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Seznam použitých značek a symbolů 

 

A1 první záporná amplituda průběhu zrychlení břemene na laně [m.s
-2

] 

A2 druhá záporná amplituda průběhu zrychlení břemene na laně [m.s
-2

] 

D průměr pístu přímočarého hydromotoru [m] 

CD konstanta pro výpočet hustoty kapaliny [kg.m
-3

] 

CHB hydraulická kapacita komory B přímočarého hydromotoru [m
3
.Pa

-1
] 

CK konstanta pro výpočet tečného modulu pružnosti kapaliny [Pa] 

DPM tlumení přestavného mechanismu [1] 

EL modul pružnosti v tahu ocelových lan [Pa] 

Fb2 tlumicí síla lana [N] 

FC konstantní Coulombova třecí síla [N] 

Fe výsledná užitečná síla [N] 

Ff třecí síla [N] 

FG1 tíhová síla působící na píst přímočarého hydromotoru [N] 

FG2 tíhová síla působící na břemeno [N] 

FH adhezní (statická) síla [N] 

Fk2 direkční síla lana [N] 

FL síla v laně [N] 

Fp tlaková síla [N] 

Ft tahová síla působící na přímočarý hydromotor [N] 

GP přenos potenciometru [V.m
-1

] 

GPM přenos přestavného mechanismu převodníku [rad.V
-1

.s
-6

] 

GP přenos snímače polohy [V.m
-1

] 

GR přenos regulátoru [s
-1

] 

H zdvih přímočarého hydromotoru [m] 

JE moment setrvačnosti elektromotoru [kg.m
2
] 

Jred moment setrvačnosti redukovaný na hřídel elektromotoru [kg.m
2
] 

K modul objemové pružnosti kapaliny [Pa] 

K matice tuhosti [N.m
-1

] 

K' náhradní modul objemové pružnosti kapaliny [Pa] 

KP zesílení potenciometru pro zadávání žádané polohy [V.m
-1

] 

KPM zesílení přestavného mechanismu [rad.V
-1

] 
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KR zesílení regulátoru [1] 

KSP zesílení snímače polohy [V.m
-1

] 

M matice hmotnosti [kg] 

Me elektromagnetický moment elektromotoru [N.m] 

Mmax moment zvratu elektromotoru [N.m] 

Mmaxn jmenovitý moment zvratu elektromotoru [N.m] 

Mn jmenovitý moment elektromotoru [N.m] 

Msp moment na hřídeli elektromotoru při spouštění v ust. stavu [N.m] 

Mz moment zátěže [N.m] 

Mzv moment na hřídeli elektromotoru při zvedání v ustáleném stavu [N.m] 

P výkon [W] 

PE výkon elektromotoru [W] 

Pn jmenovitý výkon elektromotoru [W] 

PHG příkon hydrogenerátoru [W] 

Q průtok [m
3
.s

-1
] 

Qmax maximální průtok do přímočarého hydromotoru [m
3
.s

-1
] 

QGmax maximální skutečný průtok hydrogenerátoru [m
3
.s

-1
] 

QGmax_t maximální teoretický průtok hydrogenerátoru [m
3
.s

-1
] 

QHG průtok hydrostatického převodníku [m
3
.s

-1
] 

QMmax maximální skutečný průtok do hydromotoru [m
3
.s

-1
] 

R poloměr roztečného válce bloku s pístky [m] 

Re Reynoldsovo číslo [1] 

RLAM laminární odpor proti pohybu kapaliny [Pa.s. m
3
] 

S tuhost soustavy diferenciálních rovnic [1] 

SA plocha pístu přímočarého hydromotoru [m
2
] 

SB plocha mezikruží přímočarého hydromotoru [m
2
] 

SL ocelový průřez lana [m
2
] 

SN teplosměnná plocha nádrže [m
2
] 

SP průřez tlakového potrubí [m
2
] 

TD derivační časová konstanta regulátoru [s] 

Tmax perioda maximálních tlakových pulzací [s] 

TPM časová konstanta přestavného mechanismu [s] 

TR časová konstanta regulátoru [s] 

Un jmenovité síťové napětí [V] 
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UR řídicí napětí rozváděče [V] 

URmax maximální řídicí napětí rozváděče [V] 

URsmin minimální hodnota řídicího napětí pro spouštění břemene [V] 

URzmax maximální hodnota řídicího napětí pro zvedání břemene [V] 

Us skutečné síťové napětí [V] 

Vgmax maximální geometrický objem hydrostatického převodníku [m
3
] 

Vgmin minimální geometrický objem hydrostatického převodníku [m
3
] 

Vm mrtvý objem kapaliny v přímočarém hydromotoru [m
3
] 

VN objem nádrže [m
3
] 

Vp objem pístu přímočarého hydromotoru [m
3
] 

VP objem kapaliny v tlakovém potrubí [m
3
] 

Vpce objem pístnice přímočarého hydromotoru [m
3
] 

VPHM objem kapaliny v přímočarém hydromotoru [m
3
] 

Vu užitečný objem nádrže [m
3
] 

   ak rychlost šíření zvuku v kapalině [m.s
-1

] 

a1 zrychlení pístnice přímočarého hydromotoru [m.s
-2

] 

a1max max. hodnota zrychlení pístnice přímočarého hydromotoru [m.s
-2

] 

a2  zrychlení zátěže na laně [m.s
-2

] 

b2 součinitel tlumení [N.s.m
-1

] 

c koeficient doznívání [m.s
-1

] 

c1 konstanta modelu hydrostatického převodníku [1] 

c2 konstanta modelu hydrostatického převodníku [1] 

d průměr pístnice přímočarého hydromotoru [m] 

dk průměr pístku převodníku [m] 

dL průměr lana [m] 

ds průměr sacího potrubí [m] 

dss zvolený průměr sacího potrubí [m] 

dt průměr tlakového potrubí [m] 

dts zvolený průměr tlakového potrubí [m] 

e regulační odchylka [m] 

emax maximální regulační odchylka [m] 

f konstanta pro nastavení rampy nárůstu řídicího napětí [V.s
-1

] 

f1min minimální vlastní frekvence přímočarého hydromotoru [Hz] 
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f2min minimální vlastní frekvence břemene [Hz] 

fHG frekvence průtokových pulzací axiálního pístového převodníku [Hz] 

fmax maximální frekvence tlakových pulzací [Hz] 

fn jmenovitá frekvence síťového napětí [Hz] 

fs skutečná frekvence síťového napětí [Hz] 

g tíhové zrychlení [m.s
-2

] 

hp výška pístu přímočarého hydromotoru [m] 

hpce délka pístnice přímočarého hydromotoru [m] 

iKL převod kladkostroje [1] 

k součinitel viskózního tření [N.s.m
-1

] 

k1 hydraulická tuhost [N.m
-1

] 

k2 tuhost lana [N.m
-1

] 

lP délka tlakového vedení [m] 

lL délka lana [m] 

m1 hmotnost přímočarého hydromotoru [kg] 

m2 hmotnost zátěže na laně [kg] 

mp hmotnost pístu přímočarého hydromotoru [kg] 

mpce hmotnost pístnice přímočarého hydromotoru [kg] 

mpKL hmotnost pohyblivé části kladkostroje [kg] 

n oběhové číslo [1] 

nmax maximální otáčky hydrogenerátoru [s
-1

] 

nn jmenovité otáčky elektromotoru [s
-1

] 

ns synchronní otáčky elektromotoru [s
-1

] 

nus ustálená hodnota otáček elektromotoru pro spouštění břemene [s
-1

] 

nuz ustálená hodnota otáček elektromotoru pro zvedání břemene [s
-1

] 

p tlak [Pa] 

patm atmosférický tlak [Pa] 

pB tlak na straně pístnice [Pa] 

pe počet pólpárů elektromotoru [1] 

pext. externí tlak [Pa] 

pHG tlak za hydrogenerátorem [Pa] 

pmax maximální pracovní tlak [Pa] 

pp provozní tlak [Pa] 

pPV tlak nastavený na pojistném ventilu [Pa] 
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pr tlaková rezerva pro rozběh [Pa] 

ps statický tlak [Pa] 

Δpz  celková tlaková ztráta ve vedení [Pa] 

Δpz,t  tlaková ztráta třením [Pa] 

Δpz,m  tlaková ztráta místní [Pa] 

qe poměrný moment zvratu elektromotoru [1] 

r konstanta pro nastavení rampy poklesu řídicího napětí [V.s
-1

] 

s komplexní proměnná [1] 

se skluz elektromotoru [1] 

sn jmenovitý skluz elektromotoru [1] 

sk skluz zvratu elektromotoru [1] 

skn jmenovitý skluz zvratu elektromotoru [1] 

sr dráha přímočarého hydromotoru při rozběhu [m] 

t čas [s] 

tc celková doba polohování přímočarého hydromotoru [s] 

td doba doběhu přímočarého hydromotoru [s] 

tp provozní teplota kapaliny [°C] 

tr doba rozběhu přímočarého hydromotoru [s] 

tR praktická doba regulace [s] 

tu doba pohybu přímočarého hydromotoru ustálenou rychlostí [s] 

u akční veličina (napětí) [V] 

umax maximální výstupní napětí snímače polohy [V] 

v1 rychlost pístnice přímočarého hydromotoru [m.s
-1

] 

v2  rychlost zátěže na laně [m.s
-1

] 

v2max  maximální rychlost zátěže na laně [m.s
-1

] 

vs rychlost proudění kapaliny v sacím vedení [m.s
-1

] 

vsp rychlost pístnice při spouštění bez omezení [m.s
-1

] 

vss skutečná rychlost proudění kapaliny v sacím vedení [m.s
-1

] 

vt rychlost proudění kapaliny v tlakovém vedení [m.s
-1

] 

vts skutečná rychlost proudění kapaliny v tlakovém vedení [m.s
-1

] 

w žádaná hodnota regulované veličiny [m] 

x1 poloha pístnice přímočarého hydromotoru [m] 

x10 počáteční poloha pístnice přímočarého hydromotoru [m] 

x1s počáteční (statické) stlačení kapaliny [m] 
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 11 vx  rychlost pístnice přímočarého hydromotoru [m.s
-1

] 

 11 ax  zrychlení pístnice přímočarého hydromotoru [m.s
-2

] 

x2 poloha břemene na laně [m] 

x2s počáteční prodloužení lana [m] 

 22 vx  rychlost břemene na laně [m.s
-1

] 

 22 ax  zrychlení břemene na laně [m.s
-2

] 

y regulovaná veličina (poloha pístnice hydromotoru) [m] 

ymax maximální překmit [m] 

yPM poloha přestavného hydromotoru [m] 

yw,PM žádaná hodnota polohy přestavného hydromotoru [m] 

z počet pístků převodníku [1] 

   Δ tolerance regulace [m] 

α opravný součinitel hustoty kapaliny [kg.m
-3

°C
-1

] 

β úhel naklopení desky převodníku vzhledem k vertikální ose [rad] 

βkat katalogový úhel naklopení desky převodníku  [rad] 

βmax maximální úhel naklopení desky převodníku  [rad] 

βp součinitel stlačitelnosti kapaliny [Pa
-1

] 

βsmax maximální úhel naklopení desky pro spouštění břemene [rad] 

βzmax maximální úhel naklopení desky pro zvedání břemene [rad] 

δ relativní tolerance regulace [1] 

ηE účinnost elektromotoru [1] 

ηKL účinnost kladkostroje [1] 

ηHG celková účinnost hydrogenerátoru [1] 

ηhm hydraulicko-mechanická účinnost přímočarého hydromotoru [1] 

ηhm_HG hydraulicko-mechanická účinnost hydrostatického převodníku [1] 

ηV_HG objemová účinnost hydrostatického převodníku [1] 

λ vlastní číslo Jacobiho matice [1] 

λt součinitel tření pro neizotermické proudění [1] 

ν viskozita kapaliny [m
2
.s

-1
] 

νatm,10°C viskozita kapaliny při atmosférickém tlaku a 10°C [m
2
.s

-1
] 

νatm,20°C viskozita kapaliny při atmosférickém tlaku a 20°C [m
2
.s

-1
] 

νatm,50°C viskozita kapaliny při atmosférickém tlaku a 50°C [m
2
.s

-1
] 
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ρatm,15°C hustota oleje při atmosférickém tlaku a při 15°C [kg.m
-3

] 

ξ součinitel poměrného tlumení lana [1] 

ρk hustota kapaliny [kg.m
-3

] 

ρocel hustota oceli [kg.m
-3

] 

  úhlová dráha elektromotoru [rad] 

ω2min minimální hodnota netlumené kruhové frekvence břemene [rad.s
-1

] 

ωm úhlová rychlost elektromotoru [rad.s
-1

] 

ωPM vlastní kruhová frekvence přestavného mechanismu [rad.s
-1

] 

ωs synchronní úhlová rychlost elektromotoru [rad.s
-1

] 

m  úhlové zrychlení elektromotoru [rad.s
-2

] 

 

DR diferenciální rovnice 

 EM elektromotor 

 HG hydrogenerátor 

 HP hydrostatický převodník 

 HM hydromotor 

 PHM přímočarý hydromotor 

 RHM rotační hydromotor 

 VI viskozitní index 
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Úvod 

 

Diplomová práce byla zadána firmou OCHI Inženýring, spol s r. o., která se zabývá 

projektováním hydraulických a elektrohydraulických systémů v různých oblastech lidské 

činnosti, zejména však v průmyslu a v divadelní technice. Významný podíl činnosti 

společnosti tvoří permanentní systémový výzkum, vývoj, inovace a jejich rychlá realizace. 

Komplexní návrh elektrohydraulických servomechanismů vyžaduje posouzení 

jejich dynamických vlastností. Jedním ze spolehlivých nástrojů pro analýzu dynamiky 

systému je počítačová simulace. Pomocí objektově-orientovaných simulačních programů 

lze poměrně snadno vytvořit simulační model zkoumaného systému a ověřit tak účinky 

jednotlivých parametrů na kvalitu regulace a stabilitu regulačního obvodu, resp. vliv 

jednotlivých parametrů na chování celého systému [25]. 

S nástupem elektroniky a výpočetní techniky do všech technických oblastí se často 

hovoří o tzv. mechatronických systémech. Jedním z takových příkladů je 

elektrohydraulický systém s regulací polohy. Svou nezastupitelnou roli sehrávají tyto 

mechatronické systémy i v oblasti divadelní techniky, kde jsou používány např. pro 

polohování kulis a dekorací nad jevištěm. K tomuto účelu se používají tzv. lineární 

dekorační prospektové tahy. 

V oblasti divadelní techniky jsou kladeny poměrně vysoké nároky na energetickou 

úsporu. To znamená, že i v divadelní technice jsou hydraulické systémy inovovány a 

optimalizovány, či nahrazovány novými energeticky úspornými řešeními. Snahou je získat 

zpět energii vloženou do systému, či spotřebovanou při dílčím procesu - rekuperace 

energie. Vývoj takovýchto zařízení však může představovat relativně velkou investici. 

Proto se i v těchto oblastech využívá moderních simulačních nástrojů s cílem uspořit nejen 

finanční prostředky, ale i čas. Tímto se dostávám k tématu diplomové práce, jejímž cílem 

je provést simulační analýzu lineárního elektrohydraulického pohonu dekoračního 

prospektového tahu. 

V diplomové práci je popsán současný stav řešené problematiky (kap. 1), včetně 

popisu a klasifikace elektrohydraulických systémů s regulací polohy (kap. 2) a návrh postupu 

řešení zadaného problému (kap. 3). V kap. 4 je zpracován podrobný výpočet parametrů 

zadaného obvodu v ustáleném stavu, dále jsou sestaveny modely relevantních komponent (kap. 

5), navržen regulátor (kap. 6) a nakonec provedena simulační analýza (kap. 7). 
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1 Přehled současného stavu řešené problematiky 

1.1 Hydraulické systémy v divadlech 

V posledních letech dochází k modernizaci divadel. Stále více pronikají do této 

oblasti hydraulické pohony, které se používají např. pro polohování stolů jeviště, dekorací, 

kulis, osvětlovacích ramp atd. 

 

1.1.1 Pohony dolní scény 

K zařízením dolní scény divadel patří zejména jevištní stoly. Polohování jevištních 

stolů je obvykle prováděno regulovanými elektrohydraulickými pohony (v případě malých 

zdvihů přímočarými hydromotory bez lanového převodu). Stoly orchestřiště jsou většinou 

vybaveny nůžkovým mechanismem. Příklad aplikace elektrohydraulických aktuátorů 

jevištních stolů  je uveden na obr. 1.1. 

 

Obr. 1.1 Jevištní stoly s elektrohydraulickými aktuátory [52] 

 

1.1.2 Pohony horní scény 

Kulisy, dekorace a osvětlovací rampy horní scény mohou být polohovány přes 

lanové systémy s kladkostrojem tzv. lineárními dekoračními prospektovými tahy. Kromě 
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hydraulických pohonů se pro tyto účely používají také rotační elektromechanické jednotky. 

Hydraulické pohony však vykazují menší hmotnost, menší nároky na zástavbové rozměry 

a jsou tišší než pohony elektrické. 

 

1.1.2.1 Lineární dekorační prospektové tahy 

 

                   

Obr. 1.2 Lineární dekorační prospektový tah [51] 

1 – naváděcí kladky, 2 – lano, 3 – kladkostroj s převodem 1:5, 4 – zavěšený předmět, 5 – 

pístnice hydromotoru, 6 – nosná konstrukce, 7 – boční stěna jeviště, 8 – konstrukce pro 

uchycení hydromotoru, 9 – ovládací blok, 10 – přímočarý hydromotor 

 

Jedná se o zařízení horní scény sloužící ke zdvihu dekorací zavěšených na 

tahových tyčích. Na obr. 1.2 je zobrazeno zjednodušené kinematické schéma (vpravo) a 

1 

3 

 

4 

 

5 

 

2 

 

6 

 
7 

 

8 

 

9 

 

10 
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také 3D model lineárního dekoračního prospektového tahu pro polohování jednoho 

předmětu (vlevo). Zařízení je situováno na boční stěně jeviště 7, na které je upevněna také 

pomocná nosná konstrukce 6 a rovněž konstrukce 8 pro uchycení přímočarého 

hydromotoru 10 (upevnění za čelní přírubu). Zdvih zavěšeného předmětu (břemene) 4 je 

realizován nejčastěji dvojčinným přímočarým hydromotorem 10, který je řízen ovládacím 

blokem 9 s řídicími prvky a přímo řízeným proporcionálním rozváděčem se zpětnou 

vazbou od polohy šoupátka. Na pístnici hydromotoru 5 je upevněna pohyblivá část 

převodového mechanismu 3 - kladkostroj s převodem 1:5. Nepohyblivá část převodového 

mechanismu je připevněna ke konstrukci 6. Lano 2, vycházející z  kladkostroje 3, je 

vedeno přes naváděcí kladky 1 horního provaziště k zavěšenému předmětu 4.  

