, než samostatně naměřené údaje [7] str. 123-126. Satelitní systém 

je potřebné pro tato měření doplnit o pozemní majáky (referenční stanice), jejichž zeměpisné 

souřadnice jsou přesně známé a tím je potom možné do určité vzdálenosti definovat opravy 

k poloze uživatele.  

 

2.1.8 Rozšířené systémy 
 

Systémy GPS a GLONASS, které byly původně vyvinuté jako vojenské systémy, 

nevyhovují svými parametry, aby mohly být používané jako civilní navigační systémy a pro 

jejich zavedení do civilního používání bylo potřebné vyvinout příslušné standardy [7]          

str. 127-140. Systémy rozšířených systémů se dělí na: 
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• s palubním rozšířením ABAS – Aircraft Based Augmentation Systems, 

• se satelitním rozšířením SBAS – Satellite Based Augmentation Systems, 

• s pozemním rozšířením GBAS – Ground Based Augmentation Systems. 

 

2.1.9 Satelitní navigační systém GALILEO 
 

Do provozu je uváděn evropský globální satelitní navigační systém Galileo, který bude 

splňovat vysoké nároky na přesnost, integritu, spojitost a dostupnost.  Vývoj tohoto systému 

byl zahájen proto, aby se odstranila závislost na americkém systému GPS a umožnilo se 

plnohodnotné využití všech možností satelitní navigace zaměřené hlavně na civilní využití  

[7; 8] str. 141-160.  Systém bude mít 27 satelitů na 3 oběžných dráhách obíhajících ve výšce 

přibližně 23 tisíc kilometrů nad povrchem Země po drahách se sklonem 56° k zemskému 

rovníku ve třech rovinách vzájemně vůči sobě posunutých o 60° a další tři družice, po jedné   

v každé rovině, budou tvořit operační zálohu na oběžné dráze, aby systém mohl být při 

technickém výpadku kterékoliv družice okamžitě doplněn na plný počet.  

 

 
2.2 Řízení parametrů kolesových rypadel 
 

U kolesových rypadel pro povrchové dobývání se budou nároky na řízení lišit podle 

technologie dobývání. Zjednodušeně můžeme konstatovat, že pro těžbu nadložních hornin je 

rozhodující maximální výkonnost. Pouze vyjímečně se používá selektivní těžba – při výskytu 

tvrdých poloh. Pro těžbu uhelných slojí se používá jak technologie na maximální výkonnost, 

tak i technologie selektivního dobývání. Důvody pro selektivní dobývání jsou determinovány 

kvalitou jednotlivých uhelných vrstev, kdy je třeba dodržet požadované parametr pro 

odběratele. 

 

2.2.1 Řízení rypadla na maximální výkonnost 
 

Pro dobývání nadložních hornin (tzv. skrývkové práce) je většinou rozhodující 

maximální výkonnost. Tomu je podřízen i způsob řízení dobývacího procesu – maximální 

plnění korečků, minimální ztrátové časy, minimální spotřeba měrné energie. Rozhodující 

veličinou je správné nastavení parametrů dobývané třísky. [2, 8] Mírou efektivnosti 

jakéhokoliv rozpojovacího procesu je spotřeba energie vztažena obvykle na objemovou 

jednotku rozpojované horniny a na základě analýzy realizovaných teoretických i praktických 

výzkumů orientovaných na rozpojovací procesy a prokázání objektivity při použití in situ (při 
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vrtání a tunelování) je v současné době nejobjektivnější hodnotící veličinou minimalizovaná 

měrná objemová energie. Tato veličina má obecnou platnost pro dispergační procesy, a proto 

její využití i pro hodnocení rozpojitelnosti na kolese rypadla má racionální podklad.             

Ve spojení s aplikací GPS pro řízení dobývaného množství se nabízí optimální nástroj 

k maximální efektivitě dobývacího procesu. 

 
 

ŘÍZENÍ  DOBÝVACÍHO  PROCESU 
 
 

VLIV  LIDSKÉHO  ČINITELE 
 
 

KOMPLEXNÍ  INFORMAČNÍ  A 
ŘÍDÍCÍ  SYSTÉM 

 
 

DOBÝVACÍ  PODMÍNKY 
 
 

REGULACE  VELIKOSTI 
A  POMĚRU STRAN TŘÍSKY s/b 

 
 

MAXIMÁLNÍ  VÝKONNOST 
PŘI  MINIMÁLNÍ  MĚRNÉ 

SPOTŘEBĚ  ENERGIE 
 

 
Obrázek 2.1.  Schéma řízení dobývacího procesu 

 
Rozhodujícím faktorem pro ekonomické dobývání je tedy obvykle lidský činitel, který 

v současné době ovlivňuje rozměry dobývané třísky s ne vždy dostatkem objektivních 

informací o rozpojovacím procesu, a tím ovlivňuje i výkonnost a energetickou náročnost 

dobývání. Pro objektivní informace o poloze kolesa se nabízí instalace informačního systému, 

který na základě údajů z instalovaných GPS umožní také stanovit potřebné rozměry třísky,     

a tím optimální regulaci výkonnosti rypadla (obr. 2.1).  

 
 
2.2.2  Řízení rypadla při selektivním dobývání 
 

Při selektivním dobývání je nutné znát geodetickou výšku dobývané třísky a zároveň 

geodetickou výšku spodní hrany kolesa rypadla. Zde se nabízí jediné řešení: aplikace GPS na 

rypadle. V Severočeském hnědouhelném revíru byly učiněny první kroky užití GPS v roce 
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1997. [32] Testování sledovalo záměr ověření použitelnosti systému GPS v reálných 

provozních podmínkách. Prvořadým úkolem bylo určení polohy středu osy kolesa. Nyní je na 

Severočeských dolech a.s. opět prověřována možnost využití metody GPS i pro podporu 

systému sledování a řízení těžby. Systém má sloužit k přesnému určení 3D polohy kolesa 

rýpadla. Po vyřešení bude možné automatizovat celou řadu úloh v souvislosti s kontrolou       

a řízením technologického procesu. Na hnědouhelných lomech se jedná především o: 

• analýzu průběhu těžby uhlí a skrývky za uplynulé období, 

• podporu procesu řízení těžby rýpadel (např. krátkodobé prognózy kvalitativních 

parametrů těženého uhlí), 

• aktualizaci stavů skrývkových a uhelných řezů, 

• výpočty objemů odtěžených hmot v reálném čase, 

• velmi přesné řízení tvorby pojezdové roviny rýpadla a okamžitá kontrola těžebních 

záměrů. 

