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ABSTRAKT 
Práce vznikla na základě poţadavku vytvoření mikročerpadla pro umělé srdce s pouţitím 

vhodného typu elektrického pohonu. Jedná se o interdisciplinární spolupráci FSI Brno, Ústavu 

Fluidního inţenýrství Viktora Kaplana, FEKT Brno, Ústavu Výkonové elektroniky a 

v neposlední řadě lékařů z kardiologického centra nemocnice U svaté Anny v Brně. FSI Brno 

dodala mechanické řešení mikročerpadla, FEKT Brno řešilo pohonnou část a kardiologické 

centrum dodávalo znalosti lidské anatomie. Práce se zabývá návrhem, vytvořením a otestováním 

různých typů mikročerpadel pro medikamentózní účely. Jsou navrţeny různé způsoby řešení 

pohonu mikročerpadla, jeho konstrukce a způsob fungování. Práce má především experimentální 

charakter a je zde do značné míry podpořen kreativní přístup při vytváření různých návrhů 

řešení. Bylo vytvořeno několik návrhů mikročerpadel s různými typy pohonů (stejnosměrný 

motor, hybridní krokový motor, piezomotory). Nakonec byl z technických a ekonomických 

důvodů vybrán nejvhodnější typ pohonu a byl vytvořen funkční prototyp dvojčinného čerpadla a 

byly otestovány jeho vlastnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
This doctoral thesis originated as a requirement of micropump for artificial heart with 

using a suitable type of electric drive. It is an interdisciplinary cooperation of FSI Brno, 

Department of Fluid Engineering of Viktor Kaplan, FEKT Brno, Department of Power 

Electronics and finally the doctors from Cardiology Medical Center in St. Ann’s Hospital. FSI 

Brno made mechanical solutions of micropump, FEKT Brno solved electric drive and 

Cardiologic Medical Center gave the knowledge of human anatomy. Work deals with design, 

creation and testing of various types micropumps for medicamentous using. In this thesis was 

suggested various solutions of electric drive for micropump, its structure and function. Work is 

primarily experimental in nature and is heavily supported by a creative approach in creating a 

variety of proposed solutions. Several proposals of micropump have been made with different 

types of electric drives (DC motors, hybrid stepper motor, piezomotors). Finally, from the 

technical and economical point of view was chosen the most suitable type of electric drive and it 

was created a functional prototype of the double-action pump and its properties were tested. 

 

 

 

 



KLÍČOVÁ SLOVA 
Hybridní krokový motor; mikročerpadlo; piezomotor; stejnosměrný motor; umělé srdce 

 

 

 

 

 

KEYWORDS 
Hybrid stepper motor; micropump; piezomotor; DC motor; artificial heart 

 



SEZNAM PUBLIKACÍ 
ONDRÁK, T. Mikročerpadlo pro účely medikamentózní terapie. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2010. 150 s. Vedoucí 

disertační práce doc. Ing. Josef Koláčný, CSc. 

 

ONDRÁK, T. Návrh mikročerpadla s piezoLegs motorem. Brno: FEKT VUT v Brně, 

Konference EPVE 2009. 6 s. 

 

ONDRÁK, T. Piezomotor peristaltického mikročerpadla pro účely medikametózní terapie. 

Brno: FEKT VUT v Brně, Konference EPVE 2008. 6 s. 

 

ONDRÁK, T. PAZDERA, I. PiezoWave motor. Brno: FEKT VUT v Brně, Konference 

EPVE 2008. 4 s. 

 

ONDRÁK, T. Piezomotor peristaltického mikročerpadla pro účely medikamentózní 

terapie. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních 

technologií, 2008. 22 s. Vedoucí pojednání prof. Ing. Jiří Skalický, CSc. 

 

ONDRÁK, T. Učení neuronových sítí. Brno: VUT Brno, Konference EPVE 2006 6s.  

ISBN 8021432861. 

 

ONDRÁK, T. Principle of training artificial neural networks using backpropagation 

algorithm. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních 

technologií, 2007 In Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007 Volume 3.  

ISBN 97880214344097.  

 

KISELYCHNYK, O.; KOLÁČNÝ, J.; BURYAN, S.; ONDRÁK, T. Energeticky úsporná 

interaktivní automatická regulace vodního čerpadla. Elektrorevue Internetový časopis 

(http://www.elektrorevue.cz), 2007, roč. 207/24, č. 207/2419.6.2007, s. 241 (11 s.) 

ISSN 12131539. 

 

PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; ONDRÁK, T. Průmyslové čerpadlo s magnetickými 

ložisky. Brno: FEKT VUT v Brně, Konference EPVE 2008 s. 24-27. ISBN: 978-80-7204-603-4. 

 

PAZDERA, I.; ONDRÁK, T.; MINÁRIK, V. Automatization of the ballistic locker. Brno: 

FEKT VUT v Brně, Konference EPVE 2008 s. 28-32. ISBN: 978-80-7204-603-4. 

 

ŘEŠENÉ GRANTOVÉ PROJEKTY 
FRVŠ 2681/G1 – Moderní řízení servopohonů s indukčními motory. Zahájení: 01.01.2008, 

ukončení: 31.12.2008, hlavní řešitel.  

 

 

 

 

 

 



PRODUKTY 
ONDRÁK, T.; KOLÁČNÝ, J.; ONDRŮŠEK, Č.: Piezomotor pro mikročerpadlo; Funkční 

vzorek pohonu s piezomotorem pro mikročerpadlo. Laboratoře El. pohonů UVEE. (funkční 

vzorek). 

 

 

ONDRÁK, T.; KOLÁČNÝ, J.; ONDRŮŠEK, Č.: DC motor pro mikročerpadlo; Funkční 

vzorek pohonu s DC motorem pro mikročerpadlo. Laboratoře El. pohonů UVEE. (funkční 

vzorek) 

 

ONDRÁK, T.: Robot na testování kloubů; Funkční vzorek robot na testování umělých 

kloubů. FSI. (funkční vzorek) 

 

ONDRŮŠEK, Č.; PAZDERA, I.; MINÁRIK, V.; ONDRÁK, T.: AUZ- 2002; Automatizace 

univerzálního závěru balistických měřidel AUZ-2002. Prototypa a.s.. (prototyp) 

 

HEJKRLÍK, J.; JOSEF, K.; CIPÍN, R.; VONDRUŠ, J.: Y/D spouštěč; Reverzibilní spouštěč 

asynchronního motoru s rozběhem Y/D. Laboratoř elektrických pohonů B3/312, Ústav výkonové 

elektrotechniky a elektroniky, Technická 8, Brno. (funkční vzorek) 

 

 

ŠKOLENÍ 
Maxon motor EPOS P Training on November 6

th
/7

th
 at Uzimex Praha 2008  

 

Maxon motor EPOS + EPOS 2 Training on November 10
th

/11
th

 at Liberec 2009  



 

PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, ţe disertační práci na téma Mikročerpadlo pro účely medikamentózní terapie 

jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího disertační práce a s pouţitím odborné 

literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny 

v seznamu literatury na konci práce. 

