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Anotace 

 

Téma disertační práce: Příspěvek ke zkoumání statických a dynamických vlastností 

regulovaného elektrohydraulického pohonu 

Předložená disertační práce se zabývá elektrohydraulickými pohony s možností 

rekuperace polohové energie. K rekuperaci této energie dochází např. u zařízení pro zvedání a 

spouštění hmotné zátěže, kdy hydrostatický převodník pracuje v motorickém režimu. V rámci 

práce jsou vytvořeny matematické a simulační modely dynamického chování zkoumaných 

elektrohydraulických pohonů. Jsou popsány tři přístupy k matematickému a simulačnímu 

modelování. Matematické modely jsou ověřeny na navržených a sestavených 

experimentálních zařízeních. Na základě výsledků experimentů a simulací jsou vyhodnoceny 

energetické bilance ve vybraných provozních stavech. 

 

Annotation 

 

Title of dissertation thesis: Contribution to Investigation of Static and Dynamic 

Characteristics of Controlled Electro-Hydraulic Drive 

This dissertation thesis deals with electrohydraulic drives with the possibility of 

recovery potential energy. The recovery potential energy occurs for example on devices for 

lifting and lowering the load material when hydrostatic converter operates in motor mode. In 

this work there are created mathematical models and simulation models of the dynamics 

behaviour of investigated electro-hydraulics drives. There are described three approaches to 

mathematical modelling and simulation. Mathematical models are verified on designed and 

constructed experimental devices. Energy balances in selected operating conditions are 

evaluated on the bases of the results of experiments and simulations. 
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Úvod  

Spotřeba energie ve světě roste, energetické zdroje se postupně vyčerpávají a ceny 

energii se navyšují. Spalování fosilních paliv zatěžuje ovzduší imisemi, oxidem uhličitým a 

dalšími škodlivými látkami. Než budou objeveny cesty k získání levné a bezpečné energie, 

nezbývá, než energií šetřit. Platí to i pro oblast hydrostatických pohonů. Hledají se cesty ke 

zvýšení účinnosti těchto pohonů, hovoří se o energeticky úsporných hydrostatických 

pohonech. 

Jednou z nadějných cest je využití polohové energie zvedané zátěže zpět do elektrické 

sítě při jejím spouštění. Ve většině případů se spouštění zátěže řídí v hydrostatickém obvodu 

ventily, na nichž se polohová energie zátěže, přeměněná na tlakovou energii kapaliny, maří 

bez užitku v teplo, které je navíc potřeba odvádět z obvodu. Hledají se způsoby rekuperace 

této energie, ať již jejím akumulováním do plyno-hydraulických akumulátorů, nebo jejím 

zpětným transformováním do elektrické sítě prostřednictvím elektromotoru, který pracuje 

v generátorickém režimu. 

V roce 2010 podala firma OCHI-Inženýring, spol. s r. o Ostrava společně s VŠB – TU 

Ostrava Technologické agentuře návrh na vypsání grantu s názvem „Regulované rekuperační 

převodníky“ jehož cílem byl výzkum výše uvedeného způsobu rekuperace polohové energie 

zátěže zpět do elektrické sítě, prostřednictvím regulovaných rekuperačních elektro-

hydraulických převodníků.  

Grant byl vypsán v programu ALFA TA ČR pod evidenčním číslem TA 01010705 na 

období tří let (2011 – 2013). 

Předložená doktorská disertační práce řeší dílčí problém, a to výzkum dynamiky a 

energetické bilance elektro-hydraulicko-mechanického pohonu s rekuperací polohové energie 

zvedané hmotné zátěže zpět do elektrické sítě při následném spouštění zátěže. 

Firma OCHI-Inženýring, spol. s r.o. Ostrava projektuje zejména elektrohydraulické 

pohony divadelních zařízení, při nichž dochází k častému zvedání a spouštění hmotné zátěže, 

například zvedaní a spouštění opony, jeviště, tzv. bodových tahů, na nichž jsou zavěšeny 

kulisy, osvětlovací tělesa, rekvizity apod. Úspěšné vyřešení problému by umožnilo významné 

inovace spojené s úsporami elektrické energie. Pokud je mi známo, tento problém nebyl 

dosud ve světě v oblasti divadelní techniky řešen. 
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Výsledky disertační práce mohou být využity i v jiných aplikacích než jen v divadelní 

technice, ale i tam kde se využívá zařízení pro zvedání a spouštění hmotné zátěže, ať už jde o 

výtahy nebo jiné aplikace například ve stavebnictví či důlním průmyslu. 

Cíle disertační práce 

Na základě obhajoby tezí disertace byly vytyčeny tyto cíle disertační práce. 

1. Zpracování přehledu současného stavu v oblasti elektrohydraulických pohonů pro 

zvedání a spouštění hmotné zátěže, se zaměřením na energeticky úsporné pohony a 

pohony s rekuperací polohové energie zvedané zátěže zpět do elektrické sítě. 

2. Vytvoření matematického modelu dynamického chování elektrohydraulického 

regulovaného pohonu pro zvedání a spouštění hmotné zátěže s rekuperací polohové 

energie zvedané zátěže zpět do elektrické sítě. 

3. Sestavení simulačního modelu uvedeného pohonu a provedení simulačních výpočtů 

s cílem optimalizace pohonu z hlediska dynamiky pohonu.  

4. Experimentální ověření simulačních modelů měřením na navržených a sestavených 

měřicích zařízeních. 

5. Vyhodnocení energetické bilance pohonu ve vybraných změřených provozních 

stavech. 

6. Závěry. 

1. Přehled současného stavu 

V přehledu současného budou předvedeny koncepce elektrohydraulických pohonů pro 

zvedání a spouštění hmotné zátěže se zaměřením na energetickou bilanci, dynamiku a další 

vlastnosti.  

1.1 Skladba a možnosti řízení elektrohydraulického pohonu 

Elektrohydraulický pohon na Obr. 1.1 je hybridní pohon, sestávající z elektrického 

pohonu a z hydraulického (přesněji hydrostatického) pohonu a využívá výhod obou 

pohonných systémů: 

- elektrický pohon lze snadno připojit na zdroj elektrického proudu (elektrickou síť) a 

jeho otáčky 𝑛𝐸𝑀  lze snadno a přesně řídit několika způsoby, 

- hydraulický pohon má výhodu v tom, že dovede přímo vyvodit přímočarý 

(translační) pohyb přímočarým (též lineárním) hydromotorem. Hydraulický pohon 
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lze (podobně jako elektrický pohon) řídit přesně a rychle dvěma způsoby, které 

stručně nazýváme ventilové řízení a objemové řízení. Použijeme-li navíc řízený 

elektromotor, získá hydraulický pohon další způsob řízení, který nazveme otáčkové 

řízení hydraulického pohonu [3], [41]. 

Spojením obou pohonů se tedy rozšíří možností řízení pohonu, který nazveme 

elektrohydraulický pohon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.1 Zjednodušené schéma elektrohydraulického pohonu a možnosti jeho řízení 

EM – elektromotor, HG – hydrogenerátor, AČ – akční členy řízení, HM – hydromotor, PM – 

pracovní mechanismus, E1 – elektrická energie, E2 – mechanická energie, E3 – tlaková energie 

pracovní kapaliny 

Podle schématu na Obr. 1.1 lze řídit rychlost hydromotoru: 

- změnou geometrického objemu hydrogenerátoru 𝑉𝐺, takovéto hydrogenerátory se 

nazývají regulační, ačkoli se u nich jedná o přímé řízení geometrického objemu (bez 

zpětné vazby), nikoli o regulaci. U některých typů hydrogenerátorů lze řídit nejen 

velikost geometrického objemu, ale i jeho smysl ( ±𝑉𝐺), a tím řídit směr průtoku do 

hydromotoru (±𝑄𝐻𝐺). Některé typy hydrogenerátoru mohou pracovat i v 

motorickém režimu, tyto se nazývají též motorgenerátory, 

- změnou geometrického objemu hydromotoru 𝑉𝑀, v případě přímočarého nebo 

kyvného hydromotoru tato možnost odpadá, 

- změnou průtoku do hydromotoru, realizovanou akčními členy řízení AČ, kterými 

jsou průtočné řídící prvky (škrtící ventily, proporcionální rozváděče, proporcionální 

regulační ventily, servoventily), řídící veličina je zde charakterizována parametrem 

𝜑, kde 𝜑 =  𝑄𝐻𝑀/𝑄𝐻𝑀,𝑚𝑎𝑥. Hodnota 𝜑 se pohybuje v rozsahu 𝜑 = (0 … 1), 
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- změnou otáček elektromotoru 𝑛𝐸𝑀. Jako pohonný elektromotor se nejčastěji 

používá asynchronní elektromotor, méně často synchronní elektromotor. Otáčky 

obou motorů se dají velmi dobře řídit změnou frekvence přiváděného elektrického 

proudu frekvenčními měniči. 