 

Při instalaci jednotlivých komponent měřícího segmentu bylo nutné najít takové 

umístění, aby bylo možné vyjádřit polohu osy kolesa v jakékoliv poloze jeho kolesového 

výložníku. Měřicími přístroji je nutno neustále sledovat pohyb kolesa. Geodetickým měřením 

přímo na rýpadle byly zjištěny konstantní geometrické vztahy nutné pro výpočet. Jedná se 

především o vzdálenosti jednotlivých měřidel vůči sobě i vůči některým mechanickým 

„uzlům“ konstrukce rýpadla. Výběr měřících přístrojů byl dán potřebou: 

 

• měřit absolutní 3D polohu X, Y a Z v geodetickém souřadnicovém systému alespoň dvou 

bodů na rýpadle a to co možná nejčastěji v čase, 

• měřit sklon rýpadla jako celku vůči vodorovné rovině, 

• měřit sklon kolesového výložníku vůči vodorovné rovině, 

• měřit výsun kolesového výložníku.  

 

 Pro měření absolutní polohy dvou bodů na rýpadle je nejvýhodnější použití metody 

GPS. Nejdříve byly využity přijímače DGPS a po zohlednění analýz přesnosti byly 

instalovány přijímače RTK-GPS. Pro měření sklonu byly pořízeny sklonoměry potřebné 

přesnosti a výsun kolesového výložníku je zjišťován pomocí inkrementálního snímače otáček. 

Rozmístění jednotlivých měřících přístrojů je patrné z obr.2.2 
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Obrázek 2.2  Rozmístění měřicích segmentů 
 
 
 
2.3 Dílčí shrnutí 
 

Pro objektivní řízení dobývacího procesu potřebujeme přesně určit polohu osy kolesa 

event. spodní hrany kolesa. A jak bylo uvedeno, globální polohovací systémy, které 

v současné době pracují s přesností až ± 3 cm i ve vertikální ose, umožňují splnit požadavky 

kladené na řízení a sledování kolesových rypadel. 

 

Problematika aplikace systémů GPS na rypadlech pro povrchové dobývání je dána 

samotnou technologií i technikou. Stroje pracují obvykle hluboko pod horizontem terénu, 

čímž se výrazně zhoršuje příjem signálů. Při umístění přijímačů GPS na kolesovém výložníku 

v blízkosti kolesa dochází navíc k možnosti ovlivnění kvality signálu blízkostí 

vysokonapěťových kabelů a značným kmitáním výložníku. Proto musí být přijímače umístěny 

co nejvýše na konstrukci stroje, ale tím se značně komplikuje matematické vyjádření polohy 

kolesa. V úvahu musí být brány geometrické parametry stroje, z nichž je řada proměnných     

a značný vliv má rovněž sklon stroje. V této práci bude řešena aplikace GPS na rypadle K800 

1N, které je nasazeno na uhelném řezu DNT Tušimice a to z hlediska matematického vztahu 

mezi údaji z GPS a polohy kolesa. 
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3  Definování problémů a cílů práce 

 
Potřeba přesných a objektivních informací pro řízení dobývacího procesu kolesových 

rypadel vede k hledání nejmodernějších metod, snímačů a přístrojů, a jejich aplikaci. Tím je 

dáno i zaměření této disertační práce, která řeší konkrétní problém z oblasti povrchového 

dobývání hnědého uhlí, konkrétně na řízení kolesového rypadla K800 1N, které je nasazeno 

na uhelném řezu. Pro sledování polohy kolesa rypadla bude využita soustava snímačů, 

doplněna přijímači polohového systému GPS. 

 

Hlavním cílem disertační práce je matematický model sledování polohy kolesa rypadla 

s využitím GPS a údajů jednotlivých snímačů tak, aby bylo možno definovat polohu kolesa 

s vyhovující přesností. 

 

 Splnění hlavního cíle je podmíněno postupným řešením následujících dílčích cílů: 

 

• definování potřebných geometrických rozměrů rypadla měřením in situ laserovým 

skenováním, 

• definování horizontální polohy rypadla z měření in situ, 

• zpracování matematických vztahů a návrh matematického modelu, 

• zpracování nejistot měření. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autoreferát disertační práce  Mgr. Ivana Onderková 

11 
 

4 Metody a postupy řešení práce 
 
 
4.1 Metoda laserového skenování 

 
 Laserové skenovací systémy [32] umožňují bezkontaktní prostorové zaměřování, 3D 

modelování a vizualizaci složitých staveb a konstrukcí, interiérů, podzemních prostor, 

libovolných terénů atd. s mimořádnou rychlostí, přesností, komplexnosti a bezpečností. 

Vizuální 3D model nasnímaného objektu je pomocí softwaru zobrazen ve tvaru tzv. mračna 

bodů (point clouds) a lze jej přenést do CAD systémů ve 2D nebo 3D. Systémy využívají 

nejmodernější pulsní laserovou technologii pro měření délek a určují polohu bodů 

prostorovou polární metodou. Detekují přirozený povrch na určitou vzdálenost a spolu 

s optickým systémem dovolují provést až milion měření v několika minutách. Umožňují 

počítačové zpracování dat používaných pro dokumentaci stávajícího stavu stavebních             

a technických objektů, projektování úprav a jako podklady pro rozhodování managementu. 

Postup při vlastním skenování spočívá v založení nebo výběru projektu, rozmístění 

identických (lícovacích) bodů, určení skenované oblasti a zahájení samotného skenování, 

které poté probíhá zcela automaticky. 

 

 Laserové skenování lze charakterizovat těmito základními rysy: 

• přesnost, 

• vysoká hustota měřených bodů, 

• krátká doba potřebná pro pořízení velkého množství dat, 

• vysoká automatizace zpracování dat. 