Jako autor uvedené disertační práce dále prohlašuji, ţe v souvislosti s vytvořením této 

disertační práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným 

způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení 

ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně moţných 

trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení § 152 trestního zákona č. 140/1961 Sb. 

       

V Brně dne  ……………………………           Podpis autora ……………………………….. 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkuji vedoucímu disertační práce doc. Ing. Josefu Koláčnému, CSc. za účinnou meto-

dickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé disertační práce. 

Dále děkuji kolegům z FSI Brno za odbornou technickou konzultaci v oblasti fluidního 

inţenýrství a za praktickou pomoc při sestavování prototypu mikročerpadla. Děkuji také  

Ing. Huzlíkovi za pomoc při měření hydrodynamických veličin a Ing. Jandovi za pomoc při 3D 

skenování.  

 

V Brně dne  ……………………………           Podpis autora ……………………………….. 

 

 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    

 8 

 

 

OBSAH 

CÍLE DISERTACE .................................................................................................................................... 10 

1 ÚVOD ....................................................................................................................................................... 11 

2 MIKROČERPADLO S PIEZOMOTOREM........................................................................................ 13 

2.0.1. Piezomateriál ......................................................................................................................... 13 

2.1. NÁVRH ČERPADLA S PIEZOLEGS MOTOREM......................................................................... 19 

2.1.1. Motor typu PiezoLEGS ...................................................................................................... 19 

2.1.2. Řízení PiezoLEGS motoru ................................................................................................. 22 

2.1.3. Měření na piezoLEGS motoru ............................................................................................ 26 

2.1.4. Dvojčinné pístové čerpadlo se zatopeným piezoLEGS motorem ...................................... 31 

2.1.5. Závěr ................................................................................................................................... 32 

2.2. NÁVRH ČERPADLA S PIEZOWAVE MOTOREM....................................................................... 33 
2.2.1. Motor typu PiezoWAVE .................................................................................................... 33 

2.2.2. PiezoWave motor z elektrického hlediska .......................................................................... 35 

2.2.3. Měření na piezoWave motoru ............................................................................................ 38 

2.2.4. Analýza rychlosti pohybů PiezoWave motoru ................................................................... 40 

2.2.5. Čerpadlo s piezoWave motorem ......................................................................................... 51 

2.2.6. Závěr ................................................................................................................................... 53 

3 MIKROČERPADLO S KROKOVÝM MOTOREM .......................................................................... 55 

3.1. NÁVRH ČERPADLA S KROKOVÝM MOTOREM......................................................................... 60 

3.1.1. Lineární aktuátor Haydon poháněný krokovým motorem .................................................. 60 

3.1.2. Microstep Controller R256 ................................................................................................. 63 

3.1.3. Jednočinné pístové čerpadlo s lineárním aktuátorem Haydon ........................................... 65 

3.1.4. Závěr ................................................................................................................................... 66 

4 MIKROČERPADLO PRO UMĚLÉ SRDCE SE STEJNOSMĚRNÝM MOTOREM .................... 67 

4.1. NÁVRH ČERPADLA SE STEJNOSMĚRNÝM MOTOREM S PERMANENTNÍMI MAGNETY.............. 68 

4.1.1. Obecné vlastnosti stejnosměrných motorků typu Maxon ................................................... 68 

4.1.2. Stejnosměrné motory A-max .............................................................................................. 69 

4.1.3. Lineární převodovka Maxon GP 22 S ................................................................................ 72 

4.1.4. Řídící jednotka polohy EPOS P 24/5 ................................................................................. 74 

4.1.5. Čerpadlo s A-max motorem a kuličkovým šroubem .......................................................... 76 

4.1.6. Závěr ................................................................................................................................... 79 

5 ČERPADLO PRO UMĚLÉ SRDCE ..................................................................................................... 80 

5.1. STAVBA SRDCE ...................................................................................................................... 81 

5.1.1. Pravá předsíň ...................................................................................................................... 81 

5.1.2. Pravá komora ...................................................................................................................... 82 

5.1.3. Levá předsíň ....................................................................................................................... 82 

5.1.4. Levá komora ....................................................................................................................... 82 

5.1.5. Nutritivní oběh srdce .......................................................................................................... 82 

5.1.6. Velikost srdce a jeho uloţení .............................................................................................. 82 

5.1.7. Práce srdce .......................................................................................................................... 83 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    

 9 

 

 

5.1.8. Řízení srdeční činnosti ....................................................................................................... 84 

5.1.9. Technické analogie srdce ................................................................................................... 84 

5.2. 3D TISK .................................................................................................................................. 84 

5.2.1. Technologie 3D tisku ......................................................................................................... 85 

5.3. 3D ZSCANNER ....................................................................................................................... 88 

5.3.1. Princip triangulace .............................................................................................................. 88 

5.4. PRAKTICKÁ VÝROBA DVOJČINNÉHO PÍSTOVÉHO ČERPADLA S A-MAX MOTOREM ................ 89 

5.5. PROGRAM .............................................................................................................................. 92 

5.6. MĚŘENÍ .................................................................................................................................. 92 

5.6.1. Měření elektrických veličin ................................................................................................ 92 

5.6.2. Hydrodynamické měření .................................................................................................... 95 

5.6.3. Chyby a nejistota měření .................................................................................................. 102 

5.6.3.1 Přesnost a chyby měření .................................................................................................... 102 

5.6.3.2 Nejistoty měření ................................................................................................................ 104 

5.6.3.3 Zdroje nejistot .................................................................................................................... 105 

5.6.3.4 Standardní nejistota uA – přímé měření jedné veličiny ...................................................... 106 

5.6.3.5 Standardní nejistota uB - přímé měření jedné veličiny....................................................... 107 

5.6.3.6 Kombinovaná standardní nejistota uC – přímé měření ...................................................... 107 

5.6.3.7 Standardní nejistota uA – nepřímé měření .......................................................................... 107 

5.6.4. Výpočet nejistoty měření pro měrnou energii čerpadla .................................................... 108 

6 ZÁVĚR ................................................................................................................................................... 111 

