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Anotace diplomové práce 

B EZINA, M. Posilovač ízení osobního automobilu. Ostrava: katedra AT -352 ӦŠB-TUO, 

2014. 70 s. Diplomová práce, vedoucí: Noskievič, P.  
 

Diplomová práce se zabývá posilovačem ízení osobního automobilu, p edevším 

hydraulickým servo ízením, které je p edmětem simulačního modelu a experimentálního 

pracoviště.  

Práce obsahuje analýzu jednotlivých typů posilovače ízení a popis jejich funkčních 

principů, matematický popis a sestavení simulačního modelu hydraulického servo ízení. 

Součástí práce je rovněţ návrh experimentálního pracoviště hydraulického posilovače 

ovládaného pneumatickým kyvným pohonem včetně jeho realizace. ízení pneumatického 

pohonu je navrţeno pomocí číslicového automatu SPC200.  

Ӧýsledné průběhy mě ených veličin testovací úlohy Losího testu pro jednotlivé stupně 

zátěţe jsou zpracovány v PC a srovnány s výstupem simulačního modelu. 

 

Klíčová slova: hydraulické servo ízení, pneumatický kyvný pohon, číslicový automat 
SPC200 

 

Annotation of master thesis 

 

B EZINA, M. Power assisted steering. Ostrava: Department of Control Systems and 

Instrumentation, ӦŠB - TUO, 2014. 70 p. Thesis, head: Noskievič, P. 
 

Subject of thesis is power assisted steering system, especially a hydraulic power assisted 

steering system, which is the basis of the simulation and experimental model.  

The work includes analysis of various types of power assisted steering systems, 

mathematical description and simulation modeling of hydraulic power assisted steering. The 

thesis also includes a design of experimental workplace of hydraulic power assisted steering 

controlled by pneumatic swivel drive and its implementation. Control of pneumatic actuator is 

designed by using a digital positioning controller SPC200.  

The resulting waveforms of measured variables received during Moose test for different 

load levels are processed in the PC and compared with the output of the simulation model. 

 

Key words: hydraulic power assisted steering, pneumatic swivel drive, positioning controller 

SPC 200 
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Seznam použitého značení 
 

pb  Koeficient tlumení pastorku a torzní tyče   - 

vb  Koeficient tlumení volantu     - 

E  Youngův modul pruţnosti v tahu    [ Pa ] 

G  Modul pruţnosti ve smyku     [ Pa ] 

J  Kvadratický moment prů ezu torzní tyče   [ 4
m ] 

pJ  Moment setrvačnosti pastorku a ozubené tyče  [
2.mkg ] 

vJ  Moment setrvačnosti volantu     [
2.mkg ] 

Tk  Modul pruţnosti torzní tyče v krutu    [ 1. 
radNm ] 

Vk  Objemový modul pruţnosti kapaliny    [ 1
Pa ] 

l  Délka torzní tyče ventilu     [ m ] 

Hl  Délka hydraulického válce     [ m ] 

HM  Moment vyvinutý hydr. pracovním válcem na pastorek [ Nm ] 

fvM  T ecí moment volantu     [ Nm ] 

VM  Moment vyvinutý idičem na volant    [ Nm ] 

ZM  Moment vnějšího zatíţení na pastorek   [ Nm ] 

Lp  Tlak levé komory hydraulického válce   [ Pa ] 

Pp  Tlak pravé komory hydraulického válce   [ Pa ] 

Sp  Systémový tlak      [ Pa ] 

Tp  Tlak v odpadu       [ Pa ] 

3,1LQ  Objemové průtoky p es hrany ventilu- levé strany  [ 13. 
sm ] 

3,1RQ  Objemové průtoky p es hrany ventilu- pravé strany  [ 13. 
sm ] 

SPQ  Objemové průtok vlivem vnit ní svod. propustnosti   [ 13. 
sm ] 

S  Obsah plochy pístu hydraulického válce   [ 2
m ] 

PLS ,  Obsah plochy otev ení ventilu    [ 2
m ] 

offonW ,
 Práce idiče vykonaná na volantu    [ m ] 

  ztrátový součinitel      -  

p  Úhel natočení pastorku     [ rad ] 

v  Úhel natočení volantu      [ rad ] 

  Hustota pracovní kapaliny     [
3/ mkg ] 

  Poissonovo číslo pro ocel     - 

  účinek posilovače ízení     - 
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Úvod 
 

Posilovače ízení jsou dnes jiţ nedílnou sloţkou kaţdého osobního automobilu. Nejstarším 

posilovačem ízení je hydraulické servo ízení, které je dodnes nejrozší enějším 

servomechanismem na světě.  

I kdyţ se v dnešní době instaluje p i výrobě do nových typů vozidel p edevším 

ekonomicky úspornější elektrický posilovač ízení, v dodnes pouţívaných starších typech je 

pouţíván p edevším hydraulický anebo elektrohydraulický posilovač. Ӧyuţití hydraulických 

posilovačů navíc zasahuje i mimo sféru automobilového průmyslu a to obzvláště do stavební 

techniky. 

Hydraulický posilovač ízení osobních automobilů, můţe p edstavovat p edmět 

simulačního modelování a experimentální úlohy pro ucelení p edstavy o hydraulických 

systémech a servomechanismech.  

Model hydraulického servo ízení dodávaný firmou ELWE Technik a technické prost edky 

katedry automatizační techniky a ízení takto nabízí moţnost sestavení experimentálního 

pracoviště, kde samotné servo ízení můţe být ovládáno pneumatickým kyvným pohonem a 

průběhy veličin experimentálního mě ení zpracovány v PC. 
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1 Posilovač ízení 
 

Posilovač ízení (Power Assisted Steering) je za ízení, které bylo zkonstruováno za 

účelem zmenšení ovládací síly pot ebné k mechanickému ízení části strojů. Jeho vyuţití je 

proto moţné nalézt v celé adě odvětví, nejčastěji p i motorickém ízení těţkých strojů jako 

nap íklad letadel, lodí, nákladních strojů, stavebních strojů a osobních automobilů.  

U některých typů ešení ovládaní vozidla, zejména osobních automobilů, posilovač ízení 

pouze p ispívá k ovládací síle idiče, zatímco u těţších strojů můţe tuto ovládací sílu 

nahrazovat úplně. Pokud jí nahrazuje úplně u vozidel, bývá tento způsob uţití posilovače 

v rámci ovládání vozidla označován jako „Drive-by-wire“, nebo v leteckém průmyslu taktéţ 

jako „Fly-by-wire“.  

Pokud ovšem posilovač pouze k ovládací síle svoji silou p ispívá, je tak zajištěna určitá 

míra bezpečnosti. Dojde-li během ízení nap . osobního automobilu k poškození posilovací 

jednotky, efektem této události můţe být pouze zvýšená momentová náročnost ovládání 

volantu vozidla a nemusí nutně dojít k neovladatelnosti a následné havárii vozidla. 

 

1.1 Historie posilovače ízení osobního automobilu 

 

První praktické vyuţití posilovací za ízení bylo demonstrováno v Detroitu Francisem W. 

Davisem v roce 1ř26. Jednalo se o posilovač hydraulického typu, který byl instalován 

v modelu osobního automobilu Pierce Arrow roadster. [HOWE, H. E. 1956] 

Nicméně do průmyslové výroby byl za azen aţ 1ř51. Tento první typ, kde p evod ízení 

byl uskutečněn pomocí šnekového soukolí s kuličkovým oběhem, se uplatnil p edevším u 

těţkých vozidel s velkými ovládacími silami.  

V šedesátých letech se jiţ začal objevovat typ posilovače s ekonomicky úspornějším 

p evodem ízení realizovaným pomocí pastorku a ozubené tyče. [R STH, M. 2007 ] 

Nutno dodat, ţe většinu dodnes poţívaných hydraulických posilovačů ízení, včetně 

st edově otev ených rotačních ídicích ventilů, patentoval sám Davis. 
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2 Posilovač ízení osobního automobilu 
 

Posilovač ízení aplikovaný v osobních automobilech p ispívá svým silovým účinkem 

k ovládací síle idiče a zvyšuje takto komfort a aktivní bezpečnost vozidla, zejména p i jízdě 

ve zhoršených podmínkách a parkování. [VLK, F. 2006] 

V ideálním p ípadě idič dvojicí sil vytvá í moment, se kterým otáčí volantem do 

poţadované polohy. Moment je h ídelí volantu p enášen aţ k mechanickému p evodu, který 

mění otáčivý pohyb h ídele na posuvný pohyb ídicí tyče, jenţ natáčí koly p ední nápravy 

automobilu. Pracovní část posilovače, podle typu posilovače elektromotor nebo hydraulický 

pracovní válec, p ispívá vlastním silovým účinkem k natočení h ídele volantu nebo posuvu 

ídicí tyče, coţ se projeví zmenšením pot ebného momentu idiče k natočení volantu do 

poţadované pozice.   

Kvůli zajištění komfortu a aktivní bezpečnosti vozidla je dále na posilovací jednotku 

kladen poţadavek na pokles posilujícího účinku p i vyšších rychlostech vozidla. Naopak, 

největší posilující účinek posilovače je poţadován p i velmi malých rychlostech, parkování, 

vytáčení kol namístě nebo couvání. [AUTOHIT 2012] 

 

 

Obr. 2.1 Schéma zapojení posilovače v uzav eném obvodu ízení osobního automobilu  

[R STH, M. 2007 ] 

 

Schéma na obrázku 3.1 schematicky znázorňuje zapojení posilovače ízení v obvodu 

ízení osobního automobilu. Ţádanou veličinou během ízení vozidla je zak ivení cesty, které 

je během jízdy sledováno idičem a p edstavuje náhodnou časovou funkci. Ӧýstupní veličinou 
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je naopak samotné smě ování vozidla. Regulační jednotka obvodu ízení vozidla je 

p edstavována idičem. 

Momentové síly pot ebné pro natočení volantu vozidla jsou mechanickým p evodem a 

posilovací jednotkou, podle p íslušné vnější zátěţe, p eváděny na mnohonásobně větší síly 

pot ebné pro natočení p edních kol vozidla. Právě posilovací jednotka podává zpětnou vazbu 

idiči ve formě poklesu ovládacího momentu, nerozděluje se na regulátor a regulovanou 

soustavu a vnější vlivy na ní mají pouze malý vliv. Samostatně tedy tvo í sledovací regulační 

obvod, který nazýváme Servomechanismus. [VÍTEČKOӦÁ a ӦÍTEČEK 2008] 

 

2.1 Rozdělení posilovačů ízení osobních automobilů 

 

Tato kapitola se zabývá t emi základními typy posilovačů ízení uţívanými v osobních 

automobilech a srovnáním jejich p edností a nedostatků. 

Nejstarším a svého času nejvíce pouţívaným posilovačem je hydraulický posilovač ízení, 

jehoţ ekonomicky úspornější alternativu lze nalézt v elektrohydraulickém posilovači ízení. 

Největší oblibě se v dnešní době těší p edevším elektrický posilovač ízení z hlediska své 

ceny, ekonomické úspornosti a malé náročnosti na údrţbu.  