První dva způsoby nazýváme objemové řízení hydraulického pohonu, třetí způsob pak 

ventilové řízení a čtvrtý způsob otáčkové řízení hydraulického pohonu. Všechny tyto způsoby 

budou dále podrobněji popsány [35]. 

Řízené parametry závisí na konstrukčním typu hydromotoru. Hydromotory se používají 

tří základních konstrukcí, které se označují podle vyvozovaného pohybu výstupního členu 

jako přímočaré (též lineární), rotační a kyvné hydromotory. Řízené parametry jsou uvedeny, 

viz Tabulka 1. U rotačních hydromotorů lze řídit jejich geometrický objem, u přímočarých 

nikoli [3],  [41]. 

Tabulka 1 Výstupní řízené parametry hydromotorů 

Typ hydromotoru Přímočarý Rotační a kyvný 

Polohové řízení poloha - x     úhel natočení hřídele - φ 

Rychlostní řízení rychlost - v 
  úhlová rychlost - ω  

  (otáčky - n) 

1.1.1  Otáčkové řízení 

Otáčkové řízení elektrickým servomotorem a reverzačním hydrogenerátorem s 

konstantním geometrickým objemem kombinuje výhody výše zmíněného ventilového a 

objemového řízení. V obvodu nejsou použity ventily, tím se snižují nároky na chlazení 

kapaliny, protože vlivem regulace vzniká minimální tepelná energie a značně nižší ztráty, což 

vede k lepší energetické bilanci. V tomto případě je pro řízení polohy pístu hydrogenerátoru 

použit elektrický servo-pohon a neregulační hydrogenerátor, namísto akčního členu 

(servoventil atd.). Při porovnání s objemovým řízením je drahý regulační hydrogenerátor 

nahrazen levnějším, neregulačním HG, který je otáčkově řízený asynchronním 

elektromotorem s frekvenčním měničem. Použitím hydrogenerátoru s vnitřním ozubením 

dochází ke snížení hlučnosti až o 10 𝑑𝑏 a odpadají tak požadavky na sekundární hlukovou 

izolaci [59], [65]. Při spouštění dává potencionální energie od zátěže možnost rekuperace 

energie. Elektromotory pracují při zpětném pohybu v generátorickém režimu a vyrábějí tak 
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energii, kterou lze využít pro vlastní spotřebu nebo ji dodávat zpět do el sítě. Tak může být 

dosaženo lepší účinnosti, než u objemového řízení bez rekuperace energie. Otáčkové řízení je 

principiálně velmi jednoduché, ale protože bylo technicky nákladné a drahé, řízení otáček 

elektrických strojů se využívalo jen ve výjimečných případech. To se změnilo s razantním 

vývojem v oblasti řízení asynchronních elektromotorů pomocí frekvenčních měničů (řízení 

rychlosti a velkých krouticích momentů při malých rychlostech) [65] [35]. Vývoj ceny a 

energetických úspor u otáčkově řízených pohonů jak uvádí firma BOSCH REXROTH je na 

Obr. 1.2. 

 

Obr. 1.2 Vývoj ceny a energetických úspor u otáčkově řízených pohonů [65]. 

Otáčkové řízení zatím není na rozdíl od ventilového a objemového řízení dostatečně 

popsáno v literatuře, nejen co se týká energetické bilance, ale také dynamických vlastností. 

Z tohoto důvodu se takto řízené pohony, s možností rekuperace energie, staly předmětem 

řešení grantu TA ČR a budou dále popisovány v následujících kapitolách [59]. 

Z důvodu dostupnosti těchto pohonů dochází k pokusům zlepšit výkonnost 

hydraulických strojů pomocí řízení otáček. Nákladné synchronní servomotory bývají 

nahrazeny standardními asynchronními motory, které v kombinaci s AC měničem umožňují 

široký rozsah otáček hydrogenerátoru [64]. 

Změnu průtoku hydrogenerátoru pomocí asynchronního elektromotoru s frekvenčním 

měničem můžeme rozdělit na dvě koncepce. 

 Frekvenčně řízený asynchronní motor a konstantní hydrogenerátor, viz Obr. 1.3. 

 Frekvenčně řízený asynchronní motor a regulační hydrogenerátor.  
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Obr. 1.3 Koncepce otáčkového řízení s neregulačním HG 

HV – hydromotor, HG – hydrostatický převodník pracující ve dvou kvadrantech, FM  – 

frekvenční měnič, EM  – elektromotor  

Na Obr. 1.3 je zjednodušená koncepce otáčkového řízení s neregulačním 

hydrogenerátorem-motorem. Změna otáček je prováděna asynchronním elektromotorem EM, 

frekvenčně řízeným měničem kmitočtu FM. Tlaková kapalina je vedena pro zvedání i 

spouštění stejným vedením. Při spouštění je využita polohová energie od zátěže, která vytváří 

průtok do HG a ten pracuje jako motor a mechanicky spojený EM pracuje jako generátor. 

1.2 Zhodnocení možností polohového řízení 

Většina aplikací polohově řízených pohonů je řešena ventilovým řízením, kterým lze 

dosáhnout velmi dobrých dynamických vlastnosti. V hydraulickém obvodu ovšem vznikají 

vysoké tlakové ztráty, což činí tento způsob energeticky náročný a nelze jej využít pro 

rekuperaci energie zpět do elektrické sítě. Pro využití transformace polohové energie hmotné 

zátěže, lze prakticky použít pouze dva způsoby řízení. Objemové řízení, při kterém je použit 

regulační hydrogenerátor pracující při spouštění hmotné zátěže v motorickém režimu a 

rekuperuje energii do elektrické sítě prostřednictvím asynchronního elektromotoru pracujícího 

v generatorickém režimu. A otáčkové řízení, ve kterém je použit neregulační hydrogenerátor 

pracující při spouštění hmotné zátěže opět v motorickém režimu a rekuperace energie do 

elektrické sítě je dosaženo frekvenčně řízeným elektromotorem pracujícím v generátorickém 

režimu. V přehledu současného stavu jsou uvedeny tři základní koncepce řízení 

elektrohydraulického pohonu pro zvedání a spouštění hmotné zátěže. Jedná se o ventilové 

řízení, objemové řízení a otáčkové řízení. Zaměření bylo cíleno na energeticky úsporné 
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pohony a pohony s možností rekuperace polohové energie hmotné zátěže zpět do elektrické 

sítě. S ohledem na praktické aplikace obdobných systémů, bylo dále v práci uvažováno 

s koncepcí otáčkového řízení, které je z tohoto pohledu nejméně popsáno v odborné literatuře. 

2. Postup řešení 

Při návrhu hydraulických zařízení pro manipulaci s hmotnou zátěží není návrh pohonu 

v ustáleném stavu dostačující, proto je nutné tento návrh doplnit dynamickou analýzou 

systému. Ta se dnes nejčastěji provádí využitím metod matematického modelování a 

počítačové simulace dynamického chování zkoumaného systému. 

Hlavním cílem práce je vytvoření matematického simulačního modelu dynamického 

chování elektrohydraulického regulovaného (řízeného) pohonu pro zvedání a spouštění 

hmotné zátěže s rekuperací polohové energie zvedané zátěže zpět do elektrické sítě. K ověření 

bude využito zařízení vytvořeného v rámci grantu TA ČR. 

Protože na tomto pohonu nebyla možnost provádět některá ověřovací měření, například 

závislosti pasivních odporů na rychlosti pohybu pístnice, byla tato měření provedena na 

experimentálním zařízení v laboratoři katedry, které bylo k tomuto účelu navrženo a 

sestaveno viz kapitola 3. Toto zařízení posloužilo i k prvotní verifikaci matematického a 

simulačního modelu pohonu pro zvedání a spouštění hmotné zátěže. 

Matematický model se v obou případech bude sestávat z pohonu tvořeného přímočarým 

jednočinným hydromotorem s hmotnou zátěží, neregulačním hydrogenerátorem a frekvenčně 

řízeným asynchronním elektromotorem. 

V kapitole 3 jsou porovnány tři vybrané přístupy matematického modelováni dynamiky 

hydraulického systému, ověřené na navrženém laboratorním zařízení. V kapitole 4 je 

proveden návrh parametrů a popis funkce řízeného jednoosého lineárního pohonu 

s paralelogramem. V kapitole 6 je popsán matematický a simulační model lineárního pohonu 

s nůžkovou konstrukcí. Výsledky měření a simulací jsou vyhodnoceny v kapitole 7. 

V kapitole 8 je vyhodnocení účinnosti a verifikace modelu doplněna o regulaci polohy. 

2.1 Přístupy k modelování 

K modelování hydraulických systému existuje několik přístupů, záleží na účelu a 

složitosti simulace.[30]. S ohledem dostupného simulačního programu na katedře, bude 

pozornost zaměřena především na program MATLAB/Simulink. Druhy matematického 

modelování, které budou dále popsány a aplikovány na konkrétní zařízení¨: modelování 



8 

 

rovnicemi s konstantními odpory, proměnnými odpory a využití prvků knihoven 

SimHydraulics. Poznatky z matematického a simulačního modelování budou zejména využity 

pro výuku. 

