
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Univerzitní studijní programy 

 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorní model servořízení 
Laboratory model of power steering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2010 Mrověc Tomáš 



2 
 

Prohlášení 

„Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. 
Uvedl jsem všechny literární prameny a publikace, ze kterých jsem čerpal.“ 
 
 
Prohlašuji, že 

• jsem byl seznámen s tím, že na moji bakalářskou/diplomovou práci se plně vztahuje 
zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména §35 – užití díla v rámci občanských a 
náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a §60 – školní 
dílo. 

• beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-
TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou/diplomovou práci užít 
(§35 ods. 3). 

• souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské/diplomové práce bude uložen v Ústřední 
knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a údaje o bakalářské /diplomové práci 
budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

• beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 
zákona č. 111/1998  Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její 
obhajoby. 

 
 
 
 
V Ostravě dne 21. 5. 2010  ……………...………………… 
      Tomáš Mrověc   
 
 
   



3 
 

Poděkování 

Především bych chtěl poděkovat vedoucímu bakalářské práce Ing. Petru Šimoníkovi, 
Ph. D. za neocenitelnou pomoc, cenné rady a podnětné připomínky při realizaci modelu a 
měřeních. Dále pracovníkům společnosti TRW-DAS a.s. za vstřícnou spolupráci. V neposlední 
řadě rodinným příslušníkům a hlavně přítelkyni za trpělivost a toleranci při časově náročné 
práci. 

  



4 
 

Abstrakt 
 

Bakalářská práce se zabývá teoretickým rozborem koncepčních řešení servořízení 
automobilů a praktickou realizací laboratorního modelu s vybraným typem 
elektrohydraulického servořízení. Úvodní kapitoly jsou věnovány teoretické rešerši poskytující 
čtenáři základní přehled koncepcí servořízení a jejich vlastností. Dále je v práci popsána 
konstrukce, princip činnosti a komunikace s vozidlem, použitého typu servořízení. Další 
kapitola se věnuje návrhu a realizaci laboratorního modelu. V poslední části jsou shrnuty 
výsledky měření, které ověřují funkčnost sestaveného modelu. Na základě těchto měření byla 
sestavena vzorová laboratorní úloha, která je přiložena v příloze. 

 

Klí čová slova 

Elektrohydraulické servořízení, motor-čerpadlová jednotka, CAN-Bus, snímač úhlu natočení 
 

 
 
 
Abstract 

The bachelor work deals with the theoretical analysis of conceptual solution of car’s 
power steering and practical realization of laboratory model with chosen electrically powered 
hydraulic steering. Opening chapters are dedicated to theoretical search which shows to the 
reader the basic summary of conceptions of power steering and their characteristic. There is also 
described construction of used type of power steering, its working principle and communication 
with car. Next chapter is dedicated to the concept and realization of laboratory model. The last 
part includes results of measurement which prove model’s functionality. Sample laboratory task 
based on the measurement was composed and also included as attachment.  

 

Key words 

Electrically powered hydraulic steering, motor-pump unit, CAN-Bus, steering rate sensor 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

CAN- Bus Sériová sběrnice  
CAN-comfort CAN-Bus pro komfortní systémy 
CAN-H Vodič CAN-Bus s dominantním stavem v úrovni high 
CAN-L Vodič CAN-Bus s dominantním stavem v úrovni low 
CAN-motor CAN-Bus pro systémy řízení motoru a bezpečnostních systémů 
C-EPS Column assist electronic power steering 
CO2 Oxid uhličitý 
CRC Cyklický redundantní kód 
ECU Elektronická řídicí jednotka 
EPHS Elektrohydraulické servořízení  
EPS Elektronické servořízení  
ESP Elektronický stabilizační systém 
GND Označení mínus pólu 
HPS Hydraulické servořízení  
MPU Motor-čerpadlová jednotka 
OBD On Board Diagnostic (palubní diagnostika) 
PP2CAN Diagnostický software pro CAN sběrnici 
P-EPS Pinion assist electronic power steering 
PWM Pulzní šířková modulace 
R-EPS Rack assist  electronic power steering 
RMS Střední hodnota měřeného signálu 
USB2CAN Hardware adaptér k softwaru PP2CAN 
f [Hz] Frekvence zvlnění odebíraného proudu elektromotorem 
i [-] Počet zubů ozubeného kola hydraulického čerpadla 
n [min-1] Otáčky hydraulického čerpadla (elektromotoru) 
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1 Úvod 
Cílem této bakalářské práce je představit způsob elektronického řízení servořízení 

používaných v moderních automobilech. Stále více proniká elektronika do jednotlivých systémů 
vozidla a jinak tomu není ani v případě zařízení zajišťujících řízení vozidla. Proto většina částí 
vozidla již není čistě mechanická, ale čím dál více spojená s elektronikou. Takovéto soustavy 
nazýváme mechatronickými systémy. Mechatronika je multioborová disciplína, která 
představuje nejen vývoj, ale i celkový přístup k takovýmto systémům. Základem práce je 
elektrohydraulické servořízení, které je názorným příkladem mechatronického systému.  
Vytvořený model, který je součástí práce, bude sloužit primárně pro výuku předmětu 
automobilová elektronika, ale pro jeho multidisciplinární charakter je možné ho využít i pro jiné 
předměty, popř. pro další výzkum v oblasti servořízení automobilů. Práce jako taková klade 
poměrně velké nároky na znalosti z mnoha technických oborů. Je potřeba mít přehled jak 
z oblastí elektroniky, elektrotechniky, mechanických a hydraulických systémů, tak i 
z komunikačních technologií.  
 

Struktura práce je volena tak, aby student nejprve v teoretické rešerši získal základní 
přehled z konstrukce servořízení osobních automobilů, a dozvěděl se možnosti budoucích 
konstrukcí. Další významná část práce se věnuje popisu použitého typu servořízení. Popis 
obsahuje mechanickou konstrukci, hydraulický obvod a elektrickou část. Na konci teoretické 
části se věnuji seznámení s komunikací, kterou je servořízení propojeno s ostatními systémy 
vozidla. Následuje praktická část, jež je v první části zaměřena na návrh a konstrukci 
laboratorního modelu. V druhé části se nachází ukázky a popis jednotlivých měření 
uskutečněných jak na skutečném vozidle, tak i přímo na sestaveném modelu. Do příloh je 
zařazen vzorový protokol z laboratorního měření, ukázky ze souborů obsahujících zprávy pro 
CAN sběrnici a výsledky z měření na modelu. 
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2 Teoretická rešerše 

Pojmem „servořízení“ u silničních vozidel označujeme řídící ústrojí vozidla 
s posilovačem řízení. Do anglického jazyka se překládá jako „powered steering“. Tím, že 
servořízení snižuje sílu potřebnou k otáčení volantem, je řidiči poskytnut potřebný komfort a 
snižuje se jeho únava, čímž můžeme servořízení zařadit i do aktivní bezpečnosti vozidel. Při 
výpadku funkce musí být zajištěna mechanická vazba mezi volantem a řízenými koly, tak aby 
byla zajištěna ovladatelnost vozidla. U osobních automobilů se servořízení ubírá třemi hlavními 
konstrukčními směry. 

 
 

2.1 Hydraulické servořízení 

Hydraulické servořízení označované HPS z anglického výrazu „Hydraulic Powered 
Steering“, kde posilující účinek zajišťuje tlak oleje působící na píst v hydraulickém válci, který 
je součástí převodky řízení. Samotný mechanický převod zajišťuje hřebenové řízení skládající 
se z pastorku a ozubené tyče. Zdrojem hydraulické energie je lamelové čerpadlo poháněné 
drážkovým řemenem od řemenice klikového hřídele motoru. Ovládání posilovače je řešeno 
pomocí řídícího ventilu, který určuje množství průtoku a rozděluje jej na příslušnou stranu pístu. 
 
