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Disertační práce se zabývá využitím řídicího systému CompactRIO 

s programovatelným hradlovým polem pro aplikaci na zařízení pro testování aktivního 

potlačování vibrací v reálném čase. Vibrace vznikají díky nestabilitě kluzných 

hydrodynamických ložisek, která se nazývá „oil whirl“. To znamená, že hřídel, která je 

uložená v kluzném ložisku, se otáčí nejen kolem své osy, ale také krouží v ložiskovém 

pouzdře. V práci je nejprve popsáno zkušební zařízení pro aktivní potlačování vibrací. Dále 

je objasněn simulační model ložiska spolu s analýzou stability a simulačním modelem se 

dvěma ložisky spojenými hřídelí. Následující část se zabývá regulačním obvodem 

s automaticky přeladitelným pásmovým filtrem druhého řádu, který má zkvalitnit regulaci. 

S tímto filtrem je regulace prováděna jen ve frekvenčním pásmu, ve kterém vzniká 

nestabilita, tj. v okolí pro stabilitu kritické frekvence. Funkčnost filtru je ověřena jak 

analyticky, tak experimentálně v řídicím systému. Dalším filtrem, který má zpřesnit 

výsledky regulace, je Kalmanův filtr. Tento filtr byl aplikován z důvodu velkého procesního 

šumu při měření otáček. Měření otáček je důležité, protože frekvence, na kterou se ladí 

pásmový filtr je úměrná frekvenci otáčení. Je uveden popis původního řízení a následně 

nasazení řídicího systému CompactRIO. V poslední části práce je popsán experiment, kdy 

je na rotor přidána hmota. Je potřeba ověřit vliv na kvalitu regulace při radiálním zatížení 

gravitační silou. Experimenty jsou prováděny pro všechny varianty regulace, a to 

s proporcionálním regulátorem, s pásmovým filtrem a s kombinací proporcionálního 

regulátoru a pásmového filtru.  
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This doctoral thesis deals with the use of the CompactRIO control system with the 

programmable gate array for the real-time active vibration control applied to the test device. 

Vibrations result from instability called "oil whirl". This means that the shaft that is 

supported by the journal bearing rotates not only around its axis but also rotates in the bearing 

bushing. In this thesis, first, a test device for active vibration control is described. The 

description of the original control system and subsequent deployment of the CompactRIO 

control system is provided. The simulation model of the bearing, together with the stability 

analysis and the simulation model with two bearings supporting the shaft, is also explained. 

The following section deals with a control algorithm with a second-order auto-tunable 

bandpass filter to improve the control. With this filter, the control is only performed in the 

frequency band in which instability occurs. The functionality of the filter is verified both 

analytically and experimentally in the control system. Another filter to fine-tune control 

results is the Kalman filter. This filter was applied due to the high process noise at speed 

measurement. Speed measurement is important because the frequency at which the bandpass 

filter is tuned is proportional to the rotation frequency. The last part of the thesis describes 

an experiment where mass is added to the rotor. It is necessary to verify the effect on the 

quality of the control under gravity load. Experiments are performed for all control variants, 

with a proportional controller, a bandpass filter and a combination of a proportional 

controller and a bandpass filter. 

  



Klíčová slova 

Aktivní tlumení vibrací, pásmový filtr, Kalmanův filtr, nestabilita whirl, kluzná ložiska, 

MATLAB-Simulink, LabVIEW, FPGA, tuhost, tlumení, setrvačník, hřídel, simulace 

Keywords 

Active vibration control, bandpass filter, Kalman filter, whirl instability, journal 

bearings, MATLAB-Simulink, LabVIEW, FPGA, stiffness, damping, flywheel, shaft, 

simulation  



 

Obsah 

Seznam použitých symbolů a zkratek ......................................................................... 9 

Úvod ............................................................................................................................. 12 

Cíle disertační práce ................................................................................................... 14 

Současný stav dané problematiky ............................................................................. 15 

1 Zařízení pro aktivní tlumení vibrací ................................................................. 19 

1.1 Vznik nestability kluzných ložisek ..................................................................... 19 

1.1.1 Pasivní způsoby zabraňování nestabilitě ................................................ 20 

1.1.2 Aktivní způsoby zabraňování nestabilitě ................................................ 20 

1.2 Konstrukce zařízení ............................................................................................ 21 

2 Simulační model ložiska a nestability whirl ...................................................... 25 

2.1 Analýza stability ................................................................................................. 28 

2.1.1 Nyquistovo kritérium .............................................................................. 29 

2.1.2 Michajlovovo kritérium .......................................................................... 30 

2.1.3 Hurwitzovo kritérium ............................................................................. 31 

2.2 Stabilita mazání .................................................................................................. 33 

2.3 Simulační model se dvěma ložisky ..................................................................... 37 

2.4 Určení parametrů simulačních modelů ............................................................... 40 

2.4.1 Určení tuhosti a tlumení ......................................................................... 40 

2.4.2 Výsledky simulace .................................................................................. 46 

3 Filtry ..................................................................................................................... 51 

3.1 Pásmová propust ................................................................................................. 51 

3.1.1 Rozptyl pro spojitý čas ........................................................................... 57 

3.1.2 Rozptyl pro diskrétní čas ........................................................................ 60 

3.1.3 Testování pásmové propusti ................................................................... 62 

3.2 Kalmanův filtr ..................................................................................................... 70 

3.2.1 Aplikace Kalmanova filtru ..................................................................... 72 

3.2.2 Výsledek filtrace a porovnání parametrů ............................................... 74 



4 Popis řízení zkušebního stavu a experimenty ................................................... 79 

4.1 Nasazení CompactRIO a LabVIEW ................................................................... 81 

4.1.1 Způsoby programování ........................................................................... 84 

4.1.2 Komunikace s frekvenčním měničem .................................................... 86 

4.1.3 Komunikace se spínacím modulem ........................................................ 88 

4.1.4 Předávání dat z FPGA do real-time procesoru ....................................... 90 

4.1.5 Regulační obvod realizovaný v FPGA ................................................... 92 

4.1.6 Aplikace pásmové propusti .................................................................... 96 

4.1.7 Aplikace Kalmanova filtru v systému CompactRIO .............................. 99 

5 Měření se setrvačníkem .................................................................................... 100 

Závěr .......................................................................................................................... 106 

Conclusion ................................................................................................................. 109 

Přínos disertační práce ............................................................................................. 112 

The Contribution of science ..................................................................................... 112 

Seznam použité literatury ........................................................................................ 113 

Publikace .................................................................................................................... 117 



 

Seznam použitých symbolů a zkratek 

BK   Firma Brüel & Kjaer 

CPU   Centrální procesorová jednotka 

DMA   Přímý přístup do paměti (Direct Memory Access) 

DRAM  Počítačová paměť (Dynamic Random Access Memory) 

FIFO    Buffer typu první dovnitř, první ven (First In – First Out) 

FPGA   Programovatelné hradlové pole (Field Programmable Gate Array) 

GMM   Magnetostrikční materiál (Giant magnetostrictive materiál) 

IIR   Filtr s nekonečnou impulzní odezvou (IIR) 

I/O   Vstupně – výstupní 

NASA Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (National Aeronautics and 

Space Administration) 

NI   Firma National Instruments 

OPC   Komunikační protokol (OLE for Process Control) 

PCI   Sběrnice (Peripheral Component Interconnect) 

PHS    Vysokorychlostní sběrnice (Peripheral high-speed bus) 

PLC   Programovatelný logický automat 

PZT    Materiál olova, zinku a titanu (plumbum zirconate titanate) 

RPM   Otáčky za minutu (Revolutions Per Minute) 

RTU   Vzdálená jednotka (Remote Terminal Unit) 

SCADA Dispečerské řízení a sběr dat (Supervisory Control And Data 

Acquisition) 

SDHC   Paměťová karta (Secure Digital High Capacity) 

URL   Jednotná adresa zdroje (Uniform Resource Locator) 

USB   Univerzální sériová sběrnice (Universal serial bus) 

XML    Obecný značkovací jazyk (Extensible Markup Language) 

 



𝐴   Moment setrvačnosti hřídele kolem jeho osy 

𝑨   Stavový model přenosu systému (n x n) 

𝑩   Model řízení 

𝐶   Moment setrvačnosti kolem osy, která je kolmá na osu hřídele 

𝐷    Tlumení olejového filmu 

𝑒    Radiální vůle mezi rotorem a ložiskovým pouzdrem 

𝑓   Koeficient tření 

𝑓𝒑   Frekvence zkreslení 

𝑓𝑉𝑍   Vzorkovací frekvence 

𝑓
𝑊𝐻𝐼𝑅𝐿

   Frekvence kroužení osy čepu ložiska při nestabilitě 

𝑭   Síla 

𝐹𝒑𝒐𝒓   Poruchová síla působící na rotor 

ℎ    Tloušťka olejového filmu 

𝐻𝑥   Hlavní rohové subdeterminanty Hurwitzova kritéria stability 

𝑯   Model pozorování (m x n) 

𝐾    Tuhost olejového filmu nebo zesílení 

𝑙   Vzdálenost 

𝑚   Hmota nevývažku 

𝑛   Rychlost nárůstu nestability  

𝑁    Otáčky za sekundu 

𝑁(𝑠)   Charekteristický mnohočlen 

𝑃   Tlak 

𝑸   Kovarianční matice 

𝒓   Vzdálenost středu rotoru od středu ložiskového tělesa 

𝑟𝑢   Poloměr, na kterém působí poruchová síla 

𝑅   Poloměr kluzného ložiska 

𝑹   Kovarianční matice 



 

𝑆𝑥𝑥(𝜔)  Výkonová spektrální hustota 

𝑇0   Časová konstanta 

𝒖   Vzdálenost středu pouzdra od středu ložisko. tělesa; vektor vstupů 

𝒗1   Vektor procesního náhodného buzení 

𝒗2   Vektor náhodných chyb měření 

x   Vektor stavových proměnných 

y   Měřená veličina ovlivněná aditivním šumem 

𝛿   Fáze 

θ    Úhel popisující umístění na obvodu ložiska 

𝜆    Poměr průměrné obvodové rychlosti kapaliny 

µ    Dynamická viskozita 

ξ   Poměrné tlumení 

𝜎𝑥
2   Rozptyl na vstupu pásmového filtru pro bílý šum 

𝜎𝑦
2   Rozptylu na výstupu pásmového filtru  

𝜑𝑅𝑒   Sklon osy hřídele do vodorovné roviny od osy ložiskového tělesa  

𝜑𝐼𝑚   Sklon osy hřídele do svislé roviny od osy ložiskového tělesa 

𝜔   Úhlová rychlost [rad/s] 

𝚽   Kombinace úhlů v komplexní rovině 

Ω   Úhlová rychlost rotoru [rad/s]  

   

 

 

 

  

  



VŠB-TU Ostrava  Ing. Miroslav Pawlenka 

 

_________________________________________________________________________ 

12  Využití mikropočítačů pro řízení systémů s rychlou odezvou v reálném čase 

Úvod 

Disertační práce pojednává o aktivním řízení hydrodynamických kluzných ložisek v 

reálném čase s použitím piezoaktuátorů. Tato ložiska jsou v dnešní době velmi výhodná 

vzhledem k jejich vysoké radiální únosnosti a provoznímu zatížení při vysokých rychlostech 

otáčení hřídele. Hlavním cílem je zlepšování parametrů strojů, konkrétně rozšíření 

provozního rozsahu otáček kluzných ložisek, s čímž také souvisí zlepšení životnosti stroje. 

 Mnoho rotačních strojů využívá kluzná hydrodynamická ložiska. Tyto ložiska mají vůli 

1 až 3 promile ze svého průměru. Kromě mnoha výhod, jako je kapacita zatížení nebo 

jednoduchá výroba, má tento typ ložisek také svoje nevýhody. Například jev, který se 

označuje jako „oil whirl“. Po překročení prahových otáček začne osa ložiska v pouzdru 

kroužit a stroj začne citelně vibrovat, což může mít za následek vibrace celého stroje a vede 

k jeho celkovému poškození. Tomuto jevu se čelí pasivně úpravou tvaru v pouzdru ložiska. 

Kruh cylindrického ložiska je změněn na citronový nebo eliptický. Ve stěně pouzdra se 

vytvářejí drážky, nebo se pouzdro dělí na výkyvné segmenty. Vznik průmyslově vyráběných 

piezoaktuátorů umožní problém vibrací řešit aktivním tlumením. V tomto systému je 

pouzdro ložiska pohyblivé a stabilita polohy se kontroluje zpětnou vazbou od polohy čepu 

ložiska.  

Aktivní řízení vibrací umožňuje také rozvoj mikroelektroniky. Od roku 1960 se postupně 

začaly vyvíjet čipy, které umožňovaly přechod z analogového přenosu signálu na digitální. 

To našlo uplatnění nejen ve výpočetní technice, ale i v jiných technických oborech. V dnešní 

době je využití mikroprocesorů, popřípadě signálových procesorů a PLC systémů, nedílnou 

součástí mnoha úloh automatického řízení. S automatickým řízením se můžeme setkat 

v okolním světě prakticky všude. Není jen součástí průmyslových podniků, ale setkáváme 

se s ním v běžném životě nás všech. Například to mohou být drobné aplikace 

v domácnostech počínaje regulací teploty až po celé inteligentní domácnosti. Na toto 

navazuje Internet věcí, kde jednotlivé komponenty v průmyslu i v domácnostech spolu 

dokáží komunikovat. Veškeré tyto řídicí systémy jsou již natolik rychlé a výkonné, že 

umožňují řídit stále složitější a komplexnější úlohy. Aby bylo možné tyto složité úlohy řídit 

s dostatečnou přesností, musí být i zpětná vazba bez zpoždění. 

Určité zpřesnění signálu měřeného ve zpětné vazbě umožňují realizovat filtry. V oblasti 

času je v této práci pro zkvalitnění zpětné vazby použit takzvaný Kalmanův filtr, což je 

matematický aparát, který odstraňuje šum z měřeného signálu. R. E. Kalman představil 
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v roce 1960 práci, v níž popisoval rekurzivní řešení lineární filtrace u diskrétních dat. Filtr 

využívá modelu časového vývoje stavu systému (měřené veličiny) a modelu náhodné 

poruchy typu bílého šumu. Filtr umožňuje odhad minulého, současného i budoucího stavu, 

a to také u systémů, u kterých není přesně znám matematický model. Druhým typem filtru, 

který je v práci zmíněn, je pásmový filtr druhého řádu. Tento typ filtru je využíván na rozdíl 

od Kalmanova filtru ve frekvenční oblasti. Jeho úkolem je filtrovat daný signál tak, že 

propouští jen úzké frekvenční pásmo kolem kritické frekvence pro stabilitu. Ostatní 

frekvence mimo toto pásmo jsou tedy filtrovány.  

Tato práce se zabývá využitím zmíněných řídicích systémů a digitálních filtrů pro 

zkvalitnění regulace aktivního tlumení vibrací na testovacím zkušebním zařízení. Toto 

zařízení bylo zhotoveno za účelem sledování nestability hřídele rotoru, který je uložen 

v kluzných hydrodynamických ložiscích. V první části práce je popsána konstrukce tohoto 

zařízení. Navazující část práce se zabývá simulačními modely a matematickým popisem 

kluzného ložiska. Je zde odvozena stabilita tohoto ložiska a získány parametry simulačních 

modelů tak, aby simulace odpovídaly skutečnému měření. Poté je analyticky popsán vliv 

kompenzace poruch v omezeném frekvenčním rozsahu pomocí automaticky přeladitelného 

pásmového filtru. Na základě této analýzy je tento pásmový filtr integrován do regulačního 

obvodu a experimentálně je ověřena jeho funkčnost. Další část práce popisuje dříve zmíněný 

Kalmanův filtr pro snížení chyby měření otáček. Tyto otáčky jsou vstupem do pásmového 

filtru, jelikož frekvence, na kterou se filtr ladí, je úměrná frekvenci otáčení. Následně je 

uveden popis hardwarových a softwarových prostředků, pomocí kterých se provádí měření 

a ovládání zařízení, a nahrazení původního řídicího systému novým. V poslední části práce 

je experimentálně ověřeno působení radiálního zatížení ložiska gravitační silou dodatečně 

instalovaného setrvačníku. Cílem bylo zjistit, jak se vlivem tohoto zatížení posune pásmo 

nestability, a to jak bez regulace, tak se zapnutou regulací.  



VŠB-TU Ostrava  Ing. Miroslav Pawlenka 

 

_________________________________________________________________________ 

14  Využití mikropočítačů pro řízení systémů s rychlou odezvou v reálném čase 

Cíle disertační práce 

Práce je zaměřena na aplikaci řídicích systémů pro účely aktivního tlumení vibrací 

mechanických systémů s rychlou odezvou. Předmětem analýzy a syntézy je řídicí systém 

vysokootáčkového testovacího zařízení vykonávající řízení v reálném čase. Hřídel tohoto 

zařízení je uložena ve dvou kluzných hydrodynamických ložiscích. Jedním z hlavních bodů 

této práce je využití filtrů pro zkvalitnění regulace.  

Cíle disertační práce lze rozčlenit do následujících bodů: 

1. Vytvořit simulační model rotoru s podporou na dvou kluzných ložiscích s cílem 

analyzovat systém aktivního tlumení vibrací hydrodynamického ložiska. 

2. Analyzovat způsob kompenzace vlivu poruch v tomto systému aktivního řízení 

vibrací, které vyvolávají vibrace typu whirl. Ke kompenzaci v omezeném 

frekvenčním rozsahu použijte přeladitelný pásmový filtr podle otáček. 

3. Vytvořit řídicí systém pro aktivní tlumení vibrací s využitím univerzálního 

zařízení pro měření a řízení CompactRIO a programovatelného hradlového pole.  

4. Seřídit regulační obvod ložiska s běžným proporcionálním regulátorem a 

pomocným pásmovým filtrem. Ověřit robustnost a tuhost systému při působení 

radiálního zatížení ložiska gravitační silou dodatečně instalovaného setrvačníku.   
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Současný stav dané problematiky 

V současnosti je úsilí vyvíjeno na prodlužování životnosti a zdokonalování strojů 

především zvyšováním otáček například pro vysokorychlostní obrábění nebo centrifugy. S 

tímto úzce souvisí také aktivní tlumení vibrací, což je jinak řečeno snižování amplitud 

vibrací. Opakem je pasivní tlumení vibrací, které znamená potlačení vibrací přeměnou na 

jinou energii. U rotorů je prováděno testování aktivního potlačování vibrací ve valivých 

ložiscích, kluzných ložiscích, magnetických ložiscích a hydrodynamických ložiscích. Tím 

lze zajistit jak větší účinnost a životnost, tak vyšší pracovní otáčky stroje. Z hlediska 

průmyslu je aktivní potlačování vibrací žádaná věc, protože se s tímto problémem potýkají 

zejména obráběcí stroje. Jsou kladeny požadavky na velmi přesné obrábění a vzniklá 

nestabilita ovlivňuje kvalitu obrábění. 

Aktivním tlumením vibrací rotorů prostřednictvím valivých ložisek se již zabývalo 

mnoho pracovišť. Aktivním řízením vibrací jmenovitě hydrodynamických kluzných ložisek 

se zabývá pracoviště katedry automatizace, kde byl zprovozněn první prototyp takového 

ložiska s piezoaktuátory na světě. Tato práce bude navazovat na poznatky a články, které již 

byly k této problematice publikovány na katedře automatizační techniky a řízení fakulty 

strojní VŠB-TUO.   

Nyní budou zmíněny některé články ze světa, ve kterých se o dané problematice hovoří. 

V literatuře [20] je popsáno zkušební zařízení, na kterém bylo testováno tlumení vibrací 

s použitím magnetických aktuátorů, což jsou elektromagnety. Hřídel testovacího zařízení je 

uložena v kluzných ložiscích. 

1) rotor 

2) a 5) kluzná ložiska,  

3) snímače výchylky,  

4) magnetický aktuátor,  

5) motor. 

 

Obr. 1 - Zařízení s magnetickými aktuátory [20] 
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Obr. 2 - Schéma ložiska s magnetickým aktuátorem [20] 

Testovací zařízení s valivými ložisky a aktivní tlumení pomocí piezoaktuátorů popisují 

v publikaci [35]. Experimenty se provádí okolo 5000 otáček za minutu. Nevýhodou je 

použití akcelerometrů ve zpětné vazbě. Nelze tedy regulovat na přesnou polohu, protože 

nulové zrychlení může být v jakékoliv poloze. 

