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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Štěpán, M. Realizace ESP algoritmu v prostředí LabView cRIO. Ostrava: Katedra 

automatizační techniky a řízení, Fakulta strojní VSB-Technická univerzita Ostrava, 2014, 

80s. Vedoucí práce: Kulhánek, J. 

V práci se zabýváme návrhem elektronického stabilizačního systému automobilu. 

Tento systém zabezpečuje stabilitu automobilu v krizových, nebo nepředvídatelných 

situacích, které by nezkušený řidič nezvládl, nebo zvládl jen s obtížemi. Jedná se o 

systém zvýšení aktivní bezpečnosti automobilů. 

Prozkoumali jsme možnosti snímačů a akčních členů potřebných pro tento systém. 

Na základě těchto poznatků jsme zvolili optimální varianty veškerých členů i s ohledem 

jejich dostupnosti a požadavky na ně kladené. 

Dále v práci jsme vytvořili rozbor problematiky elektronické stabilizace. Výsledky 

rozboru jsme použili k vytvoření zjednodušeného algoritmu elektronického stabilizačního 

systému, dle kterého jsme vytvořili několik programů vyhodnocující stav automobilu a 

ovládající veškeré prvky systému elektronické stabilizace. 

Pro ověření správné funkce systémů jsme vytvořili simulační matematický model 

automobilu, na kterém jsme navržené algoritmy odzkoušeli a zvolili optimální variantu. 

Vybranou variantu jsme pak použili jako základ pro finální program pro prostředí LabView 

cRIO. 

Klíčová slova: Elektronická stabilizace automobilů, LabView cRIO. 

  



 

ANNOTATION OF THESIS  

 

Štěpán, M. Implementation of ESP algorithm in LabVIEW cRIO. Ostrava:Department of 

Control Systems and Instrumentation, Faculty of Mechanical Engineering VŠB – 

Technical University of Ostrava, 2014, 80s. Supervisor: Kulhánek, J. 

The thesis deals with the electronic stabilization system proposal. This system 

provides stability of the vehicle in critical or unpredictable situations, which driver could not 

manage or could manage with troubles. It is a system that increases active safety of the 

vehicle. 

A lot of necessary scanners and active elements were surveyed. Based on these 

findings, the optimal versions of all the elements were chosen, regarding their availability 

and demanded requirements. 

The analysis of the electronic stabilization problems was done within this thesis. The 

results of this analysis were used for creation of simplified algorithm of electronic 

stabilization system. These algorithms served for creating several applications that 

evaluate vehicle condition and control all the elements of the electronic stabilization 

system. 

To verify correct functions of the system, simultaneous mathematical model was 

created. Proposed algorithms were tested in this model and the optimal version was 

chosen. This optimal version was used as a basis for final application for the LabView 

cRIO background, which contains visual background to inform the crew about the vehicle 

condition and stabilization. 

Keywords: Electronic Stability vehicles, LabView cRIO. 
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ABS Regulace prokluzu kol při brždění (Anti Blokier System) 

A/D Převodník analogové veličiny na digitální 
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CAN  Sériová sběrnice používaná v automobilovém průmyslu 

(Controller Area Network) 

FPGA Programovatelný číslicový obvod (Field Programmable Gate Array) 
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   Vzdálenost přední osy kol od těžiště automobilu 

  Hmotnost automobilu 

 ̇ Rychlost automobilu ve směru jízdy 

    Boční síla předního levého kola 

    Boční síla pravého předního kola 
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1 Úvod 

Současný automobilový průmysl doznal od svého založení, více než sto let starého, 

velmi mnoho změn. V době vzniku prvních automobilu se jednalo spíše o prostředek 

k dopravě osob a předmětů. U současných automobilů toto zaměření samozřejmě 

zůstává, ale přibývá skutečnost, že automobil je v dnešní době také součástí životního 

stylu uživatelů. 

Z tohoto plyne skutečnost, že současné automobily si pořizují i uživatelé, kteří chtějí, 

nebo potřebují automobil, ale také ti, kteří si jej pořizují jako doplněk. Přibývá tak 

uživatelů, kteří nemají zkušenosti s chováním automobilu a jednáním při nastalých 

krizových situacích. Tito uživatelé jsou potencionální hrozbou z hlediska bezpečnosti na 

silnicích. Z důvodů zajištění co největší bezpečnosti provozu se automobilky snaží 

neustále vyvíjet aktivní nebo pasivní systémy bezpečnosti. 

Mezi velice rozšířené systémy aktivní bezpečnosti patří i systém elektronické 

stabilizace a samozřejmě jemu podřízený systém zabraňující zablokování kol při prudkém 

brždění nebo systém zabraňující prokluzovaní kol při akceleraci vozidla. Systémem 

elektronické stabilizace automobilu se budeme zabývat v této práci. Systém elektronické 

stability automobilu se snaží udržet automobil v požadovaném směru jízdy a to i při 

nesourodosti povrchu, špatné adhezi, nesprávném ovládání vozu atd. 

Zvýšení aktivní bezpečnosti provozu je samozřejmě nejpodstatnější úkol tohoto 

systému, avšak v současné době nám přibývá další. Tím je nutnost přítomnosti těchto 

systémů v nových automobilech. Což je dáno nejnovějším rozšířením předpisů EHK 13 a 

EHK 13-H, které určují nutnou přítomnost mnohých elektronických systémů u nových 

automobilů. 
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2 Systém řízení automobilu 

Jedním z nejdůležitějších cílů všech výrobců automobilů je dosažení co nejlepší 

ovladatelnosti i v nepředvídatelných situacích a tím zaručení co možná nejvyšší 

bezpečnosti provozu. Zejména při vzniku krizových situací ohrožujících životy posádky a 

kolemjdoucích lidí. Ať už jde o potřebu intenzivního brzdění na nehomogenním povrchu, 

potřebu rychlé změny směru, nebo potřebu rozjezdu na kluzkém povrchu. Nejrůznější 

výrobci automobilů vyvíjejí mnoho bezpečnostních systémů, které těmto krizovým 

situacím zabraňují, nebo systémů, které řidiči pomáhají tyto situace zvládnout. Jedním 

z nejpodstatnějších systémů aktivní bezpečnosti je algoritmus ESP. 

Asistent ABS 

Systém ABS zabraňuje zablokování kol během brzdění. I přes vysokou účinnost brzd 

zůstává vozidlo ve stopě a je ovladatelné. Ovšem zápornou vlastností tohoto sytému je 

prodlužování brzdné dráhy vozidla. O ABS se zde zmiňujeme, protože algoritmus ESP jej 

vyžaduje ke svému správnému fungování. Při zásazích ESP do brzd jednotlivých kol je 

zapotřebí, aby při větších požadavcích na stabilizační moment nedošlo k zablokování kol, 

tudíž by se automobil choval neočekávaně, a účinnost algoritmu ESP by byla nulová, až 

by mohlo v extrémní situaci dojít k destabilizaci vozidla. [KLEČKA 2008] 

Asistent ASR 

ASR asistent se stará o udržení ideální adheze jednotlivých kol při akceleraci vozidla. 

Při prudkém sešlápnutí plynového pedálu by mohlo, zejména u silnějších vozů, dojít 

prokluzování kol, a tím ke ztrátě boční vodící síly na pneumatikách. Ztráta boční vodící 

síly zapříčiňuje ztrátu jízdní stability, a proto je důležitou součástí moderních automobilů. 

O tomto systému se zde zmiňuji ze stejného důvodu jako o systému ABS. Tedy proto, že 

jej algoritmus ESP vyžaduje ke své správné funkci a také pro přesné určování rychlosti 

automobilu. [KLEČKA 2008] 
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 ESP 

Elektronický systém starající se o shodu požadovaného směru jízdy se skutečným 

směrem jízdy automobilu. Jedná se tedy o systém jízdní stability, pomáhající řidiči 

v krizových situacích se zvládnutím vozidla. Systém používá informace z nejrůznějších 

snímačů, jako jsou otáčky kol, úhel natočení volantu, boční přetížení, údaje 

z gyroskopického čidla atd. Systém je schopen dle potřeby přibržďovat jednotlivá kola, 

aby docílil potřebného vratného momentu, který má za úkol držet automobil 

v požadovaném směru. U elektrických automobilů, ale nejen u nich, navíc tento systém 

může ovlivnit i velikost hnacího momentu jednotlivých kol, a tím zlepšit regulaci 

požadovaného směru automobilu. Tento směr je dán požadavkem řidiče. Požadavek 

řidiče je systému předáván formou hodnot ze snímače úhlu natočení volantu, rychlosti 

vozidla, hnací síly a brzdové síly. Počítač obsahující algoritmus ESP musí číst údaje 

z těchto snímačů, údaje vyhodnocovat a následně vytvářet potřebné výstupní signály pro 

akční členy. Vzhledem k rychlým změnám všech měřených veličin je zapotřebí, aby 

počítač měl dostatečně rychlý A/D převodník a také dokázal dostatečně rychle provádět 

výpočet algoritmu ESP. Také snímače musí být schopny tyto rychlé změny měřit a 

předávat počítači. U akčních členů, ovlivňujících jízdní stabilitu, je zapotřebí stejně rychlé 

reakce pro dosažení dostatečně kvalitního akčního zásahu. [IVANOV 2010] 

  



VŠB-TU Ostrava  Bc. Martin Štěpán 

 16 
 

 

3 Snímače a akční členy ESP 

Jak už bylo zmíněno výše, algoritmus ESP potřebuje ke své činnosti velké množství 

údajů z různých snímačů. Následně pak musí mít možnost ovlivňovat členy akčních 

zásahů. Snímače a akční členy, které využívá ESP jsou zobrazeny na obrázku (Obr.  1). 

Jednotlivé snímače jsou popsány v samostatných kapitolách, jelikož si vzhledem k jejich 

důležitosti zaslouží všechny patřičnou pozornost.[ ROBERT BOSCH 2001] 

 

Obr.  1 Vstupy a výstupy ESP 

 

3.1 Snímač natočení úhlu volantu 

Úhel natočení kol je zapotřebí měřit, aby ESP bylo schopno vypočíst úhel natočení kol 

a následně pak určit požadovaný směr řidiče. Měříme úhel natočení volantu, namísto úhlu 

natočení kol, protože máme přesnější údaj díky převodovému poměru mezi volantem a 

koly. Převodový poměr mezi úhlem natočení volantu a úhlem natočení kol je pro náš 

případ lineární, neobsahuje tedy žádné adaptivní prvky, které mění převodový poměr 

například na základě aktuální rychlosti.   

Mezi různými technologiemi měření úhlu jsme vybrali odporový snímač fungující na 

potenciometrickém principu. Tedy jezdec spojený s měřenou veličinou se pohybuje po 

odporové dráze a takto dochází ke změně odporu mezi jezdcem a počátkem, taktéž i 

koncem odporové dráhy. Tato závislost je popsána rovnicí (1) závislosti polohy (úhlu 

natočení) na výstupním napětí snímače. [NOSKIEVIČ 1999] 
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    (1) 

kde je: 

U1 Napájecí (vstupní) napětí, 

U2 Měřené (výstupní) napětí, 

R1 Odpor dráhy před jezdcem, 

R2 Odpor dráhy za jezdcem, 

RZ Odpor zátěže. 

Rovnice je stanovena na základě potenciometrického zapojení, které ukazuje obrázek 

(Obr.  2). Zapojení může být buď přímé, nebo kruhové. Pro naši potřebu jsme zvolili 

vhodnější kruhové zapojení, kde je odporová dráha navinuta na nevodivém jádru ve tvaru 

kruhu. Díky této vlastnosti je možné určit přímou závislost výstupního napětí na 

poměrném úhlu natočení potenciometru. [NOSKIEVIČ 1999] 

 

Obr.  2 Potenciometrické zapojení odporového snímače 

Odporový snímač jsme vybrali s ohledem na jeho vlastnosti a výhody oproti ostatním 

technologiím, jako jsou optické snímání, IRC a další. Vyhodnocení dat z tohoto snímače 

je velice rychlé a nenáročné. Je poměrně spolehlivý, levný a bezúdržbový. Dále také je 

jeho chování statické, což ukazuje rovnice (1), a díky tomu je vyhodnocení dat z něj velice 

rychlé a dostatečně přesné. Aby nedocházelo ke zkreslování měřené hodnoty, tak snímač 

bude vybaven mikroprocesorem, který bude provádět přepočet měřené veličiny na úhel 

natočení. Mikroprocesor je umístěn přímo u měřící cívky. Ten bude nejen provádět 

výpočet, ale také jej kódovat a posílat po sběrnici CAN k vyhodnocujícímu počítači. 
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3.2 Snímače otáček na předních a zadních kolech 

K měření otáček jednotlivých kol je na automobilu použito indukčního snímače, před 

kterým se otáčí ozubené kolo. Tento způsob je v automobilovém průmyslu nejrozšířenější 

a jeho výhody značně převyšují ostatní používané technologie. Mezi největší výhody 

tohoto způsobu patří robustnost, nízké pořizovací náklady, bezúdržbový provoz a 

v neposlední řadě také bezdotykový provoz, který neovlivňuje měření. Takto fungující 

snímač je tvořen impulzním kolem a indukčním snímačem otáček. Schéma zapojení je na 

obrázku (Obr.  3). Snímač otáček je tvořen permanentním (trvalým) magnetem a cívkou. 

[ŠKODA AUTO 2001] 

 

 

Obr.  3 Schéma indukčního měření otáček kol [ŠKODA AUTO 2001] 

 

Snímač otáček pracuje na principu alternátoru. To znamená, že jestliže se před tímto 

snímačem otáčí ozubené impulzní kolo, indukuje se v cívce sinusové střídavé napětí. 

Z obvodu navinuté cívky jsou vyvedeny vodiče a na jeho koncích jsou měřeny průběhy 

impulzů, které na základě své frekvence odpovídají počtu otáček kol za minutu. [ŠKODA 

AUTO 2001] 
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V testovacím automobilu jsou tyto snímače umístěny v elektromotorech na 

jednotlivých kolech a vyhodnocování průběhů impulzů ze snímače obstarává elektronika 

obsažena v každém elektromotoru. Do řídícího počítače se informace o otáčkách kol 

dostává jako přímá hodnota poslaná elektromotory po systémové sběrnici CAN, což nám 

pozitivně ovlivní rychlost řídícího počítače, jelikož se značná část algoritmu přesunula na 

podřízené systémy. Další výhodou této koncepce spočívá v přesnosti měření, které je 

třikrát přesnější než běžné systémy tohoto principu. To je dáno počtem zubů na 

indukčním kole. Také způsob přenosu informace pomocí sběrnice CAN je robustnější než 

přenos napěťových průběhů, který je náchylný na rušení vnějšími vlivy. [ŠKODA AUTO 

2001] 

3.3 Snímač tlaku brzdové kapaliny 

Tento údaj je zapotřebí měřit, abychom mohli, v případě malého tlaku v brzdovém 

okruhu, provést korekci tlaku v brzdovém systému pomocí čerpadla integrovaného do těla 

jednotky ABS/ESP. To může nastat v případě, není-li sešlápnut brzdový pedál a není tedy 

v soustavě brzd tlak, který potřebujeme k vyvození stabilizujícího momentu. K měření 

tohoto tlaku je použit snímač pracující na principu kondenzátoru. Tedy na tlačnou desku, 

kam je přiveden tlak brzdové kapaliny, působí síla, která stlačuje pružinu a tímto 

stlačováním se k sobě přibližují/oddalují desky kondenzátoru, což mění jeho kapacitu. 