Obecně se zkoumaný hydraulický obvod nahradí zjednodušeným modelem, tento 

postup vytváření matematického modelu je schematicky znázorněn na Obr. 2.1. 

 

Obr. 2.1 Schéma vytváření matematického modelu [37]. 

2.1.1 Metoda popisu systému konstantními RHD odpory 

První metodou popisu systému je metoda matematického modelování pomocí 

konstantních (lineárních nebo linearizovaných) R H D odporů.  

Tato metoda je založena na elektrohydraulické analogii, pomocí které lze popsat 

vlastnosti hydraulických prvků, podrobněji, viz [40], [16], [36].  

Při vytváření matematického modelu se vychází nejprve z oporového schématu, podle 

kterého se sestaví obecné rovnice. Dle těchto rovnic je vytvořen tzv. obecný simulační model 

doplněný o hodnoty odporů vypočtené pro konkrétní zařízení. Poté je provedena simulace 

vybraných provozních stavů což znamená nastavit okrajové podmínky, podrobnější popis 

bude uveden v následujících kapitolách. 
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a) schéma přímočarého hydromotoru b) odporové schéma 

Obr.2.2 Schéma přímočarého hydromotoru 

2.1.2. Metoda - Bilanční rovnice s nekonstantními odpory – PBU 

Postup je takový, že se stanoví hranice zkoumaného systému a v případě složitějšího 

systému se rozdělí na podsystémy. Model se sestavuje pro jednotlivé podsystémy z rovnic 

s proměnnými (nekonstantními) odpory, což je výhoda oproti předešlé metodě. Jedná se o 

pohybové rovnice, rovnice kontinuity apod. Výsledkem je soustava nelineárních 

algebraických či obyčejných nebo parciálních diferenciálních rovnic. Sestavení bilančních 

rovnic nebo též z angl. Pressure built up – PBU rovnic, se děje za zjednodušených 

předpokladů, které omezují složitost modelu a poskytují možnost najít kompromis mezi 

složitostí a přesností matematického modelu [37], [33], [30], [50]. 

Soustava rovnic se upraví tak, že na levé straně rovnic je derivace nejvyššího řádu a na 

pravé straně zbytek s derivacemi max. o řád nižšími. Takto upravené soustavy rovnic se 

následně řeší např. v programu MATLAB Simulink. 

Na hydraulické systémy lze tedy nahlížet jako na objekty složené z elementárních 

prvků, kde jsou známy parametry daného prvku a vstupní hodnoty. Na Obr. 2.3 pro obecný 

oboustranný přímočarý hydromotor například funguje vztah mezi tlakovým spádem 𝛥𝑝 a 

průtokem 𝑄 skrz prvek. 

 

 

a) schéma přímočarého hydromotoru b) blok elementárního prvku 

Obr. 2.3 Blok elementárního prvku hydromotoru [37]. 
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Přímočarý oboustranný motor je popsán následujícími rovnicemi, ze kterých se sestaví 

simulační model. 

Pohybová rovnice pístu: 

𝑚.
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
= 𝑝1. 𝑆1 − 𝑝2. 𝑆2 − 𝐹𝑍. −𝑏.

𝑑𝑥

𝑑𝑡
. 

(2.1) 

Průtok na vstupu do hydromotoru a průtok na výstupu z hydromotoru: 

𝑄1 = 𝑆1.
𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ 𝐶 1

𝑑𝑝

𝑑𝑡
+ 𝑄𝐿𝑖𝑛𝑡 + 𝑄𝐿𝑒𝑥𝑡. 𝑎 𝑄2 = 𝑆2.

𝑑𝑥

𝑑𝑡
− 𝐶 2

𝑑𝑝

𝑑𝑡
+ 𝑄𝐿𝑖𝑛𝑡 + 𝑄𝐿𝑒𝑥𝑡 (2.2) 

kde: Q1 je průtok na vstupu HV, Q2 – průtok na výstupu HV, QLin, QLext, – ztrátové 

průtoky HV, C1,2 - kapacita komor HV, S1,2 – činné plochy pístu, Δp tlakový spád na HV. FZ – 

zatěžující síla, m – hmotnost pístnice, b – součinitel tlumení. 

2.1.3. Metoda - SimHydraulics 

Dalším řešením je možnost sestavení modelu z bloků knihovny SimHydraulics, či 

propojením bloků knihoven SimMechanics, SimElectronics, nebo bloků vlastních. Model 

uvažuje stejně jako v předchozím případě s proměnnými (nekonstantními) odpory. Složitější 

bloky jako je například přímočarý hydromotor, jsou tvořeny elementárními bloky knihoven 

jak je zobrazeno na Obr.2.4. Sestavování hydraulických modelů je díky předdefinovaným 

prvkům a snadnému zadávání parametrů uživatelsky přívětivé [63], [51]. 

 
 

a) hydromotor b) schématické složení bloku 

hydromotoru 

Obr.2.4 Schématické složení bloku hydromotoru SimHydraulics [63]. 
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3. Laboratorní zařízení s jednočinným hydromotorem 

3.1 Experimentální zařízení 

K prvotní verifikaci simulačních a matematických modelů byl navržen a sestaven 

zkušební hydraulický obvod s hmotnou zátěží v laboratoři katedry. Využitelnost tohoto 

hydraulického obvodu do budoucna je zejména pro výuku a jako zadání bakalářských či 

diplomových prací na katedře. 

 

Obr. 3.1 Experimentální hydraulický obvod 

HV – hydraulický válec, Z – zátěž, HG – hydrogenerátor, H – hadice, PV – pojistný ventil, SP 

– snímač polohy, ST – snímač tlaku, FM – frekvenční měnič, EM – elektromotor 

3.1.1 Popis zkušebního zařízení 

Schéma navrženého hydraulického obvodu s jednočinným přímočarým hydromotorem 

HV o rozměrech 𝜙𝐷/𝜙𝑑 – zdvih ℎ = 𝜙40/𝜙28 − 600, se zavěšenou hmotnou zátěží, kterou 

lze navyšovat až na hodnotu 𝑚 = 300𝑘𝑔 + 7𝑘𝑔 (𝑝í𝑠𝑡𝑛𝑖𝑐𝑒, 𝑝í𝑠𝑡), je uvedeno na Obr. 3.2. 

Zdrojem průtoku je zubový hydrogenerátor HG. Rychlost zvedání zátěže - zasouvání pístnice 
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hydromotoru, je řízena změnou otáček hydrogenerátoru asynchronním elektromotorem 

řízeným frekvenčním měničem. Rychlost spouštění zátěže je řízena nastavením průtočné 

plochy škrtícího ventilu ŠV. Hydrogenerátor má geometrický objem 𝑉𝐺 = 2,5 𝑐𝑚3, otáčky 

elektromotoru lze měnit až na hodnotu 𝑛 = 2500 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛. Při spouštění je rychlost řízena 

škrtícím ventilem ŠV. V systému byl použit minerální olej VG 46. Podrobnější specifikace 

prvků je uvedena ve zprávě funkčního vzorku. 

.  

Obr. 3.2 Schéma experimentálního hydraulického obvodu 

HV – hydraulický válec, Z – zátěž, HG – hydrogenerátor, H – hadice, PV – pojistný ventil, SP 

– snímač polohy, ST – snímač tlaku, FM – frekvenční měnič, EM – elektromotor 

3.2 Matematický model sestavený z konstantních RHD odporů 

3.2.1Rovnice popisující náhradní odporové schéma hydraulického obvodu 

Výpočet obvodu je odvozen dle níže uvedených rovnic, vychází ze zákona o uzlech a 

okruzích [14].  

Zákon o uzlech: 

HVzCpHVHGzHVtHGt QQQQQ  ,,
, 

(3.1) 

HVHGzHVtHGtCpHV QQQQQ ,,
. (3.2) 

Z 
CpHVQ ,,

 vypočteme HVp  

Fz 

a, v, y 
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dtQ
C

p
dt

pd
CQ CpHV

HV

HV
HV

pHVCpHV ..
1

,,,,, 


 , 
(3.3) 

z HVp  vypočteme ztrátový průtok ZHVQ ,   

HVHV

S

HV
ZHV pG

R

p
Q 


 .,

. 
(3.4) 

Ze zákona o okruzích: 

zHVtHVHVdHVzHVdHVtHVHV pppppppp ,,,,,,  , (3.5) 

zHVtHVHVdHVzHVdHVtHVHV pppppppp ,,,,,,  , (3.6) 

tHVHVV

HV

HV
HV

tHV

HVdHV QR
S

F
p

dt

dQ
Hp ,,

,

, ..   , 
(3.7) 




 dt
H

p
Q

HV

dHV

tHV .
,

, , 
(3.8) 

𝑣𝐻𝑉 =
𝑄𝐻𝑉,𝑡

𝑆𝐻𝑉2
 . 