 

Obr.3 - Experiment s valivými ložisky a piezoaktuátory [35] 

Už v 90. letech minulého století se použitím piezoaktuátorů pro aktivní tlumení vibrací 

zabývali v NASA [16]. Hřídel je v tomto případě uložena v kuličkových ložiscích. 

Kuličková ložiska nejsou příliš vhodná pro použití ve vyšších otáčkách. 
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Obr. 4 - Použití piezoaktuázotu u testovacího zařízení NASA [16] 

Další zařízení, které je zaměřeno na aktivní tlumení vibrací pomocí piezoelektrických 

akčních členů, uvádí literatura [3]. Zde se autoři zaměřují na pružné rotory. 

 

Obr.5 Zařízení s pružným rotorem [3] 

Hydrodynamickými ložisky se v oblasti aktivního tlumení vibrací zabývali také v 

článcích [18] a [5] . První zmiňovaný článek popisuje výsledky teoretických výzkumů o 

vlastnostech stability z aktivně řízeného hydrodynamického kluzného ložiska.  
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Druhá literatura popisuje tlumení vibrací u hydrodynamických ložisek prostřednictvím 

magnetostrikčních akčních členů (Giant magnetostrictive material - GMM), avšak 

použitelnost testovacího zařízení byla jen pro nízké otáčky, jak je uvedeno v článku [5].  

 

 Obr.6 Zařízení s GMM akakčními členy [5] 

Ostatní literatura, která se také zabývá aktivním tlumením vibrací rotorů, viz [1], [6], 

[11], [17].  
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1 Zařízení pro aktivní tlumení vibrací 

Účelem zhotovení testovacího zařízení bylo sledování nestability hřídele rotoru, který 

je uložen v kluzných hydrodynamických ložiscích. S tím souvisí posunutí hranice nestability 

typu „oil whirl“, a tedy zvýšení pracovních otáček tohoto zařízení pomocí piezoelektrických 

akčních členů. V této kapitole bude nejdříve popsán původ nestability v kluzných ložiscích 

a možnosti jejího předcházení. Jelikož je využito piezoelektrických aktuátorů jako akčních 

členů pro posunutí pásma nestability do vyšších otáček, bude navazovat popis jejich funkce 

v regulačním obvodu pro aktivní potlačování vibrací. Nakonec bude popsána konstrukce 

zařízení a způsoby jeho řízení. 

1.1 Vznik nestability kluzných ložisek 

Nestabilitou u kluzných hydrodynamických ložisek se rozumí nežádoucí kmitání rotoru 

nebo vychýlení do některé z krajních poloh ložiska. U těchto typů rotorů rozeznáváme dva 

typy nestability. První z nich je nestabilita typu „oil whirl“, u které je frekvence kmitání 

přímo úměrně závislá na rychlosti otáčení a která je také nejběžnější. Druhý typ nestability 

je „oil whip“, která vzniká při vyšších otáčkách než „oil whirl“. Frekvence kmitání je 

konstantní a není tedy závislá na rychlosti otáčení. V některých oblastech vlastní frekvence 

může nestabilita typu „oil whirl“ přejít právě v nestabilitu typu „oil whip“. [13] 

 

Obr. 1.1 - Nestabilita „oil whirl“ a „oil whip“ [13] 
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Nestabilita typu „oil whirl“ se projevuje tak, že po překročení prahových otáček začne 

osa ložiska v pouzdru kroužit. Následkem můžou být vibrace celého stroje a možnost jeho 

celkového poškození. Proto je dobré vždy pro danou aplikaci kluzného ložiska provést 

rozbor dynamických vlastností. Ty jsou dány zejména jejich tuhostí a tlumením. 

1.1.1 Pasivní způsoby zabraňování nestabilitě 

Existují také pasivní způsoby, jak čelit nestabilitě a posunout její pásmo do vyšších 

rychlostí. Prvním způsobem potlačování nestability je dodávka mazací kapaliny pod tlakem 

z více stran.  Druhým nejběžnějším pasivním způsobem je změna tvaru ložiskového pouzdra. 

Cylindrický tvar pouzdra se tedy může změnit například na některé tyto typy: 

 Eliptické nebo citronové ložisko 

 Přesazené ložisko 

 Tříploché ložisko 

 Čtyřploché ložisko 

 Ložisko s naklápěcími segmenty a další 

 

Obr. 1.2 - Některé tvary kluzných ložisek 

1.1.2 Aktivní způsoby zabraňování nestabilitě 

Aktivních způsobů, jak čelit nestabilitě v kluzných ložiscích, je více. Jsou to například 

magnetická ložiska. V této práci bude popsán unikátní způsob, který využívá piezoelektrické 

akční členy neboli piezoaktuátory. Ty pracují na principu piezoelektrického jevu. Tento jev 

se vyznačuje vlastností krystalové mřížky materiálu měnit svou strukturu neboli deformovat 

se vlivem působení elektrické energie. Výskyt tohoto jevu je charakteristický pro krystaly 

bez středu symetrie. Příkladem takového materiálu může být křemen nebo také křišťál. U 

piezoaktuátorů se však používá materiálů označených jako PZT keramika (plumbum 

zirconate titanate), což jsou materiály, jejichž základem jsou tuhé roztoky oxidů olova, zinku 
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a titanu. Dalšími materiály jsou například kompozitní látky nebo zpolarizované polymery. 

U piezoelektrických aktuátorů se využívá zpětného piezoelektrického jevu, což je deformace 

krystalové mřížky piezoelektrického materiálu vlivem působení elektrického pole. 

Elektrické pole zapříčiňuje změnu polarity na okrajích krystalové mřížky piezoelektrického 

materiálu a tím i změnu tvaru, tedy deformaci. Touto deformací v příslušném směru dochází 

k požadovanému prodloužení. Nejčastější použití tohoto principu je u piezomotorů v optice, 

například nastavování ohniskové vzdálenosti fotoaparátů nebo u kamerových přístrojů, a 

potom samozřejmě v oblasti aktivního potlačování vibrací a hluku, kde se používají tzv. 

lineární piezoaktuátory nebo patch aktuátory. [10] 

1.2 Konstrukce zařízení 

Předcházející kapitoly popisovaly vznik nestability a způsoby, jakým nestabilitu 

potlačit. Nyní bude popsáno zkušební zařízení, na kterém jsou ověřovány teoretické znalosti 

z této oblasti výzkumu, a to jak analýza vzniku nestability, tak potlačování nestability 

pomocí piezoelektrických akčních členů. Konstrukce tohoto zařízení byla navržena firmou 

TECHLAB s.r.o. Popis konstrukce vychází z literatury [31]. 

Zkušební stav je složen z hřídele, která je uložena ve dvou kluzných radiálních 

hydrodynamických ložiscích s pohyblivým pouzdrem. Vzdálenost obou ložisek je 200 

milimetrů. Hřídel je na jednom konci upnuta do pružné membránové spojky, která ji spojuje 

s motorem. Spojka FLEX-M 466.33 od výrobce HUCO má za úkol taktéž zamezit díky svým 

dvěma kloubům paralelní a úhlovou nesouosost mezi hřídelem a motorem. Tato spojka je 

použitelná až do 30 000 ot/min. 

 

Obr. 1.3 - Kluzné ložisko (vlevo) a pružná spojka (vpravo) 
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Do kluzných ložisek je pod tlakem dodáván mazací olej pomocí mazacího agregátu. 

Konstrukce obsahuje kanálky, kterými odtékající olej putuje zpátky do nádrže agregátu. Olej 

je přiváděn do horní poloviny ložiska a je rozveden obvodovou drážkou, která je utěsněná 

O-kroužky. Olej je odváděn z ložiska díky otvoru ve spodní části a radiálním drážkám. Na 

otvor ve spodní části ložiska je připojena hadice, která odvádí mazací olej zpět do mazacího 

agregátu. 

 

Obr. 1.4 - Mazací agregát 

Snímání aktuální polohy hřídele ve dvou rovinách kolmých na osu hřídele zajišťují 

senzory odchylek (proximity probes – sondy přiblížení) s analogovým výstupem, které jsou 

rozloženy tak, aby pokryly osy x a y v blízkosti kluzných ložisek. 

 

Obr. 1.5 – Kapacitní snímače vzdálenosti 

Laserová sonda pro měření otáček dokáže s adaptérem pro vysoké rychlosti měřit až do 

250 000 ot/min na vzdálenost 50 mm až 2 m.  

 

Obr. 1.6 - Senzor otáček 



VŠB-TU Ostrava  Ing. Miroslav Pawlenka 

 

_________________________________________________________________________ 

Využití mikropočítačů pro řízení systémů s rychlou odezvou v reálném čase  23 

Pouzdrem ložiska lze pohybovat v malých mezích pomocí piezoaktuátorů od firmy 

Physik Instrumente s označením P-844.60. Maximální protažení je 90 µm a blokovací síla 3 

kN. Využívá se principu zpětného piezoelektrického jevu. 

 

 

Obr. 1.7 – Průřez ložiskem 

Motor, který hřídel pohání, je trojfázový asynchronní. Je napájen z frekvenčního měniče 

Commander SKA1200075 (Control Techinques), jehož maximální frekvence je do 1,5 kHz 

a maximální zatížení je 750 W. Maximální otáčky motoru, jehož maximální frekvence je 

400 Hz, mohou být až do 23 700 ot/min. Motor je výrobkem firmy ATAS Náchod s typovým 

označením FT4C52G a má výkon 500 W.  

 

Obr. 1.8 – Rozváděč 

Spínací modul -  

PIC mikroprocesor 

  

Měnič 
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Obr. 1.9  - Zkušební stav 

Aktivní tlumení vibrací je umožněno pohyblivým cylindrickým pouzdrem, ve kterém 

se hřídel otáčí. Poloha hřídele je měřena vzhledem k rámu stroje nebo pevnému ložiskovému 

tělesu snímači přiblížení. Jako snímače přiblížení byly použity kapacitní snímače s 

označením capaNCDT CS05 od firmy MICRO-EPSILON. Tento snímač má měřicí rozsah 

500 µm a je založen na principu kapacitním. Hřídel může tvořit jednu z elektrod snímače. 

Obecně může být jedna elektroda snímač a druhá povrch hřídele. Toto uspořádání se v praxi 

nepoužívá tak často a u tohoto použitého typu snímače jsou obě elektrody umístěny v 

pouzdře snímače. Jedná se v podstatě o dva sériově spojené kondenzátory, které jsou 

propojeny vodivým povrchem hřídele. Hřídel není třeba elektricky uzemňovat. 

Měřicí homogenní 

elektrické pole

Uzemnění Měřicí elektroda

Stínicí elektroda

Stínicí pole

 

Obr. 1.10 – Princip snímače přiblížení [2] 

Motor Snímač otáček Ložiska 

Piezoaktuátory 

  

Snímače výchylky 
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2 Simulační model ložiska a nestability whirl 

Pro popis modelu kluzného ložiska existuje mnoho způsobů. Zde je preferován přístup 

založený na modelu, který byl vyvinut Muszynskou spolu s Bently Rotor Dynamics 

Research Corporation, který modeluje nestabilitu typu whirl [12]. 

U hřídele se předpokládá, že se otáčí v ložisku úhlovou rychlostí Ω v radiánech za 

sekundu. Ložisko se skládá z ložiskového tělesa a pohyblivého pouzdra. Pohyblivým 

pouzdrem je možné pohybovat ve dvou navzájem kolmých směrech v ložiskovém tělese, 

které má uvnitř válcový otvor. U sestavování matematického modelu jsou použity 

komplexní proměnné k popisu pohybu rotoru a ložiskového pouzdra v rovině, která je kolmá 

na osu rotoru. Souřadný systém je vztažen k nepohyblivému středu ložiskového tělesa, ve 

kterém je umístěno pohyblivé pouzdro. Reálná část je považována za osu 𝑋 a imaginární za 

osu 𝑌. Vzdálenost středu rotoru od středu ložiskového tělesa je dána vektorem 𝒓, vzdálenost 

středu pouzdra ložiska od středu ložiskového tělesa je dána vektorem 𝒖. [7], [28] 

 

Obr. 2.1 - souřadnicový systém ložiska 

Rotor je ovlivněn vnitřními i vnějšími silami. Vnitřní síly reprezentují tuhost, tlumení a 

tangenciální síly. Tlak olejového klínu je reálný zdroj tuhosti olejového filmu v radiálním 

ložisku a udržuje rotor v rovnovážné poloze. Vnějšími silami jsou gravitační síla a síly od 

nevyváženosti a přetížení. Tyto síly mohou být podle Muszynské [12] modelovány jako 

systém pružin a tlumičů rotujících úhlovou rychlostí 𝜆Ω v radiánech za sekundu, což je 

přibližně střední rychlost průtoku oleje v mezeře mezi povrchem pouzdra a čepu. Parametr 

𝜆 je bezrozměrná veličina, jejíž hodnota je méně než 0,5 a podle autorky je nazýván jako 

poměr průměrné obvodové rychlosti kapaliny. Pokud dojde u rotorových systémů k 

nežádoucím vibracím vlivem působení olejového filmu při úhlové rychlosti Ω otáčení rotoru 
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(čepu ložiska), čep ložiska začne kroužit uvnitř pouzdra s úhlovou rychlostí přibližně 𝜆Ω. 

[28] Tento krouživý pohyb vyvolá vibrace rotoru, které se přenášejí do stojanu ložisek.  

Parametr 𝜆 lze vypočíst z aproximační rovnice [25]: 

𝜆 = 𝜆0 (1 − (
|𝑟|

𝑒
)

𝑛

)

1/5

 (2.1)  

kde 

 𝑒 – radiální vůle mezi rotorem a ložiskovým pouzdrem 

 𝑛 – udává rychlost nárůstu nestability 

 

Obr. 2.2 - Princip náhrady působení olejového klínu a úhlové rychlosti 𝝀Ω a Ω 

Jak již bylo zmíněno při popisu souřadného systému, pouzdro ložiska je u aktivně 

řízeného ložiska pohyblivé. Střed pouzdra vzhledem ke středu ložiska má polohový vektor 

𝒖. Síla oleje, která působí na rotor v souřadnicovém systému, který rotuje úhlovou rychlostí 

𝜆Ω, je dána vektorovou rovnicí: 

𝑭𝑟𝑜𝑡 = 𝐾(𝒓𝑟𝑜𝑡 − 𝒖𝑟𝑜𝑡) + 𝐷(�̇�𝑟𝑜𝑡 − �̇�𝑟𝑜𝑡) (2.2)  

kde 

 𝐾 – tuhost olejového filmu 

 𝐷 – tlumení olejového filmu 



  

Olejový klín 
Nejužší místo 

Ω 
Rychlostní 
profil 
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Podle Muszynské lze 𝐾 a 𝐷 aproximovat těmito vztahy: 

𝐾 = 𝐾0/ (1 − (
|𝑟|

𝑒
)

𝑛

)

3

 

𝐷 = 𝐷0/ (1 − (
|𝑟|

𝑒
)

𝑛

)

2

 

(2.3)  

Tuhost a tlumení olejového filmu jsou funkcí vektoru pozice středu rotoru, a především 

tloušťky olejového filmu. Bylo prokázáno, že čím menší je mezera mezi ložiskovým 

pouzdrem a hřídelí a zároveň je i menší vrstva olejového filmu, tím větších hodnot nabývají 

parametry 𝐾 a 𝐷. 

Tyto parametry určují proporcionalitu vzhledem k relativní poloze vektoru posunutí 

středu rotoru 𝒓𝑟𝑜𝑡 − 𝒖𝑟𝑜𝑡 a vektoru rychlosti �̇�𝑟𝑜𝑡 − �̇�𝑟𝑜𝑡. Pro modelování systému je nutné 

převést hodnoty komplexních vektorů do stacionárních souřadnic, ve kterých jsou vektor 

posunutí středové osy rotoru a vektor rychlostí označeny 𝒓 − 𝒖 a �̇� − �̇�. [25]  

Samotné převedení do stacionárních souřadnic je dosaženo vynásobením vektoru 𝒓𝑟𝑜𝑡 

vztahem 𝑒𝑗𝜆𝛺𝑡 (𝑗 je imaginární jednotka). Zpětný převod ze stacionárních souřadnic lze 

provést vynásobením vztahem 𝑒−𝑗𝜆𝛺𝑡. 

Substitucí dostaneme pro sílu působící na čep ložiska vztah: 

𝑭 = (𝐾 − 𝑗𝐷𝜆Ω)(𝒓 − 𝒖) + 𝐷(�̇� − �̇�) (2.4)  

Na rotor působí vnější síly například od nevyváženosti nebo gravitační síla. Obecně se 

vychází ze síly od nevyváženosti. Předpokladem je působení při úhlové rychlosti 𝜔, která je 

nezávislá na úhlové rychlosti rotoru Ω. Síla od nevyváženosti působí na poloměru 𝑟𝑢 hmotou 

nevyváženosti 𝑚 v radiálním směru s fází 𝛿 v čase 𝑡 = 0. Tato poruchová síla je dána 

vztahem: 

𝐹𝒑𝒐𝒓 = 𝑚𝑟𝑢𝜔2𝑒(𝑗(𝜔𝑡+𝛿)) (2.5)  

Pohybová rovnice pro tuhý rotor s poruchovou silou od nevyváženosti: 

𝑀�̈� + 𝐷(�̇� − �̇�) + (𝐾 − 𝑗𝐷𝜆𝛺)(𝒓 − 𝒖) = 𝑚𝑟𝑢𝜔2𝑒(𝑗(𝜔𝑡+𝛿)) (2.6)  

Vztah 𝑗𝐷𝜆𝛺𝒓 vyjadřuje působení tangenciální síly, která působí na rotor v tečném směru 

k vektoru 𝒓. Při zvyšující se úhlové rychlosti dochází k nárůstu této síly, což může mít 

destabilizující vliv na ustálenou polohu rotoru. 𝑀 je hmotnost rotoru. [28] 
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2.1 Analýza stability 

Pohyb čepu ložiska popisují dvě pohybové rovnice, takže řád matematického modelu je 

čtyři, což znamená, že soustava může být i pro kladné parametry nestabilní. Nejprve bude 

vyšetřena stabilita pro případ, kdy pouzdro ložiska není pohyblivé, a tudíž 𝒖 = 0. Pohybová 

rovnice s použitím polohového vektoru 𝒓 v komplexní rovině má potom tvar: 

𝑀�̈� + 𝐷�̇� + (𝐾 − 𝑗𝐷𝜆𝛺)𝒓 = 𝑚𝑟𝑢𝜔2𝑒(𝑗(𝜔𝑡+𝛿)) (2.7)  

Vyjádřením vektoru výchylky platí vztah: 

�̈� =
𝑚𝑟𝑢𝜔2𝑒(𝑗(𝜔𝑡+𝛿)) − 𝐷�̇� − 𝐾𝒓 + 𝑗𝐷𝜆𝛺𝒓

𝑀
 (2.8)  

Podle Muszyńské [12] si lze systém rotoru a olejového klínu ložiska představit jako 

servomechanismus pracující v uzavřené smyčce. Přímá (direktní) a kvadraturní dynamická 

tuhost se zavádí podle směru působící síly. Tedy přímá síla působí ve směru polohového 

vektoru a kvadraturní působí kolmo na vektor výchylky. Pro získání funkce komplexní 

proměnné se provede náhrada imaginární proměnné 𝑗𝜔 za komplexní proměnnou s. [28] 

𝐾𝑑𝑖𝑟(𝑠) = 𝑀𝑠2 + 𝐷𝑠 + 𝐾 

𝐾𝑞𝑢𝑎𝑑(𝑠) = −𝑗𝜆𝛺𝐷 
(2.9)  

Pohybová rovnice bude mít po Laplaceově transformaci tvar: 

𝒓 =
𝐹𝒑𝒐𝒓 − 𝐾𝑞𝑢𝑎𝑑(𝑠)𝒓

𝐾𝑑𝑖𝑟(𝑠) − 𝐹𝒑𝒐𝒓
 (2.10)  

Přenosová funkce 1/𝐾𝑑𝑖𝑟(𝑠) (dynamická poddajnost olejového filmu) je vždy stabilní, 

protože koeficienty přenosu budou vždy kladné.  

 

Obr. 2.3 – Model ložiska jako servomechanismus 

Dj  
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Ve zpětné vazbě uzavřeného systému je záporné znaménko u reálné části a kladné 

znaménko u imaginární části. Proto díky této kladné zpětné vazbě vzniká nestabilita. Zesílení 

kladné zpětné vazby je dáno velikostí úhlové rychlosti rotoru 𝛺. Po překročení kritické 

úhlové rychlosti se ze stabilního systému stává nestabilní. [28] 

Model ložiska s polohovým vektorem 𝒓 lze rozložit na model se souřadnicemi 𝑥(𝑡) a 

𝑦(𝑡), jak je znázorněno na obr. 2.4. 