LITERATURA ......................................................................................................................................... 114 

SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ ............................................................................ 118 

PŘÍLOHY ................................................................................................................................................. 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    

 10 

 

CÍLE DISERTACE 

Cílem této práce bylo navrhnout vhodný typ pohonu pro mikročerpadlo umělého srdce. FSI 

Brno, Ústav Fluidního inţenýrství Viktora Kaplana, ve spolupráci s kardiologickým centrem 

nemocnice U svaté Anny, zadal řešiteli poţadavek na výběr vhodného typu pohonu pro různé 

typy mikročerpadel. Čerpadla pracují s několika principy pohybu a moţnostmi vyuţití. Na 

základě poţadavků měl být vybrán vhodný typ pohonu a napsán řídící program se speciálním 

algoritmem pohybu. Výběr pohonu byl podmíněn těmito hlavními poţadavky: velká rychlost 

pohybu pístu, dlouhá ţivotnost, malé geometrické rozměry, velká výtlačná síla, spolehlivost, 

moţnost ponoření pohonu do kapaliny (krve), plynulost chodu s poţadavky na specifický 

algoritmus pohybu (tep srdce), autonomnost napájení, účinnost celého systému, omezení 

proudových nárazů, elektromagnetická kompatibilita a chlazení. Součástí řešení je poţadavek na 

odzkoušení prototypu a realizaci měření hydrodynamických veličin (tlak, měrná energie…) a 

veličin elektrických (proud, rychlost, poloha…). 

 

Cíle se dají shrnout do následujících bodů: 

 

 Návrh typů pohonů v závislosti na principu čerpadla a na základě specifických poţadavků 

 Výběr vhodného typu pohonu pro výrobu prototypu 

 Výroba prototypu 

 Aplikace pohonu do prototypu 

 Naprogramování pohonu na algoritmus pohybu lidského srdce 

 Otestování funkčnosti mikročerpadla 

 Měření hydrodynamických a elektrických veličin 
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1 ÚVOD 

Téma disertační práce vzniklo v souvislosti s poţadavkem na kreativní výběr elektrického 

pohonu pro speciální typy mikročerpadel slouţící v lékařství pro medikamentózní terapii. Během 

spolupráce s FSI Brno, Ústavem Fluidního inţenýrství Viktora Kaplana se výběr soustředil na 

mikročerpadlo určené pro umělé srdce s těmito poţadavky: 

 Rychlost pohybu pístu v rytmu tepu srdce 

 Dlouhá ţivotnost 

 Malé geometrické rozměry 

 Relativně velká variabilní, softwarově řízená výtlačná síla 

 Vysoká spolehlivost chodu 

 Moţnost ponoření pohonu do kapaliny (krve) 

 Plynulost chodu s poţadavky na tepový algoritmus srdce 

 Autonomnost napájení 

 Vysoká energetická účinnost pohonu 

 Omezení proudových nárazů při reverzaci pohybu pístu 

 Respektování poţadavků elektromagnetické kompatibility 

 Specifické podmínky chlazení 

Rozmanitost a náročnost jednotlivých poţadavků směřovala k několika návrhům různých 

provedení čerpadla a tím také k odpovídajícím kompatibilním elektrickým pohonům. Díky 

sofistikovanému vyhledávacímu procesu vzniklo několik návrhů mikročerpadel, která je moţné 

pouţít i na jiné aplikace neţ byl původní záměr. 

Vzhledem k předpokládanému interdisciplinárnímu vyuţití dosaţených výsledků této práce 

jsou některé pasáţe uváděny se zjednodušeným vysvětlením funkce některých prvků systému, 

coţ nelze povaţovat za redundantní. Práce si neklade za cíl provést detailní rozbor všech zde 

zmíněných typů pohonů a také není nezbytně nutné prezentovat matematický aparát pouţitý při 

výběrů daných mikropohonů. Hlavní náplní práce je porovnání jednotlivých návrhů 

mikročerpadel včetně jejich pohonů a u některých experimentální ověření jejich vlastností 

v reálných podmínkách. Krédem je interdisciplinární přístup k řešení této problematiky spojené 

s konečnou realizací funkčního vzorku na bázi nové technologické výroby. 

V prvním návrhu vznikly dvě verze mikročerpadel vyuţívající lineárního pohybu 

piezomotoru, který vyuţívá principu kmitání piezoelektrických elementů. Pohledem do nedávné 

historie lze zaregistrovat velký rozvoj této nové technologie, jejíţ kreativní vývoj zejména 

v komerční fázi trvá dodnes. Piezoelektrické motory pracují na odlišném principu neţ 

elektromagnetickém, se kterým se setkáváme v součastné době nejčastěji. Jejich podstatou je 

přeměna elektrické energie na mechanickou prostřednictvím opačného piezoelektrického jevu. 

Stator je tvořený piezokeramickým elementem se specifickými geometrickými a materiálovými 

parametry. Působením elektrického pole, odpovídajícího kmitočtu, se vyvolají deformace 

piezomateriálu a povrchové částice statoru se začnou pohybovat po eliptické dráze. Generovaná 

postupná elastická vlna se mechanickým třením přenáší na pohyb s lineárním nebo rotačním 

výstupem. Mezi výhody piezoelektrických motorů patří:  

 Snadné řízení pohybu 

 Jsou samosvorné s relativně velkým brzdným momentem 

 Velmi přesné polohování 

 Malá hmotnost a geometrické rozměry 
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 Pokračující trend miniaturizace 

 Pozitivní hodnocení z hlediska EMC 

 

Relativně nevýhodné je: 

 Pouţití speciálního elektrického budícího obvodu 

 Komerční nabídka je orientována pouze na malé momenty 

Technické zhodnocení tohoto typu pohonu se jeví jako nadějné pro medicínské aplikace, např. 

dávkování léků pacientům. 

Druhý návrh je spojen s elektromagnetickým principem hybridního krokového motoru, 

povaţovaného za speciální druh synchronního motoru. Základním principem je interakce mezi 

proudově buzenou statorovou cívkou a magnetickým polem permanentního rotorového magnetu. 

Úspěšná aplikace je v těch případech, kde se vyţaduje přesné polohování s větším momentem 

(mechatronika, robotika, regulační technika apod.). Svými vlastnostmi je předurčen k přesnému 

medikamentóznímu dávkování větších objemů (hmotností). 