 
2.2 Elektrohydraulické servořízení 

Elektrohydraulické servořízení označované EPHS z „Electrically Powered Hydraulic 
Steering“, oproti HPS je zde zdrojem tlakové energie zubové čerpadlo poháněné 
elektromotorem nezávislým na motoru vozidla. Servořízení má vlastní řídící jednotku, která řídí 
elektromotor a tím umožňuje proměnný posilovací účinek. Tato koncepce servořízení je 
podrobněji rozebrána v kapitole 3. 
 
 
2.3 Elektronické servořízení 

Elektronické servořízení označované EPS z „Electrical Power Steering“, kde zdrojem 
energie je elektromotor s převodovkou. Důležitou součástí EPS jsou snímače o natočení a 
momentu na volantu, jejich signály vyhodnocuje řídící jednotka systému a podle nich řídí 
elektromotor. Nejčastěji bývá v kompaktním celku zabudováno přímo do sloupku řízení 
s označením C-EPS, kdy elektromotor přes převodovku působí na hřídel volantu. Toto řešení 
dovoluje kompenzaci působení bočního větru a jednostranného sklonu vozovky, aniž by řidič 
musel reagovat natočením volantu, což opět přispívá k aktivní bezpečnosti. Dalším řešením je 
P-EPS, kdy je kompaktní celek zabudován do převodky řízení a elektromotor skrze převodovku 
působí na pastorek. Poslední možností je R-EPS, kdy elektromotor skrze převodovku pohání 
hřebenovou tyč. Toto servořízení je také umístěno v převodce řízení. 
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2.4 Budoucnost v konstrukci servořízení 

Steer-by-wire neboli „řízení po drátě“, takto zatím vypadá nejbližší budoucnost v řízení 
automobilů. Tato technologie spadající do skupiny označované x-by-wire odbourává 
mechanické vazby mezi komponenty jednotlivých systémů v automobilu. U tohoto systému je 
přerušena řídicí tyč od volantu a nahrazena vodiči s komunikační sběrnicí. Na tyči volantu je 
snímač natočení volantu, který předává řídicí jednotce informace o poloze volantu, tato je 
zpracuje a pošle signál na elektromotor na řídicí nápravě, aby došlo k natočení kol. Zpětnou 
vazbu pro řidiče zajišťuje druhý elektromotor připojený k tyči volantu. Tímto způsobem lze 
v budoucnu odbourat ovládání vozidla volantem, které může být nahrazeno například 
joystickem. Ovšem toto řešení zatím není kvůli evropským předpisům dovoleno, neboť vyžadují 
mechanické spojení mezi volantem a koly. Proto současní výrobci přicházejí s řešením, kdy je 
do sloupku řízení vložena nadřazená planetová převodovka se dvěma vstupními hřídeli a jedním 
výstupním. Jeden vstupní hřídel je spojen s volantem a druhý s elektromotorem. Toto řešení 
umožňuje zásahy do parametrů řízení nezávisle na řidiči. 

 
 

3 Elektrohydraulické servořízení 

Zvolené elektrohydraulické servořízení je výrobkem společnosti TRW a bylo zvoleno 
pro komplexní konstrukci, implementující mechanický a elektronický systém. Implementování 
elektroniky došlo k výraznému posunu v oblasti komfortu ovládání vozidla.  
 

Kombinuje výhody elektronicky přesného řízení s robustním hydraulickým pohonem. 
Tím, že je nezávislé na motoru vozidla je dobrým řešením i pro hybridní vozidla, neboť ve 
srovnání s HPS dokáže ušetřit až 0,3l paliva na ujetých 100km a zároveň sníží emise 
výfukových plynů konkrétně až o 7g CO2 na kilometr.[2] 

 
 

 
Obr. 1 Elektrohydraulické servořízení TRW [2] 
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3.1 Popis konstrukce 

Základem řízení je klasická hřebenová převodka řízení doplněná o hydraulické a 
elektrické prvky. Na tělo řízení přímo navazuje válec posilovače, kde píst je v jednom kuse 
spojen s hřebenovou tyčí, prakticky jde o dvojčinný přímočarý hydromotor. Na obou koncích 
hřebenové tyče jsou kulové klouby, na něž navazují tyče řízení zakončené kulovými čepy. Pro 
ochranu před prachem a různými nečistotami jsou klouby chráněny pryžovými manžetami, tím 
je zajištěna delší životnost pohyblivých částí. Další důležitou částí je vstupní hřídel, kterou řidič 
ovládá prostřednictvím volantu. Kromě pastorku zapadajícího do ozubeného věnce hřebenové 
tyče, obsahuje i řídící ventil neboli rozvaděč a rotující část pro snímač natočení volantu. Vstupní 
hřídel je opatřena tisícihranem pro připojení k hřídeli od volantu. Samostatným blokem je pak 
motor-čerpadlová jednotka, která je připojena k převodce řízení pomocí hydraulického vedení, 
realizovaného pryžovými hadicemi a kovovým potrubím. Signál ze snímače natočení se přenáší 
jedním třívodičovým propojovacím kabelem. Jednotka je opatřena ocelovým rámem, opatřeným 
úchyty a otvorem pro upevnění do karoserie vozidla. Tato jednotka v sobě integruje nádobku 
pro olejovou náplň, hydraulické čerpadlo, elektromotor pohánějící čerpadlo a řídicí jednotku. 
Hladinu hydraulického oleje v zásobní nádobce je možné kontrolovat s pomocí měrky umístěné 
ve víčku. Samotné servořízení je připojeno k elektrické soustavě vozidla dvěma silovými 
napájecími vodiči, jedním napájecím vodičem pro řídicí jednotku, dvěma vodiči připojujícími se 
ke komunikační sběrnici vozidla. 
 
 
3.2 Motor - čerpadlová jednotka (MPU) 

Čerpadlová jednotka je nerozebíratelný celek, který v sobě zahrnuje elektromotor, 
elektronickou řídící jednotku (ECU), hydraulické čerpadlo a zásobní nádobku oleje. Je umístěna 
v motorovém prostoru vozidla a hydraulickým vedením spojena s převodkou řízení. 

 

  

Zásobní nádobka oleje 

Konektory 

Elektronická řídicí jednotka 

Elektromotor s hydraulickým 
čerpadlem 

Obr. 2 Popis motor-čerpadlové jednotky 
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3.2.1 Elektromotor 

Jedná se o stejnosměrný elektrický motor s vnějším rotorem a v bezkartáčovém 
provedení. Rotor je tvořen permanentními magnety a pevně spojen s hnací hřídelí zubového 
čerpadla, uložený na valivých ložiscích. Stator je napájen z výkonového stupně řídicí jednotky. 
Aby ECU měla neustálý přehled o otáčkách čerpadla, je elektromotor vybaven snímačem 
otáček, jehož signál je přiveden přímo do ECU, nelze jej jakýmkoliv způsobem měřit. 
 
 
3.2.2 Elektronická řídicí jednotka 

Elektronická řídicí jednotka (ECU – Electronic Control Unit) je implementována do 
čerpadlové jednotky, čímž je zaručena kompaktnost a pohodlná montáž celého systému. ECU 
má tři specifické části – výkonovou, řídicí a diagnostickou. Na základě potřeby zajišťuje 
napájení elektromotoru, což je přiváděno přes pojistku od akumulátoru vozidla. Dále 
vyhodnocuje údaje vstupující do ECU po sběrnici CAN-Bus, přijímá data o rychlosti vozidla a 
vysílá signál o stavu servořízení. Hlavním vstupním signálem, je signál od snímače natočení 
volantu. Jednotka obsahuje softwarové ochrany pro napájení elektromotoru, a to zejména 
ochranu proti proudovým špičkám, přehřátí motoru a kolísání napájecího napětí. Všechny tyto 
nechtěné stavy pak zapříčiní vypnutí motoru.  