 

2.1.1 Hydraulický posilovač ízení 
 

Hydraulický posilovač ízení, často označovaný jako hydraulické servo ízení, pracuje na 

základě momentového působení idiče na h ídel volantu. Podle velikosti vnější zátěţe, 

dochází k pruţnému natočení torzní tyče rotačního ídicího ventilu umístněného mezi 

volantem a pastorkem p evodu ízení. St edově otev ený rotační ventil takto systémem 

kanálků rozvádí pracovní kapalinu do p íslušné komory hydraulického pracovního válce, 

jehoţ pístnice je pevně spojena s ídicí ozubenou tyčí, která slouţí k natáčení kol p ední 

nápravy. 

Systémový tlak je posilovači poskytován lamelovým (k ídlovým čerpadlem), které je 

poháněno více-dráţkovým emenem od vnější emenice klikové h ídele motoru vozidla. Jsou-

li otáčky h ídele p íliš velké, pojistný ventil čerpadla odvede pracovní kapalinu p es vnit ní 

boční průchod zpátky do sacího vedení. [VLK, F. 2006] 
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Obr. 2.2 Hydraulický posilovač ízení [ZF 2008] 

 

Hydraulický posilovač ízení nesplňuje poţadavek na degresi posilovacího účinku p i 

vyšších rychlostech vozidla. Posilovací účinek je závislý p edevším na velikosti vnějšího 

odporu působícího proti natáčení kol, který, p estoţe klesá s rostoucí rychlostí vozidla, je 

závislý také na ší ce profilu kol a kvalitě povrchu vozovky. 

Některé systémy, nap íklad Servotronic, nabízejí moţnost regulace posilujících sil 

hydraulického posilovače v závislosti na rychlosti vozidla. Systém Servotronic se skládá 

z elektronické jednotky, která vyhodnocuje rychlost vozidla na základě dat tachometru a 

zároveň ídí elektrohydraulický p evodník, který podle algoritmu elektronické jednotky 

p iškrcuje hydraulické vedení za rotačním ventilem. P i vyšších rychlostech vozidla tedy 

klesá velikost posilující síly a nedochází tak k p ecitlivělému ovládání vozidla. [ZF 1997] 

 

2.1.2 Elektrohydraulický posilovač ízení 
 

Princip funkčnosti elektrohydraulického posilovače je podobný jako u hydraulického 

posilovače ízení, ovšem tentokrát (zubové) čerpadlo není poháněno p es emen od klikové 

h ídele motoru, ale samostatným elektromotorem. Otáčky elektromotoru jsou ízeny 

elektronickou ídicí jednotkou na základě rychlosti otáčení volantem, která je snímána 

snímačem servo ízení. Otáčky elektromotoru mohou být dále ovlivňovány ídicí jednotkou 

podle velikosti rychlosti vozidla nebo otáček spalovacího motoru vozidla. [VLK, F. 2006] 
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Elektrohydraulický posilovač je tedy z ekonomického hlediska úspornější neţ samotný 

hydraulický posilovač, jehoţ čerpadlo odebírá výkon spalovacímu motoru i v době kdy volant 

setrvává v neutrální poloze.  

 

 

Obr. 2.3 Elektrohydraulický posilovač ízení [JANCO, M. 2013] 

 

2.1.3 Elektrický/elektronický posilovač ízení 
 

Elektronické servo ízení je p edstavováno akčním členem- elektromotorem, elektronickou 

ídicí jednotkou, redukční p evodovkou a snímači, vše často zabudované do kompaktní 

jednotky. Elektromotor je realizován jako stejnosměrný sériový motor s p erušovaným 

budícím vinutím.  Snímače mě í natočení volantu, moment ve volantu a moment v ízení. 

Protoţe snímače momentu musí být velice p esné, pouţívají se snímače na bázi ví ivých 

proudů.  

Získané informace jsou zpracovány algoritmy elektronické jednotky na ízení proudu 

elektromotoru v závislosti na rychlosti vozidla, stupni posílení ízení, definovaných statických 

vlastností, bezpečnostních systémech a dynamickém chování vozidla, poněvadţ elektronická 

ídicí jednotka můţe být spojena s jinými elektronickými jednotkami vozidla.  [VLK, F. 

2006] 

Podle umístnění posilovače rozlišujeme elektronické posilovače ízení na tyto typy: 
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C-EPS (Column assist type electric/electronic power steering) – zabudovaný do sloupku 

ízení, p es redukční p evodovku elektromotor pohání h ídel volantu. 

P-EPS (Pinion assist type electric/electronic power steering) - zabudovaný do místa p evodu 

ízení, p es redukční p evodovku elektromotor pohání pastorek. 

R-EPS (Rack assist type electric/electronic power steering) - zabudovaný do pouzdra 

uchycení ozubené tyče, p es redukční p evodovku elektromotor pohání ozubenou ídicí tyč. 

[VLK, F. 2006] 

¨ 

Obr. 2.4 Umístnění jednotlivých typů elektronického posilovače ízení 

 

Dalším typem elektrického posilovače ízení je EPAS (Electric Powered Assisted 

Steering), který je umístněný v jednotce ve sloupku ízení a který na rozdíl od ostatních 

elektronických posilovačů ízení snímá moment p enášený h ídelí volantu opticko-

elektrickým snímačem točivého momentu. [VLK, F. 2006] 

 

2.2 Srovnání vlastností posilovačů ízení osobních automobilů 

 

P estoţe se v dnešní době pouţívají hlavně elektronické posilovače ízení, p edevším 

z důvodů ekonomické úspornosti a široké moţnosti za azení dalších komfortních prvků ízení 

(samočinné parkování, stabilizace jízdy, p izpůsobení vlastností poţadavkům zákazníka), 

hydraulický posilovač pat í stále mezi nejrozší enější servomechanismy na světě. Ӧyniká 

plynulostí ovládání, která musí být u elektrických pohonů docílená sloţitou regulací a některé 

jeho nedostatky mohou být kompenzovány elektronickými nadstavbami jako Servotronic 

nebo jeho samotným elektrohydraulickým typem ešení posilovače. 
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Tab. 2.1 Srovnání vlastností jednotlivých typů posilovačů ízení osobních automobilů  

[AUTOHIT 2012] 

Posilovač ízení: Výhody Nevýhody 

Hydraulický 

Konzistentní odpor ve volantu 

Omezená degrese posilovacího 
účinku v závislosti na rychlosti 
vozidla 

Plynulý chod ízení Hrozící netěsnosti 
Malé matení zpětné vazby 
v ízení vozidla (P ípad 
poruchy) 

Nemoţnost zapojení některých 
komfortních systémů 

 Sloţitost, cena 

Elektrohydraulický 

Ӧšechny klady hydraulické 
posilovače 

Hrozící netěsnosti 

Rozší ení o moţnost degrese 

posilovacího účinku v závislosti 
na rychlosti vozidla 

Nemoţnost zapojení některých 
komfortních systémů 

Neodebírá výkon motoru Sloţitost, cena 

Elektronický/Elektrický 

Degrese Posilovacího účinku 
posilovače v závislosti na 
rychlosti vozidla 

Matení zpětné vazby v ízení 
vozidla (Ӧ p ípadě poruchy) 

Moţnost za azení komfortních 
prvků 

Drahá oprava poruchy 

Neodebírá výkon motoru 
vozidla 

 

Jednoduchost, cena  
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3 Matematický model hydraulického servo ízení  
 

Matematický model hydraulického servo ízení slouţí k popisu chování jednotlivých částí 

servo ízení, kterými jsou p edevším volant, pastorek a ozubená tyč, rotační ídicí ventil, a 

hydraulický pracovní válec. Matematický model slouţí rovněţ jako základ pro sestavení 

simulačního modelu, proto jsou některé jeho části zjednodušeny za účelem sníţení jeho 

časové výpočtové náročnosti. 

Zjednodušení matematického modelu zahrnuje p edevším zanedbání některých nelinearit 

v podobě t ení mezi jednotlivými členy servo ízení a působení vnějším vlivů na systém. 

Ӧztahy mezi jednotlivými částmi servo ízení vychází ze zjednodušeného schématu 

hydraulického servo ízení.  

Dalším podstatným zjednodušením matematického modelu je zanedbání popisu otáček 

lamelového čerpadla.  

 

Obr. 3.1 Zjednodušené schéma hydraulického servo ízení 

 

Momentovým působením idiče na volant dochází k natočení volantu o úhel 
v  . Moment 

je dále p enášen p es torzní tyč na pastorek, který se natočí o úhel p , p ičemţ část momentu 

vyvinutá idičem se spot ebuje na pruţné natočení torzní tyče. Pastorek je v tuhém spojení 

s ozubenou tyčí, která musí p i svém pohybu p ekonávat vnější odporovou sílu, často 

p edstavovanou t ecí sílou. Rozdíl mezi okamţitým natočením volantu a natočením pastorku 
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pv    p edstavuje signál, kterému jsou úměrné plochy otev ení p es hrany ventilu. Sloţitý 

systém kanálků a samotný rotační ídicí ventil je nahrazen zjednodušeným odporovým 

schématem. Objemové toky p es hrany ventilu p edstavují mnoţství pracovní kapaliny, která 

je ventilem p epouštěna do p íslušných komor hydraulického válce, jehoţ pístnice je pevně 

spojena s ozubenou tyčí.  Kapalina ve válci vytvá í tlakový spád, který silovým působením na 

píst válce pomáhá posunovat ozubenou tyč. 

 

3.1 Mechanismus ovládání 
 

Matematický model mechanismu ovládání p edstavují pohybové rovnice volantu a 

pastorku s ozubenou tyčí. 

Torzní tyč rotačního ídicího ventilu slouţí k p enosu momentu mezi volantem a 

pastorkem. Nejčastěji je tvo ena tenkou ocelovou h ídelí, která je umístněná ve st edu 

rotačního ventilu zapouzd eném v blízkosti pastorku. Poněvadţ p i p enosu momentu mezi 

volantem a pastorkem dochází k jejímu pruţnému natočení, je torzní tyč p edstavována jako 

torzní pruţina s velikou tuhostí.  

 

Obr. 3.2 Schéma modelu mechanismu ovládaní 

 

Pohyb volantu je modelován v závislosti na momentovém působení idiče na volant 

pohybovou diferenciální rovnicí druhého ádu.  
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vfvpvTvvvv MMkbJ   
       

 (3.1) 

 

Kde 
vJ - moment setrvačnosti volantu, 

vb - koeficient tlumení volantu, Tk - modul 

pruţnosti torzní tyče,
 fvM - t ecí moment volantu, 

vM -moment idiče vyvinutý na 

volant, 
v -okamţitý úhel natočení volantu,

 p - okamţitý úhel natočení pastorku. 

 

Člen 
fvM

 
p edstavuje t ecí moment vzniklý v uloţení h ídele volantu a způsobený 

otáčením volantu. Je-li tento člen, jehoţ účinky jsou malé, zanedbán, pohybová rovnice 3.1 

bude po úpravě vypadat takto:  

  
vpvTvvvv MKbJ   
        

(3.2) 

 

P ičemţ koeficient pruţnosti torzní tyče Tk  můţe být stanoven na základě vztahů: 

 

l

JG
kT

           (3.3) 

 
12

E
G

          

(3.4) 

32

4
d

J
 

          (3.5) 

 

Kde G - modul pruţnosti ve smyku,
 
J -kvadratický moment prů ezu torzní tyče, l -délka 

torzní tyče, E - Youngův modul pruţnosti v tahu,  -Poissonovo číslo oceli, d - průměr 

torzní tyče. 