Divadlo může být vybaveno několika tahovými jednotkami (obr. 1.3), které jsou 

umístěny většinou v řadě na boční stěně jeviště 3. Jednotlivé tahy pracují buď individuálně, 

nebo skupinově při synchronní jízdě. Detailní pohled na lanový systém, tzv. provaziště, 

lineárních dekoračních tahů je uveden na obr. 1.3. Z obrázku je patrné, že každý lineární 

tah 4 slouží k polohování jedné tahové tyče 6. Na tyto tyče se zavěšují látkové dekorace, 

vytvářející v průběhu představení jednotlivé scénografické stavy. Tahová tyč je uchycena 

pomocí 3 až 4 lan 2 vedených přes naváděcí kladky 5 na příslušný lineární tah 4. 

 

Obr. 1.3 Vizualizace horní scény - pohled z horního provaziště [51] 

1 – konstrukce horního provaziště, 2 – lana, 3 – boční stěna jeviště, 4 – lineární dekorační 

prospektový tah, 5 – naváděcí kladky jednoho tahu, 6 – tahová tyč 

5 

4 

3 

2 

1 

6 
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Polohování dekorací prostřednictvím lineárních dekoračních tahů je požadováno 

nejen před, ale i v průběhu představení. Jelikož se dekorace pohybují nad hlavami herců, 

jsou na tato technologická zařízení kladeny vysoké nároky na zajištění funkce, bezpečnosti 

a také nároky na omezení akustických emisí. Příklad struktury elektrohydraulického 

systému lineárních dekoračních prospektových tahů je znázorněn na obr. 1.4. 

 

Obr. 1.4 Schéma elektrohydraulického systému lineárních dekoračních tahů [51] 

 

 

1.2 Simulace systémů 

V posledních letech byl zaznamenán prudký nárůst numerických řešení fyzikálních 

úloh. K tomu přispěl velkou mírou rozvoj výpočetní techniky a také nasazení programátorů při 

tvorbě potřebných programových prostředků. Kvalitní software však není zárukou správného 

výsledku. Na uživatele jsou kladeny při simulaci systémů stále větší nároky, a to především 

komplexního charakteru. Jsou vyžadovány znalosti nejen z oblasti řešené problematiky, ale 

rovněž z oblasti matematických metod řešení, výpočetní techniky a mnohdy i programování. 

Moderní softwarové nástroje do jisté míry snižují obtížnost simulace komplexních systémů, 

avšak k posouzení věrohodnosti výsledků jsou často vyžadovány i praktické zkušenosti. 

 

 

Hydraulický ovládací blok 
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1.2.1 Základní pojmy z oblasti modelování a simulace 

Matematický model popisuje vlastnosti zkoumaného systému algebraickými a 

diferenciálními rovnicemi. Pokud je pro technickou realizaci matematického modelu 

použit počítač, hovoříme o tzv. počítačovém modelu. Obecně lze matematický model řešit 

analyticky, nebo numericky. Exaktně lze řešit analyticky pouze lineární systémy, např. 

použitím Laplaceovy transformace. Pro ostatní případy se hojně využívá numerického 

řešení, přičemž k realizaci se dnes používá číslicový počítač. Dříve se využíval rovněž 

analogový počítač, popř. hybridní [24]. 

Princip simulace spočívá obecně v nahrazení původního systému jiným, tzv. 

simulačním modelem, za účelem získání poznatků o původním systému [29]. Simulace by 

se volně dala také definovat jako "experimentování s modelem". 

 

1.2.2 Praktické využití simulace 

Simulace se v technické praxi využívá stále častěji. Umožňuje zkoumání 

dynamických vlastností složitých systémů, jejichž vyšetřování analytickým výpočtem je 

velmi náročné, či vůbec nemožné. Zpravidla slouží ke zjištění časových průběhů 

výstupních veličin neexistujícího zařízení a také potřebných parametrů pro návrh 

regulátoru. Dále se používá pro zjištění chování systému v mezních stavech, které by 

mohly být ve skutečném provozu nebezpečné a mohly by vést k destrukci zařízení, či 

škodám na majetku a zdraví. V poslední době se simulace často využívá k teoretické 

realizaci výzkumné myšlenky, a tedy i ověření budoucnosti výzkumného záměru, či jako 

podpůrný nástroj při vývoji nového výrobku, resp. zařízení. Tím je dosaženo v řadě případů 

nejen časových úspor, ale především finančních úspor. Nakonec je třeba zmínit, že snahou 

vývojářů simulačních programů je rozšířit nabídku možností programů také o simulaci 

zahájení systému do provozu, zahrnutí kavitace při 1D simulaci, simulaci přenosu částic 

v systému, dále rozšíření jednorozměrných simulačních modelů hydraulických systémů 

o přenos tepla, či sledování stavu systému (např. opotřebení komponent apod.). 

Z uvedeného výčtu je patrné, že simulace zaujímá nezastupitelné postavení, a to 

nejen v technických oborech. 
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1.2.3 Efektivní způsob počítačové simulace 

Efektivní využití počítačové simulace hydraulických systémů představil Dr.-Ing. 

Matthias Liermann na 9. mezinárodní konferenci Modelica [17]. Autor představil způsob 

inverzní (zpětné) simulace jako nástroj pro návrh účinnějších mechatronických systémů. 

V článku je popsán způsob optimalizace účinnosti hydraulického pohonu pomocí tzv. 

inverzní simulace. Na základě tohoto příspěvku je tedy nutné rozlišit dynamickou simulaci: 

 konvenční (přímou), 

 inverzní (zpětnou). 

Na obr. 1.5 je porovnáno využití konvenční simulace a použití inverzní i konvenční 

simulace při návrhu zařízení. 

 

 

Obr. 1.5 Podpora simulačních nástrojů ve fázi návrhu zařízení - konveční návrh (vlevo), 

návrh pomocí inverzní a konvenční simulace (vpravo) 
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Konvenční simulace bývá využívána především v pozdější fázi návrhu zařízení, 

především pro návrh zpětnovazebního obvodu, popř. pro rychlejší uvedení do provozu za 

pomocí simulace HIL (hardware-in-the-loop). Tento způsob však často nepřihlíží na 

energetickou účinnost zařízení. 

Pod pojmem inverzní (zpětná) simulace (anglicky Backward Simulation) se 

rozumí konvenční simulace inverzního modelu systému. Jinými slovy to znamená, že 

vstupy a výstupy systému jsou zaměněny a výpočet simulace postupuje od fyzikálních 

výstupů k požadovaným řídicím vstupům. Hlavní výhodou tohoto způsobu je možnost 

simulace systému v počáteční fázi návrhu zařízení bez nutnosti realizace regulačního 

obvodu. Další výhodou je možnost realizace inverzní simulace pomocí stejných modelů a 

nástrojů jako pro konvenční simulaci. Podmínkou využití uvedených výhod je realizace 

simulace v programu založeném na programovacím jazyku Modelica
1
. 

 

1.2.3.1 Inverzní simulace 

Jak již bylo zmíněno, inverzní simulace se liší od konveční simulace především ve 

způsobu zadávání vstupních signálů, resp. výstupních fyzikálních veličin. Princip inverzní 

simulace bude objasněn na následujícím příkladu uzavíracího ventilu, modelovaném jako 

turbulentní odpor [17].  

V případě konvenční simulace (obr. 1.6) je otevření ventilu realizováno pomocí 

skokové vstupní funkce. Výstupem systému je průtok. Naopak při inverzní simulaci (viz 

obr. 1.7) je jako výstup systému počítáno otevření uzavíracího ventilu. Vstupem je 

požadovaný průběh průtoku. 

 

Obr. 1.6 Konvenční simulace průtoku uzavíracím ventilem [17] 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1Modelica je objektově orientovaný, deklarativní programovací jazyk pro modelování komplexních systémů popsaných 

pomocí algebraických a diferenciálních rovnic. K popisu není možné využít parciálních diferenciálních rovnic, což 

vylučuje možnost využití metod FEM, či CFD. Tento jazyk je použit pro programy komerční (CATIA, Dymola, 

MapleSim, SimulationX) a také bezplatné (JModelica.org, OpenModelica) [46]. 

uzavírací ventil 

V_průtok 
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Obr. 1.7 Inverzní simulace průtoku uzavíracím ventilem [17] 

 

Podmínkou realizace inverzní simulace je existence inverzního modelu. Tento 

model může být sestaven numericky, což umožňují přímo některé simulační nástroje 

založené na programovacím jazyku Modelica, např. software Dymola. Zmíněný příklad 

inverzní simulace byl rovněž proveden v programu Dymola. 

 

1.2.4 Nástroje počítačové simulace 

Simulační nástroje zjednodušují modelování nejen hydraulických mechanismů. Ke 

konvenční simulaci hydraulických mechanismů se používá celá řada počítačových 

simulačních programů, které lze rozdělit podle způsobu tvorby simulačního modelu na 

programy založené na: 

1. blokovém schématu (MATLAB/Simulink, …), 

2. základních elementech (AMESim, …), 

3. schématu (SimulationX, DSHplus, …). 

Mezi výhody modelování pomocí speciálních simulačních nástrojů patřících do 

skupin 2, 3 (dle výše uvedeného rozdělení) patří: rychlá tvorba modelu, přehledná 

struktura, jednoduchá parametrizace komponent a automatická tvorba matematického 

modelu. 

Jako hlavní nevýhodu lze uvést fakt, že platnost sestaveného modelu je 

předpokládána a odchylky od skutečného chování systému jsou minimalizovány 

opětovnou parametrizací. Je nutné zmínit, že simulační programy se liší nejen způsobem 

Q_žádaný filtr 

  

V_průtok 

uzavírací ventil 
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tvorby práce, ale i použitými matematickými postupy řešení, což může vést k rozdílným 

výsledkům simulace stejných systémů. V následujícím textu jsou stručně popsány 

nejpoužívanější simulační nástroje. 

 

1.2.4.1 MATLAB/Simulink, SimHydraulics  

MATLAB je integrované prostředí pro vědeckotechnické výpočty, modelování, 

návrhy algoritmů, simulace, analýzu a prezentaci dat, paralelní výpočty, měření a 

zpracování signálů, návrhy řídicích a komunikačních systémů. MATLAB je nástroj jak pro 

pohodlnou interaktivní práci, tak pro vývoj širokého spektra aplikací [45]. 

Základní funkce programu lze rozšířit tzv. toolboxy, což jsou knihovny speciálních 

funkcí. Jedním z nejpoužívanějších toolboxů MATLABu je Simulink. Jedná se 

o nadstavbu MATLABu pro simulaci a modelování dynamických systémů. Simulink 

využívá algoritmy MATLABu pro numerické řešení nelineárních diferenciálních rovnic. 

Poskytuje uživateli možnost rychle a snadno vytvářet modely dynamických soustav ve 

formě blokových schémat a rovnic. 

SimHydraulics je nástroj rozšiřující toolbox Simscape o prostředky k modelování 

a simulaci hydraulických systémů. Umožňuje modelování tzv. "multi-domain" systémů 

obsahujících hydraulické a mechanické komponenty použitím přímé analogie s reálnými 

prvky systémů. V příloze A je znázorněn příklad hydraulického obvodu sestaveného 

pomocí prvků nástroje SimHydraulics. 

 

1.2.4.2 LMS Imagine.Lab AMESim (zkráceně AMESim)  

AMESim je simulační software pro modelování a analýzu jednorozměrných (1D) 

systémů. Komponenty modelu jsou popsány ověřenými analytickými modely, které 

reprezentují skutečné chování hydraulických, pneumatických, elektrických a 

mechanických systémů. K tvorbě modelu slouží řada knihoven s předdefinovanými prvky. 

Uživateli je umožněna tvorba modelů založená na fyzikální podstatě, přičemž modely 

jednotlivých komponent jsou adekvátně popsány pomocí 1D geometrie [44]. 

Příklad simulačního modelu sestaveného v prostředí AMEsim je uveden v příloze 

B. Tvorba modelu zde probíhá ve čtyřech fázích - skicování (Sketch Mode), definování 
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matematických modelů jednotlivých komponent (Submodel Mode), parametrizace 

(Parameter Mode) a simulace (Simulation Mode). 

 

1.2.4.3 DSHplus  

DSHplus je simulační software speciálně vyvinut pro dynamickou simulaci 

komplexních nelineárních hydraulických a pneumatických systémů a komponent. Modely 

lze rovněž doplnit mechanickými prvky a prvky z regulační techniky a vytvořit tak 

komplexní simulační mechatronický model. DSHplus lze použít pro analýzu dynamiky 

systému, pro výběr a vývoj komponent a dále pro diagnostiku chyb. Chybějící komponenty 

lze dodatečně programovat pomocí kódu C++. Rovněž lze využít propojení s jinými 

programy, např. Matlab Simulink, a tím realizovat ko-simulaci [40].  

Simulace v DSHplus se provádí vytvořením simulačního modelu skládáním a 

spojováním jednotlivých komponent s předdefinovanými matematickými modely. Po 

úspěšné kompilaci obvodu se provede parametrizace komponent. Příklad simulačního 

obvodu vytvořeného v programu DSHplus je uveden v příloze C. 

 

1.2.4.4 Dymola 

Program Dymola se vyznačuje unikátními možnostmi sestavení velmi 

komplexních modelů. Tím je možné dosáhnout modelu napodobující skutečný systém 

velmi věrohodně. K dispozici je celá řada knihoven obsahující komponenty hydraulické, 

pneumatické, elektrické, mechanické a dále komponenty z oblasti řídicí techniky, 

termodynamiky, kolejových vozidel, dynamiky vozidel, vzduchotechniky atd. Vzájemné 

působení mezi jednotlivými prvky je realizováno spojením komponent. Toto propojení 

odpovídá fyzikálnímu spojení komponent. To znamená, že modely jsou organizovány 

intuitivně velice podobně jako při tvorbě skutečného systému. Uživatel si může vytvořit 

vlastní modely pomocí programovacího jazyku Modelica, na kterém je tento software 

založen [41]. 

Mezi další simulační nástroje používané v oblasti fluidní techniky patří ITI 

SimulationX, EASY5, VisSim, Pc_bathfp, WINSIMU, Automation Studio™, HYDRO 

ANALYST, OHC-Sim, Dynast, HOPSAN, 20-sim, HyPneu, CASPAR, PSDD [7]. 
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2 Elektrohydraulické systémy s regulací polohy 

Hydraulické mechanismy představují komplexní systémy, které využívají 

hydraulickou kapalinu pro přenos energie a informace mezi zdrojem a spotřebičem 

energie. Hydraulický obvod je definován jako seskupení hydraulických a jiných prvků 

pro zajištění požadovaných funkcí. Popis funkce jednotlivých prvků je uveden např. v [12], 

[19], [32] a [6]. 

S ohledem na technologii, představenou v kap. 1.1, budou v následujícím textu 

popsány možnosti řešení regulace polohy hydraulických pohonů s přímočarým 

hydromotorem. 

 

2.1 Klasifikace regulovaných hydraulických pohonů 

V praxi je často nezbytné přizpůsobit výstupní parametry hydromotoru 

požadavkům pracovního mechanismu. Náročnější aplikace vyžadují zavedení zpětné vazby 

regulované veličiny, tzn. realizaci regulace.  

 

Obr. 2.1 Klasifikace regulovaných hydraulických pohonů [20] 
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V hydraulických systémech lze řídit pohon jednak škrcením kapaliny na 

hydraulických odporech (ventilech) – ventilové řízení, anebo změnou geometrického 

objemu regulačních hydrogenerátorů, resp. hydromotorů – objemové řízení. V obou 

případech řízení může být vyžadován buď zdroj konstantního tlaku, nebo zdroj 

konstantního průtoku. Kombinací uvedených způsobů řízení a zdrojů tlakové kapaliny lze 

rozdělit regulované hydraulické pohony do čtyř skupin, viz obr. 2.1. 

S ohledem na návrh regulačního obvodu lze elektrohydraulické systémy 

zjednodušeně rozdělit na: 

 systémy typu 1 – hydraulické parametry (modul objemové pružnosti kapaliny, 

 kapacity určitých prvků, lekáže) a setrvačnost pohonu mají 

 podstatný vliv na dynamické chování systému (světle šedá pole 

 na obr. 2.1), 

 systémy typu 2 – na rozdíl od systému typu 1 může být časová konstanta pohonu 

 zanedbána v porovnání se setrvačností pracovního 

 mechanismu (tmavě šedé pole na obr. 2.1). 

 

2.1.1 Porovnání ventilového a objemového řízení 

Výběr vhodné varianty řízení pohonů má významný vliv na celkovou energetickou 

bilanci pohonu. Dalším důležitým hlediskem je návratnost investičních výdajů. Proto se 

pro aplikace vyžadující rychlou a přesnou regulaci pohonů menších výkonů, přibližně do 

40 kW, využívají převážně ventilově řízené pohony. Naopak v aplikacích s velkými 

přenášenými výkony jsou již preferovány objemově řízené pohony. Jejich hlavní výhodou 

je možnost rekuperace energie. Porovnání hlavních výhod a nevýhod obou variant řízení je 

uvedeno v tab. 2.1. 

Tab. 2.1 Porovnání ventilového a objemového řízení [20]  

  ventilové řízení objemové řízení 

výhody 
lepší dynamické vlastnosti možnost rekuperace 

nižší investiční výdaje lepší účinnost 

nevýhody 
horší účinnost vyšší investiční výdaje 

větší nároky na chlazení horší dynamické vlastnosti 
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2.2 Hydraulické pohony s regulací polohy 

Regulace polohy je nejčastější průmyslovou aplikací regulace v hydraulických 

systémech. Regulována je tedy poloha pístnice přímočarého hydromotoru (PHM), popř. 

úhel natočení rotačního hydromotoru (RHM). 

