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Řešená úloha

Členové školního týmu Formula Student/ 
/SAE (studentská formule ČVUT – www.
cartech.cvut.cz) požádali autora o vyřešení 
problému řízení jimi používané vířivé brz-
dy. Brzda je určena k zatěžování motoru for-
mule pro hledání maximálního výkonu ve 

všech používaných pracovních režimech mo-
toru. Brzda je s motorem spojena hřídelí se 
zubovou spojkou. Pohled na brzdový stend 
je na obr. 2.

Spalovací motor je z motocyklu Yama-
ha R6 (2007), šestnáctiventilový čtyřtaktní 
čtyřválec s objemem 600 cm3. Maximál-
ní výkon motoru je 94 kW při otáčkách 
14 500 min–1.

Vířivá brzda je stroj z 50. let dvacáté-
ho století z Velké Británie od firmy Heenan 
s maximálními otáčkami 6 000 min–1, maxi-

Řízení brzdového stendu s vířivou brzdou

málním zmařeným výkonem 110 kW a bu-
zením 90 V/4 A. Obvyklou úlohou řídicího 
systému je zde udržovat konstantní otáč-
ky soustrojí brzděním, tj. řízením budicí-
ho proudu vířivé brzdy jako řízené sousta-
vy (obr. 3).

U brzdy byl k dispozici původní PI re-
gulátor s ovládacími prvky, který obsahoval 
centrální programovatel-
nou jednotku, zdroj budi-
cího proudu a vlastní re-
gulátor proudu. Tento PI 
regulátor jako celek nefun-
goval dobře – bez ohledu 
na své seřízení často otáč-
ky soustrojí rozkmitával, 
byl poměrně složitý a ne-
byla k němu k dispozici 
kompletní dokumentace.

Proto se autor rozhodl 
sestavit z komponent, kte-
ré byly k dispozici, vlast-
ní nový regulátor, který 
by byl jednoduchý a který 
by byl schopen po všech 
stránkách plně kontrolo-
vat. Dalším požadavkem 
byly minimální finanční 
náklady.

Úkol, který se na prv-
ní pohled jevil jako velmi 
jednoduchý, se ukázal vel-
mi zajímavým.

Vířivá brzda

Vířivá brzda je točivý 
elektrický stroj, který při-
váděný mechanický výkon 
na hřídeli maří jeho transformací na teplo, 
které vzniká průchodem vířivých proudů že-
lezem v magnetického obvodu stroje. Obvyk-
le se používá např. ve zkušebnách motorů. 
Na rozdíl od jiných elektrických strojů (např. 
dynama) není vířivá brzda schopna reverzní 
funkce (tzn. není schopna po změně zapoje-
ní roztočit jiné zařízení).

Budicí vinutí daného stroje se nachází 
na statoru, rotor je tvořen kolem se zuby. 
Otáčením rotoru se mění velikost mezery 
v magnetickém obvodu a mění se magne-
tický indukční tok. Tyto změny indukční-
ho toku dají vzniknout vířivým proudům, 
které se nakrátko uzavírají v tělese stroje 
(více viz [1]).

Z uvedeného principu je zřejmé, že je-li 
brzda zastavena, nevyvozuje žádný brzdný 
moment. Při práci musí být brzda chlazena 
vodou, neboť je nutné odvádět značný tepelný 
výkon (mechanický výkon motoru a ztráty). 
Na popisovaném soustrojí šlo o hodnoty mezi 
asi 15 až 60 kW v režimu trvalého provozu.

Brzdový stend z pohledu matematického 
popisu

Matematický model brzdy – jak je u re-
álných technických soustav obvyklé – ne-
byl k dispozici. Po uskutečnění několika 
jednoduchých experimentů se ukázalo, že 

chování brzdy je v mnoha ohledech vel-
mi zvláštní.