 

Obr. 2.4 - Model rozdělený na reálnou a imaginární část 

2.1.1 Nyquistovo kritérium 

Stabilitu lze určit z Nyquistova kritéria stability podle přenosu otevřeného systému. 

𝐺𝑂(𝑗𝜔) =
𝐾𝑞𝑢𝑎𝑑(𝑗𝜔)

𝐾𝑑𝑖𝑟(𝑠𝑗𝜔)
=

−𝑗𝜆𝛺𝐷

𝜔𝐷 − 𝑗(𝐾 − 𝑀𝜔2)
 (2.11)  

Podle tohoto kritéria stability je dynamický systém stabilní jen tehdy, když frekvenční 

charakteristika v komplexní rovině neobklopuje bod (-1,0), ležící na reálné záporné poloose, 

pro frekvenci v intervalu od nuly do nekonečna. V tomto případě je potřeba zjistit mez 

stability, pro kterou platí: 

𝐺𝑂(𝑗𝜔) = −1 (2.12)  
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Řešením imaginární a reálné části vzniknou dvě rovnice. Výsledek imaginární části je 

vzorec pro úhlovou frekvenci, na které může systém kmitat bez tlumení. Výsledek reálné 

části je úhlová frekvence mechanické rezonance. [28] 

 𝜔𝑘𝑟𝑖𝑡
2 =  

𝐾

𝑀
 

 𝜔𝑘𝑟𝑖𝑡 =  𝜆𝛺 
(2.13)  

Pro lineární systém budou vibrace rotoru spirálovitě růst do nekonečna. Jen stěny 

pouzdra to nedovolí. Kritická úhlová frekvence rotoru 𝛺𝑘𝑟𝑖𝑡 pro vznik nestability je dána 

vztahem, kdy je kritická úhlová frekvence  𝜔𝑘𝑟𝑖𝑡 nepřímo úměrná parametru 𝜆.  

𝛺𝑘𝑟𝑖𝑡 =  
√𝐾

𝑀

𝜆
 

(2.14)  

2.1.2 Michajlovovo kritérium 

Pro ověření lze ještě použít Michajlovovo kritérium stability. Charakteristický 

mnohočlen soustavy je dán vztahem: 

𝑁(𝑠) = 𝑀𝑠2 + 𝐷𝑠 + (𝐾 − 𝑗𝐷𝜆𝛺) (2.15)  

Po převodu do oblasti komplexní proměnné, viz [33] 

𝑁(𝑗𝜔) = 𝑁(𝑠)|𝑠=𝑗𝜔 = 𝐾 − 𝑀𝜔2 + 𝑗𝐷(𝜔 − 𝜆𝛺) (2.16)  

Michajlovovu charakteristiku je potřeba vykreslit v intervalu úhlových kmitočtů 

vykreslit od −∞ <  𝜔 <  ∞ proto, že 𝑁(𝑗𝜔) není sudou funkcí. Soustava je stabilní, pokud 

platí pro změnu argumentu: 

𝛥𝑎𝑟𝑔
−∞ < 𝜔 < ∞

𝑁(𝑗𝜔) = 2𝜋 
(2.17)  

Soustava bude stabilní, pokud průsečík Michajlovovy charakteristiky 𝑁(𝑗𝜔) 

s imaginární osou pro úhlový kmitočet 𝜔 = √
𝐾

𝑀
 bude nad počátkem souřadnicového 

systému: 

√
𝐾

𝑀
− 𝜆𝛺 > 0 →  𝛺𝑘𝑟𝑖𝑡 <

√𝐾
𝑀

𝜆
  (2.18)  
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Obr. 2.5 - Michajlovova charakteristika, viz [33]  

Práh stability daný Michajlovovým kritériem je z předpokladu stejný jako práh stability 

daný Nyquistovým kritériem. Tento přístup uvažuje silové působení na ložiskové pouzdro.  

2.1.3 Hurwitzovo kritérium 

Pokud vyjdeme z rovnic z oblasti času a převedeme je do oblasti komplexní proměnné, 

dostaneme tyto rovnice: 

𝑀�̈�(𝑡) + 𝐷�̇�(𝑡) + 𝐾𝑥(𝑡) + 𝐷𝜆𝛺𝑦(𝑡) = 𝐹𝑥(𝑡) 

𝑀�̈�(𝑡) + 𝐷�̇�(𝑡) − 𝐷𝜆𝛺𝑥(𝑡) + 𝐾𝑦(𝑡) = 𝐹𝑦(𝑡) 

𝑂𝑏𝑙𝑎𝑠𝑡 č𝑎𝑠𝑢 

↓ 

𝑂𝑏𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑚ě𝑛𝑛é 

𝑀𝑠2𝑋(𝑠) + 𝐷𝑠𝑋(𝑠) + 𝐾𝑋(𝑠) + 𝐷𝜆𝛺𝑌(𝑠) = 𝐹𝑥(𝑠) 

𝑀𝑠2𝑌(𝑠) + 𝐷𝑠𝑌(𝑠) − 𝐷𝜆𝛺𝑋(𝑠) + 𝐾𝑌(𝑠) = 𝐹𝑦(𝑠) 

(2.19)  

V maticovém zápisu: 

[
(𝑀𝑠2 + 𝐷𝑠 + 𝐾) 𝐷𝜆𝛺

−𝐷𝜆𝛺 (𝑀𝑠2 + 𝐷𝑠 + 𝐾)
] [

𝑋(𝑠)
𝑌(𝑠)

] = [
𝐹𝑥(𝑠)

𝐹𝑦(𝑠)
] (2.20)  
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Abychom nahradili silové působení polohovým, je nutné vypočítat polohy pro výpočet 

sil. 

[
𝑋(𝑠)
𝑌(𝑠)

] = [
(𝑀𝑠2 + 𝐷𝑠 + 𝐾) 𝐷𝜆𝛺

−𝐷𝜆𝛺 (𝑀𝑠2 + 𝐷𝑠 + 𝐾)
]

−1

[
𝐹𝑥(𝑠)

𝐹𝑦(𝑠)
] (2.21)  

Výpočtem inverze této matice získáme matici 𝑨. 

𝑨 =
1

(𝑀𝑠2 + 𝐷𝑠 + 𝐾)2 + (𝐷𝜆𝛺)2
[
(𝑀𝑠2 + 𝐷𝑠 + 𝐾) −𝐷𝜆𝛺

𝐷𝜆𝛺 (𝑀𝑠2 + 𝐷𝑠 + 𝐾)
] 𝑭 (2.22)  

V maticovém zápisu lze tedy vyjádřit polohový vektor 𝒓. 

𝑨𝑭 = 𝒓 (2.23)  

Obdobně je získána matice 𝑩. 

𝑩 = [
(𝐷𝑠 + 𝐾) 𝐷𝜆𝛺

−𝐷𝜆𝛺 (𝐷𝑠 + 𝐾)
] (2.24)  

Vektor síly je pak roven: 

𝑩𝒖 = 𝑭 (2.25)  

Výsledná poloha je dána vztahem: 

𝑨𝑩𝒖 = 𝒓 (2.26)  

Součin matic A a B: 

𝑨𝑩 =
1

(𝑀𝑠2 + 𝐷𝑠 + 𝐾)2 + (𝐷𝜆𝛺)2
∙

∙ [
(𝑀𝑠2 + 𝐷𝑠 + 𝐾)(𝐷𝑠 + 𝐾) + (𝐷𝜆𝛺)2 (𝑀𝑠2 + 𝐷𝑠 + 𝐾)𝐷𝜆𝛺 − (𝐷𝑠 + 𝐾)𝐷𝜆𝛺

−(𝑀𝑠2 + 𝐷𝑠 + 𝐾)𝐷𝜆𝛺 + (𝐷𝑠 + 𝐾)𝐷𝜆𝛺 (𝑀𝑠2 + 𝐷𝑠 + 𝐾)(𝐷𝑠 + 𝐾) + (𝐷𝜆𝛺)2 ] 
(2.27)  

Již z tohoto zápisu je jasné, že jmenovatel (charakteristický mnohočlen) bude čtvrtého 

řádu. 

𝑁(𝑠) = (𝑀𝑠2 + 𝐷𝑠 + 𝐾)2 + (𝐷𝜆𝛺)2 

𝑁(𝑠) = 𝑀2𝑠4 + 2𝐷𝑀𝑠3 + (2𝐾𝑀 + 𝐷2)𝑠2 + 2𝐷𝐾𝑠 + 𝐾2 + (𝐷𝜆𝛺)2 
(2.28)  

Stabilita může být určena například podle Hurwitzova kritéria stability. To říká, že 

stabilita je zaručena, pokud všechny hlavní subdeterminanty jsou kladné. V tomto případě 

stačí vypočítat Hurwitzovy subdeterminanty 𝐻2 a 𝐻3. 
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𝐻2 = [
2𝐷𝑀 2𝐷𝐾
𝑀2 2𝐾𝑀 + 𝐷2] = 2𝐷𝑀(𝐾𝑀 + 𝐷2) (2.29)  

Tento determinant bude vždy kladný. Proto bude stabilita určena z determinantu𝐻3. 

 𝐻3 = [
2𝐷𝑀 2𝐷𝐾 0
𝑀2 2𝐾𝑀 + 𝐷2 𝐾2 + (𝐷𝜆𝛺)2

0 2𝐷𝑀 2𝐷𝐾
] 

𝐻3 = 2𝐷2𝑀[𝐾2𝑀 + 2𝐷2(𝐾 − 𝑀𝜆2𝛺2)] 

(2.30)  

V tomto případě opět vyjde stejná podmínka stability, jako u předpokládaného silového 

působení, a to: 

𝛺𝑘𝑟𝑖𝑡 =  
√𝐾

𝑀

𝜆
 

(2.31)  

Při aktivním řízení je pohyb čepu ložiska ovládán kinematicky pohybem pouzdra 

ložiska. Model se pak změní takto: 

 

Obr. 2.6 - Model zahrnující působení polohy 

Tento model kinematického řízení pak bude součástí regulačního obvodu. Silové řízení 

modeluje aktivně řízené magnetické ložisko, zatím co kinematický model popisuje aktivně 

řízené kluzné ložisko, ve kterém se síly přenášejí přes olejový film. 

2.2 Stabilita mazání 

Dále je potřeba počítat se stabilním mazáním ložiska. O této problematice se pojednává 

v literatuře [1]. S mazáním je třeba definovat, jaké je v ložisku tření. Na tření má vliv mnoho 
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faktorů, například tlak mazací kapaliny v ložisku, materiál ložiska a hřídele, obvodová 

rychlost hřídele nebo také provozní teplota. Obecně lze tření rozdělit do tří kategorií: 

1. Suché tření 

 Je to typ tření, kdy v kluzném ložisku není dostatek mazací kapaliny. To má 

za následek mechanické opotřebení až zničení a vysokou teplotu částí. 

2. Polosuché tření 

 Oproti suchému tření zde existuje olejový film, který ale vlivem 

nedostatečného mazání není souvislý. Opět dochází k přímému dotyku kov-

kov a k mechanickému opotřebení. Tento typ tření je nejčastější v nízkých 

otáčkách. 

3. Kapalinové tření 

 Zde je dostatečný přívod mazací kapaliny a dostatečná vrstva olejového 

filmu. 

Na obrázku 2.7 je vykreslen graf závislosti koeficientu tření na charakteristice ložiska 

µ𝑁/𝑃, kde µ je dynamická viskozita, 𝑁 jsou otáčky za sekundu a 𝑃 je tlak, tj. síla na jednotku 

plochy (délka x průřez). Tato závislost vychází z experimentu pro zjištění skutečného tření, 

viz [9]. 

 

Obr. 2.7 - Závislost koeficientu tření na charakteristice ložiska µN / P 

Charakteristika definuje stabilitu mazání a ukazuje rozdíl mezi mezním a 

hydrodynamickým mazáním. Petroffův model předpokládá, že koeficient tření 𝑓 je přímo 

úměrný µN / P, což je zobrazeno v grafu vpravo od bodu C. Tato oblast je mazána tlustým 

filmem. To znamená, že nedochází ke kontaktu kov-kov. Povrchy jsou zcela odděleny 
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olejovým filmem. K dodržení tohoto předpokladu je nutné pro náš zkušební stav dodržet 

poměr, viz [1]. 

µ𝑁

𝑃
≥ 3.8 × 10−5 (2.32)  

Pokud se pohybujeme napravo od linky BA a zvýší se například teplota maziva, bude 

následně nižší viskozita a tím menší hodnota µN / P. Koeficient tření se snižuje, a tudíž se 

negeneruje tolik tepla. Proto se teplota zase sníží. Oblast vpravo od čáry BA tedy určuje 

stabilní mazání, protože změny jsou samoregulační. 

Vlevo od čáry BA by snížení viskozity zvýšilo tření. Tím by došlo ke zvýšení teploty a 

viskozita by se ještě více snížila. Takže oblast nalevo od linie BA představuje nestabilitu 

mazání. Malá viskozita, a tudíž malá hodnota poměru µN / P, znamená, že mazací film je 

velmi tenký, a že bude větší pravděpodobnost kontaktu kovu s kovem. Takže bod C 

představuje to, co je pravděpodobně začátek kontaktu kov-kov s tím, že µN / P se zmenšuje. 

Aktivní řízení může být ve funkci jen tehdy, jestliže mazání je stabilní. Regulační obvod 

je uzavřen (řízení vibrací zapnuto), když otáčky rotoru přestoupí mezní hodnotu, která je 

specifikována výše. 

Příkladem je postupná změna polohy středu ložiskového čepu při nárůstu rychlosti až 

na 5000 otáček za minutu. Mazání je nestabilní v rozmezí až do 1200 ot/min a je 

doprovázeno oscilací. Důvodem oscilace je změna rychlosti na 300 otáček za minutu po 

zapnutí motoru, protože není možné rotační otáčky plynule zvyšovat od nuly.  
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Obr. 2.8 - Postupný náběh motoru 

Hydrodynamické stabilní mazání je pro otáčky až 4000 ot/min. Při překročení této 

rychlosti nastává nestabilita pohybu typu „whirl“. Střed hřídele se dostane na vertikální střed 

ložiskového pouzdra a postupně se blíží ke středu tak, že excentricita postupně klesá na nulu. 
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2.3 Simulační model se dvěma ložisky 

Simulační model se dvěma ložisky byl analyzován hlavně proto, aby se zjistilo, jak 

ovlivňuje pohyb jednoho ložiska pohyb druhého ložiska. Hřídel zkušebního stavu je 

považována za tuhé těleso, a proto lze považovat konce polohových vektorů ležících na 

přímce shodné s osou hřídele. Úhly 𝜑𝑅𝑒 a 𝜑𝐼𝑚 vyjadřují sklony osy hřídele od osy 

ložiskového tělesa, které tvoří průsečík dvou kolmých rovin sloužících k promítnutí osy 

hřídele. Rovina, která se shoduje se skutečnou osou, je vodorovná, zatímco druhá rovina, 

která se shoduje s imaginární osou, je svislá. Úhel 𝜑𝑅𝑒 určuje sklon osy hřídele do vodorovné 

roviny od osy ložiskového tělesa, zatímco úhel 𝜑𝐼𝑚 určuje sklon osy hřídele do svislé roviny 

od osy ložiskového tělesa. [30] 

 

Obr. 2.9 - Sklon osy hřídele oproti ose ložisek  

Kombinace úhlů 𝜑𝑅𝑒 a 𝜑𝐼𝑚 tvoří komplexní proměnnou 𝚽. 

𝚽 = 𝜑𝑅𝑒 + 𝑗𝜑𝐼𝑚 (2.33)  

Podporu hřídele tedy tvoří dvě ložiska. Nechť r je polohový vektor těžiště hřídele a 𝑙1 a 

𝑙2 jsou vzdálenosti těžiště od ložisek. Síla 𝑭 musí být indexována podle ložisek. 

𝑭1 = 𝐾(𝒓1 − 𝒖1) + 𝐷(�̇�1 − �̇�1) − 𝑗𝐷𝜆𝛺(𝒓1 − 𝒖1) 

𝑭2 = 𝐾(𝒓2 − 𝒖2) + 𝐷(�̇�2 − �̇�2) − 𝑗𝐷𝜆𝛺(𝒓2 − 𝒖2) 

(2.34)  
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Souřadnice středu v ložiscích 1 a 2: 

𝒓1 = 𝒓 + 𝑙1(sin(𝜑𝑅𝑒) + 𝑗sin(𝜑𝐼𝑚)) ≈ 𝒓 + 𝑙1𝚽 

𝒓2 = 𝒓 − 𝑙𝟐(sin(𝜑𝑅𝑒) + 𝑗sin(𝜑𝐼𝑚)) ≈ 𝒓 − 𝑙𝟐𝚽 

(2.35)  

Rychlost středu v ložiscích 1 a 2: 

�̇�1 = �̇� + 𝑙1(�̇�𝑅𝑒 + 𝑗�̇�𝐼𝑚) ≈ �̇� + 𝑙1�̇� 

�̇�2 = �̇� − 𝑙2(�̇�𝑅𝑒 + 𝑗�̇�𝐼𝑚) ≈ �̇� − 𝑙𝟐�̇� 

(2.36)  

Pohybová rovnice: 

𝑀�̈� = 𝑀g + 𝑚𝑟𝑢𝜔2 exp(𝑗(𝜔𝑡 + 𝛿)) − 𝑭1 − 𝑭2 (2.37)  

kde 𝑀 je celková hmotnost rotoru a g je gravitační zrychlení.  

Síla nesymetrie, která je vytvořena nevyváženou hmotností 𝑚 namontovanou v 

poloměru 𝑟𝑢, působí v radiálním směru a má fázi 𝛿 v čase 𝑡 = 0. Hřídel otáčející se vysokou 

rychlostí otáčení může být považována za gyroskop. 

𝐴�̈� = 𝑙2𝑭2 − 𝑙1𝑭1 + 𝑗𝐶𝛺�̇� (2.38)  

kde 

 𝐴 – moment setrvačnosti hřídele kolem jeho osy 

𝐶 – moment setrvačnosti kolem osy, která je kolmá na osu hřídele 
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Obr. 2.10 - Simulační model se dvěma ložisky 

Na obrázku je zobrazen simulační model se dvěma ložisky. Některé spojnice bloků 

neodpovídají reálným signálům, ale komplexním polohovým vektorům s reálnou a 

imaginární částí. Simulační model obsahuje bloky pro převody mezi komplexním číslem a 

dvěma reálnými souřadnicemi. Pro přehlednost je model znázorněn jako subsystém. Jako 

vstup do simulačního modelu je úhlová rychlost 𝛺. Ta je vypočtena na základě zadání 

nárůstové rampy. Fáze pro převod na komplexní číslo je získána integrací úhlové rychlosti. 

Dále do subsystému vstupují akční veličiny, to znamená poloha a rychlost změny polohy, a 

to pro obě ložiska. Jsou to komplexní čísla, kde reálná část je hodnota pro osu x a imaginární 

část představuje hodnotu pro osu 𝑦. Dále obsahuje simulační schéma dva proporcionální 

regulátory polohy osy 𝑥 a y pro první ložisko. Výstupy z těchto regulátorů musí být opět 

převedeny na komplexní číslo. Je zde proto také subsystém, který počítá amplitudu a fázi a 

následně je převádí na komplexní číslo.    
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2.4 Určení parametrů simulačních modelů 

V této podkapitole bude popsána parametrizace simulačního modelu tak, aby výsledné 

průběhy polohy na ose 𝑥 a y při proměnné nárůstové rampě odpovídaly naměřeným 

průběhům. Na základě těchto získaných parametrů bude analyzováno chování zařízení pro 

testování aktivního potlačování vibrací v porovnání se simulací. Postup pro získání 

některých parametrů uvedl ve své disertační práci doktor Jaroslav Los. [8] Protože se 

mezitím změnily parametry skutečné soustavy, byly nalezeny tyto parametry znovu. Stejné 

zůstávají pochopitelně parametry, které jsou dány konstrukcí zařízení. Těmito parametry 

jsou hmotnost rotoru, která je rovna 1,46 𝑘𝑔 a poloviční maximální vůle mezi rotorem a 

ložiskovým pouzdrem, která je rovna 60 µm. Pro simulační model se dvěma ložisky je nutno 

znát ještě délku hřídele mezi středy obou ložisek, která je rovna 0,2 metru. S tím souvisí i 

momenty setrvačnosti. Moment setrvačnosti hřídele kolem své osy je 0,0006 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 a 

moment setrvačnosti kolem osy, která je kolmá na osu hřídele je 0,008 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2. Ostatní 

parametry nelze bez dostatečné analýzy měření určit úplně přesně, nýbrž jenom 

experimentálně nebo na základě výpočtu. Mezi tyto parametry se řadí přípustný zbytkový 

nevývažek, tuhost a tlumení olejového filmu a parametr 𝜆.  