 Obr. 3 Zjednodušené schéma elektrického obvodu servořízení 
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3.2.3 Hydraulické čerpadlo 

O dopravu hydraulického oleje se stará vnější zubové hydraulické čerpadlo 
s geometrickým objemem 1,5cm3 . Základem je odlitek z hliníkové slitiny tvořící tělo čerpadla, 
ve kterém je ozubené soukolí uloženo v kluzných ložiscích. Integrovaný rezonátor pohlcuje 
hydraulické rázy způsobené provozem čerpadla. Maximální tlak je určován redukčním ventilem, 
který přebytečný olej přepouští zpět do zásobní nádobky. Maximální tlak, který dokáže čerpadlo 
vyvinout je 12MPa. Tělo čerpadla je uzavřeno víkem se šrouby a spojeno s přírubou. Přes 
přírubu je pak hydraulická jednotka spojena s MPU. Pro větší názornost je konstrukce 
znázorněna a popsána na Obr. 4. 

 

 
 

Obr. 4 Hydraulické čerpadlo servořízení [2] 

 
 
3.3 Skříň řízení 

Skříň řízení je tvořena hliníkovým odlitkem, tvarovaným tak, aby zabírala co nejméně 
prostoru v zástavbě motorového prostoru vozidla. Základem je skříň z hydraulického 
servořízení (HPS) doplněná o snímač rychlosti otáčení volantu. Na skříni je přímo vytvořena 
příruba určená pro přišroubování řízení do vozidla. Na druhém konci je objímka s pryžovou 
vložkou, taktéž určená k připevnění řízení. 

Zubové čerpadlo 

Víko 

Redukční ventil 
Rezonátor 

Zpětný ventil 

Příruba 

Podložka 
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3.3.1 Snímač servořízení 

Snímač je víceotáčkový, protože při otáčení z jedné krajní polohy do druhé je třeba 
z povahy konstrukce servořízení necelých tří otáček, proto nelze použít jednotáčkový snímač. 
Pracuje na indukčnostním principu, to znamená, že dochází k rozlaďování RLC obvodu snímače  
v závislosti na otáčení rotoru. 

 
 
Výstupní signál ze snímače je PWM, neboli pulzní šířková modulace, vyhodnocovaný v řídicí 
jednotce na rychlost otáčení ve stupních za vteřinu. Díky vhodné konstrukci je dosaženo velké 
přesnosti snímače, kde se rozlišení pohybuje nižší než jedna desetina stupně. V případě, že 
dojde k přerušení signálu ze snímače, je zachována funkce systému, protože ECU se přepne do 
nouzového režimu. V nouzovém režimu je řízení tužší a je tudíž narušen komfort řidiče. 
 
 
3.3.2 Hydraulický řídicí ventil 

Hydraulický řídicí ventil umístěný ve skříni řízení je tvořen šoupátkem a hřídelí řízení 
s torzní tyčí. Konstrukčně je šoupátko řešeno jako dutý válec, který má po obvodu tři drážky 
vzájemně utěsněné. Do prostřední drážky ústí přívod od hydraulického čerpadla, krajní drážky 
jsou vyvedeny k jednotlivým stranám hydraulického válce. Provrtanými otvory v šoupátku se 
dostává hydraulický olej do středu šoupátka, kterým prochází hřídel řízení, tvořící protikus 
k šoupátku. Na vnitřních ploše šoupátka a vnějším obvodu hřídele jsou vytvořeny podélné 
drážky. V případě, kdy dojde ke zkroucení torzní tyče, se jednotlivé drážky začnou překrývat a 
dochází k přepuštění oleje z vnější obvodové drážky do krajních drážek skrze otvory 
v šoupátku. Zpětný tok oleje do zásobní nádržky je zajištěn skrze dutinu v hřídeli řízení a otvory 
v ní. Zjednodušené schéma hydraulického řídícího ventilu je zobrazeno na Obr. 8 a řez ventilem 
pro lepší představu konstrukce na Obr. 7 

 

 

Obr. 5 Snímač servořízení [2] Obr. 6 Rotor snímače [2] 
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Přívod od čerpadla 

Zpětné vedení 

Přívody 
k posilovacímu válci 

Torzní tyč 

Obvodová drážka 

Otvory v hřídeli 

Spojovací kolík 

Díl s pastorkem 

Podélné drážky 

Skříň řízení 

Těsnění 

Šoupátko 

Obr. 7 Řez hydraulickým řídicím ventilem 

Obr. 8 Zjednodušené schéma hydraulického řídicího ventilu 
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3.4 Princip činnosti 

Z hlediska principu činnosti servořízení jako celku můžeme definovat dva pracovní 
stavy, ve kterých servořízení pracuje. Jedním je jízda v přímém směru respektive stojící vozidlo 
s nastartovaným motorem. Druhý stav nastává v případě, kdy řidič působí sílou na volant a 
dochází k natáčení kol, a to ať v případě, kdy se vozidlo pohybuje nebo jen stojí se spuštěným 
motorem. Aby došlo k úspoře energie, jsou otáčky čerpadla regulovány podle datového pole, 
uloženého v paměti ECU. Příklad takovéhoto datového pole je uveden pro ilustraci na Obr. 9. 

 

 
 
 
3.4.1 Jízda v přímém směru 

Při jízdě v přímém směru se čerpadlo sice otáčí příslušnými otáčkami v závislosti na 
rychlosti, ale jelikož nedochází k natočení torzní tyče, zůstává hydraulický ventil uzavřen. 
Stejně tak i signál ze snímače rychlosti natáčení volantu, vypovídá ECU o tom, že nedochází 
k otáčení volantem. Potom můžeme říct, že průtok vytvořený čerpadlem se po průtoku ventilem 
rovnou vrací zpět do zásobní nádržky. A průtok k posilovacímu válci se rovná nule. Pro lepší 
orientaci uvádím schéma vyobrazené na Obr. 10. 
 
 
 
 
 

Obr. 9 Datové pole pro regulaci otáček 
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3.4.2 Zatáčení 

Jakmile řidič začne otáčet volantem, působí proti jeho síle zatížení, vzniklé např. třením 
pneumatik o povrch vozovky a podobně. Ze snímače rychlosti natočení volantu přichází do 
ECU signál úměrný rychlosti natáčení volantu.  Ze snímačů na jednotlivých kolech vozidla pak 
po CAN sběrnici přichází data o rychlosti vozidla. Z těchto dat pak ECU vybere požadované 
otáčky čerpadla. Působící protizatížení způsobí, že dochází ke zkroucení torzní tyče a otevírá se 
hydraulický ventil. Průtok vyvozený zubovým čerpadlem se dostává na danou stranu 
posilovacího válce. Zároveň začne narůstat tlak kapaliny, a tím se vyvodí potřebná posilovací 
síla. Tlak může narůstat až do maximální hodnoty systému tj. až do 12MPa. Po odeznění 
působícího zatížení se torzní tyč vrátí do původní polohy a ventil je opět uzavřen. Tok 
hydraulického oleje je zobrazen na Obr. 11. 

 

 
Obr. 10 Schéma pro jízdu rovně 

 

 
Obr. 11 Schéma pro zatáčení 
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4 Komunikace 

Servořízení je připojeno ke sběrnici CAN Bus propojující všechny elektronické systémy 
vozidla. Na této sběrnici se přenáší všechny data vysílána jednotlivými ECU a snímači vozidla. 
ECU servořízení si pak vybere pouze ty informace, které potřebuje ke své funkci, tzn. informace 
o rychlosti vozidla a informace o otáčkách motoru vozidla. Opačným směrem pak vysílá signál 
o stavu servořízení, který využije např. ECU palubní desky k rozsvícení kontrolky servořízení. 
 
