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Příloha 1.: Laboratorní úloha 1 

Zadání: 

1. Zobrazte ukázku komunikace ze softwaru PP2CAN při zapnutí servořízení. 

2. Na předloženém modelu elektrického servořízení změřte závislost proudu na 

rychlosti I = f (v) pomocí klešťového ampérmetru a vykreslete charakteristiku. 

Měření proveďte na zatíženém servořízení (servořízení udržováno silou v krajní 

poloze) a měření proveďte s krokem 20 km/h v rozsahu 0 – 260 km/h.  

3. Proveďte měření proudu pomocí osciloskopu s proudovou sondou pro malé, 

střední, vysoké rychlosti a maximální rychlosti. Poté změřte proudovou špičku při 

otočení volantu. 

4. Zobrazte na osciloskopu datovou zprávu CAN a popište ji. 

5. Vyjádřete se k naměřeným průběhům. 

 

 

 

 

 

Použité přístroje:  Model elektronického servořízení 

       Bosch FSA 740 + proudová sonda 

          Klešťový ampérmetr CEM DT-9701 

          Osciloskop VBA LeCroy VBA64Xi 

          USB2CAN adaptér + software PP2CAN 

          Multimetr Agilent U1251A  
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Teoretický rozbor: 

 

 U servořízení ZF přebírá funkci hydrauliky elektromotor a posiluje účinek 

hřebenového řízení. Systém funguje zcela bez závislosti na motoru vozidla, to znamená, že 

asistenci napájení lze přizpůsobit jakémukoli typu vozidla. Snímají se tyto parametry - síla 

působící na volantovou hřídel, rychlost vozidla, otáčky motoru a úhel natočení volantu. Na 

volantové hřídeli se snímá úhel řízení, točivý moment řízení, rychlost řízení vyvolaná řidičem. 

Rychlost vozidla a otáčky motoru se korigují tlumící charakteristikou, závislou na 

nerovnostech vozovky, uloženou v řídicí jednotce. Řídicí jednotka servořízení ZF vyhodnotí 

uvedené parametry a dodá potřebný krouticí moment k natočení kol. Potřebný točivý moment 

motoru se řídí odebíraným elektrickým proudem. Posilovací účinek se snižuje se zvyšující se 

rychlostí vozidla. 

 

Obrázek 1 Princip elektrického řízení ZF 

 

Servořízení komunikuje po sběrnici CAN Bus, která se stará o propojení všech 

elektronických systémů vozidla. Řídicí jednotka motoru zpracovává údaje z datových zpráv 

sběrnice CAN a posílá jedinou datovou zprávu do řídicí jednotky servořízení ZF. 
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Obrázek 2 Datový rámec zprávy CAN 

 

Postup měření:  

 Nejprve změříme voltmetrem napětí akumulátoru. Hodnota napětí musí být vyšší než 

12 V, pokud hodnoty napětí není dosaženo, připojíme nabíječku akumulátoru. Pro měření je 

nutný počítač se softwarem PP2CAN a dvěma USB2CAN adaptéry. V počítači jsou uloženy 

virtuální bloky se změnou rychlostí, které se posílají do řídicí jednotky servořízení po sběrnici 

CAN. Pokud máme vše připravené, spustíme model elektronického servořízení ZF a měli 

bychom vidět datové rámce, které posílá servořízení. Pro správný chod musíme mít dvakrát 

spuštěný software PP2CAN, tak abychom využili jeden jako přijímač a druhý jako vysílač. Po 

poslání datové zprávy dané rychlosti změříme odebíraný proud nejprve klešťovým 

ampérmetrem a poté osciloskopem. Abychom změřili odebíraný proud, musíme servořízení 

dostat do krajní polohy a zatížit ho klíčem. Klešťový ampérmetr připojíme na napájení 

kladného pólu elektromotoru (červený vodič). Pro každé měření se musí vypnout a opět uvést 

do chodu servořízení pomocí pojistkového odpojovače. 
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Vypracování: 

Ad 1) 

 

Obrázek 3 Ukázka komunikace při zapnutém servořízení 

 

Ad 2) 

 

Tabulka 1 Naměřené hodnoty proudu v závislosti na rychlosti 

v (km/h) Iv (A) 

0 35,8 

20 35,4 

40 35 

60 34,6 

80 33,6 

100 31,1 

120 30,3 

140 28,4 

160 27,4 

180 25,9 

200 25,1 

220 23,3 

240 21,6 

260 20 
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Obrázek 4 Závislost proudu na rychlosti 

 

Ad 3) 

 

Obrázek 5  Naměřený průběh proudu při 60 km/h 
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Obrázek 6 Naměřený průběh proudu při 140 km/h 

 
Obrázek 7 Naměřený průběh proudu při 180 km/h 

 

Obrázek 8 Naměřený průběh proudu při 260 km/h 
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Obrázek 9 Proudová špička při prudkém otočení volantu 

 

Ad 4) 

 

  

 

 

Obrázek 10 Zobrazení datové zprávy CAN 
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Závěr: 

 Při zapnutém servořízení vidíme datové rámce s ID 208, ID 976 a ID 978, které 

potvrzují aktivní servořízení. Posilovací účinek se mění v závislosti na rychlosti vozidla, který 

lze vidět na změně elektrického proudu. Se zvyšující rychlostí elektrický proud klesá, mění se 

v rozsahu od 35,8 A do 20 A. Pokud na servořízení nepůsobí žádná ovládací síla, nemá toto 

zařízení téměř žádný proudový odběr. Měření prováděné na osciloskopu potvrzuje, že se 

zvyšující rychlostí se snižuje elektrický proud, ale hodnota elektrického proudu je přibližně o 

2 A větší. Tento fakt potvrzuje nepřesnost klešťových ampérmetrů. Na průbězích 

z osciloskopu při konstantní zátěži elektrický proud mírně kolísá. Kolísání proudu je 

způsobeno indukčností elektrického motoru a zpětnovazebnou regulací proudu. Pokud prudce 

otočíme volantem, vzniká proudová špička až 92 A, což je skoro trojnásobek odběru 

elektrického proudu při běžné zátěži. Na obrázku proudové špičky je nejvíce vidět 

zpětnovazebná regulace, protože při rychlém otáčení volantu vznikl překmit, který se 

postupně ustálil. Na průběhu zobrazení datové zprávy CAN vidíme datové rámce, které 

potvrzují strukturu datové zprávy CAN.      

 