 

Podobně jako u volantu je pohyb pastorku popsán pohybovou diferenciální rovnicí 

druhého ádu. Poněvadţ je pastorek a ozubená tyč vzájemně v tuhém spojení, jsou veškeré 

silové účinky působící na ozubenou tyč p epočítány na momenty působící v ose pastorku. 
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  0 ZpLpppvTpppp MrSprSpkbJ        (3.6) 

 

Kde 
pJ - moment setrvačnosti pastorku s ozubenou tyčí, 

pb - koeficient tlumení pastorku, 

zM -moment vnější zátěţe. 

 

V rovnici 3.6 je jiţ zanedbán t ecí moment pastorku a ozubené tyče.  

 

3.2 Rotační ídicí ventil 
 

Matematický model rotačního ídicího ventilu je p edstavován rovnicemi objemových 

průtoků p es hrany ventilu. 

Ӧe skutečnosti je rotační ídicí ventil centrálně otev ený a sloţitým systémem kanálků 

p epouští pracovní kapalinu do p íslušných komor hydraulického válce. Tento sloţitý systém 

je pro účely matematického popisu nahrazen zjednodušeným odporovým schématem ventilu, 

často označovaným také jako ӧheatstonův můstek. [R STH, M. 2007 ] 

 

 

Obr. 3.3 Schéma nahrazení rotačního ídicího ventilu ӧheatstonovým můstkem 

 

St edová část ventilu se natáčí úměrně velikosti rozdílu okamţitého natočení volantu a 

pastorku, tedy pruţnému natočení torzní tyče ventilu. V pracovní pozici ventilu znázorněném 
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na obrázku 3.3 je pracovní kapalina p epouštěna do pravé komory hydraulického válce. Díky 

pruţnému natočení tyče dochází tedy k otevírání hran, jejichţ plocha otev ení je ve schématu 

ӧheatstonova můstku označena PS , a zároveň dochází k úměrnému uzavíraní hran s plochou 

prů ezu označenou LS . 

Rovnice objemových průtoků p es hrany ventilu budou tedy mít tvar: 

 

 LSLSLL ppppSQ  sgn
2

)(1         (3.7) 

 TLTLPL ppppSQ  sgn
2

)(3         (3.8) 

 PSPSPR ppppSQ  sgn
2

)(1 
      

(3.9) 

 TPTPLR ppppSQ  sgn
2

)(3 
      

(3.10) 

 

Kde RLQ , - objemové průtoky p es ídicí hrany ventilu,  -ztrátový součinitel, PLS , - plocha 

otev ení hran ventilu,  - hustota pracovní kapaliny, 
Sp - tlak hydrogenerátoru, Tp - tlak 

v odpadu, LRp , -tlaky pravé a levé komory pracovního válce.  

 

Členy )(PS   a )(LS  jsou funkcemi rozdílu okamţitého natočení volantu a pastorku.  

 

)()( 1 pvP fS  
         (3.11) 

)()( 2 pvL fS  
         (3.12)

       

3.3 Hydraulický pracovní válec 

 

Matematický model hydraulického válce je tvo en rovnicemi změn tlaků ve válci 

vycházející z rovnic popisující hydraulické kapacity. 
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   SPLL

H

V

L QxSQQ
xlS

k
p  

31
2/

       (3.13) 

   SPLL

H

V

p QxSQQ
xlS

k
p  

31
2/

       (3.14) 

 

Kde 
Vk - objemový modul pruţnosti kapaliny, S -pracovní plocha pístu válce, Hl -délka 

pracovního válce, x - okamţitá poloha pístu válce, 
SPQ -interní svodová propustnost. 

 

Okamţitá poloha pístu válce má nulovou sou adnici na linii pohybu pístnice ve st edu 

hydraulického pracovního válce. 
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4 Simulační model hydraulického servo ízení 
 

Simulační model hydraulického servo ízení je vytvo en dle algebraických a 

diferenciálních rovnic matematického modelu servo ízení v simulačním prost edí Matlab- 

Simulink. 

 

4.1 Model servo ízení- Simulink 

 

Pracovní prost edí Matlab- Simulink nabízí moţnost slučovat jednotlivé části modelu do 

subsystémů. Ӧytvá ení makro- modelů  takto umoţňuje p ehlednou práci s celou strukturou 

modelu. Jednotlivé parametry modelu se snadno doplňují do funkčních bloků anebo mohou 

být zadávaný ve skriptu m- file. Průběhy pozorovaných veličin mohou být zobrazeny bloky 

Scope anebo vykresleny pomocí p íkazů ve skriptu m- file z pracovního prost edí Matlab. 

 

 

Obr. 4.1 Simulační model hydraulického servo ízení v prost edí Matlab- Simulink 

 

5

stupenZ

Mv

Fi(p)

Fi(v )

Volant

Ps

Pt

Fi(v )-Fi(p)

Pp

Pl

Qp1

Qp3

Ql1

Ql3

Ridici rotacni ventil

Fi(p) Mv

Ridic

Fi(v )

Mz

Pp x S x rp

Pl x S x rp

Fi(p)

dFi(p)/dt

Pastorek - Ozubena tyc

Mv

Mkt

StupenZ

dFi(v )

Out1

Mech. odporove sily

Manual Switch

Qp1

Qp3

dx/dt

x

Ql1

Ql3

Pp

Pl

Hydraulicky valec

Qp1

Ql1

Ps

Pt

HG

rp

Gain8

S*rp

Gain5

S*rp

Gain4

rp

Gain2

Kt

Gain1
Fi(v)

Fi(p)

Add1

Add



24 

 
 

 

 

Simulační model hydraulického servo ízení sestává ze základních makro- modelů Volant, 

Pastorek- Ozubená tyč, ídicí rotační ventil a Hydraulický válec. Model je ovšem rozší en o 

Mechanismus odporové síly p edstavující vnější zátěţ proti pohybu ozubené tyče.  Dalším 

rozší ením je makro- model idiče, který vytvá í momentové působení na volant a makro HG 

hydraulického generátoru s konstantním průtokem. Simulační modely těchto rozší ení byly 

odvozeny na základě modelování hydraulických systému v publikaci Modelování a 

identifikace systémů [Noskievič, P. 1řřř].  

Jednotlivé parametry simulačního modelu byly získány z dostupných tabulkových hodnot 

anebo byly stanoveny iterační metodou na základě p iblíţení výsledků k experimentálnímu 

modelu hydraulického servo ízení. 

 

Tab. 4.1 Vybrané parametry skriptu m-file pro ešení vztahu (3.2), (3.3)- (3.5) 

Jv=0.00Ř;         %moment setrvačnosti volantu [kgm^2] 
bv=1.0;           %koeficient tlumení volantu 
 

l=0.055;          %délka torzní tyče [m] 
d=0.0052;         %průměr torzní tyče [m] 
j=pi*(d^4)/32;    %kvadratický moment setrvačnosti [m^4] 
u=0.3;            %Poissonovo číslo oceli 
E=2.1e11;         %Youngův modul pružnosti [Pa] 
G= E/(2*(1+u));   %modul pružnosti ve smyku [Pa] 
Kt=G*j/l;         %modul pružnosti železné tyče [Nm/rad] 

 

 

Obr. 4.2 Makro- model Volantu ešící vztah (3.2) 

 

 Tab. 4.2 Ӧybrané parametry skriptu m-file pro ešení vztahu (3.6) 

Jpp=0.009;        %moment setrvačnosti pastorku a ozubené tyče [kgm^2]  
bp=1.1;           %koeficient tlumení pastorku 
rp=0.007;         %p evodový poměr pastorku a ozubené tyče [m] 
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Obr. 4.3 Makro- model Pastorku a ozubené tyče ešící vztah (3.6) 

 

Tab. 4.3 Ӧybrané parametry skriptu m-file pro ešení vztahů (3.7)- (3.12) 

xs0=4;              %negativní kryti šoupátka [deg] 
Kv=1.4e9;           %modul pružnosti kapaliny [Nm/m^3] 
R=875;              %hustota Shell morlina oil 46 [kg/m3] 
alfa=0.3;           %ztrátový koeficient 
rv=0.015;           %poloměr otočné části ventilu [m] 
vv=0.003;           %výška kanálku ventilu [m]  

 

 

Obr. 4.4 Makro- model ídicího ventilu ešící vztah (3.7)- (3.12) 

 

Na vstupu makra ídicího ventilu provádíme korekci natočení ventilu, resp. pruţného 

rozdílu okamţitých hodnot natočení volantu a pastorku, o negativní krytí ídicích hran ventilu.   
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Tab. 4.4 Ӧybrané parametry skriptu m-file pro ešení vztahů (3.13)- (3.14) 

L=0.44;                        %délka válce [m] 
Gli=5e-12;                     %vnit ní svodová propustnost[m^3/s] 
ro=0.012;                      %poloměr ozubené tyče [m]   
rpi=0.0225;                    %poloměr pistu [m]         
S=(pi*(rpi*rpi))-(pi*(ro*ro)); %plocha pístnice [m^2] 

 

 

Obr. 4.5 Makro- model Hydraulického válce ešící vztah (3.13) a (3.14) 

 

Model mechanismu pro nastavení odporové síly simuluje t ecí sílu proti pohybu pastorku, 

resp. ozubené tyče. Hodnoty omezení jednotlivých stupňů zátěţe vychází z namě ených 

hodnot síly p enášené ozubenou tyčí experimentálního modelu hydraulického servo ízení. 

 

 

Obr. 4.6 Model Mechanismu pro nastavení odporové síly 
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Makro- model idič p edstavuje jednoduchý proporcionální regulátor polohy, který na 

základě pozorování smě ování vozidla, resp. hodnoty okamţitého natočení pastorku, a 

hodnoty poţadované veličiny, resp. zak ivení vozovky, vytvá í akční zásah na volant 

v podobě momentu idiče. 

 

Tab. 4.5 Hodnota zesílení proporcionálního regulátoru idič 

Kr=50;            %zesílení regulátoru idič 
 

  

Obr. 4.7 Makro- model idič 

 

Hydrogenerátor je modelován jako zdroj konstantního průtoku se svojí vnit ní svodovou 

propustností, který vstupuje do hydraulického obvodu o hydraulické kapacitě Ch. Další 

veličiny pot ebné pro stanovení parametrů hydrogenerátoru a jejich výpočty jsou uvedeny 

v tabulce 4.6. 

 

Tab. 4.6 Ӧybrané hodnoty parametrů makro- modelu HG Hydrogenerátor 
Ghg=1e-ř;           %svodová propustnost hydrogenerátoru    
Ch=1/Kv;            %hydraulická kapacita hydrogenerátoru [m^3/Nm] 
Qhg=3.1e-3;         %objemový průtok [m^3/s] 
Pt=100000;          %Tlak v odpadu [Pa] 

 

 

Obr. 4.8  Makro- model HG Hydrogenerátor 
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4.2 Vyhodnocení simulačního modelu servo ízení 
 

Pro testování simulačního modelu hydraulického servo ízení jsme vycházeli z průběhu 

posunutí ozubené ídicí tyče během p ejezdu auta do souběţného jízdního pruhu. idič tedy 

natáčí volant nejprve do jedné krajní polohy, čím auto začne zatáčet a opouštět původní jízdní 

pruh. Kvůli srovnání směru jízdy auta do směru rovnoběţného původním jízdním pruhem, 

idič natáčí volant tentokrát do opačné krajní pozice. 

 

 

Obr. 4.ř Průběh natočení volantu v  
a momentu idiče vM

 
během p ejezdu do rovnoběţného 

jízdního pruhu (stupeň zatíţení 3) 

 

Na obrázku 4.ř je zobrazen průběh natočení volantu během p ejezdu do dalšího jízdního 

pruhu a jemu odpovídající průběh momentu, kterým idič působil na volant. 