Třetí návrh je spojen se stejnosměrným motorem buzeným permanentními magnety, dobře 

řiditelným s momentovou charakteristikou vhodnou pro funkční prototyp dvojčinného srdečního 

mikročerpadla. Této variantě je v práci věnována největší pozornost. 
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2 MIKROČERPADLO S PIEZOMOTOREM 

2.0.1. Piezomateriál [2][8][9][11][12] 

 

Piezoelektrický jev (z řeckého piezein – tlačit): schopnost krystalu (piezomateriálu) 

generovat při deformaci (tah, tlak, ohyb, krut) elektrické napětí (popřípadě jev opačný, kdy se 

krystal při piezoelektrickém jevu deformuje). 

Piezoelektrické látky jsou zvláštní skupinou dielektrik, ve kterých se vyskytuje piezoelektrický 

jev, který v obecné poloze vnímáme jako schopnost krystalu generovat elektrické napětí vlivem 

mechanické deformace, popř. jeho vratnou funkci. Nejznámější piezoelektrickou (PE) látkou je 

monokrystalický křemen (křišťál). Vznik tohoto fenoménu si vysvětlujeme jako posun iontů 

opačných nábojů v krystalické mříţce vlivem deformace. Tento pohyb elektrických těţišť 

záporných a kladných iontů (v nezdeformovaném krystalu jsou těţiště sesouhlasena) způsobí 

vzájemné vzdálení a na určitých plochách krystalu vzniká elektrické napětí. Při obráceném 

postupu PE jevu působí pole posunutí iontů opačným směrem vedoucí k deformaci krystalu. 

 

Obr. 2.1 Generování elektrického napětí deformací piezomateriálu. Převzato z [11] upraveno 

autorem. 

 

Obr. 2.2 Deformace piezomateriálu elektrickým napětím. Převzato z [11] upraveno autorem. 

Polarizace jakéhokoliv dielektrika je spojena s jeho určitou deformací a je nazývána 

elektrostrikcí (neexistuje opačný jev). Na rozdíl od elektrostrikce lze pozorovat vznik PE jevu 

pouze u některých látek se specifickou krystalovou strukturou a velikost elastické deformace je 

úměrná velikosti intenzity přiloţeného elektrického pole. Současně s PE jevem je pozorovatelná i 

elektrostrikce, jejíţ deformace je řádově menší neţ piezoelektrická a tudíţ vzhledem k principu 

piezomotoru nepouţitelná. 

Krystalické látky patří do skupiny anizotropních, které vykazují v různých směrech proměnné 

vlastnosti. PE polarizaci lze u těchto látek vyvolat deformací krystalu tlakem, tahem, ohybem,  
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střihem nebo jejich kombinací. V daném rozmezí velikostí intenzit elektrického pole je PE 

deformace lineárně závislá na intenzitě a právě tato oblast je v technice nejvíce vyuţívaná. 

Přírodní piezoelektrické materiály 

Křemen: nejpouţívanější přírodní materiál, chemickým sloţením je kysličník křemičitý, 

v přírodě se nachází v několika modifikacích, pro PE účely se nejčastěji pouţívá nízkoteplotní 

křemen (v přírodě se nachází jako čistý křišťál, nebo v barevných odrůdách jako fialový ametyst 

a ţlutá záhněda), pro technické aplikace výhradně křišťál. 

Dále jsou to: turmalín, vinány, Seignetova sůl, síran lithitý, fosforečnany, germanium atd. 

Keramické PE materiály  

Titaničitan barnatý: tvoří základ celé skupiny materiálů, ale pro svoje negativní vlastnosti se 

v aplikacích vyskytuje velmi zřídka. 

Niobičnan: sodný a olovnatý, čistý nemá PE vlastnosti a proto se iont Na dotuje jiným iontem. 

 

Obr. 2.3 Krystalická struktura keramického piezomateriálu, převzato z [11] upraveno 

autorem. 

 Charakteristické vlastnosti 

Je-li PE element namáhán elektricky (přiloţeným napětím), mění své rozměry. Je-li namáhán 

mechanicky (tlakem, střihem, ohybem), generuje elektrický náboj a nejsou-li odpovídající 

elektrody zkratovány, můţeme na nich měřit napětí. Piezokeramika nabízí jednu či druhou 

vlastnost (nebo obojí) a je schopná generovat velmi vysoké napětí. To ji činí kompatibilní se 

současnou generací přístrojů co do kompaktnosti, spolehlivosti, robustnosti a výkonnosti. 

 

Obr. 2.4  Základní druhy PE jevu : a) podélný, b) příčný, c) střiţný, převzato z [6] upraveno 

autorem. 

 

 

 
Ionty 02 

 
Dvojmocný iont kovu: olovo, sodík, barium 

 
Čtyřmocný iont kovu: titan, niob 
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Piezoefekt  vykazují přírodní materiály (křemík, turmalín, sůl Rochelle atd), je však velmi 

malý a proto byla vyvinuta polykrystalická ferroelektrická keramika (PZT) s vylepšenými 

vlastnostmi. PZT materiály jsou dosud nejčastěji pouţívány pro konstrukci aktuátorů. 

Vztahy mezi přiloţenými silami a výslednými odezvami závisí na: 

 Piezoelektrických vlastnostech pouţité keramiky. 

 Rozměrech (objemu) a tvaru. 

 Směru elektrického a mechanického působení. 

Na Obr. 2.5 PE elementu jsou vyznačeny klasické tři osy 1, 2, 3 navzájem kolmé (analogické 

X, Y, Z). 

 

Obr. 2.5 Orientace os mechanického namáhání a polarizace, převzato z [6] upraveno 

autorem. 

Na Obr. 2.5 jsou vyznačeny směry a osa 3 paralelní během procesu polarizace keramiky. 

Tento směr se stanovuje při výrobě vysokým DC napětím přiloţeným na dvě elektrody při 

aktivizaci materiálu. Polarizační vektor „P“ je vyznačen s polaritou směřující od kladné k záporné 

elektrodě. V dalším postupu jsou polarizační elektrody později odstraněny a nahrazeny 

elektrodami vloţenými na druhý pár ploch. V tomto případě osa 3 není změněna, ale je nadále 

paralelní k elektrodám na sledovaném elementu. 

PE koeficienty s dolními dvojitými indexy označují elektrické a mechanické veličiny. První 

index souvisí se směrem elektrického pole spojeného s přiloţeným napětím nebo vzniklým 

nábojem. Druhý index souvisí s mechanickým tlakem nebo rázem. Několik PE materiálových 

konstant můţe být označeno v pořadí dalším indexem značícím mechanické nebo elektrické 

mezní podmínky. Jsou to T, E, D, S značící: 

T….konstanta tlaku,  E….konstanta pole (obvod nakrátko),  D….konstanta elektrického 

posunu (otevřený obvod),  S….konstanta napětí. Pro ilustraci je uváděn příklad K
T

3 vyjadřuje 

relativní dielektrickou konstantu (K), měřenou ve směru polarizace 3. 