Regulované hydraulické pohony se skládají z regulátoru, akčního členu a 

aktuátoru. Svou strukturou se řadí mezi mechatronické systémy. Akčním členem mohou 

být jednak obecně ventily (převážně rozváděče), ale i regulační hydrogenerátory, resp. 

regulační hydromotory. Mezi hydraulické aktuátory se řadí hydromotory (HM). Schéma 

příkladu regulace polohy přímočarého hydromotoru je znázorněno na obr. 2.2. 

 

Obr. 2.2 Zjednodušené schéma regulace polohy přímočarého hydromotoru 

F – zatěžující síla, Q – průtok, e – regulační odchylka, u – akční veličina (elektrický proud, 

napětí), w – žádaná poloha, y – skutečná poloha 

 

2.2.1 Řídicí systémy 

Výběr vhodného řídicího systému pro konkrétní aplikaci je všeobecně komplexní 

úlohou. Pro účely regulace polohy jednoduchých aplikací obvykle postačují jednoduché 

regulátory, např. P, PT1, PDT1 regulátory. Pro náročnější úlohy, převážně regulace polohy 

přímočarých hydromotorů s malým průměrem pístu a velkým zdvihem, nacházejí 

uplatnění především stavové regulátory. 

V průmyslu se používají jednak univerzální řídicí systémy, ale také speciální řídicí 

systémy navržené pro hydraulické, či elektrické pohony, např. HNC100 od fy Bosch 

Rexroth, nebo SIMOTION od fy Siemens. Přenos dat často probíhá sériově po sběrnicích. 

Příklad struktury řídicího systému elektrohydraulického obvodu je znázorněn na obr. 2.3. 

 



KAPITOLA 2 ELEKTROHYDRAULICKÉ SYSTÉMY S REGULACÍ POLOHY 

31 

 

Obr. 2.3 Struktura řídicích systémů elektrohydraulických pohonů [42] 

 

2.2.2 Snímače polohy 

Pro realizaci regulace polohy pohonu je potřebné snímat okamžitou polohu pístnice 

HM. V případě stavové regulace je nezbytné kromě polohy snímat i další veličiny, 

nejčastěji tlak v hydraulickém obvodu, rychlost a zrychlení pístnice PHM. Snímače polohy 

lze rozdělit podle: 

1. druhu výstupního signálu – analogové, digitální, 

2. hodnoty měřené veličiny – absolutní, inkrementální, 

3. principu měření – potenciometrické, indukční, kapacitní, magnetorezistivní, 

 magnetostrikční, optické, ultrazvukové, laserové. 

V posledních letech se snímače vybavují vyhodnocovací elektronikou. Podle 

stupně integrace elektroniky lze snímače dále rozdělit dle schématu na obr. 2.4. 

Pro výběr snímače pro konkrétní aplikaci jsou rozhodující jeho parametry, např. 

rozsah měřené veličiny, rozlišení, přesnost snímání, hystereze, linearita a také dynamické 

vlastnosti snímače. 

 

pohon 1  pohon 2              pohon 3             pohon X 

PC PLC HMI 

dig. vstupy a výstupy, sběrnice (Profibus, CANopen, …) 

další 
HNC100 
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Obr. 2.4 Rozdělení snímačů podle stupně integrace elektroniky [2] 

 

V oblasti divadelní techniky jsou často vyžadovány snímače polohy pro velké 

zdvihy (1 m až několik metrů) PHM. Měření polohy PHM velkých zdvihů se provádí 

přímo (přímé měření lineární polohy), nebo nepřímo, tj. lineární pohyb se převádí na 

rotační a měří se úhlová výchylka [28]. Pro přímě měření jsou využívány nejčastěji 

laserové, magnetostrikční a ultrazvukové snímače. Pro nepřímé měření se využívají 

především rotační enkódery s lankovým mechanismem, např. od firmy SICK (viz obr. 2.5). 

 

Obr. 2.5 Lankový mechanismus pro rotační enkóder SICK [48] 

 

Navzdory zvyšující se přesnosti analogových snímačů jsou převážně využívány 

snímače s digitálním (číslicovým) výstupem, komunikující s řídicím systémem nejčastěji 

přes synchronní sériové rozhraní (SSI). 
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2.3 Energeticky úsporné hydraulické systémy 

Trendem současnosti se stávají energeticky úsporné hydraulické systémy. Již 

použití hydrogenerátoru (HG) s regulací tlaku, popř. výkonu vede k úspoře energie. 

Dalším, velice známým efektivním řešením, je tzv. load-sensing systém používaný 

především v mobilní hydraulice. V poslední době nabývá na významu použití objemově 

řízených hydrostatických pohonů. Zvláštní postavení zaujímají hydraulické pohony se 

sekundární regulací [25].  

Kromě úspory energie jsou kladeny stále větší nároky na výstupní parametry 

hydraulických pohonů, např. na přesnost a rychlost polohování, rychlou odezva na změny 

v závislosti na pracovním procesu, vysokou provozní bezpečnost atd. Tyto požadavky 

obvykle dovedou splnit hydraulické pohony pracující v uzavřeném regulačním obvodu. 

Regulovanými veličinami mohou být jednak mechanické veličiny, např. poloha, rychlost, 

zrychlení, ale i veličiny hydraulické, především tlak a průtok. 

Dle zadání diplomové práce má být provedena simulační analýza lineárního 

elektrohydraulického pohonu. Již v kapitole 1.1.1 je popsána jedna z variant řešení pro 

pohony dolní scény divadel. V následujících podkapitolách budou prezentovány další, 

energeticky úsporné varianty řešení pohonů dolní scény divadel pro polohování dekorací, 

kulis apod. Vybrané varianty řešení se liší především zdrojem tlakové kapaliny a možností 

rekuperace, resp. úspory energie. V závěru této kapitoly je uvedeno srovnání variant podle 

zvolených kritérií. 

 

2.3.1 Koncepce hydraulického obvodu I 

Jednoduchým, ale v praxi často dostačujícím řešením, je použití kombinovaného 

zdroje tlakové kapaliny. Pod pojmem kombinovaný zdroj tlakové kapaliny se rozumí 

většinou akumulátor v kombinaci s HG, který může být jednak neregulační, ale i regulační. 

Neregulační HG vyžaduje použití pojistného, popř. přepouštěcího ventilu, jehož funkce 

způsobí energetickou ztrátu. Naopak regulační HG s regulací na konstantní tlak představují 

energeticky úspornější řešení. Schéma zjednodušeného hydraulického obvodu 

s kombinovaným zdrojem tlakové kapaliny pro aplikace divadelní techniky je znázorněno 

na obr. 2.6. 

Veličiny s indexem 1 se vztahují na přímočarý hydromotor, veličiny s indexem 2 

náleží břemenu na laně. 
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Obr. 2.6 Zjednodušené schéma elektrohydraulického obvodu s kombinovaným zdrojem 

tlakové kapaliny [33] (fyzikální veličiny viz Seznam použitých značek a symbolů) 

A – akumulátor, B – břemeno, HM – hydromotor, KL – kladkostroj, N – nádrž, NK – 

naváděcí kladka, PČ – porovnávací člen, PR – proporcionální rozváděč, R – regulátor, SP 

– snímač polohy, ST – snímač tlaku, Z – zdroj konstantního tlaku 

 

2.3.2 Rekuperační elektrohydraulické systémy 

Dalším stupněm vývoje jsou kromě energeticky úsporných řešení také koncepce, 

které dovedou rekuperovat vloženou energii do systému. Na základě klasifikace 

regulovaných hydraulických systémů (viz obr. 2.1) lze rozlišit rekuperační režim jednak 

pro pohony III. kvadrantu (hydrostatické převody) a dále pro pohony IV. kvadrantu (se 

sekundární regulací). 

V případě pohonů III. kvadrantu funguje HG během rekuperace jako HM. 

Elektromotor (EM) pracuje v generátorickém režimu a dodává elektrickou energii zpět do 

sítě, popř. do akumulátorů. Energie může být také uchována v mechanických setrvačnících 

ve formě kinetické energie. 

U pohonů IV. kvadrantu pracuje HM ve čtyřkvadrantovém provozu jednak jako 

motor (pro pohon), ale také jako hydrogenerátor (pro brzdění) pro oba smysly otáčení. Při 

hydrogenerátorickém režimu může být hydraulická energie uchovávána v akumulátorech. 
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Koncepce hydraulického obvodu II 

 

Obr. 2.7 Zjednodušené schéma elektrohydraulického obvodu s regulačním 

hydrogenerátorem [zadání DP] 

B – břemeno, EM – elektromotor, HG – regulační hydrogenerátor, HM – hydromotor, HZ 

– hydraulický zámek, IR – integrovaný regulátor, KL – kladkostroj, M – manometr, N – 

nádrž, NK – naváděcí kladka, NR – nadřazený regulátor, PČ – porovnávací člen, 

ŘR – řídicí rozváděč, SP1 – snímač polohy hydromotoru, SP2 – snímač polohy 

přestavného hydromotoru, ST – snímač tlaku, TV – tlakový ventil, VF – vzduchový filtr 
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Jedno z technicky možných rekuperačních řešení pro aplikace divadelní techniky je 

uvedeno na obr. 2.7. Jedná se o zjednodušené schéma hydraulického obvodu s regulačním 

HG, který dokáže pracovat i jako RHM. Pro tento účel se používají především axiální 

pístové HG s nakloněnou deskou, např. HG s regulací SYDFEE od fy Bosch Rexroth. 

 

Koncepce hydraulického obvodu III 

Kromě regulačních HG umožňuje rekuperaci energie také řešení otáčkově řízeného 

asynchronního EM pohánějící neregulační HG. Zjednodušené schéma takovéto koncepce 

hydraulického obvodu je znázorněno na obr. 2.8. 

 

Obr. 2.8 Zjednodušené schéma elektrohydraulického obvodu s neregulačním 

hydrogenerátorem s otáčkově řízeným asynchronním elektromotorem [34] 

B – břemeno, EM – řízený elektromotor, FM – frekvenční měnič, HG – neregulační 

hydrogenerátor, HM – hydromotor, KL – kladkostroj, N – nádrž, NK – naváděcí kladka, 

OB – ovládací blok, PČ – porovnávací člen, R – regulátor, SP – snímač polohy, ST – 

snímač tlaku, SV – sedlový ventil, VF – vzduchový filtr 

 

2.3.3 Energetická bilance představených koncepcí 

Uvedené koncepce nacházejí uplatnění v mnoha technických odvětvích, především 

ve strojírenství. Na obr. 2.9 je znázorněno srovnání energetické spotřeby jednotlivých 

koncepcí zdrojů tlakové kapaliny na příkladu pracovního cyklu vstřikovacího lisu. 
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Obr. 2.9 Srovnání spotřeby energie představených koncepcí [5] 

 

2.3.4 Porovnání představených koncepcí 

Před realizací konkrétní koncepce hydraulického obvodu je nutné zvážit všechny 

výhody a nevýhody daného řešení ve srovnání s ostatními variantami. Pro jednodušší 

rozhodnutí výběru vhodnější koncepce je často výhodné sestavit tabulku a koncepce 

porovnat na základě vybraných kritérií. Pro tento účel byla sestavena tab. 2.2. 

Porovnání výhod a nevýhod všech variant bylo provedeno na základě ohodnocení 

vybraných kriterií stupnicí od - (nejhorší), přes 0 (neutrální), po + (nejlepší). 

Tab. 2.2 Porovnání prezentovaných koncepcí hydraulického obvodu 

  koncepce I koncepce II koncepce III 

složitost zařízení, komponent + - 0 

nároky na údržbu 0 - + 

energetická náročnost - + + 

dynamické vlastnosti pohonu + - 0 

možnost rekuperace - + 0 

celková cena pohonu + - 0 

  

koncepce I 

koncepce II 

koncepce III 

spotřeba 
energie 

spotřeba 
energie 

spotřeba en. 
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3 Návrh metod a postupů řešení 

Schéma zadaného obvodu je uvedeno v kap. 2.3.2 jako obr. 2.7. K tomuto obvodu 

byly dále zadány tyto parametry: 

 průměr pístu hydromotoru D = 0,063 m = 63 mm, 

 průměr pístnice hydromotoru d = 0,036 m = 36 mm, 

 zdvih hydromotoru H = 1,5 m = 1500 mm, 

 maximální hmotnost zátěže na laně m2 = 400 kg, 

 maximální rychlost zátěže na laně v2max = 1 m∙s
-1

, 

 převod kladkostroje iKL = 1 : 5 = 0,2, 

 přesnost řízení polohy (regulační odchylka) e = ±1,5∙10
-3

 m = ±1,5 mm, 

 typ regulačního čerpadla (fy Bosch Rexroth) SYDFEE-2x/018 R-P SC12 

 NOO-0000-AOAOCCX. 

 

 

3.1 Cíle diplomové práce 

Již v úvodu diplomové práce bylo nastíněno, že cílem této práce je provést 

simulační analýzu lineárního elektrohydraulického obvodu. Simulační analýza zadaného 

obvodu má sloužit především ke zjištění časových průběhů požadovaných veličin. 

Sledovanými veličinami budou především tyto veličiny – pracovní tlak, průtok, poloha 

zátěže, rychlost polohování, regulační odchylka atd. 

Simulační analýza bude rovněž sloužit pro účely posouzení přesnosti a rychlosti 

řízení, tj. kvality regulace. Na základě výsledků simulační analýzy budou navrženy 

způsoby zlepšení dosažených parametrů. 

 

3.2 Rozbor pracovních režimů zadaného hydraulického obvodu 

Zadaný lineární elektrohydraulický pohon slouží k přesnému polohování břemene 

zavěšeného na laně. Jako hydraulicko-mechanický převodník je použit přímočarý 

hydromotor s jednostrannou pístnicí v jednočinném provedení. Zavěšené břemeno na laně, 

které je provlečeno převodovým mechanismem, působí na pístnici hydromotoru stále 

tahovou silou. V ustáleném stavu je tedy prostor pístnice hydromotoru trvale pod tlakem.  
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3.2.1 Režim zvedání zátěže 

Při zvedání zátěže se pístnice hydromotoru zasouvá. K tomu je zapotřebí vyvinout 

tlak větší než je tlak vytvořený tahovou silou zátěže, přičemž zdrojem tlakové kapaliny je 

regulační hydrogenerátor fy Bosch Rexroth s regulací typu SYDFEE. Jelikož je rychlost 

zasouvání pístnice, resp. zvedání zátěže řízena tímto hydrogenerátorem, jedná se z pohledu 

klasifikace elektrohydraulického systému o obvod s objemovým řízením – kvadrant III 

(obr. 2.1). 

Změna geometrického objemu uvedeného hydrogenerátoru (obr. 3.1) se odvíjí od 

zvětšení (zmenšení) úhlu naklopení šikmé desky 1. Úhel naklopení šikmé desky nabývá u 

tohoto hydrogenerátoru jednak kladné hodnoty (funkce hydrogenerátoru), ale i záporné 

hodnoty (funkce hydromotoru). Při zanedbání objemových ztrát odpovídá nulovému úhlu 

vyklopení šikmé desky nulový průtok. 

 

 

Obr. 3.1 Řez regulačním axiálním pístovým hydrogenerátorem s nakloněnou deskou 

s regulací SYDFEE (Bosch Rexroth) [42] 

1 – nakloněná deska, 2 – proporcionální rozváděč, 3 – píst, 4 – přestavný hydromotor, 5 – 

pružina, 15 – hřídel, 16 – přední příruba, 17 – zadní příruba 

 

 



KAPITOLA 3 NÁVRH METOD A POSTUPŮ ŘEŠENÍ 

40 

3.2.2 Režim spouštění zátěže 

Při spouštění zátěže je pístnice hydromotoru vysouvána. Prostor pístnice 

hydromotoru je i v tomto případě neustále pod tlakem, resp. zavěšená zátěž na laně vytváří 

kompresí kapaliny tlak. Aby bylo možné zátěž spouštět, je nutné kapalinu z prostoru 

pístnice odvádět. K tomuto účelu je použit opět uvedený regulační hydrogenerátor, avšak 

ve funkci hydromotoru. Prakticky je tato změna provedena překlopením regulační desky 

do záporných hodnot úhlů naklopení, čímž dojde k záměně strany sání a výtlaku. Jelikož je 

v tomto případě odebíraný výkon řízen na výstupu, jedná se z pohledu klasifikace 

elektrohydraulického systému o obvod s objemovým řízením se sekundární regulací – 

kvadrant IV (obr. 2.1). 

Jinými slovy je také možné říci, že v režimu spouštění je nutné brzdit vysouvající 

se pístnici. V této fázi se tedy přímo nabízí možnost rekuperace polohové potenciální 

energie zátěže, přičemž k brzdění je použit asynchronní elektromotor v generátorickém 

režimu. 

 

 

3.3 Návrh simulačního modelu 

Jedním z cílů této práce je návrh simulačního modelu zadaného obvodu. Pro účely 

simulace není nutné vytvářet simulační model všech komponent uvedených ve schématu. 

Obecně se postupuje tak, že se nejdříve vytvoří nejjednodušší simulační model, který však 

bude dostatečně nahrazovat reálný systém a jehož očekávané chování bude velmi podobné 

chování reálného zařízení. 

 

 

3.3.1 Výběr vhodného simulačního nástroje 

Pro účely počítačové simulace je v současnosti k dispozici mnoho simulačních 

nástrojů, které byly podrobněji popsány v kap. 1.2.4. Pro výběr správného nástroje je nutné 

zvážit více hledisek, převážně dostupnost uvažovaných nástrojů a dále možnosti tvorby 

komplexních simulačních modelů. V úvahu je dále nutné vzít také rozdílné početní metody 

simulačních nástrojů. Vzhledem k možnostem univerzitních licencí mohou být pro 

simulaci uvažovány počítačové programy MATLAB/Simulink a AMESim. 



KAPITOLA 3 NÁVRH METOD A POSTUPŮ ŘEŠENÍ 

41 

Uvedené programy se liší především způsobem tvorby simulačního modelu. Pro 

simulaci v programu MATLAB/Simulink je nutné vytvořit simulační model "ručně", což 

může být časově náročnější. Výhodou je však možnost jednoduché opakované 

parametrizace v případě použití tzv. skriptů. 

Program AMESim obsahuje mnoho knihoven s předdefinovanými modely 

jednotlivých komponent. Nespornou výhodou tohoto programu je automatická tvorba 

simulačního modelu. Simulační model je možné sestavit a odladit relativně rychle a 

jednoduše. K parametrizaci komponent postačí většinou katalogové hodnoty. Avšak 

vzhledem k tomu, že matematické modely jednotlivých prvků nejsou vždy přesně 

objasněny, je platnost použitých modelů pouze předpokládána. 