 

Z těchto bodů lze odvíjet hlavní výhody a přínosy uplatnění těchto systémů: 

• přesné a kompletní zaměření stávajícího stavu s výrazně vyšší produktivitou práce      
a tedy s finančními úsporami, 

• měření probíhající během stavby nebo za plného provozu, popř. výrazná redukce délky 
odstávky náročných provozů na minimum, 

• vysoká spolehlivost výsledků, eliminace chybných nebo nepřesných měření, 

• automatizace umožňující výrazné zkrácení zpracování dat a snižující rizika chybného 
vyhodnocení, 

• přesné a efektivní 3D modelování, rychlá vizualizace a generování 2D výkresů 
(půdorysy, řezy atp.), 

• velmi rychlé zpracování digitálních modelů terénu. 
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4.2 Metoda matematického modelování 
 

Matematické modelování proniklo do různých oborů přírodních, technických, 

ekonomických i sociálních věd a stalo se důležitým nástrojem při modelování a simulacích 

systémů, analýzách a předvídání různých procesů, jevů, chování druhů a stavů společenstev 

apod. [6] Systémy můžeme chápat jako určité abstrakce reálného světa (objektivní reality), 

které si lidé vytvářejí v procesu jeho poznání. Matematický model je abstraktní model, který 

využívá matematického jazyka k popisu chování systému. Používá se v přírodních (fyzika, 

biologie, chemie apod.) a technických (strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví apod.) 

vědách, ale také ve společenských vědách (ekonomie, sociologie, politické vědy apod.).  

 

I přes velký potenciál matematického zápisu jím není možné popsat reálné systémy, 

objekty či procesy, které jsou velmi komplikované. Proto musíme nejdříve identifikovat 

nejdůležitější části zkoumaného systému, jenž budeme modelovat, a ty musí vytvářený model 

popisovat. Ostatní prvky systému můžeme buď podstatně zjednodušit, nebo zcela vyloučit.           

Matematický model obvykle popisuje systém s pomocí množiny vstupních a výstupních 

proměnných, dále parametrů a množiny rovnic, které určují stavy systému a vztahy mezi 

proměnnými a parametry. Hodnoty proměnných mohou být např. reálná nebo celá čísla, 

booleovské hodnoty nebo textové řetězce anebo složitější struktury. Proměnné reprezentují 

nějaké vlastnosti systému, např. výstupy měřených systémů často ve tvaru signálů, 

vzorkovaná data, hodnoty počitadla, výskyt dané události či jevu (ano/ne) apod. Na model se 

můžeme dívat také jako na množinu funkcí, která popisuje vztahy mezi různými proměnnými. 

V každém matematickém modelu můžeme rozlišit tři základní skupiny objektů, ze kterých se 

model skládá. Jsou to: proměnné a parametry, matematické struktury, řešení. 

 

      Matematické modelování je odborná a kvalifikovaná činnost vyžadující týmovou 

spolupráci odborníků z různých oblastí: odborníka z oblasti oboru řešené problematiky, 

specialistu v oblasti matematiky, specialistu z oblasti informatiky apod. Konkrétní specifikace 

či formulace matematického modelu je základem celého matematického modelování a záleží 

do značné míry na schopnostech řešitelského týmu spojit teoretické poznatky s informacemi o 

konkrétním problému nebo systému, který je předmětem analýzy. V této fázi matematického 

modelování musí být věnována pozornost i tomu, zda vstupní data skutečně odpovídají 

proměnným zahrnutým do modelu. V některých případech je totiž vhodnější dát přednost 

relativně jednoduše specifikovanému modelu před složitým, často zavádějícím modelem. 
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5 Výsledky disertační práce s uvedením nových poznatků a jejich analýza 
 
 
5.1  Laserové skenování rypadla K800 1N 
 

 Pro přesné určení rozměrů rypadla K800 1N bylo využito laserového skenování, které 

proběhlo dne 28.4.2011. Měření realizovala firma GEFOS s.r.o. Praha podle dále 

definovaných požadavků. Pro tento případ úkolu bylo nutné zaměřit tvarově složitý objekt     

a následně vytvořit podklad (vektorovou kresbu) pro odvození geometrických parametrů 

kolesového rypadla. 

 

5.1.1 Požadavky na laserové skenování 
 

Požadavky na zaměření rypadla definovali pracovníci VŠB – TU Ostrava tak, aby 

byly zjištěny rozměry potřebné pro konkrétní výpočty prostřednictvím matematického 

modelu: 

 

1. Měření bude realizováno v klidové poloze rypadla a horní stavba bude v podélné ose 
rypadla. 
 

2. Zaměření kulové dráhy na kolejnici: 
 

a. Definování vertikální osy rypadla „OV“ 

b. Definování nulové horizontální roviny rypadla – na horní hranu kolejnice otočové 
dráhy. Tím máme pomyslný střed rypadla, ke kterému lze vše vztahovat. 
 

3. Zaměření podélné osy horní stavby „OPH“ – z kolejnic zdvihu kolesového výložníku – tím 
máme definovanou vertikální rovinu horní stavby (osy „OV“ + „OPH“). 
 

4. Zaměření kolesa (pokud možno při spuštění dolů) – střed osy z obou stran na středy 
maznic a definování středu kolesa. Definování spodní hrany kolesa. 
 

5. Zaměření středu otočného čepu kolesového výložníku ve dvou polohách – při nulovém 
vysunutí a při maximálním vysunutí. 
 

6. Zaměření délky kolesového výložníku – vzdálenost středu osy kolesa a středu otočného 
čepu. 
 

7. Zaměření přijímačů GPS: 
 

a. Jejich vzdálenost. 
b. Jejich polohu vzhledem k nulové rovině. 
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c. Jejich vzdálenost od vertikální roviny horní stavby. 
d. Definovat jejich spojnici a zjistit, zda spojnice je rovnoběžná s vertikální rovinou 

horní stavby. 
e. Stanovit, zda vertikální rovina, proložená přijímači GPS, prochází zjištěným 

středem kolesa. 
 

8. Zaměřit sávající křížový sklonoměr v kabině rypadla, jeho umístění vzhledem k bodu "0", 
přesnost jeho nastavení k podélné ose stroje. (Diskutabilní) 
 

9. Zaměřit podélnou osu dolní stavby a definovat ji na některý bod konstrukce. 

 
5.1.2 Vyhodnocení laserového skenování 
 

 Před vlastním měřením proběhla důkladná prohlídka rypadla s definováním důležitých 

uzlových bodů pro projekt zaměření a podrobná fotodokumentace.  