„d“ konstanta  

PE konstanty vztahující se k mechanickému namáhání způsobovaného přiloţeným 

elektrickým napětím jsou označovány napěťovými konstantami nebo „d“ veličiny. Jednotky jsou 

pak vyjádřeny jako m/m, m/V, V/m. 

d = vyvozované mechanické napětí / přiloţené elektrické pole  

Je uţitečné vědět, ţe velikost dij konstant vypovídá o velikosti mechanického posunutí, které 

jsou obvykle uváděny v souvislosti s čidly pohybu v elektromechanických zařízeních. Obráceně 
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koeficient můţe být také vnímán jako odpovídající náboj na elektrodách ku pouţitému 

mechanickému tlaku. 

d33 je pouţito v případě, kdy síla působící ve směru osy 3 (podél polarizační osy) a je vázána 

na tutéţ plochu, ze které je snímán náboj, viz Obr. 2.6. 

 

Obr. 2.6 Snímání náboje na PE elementu, převzato z [6] upraveno autorem. 

d31  je pouţito v případě, kdy náboj je soustředěn na stejné ploše, ale síla působí posunutá o 

devadesát stupňů oproti polarizaci. Obr. 2.7. 

 

Obr. 2.7 Snímání náboje při posunutém působení síly, převzato z [6] upraveno autorem. 

d15  vypovídá o tom, ţe náboj je soustředěn na elektrodách, které jsou posunuté o devadesát 

stupňů oproti původnímu pólování elektrod, a také ţe dochází k mechanickému namáhání 

střihem. Obr. 2.8. 

 

Obr. 2.8 Snímání náboje při namáhání střihem, převzato z [6] upraveno autorem. 

Jednotky pro dij koeficienty jsou společně vyjádřeny jako [coulomb/m
2
/N/m

2
]. Je-li 

aplikovaná síla rozloţena tak, ţe plně pokrývá plochu elektrod (nebo kdyţ je jen částí celkové 

plochy elektrody), pak koeficient můţe být definován v termínu změny jednotky plochy na 

jednotku síly, coulomb/N. Tyto dij koeficienty jsou uţitečné i v případě, kdy generované náboje 

jsou snímány např. u akcelerometrů. 

„g“ konstanty 

PE konstanty vztahující se k elektrickému poli generovanému mechanickým namáháním jsou 

také nazývány napěťové konstanty nebo „g“ koeficienty v jednotkách [V/m/N/m
2
] . 

g = otevřený obvod elektrického pole/aplikované mechanické namáhání 
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Výstupní napětí se získá vynásobením vypočítaného elektrického pole tloušťkou keramiky 

mezi elektrodami. 

„33“ index: značí, ţe obě veličiny, elektrické pole a mechanický tlak, působí podél polarizační 

osy. Obr. 2.6. 

„31“ index: značí, ţe tlak působí v pravém úhlu na polarizační osu, ale napětí se objevuje na 

stejných elektrodách jako v případě „33“. Obr. 2.7. 

„15“ index: značí, ţe namáhání ve střihu a výsledné elektrické pole jsou kolmé na osu 

polarizace. Obr. 2.8. 

„gij“ konstanty se týkají výstupního vysokého napětí v souvislosti s čidly. 

Ačkoliv „g“ koeficient je nazýván napětový je nutno upřesnit, ţe „gij“ je poměr deformace ku 

hustotě náboje s jednotkami m / m / Coulomb / m
2 

.  

Dielektrická konstanta  

Relativní dielekrická konstanta K je poměr permitivity materiálu ε ku permitivitě vakua εο   

v běţných podmínkách . 

Kapacita 

Zatímco relativní dielektrická konstanta je vyloţeně vlastnost materiálu, kapacita je veličina 

závislá na druhu materiálu a jeho  rozměrech.  

t

AK
C o ..  (2.1) 

Kde A je povrchová plocha elektrod,  εο = 8,9.10
-12

 F/m, t je tloušťka jednotlivých elektrod, 

jednotkou kapacity je Farad. 

K3:  vztaţena ke kapacitě mezi původně pólovanými elektrodami. 

K1: vztaţena ke kapacitě mezi druhým párem elektrod přiloţených po odstranění pólujících 

elektrod za účelem střihového buzení. 

Při frekvencích daleko niţších neţ rezonanční jsou PE keramická čidla v podstatě kapacitní, 

v důsledku čehoţ napěťové koeficienty gij jsou vztaţeny ke koeficientům nábojů  dij  dané Ki , 

kapacitě C, napětí V vztaţené k náboji Q. Odpovídající rovnice jsou: 

 

VCQ .  (2.2) 

33333 .. gKd o

T   (2.3) 

31331 .. gKd o

T   (2.4) 

15315 .. gKd o

T   (2.5) 

 

Vazební  koeficienty 

Elektromechanické vazební koeficienty k33 , k31 , kp  a k15 popisují konverzi energie 

keramickým elementem z elektrické na mechanickou a naopak. Poměr vázané konvertované 

energie jednoho druhu (mechanické nebo elektrické) ku vstupní energii druhého druhu (elektrické 

nebo mechanické) je definována jako kvadrát vazebního koeficientu k . 
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Dolní indexy označují vztaţné směry elektrických, mechanických veličin a druhem pohybu. 

Mohou být spojeny s vibračními módy konkrétních jednoduchých profilů čidel.  

K31 je vztaţen na delší tenký element (tyč, pásek, prut) s párovými elektrodami na podélných 

ploškách polarizovaných ve směru tloušťky, kmitajících podélně s prodluţováním a zkracováním.   

Kp značí dvojici mechanické a elektrické energie v tenkém diskovém mezikruţí, 

polarizovaném ve směru tloušťky a kmitající radiálně tendencí prodluţování a zkracování. 

K15  popisuje přeměnu energie v tloušťce materiálu při namáhání typu střih. 

Tyto koeficienty jsou definovány v poměrech energií, a tudíţ jsou bezrozměrné. 