(3.9) 

Z takto připravených rovnic se sestaví simulovaný model v programu MATLAB – 

Simulink. Konstanty jednotlivých odporů se dopočítají pomocí výsledků rovnic získaných 

v kapitole návrhu experimentálního obvodu v ustáleném stavu. 

3.2.2 Simulační model z RHD odporů - MATLAB – Simulink 

Z  diferenciálních a algebraických rovnic uvedených v předchozích kapitolách byl 

sestaven z RHD odporů simulační model experimentálního hydraulického obvodu v programu 

MATLAB Simulink včetně počátečních podmínek, které jsou vloženy do obvodu ve formě 

konstant, viz Obr.3.3. Výsledky simulací pro maximální otáčky v porovnání s naměřenými 

hodnotami z experimentu jsou uvedeny v příloze 1. obr 1. 
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Obr.3.3 Simulační model hydraulického obvodu z konstantních RHD odporů 

3.3 Matematické modely části hydraulického systému metodou bilančních 

rovnic  

V této kapitole budou popsány matematické modely nejdůležitějších části 

modelovaného hydraulického systému, jako jsou hydrogenerátor, hydroválec, hydraulické 

vedení či kapalina atd. Jedná se o matematické modelování tzv. bilančními rovnicemi 

s nekonstantními odpory v anglické literatuře též pressure built up rovnice, proto dále jen 

PBU rovnice. 

3.3.1 Simulační model přímočarého motoru 

Simulační model jednočinného přímočarého motoru HV dle uvedených rovnic 

v kapitole matematického modelování je na Obr. 3.4 Parametry HV jsou zadávány tabulkou, 

viz Obr. 3.5. Pro následující prvky platí totožné zadávaní parametrů, tabulky budou zobrazeny 

v přílohách. 
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Obr. 3.4 Subsystémem přímočarého motoru HV 

 

Obr. 3.5 Zadávání parametrů HV 

3.3.2 Simulační model tření 

Simulační model tření byl sestaven v programu MATLAB-Simulink, viz Obr.3.6. Pro 

ověření správnosti byl model samostatně otestován vstupní rychlosti. 

Vstupní signál byl zadán prvkem signál builder, kde byla nastavena rampová hodnota 

rychlosti 𝑣𝐻𝑉  =  𝑜𝑑 − 0,2 𝑑𝑜 0,2 𝑚. 𝑠−1.  
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Obr.3.6 Simulační model třecí síly závislé na rychlosti 

3.3.3 Celkový model zařízení pro zvedání a spouštění hmotné zátěže 

Celkový model zkušebního zařízení viz Obr. 3.2 z nadefinovaných prvků uvedených 

subsystémy v kapitolách výše, je zobrazen na Obr. 3.7. V modelu lze prvek viskózního 

tlumení zadat nadefinovaným subsystémem tlumiče, nebo jako je tomu na obrázku 

subsystémem tření.  

 

Obr. 3.7 Model obvodu sestaveného s nadefinovaných prvků  
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3.3.4 Model sestavený z prvků SimHydraulics 

V programu MATLAB – SimHydraulics byl sestaven navržený hydraulický obvod, viz 

Obr. 3.2 z předdefinovaných prvků knihoven, viz Obr. 3.9. Model se skládá z bloku 

hydrogenerátoru s konstantním geometrickým objemem VG =2,5. 10
5 

m, který je napojen na 

ideální zdroj otáček 𝑛𝐺 . Propustnost hydrogenerátoru je dána účinností zadávanou do bloku. 

Hydrogenerátor dodává hydraulickou kapalinu specifikovanou blokem Hydraulic Fluid 

hydraulickým vedením (potrubí, hadice) do jednočinného hydroválce. Blok hydroválce 

neuvažuje tření a svodovou propustnost, která je v tomto případě doplněna paralelním 

odporem GM. Proti překročení tlaku v obvodu nad 8 𝑀𝑃𝑎 je v modelu zařazen blok 

pojistného ventilu. Pro spouštění zátěže je do obvodu zařazen kulový ventil, který se otevře a 

kapalina je vedena do nádrže přes škrtící ventil určený blokem clony s danou průtočnou 

plochou 𝑆𝐶 . Zpětnému toku kapaliny do hydrogenerátoru brání jednosměrný ventil zařazený 

za hydrogenerátor. 

V subsystému zátěže viz Obr. 3.8 je zadaná hmotnost závaží 𝑚 = 307 𝑘𝑔 blokem 

zátěže. Viskózní tlumení 𝑏 = 2400 𝑁. 𝑠. 𝑚−1 je zadáno v bloku tlumič.. Gravitační síla od 

zátěže je zadána blokem 𝐹𝑍 = 9,81.307 = 3011 𝑁. Nutno dodat, že je buď zapojený blok 

tlumiče, nebo blok tření, oba pro uvedené hodnoty splňují stejnou funkci viskózního tlumení. 

Blok tření navíc zahrnuje i oblast mezního tření. 

 

Obr. 3.8 Subsystém zátěže 
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U 

Obr. 3.9 Model experimentálního obvodu v programu MATLAB SimHydraulics, 

3.4 Porovnání výsledků modelů a experimentu 

Na zkušebním zařízení Obr. 3.1 byl zařízením Hydrotechnik M 5050 snímán tlak, 

poloha resp. rychlost vysouvání pístnice. Vyhodnocení naměřených výsledků bylo v 

programu Hydrowin. Pro porovnání měření se simulacemi bylo nutné přenést data do 

programu Excel. 

Pro všechny simulační výpočty byla použita numerická integrace s proměnným 

časovým krokem ode15s a poté z důvodu divergence byla použita metoda ode23tb, minimální 

časový krok byl zvolen 0,00001 𝑠, maximální časový krok 0,01 𝑠, přesnost výpočtu hodnoty 

1.106. 
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3.4.1 Vyhodnocení výsledků modelů a experimentu pro nejvyšší otáčky 

V této kapitole jsou porovnány výsledky uvedených modelů a výsledky z experimentu. 

Pro všechny uvedené modely platí stejné vstupní parametry jako pro experiment. Zadanými 

parametry jsou geometrický objem hydrogenerátoru 𝑉𝐻𝐺 a vstupní otáčky 𝑛𝐺  průměr 𝑑𝑝 a 

délka vedení 𝑙𝑝, zdvih ℎ𝐻𝑉 a činná plocha válce 𝑆𝐻𝑉. Zátěž 𝑚 je u simulace shodná jako u 

experimentu. V grafu viz Obr. 3.10 jsou vykresleny průběhy tlaků experimentu a modelů 

tvořeného RHD odpory, rovnicemi PBU a v SimHydraulics. Jelikož model z RHD oporů byl 

vytvořen pouze pro zvedání zátěže, je porovnávána pouze tato varianta.  

 

Obr. 3.10 Porovnání tlaků při zvedání zátěže 

ppv 
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Obr. 3.11 Porovnání tlaků při zvedání zátěže, detail 

Z grafů viz Obr. 3.10 a Obr. 3.11 lze odečíst periodu 𝑇𝐸 (experiment), ustálený stav, 

amplitudu apod. Perioda je po všechny varianty simulací téměř shodná s měřením. Větší 

odlišnost periody a ustáleného stavu je pozorována u tlaku s RHD odpory. 

Porovnání simulovaných a experimentálních výsledků tlaků a poloh pro zvedání i 

spouštění je na Obr. 3.12. V čase 𝑡𝑧 elektromotor EM s frekvenčním měničem FM řízeným 

potenciometrem nastaveným na 1420 𝑜𝑡. 𝑚𝑖𝑛−1 23,6 𝑜𝑡. 𝑠−1 roztáčí hydrogenerátor, ten 

dodává kapalinu na mezikruží hydroválce HV a pístnice hydroválce se zátěží se pohybuje 

nahoru. Vlivem rychlé rozběhové rampy dochází k rozkmitání soustavy, která se ustálí za 

1,5 𝑠, poté se pístnice zasouvá ustálenou rychlostí 𝑣 = 0,1 𝑚/𝑠 z hodnoty 𝑦 = 600 𝑚𝑚, až 

do koncové polohy zdvihu 𝑦 = 0 𝑚𝑚. Na konci zdvihu stoupá tlak na hodnotu nastavenou na 

PV pojistném ventilu 𝑝𝑝𝑣 = 8 𝑀𝑃𝑎. V čase 𝑡 = 9,5 𝑠 je zastaven hydrogenerátor HG a začíná 

klesat tlak. Po otevření kulového ventilu KV, tlak klesne téměř skokově a zátěž klesá. 