 
4.1 CAN Bus 

Sběrnice byla vyvinuta firmou Bosch pro použití v automobilech. Označení vzniklo 
zkratkou anglických slov „Controller Area Network – CAN“. Jedná se o sériovou sběrnici se 
zakončovacími rezistory, viz obr. 12. Tyto rezistory uskutečňují tlumení zpráv přicházejících na 
konce sběrnice tak, aby nedocházelo k jejich odrazům a tím nežádoucím kolizím s dalšími 
zprávami. Pracuje na principu „multimastering“ to znamená, že každé zařízení může řídit chod 
na sběrnici a řídit tak ostatní zařízení. Mezi hlavní výhody patří zejména vysoká přenosová 
rychlost až 1Mbit/s, jednoduchost komunikačního protokolu a dobrá detekovatelnou chyb. 
V automobilech se zavádí dva typy sběrnice CAN-motor, charakterizována vyšší rychlostí a 
jsou k ní připojena zařízení pohonu a bezpečnostní systémy, dále CAN-comfort, dosahuje 
nižších rychlostí a propojuje zařízení komfortních systémů. Obě sběrnice jsou pak propojeny 
v tzv. GATEWAY jednotce. Na každém konci musí být sběrnice zakončena odporem, aby 
nedocházelo k nežádoucím odrazům signálů pohybujících se po sběrnici. Jako optimální se jeví 
odpor s hodnotou 120Ω. 

 
 

 
Obr. 12 CAN sběrnice 

 
 

4.2 Řídící jednotka pro komunikaci po CAN Bus 

Každá řídicí jednotka, která bude připojena k síti pomocí CAN sběrnice, musí být 
vybavena CAN řadičem, tzv.“CAN controller“, a budičem, tzv.“CAN-Transciever“. Řadič 
pracuje jako prostředník mezi mikroprocesorem řídicí jednotky a budičem. Od mikroprocesoru 
přijme data určená k odeslání do sítě, potřebně je upraví (vytvoření datových rámců, 
identifikačního pole, zabezpečení atd. viz podkapitola 4.3) a dále předá do budiče. Stejně tak 
putují přijímána data z budiče přes řadič do mikroprocesoru. Pokud mikroprocesor neobsahuje 
zabudovaný řadič, je nutné připojit externí řadič. V dnešní době se ovšem stále častěji využívají 
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mikrokontroléry se zabudovaným CAN řadičem např. Motorola. Transciever pracuje zároveň 
jako vysílač „Transmitter“ a přijímač „Receiver“. Hlavním úkolem řadiče je převod signálu 
z řadiče o TTL úrovni na fyzickou podobu CAN protokolu a jeho vysílání na sběrnici, stejně tak 
i přijímání dat pohybujících se na sběrnici a jejich převedení s předáním řadiči. Bloková 
struktura řídicí jednotky komunikující po sběrnici CAN je na obr. 13 

 

 
Obr. 13 Řídicí jednotka pro komunikaci po CAN - Bus 

 
 

4.3 Komunikační protokol 

Komunikační protokol představuje souhrn pravidel, které je nutno dodržet pro 
komunikaci prostřednictvím dané sběrnice. Protokol sběrnice CAN využívané v automobilech 
se především řídí normou ISO 11898, která obsahuje pravidla pro tzv. High-speed komunikaci 
označována také CAN-motor a vyznačuje se vysokou komunikační rychlostí až 1Mbit/s. Pro 
komunikaci mezi komfortními systémy vozidla se doporučuje norma ISO11519-2, která 
obsahuje pravidla pro tzv. Low-speed komunikaci označována také CAN-comfort a vyznačuje 
se komunikační rychlostí až 500kbit/s. Tyto normy definují elektrické vlastnosti sběrnice, 
formát přenášených zpráv, způsoby časování, synchronizaci či kódování posílaných bitů. 
Fyzická realizace přenášených zpráv je realizována rozdílovým napětím mezi vodiči sběrnice. 
Jsou definovány dva stavy – dominantní a recesivní, kdy dominantní stav odpovídá logické nule 
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a recesivní stav odpovídá logické jedničce. Komunikačním protokolem je dáno, že jednotlivé 
zprávy jsou přenášeny v tzv. rámcích a jsou specifikovány dvě možnosti. U protokolu CAN 
2.0A je charakterizován 11bitovým identifikátorem, kdežto protokol CAN 2.0B má rozšířený 
tvar identifikátoru s délkou 29bitů. Jednotlivé rámce se dělí podle obsahu dat, která přenáší.  

Datový rámec obsahuje data přístupná všem uzlům připojeným ke sběrnici. Sestavení 
celého rámce je zobrazeno na obr. 14 a toto složení je podobné i u ostatních rámců. Datový 
rámec začíná jedním startovacím bitem, po kterém následuje pole identifikátoru. Identifikátor je 
určujícím prvkem pro vysílání jednotlivých rámců, neboť nese prioritu zprávy, tím je zajištěno, 
aby se nejdůležitější data, odvysílaly co nejdříve. Po nadcházejícím recesivním bitu následuje 
řídicí pole udávající délku datového pole. Datové pole obsahuje přenášené data. Délka datového 
pole může být, až 64 bitů to znamená 8 bajtů. Po datovém poli přichází kontrolní pole 
s cyklickým redundantním kódem CRC pro kontrolu přenesených dat. V potvrzovacím poli jsou 
dva bity pro potvrzení příjmu zprávy. Posledním polem je ukončovací pole, kde je prostor pro 
informace o chybách v přenosu a uklidnění sběrnice. 
 
 

 
 
 
 

Dalšími typy rámců jsou žádost o data, chybový a rámec přeplnění. Pomocí rámce 
s žádostí o data žádá vysílací uzel jiný uzel na síti, o data se stejným identifikátorem. Tvar 
rámce je podobný datovému rámci. Pomocí chybového rámce informuje uzel, jenž zjistil chybu 
ve vysílání, ostatní uzly o chybě. Rámec je tvořen šesti dominantními bity, které způsobí 
přerušení vysílaného rámce. Zpráva o přeplnění může být vyslána po ukončení datového rámce, 
kdy nějaký uzel potřebuje delší čas pro zpracování předešlé zprávy. Tvar rámce je obdobný jako 
u chybového rámce. 
 
  

Start bit (1) 

Identifikátor (11),(29) 

Prázdný bit (1) 

Řídicí pole (6) Datové pole (0-64) 

Kontrolní pole (16) 

Potvrzovací pole (2) 

Ukončovací pole (7) 

Obr. 14 Složení datového rámce 
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4.4 Diagnostický software a hardware 

Jako komunikační nástroj s modelem je vybrán diagnostický software PP2CAN, jehož 
okno je vyobrazeno na Obr. 15, a k němu příslušný hardware USB2CAN, který je zobrazen na 
Obr. 22. Jeho hlavní výhodou je široká škála možností práce se sběrnicí (analýza, nahrávání 
sběrnice, vysílání na sběrnici apod.). Okno programu tvoří menu, ve kterém se nachází 
jednotlivé nástroje pro práci se sběrnicí, popřípadě je možnost si v záložce Project uložit/nahrát 
vlastní nastavení formou projektu. Jednotlivé nástroje je možné ovládat i pomocí lišty nástrojů, 
která je podél pravého okraje. Na této liště v záložce Settings, je volba Options prostřednictvím 
níž lze provádět veškeré nastavení programu. V hlavní části okna nahoře je umístěn log 
přijatých zpráv, který je možno posléze uložit formou textového souboru. Pod ním je log 
odeslaných zpráv, kde se ukládají námi odeslané zprávy. Pak následuje pole pro nastavení a 
manuální generování zprávy na sběrnici. Pod ním je informační okno, pro zobrazení informací a 
hlášení programu. V poslední části je blok pro práci s předdefinovanými zprávami.  