Zásadní v chování brzdy bylo to, že při 
pomalých změnách budicího proudu se cho-
vala jako stabilní a proporcionální soustava, 
zatímco při rychlých změnách jako kmitavá 
soustava na mezi stability (nebo spíš nesta-
bilní; omezení amplitudy způsobily technic-
ké meze zařízení – viz obr. 4). V různých pra-
covních bodech se brzda chovala různě, ně-
kdy i jako proporcionální.

Změna akční veličiny způsobující odezvu 
soustrojí podle obr. 3 byla prováděna přímo 
pomocí připojeného zdroje, a nemohla tedy 
být výsledkem jakékoliv špatné funkce PI 
regulátoru.

Obr. 2. Řízené soustrojí spalovací motor 
(vpravo) – vířivá brzda (vlevo)

Obr. 1. Automobil školní formule ČVUT 
v Praze

V článku je popsán způsob realizace řídicího systému jednoduchého brzdového sten-
du použitého k optimalizaci výkonu spalovacího motoru pro automobil školní formule 
ČVUT (obr. 1). Systém byl realizován podle zadání při minimálních nákladech s maxi-
málním možným využitím současného vybavení školní laboratoře a daného brzdového 
stendu. Výsledkem je poměrně jednoduché, ale funkční a užitečné zkušební zařízení pl-
nící všechny základní požadavky dané úlohy.

Obr. 3. Schéma uzavřeného regulačního obvodu řízení otá-
ček soustrojí: k – poloha plynové klapky, w – žádané otáčky 
soustrojí
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Obr. 4. Příklad chování soustrojí při skokové změně akční veličiny 
(při pomalých změnách požadované hodnoty otáček se systém 
choval jako stabilní, nekmitavý) 
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Lze prohlásit, že se řízený stend chová 
podle složitého nelineárního popisu s tou-
to strukturou
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kde
x(t) je vektor stavových veličin stendu,
y(t) řízené otáčky soustrojí,
u(t) akční veličina,
f, g neznámé nelineární funkce.

Nalézt explicitní popis problému ve smys-
lu (1) by bylo velmi komplikované a časově 
náročné. Dalším obvyklým postupem moh-
la být linearizace a poté analytický návrh re-
gulátoru.

Řešení z hlediska teorie řízení

Protože se brzdový stend, zejména vli-
vem použitého spalovacího motoru, chová 
velmi komplikovaně (slušně řečeno neline-
árně), rozhodli jsme se při řešení přejít od 
řízení jeho dynamiky do oblasti kvazistatic-
kých dějů.

Vířivá brzda v laboratorním stendu umož-
ňuje používat pomalé (dlouho trvající) regu-
lační pochody. Proto je možné navrhnout ta-
kový regulátor, který bude otáčky soustrojí ří-
dit velmi pomalu. Následující výpočty nejsou 
matematicky vždy úplně korektní, ale pro 
jednoduchou technickou představu postačí.

Za předpokladu pomalých dějů bude pla-
tit, že všechny derivace jsou přibližně rov-
ny nule a matematický popis se zjednodu-
ší na tvar

0 = m(ys, us) (2)

popř. 

y(t) = n[u(t)] (3)

kde
index s značí ustálené (kvazistatické) hod-
noty,
m, n jsou neznámé nelineární funkce.

Uvedené úvahy nás přivedly k de facto za-
nedbání dynamiky řízené soustavy, což není 
v automatickém řízení obvyklý postup. Ex-
perimenty posléze ukázaly, že soustrojí se 
při pomalých změnách požadovaných otá-
ček chová jako stabilní (i když ne lineární). 
Při zanedbání dynamiky vlastně pracujeme 
pouze se statickou charakteristikou brzdy da-
nou vztahem (3).