Během momentového působení idiče na volant dochází k pruţnému natáčení torzní tyče 

ventilu, která p epouští pracovní kapalinu do komor hydraulického válce. Ten svým silovým 

účinkem vytvá í moment na pastorku definovaný jako: 

 

PPPPH rSprSpM           (4.1) 

 

Kde HM  – Moment hydraulického válce působící na pastorek 
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Průběhy momentu, kterým působí idič na volant, momentu, který vytvá í pracovní válec 

silovým působením na pastorek, a momentového zatíţení pastorku jsou zobrazeny na obrázku 

4.10. 

 

 

žlutá- 1. stupeň zátěţe, zelená- 2. stupeň zátěţe, modrá- 3. stupeň zátěţe, červená- 4. stupeň 

zátěţe, černá- 5. stupeň zátěţe, 

Obr. 4.10 Moment idiče, pracovního válce a zatíţení- pro jednotlivé stupně zátěţe 

 

Z uvedených průběhů momentů na obrázku 4.10 lze usuzovat, ţe s rostoucím momentem 

zátěţe roste posilovací moment pracovního válce, který p ispívá momentu idiče pot ebného 
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pro natočení pastorku do poţadované pozice. Stupně zátěţe odpovídají popisu stupnice na 

mechanismu pro nastavení odporové síly experimentálního modelu servo ízení.  

Pro p ehlednější srovnání momentů, můţeme pozorovat maximální hodnoty momentů pro 

jednotlivé stupně zátěţe.  

 

 

Kde oranžová- moment zátěţe na pastorek; zelená- moment pracovního válce na pastorek, 

tmavě modrá- moment idiče na volant. 

Obr. 4.11 Porovnání maximálních momentů pro různé stupně zátěţe 

 

Je jasné, ţe s rostoucím stupněm zátěţe, a jemu odpovídající hodnotě, roste rovněţ 

moment, kterým musí idič působit na volant. Tento moment sestává z momentu pot ebného 

pro natočení sloupku ízení volant- pastorek do poţadované pozice, momentu pot ebného pro 

p ekonání vnější zátěţe a momentu spot ebovaného pro pruţné natočení torzní tyče ventilu. 

Na pastorku proti momentu zátěţe působí moment pracovního válce úměrný pruţnému 

natočení torzní tyče, kvůli kterému nedochází k p íliš velkému nárůstu momentu idiče.    

Dochází-li k mírnému nárůstu momentu idiče a velkému nárůstu momentu způsobeného 

hydraulickým válcem, lze tvrdit, ţe s rostoucím stupněm zátěţe, roste také účinek posilovače 

definovaný jako: 
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off

on

W

W1             (4.2) 

 

Kde   – účinek hydraulického posilovače ízení, 
onW - práce vykonaná idičem pro 

natáčení volantem do ţádané polohy s posilovačem ízení, offW - práce vykonaná idičem pro 

natáčení volantem do ţádané polohy bez posilovače ízení  

 

v

v

v

v dMW 


 2

1

           (4.3) 

 

Kde W  – Práce vykonaná idičem na volantu podél dráhy 
v  omezené polohami 1v  a 

2v .   

 

Člen 
off

on

W

W
 p edstavuje poměr zastoupení práce vykonané idiče s posilovačem ízení v 

„objemu“ práce idiče bez posilovače ízení a jeho hodnota by měla být vţdy menší neţ 1. 

Účinek posilovače takto vyjad uje poměr ulehčené práce posilovačem vzhledem k práci idiče 

vykonané na volantu bez posilovače ízení. 

 

 

Obr. 4.12 Účinek posilovače pro jednotlivé stupně zátěţe během testovací úlohy p ejezdu do 

rovnoběţného pruhu 
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Obrázek 4.12 ukazuje nárůst účinku posilovače ízení s rostoucím stupněm zatíţení. Platí, 

ţe s rostoucím stupněm zatíţení, roste také hodnota momentu zátěţe p íslušná danému stupni. 

Hodnota momentu zátěţe by měla být během pohybu pastorku konstantní a pro jednotlivé 

stupně zatíţení jsou tyto hodnoty uvedeny na obr. 4.11. 

 

 

Obr. 4.13 Hodnota momentu zátěţe p íslušející jednotlivým stupňům zatíţení 
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5 Experimentální model hydraulického posilovače 
 

Firma ELӧE Technik poskytuje experimentální model hydraulického posilovače ízení. 

Tento model sestává z panelu, na kterém je uchycené hydraulické h ebenové servo ízení 

s volantem, manometry pro mě ení tlaků v komorách hydraulického válce a mechanismus pro 

nastavení velikosti odporové síly p i pohybu ozubené tyče. Kromě toho, celý model zahrnuje 

hydraulický agregát pot ebný pro generování systémového tlaku. 

Tato kapitola se zabývá popisem těch částí experimentálního modelu, které byly pouţity 

pro sestavení nového experimentálního pracoviště s hydraulickým servo ízením, které je 

ovládáno pomocí pneumatického kyvného pohonu. 

 

5.1 Model servo ízení 
 

Experimentálním modelem hydraulického posilovače ízení je h ebenové servo ízení typu 

7832 značky ZF.  Tento typ servo ízení se pouţíval p edevším u osobních automobilů značky 

BMW nebo Volkswagen.  

Pod pojmem servo ízení v tomto p ípadě myslíme mechanismus, který slučuje funkci 

mechanické p evodky a hydraulického posilovače. Sestává tedy z hydraulického pracovního 

válce s pístnicí, rotačního ídicího ventilu, volantu a h ebenového mechanického p evodu 

ízení.  

Na konci ozubené tyče servo ízení je umístněný mechanismus pro nastavení odporové 

síly. 

 

 

Obr. 5.1 Popis experimentálního modelu hydraulického posilovače ízení 
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5.2 Mechanismus pro nastavení odporové síly 

 

Mechanismus pro nastavení odporové síly slouţí jako nahrazení vnějších sil z okolí 

působících proti natáčení kol. Díky mechanickým p evodům tyto síly kladou odpor pohybu 

ozubené tyče. 

Principem funkčnosti mechanismu je vznik t ení p i pohybu ozubené tyče. T ení vzniká 

mezi vnit ní stranou pláště mechanismu a pryţovým elementem, který je stlačován mezi 

zakončením ozubené tyče a h ídelí pro nastavení zatíţení. Do zakončení ozubené tyče se 

h ídel zašroubovává pomocí nástavné páky. 

 

 

Obr. 5.2 Schéma prů ezu mechanismem pro nastavení odporové síly 

 

Na konci h ídele pro nastavení zatíţení je vyznačena stupnice, kde jednotlivé stupně 

odpovídají velikosti vzniklé t ecí síly, která by měla p edstavovat odpovídající vnější 

odporovou sílu podle tabulky 5.1. 
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Tab. 5.1 Stupně zátěţe odporové síly rotační h ídele [ELWE Technik] 

Stupeň Odpovídající vnější zátěž 

0 Bez zatíţení nebo odporu způsobeného t ecími silami 
1 Motorové vozidlo p i jízdě na hladké vozovce včetně t ecích sil  
2 Motorové vozidlo s úzkým profilem kol 
3 Motorové vozidlo se st edním profilem kol 
4 Motorové vozidlo se širokým profilem kol 
5 Motorové vozidlo s velmi širokým profilem kol 
6.. 7 Blokované ízení 

 

5.3 Hydraulický agregát 
 

Hydraulický agregát sestává ze t í základních částí, elektrického motoru, 5 litrové nádrţe 

s pracovní kapalinou a čerpadla. Tato jednotka slouţí jako zdroj konstantního tlaku pro 

hydraulický posilovač.  

K usnadnění obsluhy agregát také obsahuje ukazatel stavu hladiny oleje, p etlakový ventil 

a manometr. 

 

Obr. 5.3 Hydraulický agregát 

  



36 

 
 

 

 

6 Návrh experimentálního pracoviště 
 

Tato kapitola se zabývá návrhem povýšení experimentálního pracoviště modelu 

hydraulického posilovače ízení dodávaného firmou ELӧE Technik na kvalitativně vyšší 

experimentální pracoviště.   

Experimentální pracoviště by mělo umoţňovat ovládání hydraulického servo ízení pomocí 

pneumatického pohonu a zároveň poskytovat prostor pro uchycení snímačů a některých prvků 

ídicího obvodu automatu SPC200, jako jsou interface osy ízení a proporcionální ventil.  

Kompresor slouţící jako zdroj stlačeného vzduchu, hydraulický agregát poskytující zdroj 

konstantního tlaku, stejně tak i samotný polohovací automat SPC200 včetně zdroje napájení a 

PC pro zadávání polohovacích p íkazů stojí odděleně od nosné konstrukce experimentálního 

pracoviště. 

 

 

Obr. 6.1 Schéma návrhu zapojení prvků experimentálního pracoviště 

 

Dalšími prvky stojícími samostatně mimo experimentální pracoviště jsou zdroj napětí pro 

jednotlivé snímače, konektorový blok a počítač s odmě ovací kartou. 

Získané průběhy jednotlivých mě ených veličin by měly být dostatečné pro vysvětlení 

principu funkčnosti hydraulického posilovače ízení p i realizaci experimentální úlohy. 
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7 Popis experimentálního pracoviště hydraulického 
posilovače 

 

Kvalitativně vyšší experimentální pracoviště je sestaveno z prvků, které nabízí zázemí 

Katedry automatizační techniky. Experimentální pracoviště sestává z modelu hydraulického 

posilovače ízení, pneumatického kyvného pohonu DSM-40-270 zapojeného v ídicím 

obvodu automatu SPC200, snímačů tlaku DMP 331 mě ících tlak v komorách pohonu, 

snímačů tlaku DMP 333 mě ících tlak v komorách pracovního válce posilovače a snímače 

síly S2 mě ícího p enášenou sílu ozubenou tyčí hydraulického posilovače. Součásti mě icího 

etězce snímače síly S2 je zesilovač AE301S7. 

Dalšími prvky ídicího obvodu automatu SPC200, které jsou uchyceny na konstrukci 

experimentálního pracoviště, jsou proporcionální ídicí ventil MPYE a Interface osy SPC200-

AIF. 

 

 

Obr. 7.1 Fotodokumentace experimentálního pracoviště- p ední pohled 
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Obr. 7.2 Fotodokumentace experimentálního pracoviště- zadní pohled 

 

Tato kapitola se dále zabývá popisem nosné konstrukce pracoviště a jednotlivých 

konstrukčních ešení experimentálního pracoviště. 

 

7.1 Nosná konstrukce experimentálního pracoviště  
 

Nosná konstrukce experimentálního pracoviště je tvo ena hliníkovými profily od firmy 

Haberkorn-Ulmer s.r.o. Profily všech rozměrů jsou vybaveny podélnými dráţkami pro 

uchycení spojovacího materiálu. Tyto dráţky mohou být rovněţ vyuţity pro uchycení jiných 

prvků experimentálního pracoviště (snímače, rozvaděče, elektrické vedení). Ӧšechna spojení 

jednotlivých profilů jsou tvo ena rohovými výztuţemi, které p ispívají stabilitě celé 

konstrukce a zároveň v p ípadě pot eby umoţňují vzájemnému posunu profilů. 
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Obr. 7.3 Směr vzájemného pohybu profilů nosné konstrukce pracoviště 

 

Primárním účelem konstrukce experimentálního pracoviště je uchycení pneumatického 

kyvného pohonu tak, aby se jeho osa p ibliţně nacházela v ose volantu hydraulického 

servo ízení. 