 
 

Obr. 15 Diagnostický software PP2CAN 
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5 Laboratorní model 

Abychom mohli pracovat se servořízením i mimo vozidlo bylo třeba vytvořit rám, ke 
kterému by se upevnilo. Zároveň byl kladen požadavek na mobilitu modelu, proto je vybaven 
otočnými kolečky pro pojezd, které se ukázaly, jako nutné vzhledem k celkové váze konstrukce. 
Celý model je kompaktní, proto je možné ho vyzvednout i na pracovní stůl pro pohodlnější 
práci. Jelikož se jedná o pohyblivý stroj, je třeba dbát při práci s modelem dostatečné opatrnosti, 
aby nedošlo ke zranění. 
 
 
5.1 Konstrukce rámu 

Na konstrukci rámu je zvolen hliníkový profil firmy Haberkorn Ulmer s r.o.. Profil je 
vyobrazen i s příslušnými rozměry na Obr. 16. Ke spojení jednotlivých částí je použit spojovací 
materiál určený přímo pro tento profil. Jedná se o šroub se závitem M6 a půlkulatou hlavou 
s šestihranným otvorem na imbus klíč. Pro co nejpevnější spoj je pod šroubem speciálně 
tvarovaná podložka, která se po dotažení zasune do protějšího profilu. Jednotlivé volné konce 
tyčí, ze kterých je rám složen jsou zaslepeny plastovými záslepkami. Kolečka jsou otočné 
v celém rozsahu, tzn. 360°, a jsou umístěny v rozích rámu. Dvě kolečka jsou zvolena s brzdou, a 
to pro případ, kdy se s modelem pracuje, aby mohl být zabrzděn a nedocházelo k jeho 
popojíždění. Na jednom segmentu rámu je přišroubován perforovaný plech pro upevnění 
příslušenství modelu, popřípadě je zde místo pro odložení pomůcek při měření. 
 

 
 

400 500 

1400 

50
0 

Obr. 16 Orientační rozměry konstrukce rámu 
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Obr. 17 Rozměry použitého profilu 

 
 
5.2 Pojistkový odpojovač 

Hlavní napájecí obvod servořízení je chráněn proti přetížení a zkratu nožovou 
pojistkovou vložkou. Tavná ampérsekundová charakteristika této pojistkové vložky se 
vyznačuje vysokou vypínací schopností a nízkými hodnotami přepětí. Tyto vlastnosti jsou 
vhodné pro napájení výkonové elektroniky v našem případě napájení elektromotoru servořízení. 
Pojistková vložka je zvolena se jmenovitou hodnotou zatěžovacího proudu 160A pro 400V 
střídavého napětí. Přičemž dochází ke ztrátovému výkonu 9W. Pojistka je zasazena do pouzdra 
pojistkového odpojovače OEZ FH000–1A/T, jedná se o jednopólový řadový pojistkový odpínač 
s třmenovými svorkami pro měděný vodič o průřezu 1,5 – 50 mm2. 
 
 

5.3 Přidržovací jezdce 

Z důvodu volného pohybu řídicích tyčí v kloubech, vznikla nutnost tyto tyče zafixovat 
proti nežádoucímu odklonění. Protože při jejich odklonění by mohlo dojít k jejich vzpříčení 
proti rámu a k jeho poškození, nebo ke zranění manipulujících osob. Fixace je vyřešena formou 
pohyblivých jezdců, kteří drží řídicí tyče v požadované poloze. Konstrukce spolu se základními 
rozměry přidržovacích jezdců je zobrazena na Obr. 18. Hlavní díl pojezdu je vytvořen ze 
silonové tyče o průměru 40 mm. Tento materiál byl zvolen z důvodu lepších vlastností, aby 
nedocházelo k přílišnému opotřebení dráhy v hliníkovém profilu, pro ještě lepší kluzné 
vlastnosti je dráha přimazána mazivem. K silonovému jezdci je dvěma šrouby M6 připevněn 
ocelový plech tloušťky 3mm zohnutý do tvaru písmene L. V jeho svislé části je vyvrtán otvor o 
průměru 14 mm, kterým je prostrčena řídicí tyč. Její zajištění je provedeno z jedné strany dílem 
kulového čepu a z druhé strany pojistnou maticí. 
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Obr. 18 Přidržovací jezdec 

 
 
 

5.4 Sestavení modelu 

Na připravený rám, sestavený dle podkapitoly 5.1, je připevněno servořízení pomocí 
šroubů a matic. Šrouby M8 jsou umístěny hlavou v dráze hliníkového profilu a prochází skrze 
otvory v přírubách servořízení určených pro upevnění do zástavby automobilu. Shora jsou pak 
dotaženy pomocí matic s podložkou. Stejným postupem je uchycena i motor-čerpadlová 
jednotka. Do dráhy v profilu jsou umístěny přidržovací jezdce a jimi prostrčeny, a tím 
zafixovány řídicí tyče.  

Na plechu je umístěna automobilová baterie, která zajišťuje kompletní napájení modelu. 
Baterie má kapacitu 60Ah, tato poměrně velká kapacita bylo zvolena z důvodu velkého 
proudového odběru elektromotoru servořízení při zatížení, tudíž je zajištěna dostačující stabilita 
napájecího napětí po delší dobu provozu. Nicméně se nevyvarujeme častému nabíjení baterie, 
optimálně před a během jakékoliv práce s modelem. Jako napájecí vodiče jsou nataženy kabely 
s průřezem 10 mm2, který by měl být dostačující vzhledem k proudovému odběru. Červený 
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kabel z plusového kontaktu baterie je přiveden skrze pojistkový odpojovač na napájecí svorku 
servořízení. Ze svorky GND pak vede modrý kabel zpět na minusový kontakt baterie. Protože 
by při manipulaci s modelem mohlo dojít k vyvrácení baterie, je proto připevněna pomocí 
hliníkového držáku, kterým se přišroubuje k plechu a zajistí proti pohybu. 

Dále je na plech přišroubována černá plastová krabička, sloužící jako propojovací a 
přístupový bod modelu. Na horní straně je dvoupolohový vypínač simulující spínací skříňku 
automobilu. Po jeho přepnutí do polohy I je přivedeno, skrze 10 A pojistku, napájecí napětí na 
svorku řídicí jednotky servořízení. Kromě vypínače je zde zobrazeno obsazení jednotlivých pinů 
v přístupovém konektoru CANON 25, který je umístěn na boční straně krabičky. Jsou na něj 
vyvedeny vodiče komunikační sběrnice a mínus pól baterie. Ostatní piny jsou možné kdykoliv 
doplnit podle požadavků měření. Zapojení konektoru je popsáno na Obr. 19. K modelu je 
přiložen kabel s protikusem k přístupovému konektoru, který je na druhém konci vybaven 
konektory pro připojení dvou adaptérů USB2CAN, není tedy třeba jiných propojovacích vodičů 
pro základní práci s modelem.  