Tento tlak je ze snímače předáván ve Faradech. Následně tuto jednotku na tlak Přepočítá 

integrovaná elektronika snímače a posílá systému informaci o velikosti tlaku brzdové 

kapaliny v soustavě. Tento snímač je umístěn přímo na těle hlavního brzdového válce a 

pro zachování co nejvyšší bezpečnosti je zdvojen pro případ výpadku. Schéma principu 

těchto snímačů jsme vyobrazili na obrázku (Obr.  4). [ŠKODA AUTO 2001] 

 

Obr.  4 Schéma konstrukce snímače tlaku brzdové kapaliny [ŠKODA AUTO 2001] 
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3.4 Hydraulická akční jednotka 

Hydraulická jednotka má za úkol rozdělovat tlak brzdové kapaliny do jednotlivých 

brzdových okruhů na základě vstupních impulzů z řídicího systému. Vedle tohoto úkolu 

musí také zabezpečit dostatečný tlak hydraulické kapaliny, který pak slouží k akčnímu 

zásahu do brzd. Tento tlak je poskytován buď přímo z brzdového okruhu, kde je 

vyvozován brzdový pedálem řidiče, nebo od čerpadla hydraulické kapaliny, které jednotka 

integruje ve svém těle. Toto čerpadlo funguje jako pomocný člen při potřebě zvyšování 

tlaku v hydraulickém okruhu a zároveň pro snižování tlaku v okruhu pro účely zásahu 

systému ABS, kdy musíme zajistit úbytek tlaku na některém kole a přebytečný tlak znovu 

čerpadlem dodat zpět do brzdového okruhu. Rozdělování tlaku k jednotlivým brzdám je 

řešeno soustavou komor, mezi kterými se směr tlaku brzdové kapaliny řídí 

elektromagnetickými spínacími ventily. Přepouštěcí ventily jsou ovládány napětím na 

spínacích cívkách a pracují dvoupolohově. Tedy umožňují pouze dva stavy - zavřeno a 

otevřeno. Z bezpečnostních důvodů je vše konstruováno tak, aby došlo k uzavření 

brzdových okruhů ve vnitřních okruzích a otevření okruhů ve vstupní a výstupní části 

v případě jejího výpadku. Pokud by tedy došlo k výpadku této jednotky nebo jakékoli 

součásti tohoto systému, tak je její činnost vyřazena z provozu, ale brzdový okruh je 

schopen nadále fungovat na základě tlaku vyvozeného brzdovým pedálem. Jednotka je 

používána pro akční zásahy algoritmu ESP, ale hlavně pro realizaci algoritmu ABS. 

Hydraulickou akční jednotku můžeme vidět na obrázku (Obr.  5). Ta obsahuje jeden vstup 

ve formě přívodu brzdové kapaliny z hlavního brzdového okruhu, dále čtyři výstupy pro 

tlakování/upouštění tlaku brzdové kapaliny na jednotlivých kolech a jeden výstup pro 

vypouštění tlaku brzdové kapaliny zpět do hlavního brzdového okruhu. Podrobný popis 

požadované funkce jednotky bude popsán dále v této práci, kde se budeme zabývat 

chováním algoritmu ESP. [ŠKODA AUTO 2001] 
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Obr.  5 Hydraulická jednotka ABS a ESP [ŠKODA AUTO 2001] 

 

3.5 Snímač rotační rychlosti a bočního přetížení 

Snímač rotační rychlosti a snímač bočního přetížení je důležitou součástí systému 

elektronické stability. Bez tohoto systému by systém nebyl schopen pracovat, jelikož by 

neměl žádnou informaci o skutečných hodnotách stáčení automobilu a bočním přetížení 

působícím na automobil při změně směru jízdy. Systém bez této informace neví, v jakém 

skutečném stavu se automobil nachází. [ŠKODA AUTO 2001] 

Tento snímač je umístěn v těžišti automobilu, tak aby poskytoval co možná nejlepší 

informace o stavu vozidla. Tento snímač pracuje na principu dvojité ladičky. Jeho základní 

částí je dvojitá ladička z monokrystalu, která je součástí mikroelektronického systému. 

[ŠKODA AUTO 2001] 
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Obr.  6 Schéma dvojité ladičky [ŠKODA AUTO 2001] 

 

Na obrázku (Obr.  6) je znázorněno zjednodušené schéma dvojité ladičky. Ladička je 

uchycena k tělu mikromechaniky v její střední části. Horní část ladičky je budící část a 

dolní je měrná část ladičky. Na budící ladičku je přivedeno střídavé napětí, které rozkmitá 

budící část na 11kHz (Obr.  7). Měrná ladička je pak konstruována tak, aby došlo k jejímu 

rozkmitání při frekvenci 11,33kHz. V klidové poloze tedy budící ladička kmitá na frekvenci 

11kHz a měrná část ladičky je v klidu. Kmitací ladička, na niž působí vnější síla, reaguje 

pomaleji než nekmitající hmota, obdobně jako gyroskop. Toto zapříčiňuje, že při rotačním 

pohybu snímače zaostává kmitající část za částí nekmitající. Zaostávání způsobuje 

zkroucení ladičky do šroubovice a dochází k přerozdělení nábojů v ladičce, což je měřeno 

elektrodami. Velikosti nábojů na jednotlivých částech ladičky jsou, mikroelektronikou 

umístěnou ve snímači, přepočítávány na velikost rotačního zrychlení. Mikroelektronika 

snímače rovněž obsahuje i algoritmus integrace proměnné a my máme k dispozici již 

hodnotu rotační rychlosti automobilu. Informaci snímač poskytuje elektronice celého 

automobilu po sběrnici CAN, odkud ji čteme pomocí vyhodnocujícího počítače. [ŠKODA 

AUTO 2001] 
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Obr.  7 Schéma kmitající ladičky [ŠKODA AUTO 2001] 

  

3.6 Vyhodnocující počítač 

Aby bylo možné vyhodnocovat aktuální stav vozidla a úměrně tomu zvolit, v případě 

potřeby, odpovídající akční zásahy do řízení automobilu, je zapotřebí instalovat do 

automobilu řídicí jednotku (počítač), která bude obsahovat algoritmus ESP. Tato jednotka 

musí obsahovat jak vstupy, tak výstupy. A to jak digitální, tak analogové. Jelikož hodně 

informací se již nachází v síti automobilu, tak musí být počítač vybaven také rozhraním 

CAN. Další žádanou vlastností je odolnost proti mechanickému poškození a také proti 

rušivým vlivům. Ovšem nejdůležitějším požadavkem je dostatečně rychlá odezva systému 

a s tím i doba výpočtového cyklu. Tato vlastnost je důležitá k dosažení co možná nejvyšší 

bezpečnosti vozidla při krizových situací, ve kterých má systém elektronické stability 

napomáhat řidiči. 

Na základě těchto požadavků jsme vybrali systém Společnosti NATIONAL 

INSTRUMENTS, s.r.o.. Tento systém nese označení CompactRIO. Systém se skládá ze 

samotného controlleru (NI cRIO – 9004) a boxu (NI cRIO – 9104), do kterého lze dle 

potřeby připojit až 8 různých I/O modulů. Box samotný také obsahuje programovatelné 

hradlové pole (FPGA).  Jedná se o velice odolný systém se širokými pracovními 

podmínkami, které dovolují jeho použití v jedoucím automobilu, a to i při velmi vysokých 

vibracích, kdy by ostatní systémy byly dosti limitovány díky své konstrukci. Systém je také 

schopen pracovat jako samostatný celek, nebo může být ovládán nadřazeným počítačem, 

nebo i jiným systémem. Díky své modularitě nabízí také možnost pozdějšího doplnění 

systému o další moduly, což nabízí otevřenou možnost doplňování řídicího systému o 

další funkce. [NATIONAL INSTRUMETS 2010] 
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Kontroler NI cRIO 9004 

Jedná se o Real-Time (dále jen RT) jednotku implementující v sobě samotné jádro 

systému cRIO. Jednotka obsahuje procesor běžící na frekvenci 195Mhz, 64MB paměti 

RAM, 512MB uživatelské paměti, 10/100BASE-T Ethernetové rozhraní pro komunikaci 

s kontrolérem, nebo pro webové aplikace, port RS232 pro sériovou komunikaci 

s kontrolérem a další (Obr.  8). [NATIONAL INSTRUMETS 2010] 

 

Obr.  8 cRIO 9004 [NATIONAL INSTRUMETS 2010] 

 

Moduly I/O 

Prvním z modulů je karta obsahující digitální vstupy a výstupy. Karta obsahuje celkem 

32 programovatelných kanálů. Každý kanál vyhodnocuje logické hodnoty v rozmezí ± 5 V 

standardizovaných na úrovně TTL. Modul je navržen pro montáž bez pájení a použití 

dalšího spojovacího materiálu. Frekvence vzorkování modulu je 140 kHz. Karta obsahuje 

možnost ovládání výstupu pomocí PWM regulace a v neposlední řadě umožňuje přímý 

přístup do FPGA. Modul jsme vyobrazili na obrázku (Obr.  9). [NATIONAL INSTRUMETS 

2010] 
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Obr.  9 Digitální I/O modul NI 9403 [NATIONAL INSTRUMETS 2010] 

Další kartou je modul obsluhující analogové vstupy a výstupy NI 9219. Modul 

obsahuje celkem 4 kanály, které jsou programovatelné. Převod analogové veličiny je 

realizován 24bit převodníkem se vzorkovací periodou 100 S/s. Měřící rozsah napěťové 

veličiny karty se pohybuje v rozmezí ±60 V a rozsah měření proudové veličiny je 

v rozmezí ±25 mA. Modul nabízí maximální výstupní napětí o velikosti 2,5 V. Modul je na 

obrázku (Obr.  10). [NATIONAL INSTRUMETS 2010] 

 

Obr.  10 Analogový I/O modul NI 9219 [NATIONAL INSTRUMETS 2010] 

Poslední modul, který jsme zvolili, je modul CAN komunikace NI 9853. Karta obsahuje 

celkem 2 CAN porty, a to ve verzi tzv.Hight speed. To znamená, že jsme schopni 

komunikovat rychlostí až 40 kbit/s. Komunikace probíhá v souladu s normou ISO 11898 

11 bit, nebo 29 bit. Porty modulu jsou izolované a tedy chráněné proti vnějším vlivům. 

Modul obsahuje důležitou hardwarovou synchronizaci přenosu, a to až do frekvence  

20 MHz. Modul je vyobrazen na obrázku (Obr.  11). [NATIONAL INSTRUMETS 2010] 
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Obr.  11 CAN modul NI 9853 [NATIONAL INSTRUMETS 2010] 

Všechny námi vybrané moduly nabízí možnost synchronizace reálného času, což byl 

jeden z našich nejdůležitějších požadavků. [NATIONAL INSTRUMETS 2010]  
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4 Převod měřených veličin 

S ohledem na vstupní kanály do systému ESP musíme přistoupit k převodu veličin 

měřených přímo na veličiny potřebné, které nejsme schopni přímým způsobem měřit, 

nebo je třeba takovéto veličiny převést na jiný tvar. Určování převodních vztahu vychází 

z fyzikální podstaty chování automobilu a také z jeho geometrického uspořádání (jako je 

délka vozu, rozvor kol, rozchod kol atd.). 

4.1 Stanovení úhlu natočení kol 

Na voze máme snímač úhlu natočení umístěn na hřídeli volantu. Pro odhad polohy 

automobilu potřebujeme úhel natočení kol, proto je zapotřebí určit vztah mezi úhlem 

natočení volantu a úhlem natočení kol. Vztah mezi úhlem natočení kol a úhlem natočení 

volantu je dán převodovým poměrem řídícího ústrojí. Tento převodový poměr se liší pro 

různé druhy a typy automobilů. Pro zjištění převodového poměru řízení na našem voze 

jsme přistoupili k přímému měření závislosti. Vzhledem k mechanickému uspořádání 

řídícího ústrojí si můžeme dovolit linearizovat tuto závislost v celém jejím rozsahu, jelikož 

odchylky od linearity byly zanedbatelné. 

Převodový poměr řídícího ústrojí je dán vztahem: 

      (2) 

kde je: 

   úhel natočení kol, 

   převodový poměr řídicího ústrojí, 

   úhel natočení volantu. 

Převodový poměr řídicího ústrojí jsme zjistili z měření na skutečném voze. Nejprve 

jsme provedli měření ve směru doprava a poté ve směru doleva. Měření jsme prováděli 

po 5° vzhledem k úhlu natočení kol. Výsledná data pro zatáčení doleva a doprava si byla 

rovna, a proto jsme pro výpočet převodového poměru řídícího ústrojí použili pouze směr 

zatáčení doprava. Data z měření doprava jsme vynesli do tabulky (Tab. 1). 
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Tab. 1 naměřená data úhlů natočení volantu a kol. 

 

 

Z dat uvedených v tabulce (Tab. 1) jsme určili převodové poměry pro jednotlivá 

měření. 

 

   
  
  
         

(3) 

kde je: 

    úhel natočení kol pro i-té měření, 

    úhel natočení volantu pro i-té měření. 

Z těchto měření jsme si určili průměrnou hodnotu převodového poměru řídícího ústrojí 

(5). 

 

 ̅  
∑   
 
   

 
     

(4) 

kde je: 

  ̅ průměrná hodnota převodového poměru řídícího ústrojí, 

    převodový poměr získaný pro jednotlivé měření. 