Rychlost klesání 𝑣 = 0,15 𝑚/𝑠 je řízená odtokem z hydroválce HV přes škrtící ventil ŠV, až 

do polohy 𝑦 = 600 𝑚𝑚, kde tlak klesne na atmosférický. Z grafu je možno vyčíst tlakovou 

ztrátu ∆𝑝𝐻𝑉,𝑍, z které lze určit třecí odpory pro zvedání a spouštění zátěže. Vlastní frekvenci 

𝑓0 a poměrný útlum 𝜉. 
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Obr. 3.12 Porovnání měřených a simulovaných výsledků tlaků a zdvihů  

Simulační výsledky vykazují dobrou shodu s naměřenými, viz Obr. 3.12. Z měření byly 

zjištěny vyšší vnitřní pasivní odpory hydromotoru, než bylo uvažováno, proto byly v modelu 

navýšeny pro skutečné hodnoty (vyšší tření). Poměrné tlumení určené z experimentu 

odpovídá hodnotě 𝜉 = 0,109. Výsledné viskózní tření je závislé na rychlosti a tuhosti 

přímočarého hydromotoru se zátěží v aktuální poloze. 

3.4.2 Vyhodnocení výsledku při nízkých rychlostech 

Při nízkých rychlostech pohybu pístnice 𝑣𝐻𝑉, resp. 𝑛𝐻𝐺  byl na experimentálním zařizení 

zaznamenán stick – slip efekt. Výsledky modelu pro hodnoty viskózního tlumení zadaného 

buď kontantnímím třením, nebo tlumením 𝑏 neodpovídaly skutečnosti. Z tohoto důvodu byla 

proměřena závislost třecí síly 𝐹𝑇 = 𝑆𝐻𝑉 . 𝑝𝑧,𝐻𝑉 na rychlosti pohybu pístnice 𝑣𝐻𝑉  tzv. 

Stribeckova křivka.  

Tato křivka má pro různé provozní teploty a zátěže odlišné charakteristiky. Na Obr. 

3.13. je uvedena křivka pro maximální zatížení hydromotoru 𝑚 = 307 𝑘𝑔 a teplotu 𝑇 =

25°𝐶. Dle této naměřené charakteristiky lze sestavit model viz kapitola 0. 
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Obr. 3.13. Závislost třecí síly FT na rychlosti 

Po proložení křivky naměřených hodnot aproximacemi získáme průběh vnitřních 

pasivních odporů v závislosti na rychlosti Obr. 3.13. Z těchto hodnot sestavíme rovnice třecí 

síly (3.10), (3.11), která poslouží k sestavení modelu tření Obr.3.14. Model je ošetřen funkci 

sgn, což simuluje křivku i pro záporné rychlosti. 

Model je určený pouze pro uvedené experimentální zařízení, ale stejným způsobem lze 

postupovat i u jiných podobných typů. Mezní rychlost, kdy vzniká stick - slip se pohybuje 

okolo hodnoty 𝑣𝐻𝑉𝑥 = 0,015 𝑚/𝑠. 

 𝐹𝑇 = (13108. 𝑣 + 134,37). 𝑠𝑔𝑛(𝑣)                         pro v > x, (3.10) 

 𝐹𝑇 = 136,04. 𝑣−0,15. 𝑠𝑔𝑛(𝑣)                                    pro v < x, (3.11) 

 

Obr.3.14 Model třecí síly závislé na rychlosti 
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Obr.3.15 Porovnání průběhů tlaku při pomalém spouštění zátěže 

 

Obr.3.16 Průběh rychlosti při spouštění zátěže 
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Po proměření této charakteristiky byl simulační model obvodu doplněn o model tření. 

V grafu na Obr.3.15 je porovnání průběhu simulovaného a měřeného tlaku 𝑝𝐻𝑉 při spouštění 

zátěže rychlostí 𝑣𝐻𝑉 = 0,01 𝑚. 𝑠−1. Na Obr.3.16 je znázorněn pouze simulovaný průběh 

rychlosti 𝑣𝐻𝑉, jelikož vzhledem k nedostačujícím dynamickým vlastnostem snímače polohy, 

resp. rychlosti, nebylo možné porovnání těchto rychlostí. 

3.5 Zhodnocení modelů 

Model z konstantních RHD odporů lze uvažovat jen pro konkrétní hodnotu zdvihu a 

neuvažuje změnu např. kapacity po dobu zdvihu pístnice hydroválce, jak je to u zbylých dvou 

případů. Nevýhodou je nutný přepočet jednotlivých odporů a sestavení odporového schéma 

k vytvoření rovnic. Pro složitější aplikace je příliš zdlouhavé. 

Oproti tomu model PBU vychází z dynamických rovnic a je závislý na zdvihu a např. 

kapacita se přepočítává automaticky se zdvihem. Do rovnic se dosazují katalogové hodnoty, a 

proto není nutný přepočet odporů, čímž se definování modelu usnadní. 

Model SimHydraulics pracuje na stejném principu jako rovnice PBU. Výhodou je, že 

prvky popsány principiálně shodnými rovnicemi jsou již nadefinovány v knihovnách a 

případně lze vytvořit prvek vlastní. Zapisování parametrů z katalogových listů přímo do bloků 

prvků, je výhodou přinejmenším z časového hlediska zejména pro výuku. 

Pro další postup bude využíváno tvorby modelu vlastních dle metody PBU rovnic. 

4. Řízený lineární rekuperační pohon 

V úvodu bylo zmíněno, že byly ověřovány tři zařízení navrženy a vyrobeny firmou 

OCHI Inženýring spol. s r.o. Podrobnější postup sestavení matematického a simulačního 

modelu dynamického chování bude v následujících kapitolách představen na řízeném 

lineárním rekuperačním pohonu s nůžkovou konstrukcí. Tento pohon se skládá z těchto 

hlavních částí: zvedací mechanismus (paralelogram), jeho horní část je výsuvná plošina, dva 

hydraulické válce s jedním řídicím blokem, pohonná jednotka s hydrogenerátorem pracujícím 

ve dvou kvadrantech, olejová nádrž, potrubní rozvody, hydraulický blok pro připojení 

externího řídícího tlaku, spínače a snímače koncových poloh apod. [54]. Firmou OCHI 

Inženýring spol. s r. o., byl dodán výkres lineárního pohonu s nůžkovou konstrukcí a seznam 

použitých prvků v obvodu viz příloha 6 a, b. 
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4.1 Popis funkce zařízení 

Pohonná jednotka je zdrojem tlakové energie pro přímočaré hydraulické motory HV dle 

schématu na Obr.4.1 a spolu vytváří jednu řízenou osu. Ke zdvihu plošiny dochází při 

vysouvání pístnic dvou hydraulických motorů. Jejich pohyb je synchronizován tuhou vazbou 

plošiny, což vyžaduje zvýšené nároky na tuhost celé konstrukce paralelogramu. V obvodu je 

realizováno jednočinné zapojení obou hydraulických motorů – tlaková kapalina je jen na 

straně pístů [54]. 

Rychlost zvedání a spouštění plošiny je proměnná a je funkcí rychlosti vysouvání 

pístnic hydraulických válců a jejich okamžité polohy. Rychlost pístnic je nastavena na 

konstantní hodnotu 𝑣𝐻𝑉 = 0,064 𝑚. 𝑠−1. Vztah mezi rychlostí plošiny a rychlostí pístnic 

přímočarých hydromotorů je dán kinematickými parametry paralelogramu, který nelineárním 

způsobem transformuje rychlost pístnic na rychlost vysouvání plošiny. 

 

Obr.4.1 Funkční schéma a kinematické parametry výsuvné plošiny řízeného jednoosého 

pohonu (paralelogram) 

HV – přímočarý hydromotor, HG – hydrostatický převodník, M - elektromotor 
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4.2 Výpočet základních parametrů pohonu v ustáleném stavu 

Návrh pohonu byl vytvořen firmou OCHI Inženýring spol. s r.o., a pro disertační práci 

bylo dodáno schéma a specifikace prvků kompletního elektrohydraulického pohonu nůžkové 

plošiny (paralelogramu) s přímočarými hydromotory, viz příloha 6 a, b, [56]. Z těchto 

podkladů byly vypočteny parametry pohonu pro ustálený stav, které byly výchozím bodem 

matematického a simulačního modelu. Paralelogram má vliv nejen na rychlost pístnic 

hydromotorů a rychlost plošiny, ale také na proměnné zatížení na osy pístnic hydromotorů 

v aktuálním zdvihu. Se zdvihem pístnic se mění nelineárně zdvih plošiny. 

Následujícími rovnicemi bude popsána kinematika nůžkové plošiny, kde byly dány tyto 

parametry: 

- sklon klik vůči horizontální rovině v počáteční poloze 
α = 18,55° 

- délka klik 
l1 = 0,9 m 

- délka spojovacího táhla 
l2 = 1 m 

- vzdálenost mezi body A – B 
l3 = 1,843 m 

- konstantní rychlost vysouvání pístnic hydromotoru 
vHV = 0,064 m.s

-1
 

Pro výpočet stačí uvažovat jednu polovinu schéma na Obr.4.1. Z kosinové věty se 

vypočte minimální hodnota 𝑙𝑝.  

mlllllp 033,155,18cos843,19,02843,19,0cos2 22
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1    
(4.1) 

Ze zadané rychlosti 𝑣𝐻𝑉 je vypočten průběh zdvihu pístnice hydromotoru 

 dtvy HVHV .  a mění se úhel 𝛼 dle rovnice: 
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(4.2) 

Ze známého úhlu 𝛼 se vypočte 𝛼 , = 90 − 𝛼. 