Další otázka byla, jaký regulátor použít 
pro řízení systému s charakteristikou (3) tak, 
aby anuloval trvalou regulační odchylku. Teo-
rie automatického řízení i inženýrská praxe 
hovoří pro regulátor s integrací – např. PI re-
gulátor nebo I regulátor, regulátory s derivací 
nemají vzhledem ke shora přijatým předpo-
kladům smysl. Pro tuto úlohu byl zvolen I re-
gulátor, což není obvyklé. Důkaz jeho vhod-

nosti pro danou úlohu provedeme za předpo-
kladu linearity, neboť model (3) tak jako tak 
neznáme. Za uvedených předpokladů (sousta-
va bez dynamiky, integrační regulátor, žádná 
zpoždění) vypadá obvod řízení otáček sou-
strojí podle obr. 5.

Pro přenos žádané hodnoty regulované ve-
ličiny na hodnotu regulované veličiny v uza-
vřeném regulačním obvodu podle obr. 5 pla-
tí obvyklý vztah
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kde
Gwy je přenos žádaných otáček na skutečné,
GR přenos integračního regulátoru,
GS přenos řízené soustavy (brzdy).

Pro GR a GS platí
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Dosazením (5) do (4) a jednoduchými 
úpravami dospějeme k výsledku
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kde
c je  statické zesílení brzdy, 
rI     integrační konstanta regulátoru,
s     operátor Laplaceovy transformace.

Z uvedených výsledků je patrné, že regu-
lační pochod proběhne podle exponenciály, 

přičemž regulační odchylka bude 
po jeho skončení nulová. Také je 
zřejmé, že regulační odchylka je 
anulována teoreticky bez ohledu na 
velikost zesílení brzdy c a integrač-
ní konstanty regulátoru rI. Velikost 
těchto členů pouze ovlivní dobu tr-
vání regulačního pochodu – toto 
tvrzení platí pouze při tak pomalých 
regulačních zásazích, při kterých se 
neprojeví dynamika zařízení!

Další věcí, která pomohla zkva-
litnit regulační pochod (omezit 

kmi tání), bylo sériové zařazení tlumivky s in-
dukčností 7,5 mH do budicího obvodu brz-
dy – v mnoha pracovních bodech pak již 
k rozkmitávání systému nedocházelo ani při 
rychlém řízení. Indukčnost tlumivky byla 
zvolena zkusmo s ohledem na dostupné zá-
soby v laboratořích strojní fakulty.

Technická realizace regulačního 
obvodu

Bylo zapotřebí realizovat celý uzavřený 
regulační obvod, který zahrnoval čidlo pro 
měření otáček s převodníky signálů, navrže-
ný integrační regulátor a akční člen – regulá-
tor budicího proudu.

V laboratoři byl již počítač s funkčním ob-
vodem pro měření otáček a měřicím a řídicím 
prostředím LabView včetně karty I/O (logic-
ké a analogové I/O).

Celkové uspořádání řídicího obvodu je 
patrné ze schematického obr. 6. V dalším 
textu budou stručně popsány pouze členy 

Obr. 5. Schéma uzavřeného regulačního obvodu řízení 
otáček: e – regulační odchylka, u – akční veličina (budicí 
proud brzdy), y – řízené otáčky
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Obr. 6. Konečná realizace uzavřeného regulačního obvodu řízení otáček soustrojí: uu – akční 
veličina (výstup regulátoru 0 až 5 V), ui – akční veličina (budicí proud 0 až 1,5 A regulovaný 
s použitím PWM)
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důležité pro regulaci, tedy integrační regu-
látor a akční člen (převodník/regulátor bu-
dicího proudu).

Integrační regulátor

Integrační regulátor byl realizován v pro-
středí LabView v jazyce Matlab. Vstupem regu-
látoru jsou skutečné otáčky soustrojí a jeho žá-
dané otáčky, výstupem je akční veličina v roz-
sahu 0 až 5 V, ve výsledku reprezentující proud 
asi 0 až 1,5 A. Samozřejmostí jsou možnost 
ručního řízení, beznárazové přepínání manu-
ál/automat a ochrana před přetečením integrač-
ní složky (antiwind-up). Algoritmus je založen 
na prosté obdélníkové aproximaci integrálu a je 
spouštěn se vzorkovací periodou 10 ms [2].