 

Základní uzlové body:  

• anténa GPS přední – obrázek 5.1, 

• anténa GPS zadní - obrázek 5.2, 

• otočný bod kolesového výložníku, 

• osa kolesa, 

 

 
Obrázek 5.1 Anténa GPS – přední [20] 
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Obrázek 5.2 Anténa GPS – zadní [20] 

 
 

 Stanoviště pro skenování byla zvolena s ohledem na požadavek tvorby kompletního 

3D modelu rypadla. Poloha stanovišť byla určena v místním souřadnicovém systému. 

Laserové skenování proběhlo celkem z 11 stanovišť. A to nejen v úrovni pojezdu rypadla, ale 

také z okolních řezů.  V terénu a na kolesovém rypadle byly signalizovány vlícovací body pro 

připojení modelu do referenčního systému a ke spojení jednotlivých skenů do jednoho celku. 

Bylo signalizováno celkem 23 vlícovacích bodů ve formě modrých čtvercových a kruhových 

terčů z toho 5 naklápěcích terčů s magnetickým držákem.  

 
 
Poznámky k vyhodnocení: 
 
1. Rypadlo se v době měření nacházelo v základní poloze – horizontální se zasunutým 

výložníkem (obr 5.3) 
 

2. Spodní hrana kolesa byla vyhodnocena dvakrát - jako kružnice včetně korečků i bez nich  
 
3. Křížové sklonoměry nebylo možné identifikovat. Jeden je nedostupný uvnitř kabiny, 

druhý by bylo možné určit, pokud je viditelný na mračně, ale nebyl znám jeho vzhled. 
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Obrázek 5.3 Rypadlo – celkový pohled [20] 
 

 

 
4. Určení spodku podvozku je nepřesné - rypadlo stálo na měkkém terénu, zčásti zabořené   

a nebylo v horizontální poloze. Dostupná data jsou ve výkresu a jsou to spodní hrany 
některých přístupných pásů. 

 
5. Otočová (kladková) dráha není dokonalá kružnice, vyhodnocené kružnice jsou vnitřní        

a vnější hrana kolejnice - přesněji je možné ji vyhodnotit pouze jako obecnou křivku.  
(obr. 5. 4) 

 

 
 

Obrázek 5.4 Otočová (kladková) dráha rypadla [25] 
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5.1.3 Výsledky laserového skenování 

 
 Série dat pořízených z jednotlivých pozic byla spojena do jednoho celku. V dalším 

kroku proběhla filtrace a úprava dat. Pomocí aplikace CloudWorx pro systém AutoCAD je 

možné využít jednoduché nástroje pro práci s objemným mračnem bodů. Mezi ně patří 

zejména funkce pro výřez mračna bodů. V programu Microstation V8 byly z vektorového 

modelu ve 3D prostoru odměřeny hlavní geometrické parametry kolesového rypadla (obrázek 

5.5). K tomuto účelu byl vektorový model doplněn o pomocné kótovací prvky.  

 

Geometrické parametry se odměřují vůči následujícím konstrukčním prvkům: 

 

 poloha GPS přijímačů 

 koleso rypadla 

 střed kulové dráhy 

 směr sklonu kolesového výložníku 

 kolejnice pojezdu výložníku 

 poloha snímačů IRC 

 spodní hrana podvozku0 

 
 

 
Obrázek 5.5  Vektorový model kolesového rypadla [20] 

 

Z vyhodnocených mračen bodů kolesového rypadla byly zjištěny jednotlivé míry        

a jsou uvedeny v tab. 5.1. [20, 19] 
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Tabulka 5.1 Vyhodnocené veličiny z laserového skenování 
 

Veličina Symbol Hodnota 
změřená 

Hodnota 
z laserového 
skenování 

Rozdíl 

Délka kolesového výložníku  lv 35,966 35,9519 - 0,014 
Vzdálenost středu IRC s průsečíkem na 
vertikále GPS1a  rovnoběžky s nosníkem, která 
prochází středem IRC 

lpo 7,557 7,5745 +0,017 

Vertikální vzdálenost snímače GPS1 ke 
kloubu kolesového výložníku v horní poloze  

h1o 
 

4,2879 
 

Vertikální vzdálenost mezi středem kolesa a 
středem IRC. 
(platí pro stav v okamžiku  měření) 

h2  10,2031  

Výška GPS1 od pomyslného průsečíku na 
vertikále GPS1, která určuje míru "lp0" ha 1,770 1,8035 +0,035 

Horizontální vzdálenost snímače GPS1 ke 
kloubu kolesového výložníku v horní poloze 

l1o 
 

7,1553 
 

Horizontální vzdálenost snímačů GPS  hGPS  41,1747  
Vertikální vzdálenost snímačů GPS  
Pro rypadlo v horizontální poloze ZGPSo 

   

Vertikální vzdálenost snímačů GPS  
(platí pro stav v okamžiku  měření) 

ZGPS  12,3976  

Vzdálennost osy kolesa od GPS1 L  41,6360  
Sklon pojezdu kolesového výložníku  α 19,648o 19,151o -0,497o 

Vertikální vzdálenost snímače GPS1 nad 
kulovou dráhou 

ZIRC 
 12,4297 

 
 

Max. průměr kolesa až po hranu zubů Dk  7,515  
Orientace snímačů GPS k vertikální ose 
rypadla – vzdálenost kloubu kolesového 
výložníku v horní poloze k ose rypadla  

l3 
 

13,2852 
 

 

Podélné umístění snímačů GPS – vzdálenost 
od podélné roviny rypadla – prochází 
středem kolesa? 

 
 

 0,010 

Výška otočové dráhy od spodní hrany 
podvozku  
(určení spodku podvozku je nepřesné - 
rypadlo stálo na měkkém terénu) ! Hodnotu 
brát s velkou rezervou! 