Poté je možné vypočítat zdvih nůžkové plošiny 𝑦𝑝 dle rovnice (4.3), kde 𝐻 je 

maximální zdvih.  

´.cos2 1 lyH p   (4.3) 
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Derivaci zdvihu se získá rychlost vysouvání plošiny: 𝑣𝑝 =
𝑑𝑦𝑝

𝑑𝑡
. Z vypočtených rovnic je 

určena maximální rychlost vysouvání plošiny 𝑣𝑝 = 0,2 𝑚. 𝑠−1.
.
 

Rozbor statické rovnováhy plošiny byl proveden ve firmě OCHI Inženýring s r.o. a je 

podrobněji popsán v literatuře [56]. Pro výpočet byla dodána závislost síly na osu pístnice 

jednoho hydromotoru pro maximální zatížení plošiny 1000 𝑘𝑔, která je nelineární a je 

zobrazena na Obr.4.2. Proložením křivky regresní rovnicí s polynomem čtvrtého řádu lze 

získat hodnotu zatěžující síly na osu pístnice v aktuálním zdvihu. 

Z grafu lze odečíst, že při plně zasunuté pístnici je síla maximální 𝐹𝐻𝑉,𝑚𝑎𝑥 = 34 𝑘𝑁 a 

při vysunuté minimální. 

 

Obr.4.2 Závislost osové síly hydroválce na zdvihu [56] 

5. Návrh rozběhu pohonu 

V této kapitole je popsán návrh počátečního zrychlení a zpomalení s ohledem na 

plynulý rozběh a doběh pohonu, dle požadavku zadavatele. Tento návrh vychází z výpočtů 

vlastní frekvence pohonu. Pro výpočet z hlediska řízení je důležitá hodnota nejnižší vlastní 

frekvence.  
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(5.1) 

Z minimální vlastní frekvence lze určit minimální hodnotu rozběhu a doběhu pohonu, 

aby nedošlo k nežádoucímu rozkmitání. Tato hodnota se určí dle literatury [21].  

34 kN 

8,9 kN 
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Výpočet doby rozběhu 𝑡𝑟 a doběhu 𝑡𝑑 přímočarého hydromotoru: 

s
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2

18

0
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(5.2) 

6. Matematický a simulační model dynamiky 

elektrohydraulického pohonu 

6.1 Celkový simulační model dynamického chování zvedání a spouštění 

zátěže 

Celkový simulační model elektrohydraulického pohonu nůžkové plošiny pro zvedání a 

spouštění hmotné zátěže je sestaven z odladěných jednotlivých komponent zastupující daný 

prvek. Výsledný model je zobrazen na Obr.6.1. Simulační model je tvořen prvky 

asynchronního elektromotoru, jehož požadovaná rychlost je nastavena blokem tvořiče 

signálu. Výstupní otáčky elektromotoru pro zvedání zátěže jsou vstupními otáčkami 

hydrogenerátoru. Celkový průtok z hydrogenerátoru je podělen na polovinu jako vstupní 

průtok do jednoho přímočarého hydromotoru. Do bloku hydromotoru vstupuje zatěžující síla 

od hmotnosti plošiny, která je přepočítávána pro aktuální zdvih. Do hydromotoru dále 

vstupuje tření, závislé na výstupní rychlosti a modul pružnosti kapaliny závislý na aktuálním 

tlaku. Tlaková ztráta mezi hydrogenerátorem a hydromotorem je přepočítávána v bloku 

hydraulické kostky. Změnou vstupních parametrů lze simulovat nejen průběhy průtoků a tlaků 

za hydrogenerátorem a před hydromotorem, otáčky a moment elektromotoru, ale i zdvih a 

rychlost pístnice hydromotoru a plošiny. 

 

Obr.6.1. Model celého obvodu jednoosého lineárního pohonu– příloha 8 
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6.2 Výsledky simulačního modelu zvedání a spouštění zátěže 

Simulované průběhy tlaků a průtoku budou předvedeny na příkladu zvedání maximální 

zátěže zobrazené na Obr.6.2. Počáteční poloha pístu je v hodnotě zdvihu pístnice hydroválce 

𝑦𝐻𝑉 = 0 𝑚. V klidovém stavu je tlak pod pístem úměrný zatěžovací síle 𝐹𝐻𝑉 na plochu 

pístnice 𝑆𝐻𝑉 v dané poloze, což pro uvedenou hodnotu zdvihu odpovídá tlaku 𝑝 =

11,06 𝑀𝑃𝑎. Rozběhová rampa elektromotoru je nastavena 𝑡𝑟 = 0,25 𝑠 z nulové hodnoty na 

𝑛𝐸𝑀 = 26,83 𝑜𝑡. 𝑠−1. V průběhu zvedání se vlivem konstrukce plošiny mění tlak v obvodu. 

Při dojezdu do koncové polohy zpomalení elektromotoru rampou 𝑡𝑑 = 0,25 𝑠  dojde 

k mírnému rozkmitaní. 

 

Obr.6.2. Simulovaný průběh tlaků a průtoku pro zvedání zátěže 

Stejný princip platí pro spouštění zátěže Obr.6.3, zde je průtok záporný a tlak se 

zdvihem. 
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Obr.6.3. Simulovaný průběh tlaků a průtoku pro spouštění zátěže 

7. Experimentální ověření matematického modelu 

Experimentální ověření lineárního řízeného pohonu se uskutečnilo ve firmě OCHI 

Inženýring, spol. s r.o., kde bylo provedeno měření hydraulické i elektrické části zařízení. 

Byly snímány hydraulické veličiny jako průtok, tlak na výstupu z hydrogenerátoru a v komoře 

přímočarého hydromotoru a teplota kapaliny. Z vnitřního osciloskopu měniče byly 

zapisovány otáčky, momentotvorná složka proudu, příkon el. motoru - celkový příkon, a 

výkon v meziobvodu frekvenčního měniče a elektromotoru. Pohled na měřené zařízení je na 

Obr.7.1. 

1 2 3 

1 

2 

3 
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Obr.7.1. Pohled na jednoosý řízený lineární pohon 

HV – přímočaré hydromotory, HG – hydrostatický převodník, EM – asynchronní 

elektromotor, yp - zdvih plošiny, yHV - zdvih pístnice hydromotoru, mz  - hmotná zátěž 

8. Vyhodnocení účinnosti 

opis vyhodnocení účinnosti elektrohydraulického pohonu je pro představu znázorněn 

schematicky, viz Obr. 8.1. Z tohoto blokového schéma popřípadě výkresu měřených míst, viz 

příloha 6a jsou patrné snímané či počítané veličiny pro vyhodnocení výkonů, energií a 

účinností jednotlivých částí pohonu. 

Snímané hodnoty elektrické částí pohonu byl celkový příkon z elektrické sítě 𝑃𝐶, výkon 

na frekvenčním měniči též příkon elektromotoru 𝑃𝐸𝑀 a vypočtený výkon elektromotoru 

𝑃𝑚𝑒𝑐ℎ. V hydraulické části byl vypočítán výkon za hydrogenerátorem 𝑃𝐻𝐺  a výkon na vstupu 

hydromotoru 𝑃𝐻𝑉  a výkon užitečný od zátěže 𝑃𝑍 z měřených tlaků a průtoku.  

Pro zvedání zátěže je výstupním výkonem, tzv. užitečný výkon 𝑃𝑍, jehož hodnota je 

závislá na velikosti ztrát jednotlivých částí. Ztráty jsou proměnné se zátěží, rychlosti pohybu a 

polohou hmotné zátěže. Při měření nebyla možnost snímat závislost zatěžující síly na poloze 

plošiny, proto mechanický výkon hmotné zátěže respektive potencionální nelze vypočítat. 

Jako užitečný výkon pro zvedání zátěže bude uvažován výkon obou hydromotoru 

s přihlédnutím na ztráty vlivem pasivních odporů 𝑃𝑍. Vstupní veličina je příkon 𝑃𝐶  odebíraný 

z elektrické sítě. Pro spouštění je naopak jako vstupní parametr výkon 𝑃𝑍 , jehož integraci je 

energie od zátěže 𝐸𝑍. Prakticky tak lze postupovat, protože v tlaku HVp , (v komoře 

hydromotoru) se projeví pasivní odpory od zátěže a jejich odečtením od změřeného 

EM

M HG 

mz 

HV 

yp 

yHV 

průtokoměr 
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skutečného tlaku hydromotoru, lze získat teoretickou hodnotu tlaku pro zvedání a spouštění 

hmotné zátěže a tím i výkon, respektive energii působící na osu pístnice hydromotoru. 