Na pravé straně pohybové rovnice působí gravitační síla a síla od zbytkového 

přípustného nevývažku, kterou označme jako 𝑈𝑝𝑒𝑟.  

𝑀�̈� + 𝐷�̇� + (𝐾 − 𝑗𝐷𝜆𝛺)𝒓 = 𝑭𝑔 + 𝑚𝑟𝑢𝛺2𝑒(𝑗𝛺𝑡) (2.39)  

Přípustný zbytkový nevývažek vyjadřuje, jak přesné je vyvážení rotoru. Pro určení 

tohoto parametru je nutné rotor zařadit do skupiny, která udává stupeň jakosti vyvážení podle 

normy ČSN ISO 1940-1. Tato hodnota je získána na základě zvolené skupiny G1 pro pohony 

brusných strojů podle zmíněné normy. Použitá hodnota pro simulační model a pracovní 

otáčky je 0,000001549 𝑘𝑔 ∙ 𝑚, viz [8]. Tento parametr příliš neovlivňuje stabilitu hřídele, 

protože je jeho hodnota příliš malá. 

2.4.1 Určení tuhosti a tlumení 

Pro analytické stanovení tuhosti a tlumení olejového filmu byly použity dva přístupy. 

Vychází se z předpokladu známých kritických otáček, které byly získány experimentálně na 

základě mnoha měření. Prvním přístupem je získání těchto parametrů podle systému 

Muszynské [13]. To vychází z dříve popsaných rovnic, na základě kterých lze radiální tuhost 
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dopočítat. Z dřívějších experimentů bylo zjištěno, že tuhost olejového filmu K nejvíce 

ovlivňuje vznik nestability. Pro výpočet této tuhosti lze vyjít z rovnice: 

𝜔𝑘𝑟𝑖𝑡
2 =  

𝐾

𝑀
 

𝐾 =  𝑀𝜔𝑘𝑟𝑖𝑡
2  

(2.40)  

Z autospektra naměřeného signálu byla zjištěna kritická frekvence. 

 

Obr. 2.11 – Průběh výchylky a autospektrum pro zjištění kritické frekvence 
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Výsledná radiální tuhost při kritické frekvenci 10 Hz tedy bude: 

 𝐾 =  1,46 ∙ (2𝜋 ∙ 10)2 = 5764 𝑁/𝑚 (2.41)  

 Tlumení olejového filmu je získáno zavedením poměru mezi tlumením a tuhostí. 

Velikost tohoto poměru je zvolena takto: 

𝐷 =
𝐾

2
=

5764  

2
= 2882 𝑁/𝑚𝑠−1 (2.42)  

Nevýhodou tohoto modelu je, že parametry modelu nelze vypočítat z rozměrů ložisek a 

vlastností mazacího oleje. Proto byl zvolen ještě jeden přístup, který by tyto vlastnosti 

zahrnoval. Předpokladem je získání matic tuhosti a tlumení pro pohybovou rovnici, která je 

odvozena ze zápisu modelu podle Muszynské v kartézském souřadnicovém systému. 

𝑀�̈�(𝑡) + 𝐷�̇�(𝑡) + 𝐾𝑥(𝑡) + 𝐷𝜆𝛺𝑦(𝑡) = 𝐹𝑥(𝑡) 

𝑀�̈�(𝑡) + 𝐷�̇�(𝑡) − 𝐷𝜆𝛺𝑥(𝑡) + 𝐾𝑦(𝑡) = 𝐹𝑦(𝑡) 
(2.43)  

V maticovém zápisu: 

[
𝑀 0
0 𝑀

] [
�̈�(𝑡)

�̈�(𝑡)
] + [

𝐷 0
0 𝐷

] [
�̇�(𝑡)

�̇�(𝑡)
] + [

𝐾 +𝐷𝜆𝛺
−𝐷𝜆𝛺 𝐾

] [
𝑥(𝑡)

𝑦(𝑡)
] = [

𝐹𝑥(𝑡)

𝐹𝑦(𝑡)
] (2.44)  

kde matice tuhosti označme C: 

C=[
𝐾 +𝐷𝜆𝛺

−𝐷𝜆𝛺 𝐾
] = [

𝐶𝑥𝑥 𝐶𝑥𝑦

𝐶𝑦𝑥 𝐶𝑦𝑦
] (2.45)  

A matici tlumení označme B: 

B=[
𝐷 0
0 𝐷

] = [
𝐵𝑥𝑥 𝐵𝑥𝑦

𝐵𝑦𝑥 𝐵𝑦𝑦
] (2.46)  

Systém je popsán dvěma pohybovými rovnicemi. Proto je celkově systém čtvrtého řádu 

a může být nestabilní, jak bylo zmíněno při analýze stability. 

Výpočet jednotlivých koeficientů matic vychází z řešení Reynoldsovy rovnice. 

1

𝑅2

𝜕

𝜕𝜃
(ℎ3

𝜕𝑝

𝜕𝜃
) +

𝜕

𝜕𝑥
(ℎ3

𝜕𝑝

𝜕𝑥
) = 6𝜇𝛺

𝜕ℎ

𝜕𝜃
+ 12𝜇

𝜕ℎ

𝜕𝑡
 (2.47)  

kde 

𝑅 – poloměr kluzného ložiska 

𝜃 – úhel popisující umístění na obvodu ložiska 

ℎ – tloušťka olejového filmu 

𝑝 – tlak mazacího oleje 
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𝜇 – dynamická viskozita 

𝛺 – úhlová rychlost 

Reynoldsova rovnice vychází z následujících předpokladů:  

 Mazivo se řídí Newtonovým zákonem viskozity a je nestlačitelné. 

 Síly setrvačnosti olejového filmu jsou zanedbatelné. 

 Viskozita maziva je konstantní a dodávka je kontinuální. 

 Předpokládá se, že film je tak tenký, že tlak je konstantní po celé tloušťce filmu. 

 Hřídel a ložisko jsou tuhé. 

 

Obr. 2.12 - Průřez hydrodynamického ložiska 

Výpočet koeficientů matic tuhosti a tlumení nebyl řešen v rámci této práce. Byla 

dostupná již vypočtená tabulka, která měla vypočtené koeficienty matic tuhosti a tlumení 

pro otáčky od 0 do 13500 s krokem 1500 pro ložisko, které je použito v experimentálním 

zařízení VŠB-TUO. Koeficienty modelu byly vypočteny s použitím numerického řešení 

metodou konečných objemů při malém kruhovém pohybu osy čepu ložiska. 
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Obr. 2.13 - Vykreslená interpolovaná závislost koeficientů matic B a C 

Byl vytvořen simulační model pro test matic tuhosti a tlumení s interpolací mezi 

známými body.  

 

Obr. 2.14 - Simulační model pro jedno ložisko s přepínačem pro volbu matic B a C podle řešení 

Reynoldsovy rovnice nebo podle Muszynské 
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Na obrázku je vykresleno porovnání průběhů simulace při použití koeficientů tuhosti a 

tlumení vypočtených podle Muszynské a koeficientů získaných řešením Reynoldsovy 

rovnice. Simulace byla prováděna při nárůstu otáček s rampou se sklonem 25 otáček za 

sekundu a s rozsahem měření do 6000 otáček za sekundu. 

 

Obr. 2.15 - Porovnání simulací s koeficienty matic B a C získanými řešením rovnic podle Muszynské 

(čárkované průběhy) a podle Reynoldse (plné průběhy) 

Takto nepřímo zjištěné velikosti koeficientů pomohou predikovat radiální tuhost 

ložiska. Vykreslená závislost má vztažen souřadnicový systém pro výchylku 𝑥 a y k nule. 

 

Obr. 2.16 - Porovnání měření a simulace s výpočtem matic B a C oběma způsoby 
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2.4.2 Výsledky simulace 

Pro simulaci byly parametry modelu ještě upraveny tak, aby se simulovaný průběh co 

nejvíce podobal průběhu naměřenému. Simulační parametry byly použity pro oba simulační 

modely (s jedním ložiskem a se dvěma ložisky). 

 𝐾0 =  5764 N/m  Základní tuhost olejového filmu 

 𝐷0 =  2882 N/ms−1  Základní tlumení olejového filmu 

 𝜆0 =  0,6    Základní poměr mezi 𝜔𝑘𝑟𝑖𝑡/𝛺𝑘𝑟𝑖𝑡 

 𝑒 =  60 µm   Poloviční max. vůle  

 𝑛 =  6    Mocnina nárůstu nestability 

 𝑀 =  1,46 kg   Hmotnost rotoru 

 𝑈𝑝𝑒𝑟 =  0.000001549 kg ∙ m Přípustný zbytkový nevývažek 

Na základě těchto parametrů byly prováděny simulace. 
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Obr. 2.17 - Naměřený průběh (vlevo) a simulovaný průběh (vpravo) rozběhu bez regulace 

Na obrázku je vidět průběh simulace (vlevo) a reálného měření (vpravo). Nestabilita 

vzniká okolo 3000 otáček za minutu a je způsobená porušením olejového filmu v ložisku. 

Tímto bylo ověřeno, že průběh simulované výchylky odpovídá reálnému měření.  

Na následujícím obrázku je porovnání výsledků simulace získaných pomocí modelu 

s jedním ložiskem a se dvěma ložisky. Získané průběhy jsou téměř shodné. 
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Obr. 2.18 - Porovnání simulace s jedním (vlevo) a dvěma (vpravo) ložisky 

Dále byl vykreslen orbit při rozběhu simulace. Je zde vidět, že se rotor po startu 

přibližuje ke středu a následně se rozkmitá. Stejně tak se chová rotor i v reálném systému. 

 

Obr. 2.19 - Orbit při rozběhu simulace 

Obě osy na obrázcích mají stejný rozsah, avšak simulace má střed souřadnic v 0 a reálné 

měření má střed posunutý vzhledem k tomu, že se měří výchylky obvodu rotoru. Jak již bylo 

zmíněno, tuhost olejového filmu nejvíce ovlivňuje vznik nestability. Naopak tlumení 

olejového filmu nemá na vznik nestability zásadní vliv. Ovlivňuje jen způsob, jakým 

nestabilita narůstá. Následná simulace to vystihuje vykreslením orbitu při různých 

hodnotách tlumení. 
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Obr. 2.20 - Vliv tlumení D na vznik nestability 

Pro porovnání je zde uveden ještě průběh výchylky v čase pro nejmenší a největší 

hodnotu tuhosti. Menší hodnota způsobuje pozvolnější náběh nestability. 
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Obr. 2.21 - Porovnání vzniku nestability pro D = 500 (vlevo) a D = 5000 (vpravo) 

Následující simulací bude posouzen vliv otáčení jednoho ložiska na druhé ložisko a to 

tak, že pohyblivé pouzdro druhého ložiska bude ve stabilní poloze 𝒖2 a poloha pouzdra 

prvního ložiska se bude měnit. Proměnná poloha 𝒖1 odpovídá otáčení rychlostí 40 rad/s s 

amplitudou 5 µm. 

 

Obr. 2.22 - Pohyblivé pouzdro ložiska (vlevo) a pevná poloha druhého ložiska (vpravo) 
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Bylo prokázáno, že otáčení hřídele v pohyblivém ložisku nemá vliv na polohu hřídele v 

druhém ložisku. To nejvíce vystihují vykreslené orbity. 

 

Obr. 2.23 - Orbity pro pohyblivé pouzdro (vlevo) a pevné pouzdro ložiska (vpravo) 
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3 Filtry 

Jelikož je v disertační práci použit filtr typu pásmová propust a dále Kalmanův filtr, 

bude následovat podrobnější popis těchto dvou filtrů. Kalmanův filtr zde má funkci filtrace 

otáček, které jsou velmi nepřesné zejména ve vyšších otáčkách, protože ubývá počet vzorků 

na otáčku. Kalmanův filtr časový průběh otáček vyhlazuje, a tak umožňuje plynule 

přestavovat střed propustného pásma filtru. Prvním zpřesněním při vyhodnocování otáček 

je interpolace hodnot mezi vzorky podle průseku spojnice mezi vzorky a trigrovací hladiny. 

Pásmový filtr má funkci takovou, že v regulačním obvodu filtruje pouze pásmo, ve kterém 

vzniká nestabilita. Filtr zvyšuje odstup signálu od šumu. Akční zásahy jsou méně citlivé na 

složky poruchy mimo pásmo kolem kritické frekvence pro stabilitu. Efekt pásmového filtru 

odpovídá snížení úrovně šumu v signálu zpětné vazby nebo zvýšení počtu bitů převodníku. 

Na toto řešení byl přijat evropský patent [27] a představuje významnou inovaci klasické 

proporcionální regulace. Regulační obvod aktivního potlačování vibrací se tedy snaží 

regulovat pouze v tomto úzkém frekvenčním pásmu kolem rezonanční frekvence rotoru. To 

by mělo mít za následek nižší vibrace, a tedy i nižší hluk a lepší poměr odstupu signálu od 

šumu. Ve skutečnosti je vliv běžného P regulátoru a pásmového filtru manuálně nastavitelný. 

Tato práce experimentálně prokázala jako první funkceschopnost tohoto zdokonalení 

regulace.  

3.1 Pásmová propust 

Pásmový filtr neboli pásmová propust patří mezi digitální filtry. Propustné pásmo filtru 

je omezeno horní a spodní frekvencí. Pro potřeby regulačního obvodu aktivního tlumení 

vibrací je použit pásmový filtr druhého řádu, aby nevnášel do zpětnovazební smyčky 

zbytečně velké fázové zpoždění. První řád nelze již z principu použít, a naopak čím vyšší 

řád, tím větší zde vzniká nežádoucí zpoždění, což lze dokázat vykreslením amplitudo-fázové 

frekvenční charakteristiky. Tento filtr bude taktéž laditelný. Umožní tedy dynamicky měnit 

střední frekvenci propustného pásma. 

Laditelný pásmový filtr 2. řádu má Laplaceův přenos s komplexní proměnnou 𝑠 = 𝑗𝜔. 

𝐺(𝑠) =
𝑌(𝑠)

𝑋(𝑠)
= 𝐾

𝑇0𝑠

𝑇0
2𝑠2 + 2𝜉𝑇0𝑠 + 1

 (3.1)  

𝜔 =
1

𝑇0
,    𝜔 = 2𝜋𝑓𝑊𝐻𝐼𝑅𝐿 (3.2)  
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kde je 𝐾 – zesílení 

 𝑇0 – časová konstanta, 

 𝜉 – poměrné tlumení. 

 

Obr. 3.1 – Frekvenční charakteristiky pásmového filtru 2. řádu (zleva ξ = 0,05; ξ = 0,5; ξ = 1)   

Na obrázku jsou vykresleny tři průběhy amplitudo-fázové frekvenční charakteristiky 

pro zesílení 𝐾 = 1 a časovou konstantu 𝑇0 = 1 a tři různé parametry tlumení ξ. Zesílení je 

pro úhlovou frekvenci 𝜔 = 1/𝑇 jednotkové a pro ostatní frekvence nižší. Pro úhlovou 

frekvenci 𝜔 = 0 a  𝜔 → ∞ je zesílení nulové. Šířka propustného frekvenčního pásma je 

závislá na poměrném tlumení filtru 𝜉. 

 

Obr. 3.2 – Vykreslení pásmového filtru v lineárních souřadnicích (zleva ξ = 0,05; ξ = 0,5; ξ = 1)   

Pro porovnání byly také vykresleny průběhy pro stejné parametry tlumení 𝜉 v lineárních 

souřadnicích.  
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Nyní bude potřeba získat diskrétní přenos a také diferenční rovnici pásmového filtru. 

Z této rovnice pak bude vycházet realizace subsystému v řídicím systému CompactRIO. 

Diskrétní přenos lze získat pomocí bilineární transformace založené na lichoběžníkovém 

pravidle. Tato transformace převádí oblast komplexní proměnné „s“ do oblasti komplexní 

proměnné „z“. Zavedením substituce za komplexní proměnnou s je nalezen požadovaný 

diskrétní přenos. [22] 

𝑠 =
2

𝑇𝑆

1 − 𝑧−1

1 + 𝑧−1
 (3.3)  

kde 𝑇𝑆 je vzorkovací frekvence. 

 

Obr. 3.3 - Princip bilineární transformace 

Pro spojité systémy je stabilní oblast záporná polorovina komplexní roviny „s“ a pro 

diskrétní systémy je to jednotková kružnice. Důležité je také zaměřit se na frekvenční oblast 

převodu. Po zavedení substituce za komplexní proměnnou „s“ a „z“ lze psát: 

𝑧 =
1 −

𝑇𝑆

2
𝑠

1 +
𝑇𝑆

2
𝑠

|

𝑠=𝑗Ω

→  |𝑧| =
|1 − 𝑗

𝑇𝑆

2
Ω|

|1 + 𝑗
𝑇𝑆

2
Ω|

= 1  

𝑠 =
2

𝑇𝑆

1 − 𝑧−1

1 + 𝑧−1
|

𝑧=𝑒−𝑗𝜔𝑇𝑆; 𝑠=𝑗Ω

→  𝑗Ω =
2

𝑇𝑆

1 − 𝑒−𝑗𝜔𝑇𝑆

1 + 𝑒−𝑗𝜔𝑇𝑆
 

(3.4)  

 

𝑗Ω 
Im 

Re 

„s“ 
𝑗 

Im 

Re 

„z“ 

1 

𝑠 =
2

𝑇𝑆

1 − 𝑧−1

1 + 𝑧−1
 

𝑧 =
1 −

𝑇𝑆

2
𝑠

1 +
𝑇𝑆

2
𝑠
 

𝑒−𝑗𝜔 
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Po vynásobení pravé strany konstantou a úpravách dostaneme: 

 𝑗Ω
𝑇𝑆

2
=

𝑗𝑒
𝑗𝜔𝑇𝑆

2

2𝑗 (1 − 𝑒−𝑗𝜔𝑇𝑆)

𝑒
𝑗𝜔𝑇𝑆

2

2
(1 + 𝑒−𝑗𝜔𝑇𝑆)

=
𝑗𝑠𝑖𝑛 (

𝜔𝑇𝑆

2
)

cos (
𝜔𝑇𝑆

2
)

= 𝑗 𝑡𝑔 (
𝜔𝑇𝑆

2
) (3.5)  

Výsledný vztah mezi frekvenčními pásmy po převodu bilineární transformací: 

Ω
𝑇𝑆

2
=  𝑡𝑔 (

𝜔𝑇𝑆

2
) (3.6)  

Bilineární transformace mapuje nekonečný interval frekvence Ω na konečný interval 

frekvence 𝜔, což vede ke zkreslení. Tomuto zkreslení se říká „frequency warping“. 

 

Obr. 3.4 - Frequency warping – zkreslení frekvence po transformaci 

Tomuto jevu lze čelit zavedením korekčního faktoru 𝐾𝐾, díky němuž lze zavést korekci 

pro vybranou tzv. prewarping frekvenci 𝑓𝑝. 

 

Obr. 3.5 - Korekce frekvenčního zkreslení 

Ω = 𝜔 

Zkreslení frekvence  

„s“ 

„z“ 

𝜔𝑇𝑆

2
 

Ω
𝑇𝑆

2
 

+
𝜋

2
 

−
𝜋

2
 

Ω = 𝜔 

„s“ 

„z“ 

𝜔𝑇𝑆

2
 

Ω
𝑇𝑆

2
 

+
𝜋

2
 

−
𝜋

2
 

𝐾𝐾Ω
𝑇𝑆

2
=  𝑡𝑔 (

𝜔𝑇𝑆

2
) 

𝜋
𝑓𝑝

𝑓𝑠
 

2𝜋𝑓𝑝

𝑇𝑆

2
= 𝜋

𝑓𝑝

𝑓𝑠
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Tato korekce má největší význam u Notch filtru, který má za úkol vyfiltrovat přesně 

jednu danou frekvenci. U pásmového filtru to má význam v tom, že bude korigována 

frekvence, kterou má filtr propouštět. Samozřejmě je zde širší frekvenční pásmo dané 

tlumením. Zavedením korekčního faktoru dostaneme výsledný tvar substituce komplexní 

proměnné „s“, která slouží pro bilineární transformaci do oblasti komplexní proměnné „z“.  