ZKD 

 

6,7902 
 

 

Míry v /m/ 
 

Vertikální vzdálenost snímačů GPS ZGPS udává sklon rypadla (celého stroje). K tomu je 

ovšem zapotřebí zjistit tuto hodnotu v absolutní horizontální poloze rypadla ZGPSo 
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5.2     Matematický model 
 

Vytvoření modelu zahrnuje zpracování matematických vztahů a návrh matematického 

modelu. Tvorba matematického modelu je realizována pro schéma rypadla na obr. 5.6 a bude 

vycházet z parametrů: 

 
a) Konstantních (platí pro rypadlo v horizontální rovině a kolesový výložník v horní poloze): 

 
• délka kolesového výložníku – lv = 35,9519 m, 

 

• vertikální vzdálenost snímače GPS1 ke kloubu kolesového výložníku  
h1o =  4,2879 m, 
 

• horizontální vzdálenost snímače GPS1 ke kloubu kolesového výložníku v horní poloze  
l1o  = 7,1553 m, 
 

• horizontální vzdálenost snímačů GPS – hGPS = 41,1747 m, 
 

• vzdálenost kloubu kolesového výložníku od průsečíku jeho dráhy s vertikálou GPS1   
lpo  =  7,5745 m, 
 

• vertikální vzdálenost snímačů GPS – ZGPSO, 

• míra ha = 4,288 m, 

• maximální dráha čepu kolesového výložníku 12,03 m, 

• horizontální vzdálenost GPS1 od osy rypadla - l1 + l3, = 7,1553 + 7,5745 = 14,7298 m, 

• výška kloubu kolesového výložníku nad kulovou dráhou – ZIRC, 

• sklon pojezdu kolesového výložníku – α  = 19,151o. 

 
b) Proměnných: 

 
• vertikální vzdálenost snímače GPS1 ke kloubu kolesového výložníku – h1, 
 

• horizontální vzdálenost snímače GPS1 ke kloubu kolesového výložníku v horní poloze 
–   l1, 

 

• vzdálenost kloubu kolesového výložníku od průsečíku jeho dráhy s vertikálou GPS1 – 

lp, 

• vertikální vzdálenost snímačů GPS – ZGPS, 

 

• výsun kolesového výložníku (inkrementální čidlo),  
 

• sklon kolesového výložníku (sklonoměr),  
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Obrázek 5.6 Výpočtové schéma kolesového rypadla 

 
 
Všechny proměnné a některé konstantní parametry se budou měnit při otáčení horní 

stavby rypadla, pokud bude ve sklonu – a to bude prakticky vždy. Proto je nutné zvážení vlivu 

sklonu rypadla na změnu délek promítnutých do horizontální a vertikální roviny, 

 

5.2.1 Základní matematické vztahy pro model 
 

Základem pro definování výškové a horizontální polohy kolesa a souřadnic GPS kolesa 

jsou údaje ze snímačů GPS 1 a GPS 2. Pro definování jednotlivých vztahů se vychází      

z obr. 5.6. [19] 

Cílem je stanovení prostorové polohy kolesa, vyjádřené souřadnicemi GPS v souřadnicích 

x, y, z. K postupným cílům patří stanovení: 

• geodetické výšky kolesa, 
• horizontální vzdálenosti kolesa od osy stroje, 
• horizontální odchylky kolesa od vertikální roviny procházející GPS1, 

• prostorové polohy kolesa. 

Pro stanovení vlivu sklonu rypadla na jednotlivé míry provedeme orientační výpočet. 

 

Maximální podélný a příčný pracovní sklon, daný technickými parametry, je u rypadel 

různý. Hodnoty u vybraných rypadel uvádí tab. 5.2 a 5.3. 
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Tabulka 5.2 Pracovní sklon pojezdové roviny rypadel [27] 

Sklon K 1000 KU 800 K 300 KU 300 KU 300.S K 800 SRs 1500 

Podélný 

Příčný 

1:14,3÷1:30 

= 3,3÷7% 

1:6,5÷1:14 

= 7÷15,4% 

1:20÷1:33 

= 3÷5% 

1:20 

= 5% 

1:6,2 

= 16,1% 

1:30 ÷ 1:40 

= 2.5÷3,3% 

1:20÷1:33 

= 3÷5% 

 

Tabulka 5.3 Pracovní sklon pojezdové roviny rypadel [28, 29, 30] 

Sklon K 10000 KU 800 K 650 K 2000 KU 300 KU 300B K 300 K 800 N 

Podélný 5,6 % 14 % 

Příčný 

1:14,3 

=7% 
7 % 

1:14 

= 7,1% 3,5% 5 % 

1:9 

= 11,1% 

1:30 

= 3,3% 
3 % 

 

 V tabulce 5.2 jsou údaje z roku 1967, které připouštějí větší rozsah povolených 

pracovních sklonů rypadla. Tabulka 5.3 vychází z aktuálních technických parametrů 

nasazených kolesových rypadel. Pracovní sklon 3 % uvedený u rypadla K 800 N odpovídá 

úhlu 1,72o a jeho dodržování bylo ověřeno dne 27.4.2012 přímo na rypadle u obsluhy. 

Konstrukční řešení horní stavby neumožňuje použít větší sklon rypadla – mohlo by dojít ke 

ztrátě stability. Pro tento povolený sklon provedeme výpočet maximálních odchylek v ose 

horní stavby a rovině kolmé: 

a) Odchylka horizontální  

Rozdíl maximální vzdálenosti kolesa od snímače GPS1 v rovině horizontální a při 

max. sklonu v ose horní stavby 

 

b) Odchylka vertikální  

Odchylka snímače GPS1 od roviny horizontální při max. sklonu kolmém na osu horní 

stavby vztažené k pojezdové rovině 

 
 

Hodnoty odchylek nejsou velké, avšak s odchylkou horizontální bude v dalších 

výpočtech uvažováno ve čtyřech alternativách podle vzájemné polohy kolesového výložníku 

a rypadla: 

I. –  Kolesové  rypadlo v horizontální poloze. 

II. – Kolesové rypadlo ve sklonu, koleso rypadla pod horizontální rovinou  procházející 

středem IRC ( | γ | < | β | ). 