Výstupní hodnotou je energie dodávána do elektrické sítě 𝐸𝐶 . 

 Postup výpočtů výkonů a energií jednotlivých části pohonu dle obrázku Obr. 8.1 je 

popsán rovnicemi: 

 

 

Obr. 8.1 Schéma elektrohydraulického pohonu 

FM – frekvenční měnič, EM – elektromotor, HG – hydrogenerátor, HV – hydromotor, Z - 

hmotná zátěž 
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8.1 Vyhodnocení měření pro zvedání zátěže  

Na experimentálním zařízení byla provedena řada měření pro různé provozní stavy, viz 

výzkumná zpráva. Příklad postupu vyhodnocování výkonů, energií a účinností, kterým bylo 

postupováno u všech výsledků měření je znázorněn na výsledcích pro zvedání zátěže 𝑚 =

1000 𝑘𝑔 + hmotnost samotné plošiny (1000 𝑘𝑔), otáčkách 𝑛 = 1610 𝑜𝑡. 𝑚𝑖𝑛−1 =

26,83 𝑜𝑡. 𝑠−1, což bylo maximální povolené zatížení a rychlost. Na Obr. 8.2 jsou znázorněny 

průběhy energií získaných integrací výkonů jednotlivých části pohonu. Vlivem proměnného 

zatížení na osu pístnice nelze určit ustálenou hodnotu v průběhu zdvihu, proto jsou energie 

vyhodnoceny, až po dojezdu pístnice resp. plošiny zvýrazněno svislou přímkou na Obr. 8.2. 

 

Obr. 8.2 Průběhy energií pro zvedání plošiny s maximální zátěží 

Tyto výsledky jsou znázorněny graficky na Obr. 8.3. z kterého lze vyčíst, že největší 

energetické ztráty nastávají při nejvyšších otáčkách. 

EC – energie dodávaná ze sítě = 31 kWs 

EEM- energie mezi El. M a FM= 29 kWs 

E mech – energie na hřídeli El. M. = 25,7 kWs 

EHG – energie za HG = 17,7 kWs 

EHV – energie 2 HV = 13,4 kWs 

EZ – energie zátěže= 12,9 kWs 

 

30% 

70% 
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Obr. 8.3 Hodnoty energii elektrohydraulického pohonu pro maximální zátěž 

a) Účinnosti jednotlivých prvků elektrohydraulického pohonu. 

 

Obr. 8.4 Hodnoty účinností prvků elektrohydraulického pohonu pro max. zátěž 

8.2 Vyhodnocení měření pro spouštění zátěže - rekuperace 

Z časových důvodů byly provedeny pouze měření pro 3 varianty zatížení při různých 

rychlostech. A to nezatížena plošina (hmotnost plošiny 1000 𝑘𝑔), se zátěží 667 𝑘𝑔 + 

hmotnost plošiny s maximální dovolenou zátěží 1000 𝑘𝑔 +hmotnost plošiny. 

Teoretické předpoklady byly, že se při spouštění zátěže bude rekuperovat alespoň část 

polohové energie i při nejnižší zátěží (pouze hmotnost vlastní plošiny). Prvních výsledků 

částečného navrácení polohové energie zpět do elektrické sítě bylo dosaženo, až při přidané 

zátěži 667 𝑘𝑔. Nejlepších hodnot navrácené energie bylo dosaženo s maximální zátěží, ale i 

zde bylo potřeba část energie ještě dodávat, viz Obr. 8.5. 
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Obr. 8.5 Vyhodnocení energie odebírané ze sítě 

1. PC  - výkon celkový + příkon 2. Pmech - výkon mechanický, 3. PZ  - příkon od zátěže 

Energie jsou určeny jako plochy pod křivkami výkonů, jejich průběhy lze získat také 

integrací výkonů. Kladná hodnota (+) znamená elektrický výkon respektive energie odebírána 

ze sítě, záporná hodnota (-) el. výkon (energie) dodávaný do sítě (rekuperovaná). 

Při spouštění je tedy vstupní hodnotou polohová energie od zátěže (červeně) 𝐸𝑍 (příkon) 

a výsledná hodnota energie celková 𝐸𝐶. 

Nejlepší rekuperace energie bylo dosaženo u měření Obr. 8.5, jedná se o maximální 

zátěž a rychlost spouštění 810 𝑜𝑡. 𝑚𝑖𝑛−1. Se zvyšující rychlosti se snižovala rekuperovaná 

energie a bylo potřeba po většinu zdvihu energii ještě dodávat. Na záznamu Obr. 8.5 je vidět, 

že rekuperace začíná v čase 11,512 𝑠 do 17,724 𝑠 a rekuperovaný výkon se pohybuje 

v rozmezí 0– 360 𝑊, když pomineme špičku při dojezdu do koncové polohy. 

a) Energie pro spouštění s maximální zátěží mz = 1000kg + hmotnost plošiny 

Spouštění hmotné zátěže 𝑚 = 1000 𝑘𝑔 + hmotnost samotné plošiny (1000 𝑘𝑔), 

rychlostí 𝑛 = 1610 𝑜𝑡. 𝑚𝑖𝑛−1 = 26,83 𝑜𝑡. 𝑠−1. 

3 

2 

1 

E(+) – Energie odebíraná ze sítě 

E(-) – Energie dodávaná do sítě 

E(+) – E(-) = EC – Energie celková 

 

Emech(-) – Mech. En. EL. M. dodávána do FM. P(-) = -360 W 

T = 5,2 s E(+) 

EZ(-) – Polohová energie od zátěže 

(+) 

E(-) 
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Obr. 8.6 Průběhy příkonů a výkonů pro spouštění plošiny se zátěží 

 

Obr. 8.7 Průběhy energií pro spouštění plošiny se zátěží 

PZ – příkon od zátěže 

PHV – výkon 2 HV 

PHG – výkon za HG 

Pmech – výkon mechanický EL. M. 

PEM-  výkon mezi  EL.M a FM 

PC – příkon/výkon celkový 

t = 2 s 

EC – energie celková = 2,7 kWs 

EEM - energie El. M. = 0,07 kWs  

Emech – mechanická energie El. M. = -1,8 kWs 

EHG – energie za HG = -8,2  kWs 

EHV – energie 2 HV = -11,7 kWs 

EZ – energie od Z= -12,3 kWs 

 

 30% 

70% 
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Ze záznamu na Obr. 8.6 je patrné, že se část energie rekuperuje v 𝑡 = 7 − 9 𝑠. Avšak 

celková hodnota rekuperované energie nedosahuje záporných hodnot a je potřeba 2,7 𝑘𝑊𝑠 

dodávat. 

8.3 Verifikace výsledků simulací a měření  

Verifikace simulačního modelu byla provedena porovnáním výsledků simulací s 

naměřenými daty na elektrohydraulickém lineárním pohonu v OCHI, Inženýring, spol. s r. o. 

Při měření pohonu docházelo k chybám řízení a nebylo možné provést zdvih pístnice 

hydromotoru, respektive plošiny v celkové délce, jak bylo uvažováno v modelu. Proto při 

verifikaci byly pro model zadány stejné počáteční podmínky, jaké byly u měření, a bylo 

možné tyto výsledky porovnat. Skutečná hodnota zdvihu experimentálního zařízení byla 

určena přepočtem tlaku odpovídajícího poloze zdvihu pístnice hydromotoru dle závislosti  na 

Obr.4.2. Původní hodnota požadovaného zdvihu pístnice hydromotoru 𝑦𝐻𝑉 = 0 𝑎ž 0,6 𝑚 byla 

pro zdvih v simulačním obvodu změněna na hodnotu dle experimentu 𝑦𝐻𝑉 = 0,145 𝑎ž 0,6 𝑚, 

viz Obr. 8.8.  

Jako ukázka postupu je vybráno měření pro nejkritičtější variantu. Při porovnání 

výsledků simulací a měření byly zadány stejné vstupní parametry 𝑛𝐸𝐿 =

1610 𝑜𝑡. 𝑚𝑖𝑛−1zadané z 0 na max. hodnotu za 𝑡𝑟 = 0,25 𝑠. Porovnání simulovaných a 

měřených veličin, tlaků za hydrogenerátorem 𝑝𝐻𝐺, v komoře hydromotoru 𝑝𝐻𝑉 a průtoku 𝑄𝐻𝐺 

při zvedání zátěže pro vstupní parametry otáček je na Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

 výsledků simulací je patrná nižší tlaková ztráta v hydraulickém obvodu v porovnání 

s naměřenými hodnotami průměrně o 5. 105𝑃𝑎 zapříčiněná vyššími místními ztrátami oproti 

předpokládaným. Určení ztrát v hydraulickém bloku není zcela snadné a vyžadovalo by 

podrobnějšího zkoumání. Ať už proměření bloku či matematického popisu pro simulační 

model. Zjednodušeně lze navýšit ztráty o naměřenou hodnotu. 
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Obr. 8.8 Porovnání měřených a simulovaných výsledků při zvedání zátěže 

Co se týče porovnání průběhů tlaků pod pístnici hydromotoru, simulované hodnoty 

vykazují s naměřenými hodnotami dobrou shodu a lze říct, že simulační model vyhovuje pro 

daný experiment. V experimentu bylo dosaženo vyšší amplitudy 𝐴𝑒𝑥𝑝. tlaku při rozběhu 

pístnice hydromotoru viz Obr. 8.8. Na experimentálním zařízení nebylo možné z časových 

důvodů provést dostatečné množství měření, ale případné požadované provozní stavy lze 

simulovat s dostatečnou přesností. 