Substituce s korekčním faktorem je dána vztahem: 

𝑠 =
2

𝐾𝐾𝑇𝑆

1 − 𝑧−1

1 + 𝑧−1
 (3.7)  

Diskrétní přenos má potom tento tvar: 

𝐺∗(𝑧) =
𝑌(𝑧)

𝑋(𝑧)
=

𝐾𝑇0
2

𝐾𝐾𝑇𝑆

1 − 𝑧−1

1 + 𝑧−1

𝑇0
2 (

2
𝐾𝐾𝑇𝑆

1 − 𝑧−1

1 + 𝑧−1)
2

+ 2𝜉𝑇0
2

𝐾𝐾𝑇𝑆

1 − 𝑧−1

1 + 𝑧−1 + 1

 (3.8)  

Pro výpočet korekčního faktoru je nutné znát frekvenci zlomu filtru 1/𝑇0. Pak lze psát 

takzvanou frekvenci zkreslení.  

𝑓𝑝 =
1

2𝜋𝑇0
 (3.9)  

Po dosazení do vztahu mezi frekvencemi: 

𝐾𝐾𝑇𝑆 = 2𝑇0𝑡𝑔 (
𝑇𝑆

2𝑇0
) (3.10)  

Diskrétní přenosová funkce filtru je dána vztahem: 

𝐺∗(𝑧) =
𝑌(𝑧)

𝑋(𝑧)
=

𝑏0 − 𝑏2𝑧−2

𝑎0 + 𝑎1𝑧−1 + 𝑎2𝑧−2
=

𝑏0𝑧2 − 𝑏2

𝑎0𝑧2 + 𝑎1𝑧 + 𝑎2
 (3.11)  
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Jednotlivé koeficienty přenosové funkce lze rozepsat takto: 

𝑏0 = 𝑏2 = 4𝐾𝑇0
2𝑡𝑔 (

𝑇𝑆

2𝑇0

) 

𝑎0 = (4𝑇0
2 + 8𝜉𝑇0

2𝑡𝑔 (
𝑇𝑆

2𝑇0

) + 4𝑇0
2 [𝑡𝑔 (

𝑇𝑆

2𝑇0

)]
2

) 

𝑎1 = (8𝑇0
2 [𝑡𝑔 (

𝑇𝑆

2𝑇0

)]
2

− 8𝑇0
2) 

𝑎2 = (4𝑇0
2 − 8𝜉𝑇0

2𝑡𝑔 (
𝑇𝑆

2𝑇0

) + 4𝑇0
2 [𝑡𝑔 (

𝑇𝑆

2𝑇0

)]
2

) 

(3.12)  

Z tohoto diskrétního přenosu lze vykreslit amplitudo-fázovou frekvenční charakteristiku 

a porovnat spojitý a diskrétní filtr. Z charakteristiky je evidentní, že funkce diskrétního filtru 

je totožná jako funkce spojitého filtru. Průběhy amplitudo-fázové frekvenční charakteristiky 

byly vykresleny pro zesílení K = 1, časovou konstantu 𝑇0 = 1 a poměrné tlumení 𝜉 = 0,05. 

 

Obr. 3.6 - Porovnání spojitého a diskrétního filtru 



VŠB-TU Ostrava  Ing. Miroslav Pawlenka 

 

_________________________________________________________________________ 

Využití mikropočítačů pro řízení systémů s rychlou odezvou v reálném čase  57 

Diskrétní přenos byl následně převeden do oblasti času. Tím byla získána diferenční 

rovnice pásmového filtru, který je potřeba pro vytvoření algoritmu v řídicím systému 

CompactRIO. 

𝑦𝑛 =
1

𝑎0
(𝑏0𝑥𝑛 − 𝑏2𝑥𝑛−2 − 𝑎1𝑦𝑛−1 − 𝑎2𝑦𝑛−2) (3.13)  

U jednotlivých koeficientů je dosazen za časovou konstantu tento vztah: 

𝜔 =
1

𝑇0
,    𝜔 = 2𝜋𝑓𝑊𝐻𝐼𝑅𝐿 

𝑇0 =
1

2𝜋𝑓𝑊𝐻𝐼𝑅𝐿
 

(3.14)  

Výsledný tvar koeficientů: 

𝑏0 = 𝑏2 =
𝐾𝑡𝑔(𝜋𝑇𝑆𝑓𝑊𝐻𝐼𝑅𝐿)

𝜋2𝑓𝑊𝐻𝐼𝑅𝐿
2  

𝑎0 =
1 + 2𝜉𝑡𝑔(𝜋𝑇𝑆𝑓𝑊𝐻𝐼𝑅𝐿) + [𝑡𝑔(𝜋𝑇𝑆𝑓𝑊𝐻𝐼𝑅𝐿)]2

𝜋2𝑓𝑊𝐻𝐼𝑅𝐿
2  

𝑎1 =
2[𝑡𝑔(𝜋𝑇𝑆𝑓𝑊𝐻𝐼𝑅𝐿)]2 − 2

𝜋2𝑓𝑊𝐻𝐼𝑅𝐿
2  

𝑎2 =
1 − 2𝜉𝑡𝑔(𝜋𝑇𝑆𝑓𝑊𝐻𝐼𝑅𝐿) + [𝑡𝑔(𝜋𝑇𝑆𝑓𝑊𝐻𝐼𝑅𝐿)]2

𝜋2𝑓𝑊𝐻𝐼𝑅𝐿
2  

(3.15)  

3.1.1 Rozptyl pro spojitý čas 

Dalším krokem ověření funkce tohoto filtru je přivedení bílého šumu na jeho vstup a 

výpočet rozptylu po průchodu filtrem ve spojitém čase. Nyní bude ukázáno odvození a 

výpočet integrálu pro výpočet rozptylu na výstupu 𝜎𝑦
2, který vychází z literatury [23]: 

𝜎𝑦
2 =

1

2𝜋
∫ 𝐺𝑥𝑦(𝑗𝜔)𝐺𝑥𝑦(−𝑗𝜔)𝑆𝑥𝑥(𝜔)𝑑𝜔

+∞

−∞

 (3.16)  

Kde 𝑆𝑥𝑥(𝜔) je výkonová spektrální hustota, která je pro bílý šum konstantní a je rovna 

𝜎𝑥
2. Je tedy potřeba určit poměr rozptylů na výstupu ke vstupu. 
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Obr. 3.7 – Rozptyly na vstupu a výstupu filtru v případě bílého šumu 

Koeficienty filtru v čitateli označme jako 𝐵(𝑠) a ve jmenovateli jako 𝐴(𝑠). Pak lze psát: 

𝐴(𝑠) = 𝑇0
2𝑠2 + 2𝜉𝑇0𝑠 + 1 = 𝑎0𝑠2 + 𝑎1𝑠 + 𝑎2 

𝐵(𝑠) = 𝐾𝑇0𝑠 = 𝑏0𝑠 

𝑎0 = 𝑇0
2, 𝑎1 = 2𝜉𝑇0, 𝑎2 = 1, 𝑏0 = 𝐾𝑇0   

(3.17)  

Po zavedení substituce 𝑠 = 𝑗𝜔 má přenos filtru tvar: 

𝐺(𝑗𝜔) =
𝑗𝐾𝑇0𝜔

−𝑇0
2𝜔2 + 𝑗2𝜉𝑇0𝜔 + 1

 

𝜔 =
1

𝑇0
, 𝐺 (𝑗

1

𝑇0
) =

𝐾

2𝜉
 

(3.18)  

Integrál pro výpočet rozptylu se po substituci změní na: 

𝜎𝑦
2 = 𝜎𝑥

2
1

2𝜋
∫ 𝐺𝑥𝑦(𝑠)𝐺𝑥𝑦(−𝑠)𝑑𝑠

+∞

−∞

 (3.19)  

Obecný vztah pro výpočet integrálu ve spojitém čase: 

𝐼𝑛 =
1

2𝜋𝑗
∫

𝐶(𝑠)

𝐴(𝑠)𝐴(−𝑠)
𝑑𝑠 =

+∞

−∞

1

2𝜋
∫

𝐶(𝑗𝜔)

𝐴(𝑗𝜔)𝐴(−𝑗𝜔)
𝑑𝜔

+∞

−∞

 (3.20)  

Čitatel uvnitř integrálu je roven vztahu: 

𝐶(𝑠) = 𝐵(𝑠)𝐵(−𝑠) = ∑ ∑ 𝑏𝑖𝑏𝑘𝑠𝑖+𝑘(−1)𝑘

𝑛−1

𝑘=0

𝑛−1

𝑖=0

 (3.21)  

Protože je filtr druhého řádu (n=2): 

𝐶(𝑠) = ∑ ∑ 𝑏𝑖𝑏𝑘𝑠𝑖+𝑘(−1)𝑘

2−1

𝑘=0

2−1

𝑖=0

= 𝐾𝑇0𝑠(−𝐾𝑇0𝑠) 

𝐶(𝑠) = −𝐾2𝑇0
2𝑠2 = 𝑐0𝑠2,     𝑐0 = −𝐾2𝑇0

2,     𝑐1 = 0 

(3.22)  

𝐺𝑥𝑦(𝑠) 

𝜎𝑦
2 𝜎𝑥

2 
Bílý šum 
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Velikost integrálu je 

𝐼𝑛 =
(−1)𝑛+1

2𝑎0

𝑁𝑛

𝐷𝑛
 (3.23)  

kde jmenovatel a čitatel představují determinanty 

𝐷𝑛 = |

𝑑11 𝑑12 … 𝑑1𝑛

𝑑21 𝑑22 … 𝑑2𝑛

… … … …
𝑑𝑛1 𝑑𝑛2 … 𝑑𝑛𝑛

| 𝑁𝑛 = |

𝑐0 𝑑12 … 𝑑1𝑛

𝑐1 𝑑22 … 𝑑2𝑛

… … … …
𝑐𝑛−1 𝑑𝑛2 … 𝑑𝑛𝑛

|

𝐷2 = |
𝑑11 𝑑12

𝑑21 𝑑22
| 𝑁2 = |

𝑐0 𝑑12

𝑐1 𝑑22
|

 (3.24)  

s jednotlivými prvky 

𝑑𝑚𝑟 = {
𝑎2𝑚−𝑟; 0 ≤ 2𝑚 − 𝑟 ≤ 𝑛
0; 2𝑚 − 𝑟 < 0,   2𝑚 − 𝑟 > 𝑛

 

𝑑11 = {
𝑎2−1; 0 ≤ 2 − 1 ≤ 2
0; 2 − 1 < 0,   2 − 1 > 2

= 𝑎1 

𝑑22 = {
𝑎4−2; 0 ≤ 4 − 2 ≤ 2
0; 4 − 2 < 0,   4 − 2 > 2

= 𝑎2 

𝑑21 = {
𝑎4−1; 0 ≤ 4 − 1 ≤ 2
0; 4 − 1 < 0,   4 − 1 > 2

= 0 

𝑑12 = {
𝑎2−2; 0 ≤ 2 − 2 ≤ 2
0; 2 − 2 < 0,   2 − 2 > 2

= 𝑎0 

(3.25)  

Po dosazení do determinantů: 

𝐷2 = |2𝜉𝑇0 𝑇0
2

0 1
| = 2𝜉𝑇0     𝑁2 = |−𝐾2𝑇0

2 𝑇0
2

0 1
| = −𝐾2𝑇0

2 (3.26)  

Nyní lze dosadit do vztahu pro výpočet velikosti integrálu, což představuje poměr 

rozptylů pásmového filtru na vstupu a výstupu: 

𝐼2 =
𝜎𝑦

2

𝜎𝑥
2

=
𝐾2

4𝜉𝑇0
 (3.27)  

Maximální zesílení pásmového filtru při rezonanci je toto: 

𝐺 (𝑗
1

𝑇0
) =

𝑗𝐾

−1 + 𝑗2𝜉 + 1
=

𝐾

2𝜉
 (3.28)  
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Kdyby nebyl použit pásmový filtr, bylo by zesílení nutné nastavit pro proporcionální 

člen regulátoru, který by pásmový filtr nahradil. Rozptyl vstupního šumu na výstupu 

proporcionálního členu by se zvětšil s druhou mocninou, tj. (
𝐾

2𝜉
)

2
 krát. 

S pásmovým filtrem je to jen 
𝐾2

4𝜉𝑇0
 krát. Poměr obou poměrů je 𝜉 𝑇0⁄ . Rozptyl šumu 

omezuje filtr 𝜉 𝑇0⁄  krát. Efekt filtru je takový, že ostatní šum mimo frekvence naladění filtru 

se do akční veličiny nedostane. Chod by měl být tišší. 

Protože šířka propustného pásma závisí na poměrném tlumení 𝜉, lze vykreslit závislost 

poměru rozptylů na změnu tlumení 𝜉. 

 

Obr. 3.8 – Velikost poměru rozptylů v závislosti na tlumení ξ 

Pro vykreslení průběhu poměru rozptylů byly hodnoty K a 𝑇0 nastaveny na 1. Tyto 

hodnoty ovlivňují amplitudu filtrovaného signálu.  

3.1.2 Rozptyl pro diskrétní čas 

Obdobným způsobem jsou odvozeny rovnice pro diskrétní systémy. Integrál pro 

výpočet rozptylu diskrétního filtru: 

𝜎𝑦
2 =

1

2𝜋𝑗
∮ 𝐺𝑥𝑦(𝑧)𝐺𝑥𝑦(𝑧−1)𝑆𝑥𝑥(𝑧)𝑑𝑧

𝑐1

 (3.29)  

kde 𝑐1 je křivka uzavírající póly integrované funkce (Cauchyho věta). 
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Diskrétní přenosová funkce filtru je dána vztahem (3.11). Přenos lze po substituci zapsat 

v tomto tvaru: 

𝐺(𝑧) =
𝐵(𝑧)𝐶(𝑧)

𝐴(𝑧)𝐷(𝑧)
 

𝐴(𝑧) = 𝑎0𝑧2 + 𝑎1𝑧 + 𝑎2, 𝐵(𝑧) = 𝑏0𝑧2 − 𝑏2, 𝐶(𝑧) = 𝐷(𝑧) = 1 

(3.30)  

Pro pásmový filtr druhého řádu lze určit parametry pro výpočet kvadratického kritéria 

z tabulky, viz [23]. 

𝛾0 =
𝑏0𝑏2

𝑎0
;      𝛾1 =

𝑏0𝑏1 + 𝑏1𝑏2

𝑎0
−

𝑎1𝑏0𝑏2

𝑎0
2 ;  

𝛾2 =
𝑏0

2 + 𝑏1
2 + 𝑏2

2

𝑎0
−

𝑎2𝑏0𝑏2 + 𝑎1(𝑏0𝑏1 + 𝑏1𝑏2)

𝑎0
2 +

𝑎1
2𝑏0𝑏2

𝑎0
3 ; 

(3.31)  

Výsledný integrál má tvar: 

𝐼2 = |

𝛾0 𝑎1 𝑎0

 𝛾1 𝑎2 + 𝑎0 0
𝛾2 𝑎1 𝑎0

| |

𝑎2 𝑎1 𝑎0

 𝑎1 𝑎2 + 𝑎0 0
𝑎0 𝑎1 𝑎2

|

−1

 

𝐼2 =
(𝑎2 + 𝑎0)(𝑎2𝛾0 − 𝑎0𝛾2) + 𝑎1𝛾1(𝑎0 − 𝑎2)

(𝑎2 − 𝑎0)(𝑎2 − 𝑎1 + 𝑎0)(𝑎2 + 𝑎1 + 𝑎0)
 

(3.32)  

Závislost poměru rozptylů na poměrném tlumení má pro diskrétní systém tyto průběhy, 

které jsou vykresleny pro deset vzorkovacích period, které se zvyšují od 0 s krokem 0,1 do 

1 vteřiny. 

 
Obr. 3.9 - Vykresleny poměry rozptylů při zvyšující se Ts 

Z obrázku lze pozorovat, že čím větší je vzorkovací frekvence, tím větší je poměr 

rozptylů filtru. 

𝜉 
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3.1.3 Testování pásmové propusti 

Frekvence 𝑓
𝑊𝐻𝐼𝑅𝐿

, při které vzniká nestabilita typu „whirl“ a na kterou se ladí pásmový 

filtr, je závislá na frekvenci otáčení hřídele. Konstanta, kterou se násobí frekvence otáčení 

rotoru, je získána experimentálně 

𝑓
𝑊𝐻𝐼𝑅𝐿

= (0,42 𝑎ž 0,48)𝑓
𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟

 (3.33)  

přičemž byla pro převod vybrána hodnota 0,45.  

Jelikož je v Simulinku model aktivního řízení kluzných ložisek v časové oblasti, musí 

se Laplaceův přenos převést na diskrétní impulsní odezvu. Po převodu je dán matematický 

model filtru touto diferenciální rovnicí: 

𝑦′′ = (2𝜋𝑓𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ 0,45)2 [
𝐾

2𝜋𝑓𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ 0,45
𝑥′ −

2𝜉

2𝜋𝑓𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ 0,45
𝑦′ − 𝑦] (3.34)  

Místo frekvence 𝑓
𝑊𝐻𝐼𝑅𝐿

 je již dosazen vztah 0,45 ∗ 𝑓𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟. 

 

Obr. 3.10 - Vytvořený model pásmového filtru v Simulinku 

Filtr byl v Matlabu Simulinku testován tak, že na vstup byl přiveden bílý šum a 

frekvence otáčení rotoru byla zadána konstantou. 
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Obr. 3.11 - Autospektrum bílého šumu 

Nastavená doba simulace byla 60 sekund a vzorkovací frekvence 5 kHz. U autospektra 

bílého šumu je vidět, že jeho frekvenční rozsah je od 0 Hz do 2,5 kHz. Zadaná konstanta 

frekvence rotoru je dána jako 1000 Hz. Výsledná frekvence, na kterou bude filtr naladěn, je 

tedy dána vztahem (0,42 𝑎ž 0,48)𝑓𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 a pro zvolenou konstantu 0,45 se jedná o frekvenci 

450 Hz. Simulace byla provedena pro 3 různé parametry poměrného tlumení filtru 𝜉 a pro 

zesílení 𝐾 = 50. 

Pro 𝜉 =  0,2: 

 

Obr. 3.12 - Autospektrum pro ξ = 0,2 
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Obr. 3.13 - CPB spektrum pro ξ = 0,2 

Při nastaveném parametru poměrného tlumení 𝜉 =  0,2 je z obrázku autospektra a 1/3 

oktávového CPB spektra vidět, že filtr propouští jen úzké frekvenční pásmo. 

Pro 𝜉 =  0,1: 

 

Obr. 3.14 - Autospektrum pro ξ = 0,1 
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Obr. 3.15 – CPB spektrum pro ξ = 0,1 

Při snížení 𝜉 z hodnoty 0,2 na hodnotu 0,1 došlo k zúžení šířky propustného 

frekvenčního pásma. Stejně tak tomu bylo při snížení poměrného tlumení na hodnotu 0,05.  

Pro 𝜉 =  0,05: 

 

Obr. 3.16 - Autospektrum pro ξ = 0,05 
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Obr. 3.17 – CPB spektrum pro ξ = 0,05 

Z průběhů frekvenčních spekter je tedy patrné, že při snižujícím se parametru 

poměrného tlumení filtru 𝜉 se snižuje šířka propustného pásma filtru. Filtrovaná frekvence 

odpovídá zadané frekvenci.  

Dalším parametrem, který ovlivňuje vlastnosti simulace, je zesílení 𝐾. Nemá sice vliv 

na šířku propustného pásma ani na kvalitu filtrace, ale na svislou osu, na níž je efektivní 

hodnota signálu. Pokud se zesílení sníží z hodnoty 50 na hodnotu 10, projeví se to jen na 

svislé ose, jak lze porovnat na obrázcích (Obr. 3.16) a (Obr. 3.18). 

 

Obr. 3.18 - Autospektrum pro ξ = 0,05 a K = 10 
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Dále bylo třeba otestovat, zda se filtr opravdu automaticky přelaďuje. Na vstup tedy 

místo konstantní frekvence byla přivedena rampa, která od počáteční frekvence 1000 Hz za 

60 sekund simulace roste na hodnotu 2500 Hz. Frekvence, na kterou se bude ladit filtr, je 

tedy od 450 Hz do 1125 Hz. 

 

Obr. 3.19 - Přelaďování filtru v čase 

Na obrázku 3.19 je vykresleno 1/3 oktávové CPB spektrum. Je vidět, že se filtr v čase 

přelaďoval v zadaném frekvenčním pásmu. Byla tak potvrzena teoretická funkčnost 

pásmového filtru. 