 

 ̅         (5) 

 

  

Číslo 

měření 

Úhel natočení 

kol [°] 

Úhel natočení 

volantu [°] 

1 0 0 

2 5 66,76 

3 10 133,52 

4 15 200,28 

5 20 267,04 

6 25 333,80 

7 30 400,56 

8 35 467,32 

9 39,23 523,80 
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4.2 Výpočet rychlosti automobilu 

Další veličinou potřebnou pro odhad stavu automobilu je jeho rychlost. Rychlost 

automobilu určím jako průměr rychlostí všech čtyř kol, abych eliminoval případné prokluzy 

některých kol, které by pak určovaly chybnou rychlost, a docházelo by ke špatnému 

určení rychlosti vozidla. Rychlost, takto určená, se bude pouze zanedbatelně lišit od 

rychlosti skutečné. Pouze v případě prokluzování všech kol by mohl nastat problém 

s fiktivní rychlostí. Ovšem řešení tohoto problému zde není nasnadě, jelikož automobil již 

obsahuje jak systém ASR, tak i systém ABS, díky kterým dochází jen k zanedbatelnému 

prokluzování kol, které eliminujeme výpočtem průměrné rychlosti. 

Snímače rychlosti ovšem nepodávají informace o rychlosti středu kola, ale pouze o 

rychlosti obvodové, kterou je potřeba přepočítat. Převod impulzů ze snímače na hodnotu 

obvodové rychlosti je realizován na základě měření času jednoho impulzu. Tento časový 

úsek pak odpovídá úhlové dráze o délce jedné sto šedesátině (pro počet zubů na 

impulzním kole odpovídající 80) vynásobené dvěma π (6). 

 

   
   

   
 
 

 
 (6) 

kde je: 

    úhlová rychlost otáčení kola, 

   doba jednoho impulzu měřeného na impulzním kole. 

Výpočet rychlosti středu jednotlivých kol: 

 

         (7) 

pro               

 

kde je: 

    poloměr kola a to včetně pneumatiky, 

    úhlová rychlost otáčení kola. 

pak pro výpočet průměrné rychlosti středu kol platí: 

 

 ̅  
∑   
 
   

 
           (8) 
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Určení rychlosti automobilu je tedy dáno průměrem rychlostí jednotlivých kol. 

Vzhledem k důležitosti znalosti rychlosti automobilu a jejího vlivu na celý algoritmus jsme 

museli do algoritmu určování rychlosti přidat kontrolu funkčnosti všech snímačů. 

Algoritmus při určování průměrné rychlosti navíc zkontroluje, zda se jedno nebo více kol 

procentuálně neodchyluje od průměrné rychlosti. V případě zjištění chyby ve snímání 

rychlosti pak algoritmus musí upozornit řidiče o chybě systému a ten zcela vyřadit 

z funkce. Pokud by tak neučinil a používal chybné údaje, tak by mohlo docházet 

k situacím, kdy by algoritmus automobil samovolně destabilizoval. 

 

4.3 Určení požadované směrové úchylky těžiště a rychlosti stáčení vozidla 

Pro určení požadované rychlosti stáčení automobilu, a s ním spojené velikosti 

rychlosti směrové odchylky v těžišti, jsme zvolili zjednodušený matematický model 

jednostopého vozidla. Tento model byl zvolen s ohledem na svou jednoduchost realizace 

výpočtového algoritmu a jeho následnou vysokou rychlost výpočtového cyklu. Vyzkoušeli 

jsme více druhů algoritmů. Další námi testované modely byly více komplexní a 

exponenciálně nabíraly na složitosti. Rychlosti výpočtů jednotlivých algoritmů jsme určili 

experimentálně přímo na zvoleném vyhodnocujícím počítači, na něž jsme implementovali 

jednotlivé druhy výpočetních modelů a sledovali jejich chování v čase. Dle výsledků 

vyplývá, že pouze model dvoustopého vozidla byl vyhodnocující počítač schopen 

periodicky vykonávat pod hranici 100 ms na cyklus. Tuto hranici jsem zvolil na základě 

maximální rychlosti odezev snímačů a akčních členů, které jsou schopny podávat nové 

měřené informace s periodicitou 200 ms. Touto rychlostí je zajištěno, že budeme schopni 

vyhodnocovat údaje 2x rychleji než je snímače budou poskytovat. Bereme na zřetel pouze 

nejpomalejší ze snímačů, které jsou obsaženy v systému. 
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Obr.  12 Jednostopý model vozidla [BRABEC 2002] 

Tento model má za úkol generovat hodnoty směrové úchylky těžiště vozidla a 

rychlosti stáčení vozidla přímo ve vyhodnocujícím počítači na základě několika měřených 

vstupních veličin, veličin hmotových, které charakterizují automobil, a geometrických 

veličin. Základními veličinami jsou úhel natočení předních kol, rychlost automobilu, 

hmotnost automobilu, moment setrvačnosti vzhledem k těžišti automobilu a vzdálenosti 

přední a zadní nápravy od těžiště automobilu. Jeho matematický popis vychází ze 

systému se dvěma stupni volnosti. Jedním stupněm je pohyb ve směru osy x a druhým 

pohyb ve směru osy y. Na základě tohoto jsme sestavili dvě rovnice pro oba směry. 

Z první rovnice je extrahována rychlost stáčení automobilu a z druhé úhel směrové 

úchylky v těžišti. Respektive jejich derivace, které jsou následně integrovány pro určení 

výsledných hodnot. [BRABEC 2002] 
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 ̇  
     (       )   ̇ (                 

 )          

    
 (9) 

 ̈  
    (              )   ̇ (  

        
     )             

    
 (10) 

kde je: 

    úhel směrové úchylky vozidla, 

   rychlost vozidla v těžišti, 

       boční tuhost přední a zadní pneumatiky, 

 ̇   rychlost stáčení automobilu, 

    vzdálenost zadní osy kola od těžiště, 

    vzdálenost přední osy kola od těžiště, 

    úhel natočení předního kola. 

 

Modelu jsou dány vlastnosti ideálního chováni beze změn adheze pneumatik, či 

jiného nežádoucího vlivu. To znamená, že model generuje ideální hodnoty rychlosti 

stáčení vozidla na základě požadavků řidiče za ideálních adhezních podmínek. Totéž 

provádí i pro úhel směrové odchylky. Z tohoto modelu vyhodnocující počítač neustále 

vypočítává hodnotu rychlosti stáčení automobilu a úhel směrové odchylky, které slouží 

jako vstup do vyhodnocovacího algoritmu ESP, který bude popsán dále. [BRABEC 2002] 
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5 Matematický model vozidla 

Před jízdními testy je potřeba navržený algoritmus elektronické stabilizace vyzkoušet 

z hlediska jeho správné funkce. Abychom neohrožovali bezpečnost kohokoliv případnou 

chybou v algoritmu, přistoupili jsme k simulování na matematickém modelu automobilu. 

Tento model se skládá z několika částí, kterými jsou modely pneumatik, model dynamiky 

automobilu a model karoserie automobilu. Model je daleko komplexnější, než je model 

porovnávací, který je popsaný v předchozích kapitolách. Také mi dovoluje vytvořit stavy 

automobilu, kdy se nechová ideálně. Zejména pak změna adhezních podmínek 

jednotlivých kol. Model jsme vytvořili v programu Matlab Simulink. Jednotlivé podmodely 

(subsystémy) jsem vytvořil jako samostatné celky a jsou tedy použitelné pro různé typy 

vozidel, pouze s úpravou vnitřních parametrů, které odpovídají geometrickým a 

setrvačným vlastnostem vozu. Spojením těchto submodelů, jsme vytvořili matematický 

aparát pro testování funkce algoritmu ESP, kterým se budeme zabývat později v této 

práci. Nezanedbatelným důvodem proč se zde zabýváme tímto matematickým modelem 

je také naše pochopení chovaní automobilu na základě jejich matematického popisu. Toto 

poznání nám pomůže při vytváření akčního zásahu a při vyhodnocování chování reálného 

automobilu. 

5.1 Model dynamiky automobilu 

Tento subsystém popisuje chování vozidla v rovině. Toto chování popisuje i 

komparační model popsaný dříve. Rozdíl mezi nimi je, že tento model je mnohem 

komplexnější a popisuje automobil jako dvoustopé vozidlo. Model se skládá ze tří rovnic 

popisujících chování modelu se třemi stupni volnosti. První a druhá pohybová rovnice 

popisují pohyb v ose x a ose y. Třetí pohybovou rovnici tvoří momentová rovnováha 

vzhledem k ose z. Z první pohybové rovnice jsme vyjádřili derivaci podélné rychlosti 

vozidla v těžišti. Z druhé pohybové rovnice jsme vyjádřili derivaci úhlu směrové úchylky 

vozidla v jeho těžišti. Z poslední momentové rovnice jsme vyjádřili derivaci rychlosti 

stáčení vozidla v těžišti. Všechny tři rovnice (12) - (13) následně po integraci vyjadřují 

potřebné veličiny. [DROBNÝ 2009] 
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Obr.  13 Dvoustopý model vozidla [BRABEC 2002] 
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Na základě následujících čtyř rovnic si můžeme určit úhly směrových úchylek 

jednotlivých kol podle vztahů (11) - (13). [DROBNÝ 2009] 
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     ( )   ̇    

     ( )   ̇  
  
 

) (17) 

Po určení směrové úchylky můžeme vyjádřit složky rychlostí jednotlivých kol, což 

budeme potřebovat jako vstupní parametr pro model pneumatiky, která bude popsána 

dále. Složky rychlostí jednotlivých kol jsme určili na základě vztahů (18) - (21). [DROBNÝ 

2009] 

 

Obr.  14 Rozbor sil předních kol [BRABEC 2002] 

  



VŠB-TU Ostrava  Bc. Martin Štěpán 

 36 
 

 

    √(     ( )   ̇
  
 
)
 

 (     ( )   ̇  )
     (   )  (18) 

 

    √(     ( )   ̇
  
 
)
 

 (     ( )   ̇  )
     (   )  (19) 

 

    √(     ( )   ̇
  
 
)
 

 (     ( )   ̇  )
     (   )  (20) 

 

    √(     ( )   ̇
  
 
)
 

 (     ( )   ̇  )
     (   )  (21) 

 

5.2 Model kol 

Subsystém modelu kola popisuje ve skutečnosti chování pneumatiky vozidla pod 

zatížením. Výstupní parametry z tohoto modelu jsou skluzové poměry pneumatiky a síly 

působící ve směru rovnoběžném a kolmém k ose pneumatiky v místě jejího kontaktu 

s vozovkou. Toto chování je ve skutečnosti nelineární a bylo by jen těžko popsatelné 

matematicky. Z tohoto důvodu jsem použil semi-empirický model pojmenovaný „Pacejka 

Magic Formula“. Tento model popisuje závislost boční síly na podélné a také uvažuje ve 

svém výpočtu i vratný moment pneumatiky, který vzniká v důsledku její deformace. 

Model pro výpočet výstupních parametrů potřebuje znát podélný skluz pneumatiky, 

úhlovou směrovou úchylku pneumatiky a svislé zatížení pneumatiky. Model také vyžaduje 

hodnotu odklonu kola, kterou jsem nastavil pevně na hodnotu „0“. Zjištění tohoto údaje by 

vyžadovalo daleko složitější matematický model řídícího ústrojí automobilu. Pro naše 

potřeby je toto zanedbání zcela nepodstatné. [DROBNÝ 2009] 

Abychom byli schopni určit skluzové rychlosti jednotlivých kol, tak jsme zavedli 

pomocné proměnné reprezentující podélné a příčné skluzové složky výsledné skluzové 

rychlosti. Vstupní parametry této rovnice jsou skluzový úhel kola a podélná rychlost středu 

kola. Na základě rovnic (22) - (23) pak určíme výstupní parametry jednotlivých kol, kterými 

jsou skluzové rychlosti. [DROBNÝ 2009] 
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  (22) 

 

   
   

 
  (23) 

 

V rovnicích (22) - (23) figurují již zmíněné složky skluzových rychlostí        , které je 

potřeba určit z aktuální průměrné rychlosti vozidla a požadovaného hnacího (popřípadě 

brzdného) momentu na jednotlivých kolech. [DROBNÝ 2009] 

  

Obr.  15 Rozklad sil samostatného kola [BRABEC 2002] 

Pro čistý podélný skluz   a úhel směrové úchylky α použijeme vztahy (22) - (23). 

V těchto rovnicích vystupuje veličina   , kterou jsme již dříve určili ze vztahů (18) - (21) 

pro jednotlivá kola.  

 

  
    
 
  (24) 

 

   ( )  
   

 
  (25) 

 

Dosazením rovnic (22) - (23) do vztahu pro skluzové rychlosti, pak dostaneme 

jednotlivé složky těchto rychlostí dle rovnic (22) - (23). 
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  (26) 

 

   
    ( )

   
 (27) 

 

Aby nedošlo k případu chybového vyhodnocení, tak v modelu je potřeba ošetřit 

případ, kdy     , což by zapříčinilo dělení celé rovnice nulou. [DROBNÝ 2009] 
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Podélná síla  

Pro určení podélné složky síly přenášené jednotlivými pneumatikami, použijeme již 

zmíněnou semi-empirickou rovnici. V této rovnici vystupují různé parametry, ve kterých 

jsou obsáhlé vlastnosti pneumatiky, vlastnosti povrchů a další vlivy prostředí. Tyto 

parametry jsou vyneseny v tabulce (Tab. 2). 

Tab. 2 hodnoty koeficientů určující vlastnosti pneumatiky v podélném směru 

Koeficient Hodnota 

   1,65 

   -21,3 

   1144 

   49,6 

   226 

   0,069 

   -0,006 

   0,056 

   0,486 

   0 

    0 

 

Pomocí koeficientů        si určíme, na základě vztahů (22) - (23), pomocné 

proměnné. 

 

      (28) 

 

      
        (29) 

 

      
           (30) 

 

  
    

      

   
        (31) 

 

             (32) 

 

      (33) 
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Tyto vztahy pak můžeme dosadit do výsledné rovnice (34) Pacajka Magic Formula, 

pomocí které určíme síly jednotlivých pneumatik v podélném směru. [DROBNÝ 2009] 

 

        (        (  (   )  (    )          (  (    ))))     (34) 

 

Příčná síla 

Pro výpočet příčné síly přenášené jednotlivými pneumatikami dle Pacajka Magic 

Formula budeme potřebovat již dříve určené úhly směrových úchylek jednotlivých kol, 

svislou zatěžující sílu a koeficienty       . Tyto koeficienty, stejně jako v předešlém 

případě, zahrnují veškeré vlastnosti pneumatik, povrchu a dalších složek. Hodnoty 

koeficientů jsme zaznačili v tabulce (Tab. 3). [DROBNÝ 2009] 

Tab. 3 hodnoty koeficientů určující vlastnosti pneumatiky v příčném směru 

Koeficient Hodnota 

   1,3 

   -22,1 

   1011 

   1078 

   1,82 

   0,208 

   0 

   -0,354 

   0,707 

   0,028 

    0 

    14,8 

    0,022 

    0 

 

Tyto parametry opět použijeme k určení pomocných proměnných, které jsou určeny 

rovnicemi (35) - (40). 