III. a)  –   Koleso pod horizontální rovinou ( signβ = signγ ). 

III. b)  –   Koleso nad horizontální rovinou ( signβ = -signγ ). 
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5.2.2 Alternativa I – Kolesové rypadlo v horizontální poloze – obr. 5.7 
 

      γ ….. udává sklon rypadla v horizontální rovině   002 == SKLγ         
 
       β ….. úhel, který určuje sklonoměr SKL1, budeme počítat s jeho absolutní hodnotou   

       1SKLβ =      

 
         α ….. úhel, který určuje sklon pojezdu kolesového výložníku  019,151α =     
 
          1l ……horizontální vzdálenost GPS1 ke kloubu kolesového výložníku v obecné poloze     
 
          αcos1 ⋅= pll     
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Obrázek 5.7  Schéma kolesového rypadla v horizontální poloze 
 
 
          pl ……vzdálenost středu IRC s průsečíkem na vertikále GPS1 a rovnoběžky 

s nosníkem, která prochází středem IRC   
 

          0

12,03

40423p pl l IRC= + ⋅                 (5.1) 

 
          2l ……..horizontální vzdálenost IRC a osy kolesa     βcos2 ⋅= vll        
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          L ……...vzdálenost osy kolesa od GPS1  21 llL +=     
       
          dosadíme za 1 2l a l  a upravíme 

  

          
12,03

7,575 cos 35,952 cos
40423

L IRC α β
 

= + ⋅ ⋅ + ⋅ 
 

             (5.2) 

 
 
          ZK ……..geodetická výška osy kolesa – z-ová souřadnice středu kolesa  
     
 
           1Z   ……..je z-ová souřadnice GPS1  11 GPSZZ =  

  
 
            ( )1 21ZK Z h h= − +            (5.3) 

  
               
             αsin1 ⋅+= pa lhh          

 

             1

12,03
1,804 7,575 sin

40423
h IRC α

 
= + + ⋅ ⋅ 

 
                (5.4) 

 
             βsin2 ⋅= vlh     

 
             2 35,952 sinh β= ⋅            (5.5) 

 
 
 
             po dosazení dostáváme vztah pro výpočet z-ové souřadnice středu kolesa v obecném 
tvaru: 
 

             0

12,03
1 sin sin

40423a p vZK Z h l IRC lα β
 

= − − + ⋅ ⋅ − ⋅ 
 

                 

 
a po dosazení konkrétních hodnot: 
 

            
12,03

1 1,804 7,575 sin 35,952 sin
40423

ZK Z IRC α β
  

= − + + ⋅ ⋅ + ⋅  
  

   (5.6) 

 
 
 Analogicky jsou zpracovány další alternativy. 

 
 

5.2.3 Výpočet   x-ové   a   y-ové souřadnice středu kolesa – obr. 5.8 
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Obrázek 5.8.  Půdorysné schéma vztahu GPS1, GPS2 a středu kolesa K 

 
 
 
        Oba snímače GPS1 a GPS2 leží v jedné přímce, jejíž parametrické vyjádření můžeme  
        zapsat takto: 
 
        ( ): 1 2 1p x X X X t= + − ⋅          

                    ( )1 2 1y Y Y Y t= + − ⋅       

 
         pro GPS1 :      1 0 : 1 , 1t x X y Y= = =                                 

         pro GPS2:       2 1 : 2 , 2t x X y Y= = =         

 
         vzdálenost GPS1 a GPS2 :                               
 

        ( ) ( )
2 2

1, 2 2 1 2 1v GPS GPS X X Y Y= = − + −               (5.7) 

                                    
        
 
       K  označíme střed kolesa 
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        vzdálenost osy kolesa od GPS1      
 
        1,L GPS K=                        (5.8) 

 
        Pomocí přímé úměry vypočítáme parametr kt , který odpovídá středu kolesa                    

 

           2 1.................................... 1

............................................... ?k

v t t t

L t

= − =

=
         

 

           k

L
t

v
=                             (5.9) 

    
       a dosadíme do parametrického vyjádření přímky p  
 
       x-ová a y-ová souřadnice středu K  kolesa jsou       
   
 
         ( )1 2 1 kXK X X X t= + − ⋅                   (5.10) 

                   
         ( )1 2 1 kYK Y Y Y t= + − ⋅                                     (5.11) 

 
 
 
 
5.2.4 Dílčí závěry 
 

V kap. 5.2.1 byly vypočteny odchylky horizontální a vertikální pro maximální 

dovolený sklon rypadla 3%.  

 

Vertikální odchylka snímače GPS1 od roviny horizontální při max. sklonu kolmém na 

osu horní stavby vztažené k pojezdové rovině činí 0,011 m. Tato odchylka je vzhledem 

k rozměrům rypadla nepatrná a po konzultaci s osádkou rypadla, která potvrdila, že se 

dovolený sklon nikdy nepřekračuje, bylo rozhodnuto, že s příčným sklonem rypadla nebude 

nadále uvažováno. 

 

 Matematické vztahy pro určení polohy kolesa byly zpracovány pro čtyři alternativy 

sklonu rypadla a polohy kolesového výložníku k horizontální rovině, procházející středem 

inkrementálního čidla IRC.  

 

  

Souřadnice středu kolesa: 
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Alternativa I  –  Kolesové  rypadlo v horizontální poloze 

 

( )1 2 1 kXK X X X t= + − ⋅       

 

( )1 2 1 kYK Y Y Y t= + − ⋅                         

 

             0

12,03
1 sin sin

40423a p vZK Z h l IRC lα β
 

= − − + ⋅ ⋅ − ⋅ 
 

                 

 

Alternativa II – Kolesové rypadlo ve sklonu, koleso rypadla pod horizontální rovinou,    

procházející středem IRC ( γ < β ) 

 

( )1 2 1 kXK X X X t= + − ⋅       

 

  ( )1 2 1 kYK Y Y Y t= + − ⋅                        

 

( )1 cos sin sina p vZK Z h l lγ α γ β= − − + −      

 

 

Alternativa III. a)  –   Koleso pod horizontální rovinou ( signβ = signγ ) 

 

( )1 2 1 kXK X X X t= + − ⋅     

 

   ( )1 2 1 kYK Y Y Y t= + − ⋅                        

 

   ( )0

12,03
1 cos sin sin

40423a p vZK Z h l IRC lγ α γ β
 

= − ⋅ − + ⋅ ⋅ − − ⋅ 
 

           

 

 

Alternativa III.b)  –   Koleso nad horizontální rovinou ( signβ = -signγ ) 

 
 

( )1 2 1 kXK X X X t= + − ⋅     

 

 ( )1 2 1 kYK Y Y Y t= + − ⋅                        
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( )0

12,03
1 cos sin sin

40423a p vZK Z h l IRC lγ α γ β
 

= − ⋅ − + ⋅ ⋅ − + ⋅ 
 

            

 
 
5.2.5  Návrh matematického modelu 

 
 
Matematický model je zpracován na základě geometrických rozměrů a matematických 

vztahů uvedených v kap. 5.2.1 – 5.2.4.  
 