 

Modul pruţnosti v tahu (Young’s modul) 

Tak jako všechny pevné látky, má PE keramika mechanickou tuhost popisovanou 

v anglosaské literatuře jako Youngův modul, který je vnímán jako poměr tlaku (síla na jednotku 

plochy) ku deformaci (změna délky na jednotku délky). Poněvadţ mechanické namáhání PE 

materiálu vytváří elektrickou odezvu, která je v relaci s velikostí deformace, jsou hodnoty tohoto 

modulu s elektrodami nakrátko menší neţ s otevřeným obvodem. Pro doplnění uveďme, ţe tuhost 

ve směru osy 3 je odlišná od směrů 1 a 2. 

Y
E

33 je poměr tlaku ku deformaci ve směru osy 3 s konstantním polem  E při zkratovaných 

elektrodách. Y
D

33  je ekvivalentní s otevřeným obvodem. Y
E

11 a  Y
D

11 jsou moduly ve směru os 1 

a 2 . Y
E

55 , Y
D

55 jsou poměry tlaku ku deformaci při střihu. Jednotky jsou obvykle udávány v 

[N/m
2
]. Je nutno poznamenat, ţe PE vlastnosti výše popisované jsou definovány pro ideální 

podmínky  měření elektrických i mechanických veličin. Pokud provádíme měření v reálných 

podmínkách, jsou predikované výsledky dosahovány zřídka a reálné okrajové podmínky 

přispívají ke vzniku ztrát např. při stojatých vlnách, rušivých kmitavých módů, kdy dochází 

k nestálosti elektrických a dielektrických odporů.   

Z tohoto hlediska je patrné, ţe konstruktér piezoelektrického motoru musí zváţit velmi mnoho 

moţností a rozhodnout se pro optimální sestavu splňující poţadavky konkrétní aplikace. 

Objemová hmotnost je poměr hmotnosti elementu ku jednotce objemu [kg/m
3
]. 

Faktor ztrát v dielektriku je stanoven jako tangens ztrátového úhlu nebo poměr paralelní 

rezistance ku paralelní reaktanci vyjádřeno v % . 

Mechanický (QM) je poměr reaktance ku rezistanci v ekvivalentním schématu 

(sériový obvod) a reprezentuje mechanické kmitání rezonančního systému.  

Curieho teplota (ve stupních Celsia) je stav materiálu, kdy krystalická struktura se mění 

z nesymetrické (PE) na symetrickou (ne PE). 

Stárnutí PE materiálu je pokus keramického materiálu o zpětný návrat k původnímu stavu 

před polarizací (je logaritmickou funkcí času). Míra stárnutí je definována jako změna parametrů 

materiálu probíhající v časové dekádě např. 1 – 10 dnů, 5 – 50 dnů atd. 

Pyroelektřina. PE materiály jsou také zdrojem elektrického náboje vznikající při změnách 

teploty. Kdyţ se teplota zvyšuje, má objevující se napětí stejnou orientaci jako polarizační napětí. 

Naopak klesá-li teplota, změní se polarita napětí na opačnou oproti polarizačnímu a vytváří se 

depolarizační pole s tendencí degradace stavu polarizace. 

Maximální hodnota elektrického pole dosahovaná při teplotní změně ΔT je dána  
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oK

T
pyroE





.3


  (2.6) 

E (pyro)..…..indukované elektrické pole [V/m]  , α …… pyroelektrický koeficient 

[coulomb/
o
C.m

2
],  Δ Τ.... změna teploty [

o
C],  K3 …..dielektrická konstanta, 

εο ......dielektrická permitivita vakua. 

Pro PZT keramiku je typická hodnota  α ~ 400.10
-6 

[coulomb/
o
C.m

2 
]. 

PE materiál má kryogenní vlastnosti. Koeficient deformace se významně projevuje ve 

sniţování kryogenní teploty a nelze jej zanedbat. 

 

2.1.  Návrh čerpadla s piezoLEGS motorem 
 

2.1.1. Motor typu PiezoLEGS [1][3][4] 
PiezoLEGS motor obsahuje mnoţství piezokeramických hnacích nohou, jejichţ počet závisí 

na konfiguraci daného motoru. Chod motoru vyuţívá synchronizovaný pohyb jeho nohou. Hnací 

noha můţe být povaţována za piezokeramický „bimorph“, který si můţeme představit jako dva 

piezokeramické nosníky s jednou střední a dvěmi vnějšími elektrodami, které jsou vzájemně 

elektricky oddělené. Konstrukce piezoLEGS motoru je na Obr. 2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.9 PiezoLEGS motor 
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Obr. 2.10 Konstrukce piezoLEGS motoru, převzato z [3] upraveno autorem. 

 

 

V tomto ohledu je moţné přiloţením napětí aktivovat kaţdou vrstvu nezávisle na ostatních. 

Obr. 2.11 ukazuje dva způsoby pohybu, prodlouţení, zkrácení a ohyb hnací nohy. Na Obr. 2.11a 

je hnací noha bez napětí. Na Obr. 2.11b je napětí připojeno na pravou stranu nohy. Následkem 

napětí se bude pravá strana zvětšovat a vyvolá ohyb nohy nalevo. Obr. 2.11c znázorňuje napětí 

přiloţené na obě strany. V porovnání s Obr. 2.11a se hnací noha prodlouţila. Obr. 2.11d 

znázorňuje opačný jev neţ je na Obr. 2.11b. Hrot hnací nohy se můţe libovolně pohybovat uvnitř 

určité oblasti, pokud není současně zatíţen. Pro optimální bimorph a pro malou dobu cyklu tvoří 

tato oblast kosočtverec (Obr. 2.12). 

 

 

Obr. 2.11 Princip pohybu, převzato z [3] 

upraveno autorem. 

Obr. 2.12 Oblast pohybu, převzato z 

[3] upraveno autorem. 

 

 

 

 

 

Obr. 2.13 Pohyb piezoLEGS nohy, převzato z [3] upraveno autorem. 
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Ohyb (osa x) a prodluţování/zkracování (osa y) hnacího prvku můţeme zapsat pomocí rovnic 

jako: 

 )()()( 211 tutuktx   (2.7) 

 

 )()()( 212 tutukty   (2.8) 

kde k1 a k2 jsou konstanty závislé na materiálu a rozměrech hnacích elementů. Jestliţe se 

stále opakuje fázový posun napětí na náleţitou stranu hnací nohy, bude se hrot hnací nohy dále 

pohybovat určitou trajektorií uvnitř dané oblasti. Například elektrická napětí u1 a u2 jsou 

přivedeny na hnací nohu, jejíţ konec se bude pohybovat napříč kosočtverce. 