 

      (35) 

 

      
        (36) 
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      (         (    ))

   
  (38) 

 

      (39) 

 

      (40) 

 

Příčnou sílu na jednotlivých pneumatikách pak určíme na základě rovnice (41). 

 

        (        (  (   )  (    )          (  (    ))))      (41) 

 

Vratný moment 

Vratný moment pneumatiky určíme na základě modifikovaného vztahu Pacajka Magic 

Formula, kde potřebujeme opět určit koeficienty parametrů pneumatiky adheze povrchu a 

dalších vlivů. Tyto koeficienty jsou uvedeny v tabulce (Tab. 4). [DROBNÝ 2009] 

Tab. 4 Tab. 3 hodnoty koeficientů určující vratné vlastnosti pneumatiky 

Koeficient Hodnota 

   1,3 

   -22,1 

   1011 

   1078 

   1,82 

   0,208 

   0 

   -0,354 

   0,707 

   0,028 

    0 

    14,8 

    0,022 

    0 
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Tyto parametry opět použijeme k určení pomocných proměnných, které jsou určeny 

rovnicemi (42) - (47). 
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  (45) 

 

      (46) 
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Pak vratný moment pneumatiky je dán rovnicí (48). 

 

        (        (  (   )  (    )          (  (    ))))      (48) 

 

Výpočet kombinované podélné a příčné síly 

Jelikož v praxi dochází k ovlivňování podélné síly příčnou a naopak, tak je zapotřebí 

tuto skutečnost ošetřit. Na základě tohoto ovlivňování nebudou podélné a příčné síly, 

vypočtené na základě Pacajka Magic Formula, síly výsledné. Zavedeme si tedy za tímto 

účelem další pomocné síly, ve kterých bude zahrnuto toto ovlivňování. Tyto síly 

vypočítáme pomocí nově definovaného ekvivalentního úhlu směrové úchylky jednotlivých 

pneumatik    a ekvivalentního skluzu     
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       (  )  (49) 

 

        
  

    
  (50) 

veličina    , obsažena v rovnici, je výslednice podélného a příčného skluzu. 

 

   √  
    

   (51) 

Pak tedy jsou skutečné síly, se zohledněním vzájemného ovlivňování podélné a 

příčné síly, vypočítány pomocí rovnic (52) - (54) 

 

   
  
  
      (52) 

 

   
   

  
      (53) 

 

   
   
   

     (54) 

 

, kde potřebujeme ještě určit jednotlivé složky pro skutečný (ovlivněný) ekvivalentní skluz 

a ekvivalentní úhly směrových úchylek jednotlivých pneumatik. Tyto veličiny určíme na 

základě výpočtu podélných a příčných sil dle Pacajka Magic Formula, avšak vstupními 

parametry budou skutečné (ekvivalentní) veličiny (52) - (54). [DROBNÝ 2009] 
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5.3 Model karoserie automobilu 

Poslední částí matematického modelu je submodel karoserie automobilu, která nám 

bude spojovat jednotlivá kola. Tento model zahrnuje sílu dostředivou, gravitační sílu a síly 

od brždění a zrychlování. Model vychází z tuhého tělesa se dvěma stupni volnosti. Těžiště 

je soustředěno do těžiště skutečného vozu a tomuto jsou poté přizpůsobeny rozměry 

ramen jednotlivých sil. 

  

Obr.  16 Stupně volnosti karoserie automobilu [van Zanten 1995] 

Rovnice (55) - (56) popisuje silovou rovnováhu automobilu v příčném směru. Jsou zde 

zahrnuty síly vyvozené hmotností automobilu a síla dostředivá. Tato rovnice nám 

rozděluje sílu způsobenou hmotností automobilu na pravou a levou stranu v závislosti na 

dostředivé síle. [DROBNÝ 2009] 

 

   
 

 
 
     
 

  (55) 

 

         (56) 

 

kde je: 

    gravitační síla vyvozená hmotností automobilu, 

     síla dostředivá vyvozená zatáčením automobilu, 

     výška těžiště automobilu, 

    šířka automobilu (rozchod kol), 

     reakční síla pravé strany automobilu, 

     reakční síla levé strany automobilu. 
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Síly pravé a levé strany automobilu je potřeba dále rozdělit na jednotlivá kola. Tuto 

skutečnosti mi popisuje rovnice (56) - (60). Z této rovnice vystupuje síla N na jednotlivá 

kola. Jsou zde zahrnuty síly rozdělené na pravou a levou stranu, určené rovnicemi (55) - 

(56), a síly způsobené brzděním/zrychlováním. [DROBNÝ 2009] 
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  (59) 

 

            (60) 

 

kde je: 

     síla vyvolaná brzděním, nebo zrychlováním automobilu, 

     výška těžiště automobilu, 

    délka automobilu (rozvor kol), 

     reakční síla pravého předního kola automobilu, 

     reakční síla pravého zadního kola automobilu, 

     reakční síla levého předního kola automobilu, 

      reakční síla levého zadního kola automobilu. 

 

Abychom byli schopni určit tyto reakční síly karosérie automobilu, tak musíme znát 

dostředivou sílu vyvolanou pohybem automobilu v zatáčce a také sílu vyvozenou 

brzdnými/hnacími momenty jednotlivých kol automobilu. Složky zrychlení si určíme ze 

vztahů (61), (62), které jsme definovali na základě jednotlivých složek sil. [DROBNÝ 2009] 
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          ( )   ̇     (  ) (61) 

 

         ( )   ̇    (  ) (62) 

 

kde je: 

     složka zrychlení v příčném směru, 

     složka zrychlení v podélném směru, 

     dostředivé zrychlení v těžišti automobilu, 

     úhel směrové odchylky v těžišti vozidla, 

 ̇   zrychlení/Zpomalení vozidla v těžišti. 

 

V těchto rovnicích nám dále vystupuje dostředivé zrychlení. Toto zrychlení je popsáno 

rovnicí (63). 

 

    ( ̇   ̇) (63) 

 

kde je: 

     dostředivé zrychlení v těžišti automobilu, 

    rychlost automobilu v těžišti, 

 ̇   rychlost stáčení automobilu v těžišti, 

 ̇   rychlost změny úhlu směrové odchylky v těžišti automobilu. 

 

Dosazení dostředivého zrychlení do složek zrychlení dostaneme rovnice, které nám 

popisují jednotlivé složky zrychlení. Rovnice složek zrychlení jsme dále vynásobili 

hmotností automobilu, abychom dostali složky sil (64), (65). [DROBNÝ 2009] 
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     (   ( ̇   ̇)     ( )   ̇     (  )) (64) 

 

     (  ( ̇   ̇)     ( )   ̇      (  )) (65) 

 

kde je: 

     síla dostředivá působící v těžišti automobilu, 

     síla brzdná/akcelerační v těžišti automobilu, 

    rychlost automobilu v těžišti, 

 ̇   rychlost stáčení automobilu v těžišti, 

 ̇   rychlost změny úhlu směrové odchylky v těžišti automobilu, 

     úhel směrové odchylky v těžišti vozidla, 

 ̇   zrychlení/zpomalení vozidla v těžišti. 

 

Obr.  17  Rozklad sil zrychlení automobilu [BRABEC 2002] 

 

5.4 Simulace pohybu vozidla 

Po konečném propojení všech částí modelu automobilu v programu MATLAB simulink 

jsme vyzkoušeli několik simulací jízd. Tyto simulace nám napomohly k odladění 

parametrů modelu simulačního, tak i modelu komparačního. Abychom mohli verifikovat 

modely, tak bylo zapotřebí nejprve využít data z jízdy, ve které nebyly obsaženy žádné 

znatelné prokluzy kol. Vybrali jsme data z jízdy na rovnějším úseku. Na tomto úseku jsme 

s autem zrychlili na 10 m/s. Tato rychlost přesahuje mezní rychlost, kdy systém ESP bude 

moci aktivně zasahovat do řízení automobilu. Výsledky příslušných simulací jsme 

porovnali s daty naměřenými přímo na vozidle za stejných jízdních podmínek. Dle 
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srovnání výsledků jsme provedli korekce v matematickém modelu tak, aby co nejvíce 

odpovídaly skutečnému vozu, a tím jsme zaručili věrohodnost výsledků simulací. 

Primárně jsme model optimalizovali pro data měřená za rychlostí převyšující 8 m/s, jelikož 

jsme chtěli co nejlépe odladit model v pracovním pásmu systému ESP. Vstupem do 

simulace nám byla data naměřená na reálném vozidle, která byla pořízena při testovacích 

jízdách. Jako vstupní data do modelu jsme použili úhel natočení volantu a rychlosti 

jednotlivých kol. Na základě těchto dat jsme provedli simulace a výstupy porovnali s daty 

měřenými na vozidle. Stejným způsobem jsme provedli sesouhlasení výstupních dat 

komparačního modelu, který nám bude poskytovat srovnávací data odpovídající 

ideálnímu chování automobilu. 

 

Obr.  18 Průběh rychlosti automobilu 

Na obrázku (Obr.  18) je zobrazen průběh měřené rychlost automobilu při zkouškách. 

Automobil při tomto testu pozvolna zrychloval až na požadovanou rychlost, kterou 

udržoval po stanovený čas, a poté prudce brzdil. Pro verifikaci modelu nás zajímala 

především rychlost přesahující 8 m/s, jelikož komparační data budeme používat pouze 

v této oblasti. 
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Obr.  19 Průběh úhlu natočení kol automobilu 

Na obrázku (Obr.  19) vidíme průběh natočení předních kol. Z tohoto průběhu vidíme 

lehké natáčení kol při vyšší rychlosti a následné velké vybočení v nižší rychlosti. 

Z kombinace průběhu rychlosti a průběhu úhlu natočení volantu můžeme vyvodit tvar 

jízdní trajektorie. Trajektorie je na počátku své dráhy rovná, jen s malými vybočeními, a na 

konci jízdního testu se automobil otočil a zaparkoval. 

 

Obr.  20 Průběh rychlosti stáčení automobilu 

  



VŠB-TU Ostrava  Bc. Martin Štěpán 

 50 
 

Na základě vstupních dat, kterými jsou úhel natočení volantu a rychlost vozidla, jsme 

při simulaci vygenerovali průběh rychlosti stáčení automobilu. Ten jsme dále porovnali 

s měřenými daty a následně verifikovali komparační model v pracovní oblasti funkčnosti 

ESP systému. Na obrázku (Obr.  20) můžeme vidět průběhy generované rychlosti stáčení 

a měřené rychlosti stáčení po verifikaci komparačního modelu. Je patrné, že se nám 

podařilo obě křivky v pracovní oblasti sesouhlasit s dostatečnou přesností. 

 

Obr.  21 Průběh odchylky rychlostí stáčení 

Pro účely zajištění správného chování systému ESP je pro nás nejzajímavější údaj 

průběh odchylky rychlostí stáčení, tedy měřené rychlosti stáčení automobilu a generované 

rychlosti stáčení. Tento průběh můžeme vidět na obrázku (Obr.  21). Z jeho průběhu je 

patrné, že odchylka se v případě klidné jízdy mění pouze v mezích ±0,5°/s. V nižší 

rychlosti a v kombinaci s větším zatočením volantu je odchylka již mnohem větší. Ovšem 

toto je již mimo akční pole systému ESP. Zároveň je to důkazem, že systém ESP by se 

v těchto stavech stal nežádoucím. Je to způsobeno hlavně fyzickými rozměry automobilu, 

které nedovolují při pomalé jízdě a velkém vytočení volantu, neprokluz jednotlivých kol. 

Tuto skutečnost dále podpoří také průběh odchylky úhlů směrových odchylek v těžišti 

automobilu. Její průběh je vyobrazen na obrázku (Obr.  22), kde vidíme její nestejnorodost 

v nižších rychlostech. Tuto veličinu potřebujeme, abychom mohli získat přesnější 

informace o stavu vozidla. Jak je patrné z jeho průběhu, tak jsme model verifikovali 

v dostatečné kvalitě a odchylka v pracovním intervalu při klidné jízdě se blíží nule. 
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Obr.  22 Průběh odchylky směrových odchylek 

Model jsme dále otestovali na datech, které byly zaznamenány při jízdě automobilu 

v kruzích. V průběhu měření se také automobil záměrně dostával do stavů nestability, 

abychom viděli chování komparačního modelu za těchto podmínek. Opět jsme do modelu 

použili vstupní data z měření a to úhel natočení volantu a rychlost otáčení jednotlivých kol. 

Průběh úhlu natočení kol je vyobrazen na obrázku (Obr.  23). Z něj je patrný krouživý 

pohyb automobilu, ovšem s náznaky přetáčivosti automobilu, kdy řidič na tuto situaci 

reagoval kontra natočením volantu. Tyto výkyvy v natočení volantu nám poměrně přesně 

indikují momenty přetáčivého smyku. 

 

Obr.  23 Průběh úhlu natočení kol 
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Průběh rychlosti automobilu je vyobrazen na obrázku (Obr.  24). Z průběhu je patrné 

poměrně prudké zrychlení automobilu na rychlost 13 m/s a dále pozvolné zvyšování 

rychlosti až na rychlost 16 m/s. Při průběhu natočení volantu v tomto jízdním testu jsme 

se tedy pohybovali na hranici stability vozu a ke konci testu až za ní a došlo k přetáčivému 

smyku automobilu. Konečný nestabilní stav není v této části simulace obsažen, jelikož se 

nachází v jiné sadě dat, abychom s nimi mohli pracovat samostatně. Tato situace byla, jak 

už bylo řečeno výše, vyvolána záměrně z důvodu prozkoumání tohoto stavu. Ovšem nás 

zajímá především mezní stav, před stavem již za mezí stability, ze kterého se jakýmikoliv 

zásahy do řízení automobilu nejsme schopni dostat. 

 

Obr.  24 Průběh rychlosti automobilu 

Na základě nových vstupních dat jsme provedli simulaci pohybu vozidla a 

vygenerovali průběhy rychlostí stáčení komparačního modelu a porovnali je s měřenými. 

Průběh rychlostí stáčení je na obrázku (Obr.  25). V tomto průběhu jsou již patrné větší 

odchylky rychlostí stáčení způsobené destabilizací automobilu. Je také patrné chování 

obou dat na počátku simulace, kdy se do určité hranice shodují a až poté se začnou 

značně rozcházet. Dále je možné pozorovat chování obou hodnot v místech, kde řidič 

začne zatáčet. Zde se hodnoty takřka shodují. Moment, kdy se začínají rozcházet, by měl 

naznačovat mez stability automobilu. 
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Obr.  25 Průběh rychlostí stáčení 

Při následném porovnání odchylky průběhů rychlostí stáčení můžeme pozorovat 

chování rychlostí stáčení v okamžicích, kdy se začínají rozcházet průběhy rychlostí 

stáčení. Odchylka se v těchto okamžicích zvyšuje velice prudce. Ke konci simulace také 

vidíme několikanásobný nárůst odchylky rychlostí stáčení. Tato situace reprezentuje 

moment přetáčivého smyku automobilu, kdy již s ním nejsme schopni nic udělat. Také 

porovnání úhlu natočení kol a odchylky rychlostí stáčení je patrné její snižování při 

zmenšování úhlu natočení kol, potažmo požadavku řidiče. 