Na základě poznatků uvedených v předchozích odstavcích bude simulace primárně 

provedena v programu MATLAB/Simulink, ve kterém je rovněž možné využít knihoven 

k efektivní tvorbě modelů hydraulické části (SimHydraulics) a také mechanické části 

(SimMechanics). 

 

 

3.3.2 Uvažovaná zjednodušení pro účely simulace 

Pro prvotní návrh simulačního modelu budou uvažována tato zjednodušení: 

 systém bude modelován metodou se soustředěnými parametry, 

 zátěž (uvažována jako hmotný bod) zavěšená na jednom laně bez tahové tyče, 

 mechanická část bude modelována jako systém se dvěma stupni volnosti,  

 hydrogenerátor bude umístěn v bezprostřední blízkosti přímočarého hydromotoru, 

tudíž bude možné uvažovat velmi malý objem kapaliny mezi hydrogenerátorem a 

přímočarým hydromotorem, resp. krátké tlakové potrubí, 

 bude uvažován společný simulační model pro zvedání i spouštění zátěže, 

 budou zanedbány nevýznamné nelinearity elektrohydraulických systémů, popř. 

budou linearizovány. 
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3.4 Předpokládaný postup práce 

Na základě úvah a rozborů uvedených v předchozích kapitolách je předpokládán 

tento postup práce: 

1. Volba hydraulické kapaliny a její matematický model. 

2. Výpočet parametrů obvodu v ustáleném stavu (včetně analýzy tuhostí a vlastních 

frekvencí dvouhmotového systému). 

3. Výpočet dynamických parametrů vybraných komponent obvodu. 

4. Návrh a volba komponent obvodu. 

5. Nastavení simulačního programu. 

6. Sestavení a odladění simulačního modelu asynchronního elektromotoru. 

7. Sestavení a odladění simulačního modelu hydrostatického převodníku. 

8. Sestavení a odladění simulačního modelu přímočarého hydromotoru. 

9. Sestavení a odladění simulačního modelu pojistného ventilu. 

10. Sestavení a odladění simulačního modelu potrubí. 

11. Sestavení a odladění simulačních modelů komponent regulačního obvodu 

(potenciometru pro zadávání žádané polohy a snímače polohy). 

12. Sestavení simulačního modelu systému bez regulátoru. 

13. Návrh regulátoru polohy. 

14. Posouzení stability regulačního obvodu a kvality regulace. 

15. Optimalizace parametrů regulátoru. 

16. Sestavení výsledného simulačního modelu systému s regulátorem. 

17. Simulace požadovaných časových průběhů – simulační analýza. 

18. Vyhodnocení simulační analýzy. 

19. Závěr. 
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4 Výpočet parametrů obvodu v ustáleném stavu 

 

V této kapitole je uveden výpočet parametrů hydraulického obvodu v ustáleném 

stavu pro zadané parametry (viz kap. 3), resp. návrh a volba vybraných komponent. 

Funkční schéma zadaného obvodu je uvedeno na obr. 2.7. 

 

4.1 Volba hydraulické kapaliny 

Hydraulická kapalina slouží k přenosu energie a informací. Je nutné vybrat takovou 

kapalinu, která bude splňovat požadavky kladené na spolehlivost provozu a životnost 

hydraulických prvků obvodu. Mezi tyto požadavky patří především vhodná viskozita, 

termooxidační stálost, nehořlavost, odolnost proti pěnění atd. 

V divadelní technice se často uplatňují běžně používané hydraulické kapaliny – 

minerální oleje. Hydraulické systémy bývají v divadlech umístěny v prostorech s okolní 

teplotou v rozmezí od 10 °C do 30 °C. Nejsou tedy přímo vystaveny nebezpečí přehřívání 

kapaliny uzavřené v obvodu. S ohledem na doporučený rozsah optimální viskozity 16 – 36 

mm
2
s

-1
 byl zvolen minerální olej Castrol Hyspin DSP 46 s těmito vlastnostmi: 

 viskózní třída VG 46, 

 druh (podle DIN 51 524) HLP (s přísadami proti oxidaci, korozi a pěnivosti), 

 viskozita při 40 °C, 100 °C ν = 46 mm
2
s

-1
, 6,8 mm

2
s

-1
, 

 viskozitní index VI = 100, 

 bod tuhnutí / vzplanutí – 30 / 240 °C, 

 hustota oleje při 15°C ρatm,15°C = 880 kg.m
-3

 (více informací viz [39]). 

 

4.1.1 Matematický model hydraulické kapaliny 

Hydraulická kapalina je jednou z nejdůležitějších složek hydraulického systému. 

S rostoucími požadavky na přesnost návrhu, či modelování hydraulického obvodu, musí 

být zohledněny rovněž dynamické vlastnosti použitého média. 

Všechny matematické modely parametrů hydraulických kapalin by se daly rozdělit 

do dvou skupin. Existují jednak jednoduché modely, které vykazují relativně větší 

nepřesnosti, a dále složitější, přesnější modely, jejichž použití v praxi je často nemožné 
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z důvodu potřeby znalosti mnoha informací o aktuálním stavu kapaliny. Jeden 

z jednodušších, v praxi použitelných modelů je popsán v [8]. 

V článku je popsáno odvození matematických modelů rychlosti zvuku, modulu 

objemové pružnosti kapaliny a hustoty kapaliny. Na základě měření bylo zjištěno, že 

modely uvedených veličin lze popsat pomocí polynomu 2. stupně. Výhodou těchto modelů 

je možnost použití pro jakoukoli standardní hydraulickou kapalinu, pro rozsah provozních 

teplot -40 °C až 70 °C a pro tlaky do 150 MPa. 

 

4.1.1.1 Matematický model modulu objemové pružnosti kapaliny 

Stlačitelnost kapaliny je schopnost kapaliny zmenšit svůj objem zvýšením tlaku. 

Bývá vyjadřována součinitelem stlačitelnosti kapalin βp, popř. jeho převrácenou hodnotou 

jako modul objemové pružnosti kapaliny K. Modul objemové pružnosti kapaliny však není 

látkovou konstantou. Závisí na druhu kapaliny a provozních podmínkách, např. na teplotě, 

tlaku a množství nerozpuštěného vzduchu. Určení provozních podmínek je však velice 

obtížné. Provozní podmínky kapalin navíc často vykazují značné rozdíly v různých částech 

hydraulického obvodu. Proto bylo vytvořeno mnoho matematických modelů hydraulických 

kapalin pro různé provozní podmínky. Tyto modely tedy umožňují přesnější odhad 

základních vlastností hydraulických kapalin. 

Tečný modul objemové pružnosti kapaliny K se dle [8] stanoví pomocí rov. (4.1). 

Výsledkem této rovnice je hodnota modulu K v [MPa]. 

PaMPa

tpCpptpK patmKpppp

92

2

101731173116001102,11100001,0

),(2,10001,0),(




 (4.1) 

Kde pp  je provozní tlak [bar], předpokládán je tlak Pabarp p
71010,1110  , 

 KC  konstantní člen pro výpočet tečného modulu pružnosti kapaliny se  

  vypočítá  

 

  PaMPa

tpC
pt

CatmpatmK

9417

5020
4

417

20
4

20,

10600,1160010)510,133log(15,057,11,0

10)log(15,057,11,0),(












, (4.2) 

kde Catm 20,  je kinematická viskozita při atmosférickém tlaku atmp  a 20°C v [mm
2
s

-1
], 
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 pt  provozní teplota ve [°C], uvažováno Ct p  50 . 

Hodnotu kinematické viskozity kapaliny při atmosférickém tlaku a 20 °C lze zjistit 

přepočtem pomocí Waltherovy rovnice. Využít lze rovněž bezplatně dostupný program 

VisCalc 2, který lze stáhnout z adresy: http://www.oil-power.com/downloads.html. Příklad 

přepočtu kinematické viskozity pro zvolený minerální olej je znázorněn na obr. 4.1. 

Pomocí programu byly vypočítány i hodnoty kinematické viskozity νatm,10°C pro 

teplotu 10 °C (minimální uvažovaná teplota okolí), resp. νatm,50°C pro teplotu 50 °C 

(provozní teplota). Hodnota νatm,10°C = 261,9 mm
2
s

-1
 je menší než maximální startovací 

viskozita 1000 mm
2
s

-1
 pístových hydrogerátorů. Hodnota viskozity νatm,50°C = 29,97 mm

2
s

-1
 

je rovněž v doporučovaném rozmezí optimální viskozity 16 mm
2
s

-1
 až 36 mm

2
s

-1
. 

 

Obr. 4.1 Ukázka přepočtu kinematické viskozity v programu VisCalc 2 [47] 

 

4.1.1.2 Matematický model hustoty kapaliny 

Rovněž pro výpočet hustoty kapaliny k  (v závislosti na provozní teplotě tp a 

provozním tlaku pp) se podle [8] použije kvadratická funkce 

325

25

.3,8633,857110056,0110101

),(056,0101),(





mkg

tpCpptp patmDppppk
, (4.3) 

kde DC  je konstantní člen pro výpočet hustoty kapaliny se vypočítá následovně: 
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3

15, .3,857)1550(65,0880)15(),( 

  mkgttpC pCatmpatmD  , (4.4) 

kde Catm 15,  je hustota kapaliny při atmosférickém tlaku a 15 °C v [kg.m
-3

], 

   opravný součinitel hustoty v [kg.m
-3

°C
-1

], pro oleje hustoty   

    3

15, .925860 

  mkgCatm  65,0  [4]. 

 

4.1.1.3 Náhradní modul objemové pružnosti kapaliny 

Platnost představených matematických modelů má však svá omezení, neboť 

uvedené výpočty nerespektují množství nerozpuštěného vzduchu v kapalině, tuhost potrubí 

ani tuhost tělesa hydromotoru. Stanovení nerozpuštěného vzduchu je obecně poměrně 

obtížné. Je však známo, že nerozpuštěný vzduch snižuje modul objemové pružnosti 

kapaliny. 

Z praktických důvodů se proto používá tzv. náhradní modul objemové pružnosti 

kapaliny K'. Tento modul zohledňuje výše uvedené skutečnosti, které snižují hodnotu 

modulu objemové pružnosti K samotné kapaliny. V literatuře [1] je přímo uveden 

jednoduchý postup stanovení tohoto náhradního modulu. Pro další výpočty bude 

vypočítaný modul pružnosti K = 1,731.10
9
 Pa – rov. (4.1) – snížen na hodnotu 

K' = 1,500.10
9 

Pa. 

 

4.1.1.4 Rychlost šíření zvuku v kapalině 

Pro zvolené provozní podmínky a s ohledem na náhradní modul objemové 

pružnosti kapaliny K' se rychlost šíření zvuku v kapalině ak stanoví: 

1
9

.1318
3,863

10500,1 





 sm
K

a
k

k


. (4.5) 

 

4.1.1.5 Zhodnocení použitých matematických modelů kapaliny 

Uvedený trojrozměrný graf (obr. 4.2) dokazuje, že výraznější vliv na modul 

objemové pružnosti zvolené kapaliny má teplota. Rovněž hustota kapaliny (obr. 4.3) závisí 

větší mírou na teplotě, než na tlaku. 
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Obr. 4.2 Závislost modulu objemové pružnosti kapaliny na provozním tlaku a provozní 

teplotě 

 

 

Obr. 4.3 Závislost hustoty kapaliny na provozním tlaku a provozní teplotě 
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4.2 Parametry přímočarého diferenciálního hydromotoru 

Pro přímočarý hydromotor (PHM) byly zadány parametry (obr. 4.4): průměr pístu 

D = 0,063 m, průměr pístnice d = 0,036 m, zdvih H = 1,5 m a max. rychlost pohybu PHM 

v1max = 0,2 m.s
-1

. Pro další technické výpočty je nutné dopočítat potřebné parametry PHM. 

 

Obr. 4.4 Schéma přímočarého hydromotoru s jednostrannou pístnicí 

 

Plocha pístu PHM SA 

23
22

10117,3
4

063,0

4
m

D
SA










 (4.6) 

Plocha mezikruží PHM SB 

23
2222

10099,2
4

)036,0063,0(

4

)(
m

dD
SB










 (4.7) 

Hmotnost pístu mp 

kghSVm pAocelpocelp 426,3140,010117,37850 3    (4.8) 

Kde ocel  je hustota oceli, 
3.7850  mkgocel , 

 ph  výška pístu PHM, odhad mmmhp 140,0140   [55]. 

Hmotnost pístnice mpce 

 

  kg

hSSVm pceBAocelpceocelpce

79,12600,110099,210117,37850 33 






 (4.9) 

Kde pceh  je délka pístnice PHM, odhad mHhpce 6,11,05,11,0   [55]. 

Hmotnost PHM m1 

kgmmmm pKLpcep 81,5700,4079,12426,31   (4.10) 
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Kde pKLm  je hmotnost pohyblivé části kladkostroje, odhad kgmpKL 40  [55].  

Maximální průtok do PHM Qmax (za předpokladu v1max = konst. = 0,2 m.s
-1

) 

131343

max1max min19,2510199,4200,010099,2   dmsmvSQ B  (4.11) 

Vzhledem k charakteru zatížení PHM (tah) není potřeba provádět kontrolu pístnice 

na vzpěr. 

 

4.2.1 Výpočet tlaku na straně pístnice 

Přímočarý hydromotor je ve skutečnosti situován obdobně, jako na funkčním 

schématu, tj. ve svislé poloze pístnicí nahoru (viz obr. 4.5). S ohledem na požadovanou 

strukturu hydraulického obvodu působí na pístnici hydromotoru tahová síla Ft, rov. (4.13), 

vyvolaná tíhovou sílou břemene FG2 – rov. (4.12). Číselná hodnota tahové síly se pro 

ustálený stav vypočítá na základě zadané hmotnosti břemene m2 a převodu kladkostroje iKL 

(převod do rychla) a zvolené účinnosti kladkostroje ηKL. 

 

Obr. 4.5 Působení sil na přímočarý hydromotor a břemeno 

 

NgmFG 392481,940022   (4.12) 

Kde g  je tíhové zrychlení, 
2.81,9  smg . 
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N
i

F
F

KLKL

G

t

42 10180,2
9,02,0

3924









 (4.13) 

Kde KL  je účinnost kladkostroje, dle normy ČSN 27 0100 pro 5 nosných průřezů 

lana 94,0KL , s ohledem na další mechanické ztráty vznikající při 

provozu je zvolena hodnota 9,0KL . 

Je nutné si uvědomit, že kladkostroj v tomto obvodu způsobuje pětinásobné 

navýšení tíhy břemene na laně - viz rov. (4.13), což vyplývá z rovnosti hydraulického a 

mechanického (výstupního) výkonu. V praxi se kladkostroj využívá právě k opačnému 

účelu. Ve skutečnosti však proti tahové síle působí tíhová síla FG1 soustavy těles (píst, 

pístnice, pohyblivá část kladkostroje), která vzhledem k rozměrům a hmotnostem 

jednotlivých těles není zanedbatelná. Hmotnost kapaliny v PHM je největší při zcela 

zasunuté pístnici, avšak vzhledem k hmotnostem ostatních součástí lze tíhu kapaliny 

zanedbat. Ve skutečnosti hmotnost kapaliny, uzavřené v komoře hydromotoru, závisí na 

zdvihu a hustotě kapaliny, která je obecně funkcí tlaku a teploty. Výsledná užitečná síla Fe 

na hydromotoru v ustáleném stavu se vypočítá dle rovnice 

NgmFFFF tGte

44

11 10123,281,981,5710180,2  . (4.14) 

Skutečná užitečná síla musí být navýšena o ztráty hydromotoru vyjádřené 

hydraulicko-mechanickou účinností ηhm. Tímto je definována tlaková síla Fp, kterou musí 

hydromotor vykonat za účelem překonání zátěže 

N
F

F
hm

e

p

4
4

10212,2
96,0

10123,2






, (4.15) 

kde hm  je hydraulicko-mechanická účinnost hydromotoru, dle [3] závisí 

převážně na použitém těsnění, je uvažován hydromotor servokvality 

s teflonovým těsněním pístu a teflonovými vodícími kroužky - 

 98,096,0 hm , zvoleno 96,0hm . 

V ustáleném stavu vznikne na straně pístnice tlak 

MPaPa
S

F
p

B

p

B 54,1010054,1
10099,2

10212,2 7

3

4








. (4.16) 
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4.2.2 Volba přímočarého hydromotoru 

Na základě vypočítaných parametrů byl z katalogu [42] zvolen přímočarý 

hydromotor s jednostrannou pístnicí a tlumením v koncové poloze Bosch Rexroth 

CDM1MF3/63/36/1500A2X/B11CKSTWW s parametry: 

 maximální pracovní tlak pmax = 160.10
5
 Pa, 

 s těsněním pro servoaplikace, uchycení na přední přírubu. 

Vzhledem k tomu, že PHM bude provozován v jednočinném zapojení, předpokládá 

se na straně pístu atmosférický tlak patm = 101325 Pa. Všechny hodnoty tlaků, uvedené 

v diplomové práci, jsou tedy relativní, vztaženy k atmosférickému tlaku patm. 

 

4.3 Návrh vedení 

Při výpočtu průměrů vedení se vychází z rovnice kontinuity. Podle typu vedení se 

zvolí doporučená rychlost proudění kapaliny a následně se vypočítá vnitřní průměr vedení. 

Vzhledem k jednočinnému zapojení PHM bude sací vedení zároveň plnit funkci zpětného 

vedení (obr. 4.6). Uvažována jsou pouze ocelová, hydraulicky hladká potrubí. Dle 

literatury [32] byly zvoleny tyto doporučené rychlosti proudění: 

 v sacím vedení vs = 1 m∙s
-1

, 

 v tlakovém vedení vt = 5 m∙s
-1

. 

 

Obr. 4.6 Schéma k návrhu průměrů potrubí 

EM – elektromotor, HG – hydrogenerátor, HM – hydromotor, N – nádrž, SV – sací vedení, 

TV – tlakové vedení, VF – vzduchový filtr 
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Průměry potrubí pro sací (ds) a tlakové (dt) vedení se stanoví následovně: 

mmm
v

Q
d

s

s 12,2310312,2
1

10199,444 2
4

max 








 




, (4.17) 

mmm
v

Q
d

t

t 34,1010034,1
5

10199,444 2
4

max 








 




. (4.18) 

Zvoleny byly následující světlosti potrubí – sací (resp. zpětné) DN 25 (dss =   

25.10
-3

 m), tlakové DN 12 (dts = 12.10
-3

 m). Přepočtem se stanoví skutečná rychlost 

proudění v sacím potrubí vss – rov. (4.19), resp. v tlakovém potrubí vts – rov. (4.20). 