S dostupnými prost edky není moţné změ it úhel mezi osou volantu a rovinou upevnění 

hydraulického posilovače, proto konstrukce nabízí moţnost posunu profilu, na němţ je 

upevněn rám pro drţení pneumatického pohonu, ve dvou na sebe kolmých osách. Dráţky 

profilu, pro uchycení spojovacího materiálu, pak umoţňují rámu se posouvat ve zbývající t etí 

ose.   

 

7.2 Rám uchycení pneumatického kyvného pohonu 

 

Rám uchycení pneumatického kyvného pohonu zajišťuje natočení osy válce pohonu 

p ibliţně do osy volantu servo ízení. S rámem je moţno posouvat ve směru p íčných profilů 

nosné konstrukce pracoviště. Pro pevné zajištění pohonu slouţí p ídavný pomocný prvek 

uchycení.  
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Obr. 7.4 Systém uchycení pneumatického kyvného pohonu 

 

7.3 Člen pro p enos momentu pohonu 

 

Člen pro p enos momentu pneumatického pohonu na volant servo ízení sestává 

z h ídelových spojek. Na straně p ipojení pneumatického pohonu je člen ukončen 

šestihranným profilem velikosti 10, na straně p ipojení volantu šestihranným profilem 

velikosti Ř. Člen rovněţ obsahuje kloubovou spojku, která chrání pneumatický pohon proti 

vyosení válce p i častém pouţívání. Tato spojka ovšem způsobuje vůli natočení mezi 

pohonem a volantem. 

 

 

Obr. 7.5 Člen pro p enos momentu pohonu na volant servo ízení 
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7.4 Uchycení snímače síly 

 

Snímač síly mě í velikost p enášené síly ozubenou tyčí, musí být tedy umístněný v ose 

ozubené tyči mezi mechanismem pro nastavení odporové síly a hydraulickým válcem. Kvůli 

tomuto poţadavku je experimentální model posilovače upraven.  

Ozubená tyč a její ukončení jsou nyní oddělené části, mezi které je vloţená tyč 

s šestihranným profilem. Tato tyč je dále rozdělena na dvě části, mezi kterými se nachází 

snímač síly upevněný pomocí kloubových ok. 

U původního modelu hydraulického posilovače byl hydraulický posilovač a plášť 

mechanismu pro nastavení odporové síly ukotven společně pomocí pouzdra ukotvení 

mechanismu. Nyní jsou posilovač a pouzdro ukotvení od sebe odděleny a pevně upevněny 

k nosné konstrukci. 

 Pohyblivost kloubových ok snímače můţe vést k vyosení tyče s šestihranným profilem. 

Ӧyosení je ovšem zabráněno pomocí členu s šestihranným vý ezem umístněným na vstupu 

do pouzdra ukotvení mechanismu. Tento člen rovněţ zabraňuje šestihranné tyči v rotaci 

kolem své osy a nedochází tak k uvolnění pryţového členu p i šroubovaní ukončení ozubené 

tyče do h ídele pro nastavení zatíţení. 

 

 

Obr. 7.6 Uchycení snímače síly 
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8  ídicí polohovací systém SPC200  
 

SPC200 je číslicový polohovací automat slouţící k ízení pneumatických a elektrických 

pohonů. Automat společně s pohonem, odmě ovacím systémem a proporcionálním ventilem 

tvo í uzav ený regulační obvod. 

SPC200 sestává ze základní jednotky s prostory pro umístnění zásuvných karet. 

V základní konfiguraci se čty mi zásuvnými prostory automat obsahuje napájecí modul 

SPC200-PWR-AIF, sériové rozhraní pro diagnostiku, programování a p ipojení ovládacích 

jednotek SPC200- MMI-DIAG, modulu digitálních vstupů a výstupů pro hierarchické 

za azení systému SPC200-DIO a jeden volný prostor pro další zásuvnou kartu. 

 

 

Obr. 8.1 Základní konfigurace systému SPC200 

 

SPC200 dále obsahuje obsluţné za ízení, kterým je ovládací jednotka pro zprovoznění, 

programování a diagnostiku SPC200-MMI-1, a p ipojovací moduly. P ipojovacím modulem 

je interface os SPC-AIF-POT-LWG pro analogový potenciometr odmě ovacího systému. 
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Tab. 8.1 P ehled dílů pro SPC200 a p ipojovacích moduly pro SPC200 v základní konfiguraci  

[FESTO, s.r.o.] 

 

 

Panel obsluţného za ízení SCP200-MMI-1  obsahuje směrová tlačítka a tlačítka exekucí. 

Panel je schopný listovat v kontextovém menu a spouštět nahrané programy v automatu 

SPC200. Tato jednotka se p ipojuje na modul sériového rozhraní. Z důvodů jejích omezených 

funkcí se na úloze pro ízení pneumatického pohonu pouţívá p edevším software ӧINPISA. 

Interface osy SPC-AIF-POT-LWG slouţí jako jednotka vykonavatele p íkazů z ídicího 

automatu SPC200, ídí a napájí proporcionální ventil typu MPYE a zároveň zpracovává 

zpětnou vazbu potenciometru pohonu. 

  

8.1 Programování polohovacího systému SPC200  
 

K programování ídicího systému SPC200 slouţí software WINPISA. Jedná se o 

uţivatelsky p ístupné a jednoduché vývojové prost edí pro ovládání pneumatické osy. 

Komunikace mezi počítačem se softwarem ӧINPISA a automatem SPC200 probíhá po 

sériové lince RS-232. Software WINPISA umoţňuje pracovat se t emi typy funkcí a to 

provozními, programovacími a tzv. utilitami. 

Provozní funkce zahrnují funkce jako je nap . načítání parametrů osy a editace jejich 

parametrů. Programovací funkce naopak zahrnují editaci programu, funkčních kláves, 

uloţených pozic, seznam chyb, kontrolu syntaktické správnosti a nahrávání vytvo eného 
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programu. Utilitami zase myslíme konfiguraci systému, načítání projektů, mazání, tisk, 

vytvá ení nových projektů a spouštění programů. [HOŠEK, M., JURA, J., ZAHRADNÍK, P.] 

 

 

Obr. 8.2 Pracovní prost edí WINPISA 

 

Obrázek 8.2 zobrazuje základní nerozší ené pracovní prost edí softwaru WINPISA. V levé 

části obrazovky se nachází okno samotného projektu. Ӧ okně projektu pak hierarchický strom 

hardwaru, kde jsou dostupné jednotlivé prvky ízení včetně zásuvných modulů SPC200. 

Nutno podotknout, ţe ӧINPISA je sama schopna identifikovat p ipojený hardware (Online – 

Upload - Hardware) pokud pracuje v online reţimu. 
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Obr. 8.3 Identifikace hardwaru osy a ídicího ventilu 

 

V záloţce Application parameters je moţno nastavit další parametry osy ovlivňující 

kvalitu regulace číslicového automatu. Nastavení parametrů je moţno usnadnit výběrem 

správné kombinace Hardwaru (Application parameters – Select . . ).  

V záloţce Controller parameters lze nastavit jednotlivé parametry vnit ního regulátoru 

(Gain factor, Damping factor a Signal filter factor) automatu na základě kvality p edešlého 

polohování a doporučení technické dokumentace automatu SPC200. Zde je také moţno 

nastavit časové omezení polohování (Positioning time-out ). 

Další částí projektu je strom softwaru. Zde pat í p edevším programy obsahující NC-věty 

G-jazyka, které slouţí pro zadávání p íkazů, a Position list. 

Jednotlivé věty G-jazyka se vykonávají sekvenčně. Kaţdá věta sestává z čísla ádku a 

p íkazu. P íkazy se dělí do t íd na polohovací, p íkazy určující podmínky p i polohování, 

p íkazy pro ízení běhu programu, p íkazy polohovacího registru, p íkazy pro určení kvality 

polohování, p íkazy bitových operací, p íkazy pro operace s registry anebo jiné speciální 

p íkazy. 

 

P íklad NC-věty pro zadávání polohovacích p íkazů: 

N006 G02 X@LEFT FX10 
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N006  - označení šestého ádku 

G02  - instrukce pro plynulý pohyb 

X@LEFT  - zadání pozice pomocí odkazu symbolu 

FX10  - míra rychlosti pohybu na ose X 

 

P íklad NC-věty pro zadávání p íkazu určujícího podmínky p i polohování: 

N002 G08 X5 

 

N002 - označení druhého ádku 

G08 - instrukce určující zrychlení p i rozjezdu 

X5  - míra zrychlení na ose X 

 

Position List slouţí jako seznam pozic osy, na které je moţno se v programech odkazovat 

pomocí jejich indexů anebo pomocí jejich označení neboli Symbolů. Jednotlivé pozice os 

můţeme zadat do Position Listu p ímo nebo pomocí tlačítek rozhraní (Online – Optimize 

position). 

 

 

Obr. 8.4 Okno Position Listu 

 

P ed samotným polohováním os (Online - Control Axes) je nutno celý projekt 

zkompilovat (Compile – Project ) a nahrát do automatu SPC200 (Online - Download – 

Project ). 
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8.2 Zapojení ídicího obvodu s pneumatickým kyvným pohonem 

 

Tato podkapitola popisuje zapojení prvků ídicího obvodu SPC200 se zapojeným 

pneumatickým kyvným pohonem. Samotný ídicí automat SPC200 včetně jeho interface osy 

byl jiţ podrobněji popsán v kapitole 4.  

 

 
Obr. 8.5 Schéma zapojení ídícího obvodu pneumatického pohonu 

 

8.2.1 Pneumatický kyvný pohon DSM 

 

V naší úloze poţíváme pneumatický kyvný pohon s typovým označením DSM-40-270-P. 

Jedná se o dvojčinný otočný pohon s kyvným k ídlem, průměrem h ídele 40 mm, rozsahem 

kyvu 270˚ a pevným dorazem. Rozsah kyvu je p itom pomocí dorazových šroubů 
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nastavitelný. Mechanickým p ipojením je lícované pero nebo, na druhé straně pohonu, vnit ní 

šestihran, který se původně pouţívá pro ruční se izování pohonu. 

 

 

Obr. 8.6 Pohon DSMI-40-270-P 

 

8.2.2 Proporcionální ídicí ventil MPYE  
 

Směrový proporcionální ídicí ventil MPYE-5-1/8-HF-010-B p evádí pomocí elektricky 

ízené cívky analogový elektrický vstupní signál na odpovídající velikost otev ení ventilu. 

Jedná se o pěti-cestný t ípolohový ventil v základní poloze uzav ený, který je určený pro 

vysoké průtoky. Ventil je schopen měnit směr, rychlost a zrychlení pohybu pohonu. 

 

Obr. 8.7 Ventil FESTO MPYE-5-1/8-HF-010-B 
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9 Testovací úloha - Losí test 
 

Průběh polohování pneumatického kyvného pohonu je odvozen od úlohy tzv. Losího 

testu. Losí test se začal pouţívat díky švédským noviná ům p i testování jízdních vlastností, 

p edevším stability vozidla. P i testování se vozidlo musí vyhnout p ekáţce na suché rovné 

vozovce bez brzdění, zpravidla p i rychlostech 60 aţ 65 km/hod. [BREUER, J. J.] 