 

Obr.  26 průběh odchylky rychlosti stáčení 
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Poslední veličina, kterou potřebujeme sledovat, je úhel směrové odchylky v těžišti 

automobilu. Průběh jeho odchylek můžeme pozorovat na obrázku (Obr.  27). Je zde opět 

patrné jeho chování v pracovní oblasti systému ESP, kdy je nejprve v mezích malé 

odchylky, ale ke konci simulace se nepatřičně zvětší. Toto chování plně koresponduje 

s průběhem rychlosti stáčení. A také odpovídá skutečnosti, že se automobil ke konci 

simulace dostával do stavu destabilizace. 

 

Obr.  27 Průběh odchylky směrových odchylek 

Takto námi verifikovaný komparační model jsme dále pozorovali na dalších sadách 

dat z měření na skutečném automobilu. Postupně jsme na tomto základu upravovali 

chování komparačního modelu, který je nyní schopen generovat data ideálního chování 

pro náš automobil. Kdybychom tento model chtěli implementovat do jiného vozu, tak 

bychom museli tuto verifikaci provést znovu s novými sadami dat měřených na tom 

konkrétním voze. Dá se tedy říci, že námi vytvořený komparační model je s drobnými 

korekcemi možno použít v jakémkoliv automobilu, pro generování hodnot optimální 

rychlosti stáčení a ideálního úhlu směrové odchylky v těžišti automobilu. 
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6 Algoritmus ESP 

Jak již bylo výše několikrát zmíněno, tak elektronický stabilizační systém (ESP) se 

stará o shodu požadovaného směru jízdy se skutečným směrem jízdy. Vyhodnocující 

počítač systému ESP, který obsahuje řídící a vyhodnocující algoritmus, se stará o 

správnou funkčnost systému. Vytvořený algoritmus by měl být co nejrobustnější a měl by 

obsáhnout všechny stavy, do kterých se může dostat jak automobil, tak samotný řídicí 

systém. V algoritmu musí být také zabezpečeno informování posádky v případě zásahu, 

ale také v případě poruchy některé z komponent systému ESP. Na základě těchto 

požadavků jsme nejprve vybrali vhodný hardware, který jsme popsali již výše, a nyní se 

budeme zabývat programovou částí systému. 

6.1 Analýza vlivu ESP na jízdní vlastnosti 

Systém neustále analyzuje informace ze snímačů a vyhodnocuje, zda se požadovaná 

dráha shoduje se skutečnou dráhou automobilu. Pokud je odpověď kladná, systém 

neprovádí žádné zásahy. V případě záporné odpovědi je zapotřebí provést korekci směru 

automobilu. Tato odchylka se vyhodnocuje až po překročení rozdílu směrové odchylky 

větší než 2°. Neshody v drahách můžou být způsobeny, pokud se automobil dostává do 

přetáčivého smyku, nebo do neotáčivého smyku. Pro oba případy je nutný zásah systému 

do řízení/vyvození brzdové síly, tak aby vyrovnal moment způsobující nestabilitu vozu. Na 

obrázcích (Obr.  28, Obr.  29) jsou patrné stavy, ke kterým může dojít při průjezdu 

automobilu zatáčkou. Žlutou čarou je znázorněna dráha vozidla bez systému elektronické 

stabilizace ESP a modrou automobil vybavený tímto systémem. V obou případech 

dochází, pro automobil bez systému elektronické stabilizace, ke krizovým situacím, jejichž 

nezvládnutí končí nehodou.  

 

Obr.  28 Srovnání automobilu s ESP a bez něj při nedotáčivém smyku 
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Obr.  29 Srovnání automobilu s ESP a bez něj při přetáčivém smyku 

K destabilizaci automobilu dochází zejména z důvodu překročení adhezních možností 

pneumatik automobilu. Z hlediska stability automobilu na silnici jsou nejpodstatnější 

vlastnosti pneumatik. Chování pneumatik je dáno spoustou konstrukčních a materiálových 

kombinací. Popis všech těchto vlastností překračuje rámec této práce, a proto se budeme 

zabývat pouze obecným chováním pneumatik. 

Na obrázku (Obr.  30) jsou ukázány síly, které ovlivňují adhezní vlastnosti pneumatik. 

Respektive jejich schopnost přenosu boční síly. Jedná se o normálovou sílu, která je 

vyvozena od změn sil působící na karoserii automobilu, dále síly hnací, vyvozené hnacím 

ústrojím automobilu, síly brzdné, způsobené brzdou silou automobilu, a ostatní vnější síly. 

[PACEJKA 2006] 

 

Obr.  30 Schéma sil působících na pneumatiku [VLK 2000] 
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Pneumatika je schopna přenést boční sílu, která je dána rovnicí (66) a nesmí 

přesáhnout poloměr Kammovy kružnice přilnavosti. Poloměr této kružnice je dán 

součinem normálové síly působící na pneumatiku a koeficientu tření mezi pneumatikou a 

vozovkou. [PACEJKA 2006] 

 

Obr.  31 Kammova kružnice pneumatiky[VLK 2000] 

 

  √(   )     (66) 

 

kde je: 

S   boční (vodící) síla přenášená pneumatikou, 

N   normálová síla působící na pneumatiku, 

f   koeficient tření mezi pneumatikou a vozovkou 

B   brzdná/hnací síla působící na pneumatiku 

 

Na základě této skutečnosti můžeme určit stabilizační síly na automobilu, tak 

abychom nedosáhli stavu, kdy by se automobil akčním zásahem ESP dostal do stavu 

destabilizace. Musíme tedy pro správnou funkci udržet pneumatiku v Kammově kružnici a 

vytvořit tak z automobilu stabilní systém. [PACEJKA 2006] 
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6.2 Stavy destabilizace 

Na základě vypočtené rychlosti stáčení automobilu, závisející na rychlosti automobilu 

a úhlu natočení volantu, porovnané s měřenou úhlovou rychlostí stáčení automobilu, 

můžeme provést potřebný akční zásah pomocí brzd automobilu. Vlastnosti automobilu 

připouštějí dva způsoby chování: 

a. Přetáčivost 

 

      (67) 

b. Nedotáčivost 

 

      (68) 

 

kde je: 

   vypočtená (předpokládaná) rychlost otáčení automobilu kolem osy těžiště, 

   skutečná (měřená) úhlová rychlost. 

Akční zásahy pro jednotlivé druhy chování se liší. Jsou rozdílné také pro požadované 

zatáčení doleva nebo doprava. Ovšem pro rozdílný směr zatáčení se reakce liší pouze 

zrcadlovým překlopením rekce stabilizačního systému. 

Přetáčivost 

Nejprve se budeme věnovat případu přetáčivosti. Přetáčivost může být způsobena 

mnoha faktory, jako jsou nesprávné ovládání automobilu se zadním náhonem, přetáčivou 

koncepcí automobilu, změna adheze na zadních kolech apod. Při přetáčivé smyku 

dochází k situaci, kdy stáčivá rychlost automobilu je vyšší než požadovaná. Tato situace 

vyžaduje zásah do kol jedoucích na vnější straně zatáčky. Nemůžeme ovšem působit 

brzdným momentem na obě kola. Tímto zásahem bychom ještě tento stav podpořili, 

jelikož je jeho vznik zapříčiněn snížením adheze na zadní nápravě. Z tohoto důvodu 

nemůžeme vyvozovat moment na zadním kole, ale striktně na kole předním. Brzdným 

momentem na vnějším předním kole vyvodíme moment působící proti přetáčivému 

momentu a automobil se stabilizuje. Tato situace je na obrázku (Obr.  32). Pro situaci 

přetáčivého smyku při zatáčení vlevo by reakce systému, zvýšením brzdného momentu, 

byla směřována na pravé přední kolo. 
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Obr.  32 Chování přetáčivého smyku 

Nedotáčivost 

Nedotáčivý smyk je přesný opak přetáčivého. Tedy skutečná rychlost stáčení 

automobilu je menší než požadovaná. Nedotáčivý smyk může být zapříčiněn například 

vlastnostmi automobilu, nebo snížením adheze předních kol apod. Tento druh smyku 

způsobuje vynesení ze zatáčky a následnou havárii. Z pohledu řidiče je tento druh smyku 

obtížněji zvládnutelný oproti přetáčivému smyku. Ovšem s pohledu stabilizačního systému 

jsou si oba druhy dosti podobné. V tomto případě však jde brzdný moment na vnitřní 

stranu zatáčky. Stejně jako v předchozím případě nemůžeme vyvinout brzdný moment na 

obě vnitřní kola, ale s ohledem na vlastnosti nedotáčivého smyku jej vyvodíme pouze na 

zadní vnitřní kolo. Tímto způsobem vytvoříme moment opačného směru, oproti momentu 

od nedotáčivého smyku, a automobil se stabilizuje. Na obrázku (Obr.  33) je ukázáno 

chování automobilu bez stabilizačního systému a chování automobilu se stabilizačním 

systémem. 
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Obr.  33 Chování nedotáčivého smyku 

 

Krizové brzdění v zatáčce 

Případ krizového brzdění v zatáčce je také potřeba obsáhnout v tomto systému jízdní 

stability. V samé podstatě se jedná pouze o speciální případ obou předchozích stavů 

nestability automobilu a i akčním zásahem odpovídajícím reakci na předchozí stavy 

bychom tento stav převedli do stabilizované polohy, avšak stabilní polohy můžeme 

dosáhnout ještě rychlejším způsobem. 

Vyjděme z Kammovy adhezní kružnice, kde při průjezdu zatáčkou a následném 

krizovém brzdění budeme na některých kolech pozorovat překročení výslednice poloměru 

stabilní části této kružnice. Abychom automobil dostali do stabilizované polohy, můžeme 

nejen přibržďovat některá z kol, ale také si pomoct snížením brzdných sil na jiných kolech. 

Touto reakcí se dostaneme s výslednicí sil na kolech zpět do stabilní části Kammovy 

adhezní kružnice. Dosáhli bychom tak kratšího času stabilizace pro tento speciální případ. 

6.3 Stanovení neměřených veličin 

Algoritmus ESP využívá celou řadu snímačů různě umístěných v automobilu. Ovšem 

ke své funkci potřebuje ještě další veličiny, které jsou určovány výpočtem z jiných 

měřených veličin. Typy těchto veličin a způsob jejich určení popíšeme v následujících 

kapitolách. 

  



VŠB-TU Ostrava  Bc. Martin Štěpán 

 61 
 

 

Určení odchylky rychlosti stáčení automobilu 

K určení stabilizační reakce automobilu musíme sledovat velikost odchylky rychlosti 

stáčení automobilu měřené přímo od rychlosti stáčení automobilu určené komparačním 

modelem. Tento model jsme popsali již výše. Výstup z tohoto modelu jsme odečetli od 

měřené veličiny a takto jsme zjistili absolutní odchylku od ideálního chování automobilu, 

které je generováno komparačním modelem. 

Stabilizační zásah bude systém provádět až po překročení odchylky rychlosti stáčení 

automobilu o více než    ⁄ . Tuto mez jsme stanovili na základě simulačních jízd a také 

s ohledem na přesnost a možné rušení signálů ze snímačů. 

Určení odchylky úhlu směrové úchylky 

Při regulaci stability vozidla na základě rychlosti stáčení automobilu bychom se ovšem 

mohli dostat do situace, kdy algoritmus ESP nebude generovat žádnou stabilizační reakci, 

jelikož dle rychlosti stáčení není systém schopen rozpoznat tento destabilizovaný stav. 

Jak je naznačeno na obrázku (Obr.  34), může velikost rychlosti stáčení automobilu 

odpovídat ideální hodnotě, avšak automobil bude silně destabilizován. Abychom byli 

schopni rozpoznat takovýto stav, tak použijeme doplňkovou stabilizaci pomocí velikosti 

směrové úchylky v těžišti automobilu. Hodnotu směrové úchylky nejsme schopni měřit 

přímo, a proto ji určujeme nepřímým měřením veličiny příčného zrychlení, velikosti 

rychlosti stáčení automobilu a jeho rychlosti. Vztah mezi těmito hodnotami je patrný ze 

vztahu (69). [DROBNÝ 2009] 

 ̈    ( ̇   ̇) (69) 

 

kde je: 

 ̇   rychlost směrové úchylky v těžišti automobilu, 

 ̇   rychlost stáčení automobilu, 

    rychlost těžiště automobilu v rovnoběžném směru. 

 

Abychom dostali velikost směrové úchylky v těžišti automobilu, tak vztah (69) musíme 

integrovat. 
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Obr.  34 Případy destabilizace automobilu [van Zanten 1995] 

Výstup z této integrované rovnice použijeme pro určování stabilizační reakce 

v situacích, kdy první algoritmus stabilizace, fungující na principu komparace rychlostí 

stáčení automobilu, neodhaluje destabilizaci. Tento případ je vyobrazen na obrázku (Obr.  

34), kde je patrná situace, kdy rychlost stáčení automobilu je rovna požadované, avšak 

automobil se nachází v bočním smyku. Tento smyk je charakterizován rovnoměrným 

bočním skluzem všech čtyř kol a dochází k němu zejména v situacích, kdy jedeme po 

vozovce s nízkým součinitelem adheze, nebo při krizovém brzdění v zatáčce. [DROBNÝ 

2009] 

6.4 Určení stavu automobilu 

Při určení stabilizačního momentu musíme nejprve znát stav automobilu. Tento stav 

určíme na základě velikosti směrové úchylky automobilu a rychlosti stáčení automobilu. 

Na základě těchto dvou měřených veličin jsme schopni pokrýt veškeré stavy automobilu, 

do kterých se může automobil dostat a ze kterých jsem schopni automobil ještě 

stabilizovat pomocí akčních zásahů. 

Stav automobilu může tedy pro účely stabilizace odpovídat čtyřem základním stavům, 

na základě kterých budeme dále určovat stabilizační zásah. 