Stejný princip platí i pro porovnání při spouštění zátěže. Tlaková špička za 

hydrogenerátorem 𝑝𝐻𝐺,𝑒𝑥𝑝 při rozběhu spouštění zátěže, je způsobena otevřením 

hydraulického zámku externím tlakem před samotným rozběhnutím otáček hydrogenerátoru 

𝑛𝐻𝐺,𝑒𝑥𝑝 resp. 𝑄𝐻𝐺,𝑒𝑥𝑝. Protože tato hodnota nemá vliv na dynamiku plošiny, nebyla 

simulována. Porovnání průběhu tlaků a průtoku při spouštění zátěže je na Obr. 8.9. Na 

naměřené hodnotě tlaku za hydrogenerátorem se ve všech měřeních vyskytuje tlaková špička, 

která dosahuje 5 𝑀𝑃𝑎, a je způsobená otevíráním hydraulických zámku. Tato tlaková špička 

neměla vliv na dynamiku plošiny a nebyla simulována. 

 

 

0,5 MPa 

Aexp Asim 
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Obr. 8.9 Porovnání měřených a simulovaných výsledků spouštění zátěže  

Nakonec byly vyhodnoceny průběhy výkonů a energií pro simulovaný celý zdvih 

plošiny pro zvedání a spouštění zátěže, pro vstupní veličiny kdy byla zjištěna nejlepší 

rekuperace energie a to maximální zátěži a otáčkách 805 𝑚𝑖𝑛−1. Graficky lze taky vyjádřit 

energie jednotlivých částí obvodu pro hodnoty, které nebylo možno změřit. Z těchto výsledků 

je patrné, že při spouštění zátěže v celém zdvihu, dochází aspoň k minimální rekuperaci 

energie, která činí 1,8 𝑘𝑊𝑠. 

 

Závěr 

Hlavní podstatou práce bylo zkoumání dynamiky elektrohydraulického pohonu se 

zaměřením na rekuperaci polohové energie, a po domluvě s vedoucím disertační práce byly 

stanoveny následující cíle: 

1. Vytvoření matematického modelu dynamického chování elektrohydraulického 

regulovaného pohonu pro zvedání a spouštění hmotné zátěže s rekuperací polohové 

energie zvedané zátěže zpět do elektrické sítě. 

2. Sestavení simulačního modelu uvedeného pohonu a provedení simulačních výpočtů 

s cílem optimalizace pohonu z hlediska dynamiky pohonu.  

5 MPa 
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3. Experimentální ověření simulačních modelů měřením na navržených a sestavených 

měřicích zařízeních. 

4. Vyhodnocení energetické bilance pohonu ve vybraných změřených provozních 

stavech. 

Splnění jednotlivých cílů disertační práce je následující: 

ad 1) V rámci práce byly vytvořeny a porovnávány tři přístupy k tvorbě 

matematických modelů popisujících dynamické chování elektrohydraulického pohonu pro 

zvedání a spouštění hmotné zátěže. Tyto matematické modely byly popsány metodou 

s konstantními RHD odpory, bilančními rovnicemi s nekonstantními odpory a rovnicemi 

v MATLAB SimHydraulics. Matematické modely byly ověřeny na navrženém a sestaveném 

experimentálním zařízení v laboratoři katedry Hydromechaniky a hydraulických zařízení. 

ad 2) Na základě výše uvedených metod matematického modelování, byly sestaveny 

simulační modely elektrohydraulického pohonu. K tvorbě simulačních modelů bylo použito 

prostředí MATLAB – Simulink a SimHydraulics. Na takto sestavených modelech bylo 

provedeno ověření s cílem optimalizace pohonu z hlediska dynamiky jeho rozběhu. 

Pro simulace dynamických vlastností nejpřesnější vychází metoda bilančními 

rovnicemi s nekonstantními hydraulickými odpory, naopak uživatelsky nejpřívětivější je 

metoda s předdefinovanými prvky knihoven MATLAB – SimHydraulics. Tyto výstupy 

mohou být následně využity zejména ve výuce. V praxi lze těmito postupy řešit podobné 

systémy. Výhodou simulačních modelů je možnost modelovat provozní stavy, které nelze 

řešit analyticky nebo je nákladné sestavení fyzikálního modelu. 

ad 3) V laboratoři katedry Hydromechaniky a hydraulických zařízení bylo sestaveno 

experimentální zařízení, pro ověření vlastností hydraulického systému s jednočinným 

hydromotorem. Poznatky z tohoto experimentálního zařízení byly následně aplikovány při 

tvorbě matematického a simulačního modelu. Další experimentální zařízení pohonu pro 

zvedání a spouštění plošiny s hmotnou zátěží, na kterém byla provedena série měření, 

sestavila firma OCHI Inženýring, spol. s r.o. Výsledné simulační modely byly ověřeny při 

různých provozních stavech na obou experimentálních zařízeních a vykazují dobrou shodu 

s výsledky s experimentů. 

ad 4) V disertační práci byla vyhodnocena energetická bilance pohonu pro tři různé 

zátěže a čtyři rychlosti zvedání a spouštění hmotné zátěže. Hlavní pozornost byla zaměřena na 

rekuperaci energie při spouštění hmotné zátěže. 
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Na takto změřených charakteristikách se projevila částečná úspora energie jen u 

nejvyššího zatížení, tzn. po část zdvihu bylo nutné energii ještě dodávat. Na simulačním 

modelu byly provedeny simulace v celém rozsahu pracovního zdvihu, a jako nejlepší varianta 

se projevila při maximální zátěži a poloviční požadované rychlosti, kde celková úspora 

energie činila 1,8 kWs. Předpoklad lepší energetické úspory je u pohonu s vyššími výkony.  

V přílohách této práce jsou uvedeny kompletní simulační modely výše popisovaných 

variant včetně zadávaných hodnot. 

Conclusion 

The nature of the thesis was to investigate the dynamics of electrohydraulic drive with a 

focus on energy recovery and after consultation with the superviser the following objectives 

were identified:  

1. The creation of mathematical model of the dynamic behavior of controlled an 

electrohydraulic drive for lifting and lowering loads of material with recovery potential 

energy lifting load back to the mains.  

2. The creation of a simulation model of electro-hydraulics drive and realization 

simulation calculations to optimize the drive in terms of drive dynamics.  

3. Experimental verification of simulation models by measuring on designed and 

assembled experimental devices.  

4. Evaluation of the energy balance of electro-hydraulics drive in the selected measured 

operating conditions.  

Meeting the individual objectives of the dissertation thesis is as follows:  

ad1) In the thesis there were formed and compared three approaches to the creation of 

mathematical models describing the dynamic behavior of an electro-hydraulics drive for 

lifting and lowering the load. These mathematical models have been described by constant 

RHD resistances, by Pressure Built Up equations with non-constant resistors and equations in 

MATLAB SimHydraulics. Mathematical models have been verified on the designed and built 

experimental equipment in the laboratory of the Department of Hydromechanics and 

Hydraulic Equipment.  
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ad2) Based on the above mentioned methods of mathematical modeling,there were 

created simulation models of electro-hydraulics drive. MATLAB - Simulink and 

SimHydraulics were used to the simulation models creation. The thus created models were 

verified to optimize the drive in terms of drive dynamics.  

ad3) In the laboratory of the Department of Hydromechanics and Hydraulic 

Equipment experimental device was assembled, to verify the properties of hydraulic system 

with single-acting hydraulic motor. Then results of this experimental device were applied in 

the creation of a mathematical simulation model. Other experimental equipment of drive for 

lifting and lowering the platform with massive loads, where a series of measurements were 

carried out, was built by a company OCHI Engineering, spol. s r. o. The final simulation 

models has been verified under different operating conditions on both experimental devices.  

ad4) In the thesis there was evaluated the energy balance of the drive for three 

different loads and four speed of lifting and lowering the load. The main attention was 

focused on the recovery of energy during lowering loads of material.  

The measured characteristics had shown only partial saving energy at maximum load, 

ie. for part of the stroke was necessary energy supply yet. The simulations were performed in 

full working stroke, and the best variant is expressed at maximum load and half of the desired 

speed, where the total energy savings was about 1.8 kWs.  

In the appendix of the thesis complete simulation models are given described above options, 

including input values.  
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