Na rám byly připevněny stupnice, udávající rozsah otáčení řízení. Tato stupnice se 
využije především k měření na snímači natočení volantu, kdy je možno volit rozsah měření. Na 
nádobku čerpadlové jednotky je připevněn obrázek popisující zapojení jednotlivých pinů ve 
všech třech konektorech, pro snazší orientaci při měření. Tento obrázek je na Obr. 19. Konečná 
podoba modelu je vyobrazena na Obr. 20. 
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1 – CAN-L 
2 – CAN-H 
3 – neobsazeno 
4 – napájení  
 

1 – GND 
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2 – GND 
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1 – GND 
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3 – GND 
15 – CAN-L 

1 13 

14 25 

Obr. 19 Popis zapojení konektorů MPU a přístupového konektoru 
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Obr. 20 Konečná podoba sestaveného modelu 

6 Měření na vozidle 

Měření probíhalo v laboratoři s využitím dynamometru. Jelikož při jízdě na 
dynamometru nelze otáčet volantem je měření zaměřeno pouze na rychlostní závislost 
jednotlivých parametrů při přímé jízdě. Pro měření s otáčením volantu muselo vozidlo stát 
mimo dynamometr, avšak už nelze změřit rychlostní závislost, toto by bylo možné pouze 
projetím vozidla spolu s diagnostickým přístrojem. 
 
 
6.1  Měření sériovou diagnostikou 

  K vozidlu jsem se připojil pomocí sériové diagnostiky Bosch KTS 505 nebo VAG-
COM, zapojené do diagnostické zásuvky vozidla, jenž splňuje normu OBD. Tato skupina norem 
vznikla za účelem sjednocení diagnostických prostředků automobilů. Sériová diagnostika 
dovoluje připojení k diagnostickým zařízením vozidla a zjistit tak v jakém provozním stavu se 
nachází jednotlivé systémy vozidla nebo jestli nedošlo k závadě. 

  Po navázání spojení s vozidlem jsem vybral skupinu řízení a nechal vyhledat použitý 
systém servořízení. Přepnutím na nalezený systém se objevilo menu s možnostmi, které lze za 
pomoci diagnostického přístroje provádět. Jako první najdeme v nabídce položku 
„Identifikace“, ve které najdeme objednací číslo popř. číslo RB (Robert Bosch, v našem případě 
neexistuje, protože máme servořízení TRW) servořízení. Další položkou je „Paměť závad“, 
jejím rozkliknutím můžeme zjistit diagnostikovatelné závady, které mohly vzniknout na 
servořízení. Následuje možnost „Vymazání paměti závad“, kterou využijeme po opravě 
případné závady, kdy ji vymažeme z paměti řídicí jednotky servořízení. Mnou nejčastěji využitá 
položka jsou pak „Skutečné hodnoty“. V její nabídce vybereme požadované hodnoty, jenž 
chceme sledovat, naše diagnostika umožňuje sledovat zároveň až čtyři hodnoty a zároveň je 
zobrazit do grafu viz. Obr 21. Měřit lze např. napětí na napájecích svorkách, odběr proudu, 
velikost otáček motoru čerpadla, teplota řídicí jednotky, rychlost otáčení řízení, rychlost 
vozidla, otáčky motoru vozidla a dobu provozu servořízení. Poslední možností v nabídce je 
„Kódování varianty“ 
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Obr. 21 Otáčení volantem při nulové rychlosti vozidla 

 
Na obr. 21, který vznikl „PrintScreenem“ obrazovky diagnostického přístroje, můžeme 

vidět průběh jednotlivých parametrů při otáčení volantem z jedné krajní polohy do druhé. Ze 
začátku, kdy byl volant natočen v přímém směru, jsou jednotlivé parametry poměrně nízké, 
zejména odběr proudu motorem čerpadla, jenž se pohybuje okolo 3A. Pak následuje natočení 
volantu do jedné krajní polohy a okamžité otočení do druhé krajní polohy, což se projevuje 
nárůstem měřených hodnot, kdy odebíraný proud dosahuje až 50A, stejně tak narůstají otáčky 
čerpadla. Ve druhém a třetím grafu můžeme porovnat předepsané a skutečné otáčky čerpadla. Je 
možné vypozorovat mírné odlišnosti způsobené provozními podmínkami, tzn vůle v řízení, tření 
apod.. Ze snímače rychlosti natočení volantu umístěného ve skříni řízení získáváme přehled o 
otáčení volantu ve stupních za sekundu, ovšem už nemůžeme určit směr otáčení. 
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6.2 Analýza komunikační sběrnice 

Dalším podstatným bodem práce je analýza komunikační sběrnice vozidla Škoda Fabia 
I., která je provedena na základě znalostí shrnutých v kapitole 4. Tato analýza byla provedena se 
záměrem získat požadované data, která jsou potřebná pro simulaci komunikace mezi vozidlem a 
modelem servořízení. Jelikož tato koncepce servořízení není s vozidlem respektive jeho hnacím 
motorem spojena mechanickou vazbou, je třeba pro jeho chod spojení formou komunikační 
sběrnice s daty o provozním stavu, ve kterém se vozidlo nachází, zejména jeho rychlost. 
Výsledkem nejsou jen požadovaná data, ale i formát zpráv obsahující tyto data. Formát zprávy 
je důležitý pro správné zpracování ECU servořízení. 
 
 
6.2.1 Připojení ke sběrnici vozidla 

Jako nejvhodnější místo pro připojení ke komunikační sběrnici vozidla byl vybrán 
konektor přímo na MPU servořízení. Jelikož se MPU nachází na levé straně vozidla za předním 
nárazníkem, je k ní poměrně dobrý přístup. Abych se tedy dostal ke konektoru, bylo nutné 
demontovat přední levé světlo do mlhy, popřípadě záslepku u vozidel bez světel do mlhy. Po 
rozpojení konektoru obsahujícího napájecí vodič řídicí jednotky a dva komunikační vodiče 
sériové sběrnice CAN-motor, jsem jej propojil vodiči s odbočkami pro snazší připojení. K těmto 
odbočkám se připojil USB2CAN převodník a to tak, že dva vodiče se spojí s vodiči CAN-L a 
CAN-H vozidla a dva vodiče s „kostrou“ vozidla (mínus pól baterie). Převodník USB2CAN 
tvoří rozhraní mezi sériovou sběrnicí CAN-Bus a USB portem počítače. Připojení je vyobrazeno 
na Obr. 22.  

  

mínus pól 

CAN-H 

CAN-L 

Obr. 22 Připojení ke CAN-motor vozidla 
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6.2.2 Záznam zpráv 

Pro sledování dat nacházejících se na sběrnici vozidla byl zvolen diagnostický software 
a hardware popisovaný v podkapitole 4.4. Pro práci se sběrnicí vozidla je nutné otočit klíčkem 
ve spínací skříňce, protože teprve pak je sběrnice aktivní. Zprávy přijaté ze sběrnice 
prostřednictvím adaptéru se zobrazují v logu přijatých zpráv. Před záznamem bylo nutné 
resetovat logy, aby se neuložily předchozí přijaté zprávy. Po spuštění záznamu jsem provedl 
nastartování motoru vozidla a nechal jej běžet ve volnoběžných otáčkách. Jako dostatečná délka 
záznamu, pro jeho analýzu, byl zvolen interval 10 sekund. Přijaté zprávy se uložily do 
textového souboru s příponou „.log“. Ukázka tohoto záznamu je uvedena v příloze č. 2.  

 
 

6.2.3 Vyhledání potřebných zpráv 

Protože na sběrnici se nachází nepřeberné množství různých dat, bylo třeba najít pouze 
ty, které servořízení vyžaduje pro jeho správný chod. Vyhledávání bylo prováděno ze záznamu 
pořízeného podle postupu popsaného v předchozí podkapitole. S využitím dvou počítačů 
paralelně připojených ke sběrnici, kde jeden sloužil jako vysílač vybraných zpráv a druhý jako 
přijímač. Pro vysílání zpráv bylo využito nástroje Data sender a pro zobrazení obsahu dat 
nástroje Fabia Monitor. 