První ze stavů je zcela stabilizované vozidlo. Tento stav je definován rovností 

požadované rychlosti stáčení automobilu s měřenou a také požadovanou směrovou 

odchylkou rovnou s měřenou směrovou odchylkou v těžišti automobilu. Při zjištění 

takovéhoto stavu není potřeba nějak zasahovat do systémů automobilu. Tento stav je 

ideálním případem. Rovností obou požadovaných a měřených veličin v tomto případě 

rozumíme jejich rovnost v tolerančním pásmu. Pokud bychom toto pásmo neobsáhli 

v našem systému, tak by byla celá soustava vysoce rozkmitaná a náchylná k 

destabilizaci. 
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Druhým stavem je nedotáčivé vozidlo. O tomto stavu jsme se v práci zmiňovali již 

výše. Nedotáčivost vozidla z hlediska detekce algoritmem ESP je charakterizována 

nerovností obou požadovaných a měřených veličin. Požadovaná rychlost stáčení 

automobilu je větší než měřená rychlost stáčení automobilu a požadovaná směrová 

úchylka je menší než měřená směrová úchylka automobilu. 

 

Obr.  35 Nedotáčivý smyk 

Třetí stav automobilu je opačný k předešlému. Jedná se o přetáčivý stav automobilu. 

Tento stav jsme si detailněji popsali již výše v této práci. Detekce tohoto stavu také 

odpovídá nerovnosti obou požadovaných veličin s měřenými. Avšak požadovaná rychlost 

stáčení automobilu je menší než měřená rychlost stáčení automobilu a požadovaný úhel 

směrové úchylky je větší než měřený úhel směrové úchylky automobilu. 

 

Obr.  36 Přetáčivý smyk 
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Poslední základní stav, který je možné detekovat, je speciální případ krizového 

brzdění, popřípadě jízdy automobilu po povrchu s velice nízkým součinitelem adheze. 

Tyto dva případy jsou si nesmírně podobné, jelikož v případě krizového brzdění dochází 

k blokování všech kol a tím překročení Kammovy kružnice celkovou silou na 

pneumatikách a následným poklesem schopnosti pneumatik přenést větší boční sílu, což 

odpovídá jízdě po silnici s nízkým součinitelem adheze. Určení tohoto stavu vychází 

z rovnosti požadované rychlosti stáčení s měřenou rychlostí stáčení automobilu, avšak 

požadovaná směrová odchylka automobilu je několikanásobně menší než měřená 

směrová odchylka v těžišti automobilu. 

 

Obr.  37 Krizové brždění 

6.5 Stanovení podmínek pro akční zásah 

V předchozích kapitolách jsme si popsali určování všech neměřených veličin, popsali 

jsme si stavy automobilu, probrali jsme, jakým způsobem můžeme automobil dostat 

z narůstající destabilizace, a nyní se budeme zabývat určením konkrétních akčních 

zásahů. Tyto zásahy budeme provádět na základě porovnávání generovaných dat 

s měřenými, popřípadě dopočítanými. 

Pro vyvození akčního zásahu budeme používat v zásadě dva různé regulační cykly. 

Jeden bude sledovat odchylku rychlosti stáčení a druhý odchylku úhlů směrových 

odchylek. Regulační algoritmus sledující odchylku rychlostí stáčení bude nadřazen 

druhému. To znamená, že druhý regulační algoritmus bude moci vytvořit akční zásah, 

pouze pokud jej nevyvozuje algoritmus nadřazený. Tento způsob nám zaručí pokrytí 

detekce všech výše popsaných stavů destability automobilu. 
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Nejprve se budeme zabývat nadřazeným algoritmem. Ten sleduje rychlost stáčení 

automobilu a porovnává ji s generovanou hodnotou, která odpovídá ideálnímu stavu 

vozidla. Jakmile tento algoritmus zaznamená odchylku větší než 2°/s, tak provede 

požadovaný akční zásah. Nejprve tedy musí algoritmus načíst hodnotu rychlosti stáčení 

ze snímače a pak hodnotu generovanou komparačním modelem. Tyto dvě hodnoty od 

sebe odečte a zjistí znaménko odchylky. V této části bude algoritmus obě načtené 

hodnoty číst v absolutní hodnotě. To je zapotřebí ke sjednocení znamének odchylky pro 

zatáčení vpravo i vlevo. Pak tedy můžeme znaménko odchylky použít k určení nastalé 

jízdní situace. Záporné znaménko tedy odpovídá přetáčivému smyku automobilu za 

předpokladu, že budeme odčítat měřenou hodnotu od generované. A pak tedy kladné 

znaménko bude odpovídat nedotáčivému smyku automobilu. Toto bude platit bez ohledu 

na směr zatáčení řidiče. Takto máme určenou nápravu pro akční zásah. Jak již bylo 

podrobněji popsáno výše, tak v případě nedotáčivého smyku směřuje akční zásah na 

zadní nápravu a v případě přetáčivého smyku vozidla směřuje akční zásah na přední 

nápravu. Akčním zásahem ovšem nemůžeme působit na obě kola na nápravě. Určení 

strany nápravy bude algoritmus vyhodnocovat na základě úhlu natočení volantu, tedy 

požadavku od řidiče.  

 

Obr.  38 Přetáčivý smyk 

Snímač úhlu natočení volantu v našem automobilu, který je popsán výše, generuje 

hodnoty záporné i kladné. Nulové hodnotě generované snímačem pak odpovídá nulový 

úhel natočení kol. Z fyzikální a zástavbové podstaty vyplívá pro kladný úhel natočení 

volantu směr zatáčení vpravo a pro záporný úhel natočení volantu zatáčení vlevo. Z této 

skutečnosti jsme poté schopni určit stranu nápravy pro akční zásah. Na obrázku (Obr.  

38) je vyobrazena situace pro kladný úhel natočení volantu a přetáčivý smyk, což 

odpovídá zápornému znaménku odchylky rychlosti stáčení. Abychom stabilizovali tuto 

situaci, tak musíme zapůsobit akčním zásahem na levou stranu přední nápravy. 

Vytvoříme tak kladný stabilizační moment. Obecně bude platit pro přetáčivý smyk nutnost 

působení stabilizačního akčního zásahu na vnějším předním kole. 
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Obr.  39 Nedotáčivý smyk 

V případě kdy algoritmus vyhodnotí odchylku rychlostí stáčení s kladným znaménkem 

jako nedotáčivý smyk, musíme vyvodit stabilizační moment se záporným znaménkem. 

Tomu odpovídá vytvoření akčního zásahu na vnitřním zadním kole. Situace stabilizace 

nedotáčivého smyku je vyobrazena na obrázku (Obr.  39). 

Situace výše popsané vyhodnocuje systém bez ohledu na další parametry jízdy. 

Ovšem akční zásah bude vykonávat jen za určitých podmínek. První podmínka je dána 

zejména fyzickými vlastnostmi automobilu a v neposlední řadě i nepřesnostmi některých 

snímacích členů. Již dříve v této práci jsme si blíže vysvětlili a ukázali nepoužitelnost 

algoritmu při rychlostech nepřekračujících 25 km/h. Z tohoto důvodu algoritmus kontroluje 

překročení této rychlosti pro provedení akčního zásahu. Další podmínkou je natočení 

volantu o více než 10°, což odpovídá natočení kol o 2,5°. Pokud bychom působili akčními 

zásahy i v tomto pásmu, tak by se mohlo stát, že automobil rozkmitáme a destabilizujeme. 

Důvodem rozkmitání je možnost pouze dvoupolohového řízení brzdného momentu, který 

je v případě akčního zásahu vždy maximální a regulujeme ho pouze četností a délkou 

spínání. 
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Obr.  40 Splnění podmínek úhlu natočení volantu a rychlosti automobilu 

Výše popsané podmínky jsou znázorněny na obrázku (Obr.  40), kde je patrné kdy by 

mohl algoritmus vykonávat akční zásah. Oblasti splnění jednotlivých podmínek jsou 

ohraničeny a vyplněny zelenou barvou. Nutno říci, že tyto podmínky musí být splněny obě 

najednou, jinak není možné vykonat akční zásah. Porovnáním oblastí podmínek 

v obrázku (Obr.  41) vychází nemožnost provedení akčního zásahu, jelikož jsou podmínky 

splněny v různých časových úsecích a nepřekrývají se. 
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Obr.  41 Oblasti splnění podmínek nadřazeného algoritmu 

Stejná kritéria jsme aplikovali i na data z dalšího měření, kde se tyto podmínky již 

překrývají a bylo by tedy možné zde aplikovat akční zásah. Zelenou barvou jsou zde opět 

ohraničeny a vyplněny intervaly splnění jednotlivých podmínek samostatně, navíc jsme 

zde doplnili oblasti překrytí podmínek použití akčního zásahu. Tyto oblasti jsou ohraničeny 

a vyplněny šedou barvou. V tomto měření se nacházela větší oblast možnosti použití 

akčního zásahu, jelikož se jedná o rychlejší jízdu v zatáčce. 
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Obr.  42 Průběh odchylky rychlosti stáčení 

Jakmile si tyto průběhy doplníme o oblasti překročení meze odchylky rychlostí 

stáčení, pak můžeme určit oblasti, kdy algoritmus bude zasahovat akčními zásahy do 

brzd automobilu. Na obrázku (Obr.  42) jsou šedou barvou zvýrazněny oblasti překročení 

meze odchylky rychlostí stáčení automobilu. V těchto pásmech by automobil požadoval 

vyvození korekčního momentu pro stabilizaci vozu.  

 

Obr.  43 Průběh odchylky rychlosti stáčení 

Doplníme-li tuto podmínku o obě výše zmíněné, tak na měřených datech dostáváme 

oblasti provádění akčního zásahu algoritmu do řízení vozu. Oblasti teoretického akčního 

zásahu jsou zaznačeny na obrázku (Obr.  43) a jsou vyznačeny červenou barvou. Ve 

vyznačené oblasti by systém prováděl akční zásahy a další průběh by se značně lišil od 

dat měřených na automobilu bez systému ESP. 
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Tento hlavní algoritmus stabilizace ovšem nedokáže detekovat některé stavy 

destabilizace automobilu. Tento stav jsme si blíže popsali již výše v této práci. Jedná se o 

stav rovnoměrného skluzu všech kol. Stav vozidla při rovnoměrném skluzu všech kol jsme 

schopni detekovat pouze pomocí vypočítané veličiny úhlu směrové odchylky v těžišti 

automobilu. V našem voze ji nemůžeme použít jako hlavní regulovanou veličinu. Je totiž 

dosti závislá na přesnosti snímačů a následné integraci dat z něj. Vzhledem k této 

skutečnosti jsme schopni hodnoty úhlu směrové odchylky přesně vypočítávat pouze pro 

větší odchylky. 

Algoritmus stabilizace pomocí úhlu směrové úchylky bude pracovat obdobně jako 

hlavní algoritmus, jen s tím rozdílem, že bude porovnávat úhly směrových odchylek 

namísto rychlosti stáčení automobilu. Tyto podmínky pro aktivaci stabilizačního momentu 

budou téměř shodné. Zde ovšem musíme brát ohled na skutečnost, že se jedná pouze o 

rozšíření hlavního algoritmu, a tedy k výše popsaným podmínkám přibude podmínka 

nečinnosti hlavního algoritmu. 

 

Obr.  44 Průběh úhlů směrových odchylek 

Na obrázku (Obr.  44) jsme zaznamenali průběh obou úhlů směrových odchylek. 

Zelenou barvou jsou vykreslena data měřená na vozidle a modrou barvou data 

generovaná komparačním algoritmem. Data jsme generovali za stejných vstupních 

podmínek jako výše popsaný hlavní algoritmus. Z průběhů je patrné dosti rozdílné 

chování úhlů směrových odchylek pro nižší rychlosti a malý úhel natočení volantu. Se 

zvyšující se rychlostí se úhly srovnávají, ale to je také dáno vlastnostmi integrace, která je 

použita pro výpočet úhlu směrové odchylky z měřených dat na automobilu. Aby 
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nedocházelo ke znehodnocení dat vlivem dlouhé jízdy, kdy by i nepatrné odchylky 

integrované v čase vytvořily velké odchylky výsledků, je nutné algoritmus doplnit o 

resetování integrace. Resetování jsme doprogramovali do algoritmu pro zlepšení funkce a 

přesnosti. Resetování je založeno na principu resetování v klidové poloze automobilu. 

Tedy když automobil pojede v přímém směru (s malou výchylkou úhlu natočení kol) a 

rychlost změny úhlu směrové úchylky bude blízká nule, tak můžeme integraci vynulovat a 

začít znovu integrovat. Toto nulování nemůže být ovšem prováděno vždy, když budou tyto 

podmínky splněny. Je nutné taky myslet na situace, v níž dojde ke splnění podmínek, 

ovšem jen na nepatrný okamžik při reakci řidiče na vzniklou situaci, proto jsme 

resetováním doplnili o čítač po sobě jdoucího počtu splněných podmínek. Tedy jakmile 

podmínky budou splněny ve třech stech po sobě jdoucích hodnotách, pak dojde 

k resetování integrace. Při rychlosti výpočtu hodnot vyhodnocujícím počítačem v reálném 

čase nám bude 300 hodnot odpovídat zhruba času 3 s. 

 

Obr.  45 Oblasti splnění podmínky podřízeného algoritmu 

Obrázek (Obr.  45) vyobrazuje rozdíl úhlů směrových odchylek. Z jeho průběhu 

můžeme vidět, jak se zvyšující se rychlostí v zatáčce roste i odchylka úhlů směrových 

úchylek. Doplnili jsme do průběhu oblasti, kde je rozdíl úhlů směrových odchylek větší než 

2°. Tyto oblasti odpovídají rovnoměrnému smyku a systém v těchto oblastech generuje 

akční zásah. Tento akční zásah je ještě podmíněn splněním dosažení minimální rychlosti, 

překročení velikosti úhlu natočení kol atd.  
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Obr.  46 Oblasti splnění podmínek Algoritmu ESP 

Na dalším obrázku (Obr.  46) jsme na horní části vyobrazili oblasti, kdy jsou splněny 

podmínky rychlosti a úhlu natočení volantu, a na dolní části oblasti překročení odchylky 

úhlů směrových odchylek. Oba průběhy jsme doplnili o šedé oblasti splnění všech 

podmínek pro generovaní akčního zásahu podřízeného algoritmu regulace úhlu směrové 

odchylky. Na konci tohoto porovnávání podmínek generování akčního zásahu ještě 

algoritmus kontroluje splnění poslední podmínky neaktivity nadřazeného algoritmu. 