 

 

Obr. 9.1 Sta dard í roz ěr  dráh  pro realizaci Losího testu [BRABEC, P.] 

 

Na rozdíl od běţného p ejíţdění mezi dvěma rovnoběţnými dráhami vozidlo během 

Losího testu nemá čas ustálit směr svoji jízdy v druhém pruhu. Natočení volantu tedy plynule 

p echází z jedné krajní pozice do druhé. 

 

 
Obr. 9.2 „Losí test“- vysunutí akčních členů (pístní tyče hydraulických válců) - v = 60 km/h 

[BRABEC, P.] 
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Na obrázku 9.2 je zobrazen průběh vysunutí pístních tyčí hydraulických válců na 

zkušebním stanovišti Technické Univerzity v Liberci realizovaný na kated e vozidel a motorů 

během simulace Losího testu. Charakter průběhu vysunutí pístní tyče je díky tuhému 

mechanickému p evodu stejný jako charakter průběhu natočení volantu.  

idič během Losího testu natáčí volant do krajní pozice, čímţ dojde k vychýlení 

smě ování vozidla z původního směru. idič otáčí volantem následně do opačné krajní 

pozice, aby se smě ování vozidla vrátilo do původního směru, nyní jiţ v druhém jízdním 

pruhu. Pro plynulé za azení vozidla do původního jízdního pruhu idič zachovává volant 

vychýlený v druhé krajní pozici a následně p echází opět do opačného vychýlení volantu pro 

zachování původního smě ování vozidla. idič provádí manévr pro zpětné za azení vozidla s 

větším úhlem natočení volantu kvůli nesymetrické dráze Losího testu. V poslední fázi idič 

kompenzuje natočením volantu dynamické vlastnosti vozidla a vrací volant do počáteční 

polohy pro p ímou jízdu. 

 

9.1 Polohování pneumatického kyvného pohonu- Losí test 
 

Pro simulaci průběhu natočení volantu během Losího testu jsou pro jednoduchost 

zanedbány některé dynamické jízdní vlastnosti reálného vozidla. 

 

 

Obr. 9.3 Zadání polohovacích p íkazů v programu WINPISA – simulace Losího testu 
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V první části programu dochází k nastavení kvality polohování pomocí p íkazu G61 

(hodnota 6- nejvyšší p esnost) a zrychlení polohování p i rozjezdu a dojezdu pomocí p íkazu 

G0Ř a G0ř, jejichţ hodnoty určují procentuální část maximálního zrychlení otáčení pohonu.  

Polohovací p íkazy G02 vychýlí osu do jedné z krajních pozic (RIGHT2) a vrátí opět do 

st ední pozice (STRAIGHT), aby byla zajištěna správná výchozí pozice p i samotné simulaci 

Losího testu. 

Hodnoty pozic na ose pohonu p íslušející jednotlivým symbolům, na které se v programu 

odkazujeme, jsou zadány v Position listu podle tabulky 9.1. 

 

Tab. 9.1 Hodnoty Position listu v úloze polohování kyvného pohonu-Losí test 

Index Symbol Osa [°] 
1 STRAIGHT 135.00 

2 LEFT2 40.00 

3 RIGHT2 230.00 

4 LEFT1 55.00 

5 RIGHT1 215.00 

 

P íkaz #SQ0.1 nastaví výstup Q0.1 modulu SPC200-DIO na logickou hodnotu 1. Po 

ukončení polohovací sekvence p íkaz #RQ0.1 nastaví výstup opět na logickou 0. Ӧýstup Q0.1 

slouţí pro vymezení časové osy mě ení průběhu veličin laboratorní úlohy experimentálního 

pracoviště hydraulického posilovače.  

Mezi p íkazy pro nastavení vstupů a výstupů se nachází p íkazy pro plynulé polohování 

G02. P íkazy jsou azeny tak aby výsledný průběh polohování osy odpovídal p ibliţně 

průběhu vysunutí pístní tyče namě eného během Losího testu. P íkazy pro plynulý pohyb 

obsahují parametr rychlosti, jehoţ hodnota určuje procentuální část maximální rychlosti 

otáčení pohonu. 

Maximální rychlost otáčení pohonu- 2 000 °/s 

FX25 (25%)- 500 °/s 

 

V tabulce 9.2 jsou uvedeny jednotlivé parametry vnit ního regulátoru automatu, které byly 

nastaveny na základě doporučení technické dokumentace softwaru ӧINPISA a p edchozího 

polohování. 
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Tab. 9.2 Hodnoty parametrů vnit ního regulátoru automatu SPC200 (Controller 

parameters) 

Parametr regulátoru Hodnota parametru 

Gain factor 2 

Damping factor 2 

Filter factor 4 

Positioning time-out [s] 2 

 

Ӧýsledný průběh polohování pneumatického kyvného pohonu je zobrazen na obrázku 9.4. 

 

Obr. 9.4 Ӧýsledný průběh polohování pneumatického pohonu 

 

Ӧykreslení výsledného průběhu polohy osy pohonu je časově omezeno p íkazy #SQ0.1 a 

#RQ0.1, neobsahuje p edešlé polohování pro nastavení výchozí pozice osy.  
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10  Vyhodnocení mě ených a simulačních výstupů 
 

S dostupnými prost edky katedry automatizační techniky a mě ení byla získána data 

průběhů mě ených veličin tlaků v pneumatickém pohonu, tlaků v hydraulickém pracovním 

válci a p enášené síly ozubenou tyčí během úlohy Losího testu. Data byla zpracovávána 

pomocí odmě ovací karty s označením DAQCard-6036E a konektorového bloku BNC-2110 

v prost edí Matlab- Simulink. 

Pro p ibliţné porovnání výstupů simulačního a experimentálního modelu, byla pomocí 

bloku Signal Builder jako ţádaná hodnota vytvo ena úloha Losího testu také pro simulační 

model posilovače. 

 

simulační model:    experimentální model: 

  

Obr. 10.1 Srovnání natočení volantu simulačního modelu a natočení pneumatického pohonu 

experimentálního modelu během úlohy Losího testu 

 

Na základě průběhu tlakového spádu v komorách pneumatického pohonu a velikosti 

obsahu plochy pracovní části k ídla pohonu, byl p ibliţně stanoven průběh momentu pot ebný 

pro natočení pohonu do poţadované pozice. Podobným postupem byl stanoven moment 

hydraulického válce působící na pastorek. Parametry pot ebné pro stanovení momentů byly 

získány na základě hodnot a pracovních charakteristik uvedených v technické dokumentaci.  
 

Tab. 10.1 Parametry pot ebné pro výpočet momentů- experimentální model 

Sp=0.025*0.035;                     %pracovní plocha pneu. pohonu [m^2] 
rpn=0.04;                           %poloměr pneumatického pohonu [m] 
rp=0.007;                           %P evodový poměr pastorku a ozubené tyče [m] 
rpi=0.0225;                         %poloměr pistu hydraulického válce [m] 
ro=0.012;                           %poloměr pístnice hydraulického válce [m] 
S=(pi*(rpi*rpi))-(pi*(ro*ro));      %Plocha pístu hydraulického válce[m^2] 
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žlutá- 1. stupeň zátěţe, zelená- 2. stupeň zátěţe, modrá- 3. stupeň zátěţe, červená- 4. stupeň 

zátěţe, černá- 5. stupeň zátěţe, 

Obr. 10.2 Průběh momentů pneumatického pohonu, pracovního válce a zatíţení- pro 

jednotlivé stupně zátěţe během Losího testu- Experimentální model 

 

Mezi průběhy momentů pracovního válce, momentů zatíţení a momentů pneumatického 

pohonu dochází p i změnách směru otáčení pohonu k vzájemnému posunutí. Toto posunutí je 

způsobeno vůli v kloubové spojce pro p enesení momentu pneumatického pohonu na volant 

servo ízení. 

Dalším faktorem ovlivňujícím vzájemné posuvy momentů je kvalita regulace číslicového 

automatu SPC200.   
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P i posuvu pryţového elementu v mechanismu pro nastavení odporové síly dochází 

k pnutí pryţe, které je ve statických polohách zachováno. Tento jev negativně ovlivňuje 

získané hodnoty průběhu momentu zatíţení tak, ţe ve statických polohách tyče nedochází 

k jejím poklesům.   

 

 

žlutá- 1. stupeň zátěţe, zelená- 2. stupeň zátěţe, modrá- 3. stupeň zátěţe, červená- 4. stupeň 

zátěţe, černá- 5. stupeň zátěţe, 

Obr. 10.3 Průběh moment pneumatického pohonu, pracovního válce a zatíţení- pro jednotlivé 

stupně zátěţe během Losího testu- Simulační model 
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Kde zelená- výstupy experimentálního mě ení, červená- výstupy simulačního modelu 

Obr. 10.4 Srovnání průběhů momentů Experimentálního a Simulačního model  

(5. stupeň zatíţení) 

 

P i změně směru otáčení pneumatického pohonu dochází k pomalejšímu nárůstu momentu 

hydraulického pracovního válce, coţ je způsobeno p edevším vůlí v kloubové spojce mezi 

pneumatickým pohonem a volantem experimentálního pohonu. Kloubová spojka je rovněţ 

p íčinou vzájemného posunutí momentů pracovního válce a zatíţení. 

Některé další rozdíly jsou způsobeny nep esným stanovením parametrů simulačního 

modelu a zanedbáním modelování některých nep íznivých vlivu během mě ení na 

experimentálním modelu servo ízení, jako je pnutí pryţového elementu v mechanismu pro 

nastavení odporové síly.    
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Kde oranžová- moment zátěţe na pastorek; zelená- moment pracovního válce na pastorek, 

tmavě modrá- moment idiče (pneu. pohonu) na volant. 

Obr. 10.5 Srovnání maximálních momentů pro různé stupně zátěţe Experimentálního a 

simulačního modelu 
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11  Závěr 
 

V práci byly shrnuty vlastnosti posilovačů ízení osobních automobilů. I kdyţ dnes 

nejpouţívanějším posilovačem ve výrobě nových automobilů je elektrický posilovač ízení 

kvůli ekonomické náročnosti a moţnosti za azení komfortních prvků, je stále 

nejpouţívanějším servomechanismem na světě hydraulický posilovač ízení. 

Matematický model hydraulického posilovače sestává z diferenciálních pohybových 

rovnic volantu a pastorku s ozubenou tyčí, rovnic objemových průtoků p es hrany rotačního 

ídicího ventilu a rovnic změn tlaku v pracovním válci.  

Pro vytvo ení simulačního modelu posilovače byl pouţit simulační nástroj Simulink. 

Model byl vytvo en na základě matematického popisu servo ízení a doplněn o makro- modely 

p edstavující idiče, mechanismus pro nastavení odporové síly a hydrogenerátor. Parametry 

modelu byly stanoveny na základě katalogových hodnot jednotlivých prvků experimentálního 

pracoviště anebo odhadnuty.  

S dostupnými technickými prost edky Katedry automatizační techniky a ízení bylo 

navrţeno experimentální pracoviště modelu hydraulického posilovače poskytovaného firmou 

ELӧE Technik. Návrh experimentálního pracoviště byl soust eděn p edevším na moţnost 

uchycení pneumatického kyvného pohonu tak, aby pohon byl schopen ovládat volant 

servo ízení. Dalším problematickým konstrukčním ešením, které bylo p i návrhu 

zohledněno, je uchycení snímače síly mě ícího velikost síly p enášené mezi ozubenou tyčí a 

mechanismem pro nastavení odporové síly. 