 

Obr. 2.14 Dvouvrstvý bimorph 

Vychýlení x (Obr. 2.14) daného bimorphu se dá pomocí napájecího napětí u(t) vyjádřit: 

)(3
2

2

31 tu
a

l
dx   (2.9) 

Tlačná síla F závislá na napájecím napětí u(t): 

)(75.0 31 tu
l

ga
YdF   (2.10) 

Rezonanční frekvence fR bimorphu je pak: 



Y

l

a
fR 2

16.0  (2.11) 

Parametry l (délka), a (výška), g (šířka) popisují rozměry daného bimorphu. Konstanta d31 je 

piezoelektrická konstanta mechanického namáhání způsobeného přiloţeným napětím. Y je 

konstanta modulu pruţnosti v tahu (Youngův model) a  je hustota materiálu ze kterého je daný 

bimorph vyroben. 

Na základě znalostí hnacího principu motoru vznikne nedynamický model – poloha hnací 

nohy je známa v kaţdém okamţiku. Obr. 2.15 popisuje princip chodu. Tmavě modrý odstín na 

straně hnací nohy reprezentuje přiloţení vyššího napětí. Uvaţujme nyní motor jako dva páry 

hnacích nohou, jeţ pracují nezávisle. Představme si, ţe nohy a a c jsou hnací nohy prvního páru.  
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Tyto nohy pracují synchronně. Obdobně nohám b a d náleţí druhý pár a také pracují synchronně. 

Čtyři charakteristické posloupnosti pohybu jsou zcela rozeznatelné. 

Na Obr. 2.15a jsou hnací nohy prvního páru v uchopovacím reţimu. Pohyb je znázorněn na 

Obr. 2.15a aţ 2.15d. Na Obr. 2.15d jsou hnací nohy prvního páru odblokované. Případně se 

obrátí pořadí z Obr. 2.15d na Obr. 2.15a. Teoreticky by uchopení a uvolnění mohlo téměř trvat 

nekonečně krátkou dobu, ale v praxi se to děje během určité periody. 

a) Pohyb začíná při dotyku obou párů hnacích nohou s 

hnanou tyčí. Nohy prvního páru (a a c) jsou ohnuty 

doleva a nohy druhého páru (b a d) jsou ohnuty 

doprava. 

b) Nohy prvního páru se pohybují nahoru doprava. A 

naopak nohy druhého páru se pohybují dolů doleva. 

To znamená, ţe hnací nohy druhého páru ztratí 

kontakt s hnanou tyčí a tím se bude tyč pohybovat 

stejným směrem jako první pár. 

c) Za určitou dobu hnací nohy změní svůj pohyb. 

Hnací nohy prvního páru se nyní budou pohybovat 

dolů doprava a druhý pár zase nahoru a doleva. 

d) Změna pohybu obou párů hnacích nohou znamená, 

ţe se druhý pár bude opět dotýkat hnané tyče. 

e) Nohy druhého páru se nyní pohybují nahoru 

doprava, zatímco nohy prvního páru se pohybují dolů 

doleva. Důsledkem toho první pár ztratí kontakt s 

hnanou tyčí, která se nyní pohybuje ve směru druhého 

páru. 

f) Za určitou dobu hnací nohy opět změní svůj pohyb. 

Hnací nohy prvního páru se nyní budou pohybovat 

dolů a doprava a druhý pár místo toho nahoru a doleva 

 

Při stále se opakujícím ději bude motor konat 

lineární pohyb. Kroky jsou obvykle dlouhé pouze 

několika tisícin milimetru. Ale při schopnosti motoru 

vykonat 10000 kroků za sekundu se můţe motor 

pohybovat rychlostí i několika centimetrů za sekundu. 

 

2.1.2. Řízení PiezoLEGS motoru [3] 
Z předešlého popisu principu chodu, můţeme vidět, ţe k vytvoření pohybu je zapotřebí dvou 

cyklů. Princip chodu ukazuje, ţe další dva řídící cykly nejsou potřebné, pokud jsou k pohonu 

pouţívány dva nezávislé páry řízených nohou. Na obě strany kaţdé nohy jsou přivedeny úměrně 

fázově posunuté signály. Normální fázový posun je zastaven na 90°, a fázový posun mezi dvěma 

páry řídících nohou je obyčejně 180°. Obr. 2.16 schematicky znázorňuje fázový posun mezi 

řídícím napětím, v tomto případě se sinusovým napětím. Plná čára odpovídá jednomu páru nohou 

přerušovaná čára ostatním. Fázově posunuté napětí je přiváděno do piezomotoru čtyřmi různými 

kabely zapojenými do piezomotoru prostřednictvím PINů Obr.2.16. 

 

Obr. 2.15 Princip chodu motoru, 

převzato z [3] upraveno autorem. 
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Obr. 2.16 Zapojení PINů piezoLEGS motoru, převzato z [3] upraveno autorem. 

 

 

 

Obr 2.17 Fázový posun řídících napětí, převzato z [2][3] upraveno autorem. 

 

Jak je patrné z Obr. 2.17 jsou piezonohy napájeny v párech, přičemţ první pár p1 je sloţen 

z piezonohou A a C a je napájen napětím u1(t) a u2(t), druhý pár p2 z nohou B a D, napájených 

napětím u3(t) a u4(t). Posun nohou v x-ové a y-ové ose lze popsat rovnicemi: 
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,kde k1 a k2 jsou konstanty závislé na materiálu a rozměrech hnacích elementů. 

Pohyb nohou bude eliptický, pouţijeme-li sinusové napájecí napětí: 

)),(2/3)(sin()(
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)),(2/)(sin()(

)),(sin()(

1

3

2

1
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 (2.13) 

, kde  (rad) je úhel, A (V) amplituda,  (rad) je fázové posunutí. 

 

Obr. 2.18 Pohyb hnacích nohou v závislosti na napájecím napětí, převzato z [3] upraveno 

autorem. 
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Pomocí osciloskopu byl identifikován průběh řídicího napětí na jednotlivých fázích. 

 
Obr.2.19  Řídicí napětí na fázích 1 a 2 

 

 
Obr.2.20  Řídicí napětí na fázích 1 a 3 

 

Jelikoţ je na obr. 2.19 fázový posun mezi fázemi π/2, jsou těmito fázemi řízeny obě strany 

nohou jednoho páru. Na obr. 2.20 jsou signály pro jednu stranu nohy kaţdého páru, protoţe 

fázový posun je π. 

Z tohoto měření proto vyplývá, ţe fáze 1 a 2 řídí první pár nohou, zatímco fáze 3 a 4 řídí 

druhý pár nohou. 