6.6 Akční zásah ESP pomocí hydraulické jednotky 

Nyní už máme stanoveno, za jakých podmínek nám vyhodnocující počítač bude 

generovat požadavek na akční zásah. Nyní se zaměříme na samotný akční zásah 

prováděný hydraulickou jednotkou systému ESP. Díky vlastnostem hydraulické akční 

jednotky ESP, popsané v kapitole 3.4, jsme schopni vyvodit brzdnou sílu pouze 

dvoupolohově. Můžeme tak působit pouze maximální brzdnou silou nebo nulovou 

brzdnou silou. Jediná možnost, jak můžeme ovlivnit akční zásah, je délka brzdného cyklu 

a četnost těchto cyklů. Brzdným cyklem rozumíme sepnutí příslušné spínací cívky, která 

začne zvyšovat tlak brzdové kapaliny, udržování napětí na cívce (respektive tlaku brzdové 

kapaliny) a následné sražení napětí na spínací cívce na nulovou hodnotu, tedy snížení 

tlaku brzdové kapaliny. Ovšem náš automobil je opatřen systémem ABS, který má cyklus 

brždění pozměněn. Fáze brždění automobilu se systémem ABS jsou vyobrazeny na 



VŠB-TU Ostrava  Bc. Martin Štěpán 

 73 
 

obrázku (Obr.  47). Odtud je patrné, že brzdový cyklus tohoto systému je delší a 

vezmeme-li v potaz přechodový děj nárůstu brzdného tlaku na brzdovém válci při skokové 

změně požadavku brždění, tak jsme dosti omezeni ve frekvenci spínání 

elektromagnetického ventilu ovládajícího tlak brzdové kapaliny k jednotlivým kolům. 

[IVANOV 2010] 

 

Obr.  47 průběh brzdného tlaku s použitím ABS 

 

Délka přechodového děje náběhu tlaku na brzdovém válci se pohybuje v průměru 

okolo 0,5 s. Maximální frekvence požadavku na spínání brzd nesmí na našem voze 

přesáhnout 2 Hz. Jakmile bychom překročili tuto hodnotu, tak by docházelo k útlumu 

frekvenční křivky. Nastal by jeden ze dvou nežádoucích stavů. Prvním je neodbrždění 

kola mezi požadavky na brždění a druhým nenaběhnutí plného brzdného účinku. Obě tyto 

nežádoucí situace způsobují zhoršené vlastnosti regulačního cyklu algoritmu ESP. Brzdný 

zásah budeme raději volit s delší periodou a tedy nižší frekvencí brzdného účinku. 

[IVANOV 2010] 

Potřebný maximální tlak v brzdovém systému je alespoň 16,54007 MPa. Algoritmus 

musí zabezpečovat vyvození tohoto tlaku v případě potřeby akčního zásahu. 

Vyhodnocující počítač má informaci o aktuální hodnotě tlaku v hlavním brzdovém kruhu. 

Pokud tento tlak je alespoň 16,54007 MPa, tak provede pouze akční zásah. Ovšem pokud 

je tlak brzdové kapaliny menší, je potřeba, aby došlo k navýšení tlaku. Nejprve algoritmus 

provede kontrolu sešlápnutí brzdového pedálu, díky němuž víme, zda je v systému 

alespoň nějaký tlak. Pokud není brzdový pedál sešlápnut, tak dojde k okamžitému sepnutí 

pomocného čerpadla, integrovaného přímo do těla hydraulické akční jednotky, a poté 
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kontrolujeme hodnoty aktuálního tlaku, které porovnáváme s požadovaným tlakem, a 

dojde tak k rozsvícení zadních brzdových světel, aby měl řidič jedoucí za námi informaci o 

brždění našeho vozu. Pokud ovšem brzdový pedál sešlápnut je, tak se okamžitě provede 

kontrola aktuálního tlaku, a v případě potřeby dojde ke zvyšování tlaku v brzdovém 

okruhu konkrétního kola. Systém periodicky kontroluje v každém výpočetním cyklu 

sešlápnutí brzdového pedálu, na jehož základě postupuje dále dle situací popsaných 

výše. [IVANOV 2010] 

V kapitolách výše jsme si popsali ještě situaci, kdy jsou aktivovány brzdy, ale my 

potřebujeme na některém kole snížit brzdný tlak. Tuto situaci detekujeme podřízeným 

algoritmem, který hlídá rozdíl úhlů směrový odchylek v těžišti automobilu. Jakmile tedy 

podřízený algoritmus vygeneruje požadavek na snížení tlaku v některém brzdovém 

okruhu, tak musíme nejprve zajistit uzavření vstupního ventilu. Zavření provedeme, 

abychom oddělili vstupní požadovaný tlak brzdové kapaliny od jednotlivých brzdových 

okruhů. V uzavřených okruzích pak otevřeme ventily výstupní, tak aby byl zabezpečen 

volný průchod do uzavřeného brzdového systému na výstup. Jelikož se jedná o uzavřený 

systém, tak by tlak neproudil do výstupní části, kde se nachází stejný tlak jako v systému 

brzd, proto musíme hned po otevření cest aktivovat pomocné čerpadlo a tím zajistit 

proudění tlaku od brzd do hlavního brzdového válce - tím dojde ke snížení tlaku 

v jednotlivých brzdových okruzích. Tento zásah nám zaručí snížení brzdného momentu 

na všech kolech, což má za následek zvětšení boční vodící síly na pneumatikách. 

Nežádoucí vlastností tohoto zásahu je nesnižování rychlosti automobilu, což vede ke 

stabilizaci. To je důvod, proč jsme stabilizační cyklus panického brzdění doplnili o 

následné vyrovnání tlaku v brzdových okruzích otevřením všech cest tak, aby brzdy 

fungovaly stejným způsobem jako bez systému ESP. Ve výsledku pak algoritmus střídavě 

snižuje a zvyšuje tlak v brzdách, což vede ke stabilizaci vozidla souběžným zvyšováním 

boční vodící síly pneumatik a snižováním rychlosti automobilu. Tato činnost je obdobná 

systému ABS, avšak ponechává déle brzdný tlak na minimální hodnotě, aby více podpořil 

boční vodící sílu na pneumatikách, oproti systému ABS, který primárně snižuje rychlost 

automobilu. 

Algoritmus ESP se všemi výše popsanými funkcemi pracuje na základě vývojového 

diagramu, který pracuje dle požadavků na stabilitu automobil. Algoritmus je obsažen 

v příloze k této práci. 
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6.7 Akční zásah ESP s pomocí elektromotorů 

Akční zásah systému ESP může být, jak bylo popsáno výše, vykonán pomocí 

brzdného momentu na některá kola, ale může být také realizovaný hnacím momentem 

některých kol. Náš automobil obsahuje pohon všech kol, který tvoří samostatné 

elektromotory. Tato skutečnost nám nabízí příležitost vytvářet požadavek na hnací 

moment některých kol. Tento požadavek se bude lišit pro oba stavy destabilizace 

automobilu. Oba stavy jsme popsali již dříve a stabilizace pomocí elektromotorů bude 

pouze aplikovat stabilizační moment, stejně jako v případě použití brzdového momentu, 

ale bude zrcadlově převrácený podle směru jízdy. 

S tímto požadavkem jsme vytvořili zrcadlově převrácený požadavek na stabilizační 

moment opačného znaménka. 

6.8 Akční zásah ESP s pomocí el. motorů a brzdových okruhů 

Algoritmus je postaven tak, že určuje požadavek na akční zásah brzdového systému, 

ten je popsán v kapitole 6.6 této práce, a vysílá stejný požadavek k elektromotorům. 

Požaduje hnací moment odpovídající maximálnímu brzdovému momentu, a tím vytváří 

momentovou dvojici, která zdvojnásobuje velikost vratného momentu, čímž by se měl 

zlepšit průběh stabilizace. 

Požadavek na stabilizační moment zde posíláme také pouze na jednu nápravu, 

abychom nesnižovali boční vodící sílu dané nápravy. Abychom dále zlepšili průběh 

stabilizačního momentu, tak jsme v algoritmu přehodili pořadí vykonávaných operací 

v případě požadavku na akční zásah. Nyní se nám nejprve aktivuje požadavek na hnací 

moment, který má rychlejší náběh, a poté až požadavek na brzdný moment. To jsme 

udělali z důvodu kontroly tlaku a případnému zvyšování tlaku brzdného okruhu v případě 

vytváření brzdného momentu. Tímto zásahem chceme docílit zkrácení doby regulace. 
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7 Simulační jízdy 

Z pohledu bezpečnosti je nutné algoritmus elektronické stabilizace, který jsme vytvořili 

v této práci, otestovat na vytvořeném matematickém modelu automobilu. Druhy 

simulačních jízd jsme určili na základě testovacích jízd skutečného automobilu. Tyto jízdy 

mají za úkol odhalit chybné chování automobilu a zároveň optimalizovat chod celého 

systému.  

U simulačních jízd budeme ovládat úhel natočené volantu, respektive kol, a počáteční 

rychlost. Rychlost můžeme ovládat i v průběhu simulace, ale to je pro účely sledování 

průběhu rychlosti jízdy, v případě zásahu ESP do brzdového systému, nežádoucí. 

V simulacích nás bude zajímat zejména průběh rychlosti stáčení a hlavně průběh dráhy 

automobilu. Pro ověření funkce jsme zvolili jízdu automobilu v kruzích. Průběh úhlu 

natočení kol jsme volili podle obrázku (Obr.  48), ze kterého je patrné, že automobil 

nejprve pojede rovně, poté dojde k natočení volantu doprava, dále udržování úhlu 

natočení a následné vyrovnání volantu do nulové pozice. 

 

Obr.  48 Průběh úhlu natočení kol 

7.1 Jízda bez systému ESP 

Nejprve jsme zvolili simulaci jízdy bez systému ESP, abychom měli možnost 

porovnání a správnosti funkce systému ESP. Tuto simulaci jsme dále rozdělili na dvě. 

První simulační jízda probíhá za ideálních podmínek. Kola jsou zde bez prokluzu, povrch 

vozovky je konstantní a rychlost se nemění. Průběh jízdy je vyobrazen na obrázku (Obr.  

49). 
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Obr.  49 Simulační jízda - ideální 

Při ideální jízdě jsme zaznamenávali generované hodnoty komparačního modelu 

v závislosti na vstupních parametrech. Tento průběh můžeme vidět na obrázku (Obr.  50). 

Zanedbáme-li přechodové děje, tak tento průběh kopíruje tvar průběhu úhlu natočení kol. 

 

Obr.  50 průběh rychlosti stáčení - ideální 

Pro druhou testovací jízdu jsme zvolili doplnění předchozí simulace o změnu adheze 

na vozovce. Jedná se o snížení adheze předních kol automobilu, a tím způsobení 

nedotáčivého smyku automobilu. Tento průběh simulace jsme zvolili záměrně s ohledem 

na chování skutečného vozu při zkušebních jízdách, kde se chovalo spíše nedotáčivě. Na 

obrázku (Obr.  51) můžeme sledovat průběh této jízdy bez systému ESP. 
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Obr.  51 Simulační jízda bez ESP 

Zde je již viditelné odchýlení od zvolené dráhy automobilu. Toto je způsobené 

přivedenou odchylkou v adhezi předních kol. Takovéto chování automobilu je 

nebezpečné, vzhledem ke své nepředvídatelnosti. Takovýto automobil by bez zásahu 

řidiče vyjel mimo silnici. 

 

Obr.  52 Průběh rychlosti stáčení automobilu bez ESP 

Z průběhu rychlosti stáčení, vyobrazeného na obrázku (Obr.  52), je patrná značná 

odchylka od ideálního chování automobilu. Z průběhu je také viditelná velká rychlost 

změny rychlosti stáčení, způsobené snížením adheze pneumatik, a následná trvalá 

odchylka rychlosti stáčení automobilu. Toto chování označíme za nežádoucí a 
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nebezpečné. Výchylku v rychlosti stáčení se pokusíme eliminovat elektronickým 

systémem stabilizace. 

7.2 Jízda se systémem ESP působícím na brzdy automobilu 

V dalším kroku jsme přistoupili k simulaci jízdy s připojeným systémem elektronické 

stabilizace, který jsme vytvořili na základě předešlých kapitol této práce. Funkční 

subsystém elektronické stabilizace reaguje na základě vstupních veličin, kterými jsou 

aktuální měřená rychlost stáčení, úhel natočení volantu, měřená rychlost otáčení 

jednotlivých kol a měřené příčné zrychlení automobilu. Na základě těchto veličin a 

vypočítávaných veličin určuje subsystém nutnost zásahu. Tento požadavek je dále 

předáván formou logické proměnné, dalšímu subsystému, který je obsažen v bloku 

automobilu. Ten jej zpracuje jako požadavek na maximální tlak na jednotlivých brzdových 

okruzích. Veškeré vstupní signály jsou shodné s předešlými simulacemi, aby bylo možné 

srovnat výsledné průběhy jednotlivých veličin. 

 

Obr.  53 Průběh dráhy automobilu při použití ESP řídícím hydrauliku brzd 

Na obrázku (Obr.  53) je viditelná změna v dráze automobilu. Automobil by již neodjel 

rovnoběžně s počáteční trasou, ale pod větším úhlem. Toto chování můžeme označit jako 

žádoucí, jelikož řidič je schopen vozidlo plně ovládat a korigovat směr jízdy. Tuto odchylku 

způsobuje zejména akční zásah jako takový. Jelikož při požadavku na akční zásah 

ovládáme brzdy jednotlivých kol, a tím dochází ke snižování rychlosti automobilu. 

Následně máme zaručeno samostabilizování automobilu vlivem snížení rychlosti.  
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Obr.  54 průběh rychlosti stáčení stabilizovaného ESP systémem ovládajícího hydrauliku brzd 

Z průběhu rychlosti stáčení, na obrázku (Obr.  54), je patrné zakolísání v okamžiku 

destabilizace, respektive v okamžiku detekce nedotáčivosti systémem ESP. Vzhledem 

k pouze dvoupolohové regulaci stabilizačních sil je průběh dostatečně blízký ideálnímu 

chování automobilu. Snížená rychlost stáčení v konečném čase simulace je způsobena 

reakcí ESP systému a jeho následným snížením rychlosti, díky čemuž došlo k poklesu 

hodnoty rychlosti stáčení ideální neboli hodnoty generované komparačním algoritmem. 

 

Obr.  55 Průběh požadavků na brzdný moment jednotlivých kol 

Zajímavou proměnnou je také průběh požadavků na akční zásah, které určuje 

algoritmus ESP. Tyto průběhy jsou vyobrazeny na obrázku (Obr.  55) a můžeme z nich 
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pozorovat prvotní požadavek na brzdný moment pravého zadního kola, jelikož došlo 

k detekci nedotáčivého smyku. Následkem této reakce bylo již zmíněné snížení rychlosti 

automobilu a nárůst rychlosti stáčení, vlivem čehož začal komparační algoritmus 

generovat nižší hodnoty ideální rychlosti stáčení a porovnáním s aktuální vyslal 

požadavek na korekci přetáčivého smyku na levé přední kolo. Z toho plyne, že systém 

korekcí nedotáčivého smyku nejprve způsobil přetáčivý smyk a ten vyreguloval do 

optimálních hodnot. 