1

2

4

2

max .855,0
025,0

10199,444 











 sm

d

Q
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ss

ss


 (4.19) 

1

2

4

2

max .713,3
012,0

10199,444 











 sm

d

Q
v

ts

ss


 (4.20) 

 

4.3.1 Výpočet tlakových ztrát ve vedení 

V diplomové práci jsou zohledněny tlakové ztráty vznikající při proudění kapaliny 

a to ztráty třením a ztráty místní. Pro výpočet byly uvažovány ztráty v tlakovém vedení 

o délce lp = 5 m.  

Reynoldsovo číslo Re (kritické Reynoldsovo číslo Rekrit = 2320) 














krit

Catm

tsts dv
ReRe;1485

1030

012,0713,3
Re

6

50,
laminární proudění, (4.21) 

kde νatm,50°C je kinematická viskozita zvolené kapaliny při provozní teplotě tp = 50 °C 

a patm, vypočítáno pomocí programu VisCalc 2, νatm,50°C = 30.10
-6

 m
2
s

-1
. 

Součinitel tření λt (pro neizotermické laminární proudění) 

210051,5
1485

75

Re

75 t  (4.22) 

Tlaková ztráta třením Δpz,t 

Pa
v

d

l
p k

ts

ts

P

tz

5
2

2

2

, 10252,13,863
2

713,3

012,0

5
10051,5

2
   (4.23) 
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Prouděním kapaliny přes potrubní ohyby, šroubení, hydraulický zámek, popř. jiná 

náhlá zúžení, či rozšíření potrubí vznikají tlakové ztráty místní Δpz,m. Pro zjednodušení 

výpočtu byla zvolena hodnota Δpz,m = 0,5 MPa = 5.10
5
 Pa. 

Celková tlaková ztráta ve vedení Δpz 

Pappp mztzz

555

,, 10252,610510252,1    (4.24) 

Tlak za hydrogenerátorem pHG 

Pappp zBHG

757 10116,110252,610054,1    (4.25) 

Proti přetlaku bude hydraulický systém chráněn pojistným ventilem. Pro rozběh 

PHM bude k dispozici dostatečná tlaková rezerva 

Pappp HGr

675

max 10839,410116,110160  . (4.26) 

 

4.4 Analýza tuhosti simulovaného systému 

V této kapitole budou porovnány tuhosti uvažovaných pružných prvků, tj. lana a 

hydraulické kapaliny (poddajnost potrubí a stěn tělesa PHM je již zahrnuta v náhradním 

modulu objemové pružnosti kapaliny K'). Ostatní prvky budou uvažovány jako tuhé. 

Předpokládá se rovněž tuhé uchycení tělesa PHM. Tato abstrakce vede na dvouhmotový 

systém (systém se dvěma stupni volnosti). 

 

4.4.1 Tuhost lanového mechanismu 

Lano si lze zjednodušeně představit jako pružinu o stejné tuhosti. Přesnější 

abstrakcí je náhrada lana systémem pružina-tlumič, neboť při namáhání kroutivých lan 

vzniká krouticí moment, který způsobuje v reálném systému dodatečné ztráty energie. 

Další maření energie způsobuje tření ocelových vláken mezi sebou. V práci je dále 

uvažováno nekroutivé vícepramenné ocelové lano Herkules (typ 19x7), o průměru dL = 

10 mm = 0,010 m a délce lL = 25 m. 

Stanovení tuhosti kladkostroje je relativně obtížné. V podstatě se jedná o systém 

sériově řazených pružin (bez ohledu na tlumení) [36]. Avšak vzhledem k tomu, že část 

kladkostroje je pohyblivá, je i tuhost kladkostroje funkcí polohy břemene. Proto je 

v dalším řešení zjednodušeně uvažována pouze tuhost lana, jelikož celková délka lana 

zůstává konstantní bez ohledu na polohu břemene. 
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Modul pružnosti v tahu EL ocelových lan je udáván v závislosti na struktuře lana. 

V práci je uvažován modul EL = 1,1.10
11

 N.m
-2

 [49]. V literatuře [49] je uveden i vztah pro 

přibližné stanovení ocelového průřezu lana SL 

25
22

10574,3
4

010,0
455,0

4
455,0 m

d
S L
L










 (4.27) 

a vztah pro výpočet tuhosti lana k2 

15
115

2 .10572,1
25

101,110574,3 








 mN
l

ES
k

L

LL . 
(4.28) 

 

4.4.2 Hydraulická tuhost přímočarého hydromotoru 

Hydraulická kapalina je často přirovnávána k tzv. hydraulické pružině. Touto 

abstrakci je možné zohlednit stlačitelnost kapaliny uzavřené v hydraulickém obvodu. Na 

základě analogie s mechanickou pružinou je často nezbytné, především pro účely regulace, 

stanovit hydraulickou tuhost k1. Dle literatury [3] se při výpočtu hydraulické tuhosti 

přímočarých hydromotorů zohledňuje rovněž objem kapaliny v tlakovém potrubí VP. 

S ohledem na jednočinné zapojení se hydraulická tuhost k1 stanoví podle rovnice 

PmPHM

B

VVV

KS
k






2

1 , (4.29) 

kde PHMV  je objem kapaliny v PHM v závislosti na poloze pístnice,  1xfVPHM  , 

 mV  mrtvý objem kapaliny v PHM, odhad dle [55] Vm = 30.10
-6

 m
3
. 

Jelikož je objem kapaliny v PHM funkcí polohy pístnice, závisí také hydraulická 

tuhost na poloze pístnice PHM. Ze vztahu (4.29) je patrné, že hydraulická tuhost bude 

v uvažovaném případě nejmenší tehdy, když bude objem kapaliny VPHM maximální, tj. při 

zcela zasunuté pístnici (x1 = H). Vztah (4.29) lze dále pro praktické účely upravit  
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ts
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. (4.30) 

Následně se stanoví minimální hydraulická tuhost k1min – rov. (4.31). 
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(4.31) 

Je vhodné poznamenat, že hydraulická tuhost závisí na ploše, na niž píst působí, a 

dále na celkovém objemu stlačované kapaliny, nikoli však na tvaru objemu [30].  

Průběhy tuhostí obou pružných členů jsou vykresleny na obr. 4.7. Aby byla 

zdůrazněna závislost hydraulické tuhosti na délce potrubí, byly rovněž vykresleny průběhy 

hydraulické tuhosti pro potrubí délky 2 m a 20 m. 

 

 

Obr. 4.7 Porovnání tuhostí pružných členů 

 

 

 

4.5 Vlastní frekvence analyzovaného systému 

Pro účely návrhu přípustného zrychlení a1max pístnice PHM při rozběhu, resp. 

doběhu má rozhodující význam minimální hodnota vlastní frekvence jedné z hmot 

uvažované soustavy těles. V tomto smyslu budou uvažovány všechny hmoty pevně spojené 

s pístnicí PHM jako hmota m1 a dále hmota m2, tedy hmotnost břemene na laně (obr. 4.8). 

 

0,0E+00 

5,0E+06 

1,0E+07 

1,5E+07 

2,0E+07 

2,5E+07 

3,0E+07 

0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 

k 
[N

.m
-1

] 

x1 [m] 

k1 = f (x1), k2 
k_1 - 2 m k_1 - 5 m k_1 - 20 m k_2 



KAPITOLA 4 VÝPOČET PARAMETRŮ OBVODU V USTÁLENÉM STAVU 

56 

 

Obr. 4.8 Náhradní schéma pro výpočet vlastních frekvencí netlumené soustavy 

 

Pro zjištění minimálních hodnot vlastních frekvencí budou uvažovány pouze 

poddajné prvky. V tomto smyslu se jedná o netlumenou soustavu se dvěma stupni volnosti 

a pro pohybující se hmoty lze sestavit zjednodušené pohybové rovnice (bez uvažování 

tíhových sil a s ohledem na převodový mechanismus) 
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Obě rovnice lze dále upravit 
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kde M je matice hmotnosti, 

 K matice tuhosti. 

Pro výpočet minimálních hodnot vlastních frekvencí se do rov. (4.36) dosadí 

minimální hodnoty tuhostí poddajných prvků a provede se výpočet pomocí vlastních čísel, 

např. v programu Mathcad. Výsledkem je vektor minimálních vlastních frekvencí 

Hz
f

f


















754,1

03,50

min2

min1
. (4.37) 

Jelikož je hydraulická tuhost funkcí polohy pístnice PHM, závisí i vlastní 

frekvence hydraulického systému na poloze pístnice PHM. Pro vykreslení grafických 

průběhů vlastních frekvencí PHM a břemene na laně byl sestaven algoritmus v programu 

Matlab (Příloha D). 

 

Obr. 4.9 Vlastní frekvence systému se dvěma stupni volnosti v závislosti na poloze pístnice 

 

4.5.1 Návrh průběhu rychlosti přímočarého hydromotoru 

Navrhovaný průběh rychlosti pístnice PHM odpovídá tvarem rampové funkci, viz 

obr. 4.10. Jelikož byla zadána maximální hodnota rychlosti pístnice PHM v1max = 0,2 m.s
-1

, 

bude dále určena minimální doba rozběhu tr a doběhu td pohonu, resp. PHM. Celková doba 

tc polohování PHM a doba tu pohybu ustálenou rychlostí budou vyhodnoceny na základě 
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simulace. Realizace rampové funkce rychlosti PHM v simulačním modelu je vysvětlena 

v kap. 5.6.3. 

 

Obr. 4.10 Navrhovaný průběh rychlosti přímočarého hydromotoru 

 

Minimální hodnotu doby rozběhu a doběhu PHM lze stanovit pomocí minimální 

hodnoty vlastní frekvence. Aby nedocházelo k nežádoucímu rozkmitání PHM a především 

břemene, bude pro výpočet uvažována minimální hodnota vlastní frekvence břemene f2min 

= 1,754 Hz. Dle literatury [11] se stanoví minimální hodnota doby rozběhu tr , resp. 

doběhu td PHM následovně: 

stt dr 633,1
02,11

1818

min2




, (4.38) 

kde min2  je minimální hodnota netlumené kruhové frekvence břemene na laně, 

1

min2min2 .02,11754,122  sradf  . 

Maximální hodnota zrychlení (zpomalení) PHM a1max činí 

2max1
max1 .122,0

633,1

2,0  sm
t

v
a

r

. (4.39) 

Při zrychlení z hodnoty v1 = 0 m.s
-1

 na hodnotu v1max = 0,2 m.s
-1

 urazí PHM dráhu 

mmmtas rr 163163,0633,1122,0
2

1

2

1 22

max1  . (4.40) 
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4.6 Návrh pohonné rekuperační jednotky 

Pohonná jednotka se skládá z hnacího motoru (elektromotoru) a hnaného 

hydrostatického převodníku, přičemž obě komponenty jsou spojeny spojkou. Předpokládá 

se, že obě komponenty budou umístěny na společném rámu pod nádrží, a to z důvodu 

snížení vlivu kavitace. Při tomto uspořádání by nemělo dojít k tzv. utržení sloupce 

kapaliny v převodníku jak při zvedání, tak při spouštění břemene. 

Pro režim zvedání zátěže bude zdrojem energie elektromotor (EM) pohánějící 

převodník ve funkci hydrogenerátoru (HG). Pro fázi spouštění břemene bude využita 

potenciální energie břemene. Maření této energie bude řízeno na výstupu systému, tj. 

v tomto případě na pohonné jednotce, avšak ve funkci spotřebiče energie. Převodník bude 

pracovat jako rotační hydromotor (RHM) a vznikající moment na převodníku bude 

roztáčet elektromotor do nadsynchronních otáček. Elektromotor přejde z motorického do 

generátorického režimu – brzdění při stejném smyslu otáčení hřídele EM. 

 

4.6.1 Hydrostatický převodník 

Hydrostatický převodník byl specifikován v zadání diplomové práce. Jedná se 

o axiální pístový převodník s elektrohydraulickou regulací úhlu naklopení desky, tlaku a 

výkonu (částečně volitelné) Bosch Rexroth SYDFEE-2x/018 R-P SC12 NOO-0000-

AOAOCCX se základními parametry a charakteristikami (viz obr. 4.11 a obr. 5.6): 

 maximální geometrický objem převodníku Vgmax = 18∙10
-6

 m
3
 = 18 cm

3
, 

 minimální geometrický objem převodníku Vgmin = -18∙10
-6

 m
3
 = -18 cm

3
, 

 maximální tlak 280∙10
5
 Pa = 280 bar, 

 maximální otáčky nmax = 55 s
-1

 = 3300 min
-1

. 

Pro další výpočty se předpokládají tyto konstanty: 

 objemová účinnost HG ηV_HG = 0,95, 

 celková účinnost HG ηHG = 0,88 [3], 

 synchronní otáčky EM ns = 25 s
-1

 = 1500 min
-1

. 

Hydraulicko-mechanická účinnost převodníku ηhm_HG 

926,0
95,0

88,0

_

_ 
HGV

HG
HGhm




  (4.41) 
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Obr. 4.11 Komplexní charakteristika hydrostatického převodníku SYDFEE-2x [42] 

 

 

4.6.1.1 Regulační systém SYDFEE 

Zadaný hydrostatický převodník může být provozován ve třech různých režimech, 

tj. v režimu regulace průtoku, tlaku nebo výkonu. Struktura regulačního obvodu je 

znázorněna na obr. 4.12. Za provozu je aktivní vždy pouze jeden regulátor, který je vybírán 

automaticky podle přednastavených logických podmínek. 

V diplomové práci bude zadaný převodník uvažován pouze v režimu regulace 

průtoku a bude tedy sloužit jako akční člen pro regulaci polohy PHM. 

 

Obr. 4.12 Struktura regulačního systému SYDFEE [42] 

PČ – porovnávací člen, RP – regulátor průtoku, RR – regulátor rozváděče, RT – regulátor 

tlaku, RV – regulátor výkonu, w – žádaná veličina, wP – žádaná veličina (výkon), wp –

žádaná veličina (tlak), wβ – žádaná veličina (úhel naklopení desky, resp. průtok), yp – 

regulovaná veličina (tlak), ys – regulovaná veličina (poloha šoupátka rozváděče), yβ – 

regulovaná veličina (úhel naklopení desky, resp. průtok)  
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4.6.1.2 Parametry hydrostatického převodníku ve funkci hydrogenerátoru 

 

V režimu zvedání břemene funguje převodník jako hydrogenerátor. 

Maximální teoretický průtok hydrogenerátoru QGmax_t (při otáčkách ns) 

131346

maxmax_ min00,2710500,4101825   dmsmVnQ gstG  (4.42) 

Maximální skutečný průtok hydrogenerátoru QGmax  

131344

_max_max min65,2510275,495,0105,4   dmsmQQ HGVtGG   (4.43) 

Maximální skutečný průtok HG QGmax = 25,65 dm
3
.min

-1
 je větší než požadovaný 

průtok do PHM Qmax = 25,19 dm
3
.min

-1
, což zaručuje splnění maximální rychlosti PHM. 

V praxi je však nutné počítat s mírným poklesem průtoku HG v důsledku snížení otáček 

elektromotoru při zatížení. Předběžně lze stanovit pro režim zvedání maximální moment na 

hřídeli elektromotoru Mzv v ustáleném stavu podle rov. (4.44). 

mN
Vp

M
HGhm

gHG

zv .52,34
926,0

1

2

101810116,11

2

67

_

max















 (4.44) 

 

4.6.1.3 Parametry hydrostatického převodníku ve funkci hydromotoru 

 

Při spouštění pracuje hydrostatický převodník jako rotační hydromotor (RHM). 

Tuto změnu je nutné ve výpočtových vztazích zohlednit převrácenou hodnotou účinnosti 

převodníku, resp. hydrogenerátoru. 

Maximální skutečný průtok do hydromotoru QMmax (při synchronních otáčkách ns) 

13134

4

_

max_max

min42,2810737,4

95,0

1
105,4

1









dmsm

QQ
HGV

tGM
  (4.45) 

Maximální skutečný průtok RHM |QMmax| = 28,42 dm
3
.min

-1
 je větší než 

požadovaný průtok z PHM |Qmax| = 25,19 dm
3
.min

-1
. Dále je nutné si uvědomit, že při 

spouštění břemene se elektromotor roztočí do nadsynchronních otáček, a tedy okamžitý 

průtok RHM naroste úměrně se změnou otáček. Pro zachování maximální rychlosti 

pístnice PHM v1max = 0,2 m.s
-1

 je proto nezbytné omezit průtok, resp. úhel naklopení desky 
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převodníku. To je možné provést např. omezením řídicího napětí v režimu regulace 

průtoku. Jinak by rychlost pístnice PHM narostla na hodnotu 

1

3

4
max .226,0

10099,2

10737,4 









 sm

S

Q
v

B

M

sp . (4.46) 

Omezení rychlosti lze prakticky realizovat omezením záporného úhlu naklopení 

desky. Jelikož je složité dopředu odhadnout, na jakou hodnotu bude ve skutečnosti omezen 

minimální geometrický objem převodníku, bude moment na hřídeli EM Msp (pro režim 

spouštění v ustáleném stavu) vypočítán pro katalogovou hodnotu minimálního 

geometrického objemu Vgmin = -18.10
-6

 m
3
 - rov. (4.47). 

     

mN

Vpp
M HGhm

gzB

sp

.30,26

926,0
2

101810252,610054,1

2

657

_

min























 (4.47) 

 

 

4.6.2 Návrh elektromotoru 

Výběr elektromotoru vychází z výkonové podmínky – výkon elektromotoru PE 

musí být větší než příkon hydrogenerátoru PHG, tj. 