Vstupními veličinami jsou: 
 

• údaje z přijímače GPS1 
• údaje z přijímače GPS2 
• údaj z inkrementálního čidla IRC 
• údaj ze sklonoměru umístěného na kolesovém výložníku SKL1 
• údaj ze sklonoměru umístěného na dolní stavbě rypadla SKL2 
• údaje udávající geometrické rozměry rypadla 

 
Výstupními veličinami jsou souřadnice středu kolesa: 
 

• ( )1 2 1 kXK X X X t= + − ⋅     

•  ( )1 2 1 kYK Y Y Y t= + − ⋅  

• 21h-Z1ZK h+=  
 

Matematický model je zpracován v programu MATLAB a je uveden v příloze disertační 
práce č. 1. 

 
 
 

5.3 Zpracování nejistot měření 
 
 

Pro zjišťování polohy kolesa rypadla jsou použity dva přístroje GPS značky                     

Leica MNS1230  GG.  

 

Pro měření sklonů se používají sklonoměry firmy SITALL: 

 

Sklonoměr1: STS-015-180-2-RS232, který je použit pro měření podélného sklonu 

                       kolesového výložníku. 

Sklonoměr2: STS-015-20-2-RS232   
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Pro měření ujeté vzdálenosti výložníku je použit inkrementální snímač otáček                       

od firmy LARM  a.s. 

 

Všechny přístroje pracují s určitou přesností. Přesnosti (střední chyby) měřících 

přístrojů udávají výrobci. 

 
Přístroj horizontální vertikální 
Leica MMNS1230 GG 
 

± 0,25m+1ppm ± 0,50m+1ppm 

SITALL STS-015- 
180-2-RS232 

± 0,1 °  
(do sklonu ± 60 ° ) 

± 0,2 °  
(sklon až ± 80 °  

SITALL STS-015- 
20-2-RS232 

± 0,05 °  
(do sklonu ± 5 °  

± 0.08 °  
(sklon až ± 10 °  

Inkrementální snímač 
otáček 

Naměřené hodnoty jsou 
považovány za bezchybné 

 

 
 
Cílem je stanovit střední chybu um  funkce u několika veličin 1 2, ,..., nl l l .    

Pro zjištění vlivu dosažených středních chyb jednotlivých měřících prvků na celkovou 

chybu určení středu osy kolesa je třeba použít zákon o hromadění chyb. Pro určení celkové 

chyby středu osy kolesa bude mít zákon o hromadění chyb tento tvar : 

 

                                           2 2
u i i

i

m g m= ⋅∑  ,     (5.12) 

kde i
i

u
g

l

∂
=

∂
  a im  jsou střední chyby přístrojů.    

 

Střední chybu vypočítáme pro každou souřadnici středu kolesa a výsledné střední 

chyby se budou lišit podle polohy kolesového rypadla.             

       

Pro výpočet stření chyby každé souřadnice středu kolesa budeme potřebovat parciální 

derivace této souřadnice, derivovat budeme podle těch veličin, které se mění.  

 

( )
( ) ( )

2 2
1 2 1

2 1 2 1

L
XK X X X

X X Y Y
= + − ⋅

− + −
,  kde L je vzdálenost osy kolesa a GPS1.  

Tato veličina se bude měnit podle polohy kolesového rypadla. 
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Vypočítáme potřebné parciální derivace,  x-ovou souřadnici středu kolesa budeme 

derivovat podle těch veličin, které se v uvedeném vztahu mění, tj. podle 1, 2, 1, 2X X Y Y .    

 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

3
2 2 2

3 3

1
2 1 2 1 2 1 2 2 1

2 2

2 1 2 1
2 1 2 1

XK
X X L X X Y Y Y Y

Y

X X Y Y L
L X X Y Y

v v

−∂    = − ⋅ ⋅ − ⋅ − + − ⋅ ⋅ − =   ∂  

− ⋅ −
= − ⋅ = − − ⋅ −

 

 

Podobně bude vypadat výpočet parciálních derivací pro y-ovou souřadnici středu kolesa: 

 

( ) ( ) ( ) ( )

( )
( )

( ) ( ) ( )
( )

3
2 2 2

22
2

3 3

2 2 2
2

3 3

1
2 1 2 1 2 1 2 2 1 1

2 2

2 1
2 1

2 1 2 1 2 1
2 1

YK L
Y Y L X X Y Y Y Y

Y v

v Y YL L
Y Y L

v v v

X X Y Y Y Y L
L X X

v v

−∂    = + − ⋅ ⋅ − ⋅ − + − ⋅ ⋅ − ⋅ =   ∂  

− −
= − ⋅ − = ⋅ =

− + − − −
= ⋅ = − ⋅

 

 

Tyto vypočítané parciální derivace budou stejné pro všechny polohy kolesového 

rypadla. Další parciální derivace těchto dvou souřadnic budou záviset na poloze kolesového 

rypadla.  

 

 

I. Rypadlo v horizontální poloze (obr. 5.7)         

Pro x-ovou souřadnici dostáváme střední chybu XKm     

 

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

2 2
2 2

1 23 3

2 2

1 23 3

2 2

1 2 1 2 1

2 1 2 1 2 1 2 1

2 1 12,03 2 1
cos sin

40423

X X

XK Y Y

IRC v

L L
Y Y m Y Y m

v v

L L
m X X Y Y m X X Y Y m

v v

X X X X
m l m

v v βα β

    
− − ⋅ ⋅ + − ⋅ ⋅ +        

   
= + − ⋅ − ⋅ ⋅ + − − ⋅ − ⋅ ⋅ +      

− −   
+ ⋅ ⋅ ⋅ + − ⋅ ⋅ ⋅        (5.13)

 

 

Pro y-ovou souřadnici dostáváme střední chybu YKm  
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( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