Pásmový filtr byl otestován na simulačním modelu ložiska. Parametry simulačního 

modelu byly nalezeny tak, aby odpovídaly naměřeným datům zkušebního stavu. Při měření 

vznikala nestabilita okolo 3000 ot/min a s regulací okolo 8000 ot/min. Parametry simulace 

již byly nalezeny v dřívějších kapitolách. Jediné, co zde bylo přidáno, je simulace s regulací. 

Zesílení proporcionálního regulátoru bylo nalezeno experimentálně tak, že bylo postupně 

zvyšováno, dokud byl regulační obvod stabilní. Tímto bylo nalezeno kritické zesílení. 

Zesílení pro proporcionální regulátor bylo zvoleno jako polovina kritického zesílení. 
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Obr. 3.20 - Bez regulace – nestabilita okolo 3000 ot/min a s P regulací okolo 8300 ot/min 

Při zapojení pásmového filtru do regulačního obvodu se otáčky simulačně dostaly až na 

daleko vyšší hodnoty. Jelikož v simulačním schématu není vytvořena simulace chování 

piezoaktuátorů, je zde jen popsán vliv volby parametrů proporcionálního regulátoru a 

pásmového filtru na kvalitu regulace. U regulace jen s proporcionálním regulátorem platí, 

že čím více se zvyšuje zesílení, tím více se posouvá hranice nestability pro otáčky. 

Samozřejmě s ohledem na kritické zesílení, po jehož překročení se stává regulační obvod 

nestabilní. Na vykresleném průběhu bylo zvoleno takové zesílení, aby průběh odpovídal 

naměřenému průběhu z experimentů. Regulace s pásmovým filtrem byla posuzována tak, že 

proporcionální regulátor měl nastaveno nulové zesílení, aby výsledky regulace s pásmovým 

filtrem neovlivňoval. Bylo zjištěno, že při menší hodnotě relativního tlumení 𝜉 vzniká 

nestabilita později a postupně se rozšiřuje pásmo, ve kterém rotor v ložisku kmitá. U vyšší 

hodnoty tlumení toto pásmo prakticky ihned odpovídá hodnotě, která se rovná vůli rotoru 

v ložisku. Parametr zesílení působí na regulační obvod obdobně jako u samotného 

proporcionálního regulátoru. Se zvyšujícím se zesílením se taktéž posouvá pásmo nestability 

do vyšších otáček a po překročení kritického zesílení se rotor rozkmitá. 
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K=0,5 a ξ=0,05

K=0,75 a ξ=0,05 K=0,75 a ξ=0,2

K=0,5 a ξ=0,2

K=1 a ξ=0,05 K=1 a ξ=0,2

 

Obr. 3.21 – Testování regulace s pásmovým filtrem 
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3.2 Kalmanův filtr 

Kalmanův filtr je matematický aparát, který odstraňuje šum z měřeného signálu 

v oblasti času, což je výhoda oproti jiným algoritmům filtrace, kdy je nutné signál nejprve 

převést do frekvenční oblasti pomocí Fourierovy transformace. Je tedy možné získat 

užitečnou složku signálu z naměřeného signálu ovlivněného aditivním šumem, který může 

být jak deterministický, tak stochastický [22], [34].  

Aplikace Kalmanova filtru se snaží odhadnout stav x diskrétního procesu, který je 

popsán rovnicemi: 

 Diferenční rovnice modelu procesu 

𝒙(𝑘) = 𝑨(𝑘)𝒙(𝑘 − 1) + 𝑩(𝑘)𝒖(𝑘) + 𝒗1(𝑘) (3.35)  

 Rovnice modelu měření 

𝒚(𝑘) = 𝑯(𝑘)𝒙(𝑘) + 𝒗𝟐(𝑘) (3.36)  

kde 𝑨 stavový model přenosu systému (n x n) 

  𝑩 model řízení 

  𝑯 model pozorování (𝑚 × 𝑛) 

  𝒙 vektor stavových proměnných 

  𝒚 měřená veličina ovlivněná aditivním šumem 

  𝒖 vektor vstupů 

  𝒗1 vektor procesního šumu 

  𝒗𝟐 vektor šumu měření 

Předpokládá se, že vektory 𝒗1 a 𝒗𝟐 jsou na sobě nezávislé a pocházejí z normálního 

rozdělení pravděpodobnosti s nulovou střední hodnotou. 

𝑝(𝒗1)~𝑁(𝟎, 𝑸(𝑘)) (3.37)  

𝑝(𝒗𝟐)~𝑁(𝟎, 𝑹(𝑘)) (3.38)  

kde 𝑸 kovarianční matice 

  𝑹 kovarianční matice 
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Kovarianční matice 𝑸 a 𝑹 jsou definovány pomocí korelační funkce: 

𝑝𝐸{𝒗1(𝑛)𝒗1
𝑻(𝑘)} = {

𝑸(𝑛),
𝟎,      

   
𝑛 = 𝑘
𝑛 ≠ 𝑘

 (3.39)  

𝐸{𝒗𝟐(𝑛)𝒗𝟐
𝑻(𝑘)} = {

𝑹(𝑛),
𝟎,      

   
𝑛 = 𝑘
𝑛 ≠ 𝑘

 (3.40)  

Vzájemná nezávislost je vyjádřena rovnicí: 

𝐸{𝒗𝟏(𝑛)𝒗𝟐
𝑻(𝑘)} = 𝟎 𝑝𝑟𝑜 𝑣š𝑒𝑐ℎ𝑛𝑎 𝑛 𝑎 𝑘 (3.41)  

Samotná filtrace se skládá z predikce a korekce. Jak již tyto názvy napovídají, u predikce 

není nutné znát novou hodnotu. Vyhodnocení proběhne na základě naměřených dat. Když 

už je získán výsledek nového měření, pak se provede korekce. Fáze predikce se nazývá a 

priori a fáze korekce se nazývá a posteriori, viz [22], [34]. 

Fáze predikce: 

�̂�(𝑘|𝑘 − 1) = 𝑨(𝑘)�̂�(𝑘 − 1|𝑘 − 1) + 𝑩(𝑘)𝒖(𝑘) (3.42)  

𝑷(𝑘|𝑘 − 1) = 𝑨(𝑘)𝑷(𝑘 − 1|𝑘 − 1)𝑨𝑇(𝑘) + 𝑸(𝑘) (3.43)  

Fáze korekce: 

�̃�−(𝑘) = 𝒚(𝑘) − 𝑯(𝑘)�̂�(𝑘|𝑘 − 1) (3.44)  

𝑺(𝑘) = 𝑯(𝑘)𝑷(𝑘|𝑘 − 1)𝑯𝑇(𝑘) + 𝑹(𝑘) (3.45)  

𝑲(𝑘) = 𝑷(𝑘|𝑘 − 1)𝑯𝑇(𝑘)𝑺−1(𝑘) (3.46)  

�̂�(𝑘|𝑘) = �̂�(𝑘|𝑘 − 1) + 𝑲(𝑘)�̃�−(𝑘) (3.47)  

𝑷(𝑘|𝑘) = 𝑬 − 𝑲(𝑘)𝑯(𝑘)𝑷(𝑘|𝑘 − 1) (3.48)  

Rovnice (3.42) vyjadřuje predikci vektoru stavových proměnných (a priori) a rovnice 

(3.43) odhad matice kovariance (a priori). Ve fází korekce vyjadřuje rovnice (3.44) vektor 

sledovaných odchylek (a posteriori), rovnice (3.45) odhad matice kovariance vektoru 

sledované odchylky (a posteriori), rovnice (3.46) slouží pro získání vektoru optimálního 

Kalmanova zesílení, (3.47) pro zpřesnění odhadu vektoru stavových proměnných a rovnice 

(3.48) vyjadřuje zpřesnění matice očekávané kovariance.   
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Obr. 3.22 - Grafická interpretace algoritmu Kalmanova filtru [22] 

Ve fázi predikce se hledá optimální odhad stavového vektoru 𝒙(𝑘) minimalizací MSE 

(mean square error) s použitím známých vzorků do vzorku 𝑘 − 1. V druhé fázi se odhad 

koriguje tím, že je známá hodnota aktuálního vzorku 𝑘.  

3.2.1 Aplikace Kalmanova filtru 

Kalmanův filtr je součástí regulačního obvodu pro testování aktivního tlumení vibrací. 

Vystupuje ve fázi měření otáček, které jsou vstupem do pásmového filtru určeného pro 

zkvalitnění regulace. Otáčky se měří z impulsů, které se vzorkují s vzorkovací frekvencí 𝑓𝑉𝑍. 

Jsou vypočteny na základě časových intervalů mezi impulsy.  

𝑅𝑃𝑀 =
1

𝑉𝑧𝑜𝑟𝑒𝑘(𝑘) − 𝑉𝑧𝑜𝑟𝑒𝑘(𝑘 − 1)
∙ 𝑓𝑉𝑍 ∙ 60 [𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛] (3.49)  

Pro nejnižší otáčky bylo změřeno skoro 2 tisíce impulsů a pro 14 tisíc otáček jen 37 

impulsů. Určitým zpřesněním je interpolace hodnot mezi vzorky podle průseku spojnice 

mezi vzorky a trigrovací hladiny.  

Časový krok (predikce)  Krok měření (korekce) 

1) Odhah a priori 

�̂�(𝑘|𝑘 − 1) = 𝑨(𝑘)�̂�(𝑘 − 1|𝑘 − 1) + 

+𝑩(𝑘)𝒖(𝑘) 

2) Kovarianční matice chyby odhadu 

   𝑷(𝑘|𝑘 − 1) = 𝑨(𝑘)𝑷(𝑘 − 1|𝑘 − 1)𝑨𝑇(𝑘) + 

+𝑸(𝑘) 

 1) Kalmanovo zesílení 

𝑲(𝑘) = 𝑷(𝑘|𝑘 − 1)𝑯𝑇(𝑘) ∙ 

∙ (𝑯(𝑘)𝑷(𝑘|𝑘 − 1)𝑯𝑇(𝑘) + 𝑹(𝑘))
−𝟏

 

2) Odhad a posteriori 

  �̂�(𝑘|𝑘) = �̂�(𝑘|𝑘 − 1) + 

+𝑲(𝑘)(𝒚(𝑘) − 𝑯(𝑘)�̂�(𝑘|𝑘 − 1)) 

3) Kovarianční matice chyby odhadu 

𝑷(𝑘|𝑘) = 𝑬 − 𝑲(𝑘)𝑯(𝑘)𝑷(𝑘|𝑘 − 1) 

𝑘 + 1 → 𝑘 

 

Počáteční odhad Počáteční odhad 
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Obr. 3.23 - Využití lineární interpolace 

Kalmanův filtr je aplikován ve dvou režimech. Prvním je režim, při kterém nabíhají 

otáčky na žádanou hodnotu. Proto je potřeba definovat model pro lineární funkci. V další 

fázi jsou již otáčky na konstantní hodnotě. K tomu je proto taktéž potřeba znát matematický 

popis. [21] 

Model pro lineární funkci 

Pro aplikaci Kalmanova filtru je nejprve zapotřebí definovat stavový vektor. První 

složkou vektoru je průměrná rychlost otáčení za časový přírůstek ∆𝑡𝑛. Další složkou je míra 

zvýšení nebo snížení rychlosti otáčení změnou otáček za sekundu. 

𝒙𝑛 = [
𝑥𝑛

�̇�𝑛
] (3.50)  

Míra zvýšení nebo snížení rychlosti otáčení stroje se mění náhodně v malém intervalu. 

Náhodné změny dané rychlosti jsou modelovány proměnnou 𝑢𝑛, která patří do normálního 

rozdělení pravděpodobnosti. [21] 

Rovnice modelu procesu a rovnice modelu měření pak vypadají takto: 

𝑥𝑛 = 𝑥𝑛−1 + �̇�𝑛−1∆𝑡𝑛 + 𝑢𝑛∆𝑡𝑛 

�̇�𝑛 = �̇�𝑛−1 + 𝑢𝑛 

𝑦𝑛 = 𝑥𝑛 + 𝑣2,𝑛 

(3.51)  

V maticovém zápisu: 

𝒙𝑛 = 𝑨𝒙𝑛−1 + 𝒗1,𝑛 

𝑦𝑛 = 𝐇𝒙𝑛 + 𝑣2,𝑛 
(3.52)  
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kde: 

𝑨𝑛 = [
1 ∆𝑡𝑛

0 1
] , 𝑮𝑛 = [

∆𝑡𝑛

1
] , 𝑯 = [1 0], 𝒗1,𝑛 = 𝑮𝑛𝑢𝑛 

Předpokladem je, že šum 𝒗1,𝑛 má normální rozdělení s nulovou střední hodnotou. 

Kovarianční matice 𝑸𝑛 má tvar, viz [21]: 

𝑸𝑛 = [
∆𝑡𝑛

2 ∆𝑡𝑛

∆𝑡𝑛 1
] 𝜎𝑣

2 (3.53)  

Jak lze z rovnic poznat, parametry matic a vektorů budou v každém kroku upřesňovány.  

Model pro konstantu 

Také pro model, který je určen pro filtrování konstanty ovlivněné šumem, se 

předpokládá normální rozdělení s nulovou střední hodnotou. 

Rovnice modelu procesu a rovnice modelu měření mají tento tvar: 

𝑥𝑛 = 𝑥𝑛−1 + 𝑣1,𝑛 

𝑦𝑛 = 𝑥𝑛 + 𝑣2,𝑛 
(3.54)  

Oproti modelu pro lineární funkci, kde vystupovaly matice modelu procesu 𝑨 a matice 

pozorování 𝑯, jsou zde místo těchto matic konstanty kde: 

𝐴 = 1,    𝐻 = 1 

Hodnota rozptylu měřeného šumu 𝑅 se může odhadnout. Naopak hodnota parametru 𝑄 

umožňuje měnit chování filtrace. Předpokladem pro aplikaci filtru je, že jsou obě tyto 

hodnoty známy. Počáteční hodnota stavu �̂�(0|0) může být libovolná. Počáteční hodnota 

rozptylu 𝑷(0|0) závisí na tom, jak je odhad přesný. Když je odhad �̂�(0|0) absolutně přesný, 

pak 𝑷(0|0) je rovno nule. [21] 

3.2.2 Výsledek filtrace a porovnání parametrů 

Nyní budou popsány výsledky algoritmu Kalmanova filtru na naměřených datech. Data 

byla importována do Matlabu, kde byl algoritmus Kalmanova filtru analyzován. Největší 

šum se vyskytuje ve vysokých otáčkách. Proto jsou pro větší přehlednost vykreslena jen data 

od 11 500 do 13 000 otáček za minutu.  
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Obr. 3.24 - Naměřená data (vlevo) a detail od 11 500 otáček (vpravo) 

Po použití Kalmanova filtru je průběh velmi dobře vyhlazen, jak dokládá následující 

obrázek. 

 

Obr. 3.25 - Odhad hodnoty otáček pomocí Kalmanova filtru 

Odchylka průběhu z Kalmanova filtru od naměřených dat je ovlivněna kovariančními 

maticemi 𝑅 a 𝑄. Matice 𝑅 v tomto případě není maticí, ale skalární hodnotou, kterou lze 

označit jako 𝑟. První průběh ukazuje porovnání naměřených a vyfiltrovaných otáček při 

hodnotách 𝜎𝑣
2 = 0,0001 a 𝑟 = 0,0001. 
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Obr. 3.26 - Průběh otáček naměřených (vlevo) a výsledek z KF (vpravo), r=0,0001  

Druhý průběh je vykreslen pro hodnoty parametrů 𝜎𝑣
2 = 0,0001 a 𝑟 = 0,1. 

 

Obr. 3.27 - Průběh otáček naměřených (vlevo) a výsledek z KF (vpravo), r=0,1 

Porovnání parametrů a jejich závislost je vykreslena na obrázku 3.28. Je zde porovnání 

pro dva různé parametry 𝑟 (hodnota 0,0001 a hodnota 0,1). Při nižší hodnotě tohoto 

parametru kopíruje průběh více původní měření. Naopak se snižující se hodnotou 𝜎𝑣
2, která 

je na obrázku označena jako 𝑞, je výsledný signál lépe filtrován. 
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Obr. 3.28 - Porovnání změny parametrů r a 𝝈𝒗
𝟐 

Na základě předchozích průběhů odhadu otáček je dokázáno, že při použití daného 

algoritmu se při přechodu z lineární funkce ve tvaru rampy na konstantní hodnotu vyskytuje 

při určitém nastavení parametrů 𝜎𝑣
2 a 𝑟 překmit. Pokud je potřeba tento překmit odstranit, 

je možno realizovat kombinaci algoritmu pro lineární funkci s algoritmem pro náhodnou 

konstantu. Přepnutí těchto dvou algoritmů se provádí v okamžiku, kdy je dosaženo žádané 

hodnoty otáček.  
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Obr. 3.29 - Výsledný průběh získaný kombinací algoritmů 

Na následujícím obrázku je při těchto nastavených parametrech simulace vykreslena 

odchylka filtrovaného signálu od naměřených dat. Díky tomuto grafu lze konstatovat, že 

data jsou nejvíce ovlivněna aditivním šumem ve vysokých otáčkách, kde odchylka od 

naměřených dat dosahuje až 33 otáček za minutu. 

 

Obr. 3.30 - Odchylka filtrovaného signálu od naměřených dat 
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4 Popis řízení zkušebního stavu a experimenty 

Jak napovídá název, disertační práce se zabývá využitím mikropočítačů pro řízení 

systémů s rychlou odezvou. Předtím, než bude popsáno nasazení řídicího systému 

CompactRIO, je třeba se zmínit o původním způsobu řízení. Důvodem je, že na něm taktéž 

byly testovány některé algoritmy, které jsou součástí zadání disertační práce, jako například 

Kalmanův filtr pro úpravu signálu otáček a taktéž automaticky přeladitelný pásmový filtr.  

Původně bylo aktivní tlumení vibrací prováděno v signálovém procesoru dSPACE. 

Signálový procesor dSPACE je osazen procesorovou kartou DS1005. Jako vstupně / 

výstupní rozhraní je použita karta DS2211, která umožňuje vykonávání operací v reálném 

čase. Komunikace mezi procesorem a procesorovou kartou je realizována pomocí sběrnice 

PHS (peripherial high-speed bus). Tato karta je navržena zejména pro HIL simulace řídicích 

jednotek pro automobilový průmysl a obsahuje jak analogové, tak digitální vstupy a výstupy, 

vstupy pro měření frekvence, pulsně šířkovou modulaci a další. Výhodou dSPACE je 

programování úloh v softwaru MATLAB Simulink. K vizualizaci dat pak je dostupný 

nástroj Control Desk. 

Do řídicího systému dSpace jsou zavedeny tyto I/O signály: 

 Kapacitní snímače výchylky v ose x a y pro každé ložisko 

 Piezoaktuátory v ose x a y pro každé ložisko 

 Laserový snímač otáček 

Tyto signály jsou také připojeny paralelně do jednotky PULSE firmy Brüel & Kjær, 

která slouží pro měření a ukládání dat. Ten se skládá ze softwarového prostředí PULSE 

LabShop a hardwarové jednotky. 

Samotného ovládání frekvenčního měniče a relátek pro spínání bylo realizováno pomocí 

aplikace vytvořené ve SCADA systému Control Web 5. 
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Obr. 4.1 - Aplikace v Control Desku 

 

Obr. 4.2 - Aplikace v Control Web 5 

Control Web 5 tedy komunikuje pomocí OPC komunikace s frekvenčním měničem, 

kterému posílá mimo jiné hlavně žádané otáčky a rampu pro zrychlení a zpomalení. Na 

fyzické úrovni je frekvenční měnič propojen s PC pomocí USB kabelu a v PC je vytvořen 

virtuální sériový port. O předávání dat se stará software CT OPC Server, který poskytuje 

výrobce měniče. Výměna dat mezi měničem a tímto softwarem probíhá pomocí protokolu 

Modbus RTU.  

Druhá sériová komunikace je mezi Control Web 5 a spínací jednotkou, ve které je 

jednočipový mikroprocesor. Tato jednotka má za úkol spínat jednotlivá relé, které mají 

význam: 

 Relé pro řízení směru vpravo 

 Relé pro řízení směru vlevo 

 Blokování měniče 

 Zapnutí mazacího agregátu 
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Podrobněji je komunikace se spínací jednotkou a frekvenčním měničem popsána 

v kapitole, která se zabývá nahrazením původních hardwarových a softwarových komponent 

řídicím systémem CompactRIO. Celá struktura řízení a monitorování pak vypadá takto: 

 

Obr. 4.3 - Struktura komunikace mezi jednotlivými zařízeními 

4.1 Nasazení CompactRIO a LabVIEW 

Důvodem nasazení platformy CompactRIO byla hlavně snaha o sjednocení 

softwarových komponent a použití řídicího systému, který by byl vhodný pro průmysl svou 

robustností a byl by za přijatelnou cenu. To vše tato platforma spolu se softwarem LabVIEW 

splňuje. 