ízení pneumatického kyvného pohonu ovládajícího volant servo ízení bylo navrţeno a 

realizováno pomocí ídicího obvodu polohovacího automatu SPC200. Polohovací p íkazy 

byly zadávány automatu SPC200 v softwarovém prost edí ӧINPISA.   

Pro ově ení principů funkčnosti hydraulického posilovače byla na experimentálním 

pracovišti provedena testovací úloha Losího testu. Průběhy mě ených veličin byly zpracovány 

v PC a srovnány s výstupy simulačního modelu. Na základě tvrzení, ţe s rostoucí velikostí 

vnějšího odporu proti natáčení kol roste velikost posilujícího momentu posilovače, byla 

ově ena funkčnost experimentálního i simulačního modelu. Rozdílné hodnoty výstupů 

simulačního a experimentálního modelu servo ízení byly způsobeny p edevším nep esným 

stanovením parametrů simulačního modelu a některými nep íznivými vlivy během mě ení. 
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1 Mě ící stav 

 
 

Ta . .  Pr k  sesta  ěří ího sta u 

Číslo prvku Název prvku Kódové oz ače í M ožství 

1 Nos á ko struk e ěři ího sta u  1 

2 Nos á deska   1 

3 Manometr  2 

4 Propor io ál í roz aděč MPYE-5-1/8-HF-010-B 1 

5 I terfa e os  říze í SPC-AIF-POT-LWG 1 

6 Rá  u h e í p eu ati kého poho u  1 

7 P eu ati ký k ý poho  DSMI-40-270-A-B 1 

8 Čle  pro pře os o e tu poho u šestihra   a  1 

9 Mechanis us pro asta e í odporo é síl   1 

10 S í ač síl  S2 1 

11 H drauli ký posilo ač říze í P 3.590 1 

12 Volant  1 

13 S í ače tlaku  DMP331 2 

14 S í ače tlaku DMP333 2 

15 Svorkovnice   1 

16 )esilo ač AE301S7 1 

17 H drauli ké ede í + spojo a í pr k   2 

18 P eu ati ké ede í + spojo a í pr k   2 
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2 Nosná konstrukce experimentálního pracoviště 
Nos á ko struk e e peri e tál ího pra o iště je t oře a hli íko ý i profil  posk to a ý i fir ou 
Haberkorn-Ulmer s.r.o. 

Profil  jsou spojo á  po o í roho ý h ýztuží, které také u ožňují záje ý posu  profilů.  
 

 
 

Ta . .  Sez a  částí sesta  os é ko struk e 

číslo polož. ázev-oz ače í ož. 

1 
Příč ý profil 

2 
Profile 12 60x60-1230mm 

2 
Základový vertikál í profil 

2 
Profile 12 60x60-800mm 

3 
Základový horizo tál í profil 

2 
Profile 12 60x60-550mm 

4 
Příč ý os ý profil 

2 
Profile 12 60x60-550mm 

5 
Rohová výztuž - velká 

8 
Angle bracket 12 60x60mm 

6 
Rohová výztuž - alá 

4 
Angle bracket 8 40x40mm 

7 
T - Matice - alá 

8 
T-Slot Nut 10 ST M8 

8 
T- Matice - velká 

16 
T-Slot Nut 12 ST M12 

9 
Šrou  - velký 

16 
Button Head Screw M12x20 

10 
Šrou  - alý 

8 
Button Head Screw M8x20 
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3 Struktura osy ízení pneumatického pohonu 
)apoje í řídí ího o odu s sté u SPC  s p eu ati ký  k ý  poho e : 

 

1 Ke zdroji stlače ého zdu hu 

2 K ý p eu ati ký poho  DSMI-40-270-P 

3 Propor io ál í e til MPYE-5-1/8-HF-010-B 

4 Interface osy SPC200-AIF-POT-LWG 

5 Poloho a í auto at SPC  

6 Připojo a í ka el s sté u říze í os/ e tilu 

7 Připojo a í ka el k od ěřo a í u s sté u poho u 

8 Připojo a í ka el SPC-PC 

 

3.1 Polohovací automat SPC 200 

Ta . .  )áklad í te h i ké spe ifika e poloho a ího auto atu SPC  

Polohova í auto at: 
Oz ače í SPC200 

Napáje í 24 V DC (100 mA) 

Počet prostorů pro zás. odul  4 

Operač í s sté  Festo OS 4.6 

Interval zorko á í regulátore  1,5 ms 

řídi í klus 2 ms 

Počet poloho a í h os max. 4 
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3.2  Interface osy SPC-AIF 

Ta . .  )áklad í te h i ké spe ifika e I terfa e os  SPC-AIF-POT-LWG 

Interface osy: 

Oz ače í SPC-AIF-POT-LWG 

Napáje í  V DC, .  A čet ě MPYE) 

Me ha i ké u h e í Dír   M  

 

 

3.3 Proporcionální rozvaděč MPYE  
Ta . .  )áklad í te h i ké spe ifika e propor io ál ího roz aděče MPYE-5-1/8-HF-010-B 

Propor io ál í rozvaděč: 
Oz ače í MPYE-5-1/8-HF-010-B 

Funkce Pěti- est ý třípoloho ý e til,  základ í poloze uza ře ý 

Napáje í 17..30 V DC 

Vstup í a alogo ý sig ál 0..10 V DC (4..20 mA) 

Pra o í tlak 0..10 bar 

Ma . průtok 700 l/min 

P eu ati ké připoje í G 1/8  

Me ha i ké u h e í Dír  Ø ,   
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3.4 Kyvný pohon DSMI 

Ta . .  )áklad í te h i ké spe ifika e k ého poho u DSMI-40-270-P 

P eu ati ký kyv ý poho : 
Oz ače í DSMI-40-270-P 

Napáje í 10 V DC (max. 42 V DC), 4mA 

Rozsah úhlu otáče í ˚ 
Pra o í tlak 4..8 bar 

Mo e t při  ar 20 Nm 

Ma . r hlost otáče í 2 000 deg/s 

Min. rychlost otáče í 5 deg/s 

P eu ati ké připoje í G 1/8  

Me ha i ké připoje í os  Lí o a é pero A  DIN  / V itř í šestihra - 10 

Me ha i ké u h e í 8x  M10 

 

 

3.5 Vzduchový kompresor JUN-AIR 

Ta . .  )áklad í te h i ké spe ifika e zdu ho ého ko presoru JUN-AIR 6-25 

Kompresor: 

Oz ače í JUN AIR 6-25 

Napáje í 1/N/PE, 50 Hz, 230 V, 4.7 A 

O je  ádrže 25 l 

El.Motor: 

Otáčk  el. otoru 1410 ot./min 

Kompresor: 

průtok 32 l/min 

max. tlak 16 bar 

4 Hydraulický agregát ELWE 
Ta . .  )áklad í te h i ké spe ifika e h drauli kého agregátu ELWE 

Agregát: 
Oz ače í GMBH ELWE 15  03 590 

Napáje í 1/N/PE, 50/60 Hz, 230 V, 4.7 A 

El.Motor: 

Otáčk  el. otoru 1410 ot./min 

Čerpadlo: 
průtok 3.1 l/min 

max. tlak 60 bar 
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5 Specifikace snímačů mě ícího stavu a jejich zapojení 
5.1 Snímače tlaku DMP 331  
Ta . .  )áklad í te h i ké spe ifika e s í ače tlaku DMP  

S í ač tlaku: 
Oz ače í DMP331 

Měře ý tlak relati í 
Napáje í 14..36 V DC 

Vstup í a alogo ý sig ál 0..10 V DC (3- odič  

Rozsah tlaku 0..10 bar 

Přes ost 0,25% FSO IEC 

Me h. připoje í G1/4" DIN 3852 

Elektri ké připoje í Ko ektor a zásu ka ISO  

 

 

5.2 Snímače tlaku DMP 333 

Ta . .  )áklad í te h i ké spe ifika e s í ače tlaku DMP  

S í ač tlaku: 
Oz ače í DMP333 

Měře ý tlak relati í 
Napáje í 14..36 V DC 

Vstup í a alogo ý sig ál 0..10 V DC (3- odič  

Rozsah tlaku 0..160 bar 

Přes ost 0,25% FSO IEC 

Me h. připoje í G1/4" DIN 3852 

Elektri ké připoje í Ko ektor a zásu ka ISO  
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5.3 Snímač síly S2 a zesilovač AE301S7 

Ta . .  )áklad í te h i ké spe ifika e s í ače síl  S  a zesilo ače AE S  

S í ač síly: 
Oz ače í S2 

J e o itá síla 1000 N 

J e o itá itli ost 2 mV/V 

Refere č í udí í apětí 5 V 

Li eár í od h lka 0,05% 

Me h. připoje í Knuckle eye 1-U1/200KG/ZGW 

Elektri ké připoje í 6- odičo é připoje í 

 

Zesilovač: 
 Oz ače í  AE301S7 

 Třída přes osti  0,1 

 Napáje í  15..30 V DC 

 Výstup í apětí  -10..+10 V 

 Me h. připoje í  Mo táž í lišta DIN EN   
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6 Zapojení svorkovnice zkušebního stavu 
 

 

7 Mě ící systém 
Ta . .  )áklad í te h i ké spe ifika e od ěřo a í kart  DAQCard- E a ko ektoro ého loku 
BNC-2110 

Od ěřova í karta: 
Oz ače í DAQCard-6036E 

A alogo é stup  16 SE/8 DI 

A alogo é ýstup  2 

Rozliše í stup / ýstup  16 bit 

Rozsah apětí ± .  V .. ±  V 

Digitál í stup / ýstup  8 

Bus PCMCIA 

Ko ektorový lok: 
Oz ače í BNC-2110 

A alogo é stup / ýstup  11 BNC 

Digitál í stup / ýstup  8  
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8 WINPISA 
Soft are WINPISA je jed odu hé uži atelsk  přístup é prostředí pro t áře í progra ů, které 
o sahují i struk e poloho á í pro řídi í o od p eu ati kého poho u se zapoje ý  čísli o ý  
automatem SPC200. 

 

Vytvoře í projektu: 
 

V t oře í o ého projektu: Menu File- New Project 

Pro ote ře í již e istují ího projektu: Menu File- Open Project 

 

 

Identifikace hardware: 

 

Pro identifikaci hardwaru a vytváře í progra ů je hod é pra o at již O li e reži u. 
 

Připoje í do o li e reži u: Menu Online- Online mode 

Ide tifika e připoje ého hard aru: Menu Online- Upload- Hardware 

 

 

Position List: 

 

Position List slouží k zadá á í pozi  tak, a  lo ož é se a ě odkazo at po o í s olů a e o 
registrů. )adá á í poloh lze pro ádět ruč ě, a e o pří ý  zápise  do Position Listu. 

 

Ruč í zadá á í poloh  e u: Menu Online- Optimize position 

Načte í poloh do Positio  Listu: Menu Online- Upload- Position List 

 

 

Vytváře í progra ů: 
 

Jed otli é i struk e progra u se zadá ají po řád í h. Řádek progra u sestá á z čísla řádku a 
sa ot é i struk e. Přehled ra ý h i struk í je u ede   tabulce 8.1.  