2 2

1 23 3

2 2
2 2

1 23 3

2 2

2 1 2 1 2 1 2 1

1 2 1 2 1

2 1 12,03 2 1
cos sin

40423

X X

YK Y Y

IRC v

L L
X X Y Y m X X Y Y m

v v

L L
m X X m X X m

v v

Y Y Y Y
m l m

v v βα β

   
⋅ − ⋅ − + − ⋅ − ⋅ − ⋅ +      

    
= + − − ⋅ ⋅ + − ⋅ ⋅ +        

− −   
+ ⋅ ⋅ ⋅ + − ⋅ ⋅ ⋅       (5.14) 

 

Pro z-ovou souřadnici dostáváme střední chybu ZKm      

 

2
22

1

12,03
sin cos

40423ZK Z IRC vm m m l mβα β
 

 = + − ⋅ ⋅ + − ⋅ ⋅   
                           (5.15) 
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6 Konkrétní závěry pro realizaci v praxi 
 

Disertační práce je zaměřena na konkrétní problém z povrchového dobývání hnědého 

uhlí a to vytvoření matematického modelu pro kolesové rypadlo K800 1N, které je nasazeno 

na uhelném řezu DNT Tušimice. Výsledným efektem je definování geodetické polohy osy 

příp. spodní hrany kolesa v 3D s vyhovující přesností s využitím GPS.  

 

Na základě provozních měření a dalších informací byl vypracován matematický model 

definování polohy kolesa rypadla v každém okamžiku jeho pohybu. Vyřešení této úlohy 

umožní automatizovat celou řadu úloh v souvislosti s kontrolou a řízením technologického 

procesu dobývání.  

 

Praktickým přínosem pro praxi je aplikace výsledků na konkrétním rypadle, což umožní: 

• selektivní dobývání uhlí – podporu procesu řízení těžby rýpadel (např. krátkodobé 

prognózy kvalitativních parametrů těženého uhlí), 

• analýzu průběhu těžby uhlí za uplynulé období, 

• aktualizaci stavů uhelných řezů, 

• výpočty objemů odtěžených hmot v reálném čase, 

• velmi přesné řízení tvorby pojezdové roviny rypadla a okamžitá kontrola těžebních 

záměrů. 
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7 Závěr práce a doporučení pro další postup ve výzkumu a vývoji 
 

Práce řeší problematiku aplikaci polohovacího systému GPS na kolesovém rypadle 

K 800, které má specifickou konstrukci – pevnou horní stavbu a výsuvný kolesový výložník. 

 

 Moderní požadavky provozu rypadel v povrchovém dobývání vyžadují řadu informací 

pro sledování dobývacího procesu, pro sledování odtěžených objemů, pro selektivní dobývání 

atd. Využití sledování polohy na rypadlech systémem GPS se jeví jako jediné vhodné, neboť 

přímače výborně odolávají otřesům, prachu, teplotním rozdílům, rozmarům počasí. Vyžadují 

pouze přímý kontakt s družicemi, tzn. nemohou být proto umístěny v prostorách ocelové 

konstrukce (stínění prvky konstrukce, možnost ovlivnění vysokonapěťovými kabely) ani 

v blízkosti kolesa na kolesovém výložníku (možnost stínění hranou řezu při dobývání 

spodních lávek). Proto jsou přijímače GPS umístěny na nejvyšších místech ocelové 

konstrukce rypadla a stanovení polohy kolesa vyžaduje matematické vyjádření. 

 

 Pro určení přesných rozměrů potřebných pro matematické vztahy bylo využito 

laserového skenování firmou GEFOS Praha. (Výkresová dokumentace rypadla je nedostupná 

– její majitel má neúměrné finanční požadavky.) Matematicky byly definovány vztahy pro 

výpočet souřadnic kolesa a následně zpracován matematický model. Verifikace navrženého 

modelu je závislá na časovém přístupu DNT Tušimice, ale jelikož práce vznikla na jejich 

popud a mají eminentní zájem na úspěšné realizaci, je reálné, že bude realizována v dohledné 

době. 

 

Předložená disertační práce je původní a vytváří podmínky pro aplikaci GPS na jiné 

typy rypadel (K 300, KU 800,  KK 1300, SchRs 1330 atd.), která jsou konstrukčně jinak 

řešena, a bude nutné řešit tuto úlohu pro jiné podmínky – umístění snímačů GPS, kinematiku 

pohybů, rypadlo s výsuvným nebo bezvýsuvovým výložníkem. Nezanedbatelné využití 

výsledků práce je i v oblasti didaktické pro konstrukční obory. 
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8 Summary 

 

This thesis deals with the application problems of convertibility GPS system at paddle 

excavator K 800 with the specific structure – the static upper structure and the telestopic 

paddle boom wheel. 

 

 The claims of the modern operating surface mining of the excavators requires a lot of 

information for monitoring of mining process, capacity mining, selective extraction etc. The 

utilization of monitoring the excavator setting by GPS system proved to be the only one 

proper because the receivers are resistant to the vibration, dust, temperature divergence and  

weather changeable. Only the direct contact with communications satellite is required. It 

means that they can´t be located in a metal construction space (shadow caused by construction 

elements, influence of electrical high voltage cables) even they can´t be located close to the 

paddle wheel on the paddle boom (shadow possibility caused by cutting edge created during 

lower gangplanks mining). This is the reason that GPS receivers are set uppermost on the 

metal construction excavator and the mathematical formulation is required for determination 

of paddle wheel petting. 

 

 The laser scan from GEFOS Prague Company was used for determination of precise 

dimensions needed for the mathematical relations. (The drawing documentation of the 

excavator is not accessible – the proprietor requires extreme cost money claims. The relations 

for calculation of the paddle wheel coordinate were defined mathematically and after that the 

mathematical model was composed. The verification of the proposed model depends on time 

limited access of DNT Tušimice. This thesis resulted from DNT Tušimice incitement and this 

company is eminent interested in a successful implementation which realization will be 

completed until early period. 

 This presented theses is original and it forms conditions for GPS aplication trasferted 

onto other types of the excavators (K 300, KU 800, KK 1300, SchRs 1330 etc.) that are 

constructed differently way. This assignment will be necessary to handle for different 

conditions – GPS  sensors setting, the motion kinematics, the excavator with telescopic or 

static boom. The significant utilization of this theses results is in the didactital field for 

construction branches of knowledge. 
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