CompactRIO patří k hlavním produktům firmy National Instruments. 

Charakteristickými vlastnostmi jsou malé rozměry, velká odolnost, a hlavně velký výpočetní 

výkon, který je dán dvěma výpočetními jednotkami, a to real-time procesorem pro 

komunikaci a zpracování signálů a programovatelným hradlovým polem FPGA (Field 

Programmable Gate Array). Pomocí FPGA lze dosáhnout vysoké vzorkovací frekvence, 

časování a spouštění přímo na hardwarové úrovni, což je pro danou aplikaci velice důležité. 

 

Obr. 4.4 - Vnitřní struktura CompactRIO, [15] 
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Programovatelné hradlové pole (FPGA) je připojeno přímo ke vstupům a výstupům 

modulů. To je velmi výhodné zejména pro velmi rychlý přenos dat a jejich zpracování a 

synchronizaci. FPGA pak předává data do real-time procesoru a naopak. Díky tomuto 

zpracování je velmi vhodný pro aplikace určené k velmi rychlému řízení a filtraci signálu, 

které jsou využity v této práci. Největší výhodou hradlových polí FPGA je bezesporu 

determinismus a velká spolehlivost. Proto se využívá také pro hardwarové blokování nebo 

spouštění.  

Programování řidicího systému CompactRIO se provádí v LabVIEW (Laboratory 

Virtual Instruments Engineering Workbench). To se používá nejen pro tyto řídicí systémy, 

ale také pro desktopové aplikace, které se používají v mnoha různých odvětvích. Příkladem 

mohou být systémy pro analýzu obrazu, systémy pro měření a zpracování signálů, ale také 

běžné průmyslové řízení a vizualizace technologických procesů. Hovoříme zde o takzvané 

virtuální instrumentaci. Ta umožňuje nahradit většinou drahý hardware pomocí softwaru. 

Jednou z předností LabVIEW je blokové (grafické) programování. Toto programování je 

docela názorné, avšak při složitějších algoritmech je nutností rozmyslet si uspořádání bloků, 

popřípadě vytvořit takzvaný subsystém. Tímto způsobem se vytváří také aplikace pro FPGA. 

Samotné programování těchto hradlových polí je docela náročné a u jiných výrobců těchto 

čipů je samozřejmostí dobrá znalost nižšího programovacího jazyka. Avšak u LabVIEW se 

softwarovým modulem LabVIEW FPGA lze tyto aplikace vytvářet stejně jako kterékoliv 

jiné pomocí bloků. Způsob programování a podrobnější popis FPGA bude v kapitole, která 

obsahuje popis vytváření algoritmu pro regulační obvod aktivního potlačování vibrací. 

Pro připojení k zařízení CompactRIO se využívá nástroje NI MAX (Measurement                  

& Automation Exprorer). Zde lze zařízení vyhledat a nakonfigurovat, popřípadě nainstalovat 

softwarové moduly nebo ovladače.  

Použité CompactRIO 9030 je založeno na platformě NI Linux Real Time OS. Tento 

robustní řídicí systém nabízí SDHC slot a mnoho různých portů pro připojení, včetně dvou 



VŠB-TU Ostrava  Ing. Miroslav Pawlenka 

 

_________________________________________________________________________ 

Využití mikropočítačů pro řízení systémů s rychlou odezvou v reálném čase  83 

Gigabit Ethernet, dvou USB portů, a dvou sériových portů.  K tomuto systému je možné 

připojit čtyři moduly (vstupy, výstupy nebo speciální moduly). Skládá se z: 

 1.33 GHz Dual-Core CPU 

 1 GB DRAM 

 4 GB uložiště 

 Kintex-7 70T FPGA 

 sloty pro moduly 

 

Obr. 4.5 - cRIO 9030 

 

Obr. 4.6 - Analogové I/O moduly 

Vstupní analogová karta NI-9215 má tyto parametry: 

 diferenční kanály, rychlost vzorkování 100 kS/s každý kanál  

 Měřicí rozsah ±10 V, 16-bit rozlišení 

 Pracovní rozsah teplot od 40 °C do 70 °C 

Výstupní analogová karta NI-9263 má tyto parametry: 

 kanály, rychlost vzorkování 100 kS/s každý kanál  

 Měřicí rozsah ±10 V, rozlišení 16-bit  

 Pracovní rozsah teplot od 40 °C do 70 °C  
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Obr. 4.7 - Struktura CompactRIO 9030, [15] 

K řídicímu systému CompactRIO byly v rámci této práce přepojeny signály ze 

signálového procesoru dSPACE. Pro správnou funkci aktivního potlačování vibrací na 

daném testovacím zařízení bylo nutné zajistit vzorkovací frekvenci alespoň 5000 Hz, která 

byla nastavena v dSPACE.  

4.1.1 Způsoby programování 

V první fázi testování spolupráce zařízení pro aktivní potlačování vibrací a systému 

CompactRIO bylo nutné vytvořit a otestovat algoritmus regulace při nastavené vzorkovací 

frekvenci 5000 Hz. Prvním přístupem bylo vytvořit celou aplikaci v real-time procesoru a 

nastavit skenovací cyklus na 200 µs. Tímto přístupem se však nepodařilo dosáhnout 

požadovaných výsledků, protože skenovací cyklus real-time procesoru nebyl 

deterministický, ale pohyboval se v intervalu okolo zadané hodnoty 200 µs. Velikost 

intervalu se lišila složitostí programu. Při použití složitých algoritmů pro filtraci signálu 
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otáček dosahovala až na dvojnásobek. Tento přístup je tedy nevhodný a nefunkční a ani 

s ním nebylo původně počítáno. 

Druhým přístupem, který byl při pořízení systému CompactRIO předpokládán, bylo 

využití programovatelných hradlových polí FPGA. Tímto deterministickým přístupem 

nebylo problém skenovacího cyklu 5000 Hz dosáhnout. Při testování byla odzkoušena i 

vzorkovací frekvence 10x větší (50 kHz), což bylo taktéž bez úspěšné. Těchto vzorkovacích 

frekvencí se podařilo dosáhnout, i když byl pro FPGA použit datový typ reálných čísel 

s pohyblivou řádovou čárkou. Při použití čísel s pevnou řádovou čárkou by bylo dosaženo 

ještě větší úspory času na úkor složitosti programování a nastavování řádu každého čísla 

zvlášť. Výhodou programování bylo taktéž vytvoření grafického rozhraní souběžně 

s blokovým programováním systému CompactRIO. 

 

Obr. 4.8 - Struktura komunikace mezi jednotlivými zařízeními 

Byl rovněž nahrazen systém Control Web 5, který sloužil pro sériovou komunikaci se 

spínacím modulem a komunikací s frekvenčním měničem. Vše je nyní uděláno v softwaru 

LabVIEW. Byl zachován jen software od výrobců frekvenčního měniče CT OPC Server, 

který pomocí OPC komunikace předává data dále do aplikace v LabVIEW. 
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Obr. 4.9 - Rozhraní pro aktivní tlumení vibrací 

 

Obr. 4.10 - Rozhraní pro ovládání testovacího zařízení 

4.1.2 Komunikace s frekvenčním měničem 

Komunikace s frekvenčním měničem je fyzicky realizována sériovou linkou. K počítači 

je měnič připojen pomocí USB kabelu, který emuluje pomocí nainstalovaných ovladačů 

sériový port. Software CT OPC Server prostřednictvím této linky zprostředkovává OPC 

komunikaci mezi počítačem a měničem (emuluje komunikace protokolem Modbus). Byl 

použit stejný konfigurační soubor jako u původního řešení. Tento XML soubor byl do 
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konfiguračního programu naimportován. Předpokladem pro správnou funkci bylo nastavení 

správného portu a parametrů sériové komunikace. Po nahrání konfiguračního souboru je 

nutné OPC server restartovat.  

 

Obr. 4.11 - Konfigurační okno CT OPC Serveru 

Samotné vytvoření XML souboru probíhá pomocí souboru v Microsoft Excel. Tento 

soubor je součástí instalace CT OPC Serveru. Stačí předvyplnit konfigurační tabulku 

komunikovaných proměnných, jako jsou například adresa zařízení, adresa parametru, popis, 

zda je vlastnost pro čtení i zápis a podobně. Takto předvyplněná tabulka je pomocí makra 

exportována do XML souboru.  

V LabView bylo přistupováno k jednotlivým proměnným na OPC serveru pomocí 

URL. Tvar adresy URL lze zjistit přímo pomocí nástroje LabView pro zobrazení dostupných 

OPC serverů. 

 

Obr. 4.12 - Zjištění URL pro proměnnou v OPC serveru 
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K jednotlivým proměnným je přistupováno cyklicky. Principem je, že v každém cyklu 

se inkrementuje proměnná, podle které se navazuje spojení s příslušným kanálem. Ta je 

otevřena pro zápis. Po zápisu se spojení uzavře a zobrazí se příslušný kód v případě chyby. 

 

Obr. 4.13 - Zápis proměnných v OPC serveru 

Proměnné se tedy jen zapisují. Ve vývojovém prostředí byly přednastaveny výchozí 

hodnoty pro proud, jmenovité napětí, účiník, minimální otáčky a jmenovité otáčky. Tyto 

parametry není třeba měnit. Nejdůležitější parametry, které jsou využity u ovládání motoru 

z frekvenčního měniče, jsou maximální otáčky, na které má motor najet, a rampy zrychlení 

a zpomalení.  

4.1.3 Komunikace se spínacím modulem 

V LabView byla taktéž řešena komunikace se spínacím modulem, který slouží pro 

ovládání jednotlivých relé pro blokování chodu, změnu směru otáčení, popřípadě sepnutí 

mazacího agregátu. 
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Obr. 4.14 - Poslání příkazu sériovou komunikací do spínací jednotky 

Spínací jednotku představuje jednočipový mikroprocesor řady PIC od firmy Microchip 

Technology s převodníkem USB na sériovou linku. Je zde realizován jednoduchý 

komunikační protokol, kdy každý z povelů reprezentuje jeden bit v poli. Toto pole bitů se 

převádí na celé číslo, které se odesílá po sériové komunikaci. Následující tabulka uvádí 

význam jednotlivých bitů. 

Tabulka 1 - Význam jednotlivých bitů sériové komunikace 

Bit Význam Převod na celé číslo 

0 Zapnutí čerpadla 1 

1 Uvolnění frekvenčního měniče 2 

2 Blokování rozběhu 4 

3 Otáčení vpravo 8 

4 Otáčení vlevo 16 

Z tabulky je patrné, že se odesílá 1 byte, kde jednotlivé povely jsou součtem celých čísel 

příslušných k daným povelům. 
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4.1.4 Předávání dat z FPGA do real-time procesoru 

Posledním softwarovým a hardwarovým modulem, který byl původně nasazen a byl 

nahrazen platformou CompactRIO, je PULSE spolu se softwarovým modulem pro jeho 

ovládání PULSE Labshop. Průběhy lze nyní zaznamenávat přímo do vnitřní paměti řídicího 

systému CompactRIO.  

Jelikož celý regulační algoritmus běží v FPGA, bylo nutné vytvořit rozhraní pro 

předávání dat z FPGA do real-time procesoru. Bylo využito přímého přístupu do paměti 

DMA. Při použití DMA lze snadno přenášet hodnoty signálu vzorkovaného vysokou 

rychlostí z paměti FPGA do paměti hostitelského počítače s operačním systémem reálného 

času, a to s minimálními požadavky na využití CPU. Velmi efektivní je použití vyrovnávací 

paměti FIFO (First In – First Out) v režimu DMA z toho důvodu, že FPGA automaticky 

přenáší data do paměti hostitelského počítače prostřednictvím sběrnice PCI. 

 

Obr. 4.15 - Předávání dat pomocí DMA 

Ve vizualizaci bylo vytvořeno rozhraní, kde se zadá jméno souboru a po stisknutí 

tlačítek start ukládání a stop ukládání jsou uloženy průběhy všech požadovaných veličin.  
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Obr. 4.16 - Princip čtení paměti FIFO – část softwaru pro ukládání dat 

Po stisknutí tlačítka „Ukládat“ se nejprve vytvoří reference na FPGA objekt. Je 

vyvolána metoda z real-time procesoru, která ovlivní program v FPGA. Spustí se tedy 

ukládání do paměti a na straně real-time procesoru se data začnou vyčítat. Po vytvoření této 

reference je vytvořen soubor, do kterého se data cyklicky ukládají do doby, než je stisknuto 

tlačítko „Stop“. Jednotlivé ukládané veličiny je možno sledovat přímo v grafu.  

 

Obr. 4.17 - Rozhraní pro ukládání dat 

Samotná paměť FIFO byla přidána do struktury programu. Tam byl nastaven typ FIFO 

paměti na „Target to Host – DMA“, což je dříve popsaný mechanismus přímého přístupu do 

paměti. Následně bylo potřeba zvolit požadovaný počet prvků k vyčítání a jejich datový typ. 

Pro přístup k souborům lze použít web server. Druhým způsobem může být ukládání 

přímo na USB flash disk. Data se ukládají se vzorkovací frekvencí 1 kHz. Jsou uchovávány 

tyto průběhy: 
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 Otáčky 

 Výchylka na ose X 

 Výchylka na ose Y 

 Pulzy 

 Akční zásah na polohu pouzdra v ose X 

 Akční zásah na polohu pouzdra v ose Y 

 Čas 

Formát uloženého souboru je TDMS, což je soubor zavedený firmou National 

Instruments, který má přesně definovaný standard pro ukládání měření a velkého množství 

dat. Pro další zpracování a vykreslování průběhů byl využit Matlab. 

4.1.5 Regulační obvod realizovaný v FPGA 

Program pro aktivní potlačování vibrací, který je nahrán v programovatelném 

hradlovém poli, vychází z regulačního obvodu s proporcionálním regulátorem a pásmovým 

filtrem. Žádaná poloha hřídele v horizontálním a vertikálním směru v rovině kolmé na osu 

hřídele se porovnává v řídicím systému se skutečnou polohou. Rozdílem žádané a skutečné 

polohy vzniknou regulační odchylky. Řídicí systém obsahuje pro každou souřadnici 

proporcionální regulátor spolu s paralelním zapojením pásmového filtru. V programu pro 

FGPA jsou také obsaženy subsystémy pro vyhodnocování otáček a Kalmanův filtr pro jejich 

filtraci.   

 

Obr. 4.18 - Schéma regulačního obvodu 
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Stejně jako u původního řídicího systému dSPACE, i zde byly výstupy akčních veličin 

zesíleny zesilovači, protože vstup piezoaktuátorů má napěťový rozsah od 0-100 voltů.  

Nyní bude popsán způsob programování pro FPGA. FPGA je hardwarové zařízení, které 

obsahuje matici rekonfigurovatelných logických obvodů. Když je FPGA nakonfigurováno, 

vnitřní logické obvody jsou propojeny tak, že vytváří hardwarovou implementaci softwarové 

aplikace. Jediné FPGA může nahradit tisíce diskrétních komponentů včleněním milionů 

logických hradel v jediném čipu s integrovaným obvodem. FPGA se skládá z matice 

konfigurovatelných logických bloků obklopených po obvodu vstupně – výstupními bloky. 

Signály jsou směrovány v matici FPGA programovatelnými propojovacími přepínači. [14] 

 

Obr. 4.19 - Vnitřní struktura FPGA [14] 

Vykonávání programu na hardwarové úrovni poskytuje vyšší výkon a determinismus 

na rozdíl od většiny softwarových řešení založených na procesorech. Výhodou je vysoká 

propustnost dat. Jakmile je kód zkompilován a spuštěn na FPGA, bude pracovat bez 

prodlevy spojené s prováděním softwaru a prioritizací vláken, které jsou typické pro většinu 

běžných operačních systémů, a dokonce také v operačních systémech reálného času. [14] 

Pro kompilaci a nahrání programu do FPGA je potřeba mít nainstalovaný správný 

kompilační nástroj, který podporuje daný typ jednotky CompactRIO. Pro jednotku 

CompactRIO 9030 bylo nutné nainstalovat nástroje pro kompilaci Vivado 2015.4 a ISE 14.7 

poskytované jako jeden instalační balíček od firmy Xilinx. Kompilace je jedna z mála 

nevýhod programování pro FPGA. Například kompilace programu pro aktivní potlačování 

vibrací hřídele s pásmovými filtry trvá přibližně 30 minut. Samotné ladění programu je tedy 

velmi časově náročné. 
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Co se týče programování pro FPGA, je zde nutno pro čtení a zápis vstupů a výstupů 

využívat takzvaných FPGA I/O uzlů. Tyto vstupy a výstupy se musí nejdříve nakonfigurovat 

ve stromu projektu. 

 

Obr. 4.20 - Strom projektu (vlevo) a přístup k I/O signálům (vpravo) 

Z obrázku 4.20 lze vidět, že po načtení se proměnné převádí na datový typ „single“. 

Při programování pro FPGA lze v LabVIEW 2016 použít tento datový typ, který je reálným 

číslem s pohyblivou řádovou čárkou. Datový typ, který se načítá ve výchozím stavu je taktéž 

reálné číslo, ale s pevnou řádovou čárkou. V dřívějších verzích LabView bylo možné 

pracovat v FPGA jen s čísly s pevnou řádovou čárkou. Velikou výhodou převodu na číslo 

s pohyblivou řádovou čárkou je to, že si programátor nemusí předem definovat rozsah čísla 

a počet desetinných míst. Avšak nevýhodou je pomalejší zpracování programu a zabrání 

více kapacity jednotlivých buněk FPGA. V této práci bylo využito převodu na číslo 

s pohyblivou řádovou čárkou. Samozřejmě při zápisu na výstupy se toto číslo opět musí 

převést na výchozí pevnou řádovou čárku. 

Samotný program pro aktivní tlumení vibrací je v blokovém zobrazení docela rozsáhlý. 

Pro jednotlivé funkční celky byly vytvořeny takzvané subsystémy pro zpřehlednění. Jsou 

zde subsystémy pro pásmový filtr, Kalmanův filtr, vyhodnocení otáček a ukládání dat do 

FIFO paměti. Samotný subsystém pak vypadá takto:  

FPGA I/O Node 
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Obr. 4.21 - Subsystém pro vyhodnocení otáček 

Na obrázku je ukázka subsystému, která je uvnitř „Case Structure“. To znamená, že je 

subsystém volaný pouze pokud je splněna podmínka. V tomto případě se jedná o 

vyhodnocování otáček z pulzů. Subsystém se volá pouze tehdy, když aktuální vzorek je nad 

trigrovací hladinou a předcházející vzorek je pod trigrovací hladinou. 

Blokové schéma subsystému 

Subsystém 
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4.1.6 Aplikace pásmové propusti 

Pásmový filtr je aplikován v regulačním obvodu, kde je zapojen paralelně s 

proporcionálním regulátorem, a to pro obě osy x a y. Vstupem do pásmového filtru je 

regulační odchylka od žádané polohy a otáčky, které jsou filtrovány Kalmanovým filtrem. 

 

Obr. 4.22 - Regulační obvod aktivního tlumení vibrací s pásmovými filtry 

V řídicím systému CompactRIO byl vytvořen subsystém, který je součástí řídicího 

algoritmu. Vycházelo se z diferenční rovnice pásmového filtru (3.13). Tento subsystém byl 

vytvořen pomocí jednoduchých matematických operací. Jedinou zvláštností je, že v 

LabView FPGA není možno použít goniometrickou funkci tangens. Proto byl použit blok, 

na jehož výstupu je sinus a cosinus. Funkce tangens je pak vyjádřena jako podíl funkce sinus 

k funkci cosinus. Tato funkce umí pracovat pouze s čísly s pevnou řádovou čárkou. Proto 

byl vstup do této funkce převeden tento formát čísla a na výstupu byl opět převod na číslo 

s pohyblivou řádovou čárkou. 
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Obr. 4.23 - Subsystém realizující funkci pásmového filtru 

Následně byl proveden experiment na testovacím zařízení. Nyní vznikala nestabilita již 

při 3000 ot/min. S regulací bez filtrů se podařilo dosáhnout otáček okolo 8000 ot/min. Jsou 

vykresleny průběhy pro různé zapojení zesílení regulátorů a filtrů. Následující obrázek 4.24 

vlevo znázorňuje regulaci s pásmovými filtry bez proporcionálních regulátorů a obrázek 

vpravo zobrazuje proporcionální regulaci. 
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Obr. 4.24 – Aktivní tlumení jen s pásmovým filtrem (vlevo) a s P regulátorem (vpravo) 

Blokové schéma subsystému 
Subsystém 
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Kombinací regulátorů a filtrů bylo dosaženo nejlepších výsledků. Stabilní rychlost 

otáčení se vyšplhala až k hodnotě 9500 ot/min. 