7.3 Jízda se systémem ESP ovládajícího elektrické motory 

Dalším typem stabilizace, kterou jsme testovali, je vyvození stabilizačního momentu 

pomocí hnacího momentu elektromotorů umístěných v jednotlivých kolech automobilu. 

Algoritmus požadavků na brzdný moment jsme nahradili algoritmem, který vysílá 

požadavek na zvýšení hnacího momentu jednotlivých kol. Tento algoritmus jsme popsali 

v kapitole 6.7.  

Simulace opět využívá stejné vstupní hodnoty a parametry simulace. Počáteční hnací 

moment na kolech je volen tak, aby vyvážil vnitřní třecí síly elektromotorů. Požadavkem 

na hnací moment rozumíme požadavek na sílu odpovídající maximální hnací síle na 

kolech a to bez jejich prokluzování. 

 

Obr.  56 Průběh dráhy automobilu při použití ESP řídícím elektrické motory 
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Obrázek (Obr.  56) vyobrazuje trajektorii dráhy automobilu s použitím algoritmu 

elektronické stabilizace. Je patrné, že dráha se značné odchyluje od původní trajektorie. 

To je způsobeno akčním zásahem, stejně jako tomu bylo v předchozím druhu elektronické 

stabilizace. Jelikož při stabilizování používáme zvyšování krouticího momentu na kolech, 

tak dochází i ke zvyšování celkové rychlosti automobilu. Ovšem zvyšování rychlosti má za 

následek destabilizování automobilu v důsledku požadavku na stále větší rychlost stáčení 

automobilu, a tím následně další požadavek na stabilizaci, což nám opět zvýší rychlost. 

Tato smyčka by v extrémním případě směřovala do nekonečna. Tudíž by se stále 

zvyšovala rychlost automobilu důsledkem jeho stabilizace. 

 

Obr.  57 Průběh rychlosti stáčení s ESP řídícím elektrické motory 

Podíváme-li se blíže na průběh rychlosti stáčení automobilu (Obr.  57), tak zjistíme, že 

je zde patrné dosti velké zakolísání a zvýšení rychlosti stáčení od 7s simulace. To je 

způsobeno akčním zásahem, jehož průběh můžeme vidět na obrázku (Obr.  58). 

 

Obr.  58 Průběh požadavků na akční zásahy elektromotorů 
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Průběh požadavků na akční zásah jednotlivých kol je téměř shodný s požadavkem na 

akční zásah do hydraulických okruhů. Rozdíl je až ve druhé části, kdy algoritmus detekuje 

přetáčivost. Tento algoritmus nepůsobí tak vysokou silou vratného momentu, jako tomu 

bylo v případě ovládání brzd. To způsobuje plynulejší reakci, avšak doba regulace se tím 

prodlužuje.  

Shrnutím výsledků simulace algoritmu elektronické stabilizace ovládajícím 

elektromotory dostáváme jednoznačný závěr. Tento algoritmus je nestabilní, a proto je 

nevyhovující pro reálné použití. 

7.4 Jízda s ESP ovládajícího elektrické motory a brzdy automobilu 

Posledním druhem simulace jsme zvolili algoritmus, který je kombinací obou 

předchozích. Tedy může ovládat hydrauliku brzd i hnací moment elektromotorů. Vstupní 

veličiny jsou opět stejné jako v předchozích simulacích. 

 

Obr.  59 Průběh dráhy automobilu při použití ESP řídícím elektrické motory i hydrauliku brzd 

Trajektorie jízdy, která je zobrazena na obrázku (Obr.  59), se nejvíce blíží ideální 

trajektorii z první simulace. Nepozorujeme zde žádné zakolísání, ani vybočení z dráhy. 

Z tohoto pohledu by se mohlo zdát, že se jedná o nejlepší druh stabilizace automobilu. 
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Obr.  60 Průběh rychlosti stáčení s ESP řídícím elektrické motory i hydrauliku brzd 

I pohled na průběh rychlosti stáčení (Obr.  60) ukazuje velice dobrou odezvu systému. 

Průběh rychlosti stáčení jsme takto schopni regulovat v rozmezí jedné desetiny rad/s, a to 

i při velké změně rychlosti stáčení způsobené snížením adheze pod koly. 

 

Obr.  61 Průběh požadavků na akční zásahy hydrauliky brzd 

Dále nás zajímal průběh požadavků na akční zásah do hydrauliky brzd. Ten je ukázán 

na obrázku (Obr.  61). Z něj je patrný kmitavý průběh akční veličiny. Při bližším pohledu 

na tento průběh jsme zjistili, že výsledná doba trvání akčních zásahů je poloviční. Akční 

zásah působí totiž jako momentová dvojice a tedy s dvojnásobným stabilizačním 

momentem. Stabilizační moment směřuje stejným směrem jako v předchozích případech. 
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U tohoto typu stabilizace nedochází k výrazné změně rychlosti automobilu. To je 

způsobeno souběžným přibrzďováním a působením hnacího momentu stejné velikosti. 

Algoritmus tedy udržuje automobil na mezi stability. Vyhodnocením výsledků simulace 

jsme shledali algoritmus zcela vyhovujícím a tedy použitelným pro provoz. 
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8 Algoritmus ESP v LabView cRIO 

Nyní se budeme zabývat implementací algoritmu ESP do řídicího systému 

automobilu. Pro náš automobil jsme vybrali, již výše popsaný, řídicí systém cRIO. 

Programovací prostředí je grafické a velice intuitivní a je založeno na grafickém skládání 

matematických rovnic. Prostředí také nabízí několik různých typů běhů programů, ovšem 

my využíváme pouze Realtime aplikaci, která běží ve skutečném čase.  

Po zhodnocení výsledků prováděných simulací jednotlivých druhů algoritmů, jsme se 

rozhodli použít algoritmus kombinující akční zásah prováděný pomocí brzd i pomocí 

elektromotorů. Jeho vlastnosti jsou vyhovující k použití na našem vozidle, a to zejména 

díky své krátké době stabilizace a udržování aktuální rychlosti automobilu. 

Začali jsme algoritmem výpočtu průměrné rychlosti automobilu, který je vypočítáván 

na základě průměrné rychlosti vypočtené z každého kola jednotlivě. V algoritmu 

průměrování kol ještě doplňujeme kontrolu snímačů. Ta pracuje na principu dvojí kontroly. 

První kontrola obsahuje kontrolu, zda snímač poskytuje neprázdnou hodnotu. Druhou 

kontrolou je zjištění, zda jsou hodnoty od snímačů v reálném rozsahu hodnot. Algoritmus 

určení rychlosti je na obrázku (Obr.  62). Jestli je hodnota rychlosti správná, tak je 

následně poskytnuta, souběžně s hodnotou úhlu natočení kol, algoritmu generujícímu 

referenční hodnoty rychlosti stáčení a úhlu směrové odchylky. 

 

Obr.  62 Výpočet rychlosti automobilu a kontrola snímačů 
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Ten následně vygeneruje aktuální hodnoty těchto veličin a poskytne je dále ke 

zpracování. Tento algoritmus jsme ukázali na obrázku (Obr.  63). V dalším kroku 

algoritmus dopočítá z měřené rychlosti stáčení a velikosti bočního přetížení hodnotu úhlu 

směrové odchylky. Následně jsou porovnávány nejprve velikosti rychlostí stáčení a poté 

úhly směrových odchylek v těžišti automobilu.  

 

Obr.  63 Model jednostopého vozidla 

Na základě porovnání určí algoritmus přetáčivý, respektive nedotáčivý smyk 

automobilu a provede požadavek na akční zásah konkrétního kola. Na pozadí se ještě 

vyhodnocuje podřízený algoritmus, který zjišťuje smyk všech kol a v případě kladné 

odpovědi také provede požadavek na akční zásah, ovšem ve formě cyklického snižování 

tlaku ve všech bržděných kolech. 
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Obr.  64 Algoritmus vyhodnocení stabilizace 

Požadavky na akční zásahy se dále převádějí do části vyhodnocení podmínek. Zde 

se ověřuje splnění podmínek pro provedení akčního zásahu. Jak jsme si řekli již dříve, tak 

se jedná zejména o dosažení minimální rychlosti a dosažení minimální velikosti úhlu 

natočení volantu v obou směrech. Vyhodnocování algoritmu ESP je na obrázku (Obr.  

64).  

 

Obr.  65 Vyhodnocení podřízeného algoritmu 

Pro podřízený algoritmus navíc musí být splněna podmínka nepožadování akčního 

zásahu hlavního algoritmu (Obr.  65). Jakmile jsou vyhodnoceny platnosti podmínek, tak 

buď dojde k postoupení podmínky k dalšímu algoritmu, nebo je požadavek zamítnut. 

V případě zamítnutí uzavírá algoritmus smyčku a ta se opakuje. Ovšem jakmile dojde ke 

splnění podmínek pro vytvoření akčního zásahu, musíme následným algoritmem přejít 

k fyzickému vyvolání stabilizačního momentu.  
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Obr.  66 Splnění podmínek spuštění čerpadla 

Ten nejprve vyšle k elektromotorům požadavek na zvýšení hnacího momentu 

konkrétního kola. Následně pak provádí kontrolu možnosti fyzického vytvoření brzdného 

momentu na konkrétním kole. Jedná se o kontrolu tlaku v brzdové soustavě a kontrolu 

sešlápnutí brzdového pedálu řidičem. Pokud nemáme dostatečný tlak v brzdovém 

systému, tak algoritmus provede korekci tlaku na tlak požadovaný. Část tohoto algoritmu 

je ukázána na obrázku (Obr.  66). Nyní již systém fyzicky provede akční zásah do řízení 

vozidla a také provede informování řidiče o stavu stabilizace. 

  

Obr.  67 Vzhled vizualizace v LabView cRIO 
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Vzhledem ke skutečnosti, že kompletní připojení systému v automobilu je nad rámec 

této práce, tak výstup akčního zásahu systému nevede na jednotlivá kola, ale pouze na 

informační panel. Výstupy na panel se dále dají nahradit výstupem na I/O kartu a vyvodit 

tak akční zásah brzdového systému. Algoritmus je plně funkční i pro vedení akčního 

zásahu pouze na bržděná kola automobilu.  

Na panelu je zobrazeno vizualizační schéma, které jsme vytvořili v prostředí LabView 

jako součást Algoritmu ESP. Vizualizace vyobrazuje nejen akční zásahy na jednotlivá 

kola, ale také několik informativních veličin. Zobrazuje úhel natočení volantu, rychlost 

automobilu, polohu brzdového a plynového pedálu, tlak brzdové kapaliny, aktivaci 

čerpadla ESP a kontrolku zásahu ESP do řízení. Vizualizace je na obrázku (Obr.  67). 
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9 Závěr 

V práci jsme se zabývali prozkoumáním problematiky a současného stavu 

elektronických stabilizačních systémů různých automobilek. Také bylo zapotřebí zhodnotit 

otázku legislativy a bezpečnosti provozu. S ohledem na bezpečnost jsme rozhodli o 

prvotní otestování systému na simulačním modelu. Na základě výsledků zkoumání funkce 

a principů elektronických stabilizačních systémů jsme určili potřebné snímací členy celého 

systému. 

Pro zkompletování seznamu potřebných snímacích členů jsme se seznámili s 

možností použití těchto členů používaných v systémech elektronické stabilizace 

automobilky Škoda. Následně jsme navrhli optimální varianty všech potřebných snímačů. 

Při výběru jsme brali ohled na dostupnost dílů, robustnost, rychlost a shodnost 

s požadavky na parametry. 

Dále jsme zkoumali možnosti použití různých akčních členů systému. Akční členy 

zajišťují vyvození potřebných stabilizačních sil. Rozhodli jsme se použít systém, který je 

použit ve vozech Škoda. Tento systém je velice robustní, rychlý a přesný. Systém 

Škodovky obvykle obsahuje i vyhodnocující počítač systému elektronické stabilizace, 

avšak my jsme se rozhodli vyrobit si vlastní algoritmus a ten bude obsažen 

v průmyslovém počítači řady cRIO od firmy National Instrument, který byl vybrán taktéž 

s ohledem na své vlastnosti. V práci je tento systém popsán z hlediska jeho primárních 

vlastností. Tento počítač bude napojen na všechny snímače, ze kterých bude získávat 

údaje o stavu vozidla, a také akční členy, díky kterým bude moci vyvozovat potřebný 

stabilizující moment. 

Po návrhu všech součástí systému jsme navrhli simulační model automobilu, na 

kterém budeme testovat vytvořený algoritmus elektronické stabilizace ESP. Model jsme 

vytvořili spojením několika submodelů propojených mezi sebou vazbami. Jedná se o 

model dynamiky automobilu, modely pneumatik, model karosérie automobilu a několik 

menších modelů pro převod veličin. Vstupem této simulace je úhel natočení volantu a 

požadovaný moment na kolech. Výstupem z modelu jsou zejména hodnoty rychlosti 

stáčení a velikost úhlu směrové odchylky. 

Další kroky této práce směřují k vytvoření algoritmu elektronické stabilizace pro 

použitý průmyslový počítač. Zde jsme vytvořili komparační model generující optimální 

hodnoty rychlosti stáčení a úhlu směrové odchylky, které dále porovnává s měřenými. Na 

základě porovnání provádí, v případě potřeby, akční zásah do řízení automobilu. Vytvořili 

jsme celkem tři různé druhy algoritmů stabilizace automobilu. Všechny jsme podrobili 

simulacím a zhodnotili funkčnost a chování algoritmu. Posouzením výsledků simulací 
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jsme vybrali algoritmus kombinovaný. Ten má možnost ovládat jak brzdný moment na 

jednotlivých kolech, tak přizpůsobovat hnací moment jednotlivých kol. 

Vybraný algoritmus jsme použili jako základ pro vytvoření algoritmu elektronické 

stability v prostředí LabView cRIO. Tento algoritmus je napojen na snímací členy, ale 

výstup z něj jde pouze na vizualizační obrazovku, kterou jsme vytvořili jako doplněk pro 

další testování systému elektronické stabilizace před jeho nasazením do ostrého provozu.  

V dalších krocích by naše práce mohla směřovat k nahrazení výstupů akčních členů 

vizualizace na akční členy automobilu. Dalším rozšířením námi vytvořeného systému ESP 

může být přepracování systému akčního zásahu na plynule řiditelné, tak aby bylo možné 

tlak v jednotlivých brzdových okruzích regulovat spojitě. To by nabízelo mnohem 

kvalitnější a plynulejší regulaci jízdní stability. Rozšíření spojitého řízení akčních zásahů 

by ovšem vyžadovalo také přepracování algoritmu určujícího akční zásah, který by nejen 

detekoval potřebu akčního zásahu, ale také potřebnou velikost akčního zásahu.  
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