Jelikož výkon servořízení je závislý na rychlosti, byly jako prvním cílem hledání data 
obsahující rychlost vozidla. To probíhalo postupným odesíláním jednotlivých datových rámců a 
sledováním, jak se projevují na Fabia Monitoru. Změnou polohy ručičky virtuálního 
rychloměru se projevila zpráva s identifikátorem 800 v decimálním tvaru. Proto se vybraly 
z celého záznamu pouze zprávy s identifikátorem 800 a vytvořil vlastní soubor zpráv, který se 
začal odesílat do ECU pomocí nástroje File sender s periodou 10ms. Avšak nedošlo k žádné 
reakci ze strany servořízení, tudíž se naplnila domněnka, že rychlost není jedinou informací o 
provozním stavu vozidla, kterou servořízení požaduje. Jelikož se servořízení rozběhne až 
v okamžiku, kdy je motor nastartován, začal jsem hledat zprávu obsahující otáčky motoru dle 
předchozího postupu. Nakonec se pohyb ručičky virtuálního otáčkoměru projevil při odeslání 
zprávy s identifikátorem 640 v decimálním tvaru. Opět se vybraly všechny zprávy s daným 
identifikátorem a vložily mezi zprávy s rychlostí do vytvořeného souboru. Po odeslání souboru 
se servořízení spustilo. Je tedy jasné, že servořízení potřebuje dvě informace o stavu vozidla, to 
znamená údaj o rychlosti vozidla a otáčkách motoru. 
 
 
6.2.4 Poloha dat ve zprávě 

Jak je popsáno v podkapitole věnující se komunikačnímu protokolu, je délka datového 
pole jednotlivých zpráv v rozmezí 0-64 bitů respektive 0-8 bajtů. Například zpráva 
s identifikátorem 800 nese krom informací o rychlosti vozidla také stav paliva v nádrži apod. 
Proto je nutné určit pozici dat v datovém poli, aby bylo možno měnit rychlost dle našich 
požadavků. Hledání je prováděno podobným způsobem jako v předchozí podkapitole. Pomocí 
nástroje Data sender, kterým se odesílá zpráva s identifikátorem 800 a mění hodnota 
jednotlivých bajtů, a sleduje se reakce na Fabia Monitoru. Tímto postupem bylo zjištěno, že 
data udávající rychlost vozidla se nacházejí ve 4. a 5. datovém bajtu. Stejný postup se uplatnil i 
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u zprávy s identifikátorem 640, ve které se hledaly data o otáčkách motoru. Jejich pozice se 
určila v 2., 3. a 4. datovém bajtu. Jelikož nebyl k dispozici nástroj, kterým by se dala určit 
přesná rychlost, respektive otáčky motoru, jsou určeny orientačně dle pohybu ručiček Fabia 
Monitoru. 
 
 
7 Měření na modelu 

Další měření už probíhá přímo na sestaveném modelu. Hlavním cílem měření je ověření 
funkčnosti realizovaného laboratorního modelu a ověření si teoretických poznatků získaných 
v předchozích kapitolách Výsledky těchto měření jsou hlavním určujícím faktorem pro 
sestavení vzorové laboratorní úlohy pro studenty oboru Automobilová elektronika. Měření je 
zaměřeno na dvě oblasti, a to na oblast hlavního napájecího obvodu a oblast obvodu snímače 
natočení volantu. 
 
 
7.1 Měření odebíraného proudu elektromotorem 

Proud, který odebírá elektromotor čerpadla je dána zatížením čerpadla, nebo omezením 
řídicí jednotky. Velikost proudu udává okamžitý výkon servořízení. Tento výkon je řízen řídicí 
jednotkou v závislosti na rychlosti vozidla. Ačkoli se jedná o stejnosměrný bezkartáčový motor, 
je odebíraný proud mírně zvlněný. Toto zvlnění je způsobené chodem hydraulického zubového 
čerpadla. Tudíž ze zachyceného průběhu proudu osciloskopem je možné určit nejen zatížení 
čerpadla, ale i otáčky čerpadla a umožňuje diagnostikovat závady na motor-čerpadlové 
jednotce. 
 
 
7.1.1 Postup měření 

Protože velikost odebíraného proudu je v desítkách ampér není možné pro měření 
použít obyčejný ampérmetr. Pro takovéto měření se vyžije klešťového ampérmetru, ten však 
zobrazí jen střední hodnotu proudu. Pokud chceme zachytit přesný průběh proudu, např. pro 
diagnostikování závad apod., je nutné použít proudové sondy připojené k osciloskopu. 
Proudová sonda pracuje na principu vířivých proudů vznikajících při průchodu elektrického 
proudu vodičem. Sonda pak podle zvoleného rozsahu převede hodnotu proudu na hodnotu 
napětí, která se zobrazí na obrazovce osciloskopu. Pro získání hodnoty proudu je potřeba 
zpětného přepočtu. Na kleštích ampérmetru je značka (šipka, plus-mínus) pro správné umístění 
podle směru protékajícího proudu, v případě kdy dojde k otočení, je zobrazená hodnota 
obrácená, tzn. v minusových hodnotách. 

Před začátkem měření je nutné připojit adaptéry (minimálně jeden pro vysílání zpráv) 
pro vysílání a přijímání zpráv na CAN sběrnici. Adaptéry musí být připojeny k počítači se 
softwarem PP2CAN. Po zapnutí tlačítka na modelu, je možné vybrat připravený soubor podle 
požadované rychlosti vozidla. V nástroji File Sender zvolit periodu odesílání 10ms a spustit 
odesílání tlačítkem Run. Pokud je k dispozici ještě druhý adaptér, může být použit jako 
přijímací. K tomu se musí spustit druhý software PP2CAN a v Options zvolit jiné Device než u 
vysílacího programu. Spustit Fabia Monitor pro získání zpětné vazby. Po chvíli vysílání, kdy 
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dojde k virtuálnímu nastartování motoru vozidla, se spustí čerpadlo servořízení. Jakmile začne 
stoupat virtuální rychlost vozidla je možno vnímat klesání otáček čerpadla. Po ustálení rychlosti 
vozidla na požadované hodnotě může být prováděno měření. 
 

 
 

Obr. 23 Ukázka spuštěné simulace komunikační sběrnice 

 
Na obrázku Obr. 23 je ukázka probíhající simulace komunikační sběrnice pomocí 

softwaru PP2CAN. Nastavení odpovídá popisu uvedenému výše. Pro odesílání je zvolen soubor 
pro simulaci rychlosti 60km/h a zvolena perioda odesílání zpráv 10ms. Zprávy na sběrnici se 
zobrazují v logu přijatých zpráv a pomocí Fabia Monitoru získáváme potřebnou zpětnou vazbu 
o aktuální rychlosti.  
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7.1.2 Výsledky měření 

Výsledky měření klešťovým ampérmetrem jsou uvedeny ve vzorovém protokolu, který 
je umístěn v příloze č. 1. Níže jsou uvedena pouze měření za pomocí proudové sondy a 
osciloskopu LeCroy VBA64Xi. Výstupní rozsah proudové sondy je nastaven na hodnotu 
10mV/A. 

 

Záběrový proud při rozběhu čerpadla dosahuje ve své střední hodnotě okolo 42A, což 
téměř odpovídá plnému zatížení servořízení. Ovšem špičkový proud přesahuje i hodnotu 81A, 
to ale není podstatná hodnota, protože je jí dosaženo pouze velmi krátkou dobu. Určující je 
RMS hodnota proudu zobrazená v kolonce P2 na Obr. 24. Podle časové základny je možno 
usoudit, že maximální záběrový moment trvá po dobu kratší než 100ms. 