 

Obr. 4.25 – Kombinace proporcionálního regulátoru a pásmového filtru 

Souhrn výsledků je dokumentován v této tabulce: 

Tabulka 2 - Výsledky experimentů s pásmovým filtrem 

 Bez regulace Pásmové filtry P - regulace 
P - regulace + 

pásmové filtry 

Vznik 

nestability 
3000 ot/min 6500 ot/min 8100 ot/min 9500 ot/min 
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4.1.7 Aplikace Kalmanova filtru v systému CompactRIO 

Při realizaci Kalmanova filtru v LabView pro řídicí systém CompactRIO bylo 

postupováno podobně, jako u dříve zmíněného pásmového filtru. Byl vytvořen subsystém, 

na jehož výstupu byly filtrované otáčky. 

 

Obr. 4.26 - Subsystém Kalmanova filtru v LabView 

Při vytváření tohoto subsystému bylo opět využito standardní knihovny matematických 

funkcí. Menší nevýhodou byla práce s maticemi. Na vstupu do subsystému jsou jednotlivé 

matice a vektory vytvořeny. Rozdíl mezi maticí nebo vektorem a skalárním číslem je v 

blokovém schématu LabView patrný na první pohled díky rozdílné tloušťce čar. Nevýhoda 

spočívá v tom, že v LabView FPGA nelze využívat knihovnu pro práci s maticemi. Tyto 

funkce byly tedy vytvořeny manuálně pro každou funkci zvlášť jako subsystémy, které 

realizují tyto funkce: 

 násobení matic 

 násobení vektorů 

 inverze matic 

 výpočet determinantu 

 výpočet adjugovaných matic 
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5 Měření se setrvačníkem 

Posledním experimentem podle cílů disertační práce, který byl proveden, bylo ověření 

robustnosti a tuhosti systému při působení radiálního zatížení ložiska gravitační silou 

dodatečně instalovaného setrvačníku. Hlavní motivací tohoto měření je simulace provozních 

podmínek, které mohou nastat při nasazení v průmyslu. Doposud byly experimenty 

prováděny pouze s vlastní vahou hřídele. Dodatečná hmota tedy simuluje radiální zatížení, 

které může být v praxi reprezentováno například vřetenem u obráběcích strojů. 

 

Obr. 5.1 - Setrvačník přidaný na střed mezi obě ložiska 

Prvním krokem je analýza rozběhu systému bez regulace. Na následujícím obrázku je 

vykresleno porovnání simulace a experimentu při rozběhu bez přidané hmoty. Jak již bylo 

zmíněno v dřívějších kapitolách, hranice, kdy vzniká nestabilita, je okolo rychlosti 3000 

otáček za minutu.  

  

Obr. 5.2 - Naměřený průběh (vlevo) a simulovaný průběh (vpravo) rozběhu bez setrvačníku 
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S přidaným setrvačníkem se pásmo nestability posune na hranici okolo 4000 otáček za 

minutu. To bylo ověřeno i simulačně tak, že byla změněna hmotnost hřídele. 
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Obr. 5.3 - Naměřený průběh (vlevo) a simulovaný průběh (vpravo) rozběhu se setrvačníkem 

Pro porovnání rozběhů jsou vykresleny orbity neboli závislosti osy x a y. Z této 

závislosti lze pozorovat podobný rozběh, avšak nestabilita bez setrvačníku vzniká dříve. 

Orbity jsou vykresleny jen do rychlosti 4500 otáček za minutu. I po samotném rozběhu 

motoru vypadá podle orbitů, že rozběh se setrvačníkem je pozvolnější bez větších zákmitů. 

To bylo potvrzeno i z mnoha dalších měření. 

 

Obr. 5.4 - Závislosti os při rozběhu bez setrvačníku (vlevo) a se setrvačníkem (vpravo) 
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Jelikož byly nyní porovnány měření rozběhu motoru bez zapnuté regulace, následující 

odstavce se budou zabývat porovnáním měření se zapnutou regulací pro všechny možné 

kombinace proporcionálního regulátoru a automaticky přeladitelného pásmového filtru. 

S proporcionálním regulátorem se pásmo nestability posunulo na hranici 6000 otáček za 

minutu. Zesílení proporcionálního regulátoru bylo zvoleno experimentálně podle nejlepších 

dosažených výsledků z mnoha měření. Hodnota zesílení byla rovna 20. 

 

Obr. 5.5 - Proporcionální regulace systému se setrvačníkem 

Se zapnutým pásmovým filtrem bez proporcionálního regulátoru byla hranice posunuta 

na 7500 otáček za minutu. Parametry pásmového filtru, tedy zesílení a relativní tlumení, byly 

rovněž získány experimentálně na základě velkého počtu měření. Zesílení tedy bylo 30 a 

relativní tlumení 0,1. 
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Obr. 5.6 - Regulace jen s pásmovým filtrem systému se setrvačníkem 

Při zapnutí regulace s kombinací pásmového filtru a proporcionálního regulátoru bylo 

dosaženo kolem 8000 otáček za minutu. Tato kombinace se proto jeví pro aktivní 

potlačování vibrací jako nejvýhodnější. 
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Obr. 5.7 - Kombinace P-regulátoru a pásmového filtru systému se setrvačníkem 

Podobné výsledky vycházely pro všechna měření s danými typy regulátorů podobně. 

Nyní nastává otázka, jak tomu je v porovnání s regulacemi bez setrvačníku. Jak již bylo 

řečeno, při vypnuté regulaci se pásmo nestability při měření se setrvačníkem posunulo do 

vyšších otáček. V experimentech bez setrvačníku s regulací tomu bylo naopak. Například 
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při regulaci jen s proporcionální složkou se pásmo nestability objevuje kolem 7600 otáček 

za minutu. 

 

Obr. 5.8 - Proporcionální regulace systému bez setrvačníku 

Oproti tomu při nulovém zesílení proporcionálního regulátoru a nastavením zesílení a 

relativního tlumení pásmového filtru bylo dosaženo rychlosti otáčení pohybující se okolo 

6500 ot/min. Oproti měření se setrvačníkem je tato hodnota daleko nižší. To mohlo být 

způsobeno jiným nastavením parametrů filtru. 

 

Obr. 5.9 - Regulace jen s pásmovým filtrem systému bez setrvačníku 
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Nejlepších výsledků bylo dosaženo v kombinaci proporcionálního regulátoru a 

pásmového filtru. Při tomto experimentu dosahovaly otáčky stabilně hodnot v rozmezí od 

9000 do 9500 otáček za minutu. 

 

Obr. 5.10 - Kombinace P-regulátoru a pásmového filtru systému bez setrvačníku 

Souhrn výsledků je dokumentován v této tabulce: 

Tabulka 3 - Výsledky experimentů se setrvačníkem 

 Bez regulace Pásmové filtry P - regulace 
P - regulace + 

pásmové filtry 

Vznik 

nestability bez 

setrvačníku 

3000 ot/min 6500 ot/min 7600 ot/min 9300 ot/min 

Vznik 

nestability se 

setrvačníku 

4000 ot/min 7500 ot/min 6000 ot/min 8100 ot/min 
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Závěr 

Disertační práce se zabývá aplikací algoritmů pro aktivní tlumení vibrací 

vysokootáčkového zkušebního zařízení v řídicích systémech. Cílem této práce je vytvořit 

simulační model zařízení s podporou rotoru na dvou kluzných ložiscích, kompenzovat 

poruchy v omezeném frekvenčním pásmu, zjistit vliv radiálního zatížení na řízení, a to vše 

aplikovat v řídicím systému CompactRIO od firmy National Instruments. 

První část práce popisuje vznik nestability u kluzných hydrodynamických ložisek. 

Nestabilita, kterou se práce zabývá, je typu „oil whirl“ a vyznačuje se tím, že hřídel, která je 

uložená v kluzném ložisku, se otáčí nejen kolem své osy, ale také rotuje v ložiskovém 

pouzdře. Vznik nestability je spojen s kritickou rychlostí otáčení. Jsou zde popsány pasivní 

a aktivní způsoby, kterými se může této nestabilitě čelit. Práce je zaměřena na aktivní způsob 

potlačování vibrací pomocí piezoelektrických akčních členů. Jednotlivé experimenty jsou 

prováděny na testovacím zařízení, které je zde také podrobně popsáno. S tímto zařízením již 

bylo prováděno mnoho experimentů, na které tato práce navazuje a rozšiřuje je. Je zde popis 

ovládání a způsob napojení na původní řídicí systém dSpace. Z hlediska unifikace 

hardwarových a softwarových komponent byl tento původní řídicí systém a podpůrné 

počítačové aplikace nahrazeny platformou CompactRIO. V práci je popis vybraného 

řídicího systému a rozšiřujících vstupních a výstupních karet. Pro tento řídicí systém byl 

vytvořen software v programovatelném hradlovém poli FPGA, které je zde také popsáno. 

Program, který se vykonává v tomto hradlovém poli na hardwarové úrovni, zajišťuje 

determinismus. Aplikaci lze monitorovat a ovládat v prostředí LabVIEW. V tomto prostředí 

je taktéž vytvořen modul pro ovládání frekvenčního měniče pomocí OPC komunikace a pro 

ovládání reléového modulu tohoto zařízení pomocí sériového komunikačního protokolu. 

Dalším bodem práce je popis matematického modelu kluzného ložiska a nestability typu 

„oil whirl“ a vytvoření simulačního modelu. Vycházelo se z modelu podle profesorky 

Muszynské. Taktéž byla ověřena stabilita několika způsoby podle různých kritérií. Byla také 

zmíněna stabilita mazání, kdy se při rozběhu ložiska při nízkých otáčkách vyskytuje 

takzvané nestabilní mazání, které následně přechází ve stabilní mazání. V další fázi byly 

nalezeny parametry simulačního modelu, aby odpovídaly reálnému měření. Tyto parametry 

byly použity v simulačním modelu s jedním ložiskem i se dvěma ložisky spojených hřídelí. 

Byly taktéž ověřeny dva způsoby nalezení parametrů tlumení a tuhosti. Prvním způsobem je 

výpočet podle modelu profesorky Muszynské. Druhým přístupem bylo použití dostupných 
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matic parametrů tlumení a tuhosti, které byly získány na základě řešení Reynoldsovy 

rovnice, což ale nebylo předmětem řešení této práce. Bylo tím simulačně ověřeno, že je 

možno tyto parametry predikovat. Následovalo vykreslení simulací a porovnání s reálným 

měřením. Simulačním modelem se dvěma ložisky spojených hřídelí bylo ověřeno, že otáčení 

hřídele v pohyblivém ložisku nemá vliv na polohu hřídele v druhém ložisku. 

 Následující část disertační práce popisuje aplikaci filtrů pro zkvalitnění aktivního 

potlačování vibrací. Je zde popsán automaticky přeladitelný pásmový filtr druhého řádu, 

který má v regulačním obvodu filtrovat pouze pásmo, ve kterém vzniká nestabilita. 

Regulační obvod aktivního potlačování vibrací se tedy snaží regulovat pouze v tomto úzkém 

frekvenčním pásmu kolem rezonanční frekvence rotoru. To by mělo mít za následek nižší 

vibrace, a tedy i nižší hluk a lepší poměr odstupu signálu od šumu. Je zde uveden 

matematický popis filtru v oblasti času i komplexní proměnné pro spojité i diskrétní 

systémy. Funkce filtru byla ověřena analyticky tak, že byl uvažován bílý šum na jeho vstupu 

a byl vypočten rozptyl po průchodu filtrem ve spojitém i diskrétním čase. Efekt filtru je tedy 

takový, že ostatní šum mimo frekvence naladění filtru se do akční veličiny nedostane. 

Pásmový filtr byl taktéž implementován do simulačního modelu. Simulací s filtrem bylo 

zjištěno, že lze posunout pásmo, ve kterém vzniká nestabilita typu „whirl“, na vyšší otáčky. 

Filtr byl otestován také experimentálně. Bylo tedy ověřeno, že filtr příznivě působí na aktivní 

tlumení vibrací.  

Otáčky, které jsou vstupem do pásmového filtru, jsou vyhodnocovány pomocí 

Kalmanova filtru z důvodu velkého procesního šumu. Jsou vyhodnocovány z pulzů. Prvním 

typem zpřesnění je použití interpolace hodnot mezi vzorky jako průsečík spojnice mezi 

vzorky s nastavenou hladinou. Funkce Kalmanova filtru byla taktéž ověřena simulačně i 

experimentálně přímo na testovacím zařízení. Byly vytvořeny dva modely. Prvním je model 

pro lineární funkci, který filtruje otáčky při náběhu, a druhým je model pro konstantu, který 

filtruje otáčky při dosažení žádané hodnoty. Byl ověřen vliv jednotlivých parametrů 

Kalmanova filtru na výsledek filtrace. 

Poslední část práce se zabývá vlivem radiálního zatížení na aktivní tlumení vibrací. Na 

hřídel mezi obě kluzná ložiska byla dodatečně instalována hmota. Experimentálně byly 

naměřeny průběhy bez regulace i s regulací a porovnány s měřením a řízením bez této 

hmoty. Bylo zjištěno, že přidáním této hmoty se posunulo pásmo vzniku nestability z otáček, 

které se pohybovaly okolo 3000 otáček za minutu na otáčky kolem 4000 otáček za minutu. 

Dále byly popsány výsledky s regulací. Nejlepších výsledků bylo dosaženo v kombinaci 
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proporcionálního regulátoru a pásmového filtru. Při tomto experimentu dosahovaly otáčky 

stabilně hodnot v rozmezí od 9000 do 9500 otáček za minutu. 

Další směr výzkumu aktivního potlačování vibrací by mohl spočívat v upravení, 

popřípadě sestrojení nového zařízení a testování při působení piezoelektrických aktuátorů 

z obou stran proti sobě. Dále by mohlo být upraveno uchycení těchto aktuátorů pro lepší, a 

hlavně přesnější nastavení žádaných hodnot v obou osách.    
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Conclusion 

This doctoral thesis deals with the application of algorithms for the active vibration 

control of the high-rotational speed test device in the real-time control systems. This thesis 

aimed to create a simulation model with a rotor supported by two sliding bearings, to 

compensate for disturbances in the limited frequency band, to determine the effect of the 

radial load on the control, and to apply all of this to the CompactRIO control system made 

by National Instruments Company. 

The first part describes the instability of the sliding hydrodynamic bearings. The “oil 

whirl” instability is characterized by the fact that the shaft which is supported by the sliding 

bearing rotates not only around its axis but also rotates in the bearing housing. The 

emergence of instability is associated with critical rotational speed. There are passive and 

active ways to deal with this instability described. The thesis is focused on an active way of 

suppressing vibrations using piezoelectric actuators. Individual experiments are performed 

on a test device, which is also described in detail here. Many experiments have already been 

carried out with this device on which this work builds on and expands them. There is a 

description of the control and how to connect to the original control system dSpace. 

Regarding unification of hardware and software components, this original control system 

and supporting computer applications have been replaced by the CompactRIO platform. In 

this thesis is a description of the selected control system and expanding input and output 

modules. For this control system, the software has been developed in the programmable gate 

array, which is also described here. The program that is performed in this gate array at the 

hardware level ensures determinism. The application can be monitored and controlled in the 

LabVIEW development system. In this development environment, a software module for 

controlling the drive via OPC communication and for controlling the relay module of this 

device using a serial communication protocol was also created. 

Another point of the doctoral thesis was a description of a mathematical model of the 

sliding bearing and “oil whirl” instability and the creation of a simulation model. It was 

based on the model according to professor Muszynska. Stability has been verified in several 

ways according to various criteria. Stability of lubrication has also been mentioned, where 

the unstable lubrication occurs when the rotor starts at low speeds, which then passes into 

stable lubrication. In the next phase, the parameters of the simulation model were found to 

match real measurements. These parameters were used in a single-bearing simulation model 
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and also in a model with two bearings connected by the shaft. Two ways to find damping 

and stiffness parameters were also verified. The first of these was the calculation based on 

professor Muszynska's model. The second approach was to use the available matrices of the 

damping and stiffness parameters that were obtained based on the Reynolds equation 

solution, but this was not the subject of this work. It was verified by simulation that it is 

possible to predict the values of the parameters. Simulation and comparison with real 

measurements followed. A simulation model with two sliding bearings supporting the rotor 

was verified. The rotation of the shaft in the movable bearing does not affect the position of 

the shaft in the second bearing. 

The next part of the thesis describes the application of filters to improve the active 

vibration control. There is a description of automatically tunable second order bandpass 

filter. This filter only passes the band in which the instability occurs. Thus, the active 

vibration control algorithm only attempts to control in this narrow frequency band around 

the rotor resonance frequency. This should result in lower vibration, and therefore lower 

noise and a better signal-to-noise ratio. There is a mathematical description of the filter in 

time and complex domains for continuous and discrete systems. The filter function was 

verified analytically by considering white noise at its input, and variance was calculated after 

passing through the filter at both continuous and discrete time. Filter effect, therefore, is that 

other noise out of the tuning frequency of the filter will not get to the manipulated variable. 

The bandpass filter was also implemented in the simulation model. By simulating the filter, 

it has been found that a speed at which “oil whirl” instability occurs can be shifted to an 

increased rpm. The filter was also tested experimentally. It has been verified that the filter 

has a positive effect on active vibration control. 

The RPM that is input to the bandpass filter is evaluated using the Kalman filter because 

of the high process noise. They are evaluated from pulses. The first type of refinement is the 

use of value interpolation between samples as the intersection of the junction between the 

samples with the trigger level. Kalman filter function was also verified by simulation and 

experiment directly on the test device. Two models were created. The first is a linear function 

model that filters the rpm during the start, and the second is a constant model that filters the 

speed at the setpoint. The effect of the individual Kalman filter parameters on the filtration 

result was also verified. 

The last part of the thesis deals with the influence of the radial load on the active 

vibration control. A mass was additionally installed on the shaft between the two sliding 
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bearings. Measurements without control and with control were compared with 

measurements without this mass. It has been found that by adding this mass, the instability 

was shifted from a speed of about 3000 revolutions per minute to a speed of about 4000 

revolutions per minute. The results with regulation were also described. The best results 

were achieved in a combination of a proportional controller and a bandpass filter. In this 

experiment, the revolutions reached stable values ranging from 9000 to 9500 revolutions per 

minute. 

Further development of active vibration control research could consist in modifying or 

designing a new device and testing when piezoelectric actuators act on both sides against 

each other. Additionally, the fitting of these actuators could be adjusted for better and, more 

importantly, more precise setting of setpoints in both axes.  
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Přínos disertační práce 

Hlavním přínosem disertační práce je analytické i experimentální ověření funkce 

pásmového filtru jako prostředku pro zvýšeni odstupu signálu od šumu, který příznivě 

ovlivňuje aktivní potlačování vibrací a posunuje pásmo nestability do vyšších otáček. Tato 

skutečnost by v případě nasazení v praxi mohla například zvýšit pracovní otáčky strojů, ale 

také jejich životnost. Taktéž bylo ověřeno, že při větším radiálním zatížení se pásmo 

nestability posunulo do vyšších otáček. Dále je přínosem ověření parametru radiální tuhosti 

ložiska, kterou lze na základě výpočtu predikovat. Byly vytvořeny simulační modely, na 

kterých lze funkcionalitu aktivního potlačování vibrací spolu s jednotlivými parametry 

modelu otestovat. 

Z hlediska dlouhodobého plánu výzkumných prací na katedře ATŘ doktorandská práce 

prověřila použití produktů firmy National Instruments a funkceschopnost a pozitivní účinek 

patentů chránicích technické řešení pracovníků katedry. 

The Contribution of science 

The main contribution of the doctoral thesis is the analytical and experimental 

verification of the second-order bandpass filter function, which favorably affects the active 

vibration control and shifts the instability band to higher speeds. This phenomenon could, 

for example, increase the operating speed of the machines, but also expands their working 

life. It has also been verified that with greater radial load, the instability band has shifted to 

higher speeds. Furthermore, the radial stiffness parameter of the bearing can be confirmed, 

which can be predicted based on the calculation. Simulation models have been developed in 

which the active vibration control algorithm functionality can be tested together with the 

individual model parameters. 

Regarding the long-term research plan at the Department of Control systems and 

Instrumentation, the doctoral thesis examined the use of National Instruments products and 

the functionality and the positive effect of the solution protected by the patents submitted by 

the mentioned department.  
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