 

Ta . .  V ra é i struk e progra u WINPISA a jeji h příklad  

Polohova í příkazy 

G00 - Přesuň se a pozi i ejvyšší ož ou ry hlostí 
G00 Xn|X@n [Yn|Y@n] G00 X100 

G00 X@START Y@START 

G01 - Přesuň se a pozi i urče ou ry hlostí 
G01 Xn|X@n FXn [Yn|Y@n FYn] G01 X150 FX30 Y150 FY99 

G02 - Přesuň se ply ule a urče ou pozi i 
G02 Xn|X@n FXn [Yn|Y@n FYn] G02 X100 FX30 

Pod í ky při polohová í 
G08 - Zry hle í při rozjezdu 

G08 Xn [Yn] G08 X99 Y99 

G09 - Zpo ale í při rždě í 
G09 Xn [Yn] G09 X50 Y50 

G90 - A solut í ěře í 
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G90 Xn|X@n [Yn|Y@n] ajede a a solut í souřad i e X,Y 

G90 X100 Y100 

X150 Y150 

G91 - Relativ í ěře í 
G91 Xn|X@n [Yn|Y@n] G90 X150 Y150 

G91 X100 ; (250,150) 

I struk e pro říze í ěhu progra u 

G04 - Prodleva mezi instrukcemi 

G04 n G04 10 ; 100 ms 

G25 - vyko á í i struk e v závislosti a ujeté dráze 

G25 Xn [Yn] ) ě í r hlost po ujetí % dráh   

N000 G00 X0  

N001 G25 X60  

N002 G01 X500 FX75  

N003 G01 X500 FX50 

E05 - Nepod í ě ý skok 

E05 n | Rn E05 100 

E05 R1 ;adresa je v registru R1 

L - Vykonej podprogram 

Ln L1 

M00 - progra ový stop 

M00 M00 

M02 - ávrat z podprogra u 

M02 M02 

M30 - uko či progra  a opakuj ho od začátku 

M30 M30 

Polohova í registr 

G28 - Načti polohu do polohova ího registru 

G28 @n Xn [Yn] 

G28 @n X@n [Y@n] 

; ačti ,  do registru @  

G28 @0 X10 Y10 

G29 - Přičti hod otu do plohova ího registru 

G29 @n Xn [Yn] ;registr @10 = 100,100 

G29 @n X@n [Y@n] 

  

  

G29 @10 X10 

G29 @10 Y@10 

;registr @10 = 110,200 

M38 - Načti součas ou hod otu do polohova ího registru 

M38 @n X [Y] M38 @10 X Y 

Kvalita polohová í 
G60 - Přes é zastave í 
G60 X [Y] G60 X 

X100 

G61 - Nastav přes ost 

G61 Xn [Yn] G61 X6 ;nejvyssi presnost 

G62 - Ry hlé zastave í 
G62 X [Y] G62 X Y 

Bitové opera e 

#S - Nastav jed o itový opera d 

#S<Operand> #SQ2.0 ; nastavi vystup Q2.0=1 

#R - Resetuj jednobitový opera d 
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#R<Operand> #RQ2.1 

#T - Testuj jed o itový opera d a  

#T<Opera d> <Řádek> #TI0.0 10 

#TN - Testuj jed o itový opera d a  

#TN<Opera d> <Řádek> #TNI0.0 10 

Operace s registry 

#LR - Načti hod otu do registru 

#LR<Register number>=n #LR1=100 

#TR - Testuj registr 

#TR #TR<Register number>=n <Record number> #TR0=100 350 

#AR - Přičti do registru 

#AR<Register number>=n #AR0=1 

Spe iál í příkazy 

M37 - Nastav h ot ost ákladu 

M37 Xn [Yn] M  X  ; % h ot osti akali ro a ého 
nakladu 

 

 

Nastave í para etrů osy: 
 

Některé para etr  os  o li ňují í k alitu regula e ohou asta it po o í i struk í u ede ý h 
v ta ul e . . Další para etr  ohou ýt zadá á  ruč ě  zálož e poloho a í os  e ý ojo é  
stromu hardwaru projektu. 

 

Ruč í zadá á í para etrů poloho a í os : Hardware X-Axis- Application parameters 

Ruč í zadá á í para etrů regulátoru SPC : Hardware X-Axis- Controller parameters 

 

 

Nahrá í projektu do auto atu SPC :  

 

Před ahrá í  projektu do auto atu SPC  je ut é pro ést ko pila i e oli překlad hard aru, 
Positio  Listu a jed otli ý h progra ů. Nejjed odušší postup a ízí ož ost ko pila e již elého 
projektu. 

 

Kompilace projektu: Menu Compile- Project 

Nahrá í projektu do auto atu SPC : Menu Online- Download- Project 

 

 

Spouště í progra ů:  
 

Pro spuště í progra u a jeho traso á í je ut é pra o at  tz . Debug modu. Traso á í progra u se 
pro ádí po ý ěru přísluš ého progra u poloho á í po o í tlačítek ástrojo é lišt .  
 

Spuště í progra ů: Menu Online- Control axes 

Traso á í programu- Po řádku: Nástrojo á lišta Execute step 

Traso á í progra u- Nepřerušo a ý ěh: Nástrojo á lišta Start continuous run 

Traso á í progra u- )asta e í ěhu:  Nástrojo á lišta Stop Axis 
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Záz a  ěře ý h dat: 
 

Pro kresle í záz a u ěře ý h dat je ejdří e potře a ko figuro at para etr  ěře í.  V a íd e 
ko figura e para etrů ěře í lze rat osu ěře í, druh ěře ý h dat a ěře ý klus záz a u. 
V eze í časo é os  záz a u se pro ádí opět  Debug modu. Graf  ohou ýt posléze upra e  e 

last í a íd e a o ý st l ulože  jako Uživatele  defi ova é vykresle í dat. 

 

Ko figura e para etrů ěře í: Menu Online- Measurement- Configure 

Nasta e í počátku časo é os : Nástrojo á lišta Set/Reset starting point 

Nasta e í ko e časo é os : Nástrojo á lišta Set/Reset stopping point  

V kresle í prů ěhu ěře ý h: Menu Graphic- Standard  

Ulože í uži atele  defi o a ého kresle í dat: Menu Graphic- Establish as user def. graphic  

Uži atele  defi o a é kresle í dat: Menu Graphic- User defined 

9 Návod experimentální úlohy Losí test 
Ta . .  I struk e pro ěře í úloh  Losího testu a e peri e tál í  pra o išti. 

krok prostředí Instrukce 

 

1. pra o iště )ap ěte zdroj apáje í SPC . 
2. pra o iště )ap ěte zdroj stlače ého zdu hu. 

3. WINPISA 
Na PC s připoje ý  auto ate  SCP  spusťte progra  WINPISA .  a 
ote řete projekt s áz e  bre0058.  

4. WINPISA V o li e reži u ko pilujte a ahrajte projekt bre0058 do automatu SPC200. 

5. WINPISA Při spuště í progra u z olte progra   pro úlohu poloho á í Losího testu. 

6. pra o iště 

)apojte oz ače é BNC ka el  do ko ektoro ého loku BNC-2110 dle 

zapoje í u ede ého  ta ul e .  Te h i ké doku e ta e 
k e peri e tál í u pra o išti H drauli kého posilo ače. 

7. pra o iště )ap ěte zdroj apáje í s í ačů. 

8. SIMULINK 
Na PC s ěři í kartou DAQCard- E spusťte progra  Matla  R  a 
ote řete Si uli k odel bre0058. 

9. pra o iště Na ásta é pá e odelu ser oříze í asta te stupeň zatíže í . 
10. WINPISA Pro eďte jed u epřerušo a ou zkuše í sek e i progra u . 

11. WINPISA 
Oz ačte počáteč í od ěře ý h dat a ko o ý od pro kresle í 

ěře ý h dat dle ta ulk . 
 

Ta . .  Nasta e í časo é os  ěře í dat- WINPISA 

Řádek Nasta e í odu ěře í 
N006 #SQ0.1  Set starting point 

N015 M30 Set stopping point 

 

12. pra o iště )ap ěte h drauli ký agregát. 
13. SIMULINK Spusťte Si uli k odel bre0058 v real-ti e reži u. 
14. WINPISA Spusťte epřerušo a ý ěh progra u od pr ího řádku. 

15. pra o iště 
Běhe  zpra o á á í a ěře ý h dat soft are  WINPISA p ěte 
h drauli ký agregát a uko čete ěh Realti e reži u Si uli k odelu. 

16. SIMULINK 
V pra o í  prostředí Workspa e upra te áz  ěře ý h eliči  
připoje í  ko o k  ‘‘_a‘‘. 
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17. WINPISA 
V kreslete a ěře ý prů ěh oka žitého atoče í ola tu  zá islosti a 
čase po o í e u Graphic- User defined- BrezinaPozice1. 

18 pra o iště 
Opakujte body 9 -  pro asta e í stupňů zátěže - . Po každé  ěře í 
přej e ujte še h a získa á data dle ta ulk  . . 

 

Ta . .  Ko o k  pro přej e o á í ěře ý h dat pro jed otli é stup ě zátěže 

Stupeň zatíže í Přida á 
koncovka 

Příklad  přej e o á í 
Pů od í áze  No ý áze  

1 _a DMP331_1 DMP331_1_a 

2 _b DMP333_2 DMP333_2_b 

3 _c DMP331_2 DMP331_2_c 

4 _d S7 S7_d 

5 _e t1 t1_e 

 

20. SIMULINK V kreslete získa é ěře é data po o í skriptu Real_Stupne_vykresleni 

 

10 Návod simulační úlohy Losí test 
Tab. 10.1 Instrukce k realiza i si ulač í úloh  Losího testu 

krok prostředí Instrukce 

 

1. SIMULINK Ote řete Si uli k odel s áz e  Sim_Servorizeni_model. 

2. SIMULINK Ote řete -file s áz e  Sim_Servorizeni_param a spusťte jej. 
3. SIMULINK Na vstupu bloku Mech. odporove sily asta te stupeň . 
4. SIMULINK Spusťte si ulač í odel. 

5. SIMULINK 
V pra o í  prostředí Workspa e přej e ujte še h  ýstup í ScopeData 

přidá í  ko o k  ‘‘_a‘‘ 

6. SIMULINK 
Opakujte kroky 3 –  pro še h  stup ě zatíže í se zapoje ý  posilo ače  
a ez ěj, še h a ýstup í S opeData přej e ujte podle ta ulk  . . 

 

Ta . .  Ko o k  pro přej e o á í získa ý h dat pro jed otli é stup ě zátěže 

Stupeň zatíže í Přida á 
koncovka 

Příklad  přej e o á í 
Pů od í áze  No ý áze  

 s posilo ače  _a ScopeData1 ScopeData1_a 

 s posilo ače  _b ScopeData2 ScopeData2_b 

 s posilo ače  _c ScopeData3 ScopeData3_c 

 s posilo ače  _d ScopeData4 ScopeData4_d 

 s posilo ače  _e ScopeData5 ScopeData5_e 

 ez posilo ače _aa ScopeData1 ScopeData1_aa 

 ez posilo ače _bb ScopeData2 ScopeData2_bb 

 ez posilo ače _cc ScopeData3 ScopeData3_cc 

 ez posilo ače _dd ScopeData4 ScopeData4_dd 

 ez posilo ače _ee ScopeData6 ScopeData6_ee 

 

7. SIMULINK Vykreslete získa é data po o í skriptu Sim_Stupne_vykresleni 
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