HGE PP  . (4.48) 

Příkon hydrogenerátoru PHG 

W
pQ

P
HG

G

HG

3
54

maxmax 10773,7
88,0

1016010275,4











 (4.49) 

Dle katalogu [50] byl zvolen čtyřpólový trojfázový asynchronní elektromotor 

Siemens 1LA7 163-4AA10 s těmito parametry: 

 jmenovitý výkon Pn = 1,1.10
4
 W = 11 kW, 

 jmenovité otáčky nn =24,33 s
-1

 =1460 min
-1

, 

 jmenovitý moment Mn = 72 Nm, 

 účinnost při 75%, resp. 100% zatížení ηE = 0,89, resp. 88,5. 
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4.6.3 Volba nádrže 

Nádrž plní v hydraulickém systému nezastupitelnou úlohu. Slouží především jako 

zásobník kapaliny a dále také k ochlazení pracovní kapaliny, usazení nečistot a odloučení 

volného vzduchu z kapaliny. Objem nádrže VN se volí orientačně podle vzorce [32] 

3

max 3,12865,255 dmQnV GN  , (4.50) 

kde n  je oběhové číslo, pro stacionární stroje n = 3 – 5, zvoleno n = 5. 

Vypočítaný objem však nezahrnuje vnitřní objem vedení, proto byla zvolena nádrž 

jmenovité velikosti DN 250 Bosch Rexroth s užitečným objemem Vu = 0,241 m
3
 = 

241 dm
3
 a teplosměnnou plochou SN = 2,120 m

2
. Větší nádrž, ve srovnání s menší nádrží, 

umožňuje odvod většího množství tepla, dokonalejší uklidnění kapaliny, resp. odloučení 

vody a vzduchu z pracovní kapaliny. Větší nádrž lze rovněž využít při projektování 

hydraulického agregátu. 
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5 Modely relevantních komponent a jejich odladění 

 

V této kapitole je popsán způsob sestavení matematických, resp. simulačních 

modelů identifikovatelných prvků zadaného obvodu. Před samotnou tvorbou modelů je 

tedy nutné rozhodnout, které prvky systému jsou pro simulaci relevantní. Jelikož jsou 

modely sestavovány za účelem simulace, budou dále označovány jako simulační modely. 

Simulační modely jsou vytvářeny a odladěny, tj. testovány a optimalizovány, v programu 

MATLAB/Simulink. Parametry bloků jsou zadávany pomocí tzv. M-filu (viz Příloha E). 

Odladěné simulační modely komponent budou použity pro sestavení výsledného 

simulačního modelu hydraulického obvodu, který bude podroben simulační analýze. 

 

5.1 Identifikace systému 

Proces vedoucí k vytvoření matematického popisu systému se nazývá identifikace 

[29]. Podle [29] lze rozlišit analytické a experimentální metody identifikace. Analytická 

metoda identifikace (jinými autory také někdy nazývána jako "matematické modelování") 

je deduktivní postup, který spočívá v aplikaci fyzikálních a chemických zákonů, pomocí 

kterých se sestaví matematický model, tj. soustava algebraických, obyčejných, či 

parciálních diferenciálních rovnic. Slovo "modelování" však může být chápáno různě, 

jednak jako experimentování s modelem, ale i jako sestavování modelu apod. 

Experimentální metody identifikace předpokládají provedení experimentu, tj. měření 

výstupních signálů pomocí vhodných testovacích signálů. Na základě vyhodnocení 

experimentu se definuje matematický model. 

Obě metody identifikace mají své výhody i nevýhody. V praxi se často kombinují a 

doplňují za účelem zpřesnění matematického modelu. Obě metody však odděluje 

podstatný rozdíl – experimentální identifikaci nelze provést bez fyzicky existujícího 

systému. Dále je nutné si uvědomit, že výsledkem experimentální identifikace je 

matematický model ve formě vnějšího popisu systému. 

V diplomové práci jsou pro sestavení matematických modelů použity oba způsoby 

identifikace. Všeobecně je model s výhodou sestavován pomocí souboru dat změřeného 

průběhu, např. ∆p-Q charakteristiky ventilu, přechodových charakteristik komponent atd. 

Jelikož analyzovaný systém, či jeho komponenty často nejsou fyzicky dostupné, lze při 

experimentální identifikaci rovněž využít přechodové (i jiné) charakteristiky udávané 

výrobcem v katalogu.  
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5.2 Schéma simulovaného zjednodušeného systému 

Zadaný systém bude pro účely simulace zjednodušen (obr. 5.1), resp. budou 

simulovány pouze relevantní komponenty, tj. asynchronní elektromotor EM, hydrostatický 

převodník HP s přestavným mechanismem PM, hydromotor HM s kladkostrojem KL, 

pojistný ventil PV, břemeno B na laně a dále prvky regulačního obvodu, tj. snímač polohy 

SP, porovnávací člen PČ, potenciometr P pro zadávání žádané polohy a regulátor R. 

 

Obr. 5.1 Schéma simulovaného zjednodušeného systému 

B – břemeno, EM – asynchronní elektromotor, HM – hydromotor, HP – hydrostatický 

převodník, KL – kladkostroj, N – nádrž, NK – naváděcí kladky, P – potenciometr, PČ – 

porovnávací člen, PM – přestavný mechanismus, PV – pojistný ventil, R – regulátor, SP – 

snímač polohy 

 

Všechny modely jednotlivých komponent budou z důvodu programové 

vybavenosti a časové náročnosti zjednodušeně sestaveny jako modely se soustředěnými 

parametry. Tato abstrakce znamená, že dynamické parametry jednoho prvku jsou 

soustředěny do jednoho bodu. Jinými slovy, prvky budou popsány soustavami obyčejných 

diferenciálních rovnic, popř. soustavami algebraických rovnic. 
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5.3 Nastavení simulačního programu 

Významný podíl na správnosti výsledků simulační analýzy má rovněž nastavení 

simulačního programu. Prakticky se tím myslí výběr metody (řešiče) numerické integrace, 

nastavení časového kroku a relativní (popř. i absolutní) přesnosti simulace. Rovněž lze 

nastavit dobu simulace, což však nemá vliv na kvalitu samotného výpočtu. 

Jak již bylo zmíněno, simulační analýza bude provedena v programu 

MATLAB/Simulink. Veškerá nastavení uvedená níže se tedy vztahují na tento software. 

V diplomové práci jsou uvažovány jednotně tyto parametry řešení: 

 typ časového kroku variabilní, 

 max., min., původní velikost časového kroku automaticky, 

 relativní / absolutní přesnost výpočtu 1.10
-6

 / automaticky. 

Nezmíněné nastavitelné parametry byly ponechány s původním přednastavením. 

V nabídce nastavení řešiče numerické integrace je možné vybírat z několika metod, např. 

ode23, ode45, ode113, ode15s, ode23s atd. Písmenko "s" na konci názvu metody znamená 

"stiff", tj. tuhý. Výběr řešiče, resp. metody numerické integrace má podstatný vliv na 

průběh výpočtu. Proto bude tomuto tématu věnována následující podkapitola. 

 

5.3.1 Výběr metody numerické integrace 

Simulace je založena na postupné integraci diferenciálních rovnic (DR). Řešení 

integrace probíhá numericky, proto je výsledkem přibližné, nikoli naprosto přesné řešení. 

Jinými slovy se dá také říci, že během simulace je využívána postupná extrapolace 

aktuálního stavu ke zjištění průběhů požadovaných veličin [21]. 

K numerické integraci bylo vyvinuto mnoho metod, které se v zásadě rozlišují na 

jednokrokové a vícekrokové. Předností jednokrokových metod (ode45) je, že využívají 

informace jen z aktuálního integračního kroku, což může být využito k překonání 

problémových míst [21]. Naopak vícekrokové metody (ode113, ode15s) využívají 

informace o chování soustavy také z předchozích integračních kroků. Dle časového 

okamžiku, ke kterému je odvození stavu veličiny vztaženo, lze numerické metody dále 

rozdělit na implicitní a explicitní. Implicitní metody jsou sice pracnější než explicitní, ale 

jsou obecně přesnější a numericky stabilnější [16].  

Při posuzování kvality numerické metody se hodnotí přesnost metody (lokální 

chyba), stabilita metody, časová náročnost výpočtu a nároky na operační paměť počítače. 
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5.3.1.1 Tuhost soustavy diferenciálních rovnic 

V zahraniční literatuře, např. v [31], je výběru správné metody věnována velká 

pozornost. Dle této literatury lze pro volbu metody určit tzv. tuhost soustavy 

diferenciálních rovnic S, která se stanoví z reálných částí vlastních čísel λ Jacobiho matice 

soustavy 

)Re(min

)Re(max

jj

jj
S








 . (5.1) 

Jako tuhá soustava DR se rozumí soustava se značně rozdílnými časovými 

konstantami, tj. soustava se značně rozdílnými vlastními čísly Jacobiho matice soustavy 

DR [35]. U tuhých soustav DR nabývá veličina S hodnot od 10
6
. Pro takovéto systémy je 

vhodné použít řešiče ode15s, nebo ode23s. 

Dle [18] lze v praxi výběr řešiče zjednodušeně upřesňovat opakovaným výpočtem. 

Použije-li se např. univerzální řešič ode45, který obecně není určen pro tuhé DR, projeví se 

to na výpočtu tuhých soustav DR zvýšenými nároky na čas řešení. Jinými slovy, probíhá-li 

výpočet nezvykle dlouho, jedná se pravděpodobně o tuhou DR a v tomto případě se 

doporučuje zvolit metodu ode15s, nebo ode23s. Správnost volby dokazuje zkrácení času 

výpočtu. 

 

5.3.2 Zásady výběru a nastavení metody numerické integrace 

Výše uvedené kap. 5.3.1, resp. 5.3.1.1 dokazují složitost a význam výběru správné 

metody. Vzhledem k tomu, že jsou v diplomové práci simulovány nejdříve jednotlivé 

modely, jsou i metody numerické integrace voleny individuálně. Zvolená metoda 

výsledného simulačního modelu je uvedena v kap. 7.1. Při nastavení výpočtu byla dále 

respektována tato doporučení: 

 metody vyššího řádu jsou přesnější (mají menší lokální chybu), 

 absolutní stabilita jednokrokových metod Runge-Kutta se zvětšuje s rostoucím 

řádem metody (to neplatí pro Adamsovy explicitní a prediktor-korektor metody), 

 pro daný integrační krok je rychlost řešení nepřímo úměrná řádu metody, 

 vícekrokové metody jsou při stejném kroku rychlejší než metody jednokrokové, 

 zmenšování časového kroku vede ke stabilnějšímu výpočtu (nedoporučuje se však 

velmi malý krok [21]). 
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5.4 Model asynchronního elektromotoru 

Vzhledem k požadovaným výstupům simulační analýzy, by do jisté míry stačilo 

modelovat asynchronní elektromotor (EM) jako zdroj konstantních otáček. Toto 

zjednodušení však nezohledňuje závislost otáček EM na momentu zátěže. Rovněž by 

nebylo možné simulovat přechod z motorického do generátorického režimu, který nastane 

při spouštění břemene. Z uvedených důvodů byl sestaven matematický model 

asynchronního elektromotoru bez uvažování elektromagnetických dějů [23]. Použitý 

model umožňuje simulovat také rozběh EM pod zátěží, popř. doběh EM při havarijním 

stavu, např. při výpadku napájecího napětí apod. Dále lze simulovat různé provozní stavy 

EM, např. provoz při sníženém napětí, či frekvenci (vzhledem ke jmenovitým hodnotám).  

 

5.4.1 Matematický model asynchronního elektromotoru  

Matematický model asynchronního elektromotoru bez uvažování 

elektromagnetických dějů vychází ze základní pohybové rovnice 

zemred MMJ  , (5.2) 

kde redJ  je moment setrvačnosti pohonu redukovaný na hřídel EM, 

 m  úhlová rychlost EM, 

 eM  elektromagnetický moment EM, 

 zM  moment zátěže. 

 

Zjednodušené blokové schéma uvažovaného modelu je znázorněno na obr. 5.2. 

1/Jred

+
 

-
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Obr. 5.2 Zjednodušené blokové schéma asynchronního elektromotoru [23] 
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Ostatní katalogové (štítkové) hodnoty EM: 

 jmenovité síťové napětí Un = 400 V, 

 jmenovitá frekvence fn = 50 Hz = i s
-1

, 

 počet pólpárů pe = 2, 

 jmenovitý moment Mn= 72 N.m, 

 jmenovité otáčky nn= 1460 min
-1

= 24,33 s
-1

, 

 moment setrvačnosti JE = 0,040 kg.m
2
, 

 poměrný moment zvratu (momentová přetížitelnost) qe = 2,7. 

 

Následně se stanoví tyto parametry: 

Synchronní otáčky (otáčky naprázdno) ns 

11 min150025
2

506060  





 s
p

f
n

e

s
s , (5.3) 

Jmenovitý skluz sn 

027,0
25

333,2425








s

ns

n
n

nn
s , (5.4) 

Jmenovitý skluz zvratu skn 

  139,017,27,2027,01 22






  eenkn qqss , (5.5) 

Jmenovitý moment zvratu (maximální moment) Mmaxn 

NmqMM enn 4,1947,272max  . (5.6) 

Pokud by byl EM provozován při napětí Us či frekvenci fs jiné, než je jmenovitá 

hodnota, je nutné přepočítat moment zvratu Mmax – rov. (5.7) – a také skluz zvratu sk – 

rov. (5.8). V této práci však není zohledněno kolísání napětí v síti. Frekvence napětí 

zůstává konstantní, neboť se jedná o neřízený EM. Vypočítané hodnoty Mmax, sk se tedy 

rovnají jmenovitým hodnotám: 
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Pro elektromagnetický moment motoru platí tzv. Klosův vztah – rov. (5.9), přičemž 

skluz se je proměnná veličina a je funkcí otáček elektromotoru. 

22

max2

ke

ke
e

ss

ssM
M




  (5.9) 

Redukovaný moment setrvačnosti Jred pohonu (pro ustálený stav s maximální 

rychlostí břemene a synchronních otáčkách) se určí ze zákona zachování kinetické energie 

2
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1
vmvmJJJ sHGsEsred   , (5.10) 

kde s  je synchronní úhlová rychlost EM, viz rov. (5.8), 

1.1,1572522  sradnss  . (5.11) 

Úpravou rov. (5.10) se stanoví redukovaný moment setrvačnosti Jred pohonu 

,.057,0
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 (5.12) 

kde HGJ  je moment setrvačnosti hydrogenerátoru, 
24 .109 mkgJHG

 . 

Vzhledem k nezahrnutým momentům setrvačnosti spojky a kladek převodového 

mechanismu byl pro další výpočet redukovaný moment setrvačnosti pohonu zaokrouhlen 

na hodnotu Jred = 0,065 kg.m
2
. 

 

 

5.4.2 Simulační model asynchronního elektromotoru 

Simulační model byl sestaven na základě matematického modelu asynchronního 

elektromotoru bez uvažování elektromagnetických dějů (viz obr. 5.3). Pro účely simulace 

rozběhu elektromotoru se zátěží byl simulační model doplněn o korekční blok 

("korekce_M"), který opravuje moment Me v oblasti labilní větve charakteristiky EM. 

Korigovaný model je použitelný pouze pro jmenovité hodnoty napájecího napětí Un a 

frekvence fn. Příloha F obsahuje podrobné schéma simulačního modelu EM. 
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Obr. 5.3 Simulační model asynchronního elektromotoru 

 

Momentová charakteristika simulovaného EM je znázorněna na obr. 5.4. 

Simulovaný moment zvratu odpovídá vypočítané hodnotě Mmax = 194,4 N.m.  

 

Obr. 5.4 M-n charakteristika asynchronního elektromotoru 

 

Obr. 5.5 zdůrazňuje závislost otáček EM na zatížení. Na EM, provozovaný při 

synchronních otáčkách, je v čase t = 0,1 s přiveden jmenovitý zátěžný moment 

Mn = 72 Nm. Výsledkem zatížení je pokles otáček na jmenovitou hodnotu nn = 1460 min
-1

. 
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Obr. 5.5 Vliv zatížení (Mn = 72 Nm, skoková změna v t = 0,1 s) na otáčky elektromotoru 

 

 

5.5 Model hydrostatického převodníku 

Dle zadání diplomové práce je nutné sestavit matematický model axiálního 

pístového převodníku s nakloněnou deskou. Tento převodník dovede pracovat jako 

hydrogenerátor, ale i jako hydromotor. Pracovní režim převodníku je určen naklopením 

desky. Podrobnější popis funkce byl již uveden v kap. 3.2. 

Každý pístový hydrogenerátor je zdrojem průtokových pulzací a to především 

z důvodu proměnlivé rychlosti, resp. zrychlení pístů (s ohledem na kinematický 

mechanismus). V diplomové práci je dále uvažován teoretický okamžitý průtok za 

předpokladu nestlačitelné kapaliny. Objemové ztráty skutečného převodníku byly 

zohledňeny objemovou účinností ηV_HG. 

 

5.5.1 Matematický model hydrostatického převodníku 

V literatuře [9] jsou uvedeny 2 matematické modely průtoku axiálního pístového 

hydrogenerátoru s nakloněnou deskou, viz rov. (5.13), resp. rov. (5.14) a (5.15). 




tan
2

2




 R
d

znQ K
pHG  (5.13) 

Kde z  je počet pístku převodníku, 9z , 
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 Kd  průměr pístku převodníku, mmmdK 012,012  , 

 R  poloměr roztečného válce bloku s pístky, mmmR 026,026  . 

   úhel vyklopení desky vzhledem k vertikální ose, β = (-18,78; 18,78)° = 

  = (-0,328; 0,328) rad. 
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Rov. (5.14) pro interval 
z


 0 , resp. rov. (5.15) pro interval 
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Kde 2,1c  jsou konstanty modelu – rov. (5.16) a rov. (5.17), 

   úhlová dráha [rad]. 

5,0
2

1 
z

c  (5.16) 

5,0
2

2 
z

c  (5.17) 

První model – rov. (5.13) – zjednodušeně uvažuje pouze střední hodnotu průtoku. 

Druhý model – rov. (5.14) a (5.15) – umožňuje modelovat i průtokové pulzace, neboť 

zahrnuje okamžité průtoky jednotlivých pístků. Frekvence průtokových pulzací fHG 

axiálních pístových převodníků s lichým počtem pístků se dle [38] určí podle rov. (5.18). 

Hznzf pHG 0,44467,24922   (5.18) 

Jelikož je hodnota frekvence fHG několikanásobně větší než vlastní frekvence 

kmitavých hmot (PHM a břemene), postačí modelovat průtok převodníku zjednodušeně 

pomocí prvního modelu - rov. (5.13). Tato budicí frekvence fHG představuje nebezpečí 

pouze v oblasti rozběhu pohonu, tj. v oblasti menších provozních otáček, což však 

primárně nebude simulováno. 