Zajímavou drobností je znaménko regu-
lační odchylky a smysl záporné zpětné vaz-
by v obvodu. Protože zde je akční veličinou 
brzdicí moment a s jeho nárůstem otáčky sou-
strojí klesají, je zde regulační odchylka de-
finována jako rozdíl skutečné otáčky minus 
žádané otáčky – tedy obráceně než obvykle.

Převodník budicího proudu

Převodník proudu je vložen mezi port kar-
ty počítače a budicí cívku brzdy. Jeho úkolem 
je převádět řídicí signál 0 až 5 V na akční zá-
sah 0 až 1,5 A/30 V.

Převodník byl zkonstruován autorem „na 
míru“ zadání jako regulátor proudu s modu-
lací šířkou pulzu (PWM) řízený mikrořadi-
čem ATmega8. Rozlišení převodníku je deset 
bitů. Řídicí a silová část je z důvodu odolnos-
ti proti rušení galvanicky oddělená optočle-
nem. Program mikropočítače je velmi jedno-
duchý: sleduje analogový signál 0 až 5 V a 
podle jeho aktuální hodnoty spíná výstupní 
tranzistor v 0 až 100 % času (obr. 7).

Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní regulátoru umožňu-
jící nastavit žádané otáčky a integrační kon-
stantu regulátoru a popř. přepínat mezi auto-
matickým a ručním řízením akční veličiny 
je ukázáno na obr. 8. Ručně lze budicí proud 
brzdy měnit posouváním ukazatele v dolní 
části zobrazení. Je-li regulátor v automatic-
kém režimu, posouvá ukazatelem sám. Toto 

řešení se kolegům, kteří s regulátorem pra-
cují, velmi líbilo.

Výsledky

Vedle úspěšného řízení otáček přinesl po-
malý integrační regulátor i další výhodu, která 
se objevila sama bě-
hem provozu. Daný 
regulátor totiž mění 
otáčky soustrojí nato-
lik pomalu, že je lze 
v každém okamžiku 
(v bodě charakteris-
tiky motoru) pova-
žovat za konstantní. 
Takže když se motor 

roztočí na maximál-
ní otáčky dané ome-
zovačem otáček (asi 
12 000 min–1) a na-
staví se žádané otáč-
ky, např. 1 000 min–1, 
sejmutím jednoho 
záznamu v čase se 
získá charakteristika 
motoru nejen v jed-
nom bodě, ale v celé 
jedné čáře (křivce). 
Tato funkce ušetří 
operátorům zařízení 
mnoho času při mě-
ření.

V souhrnu lze říci, 
že bylo docíleno uspokojivé činnosti regulač-
ního obvodu (obr. 9). Vřazením tlumivky bylo 
dosaženo velkého zlepšení vlastností brzdy 
v tom smyslu, že se ve většině pracovních 
bodů chovala jako nekmitavá.

Závěr

Popsaný a realizovaný způsob řešení regu-
lace je funkční, přestože po teoretické stránce 
neobvyklý. Téměř jedinou jeho nevýhodou je 
pomalý regulační pochod, jehož pomalost ale 
při daném laboratorním použití a charakteru 
experimentů není na závadu. Regulátor nao-
pak přinesl nové možnosti proměřování cha-
rakteristik spalovacího motoru. Podrobněji 
bylo výsledné řešení představeno na konfe-
renci STČ 2010 [2].

Obr. 8. Uživatelské ovládací rozhraní regulátoru se zobrazením a 
ovládáním vybraných hodnot
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Obr. 7. Princip funkce převodníku/regulátoru budicího proudu (roz-
sah napětí 0 až 5 V odpovídá 0 až 100 % doby sepnutí tranzistoru; 
protože se připojuje indukční zátěž, bude časový průběh proudu ve 
skutečnosti komplikovanější) 
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Obr. 9. Záznam vybraného regulačního pochodu (je patrné pomalé 
klesání otáček soustrojí zásahem I regulátoru) 
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