 

 
Obr. 24 Záběrový proud při rozběhu čerpadla 
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Z dalšího průběhu proudu je zřejmé, že při zatížení servořízení dochází k nárůstu 
odebíraného proudu oproti klidovému režimu, který je na Obr. VII v příloze č. 3. Střední 
hodnota proudu je téměř 50A, kdežto špičková hodnota až 77A. Průběh proudu je zvlněný 
v poměrně velkém rozsahu, to je dáno chodem zubového hydraulického čerpadla. Maximální 
odebíraný proud je softwarově omezen řídicí jednotkou. V tomto okamžiku plného zatížení je 
tlak v systému na maximální hodnotě a dochází k otevírání redukčního ventilu. Na Obr. 25 je 
zobrazen průběh při nulové rychlosti vozidla tzn., že vozidlo stojí na místě. V tomto případě by 
měl být výkon servořízení největší, protože třecí síly mezi vozovkou a kolem jsou nejvyšší, 
taktéž se neprojevuje vliv geometrie řídicí nápravy. Posilovací síla působící na tyč řízení je 
nejvyšší a rovná se maximálnímu tlaku působícímu na průřez pístu. 

Je zřejmé, že při zvýšení rychlosti vozidla například na 200km/h, obrázek Obr. 26, klesá 
výkon servořízení. To se projevilo snížením odebíraného proudu na necelých 36A při 
maximálním zatížení servořízení. Stejně klesla i hodnota špičkového proudu na 60A. Frekvence 
zvlnění v kolonce P3 také klesla, což znamená snížení otáček čerpadla v závislosti na rychlosti 
vozidla. Další změřené průběhy jsou uvedeny v příloze č. 3. 

 

 

 
Obr. 25 Odebíraný proud při rychlosti 0km/h 
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7.1.3 Výpočet otáček čerpadla z průběhu proudu 

Jak už bylo zmíněno výše, je zvlnění odebíraného proudu spojeno s otáčkami čerpadla. 
Proto je možné z frekvence získaného průběhu vypočítat otáčky čerpadla. Předpokladem je, že 
ozubené kola zubového čerpadla mají 14 zubů a při jedné otáčce dojde celkem k 28 vytlačením 
kapaliny z mezery mezi zuby. Každé vytlačení kapaliny se pak rovná odporu, který se projeví 
zvýšením odběru proudu. Proto když známe frekvenci průběhu proudu, je možné vypočítat 
otáčky hydraulického čerpadla dle rovnice (1). 
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Obr. 26 Odebíraný proud při rychlosti 200km/h 
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7.2 Měření na snímači servořízení 

Pro správný chod servořízení musí řídicí jednotka znát rychlost natočení volantu. Tento 
údaj poskytuje snímač servořízení. Závislost otáček čerpadla na rychlosti otáčení volantu je 
zřejmá z Obr. 9. Čím je vyšší rychlost otáčení, tím jsou vyšší otáčky čerpadla. Tato závislost je 
nutná vzhledem k fyzickým pohybům hydraulického oleje. Neboť čím je větší rychlost otáčení 
tím se rychleji zvětšuje objem hydraulického válce, proto je nutné patřičně zvýšit otáčky 
čerpadla, aby se zajistil včasný nárůst tlaku pro dostatečné posílení řízení. 
 
 
7.2.1 Postup měření 

Při měření na snímači servořízení není potřeba, aby bylo čerpadlo v chodu. Samotný 
snímač pracuje i v případě, kdy je pouze zapnuto zapalování (v našem případě tlačítko na 
modelu). Řídicí jednotka je napájena z baterie a napájí i snímač. Pro měření je třeba rozpojit 
konektor například na čerpadlové jednotce a propojit jej pomocí propojovacích kabelů 
s odbočkami pro připojení měřicího přístroje. Výstupní signál ze snímače je pulzní šířková 
modulace, proto nelze pro měření použít multimetr, ale osciloskop. Jelikož se měří rychlost 
změny střídy výstupního signálu, je výhodou, když osciloskop umí vypočítat a zobrazit velikost 
střídy. Sonda osciloskopu se připojí k pinu číslo 3 dle Obr. 19 a zemi tj. pin číslo 2. Za 
současného otáčení hřídelí řízení sledujeme průběh změny střídy. 
 
 
7.2.2 Výsledky měření 

 
Obr. 27 Průběh změny střídy výstupního PWM signálu 
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Na Obr. 27, zachyceném pomocí osciloskopu LeCroy VBA64Xi, je vidět průběh změny střídy. 
Tato křivka názorně ukazuje, že během jedné otáčky hřídele řízení dojde k šesti překlopením 
z minimální na maximální střídu. Překlopení určují jednotlivé části rotoru snímače, kterých je 
právě šest a rozdělují jednu otáčku odpovídající 360° na úseky po 60°. Přičemž během jednoho 
úseku dojde ke změně střídy z minimální odpovídající 12,5% až po maximální odpovídající 
87,5%. To znamená, že změně střídy o 75% připadá úhel 60°. Tímto je zajištěno poměrně velké 
rozlišení, a to pod 0,1°. 

Na Obr. VI v příloze č. 3., je zachycená změna střídy z její minimální hodnoty na 
maximální. Také je zobrazena hodnota frekvence PWM signálu, která je přibližně 510Hz. 
Jelikož se jedná o senzor, snímač s vyhodnocovací logikou, není měřený výstupní signál dán 
snímačem, ale upraven vyhodnocovací logikou. S pohybem rotoru se ve snímači mění hodnota 
napětí, která je vyhodnocena logickým členem a upravena, tak aby mohla být zpracována 
v řídicí jednotce, tedy na PWM signál. 
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8 Závěr 

Cílem bakalářské práce byla teoretická analýza používaných koncepcí servořízení 
automobilů a praktická realizace laboratorního výukového modelu s vybraným typem 
elektrohydraulického servořízení. Stanovené cíle se podařilo naplnit. Na základě dosažených 
výsledků, které budou komponovány do výuky předmětu Automobilová elektronika, se mohou 
studenti detailněji seznámit s moderním mechatronickým systémem dnešního automobilu. Díky 
teoretické rešerši získají základní přehled o ostatních koncepcích servořízení používaných 
v automobilech. Aby bylo možno sestavit co nejzajímavější měření, bylo nutno co nejvíce 
poznat princip činnosti, vlastnosti a konstrukci použitého typu servořízení.  

Další důležitou částí z hlediska zprovoznění sestaveného modelu bylo seznámení 
s komunikačními sítěmi automobilů, se zaměřením na značku Škoda. Získáním potřebných 
znalostí a jejich aplikací ve zkoumání sběrnice skutečného vozu, byly stanoveny podmínky 
simulace sběrnice pro použití u sestaveného modelu. Prostřednictvím simulace komunikační 
sběrnice se získal nástroj pro ovládání modelu i mimo vozidlo. Tím, že dokážeme simulovat 
různé provozní stavy vozidla, zejména rychlost, můžeme měřit proudové charakteristiky 
v závislosti na rychlosti vozidla. 

Konstrukce modelu byla volena s ohledem na požadavky laboratorního měření a fyzické 
parametry servořízení. Měřením byly ověřeny získané teoretické poznatky z principu činnosti. 
Byla ověřena závislost výkonu servořízení na rychlosti vozidla a to v jakémkoliv zatížení. Dále 
změna otáček hydraulického čerpadla v závislosti na rychlosti otáčení volantu, kdy byl 
analyzován průběh výstupního signálu ze snímače servořízení. Podle výsledků měření byl 
sestaven a měřením ověřen vzorový protokol z laboratorního měření, který je součástí této 
práce. 

Práce kladla specifické nároky na všestrannost řešitele, především z oblasti 
hydraulických systémů a komunikačních sběrnic. Tudíž jsem zúročil získané znalosti 
předešlého studia a ověřil je praktickou činností. Na další straně je uveden seznam použité 
literatury, především pro ty, kteří hodlají ještě více prohloubit své znalosti ve výše zmíněných 
oblastech. 
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