Parametry dK, R, β byly odečteny z řezu převodníku, uvedeném v katalogu [42], a 

upraveny tak, aby hodnota vypočítaného geometrického objemu odpovídala hodnotě 

katalogové. Počet pístku z byl specifikován výrobcem. 
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Úhel β je přímo úměrný poloze přestavného hydromotoru. Přestavný mechanismus 

představuje samostatný regulační obvod (polohový servomechanismus). Výrobce uvádí 

v katalogu přechodovou charakteristiku zadaného regulačního převodníku v režimu 

regulace průtoku (obr. 5.6). 

 

 

Obr. 5.6 Přechodová charakteristika regulačního převodníku pro tlak p = 50.10
5
 Pa [42] 

 

Dle literatury [20] lze přestavný mechanismus axiálního pístového převodníku 

s elektrohydraulickou regulací zjednodušeně modelovat jako proporcionální člen se 

setrvačností 2. řádu, viz obr. 5.7. Vstupní veličinou je žádaná hodnota polohy přestavného 

hydromotoru yw,PM, výstupní veličinou skutečná poloha přestavného hydromotoru yPM. 

Přestavný mechanismus je popsán tlumením DPM a vlastní kruhovou frekvencí ωPM. 

Předpokládá se, že poloha přestavného hydromotoru yPM (resp. úhel naklopení desky 

převodníku) je přímo úměrná řídicímu napětí rozváděče. 

ωPM
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+  - 
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Obr. 5.7 Blokové schéma přestavného mechanismu axiálního pístového převodníku 

 

Pro přestavný mechanismus převodníku je použit proporcionální rozváděč VT-

DFP.-2X se snímačem polohy šoupátka, řízený napětím v rozsahu UR = (-10 až +10) V. 
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Podrobnější schéma struktury regulace přestavného mechanismu v režimu regulace 

průtoku však výrobce v katalogu neuvádí. Jelikož průběh charakteristiky (obr. 5.6) 

vykazuje nekmitavý charakter, je možné, že chování přestavného mechanismu je upraveno 

v řídicím systému tak, aby při polohování nedocházelo k překmitům přestavného HM.  

Vzhledem k výše uvedeným důvodům byl model přestavného mechanismu 

sestaven pomocí experimentální identifikace. V tomto smyslu byla uvedená přechodová 

charakteristika (obr. 5.6) aproximována přenosem proporcionální soustavy. Na základě 

tvaru křivky lze, podle publikace [27], přestavný mechanismus přibližně nahradit 

proporcionální soustavou n-tého řádu se stejnými časovými konstantami. Přenos takového 

členu je určen rovnicí 

 
 nPM

PM
PM

sT

K
sG

1
 , (5.19) 

kde PMK  je zesílení přestavného mechanismu – rov. (5.16), 

 PMT  časová konstanta, podrobný postup je popsán v [27]. 

12

max

max .10280,3
10

328,0  Vrad
U

K
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PM


 (5.20) 

Problémem při takovéto aproximaci je fakt, že jedné naměřené křivce odpovídá 

jeden konkrétní přenos. Vzhledem k tomu, že vstupní napětí nabývá v podstatě nekonečně 

mnoho hodnot v rozmezí od -10 do +10 V, může existovat i nekonečně mnoho průběhů 

přechodových charakteristik. Z tohoto důvodu byla přechodová charakteristika 

aproximována pro skokovou změnu vstupního napětí z UR = 0 V na UR = +5 V. 

Na základě postupu z literatury [27] a následném odladění modelu bylo dosaženo 

optimálního řešení pro proporcionální soustavu 6. řádu (n = 6) s časovou konstantou TPM = 

4 ms = 0,004 s, popsanou přenosem 

 
 61004,0

0328,0




s
sGPM . (5.21) 

V programu MATLAB/Simulink byl tento přenos zadán pomocí bloku "Transfer 

Function" a testován skokovou změnou vstupního napětí (skok vstupního napětí z hodnoty 

UR = 0 V na UR = 5 V ). Obr. 5.8 dokládá poměrně dobrou shodu mezi katalogovým 

průběhem naklopení desky (βkat) a simulovaným průběhem úhlu naklopení desky β. 

Katalogový průběh (βkat) byl vykreslen v programu MATLAB/Simulink pomocí bloku 

"From Workspace". 
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Ustálená hodnota úhlu β činí 50 %, tj. β = 9,39 °, přičemž přechodový děj trvá 

přibližně 60 ms. Nepříznivým důsledkem tohoto zjednodušení je skutečnost, že doba i tvar 

přechodového děje budou vždy stejné pro jakýkoli vstupní signál. To může vést ke 

zkreslení průběhů jiných dynamických veličin, např. tlaku. 

 

 

Obr. 5.8 Přechodová charakteristika naklopení desky simulovaného převodníku  

 

5.5.2 Simulační model hydrostatického převodníku 

Na obr. 5.9 je znázorněn podrobnější simulační model hydrostatického převodníku.  

 

Obr. 5.9 Simulační model (subsystém) hydrostatického převodníku (detailně viz Příloha G) 

 

V simulačním modelu hydrostatického převodníku je rovněž zahrnuta objemová 

účinnost převodníku, a to s ohledem na režim funkce. To dokazuje následně přechodová 

charakteristika převodníku (obr. 5.10). Převodník byl testován skokovými změnami 

řídicího napětí UR za předpokladu provozu při synchronních otáčkách ns EM. V čase t = 

0 s bylo přivedeno vstupní napětí UR = 10 V, převodník tedy pracoval jako hydrogenerátor. 
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Maximální průtok v ustáleném stavu činí 25,65 dm
3
.min

-1
, což odpovídá analyticky 

vypočítané hodnotě QGmax = 25,65 dm
3
.min

-1
. V čase t = 0,1 s bylo řídicí napětí skokově 

změněno na hodnotu UR = -10 V. Záporné hodnoty průtoku dokládají funkci hydromorotu, 

přičemž maximální průtok hydromotorem se ustálil na hodnotě 28,42 dm
3
.min

-1
. Rovněž 

tato hodnota je v souladu s analyticky zjištěnou hodnotou QMmax = -28,42 dm
3
.min

-1
. 

 

Obr. 5.10 Přechodová charakteristika hydrostatického převodníku (UR = 10 V v t = 0 s, 

v čase t = 0,1 s skoková změna na UR = -10 V) 

 

 

5.6 Model přímočarého hydromotoru s břemenem na laně 

Na základě rozboru tuhostí (kap. 4.4) je uvažován zadaný systém jako 

dvouhmotový. Relevantní parametry pro sestavení zjednodušeného modelu přímočarého 

hydromotoru lze relativně jednoduše zjistit, např. z katalogu výrobce. Modelování 

přímočarého hydromotoru komplikuje asymetrie diferenciálního PHM, závislost modulu 

objemové pružnosti kapaliny na teplotě a tlaku, závislost hydraulické tuhosti sloupce 

kapaliny (resp. vlastní frekvence PHM) na poloze pístnice PHM a závislost třecích síl na 

rychlosti pístnice PHM. 

V simulačním modelu je dále zjednodušeně uvažována: 

 pouze plocha mezikruží PHM v důsledku jednočinného zapojení, 

 konstantní modul objemové pružnosti kapaliny pro zvolenou provozní teplotu 

(tp = 50°C) a předpokládaný pracovní tlak (přibližně 11 MPa) – viz kap. 4.1.1, 
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 přímočarý hydromotor bez tlumení v koncových polohách, 

 třecí síly pouze jako funkce rychlosti – kap. 5.6.1. 

 

5.6.1 Model třecích sil na přímočarém hydromotoru 

Problematika třecích sil, vznikajících při pohybu pístu, resp. pístnice PHM, má 

důležitý význam pro zkoumání kmitání pohybujícího se PHM. Třením je odebírána energie 

z hydraulického systému, což má za následek tlumení pohybu PHM. Přesný popis procesu 

tření je poměrně náročný, proto se v praxi používají zjednodušené modely tření. Např. 

v literatuře [1] je matematický model třecí síly Ff  vyjádřený rovnicí 

   11
1 xsigneFFxkF
xc

HCf
 




, (5.22) 

kde k  je součinitel viskózního tření, odhad 
1..1300  msNk , 

 CF  konstantní Coulombova třecí síla, odhad NFC 200 , 

 HF  adhezní (statická) síla, odhad NFH 260 , 

 c  koeficient doznívání, odhad 
1.015,0  smc . 

Ve skutečnosti je proces tření funkcí mnoha parametrů, např. typu těsnění, jakosti 

kluzných ploch tělesa PHM, tlaku, teploty, konstrukčního provedení PHM, směru pohybu 

PHM atd. Uvedená rovnice však dostatečně zahrnuje tři charakteristická tření – adhezní 

(statické), smykové (Coulombovo) a viskózní. Kombinací těchto tření vznikne známý 

průběh třecí sily v závislosti na rychlosti – Stribeckova křivka (obr. 5.11). 

 

Obr. 5.11 Průběh třecích sil v závislosti na rychlosti pístnice PHM, Stribeckova křivka 

Coulombova 

výsledná třecí síla -  

     Stribeckova křivka 

 

viskózní 

statická 

v1 

F f
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Simulační model (obr. 5.13) byl sestaven na základě uvedeného matematického 

modelu v programu MATLAB/Simulink. Model byl otestován pomocí vstupního 

pilovitého signálu rychlosti (amplituda 0,2 m.s
-1

). Nasimulovaný průběh třecí síly je 

znázorněn na obr. 5.12. 

 

Obr. 5.12 Simulovaná závislost třecí síly na rychlosti pístnice 

 

 

Obr. 5.13 Simulační model tření v přímočarém hydromotoru (Příloha H) 

 

 

5.6.2 Model dvouhmotového systému 

V diplomové práci je uvažován zjednodušený matematický model PHM podle 

literatury [10]. Z důvodu zjednodušení simulačního modelu nebude modelováno tlumení 

v koncových polohách přímočarého hydromotoru. Omezení zdvihu přímočarého 

hydromotoru bude realizováno v integrátoru rychlosti PHM. Model PHM je tedy tvořen 

pohybovou rovnicí a rovnicí pro vznik tlaku.  
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Uvažovaný dvouhmotový systém je popsán na základě obr. 5.15 pohybovými 

rovnicemi pro břemeno - rov. (5.25) a pro přímočarý hydromotor – rov. (5.26). Lano je 

uvažováno jako člen tlumič-pružina s tlumením b2 a tuhostí k2. Tlumení PHM je vyjádřeno 

pomocí třecí síly Ff, tuhost kapaliny je zahrnuta již v samotném modelu, resp. v rov. (5.27). 

Ke stanovení tlumení lana b2 byl využit záznam experimentálního měření zrychlení 

a2 břemene (m2 = 400 kg) na laně (dL = 0,010 m) jako odezva na skokové buzení. 

Uvažujeme-li břemeno na laně jako proporcionální člen se zpožděním 2. řádu a 

součinitelem poměrného tlumení v rozsahu 0 < ξ < 1, lze součinitel poměrného tlumení 

lana ξ určit na základě rovnice [27] 
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, (5.23) 

kde A1 je první záporná amplituda zrychlení a2, 
2

1 .0105,0  smA , 

 A2 druhá záporná amplituda zrychlení a2, 
2

2 .0055,0  smA . 

 

Součinitel tlumení b2 se následně stanoví podle vztahu 

15

222 ..162410572,1400102,022  msNkmb  . (5.24) 

 

 

Obr. 5.14 Časový průběh zrychlení a2 břemene na laně po skokovém silovém buzení [54] 
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Obr. 5.15 Schéma dvouhmotového systému k sestavení pohybových rovnic 
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Kde LF  je síla v laně, 
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V důsledku jednočinného zapojení PHM je popsán pouze vznik tlaku v komoře B, 

přičemž jsou zanedbány externí i interní lekáže PHM 

 1
1

xSQ
C

p B

HB

B
  , (5.27) 

kde HBC  je hydraulická kapacita komory B PHM, 
K

VVxS
C PmB

HB



 1

. 

 

Rovnice (5.25), (5.26) a (5.27) byly dále upraveny a transformovány do podoby 

simulačního modelu přímočarého hydromotoru s břemenem na laně, viz obr. 5.16. 

Do simulačního modelu je z důvodu přehlednosti vnořen subsystém přímočarého 

hydromotoru (obr. 5.17) a subsystém břemene na laně (obr. 5.18).  
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Obr. 5.16 Simulační model přímočarého hydromotoru s břemenem na laně (Příloha I) 

 

Obr. 5.17 Subsystém přímočarého hydromotoru (Příloha J) 

 

Obr. 5.18 Subsystém břemene na laně (Příloha K) 

 

 

5.6.3 Realizace rampové funkce rychlosti přímočarého hydromotoru 

Návrh rampové funkce rychlosti PHM je popsán v kap. 4.5.1. Je vhodné opět 

zdůraznit, že rychlé změny rychlosti PHM by vedly k nežádoucímu rozkmitání obou hmot 

m1 a m2. Proto byla vypočítána hodnota maximálního přípustného zrychlení PHM, která 

určuje sklon (rampu) nárůstu rychlosti PHM. Předpokládáme-li, že akční veličina (řídicí 
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napětí UR) je přímo úměrná úhlu naklopení β desky převodníku, a tedy i průtoku Q, který 

způsobuje změny rychlosti PHM, lze rampovou funkci rychlosti PHM převést na 

rampovou funkci řídicího napětí proporcionálního rozváděče. 

V simulačním modelu je rampa řídicího napětí realizována pomocí bloku "Rate 

Limiter" (obr. 5.19), ve kterém se nastaví hodnota sklonu nárůstu r, resp. poklesu f veličiny 

1max .124,6
633,1

10  sV
t

U

t

U
fr

r

RR




. (5.28) 

 

Obr. 5.19 Blok "Rate Limiter" pro nastavení rampy řídicího napětí 

 

Maximální hodnotu řídicího napětí, resp. úhlu naklopení desky je možné odvodit ze 

vzorce (5.13). Náhradou okamžitého průtoku QHG převodníku potřebným maximálním 

průtokem Qmax = v1max SB a následnou úpravou je možné vyjádřit maximální hodnotu úhlu 

naklopení desky pro zvedání břemene 

,64,18325,0
95,0026,0012,0975,24

10099,2200,02
arctan

2
arctan

2

3

_

2

max1

max





































rad

Rdzn

Sv

HGVKuz

B

z






 (5.29) 

kde uzn  je ustálená hodnota otáček EM při zvedání břemene, odhad 

11 75,24min1485   snuz , 

a minimální hodnotu úhlu naklopení desky pro spouštění břemene 

,62,16290,0
026,0012,0925,25

95,010099,2200,02
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 (5.30) 

kde uzn  je ustálená hodnota otáček EM při spouštění břemene, odhad 

11 25,25min1515   snuz . 

Přepočtem úhlu naklopení desky pomocí zesílení přestavného mechanismu KPM lze 

dále stanovit maximální hodnotu řídicího napětí pro režim zvedání břemene 
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V
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 (5.31) 

a analogicky minimální hodnotu řídicího napětí pro režim spouštění břemene 

V
K

U
PM

s

Rs 848,8
10280,3

290,0
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. (5.32) 

V simulačním modelu je hodnota maximálního řídicího napětí omezena pomocí 

bloku "Saturation", viz obr. 5.20. 

 

Obr. 5.20 Blok "Saturation" pro omezení řídicího napětí 

 

 

5.7 Model potrubí 

Podle literatury [1] lze krátká potrubí modelovat zjednodušeně tak, že se objem 

kapaliny v potrubí zahrne do objemu v PHM, což je již v dosavadních výpočtech 

provedeno. Tímto je zohledněna kapacita potrubí a podle rov. (5.33) lze určit nejvyšší 

frekvenci fmax tlakových pulzací. Pro rozsah frekvencí tlakových pulzací do fmax bude toto 

zjednodušení oprávněné. Frekvenci fmax odpovídá perioda Tmax – rov. (5.34). 

Hz
l

a
f

P

k 36,26
510

1318

10
max 





  (5.33) 

s
f

T 038,0
36,26

11

max

max   (5.34) 

Pro zpřesnění modelu se doporučuje zahrnout i tlakové ztráty Δpz, vznikající při 

proudění kapaliny v potrubí, resp. odpor proti pohybu kapaliny RLAM = Δpz/Q (vzhledem 

k laminárnímu režimu - Re = 1485). Jelikož proudí kapalina tlakovým potrubím v obou 

směrech v závislosti na směru polohování PHM, výpočet tlakových ztrát nebyl zahrnut do 

simulačního modelu. 

Na základě tohoto zjednodušení je nutné počítat s tím, že ve skutečnosti bude 

v ustáleném stavu simulovaný moment na převodníku přibližně o 1,93 N.m větší v případě 

zvedání zátěže, resp. o 1,66 N.m v případě spouštění zátěže. 
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5.8 Model pojistného ventilu 

Tlakové ventily odpovídají, z pohledu dynamiky, převážně soustavám vyššího řádu 

a představují zpravidla nelineární systémy [14]. V práci je uvažován pojistný ventil (PV), 

který bude omezovat maximální pracovní tlak na hodnotu pmax = 16 MPa. Je 

předpokládáno, že maximální průtok v systému nepřekročí hodnotu 30 dm
3
.min

-1
. Dle 

katalogu [43] byl zvolen pojistný ventil DB4E01X250. Při návrhu nastavení hodnoty 

maximálního tlaku na pojistném ventilu je nutné respektovat jeho charakteristiku (obr. 

5.21). Na základě charakteristiky byla zvolena hodnota pojistného tlaku pPV = 13 MPa. 

Jakmile pracovní tlak překročí hodnotu pPV , pojistný ventil přepustí kapalinu 

z obvodu do nádrže, což způsobí požadovaný pokles tlaku. V simulačním modelu je tato 

skutečnost modelována tak, že průtok dodávaný hydrostatickým převodníkem je ponížen 

o průtok přepuštěný PV. Realizace v simulačním modelu je patrná z výsledného 

simulačního modelu, viz příloha L. 

 

Obr. 5.21 Charakteristika pojistného ventilu 

 

Simulační model pojistného ventilu (obr. 5.22) byl vytvořen pomocí bloku 

"Lookup Table", do kterého byla importována křivka p-Q charakteristiky ventilu. 

Nasimulovaná p-Q charakteristika pojistného ventilu pro pPV = 13 MPa je uvedena na obr. 

5.23 a porovnána s katalogovým průběhem pro pPV = 15 MPa. 

 

Obr. 5.22 Simulační model pojistného ventilu 
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Obr. 5.23 Nasimulovaná p-Q charakteristika pojistného ventilu (modrá křivka) 

 

 

5.9 Model snímače polohy, potenciometru 

Vlastní frekvence snímačů polohy je většinou několikanásobně větší než vlastní 

frekvence ostatních částí obvodu. Proto lze zjednodušeně zanedbat dynamické vlastnosti 

snímače a považovat tak snímač za proporcionální člen. Zesílení snímače KSP je určeno 

poměrem měřicího rozsahu a maximálního výstupního signálu umax (je předpokládáno umax 

= 10 V ) – rov. (5.35). Stejné dynamické vlastnosti (KP) jsou předpokládány i pro 

potenciometr, který bude sloužit k nastavení žádané polohy pístnice PHM. 

1max .667,6
5,1

10  mV
H

u
KK PSP  (5.35) 

Snímač polohy, resp. potenciometr je pak vyjádřen přenosem 

    1.667,6  mVKsGsG SPPSP . (5.36) 
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6 Návrh regulačního obvodu 

Regulace polohy je nejčastějším případem regulace u průmyslových 

elektrohydraulických pohonů. Ve skutečných obvodech se vyskytuje většinou více 

pružných elementů, které mají negativní vliv na dynamiku systému. Vhodným návrhem 

regulačního obvodu lze do jisté míry eliminovat negativní vliv pružných elementů. Proto 

bude v zadaném pohonu zavedena zpětná vazba polohy pístnice PHM, nikoli břemene 

(eliminace pružnosti lana), přičemž při zvedání se jedná o regulaci pohonu typu 1 

(kvadrant III). Jiná situace nastane, pokud bude břemeno spouštěno. V tomto případě je 

PHM v podstatě zdroj konstantního tlaku a odběr energie je řízen na výstupu, tj. na 

hydrostatickém převodníku ve funkci RHM. Jedná se tedy o pohon typu 2 (kvadrant IV). 

 

 

6.1 Návrh regulátoru polohy 

Návrh optimálního regulátoru vyžaduje podrobnou analýzu systému. Dle [20] jsou 

pro regulaci polohy hydraulických pohonů vhodné regulátory P, PT1, PPT1, či PDT1. PID 

regulátor se v tomto případě nepoužívá, neboť integrační složka destabilizuje regulaci. 

 

 

Obr. 6.1 Schéma pro rychlý výběr regulátoru polohy (SR – stavový regulátor) [20] 
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V literatuře [20] jsou podrobně popsány možnosti návrhu optimálního regulátoru 

pro regulaci polohy hydraulických systémů. Předpokladem je určení základních parametrů 

jako celkové zesílení a tlumení soustavy, vlastní frekvence pohonu, akčního členu atd. Pro 

rychlý, předběžný návrh lze s výhodou využít schéma pro výběr regulátoru, viz obr. 6.1. 

Potřebné parametry lze na základě zkušenosti odhadnout. V tomto smyslu lze 

usuzovat, že tlumení PHM bude velmi malé (orientačně menší než 0,2), neboť se jedná 

o jednočinně zapojený dlouhý, štíhlý hydromotor. Poměr vlastních frekvencí akčního členu 

(hydrostatického převodníku) a PHM bude záviset na hmotnosti břemene. V nejhorším 

případě, tj. při plném zatížení, bude poměr vlastních frekvencí určitě menší než 3. Tímto 

částečným omezením výběru přicházejí v úvahu především regulátory P, PT1 a PDT1.  

K nastavení parametrů regulátorů byl využit již hotový simulační model 

otevřeného obvodu, ke kterému byly v programu MATLAB/Simulink přidány potřebné 

bloky pro regulaci – regulátor, snímač polohy, sumační člen, potenciometr pro nastavení 

žádané polohy. Tímto byl sestaven simulační model uzavřeného regulačního obvodu, na 

kterém byla dále metodou pokus-omyl zkoušena různá nastavení parametrů regulátoru. 

Experimentováním bylo dosaženo optimálních parametrů regulátoru, viz tab. 6.1.  

Tab. 6.1 Parametry vybraných regulátorů 

parametry regulátoru 
regulátor 

P PT1 PDT1 

přenos GR RK  
1 sT

K

R

R  
1

1






sT

sT
K

R

D
R  

zesílení KR [1] 4 8 4 

časová konstanta TR [s] - 0,184 0,011 

derivační čas. konstanta TD [s] - - 0,001 

 

 

6.2 Výběr regulátoru polohy 

Pro výběr regulátoru byl regulační obvod simulován pomocí testovacího cyklu, tj. 

odezvy regulované veličiny (polohy pístnice PHM) na skokovou změnu poruchové 

veličiny – skok tíhové síly FG2 působící na břemeno z hodnoty FG2 = 3942 N na hodnotu 
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FG2 = 6000 N. Vybrané regulátory byly následně porovnány na základě posouzení stability 

regulačního obvodu a kvality regulace. 

 

 

6.2.1 Stabilita regulačního obvodu 

Z pohledu stability regulace nás zajímá, jaký vliv má regulátor na chování 

regulačního obvodu a při jakém nastavení parametrů regulátoru je obvod na mezi stability. 

Algebraická kritéria stability lineárních systémů vychází z koeficientů charakteristické 

rovnice - regulační pochod je stabilní, jestliže všechny reálné kořeny a reálné části 

komplexních kořenů charakteristické rovnice jsou záporné. Nutnou podmínkou stability 

regulačního pochodu je, aby všechny koeficienty charakteristické rovnice byly kladné a 

nenulové. Zjednodušeně lze rovněž prohlásit, že regulační obvod je stabilní, když se 

regulační odchylka během regulace zmenšuje [37].  

Jelikož je simulovaný systém nelineární soustavou vyššího řádu, stabilita 

regulačního obvodu byla posouzena na základě průběhu regulované veličiny po odezvě na 

testovací cyklus. V tomto smyslu byly nastavovány parametry regulátorů (tab. 6.1) tak, aby 

byl regulační pochod, resp. simulovaný systém stabilní. Stabilní chování systému dokazuje 

obr. 6.2. 

 

Obr. 6.2 Průběhy regulované veličiny pro vybrané regulátory při testovacím cyklu 
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6.2.2 Kvalita regulace 

V rámci kvality regulace se posuzuje, jak regulátor reguluje a jaké je optimální 

nastavení jeho konstant. Pro posouzení kvality regulace se používají kritéria optimálního 

regulačního pochodu, např. praktická doba regulace tR, maximální překmit ymax, dále 

integrální kritéria (ITAE, ITSE), či frekvenční charakteristika obvodu. 

Pro porovnání kvality regulace vybraných regulátorů byla použita kritéria časové 

oblasti tR a ymax. Maximálním překmitem ymax (obr. 6.3) se rozumí maximální hodnota 

přechodné regulační odchylky e = w - y, kde w je žádaná hodnota regulované veličiny a 

y je regulovaná veličina (poloha pístnice PHM). Doba regulace tR představuje čas od 

počátku regulačního pochodu až do chvíle, kdy regulovaná veličina y(t) vstoupí do pásma 

o šířce 2Δ, tj. w ± Δ. Tolerance regulace Δ se vypočítá pomocí relativní tolerance regulace 

δ – rov. (6.1), zvoleno δ = 0,5 %. 

 

mw 007,04,1005,0    (6.1) 

 

 

Obr. 6.3 Ukazatelé kvality regulace při skokové změně poruchové veličiny 

 

Porovnání kvality regulace vybraných regulátorů bylo provedeno formou tab. 6.2. 

Hodnoty maximálních překmitů jsou ve všech případech téměř shodné, avšak nejkratší 

doby regulace je dosaženo pomocí PT1 regulátoru, který umožňuje použití dvojnásobně 

většího zesílení oproti regulátorům P a PDT1. Regulační obvod s PT1 regulátorem je 

 
2Δ 
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rovněž stabilnější, což je doloženo na obr. 6.2. Z tab. 6.2 dále vyplývá, že derivační složka 

nemá vliv na kvalitu regulace. Proto bude pro regulaci polohy zadaného systému použit 

PT1 regulátor.  

Tab. 6.2 Porovnání kvality regulace vybraných regulátorů 

parametry regulátoru 
regulátor 

P PT1 PDT1 

praktická doba regulace tR [s] 1,51 0,93 1,51 

maximální překmit ymax [mm] 11,3 11,5 11,3 
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7 Simulační analýza zadaného systému 

 

Otevřený obvod zadaného pohonu byl doplněn regulátorem PT1, čímž byl sestaven 

uzavřený (regulační) obvod. Záměrně nebyl nejprve do simulačního modelu zahrnut 

pojistný ventil, aby bylo možné zjistit maximální hodnotu tlaku. Výsledný simulační 

model systému je dokumentován v příloze L.  

 

 

7.1 Počáteční podmínky simulovaného systému 

Simulace bude provedena pomocí metody ode45. Dále se předpokládá spuštění 

simulace z ustáleného počátečního stavu s elektromotorem provozovaným při 

synchronních otáčkách ns a hydrostatickým převodníkem s nulovým úhlem naklopení 

desky. Veškeré konstanty, potřebné pro numerický výpočet, se zadávají do M-filu (Příloha 

E), včetně počáteční polohy pístnice PHM x10. Automaticky se následně vypočítá 

počáteční (statické) stlačení kapaliny x1s, které je z důvodu snazšího vizuálního odečtu 

eliminováno, dále počáteční prodloužení lana x2s v důsledku statické tíhové síly FG2 a 

statický tlak ps. Rovnice počátečních podmínek jsou obsaženy v samotném skriptu (Příloha 

E), číselné hodnoty jsou dokumentovány v příloze M. 

 

 

7.2 Simulace spouštění a zvedání břemene 

Chování systému bude pozorováno jak při spouštění, tak i zvedání zátěže. V první 

fázi simulace budou vyhodnoceny maximální hodnoty tlaku. Na základě zjištěných hodnot 

bude dále rozhodnuto o nutnosti použití simulačního modelu pojistného ventilu.  

Systém je simulován pro zadanou hmotnost břemene 400 kg s počáteční polohou 

pístnice PHM uprostřed zdvihu, tj. x10 = 0,75 m. Nejprve je simulováno zvedání břemene 

do žádané polohy pístnice PHM w1 = 1,3 m, v čase t = 10 s je žádaná poloha skokově 

změněna na hodnotu w2 = 0,75 m, čímž bude simulováno spouštění břemene.  

Jak je patrné z obr. 7.1, při uvedeném nastavení PT1 regulátoru (zesílení KR = 8 a 

časové konstantě TR = 0,184 s) a optimalizované době rozběhu tr = 1 s na maximální 

hodnotu rychlosti nenarůstá tlak (v obou případech polohování břemene) nad hodnotu 

maximálního pracovního tlaku pmax = 16 MPa. Avšak především při spouštění břemene 
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vznikají v obvodu pulzace tlaku s relativně velkými amplitudami. Vzhledem k tomu, že 

byla překročena hodnota tlaku nastavená na pojistném ventilu pPV = 13 MPa (viz kap. 5.8), 

bude simulační model pojistného ventilu zařazen do výsledného simulačního modelu. 

Nepředpokládá se však, že by v průběhu polohování břemene docházelo k častému 

nežádoucímu maření energie na pojistném ventilu. 

 

Obr. 7.1 Časový průběh tlaku při zvedání a spouštění zátěže bez pojistného ventilu 

 

Všechny průběhy simulovaných veličin jsou souhrnně dokumentovány v příloze N. 

Dále budou uvedeny nejdůležitější průběhy simulovaných veličin, tj. polohy pístnice PHM 

(obr. 7.2), tlaku (obr. 7.3), průtoku (obr. 7.4) a otáček EM (obr. 7.5). 

 

Obr. 7.2 Časový průběh žádané a skutečné polohy pístnice PHM 
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Nekmitavý průběh polohy pístnice PHM (obr. 7.2) je důkazem dobrého nastavení 

PT1 regulátoru. Dále lze konstatovat, že při spouštění vznikají větší tlakové pulzace než při 

zvedání (viz br. 7.3). 

 

Obr. 7.3 Časový průběh tlaku s pojistným ventilem 

 

 

Obr. 7.4 Časový průběh průtoku 

 

Průběh otáček (obr. 7.5) v oblasti nad hodnotou 1500 min
-1

 dokládá generátorický 

režim asynchronního elektromotoru. Pokles otáček EM při zvedání břemene na hodnotu 

přibližně 1484 min
-1

 dokazuje výkonovou rezervu zvoleného elektromotoru. 
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Obr. 7.5 Časový průběh otáček asynchronního elektromotoru 
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8 Závěr 

Diplomová práce shrnuje výsledky simulační analýzy lineárního 

elektrohydraulického pohonu z oblasti divadelní techniky. Cílem této práce bylo zjistit 

časové průběhy požadovaných hydraulických a mechanických veličin zadaného pohonu. 

V úvodních kapitolách byly popsány elektrohydraulické pohony, které se používají 

v divadlech. Dále byly představeny tři koncepce energeticky úsporných, resp. 

rekuperačních hydraulických pohonů, přičemž jednou z koncepcí je zadaný 

elektrohydraulický pohon. Následně byl navržen postup řešení zadaného úkolu.  

Ve 4. kapitole byly vypočítány parametry obvodu v ustáleném stavu a navrženy 

vybrané komponenty obvodu. Jako hydraulická kapalina byl zvolen minerální olej HLP 

VG 46. Pro dosažení větší věrohodnosti výsledků simulační analýzy byly přepočítány 

základní parametry kapaliny (modul objemové pružnosti a hustota kapaliny a rychlost 

šíření zvuku v kapalině) vzhledem k uvažované pracovní teplotě tp = 50 °C a pracovnímu 

tlaku pp = 11 MPa. V rámci této kapitoly byla provedena také analýza tuhosti 

simulovaného systému. Na základě této analýzy byl simulovaný systém nahrazen 

dvouhmotovým systémem a byly vypočítány minimální hodnoty vlastních frekvencí 

přímočarého hydromotoru (hmota m1) a břemene na laně (hmota m2). Minimální hodnota 

vlastní frekvence f2min = 1,754 Hz břemene byla použita pro návrh rozběhové, resp. 

doběhové rampy rychlosti přímočarého hydromotoru. 

V následující kapitole byly popsány způsoby sestavení matematických modelů 

relevantních komponent pohonu. Matematické modely byly transformovány do podoby 

simulačních modelů a následně odladěny v programu MATLAB/Simulink. 

V kap. 6 byly zjednodušeně navrženy vhodné regulátory polohy pístnice 

přímočarého hydromotoru. Po posouzení vlivu regulátorů na stabilitu regulačního obvodu 

a na kvalitu regulace byl vybrán regulátor PT1. Simulační model otevřeného obvodu byl 

následně doplněn bloky regulační techniky, čímž byl sestaven výsledný simulační model. 

V rámci simulační analýzy bylo pozorováno chování systému při polohování 

z počáteční polohy přímočarého hydromotoru 0,75 m na polohu 1,3 m a zpět (kap. 7). Na 

základě výsledků simulační analýzy lze konstatovat, že: 

 výsledný simulační model byl pro účely analýzy vhodně sestaven. 

 byly dosaženy požadované parametry regulace, tj. trvalá regulační odchylka polohy 

přímočarého hydromotoru je menší než ± 1,5 mm. 

 simulovaný systém je v porovnání s ventilově řízenými pohony málo tlumený, což 

dokazují tlakové pulzace především v průběhu spouštění. Vzhledem k přijatým 
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zjednodušením nemusí průběh tlaku odpovídat zcela přesně skutečnému průběhu. 

Zpřesnění simulačního modelu a tím i výsledků simulační analýzy by bylo možné 

dosáhnout verifikací dílčích modelů vybraných komponent a opětovnou simulací. 

 navržený PT1 regulátor je vyhovující, avšak dovoluje relativně malé zesílení. 

 navržený elektrohydraulický systém je vhodný spíše pro pomalejší aplikace 

s menšími nároky na kvalitu regulace. 

 při spouštění břemene dojde k chvilkovému otevření pojistného ventilu. 

Přínos diplomové práce lze shrnout do následujících bodů: 

 byl sestaven simulační model elektrohydraulického pohonu s objemovým řízením, tj. 

s hydrostatickým převodníkem SYDFEE od fy Bosch Rexroth v režimu regulace 

průtoku. 

 zadávané parametry simulačního modelu lze díky způsobu parametrizace pomocí 

tzv. M-filu velice rychle a jednoduše měnit. To umožňuje efektivní, rychlé 

vyhodnocení chování simulovaného systému pro libovolné vstupní parametry. 

 simulační model lze rovněž použít pro simulaci rozběhu elektromotoru pod zátěží, 

stick-slip efektu na přímočarém hydromotoru a nouzového zastavení pohonu. 

 ukázalo se, že při spouštění břemene pracuje asynchronní elektromotor 

v generátorickém režimu (viz průběh otáček elektromotoru v příloze N). 

 bylo ověřeno, že hydraulický systém s objemově řízeným jednočinně zapojeným 

přímočarým hydromotorem je málo tlumený. 

 bylo ověřeno, že krátké potrubí simulovaného systému lze modelovat zjednodušeně 

(viz kap. 5.7). V tomto smyslu je hodnota tlakových pulzací tlumeného systému 

přibližně rovna hodnotě 2 Hz, čímž nebyla překročena maximální hodnota frekvence 

tlakových pulzací fmax = 26,36 Hz, definovaná rov. (5.33). 

 opakovanou simulací se ukázalo, že kratší doba (okolo 1 s) rozběhu přímočarého 

hydromotoru z hodnoty 0 m.s
-1

 na hodnotu 0,2 m.s
-1

 má pozitivní vliv na kvalitu 

regulace. Tím bylo dosaženo i kratší doby regulace, přičemž průběhy sledovaných 

veličin zůstaly téměř stejné, jako v případě navrhované doby rozběhu tr = 1,633 s. 

Pro projektování podobných elektrohydraulických obvodů doporučuji: 

 použít lano větší tuhosti, tj. většího průměru. 

 použít kvalitnější regulátor, např. stavový, popř. regulátor s adaptivním zesílením. 

 zařadit do tlakového potrubí škrticí prvek (např. clonu) za účelem zvýšení tlumení. 

 využít regulaci výkonu převodníku SYDFEE pro ochranu proti přetížení pohonu. 
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