Řídicí kmitočet demo jednotky je 909Hz. 
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Obr. 2.21 Řídící jednotka a piezoLEGS motorem 

 

2.1.3. Měření na piezoLEGS motoru [55] 

 

2.1.3.1. Závislost rychlosti na síle 
 

Lineární motor typu piezoLEGS byl měřen pomocí tíhové síly F působící na závaţí 

upevněné na piezomotor. Tato tíhová síla působí na závaţí tíhový zrychlením g. Tato síla, která 

působí na závaţí o hmotnosti m se dá vyjádřit jako  

gmF .  (2.1) 

 Rychlost byla měřena digitálním měřícím přístrojem, ale protoţe se rychlost piezoLEGS 

motoru pohybuje pouze v rozmezí od 0,15 - 3,00 mm/s je  nutné určit rychlost z všeobecně 

platného vztahu: 

t

s
v 

 
(2.15) 

,kde s je daná dráha, která byla stále stejná (délka hnané tyče) a mění se pouze doba, za 

kterou ji rotorová hnaná tyč piezomotoru zdolá. Naměřené a vypočtené hodnoty jsou uvedeny 

v tabulce 2.1. 
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Tabulka 2.1 Naměřené hodnoty pro lineární piezomotor - závislost rychlosti na síle 

Měření 
t 

(s) 
m 

(g) 
v 

(mm.s
-1

) 
F 

(N) 

1 3,60 0,0 2,97 0,000 

2 3,84 32,0 2,79 0,314 

3 3,90 62,0 2,74 0,608 

4 4,00 112,0 2,68 1,099 

5 4.50 212,0 2,38 2,080 

6 5,00 262,0 2,14 2,570 

7 5,66 312,0 1,89 3,061 

8 5,80 362,0 1,84 3,551 

9 7,05 412,0 1,52 4,042 

10 9,30 462,0 1,15 4,532 

11 11,70 512,0 0,91 5,023 

12 18,00 562,0 0,59 5,513 

13 27,00 582,0 0,40 5,709 

14 76,40 612,0 0,14 6,004 

 

Příklad výpočtu pro měření číslo 2: 

Pro určení rychlosti vyjdeme z rovnice 2.15 

1mm.s79,2
84,3

7,10 
t

s
v  (2.16) 

 

,kde s je konstantní dráha (10,7mm) a t je doba (s), za kterou ji hnaná tyč piezomotoru urazí. 

Pro výpočet síly se pouţila rovnice 2.14. 

N314,081,91032. 3  gmF  (2.17) 

 

,kde g je tíhové zrychlení a m je hmotnost jednotlivých závaţí. 

 

Naměřené hodnoty jsou dále zpracovány do grafu 2.1. 
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Graf 2.1 Závislost rychlosti na síle při frekvenci 909 Hz 

 

Graf 2.2 Závislost rychlosti na síle při frekvenci 700Hz 

 

2.1.3.2. Přídrţná síla 

Pro zjištění přídrţné síly piezoLEGS motoru se pouţije měření, při kterém je na hnanou tyč 

kladeno závaţí aţ do doby, kdy začne hnaná tyč prokluzovat. Tím je nalezena maximální síla, 

kterou je schopen lineární piezomotor vyvinout ve vypnutém stavu. 

  

Tato maximální síla se dá spočítat z rovnice 2.14. 

N818,681,910695. 3  gmF  (2.18) 

,kde g je tíhové zrychlení a m je hmotnost jednotlivých závaţí. 
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Maximální změřená přídrţná síla, kterou piezoLEGS motor vyvinul, byla 6,818N, to je rozdíl 

zhruba 0,5N oproti údaji udávanému výrobcem (7,3N). Velikost přídrţné síly, je ale velmi závislá 

na velikosti dotaţení přítlačných pruţin, které drţí hnanou tyč na místě a zajišťují dostatečný 

přítlak na hnací nohy. Díky dotaţení přítlačných pruţin je moţné, ţe nastala odchylka 0,5N od 

katalogové hodnoty. 

  

2.1.3.3. Závislost rychlosti na proudu  

 

PiezoLEGS motor má funkční závislost rychlosti na přiváděném proudu. Protoţe je rychlost 

piezoLEGS motoru velmi nízká, vypočteme rychlost z rovnice 2.15, pak se změří procházející 

proud. Zjištěné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 2.2. 

Tabulka 2.2 Naměřené hodnoty pro lineární piezomotor - závislost rychlosti na proudu 

Měření 
t 

(s) 

I v 

(mm.s
-1

) α K (mA) 

1 12,00 12,0 120/1,2 120,0 2,33 

2 10,60 14,0 120/1,2 140,0 2,64 

3 9,55 16,0 120/1,2 160,0 2,93 

4 8,36 19,0 120/1,2 190,0 3,35 

5 7,40 21,5 120/1,2 215,0 3,78 

6 7,09 23,0 120/1,2 230,0 3,95 

7 6,46 26,0 120/1,2 260,0 4,33 

 

Příklad výpočtu pro měření číslo 2: 

Pro výpočet rychlosti pouţijeme rovnici 2.15 

1mm.s64,2
6,10

28 
t

s
v  (2.19) 

 

, kde s je konstantní dráha (28mm) a t je doba za kterou ji hnaná tyč piezomotoru urazí. 

Tyto zjištěné hodnoty jsou dále zpracovány do grafu 2.3. 
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Graf 2.3 Závislost rychlosti na proudu při frekvenci 700Hz 

Měření přineslo velmi zajímavé zjištění, ţe je velmi podstatné na jakou stranu se hnaná tyč 

piezoLEGS motoru pohybuje. Při pohybu zleva doprava, byla zjištěna průměrná rychlost hnané 

tyče 4,99 mm.s
-1

. Pro pohyb zprava doleva bylo provedeno stejné měření se stejnými parametry a 

průměrná rychlost hnané tyče byla 5,69 mm.s
-1

. Proto se všechna měření prováděla pouze pro 

jeden směr a to zleva doprava. 

 

Obr. 2.22 Zjišťování přídrţné síly piezoLEGS motoru 
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Parametry piezoLEGS motoru (Příloha 10): 

 

PiezoLEGS motor 

Rozměry 22 mm x 10.8 mm x 18 mm 

Hmotnost 20 g 

Rychlost 12.5 mm/s 

Frekvenční rozsah 0…2100 Hz 

Přítlačná síla/moment 6.4 N 

Přídrţná síla/moment 7.3 N 

Napájecí napětí 0…42 V 

Rozlišení 10 nm 

Posun o jeden krok 3 m 

Zdvih 35 mm 

Fázová kapacitance při 22°C 430 nF 

Spotřeba 5 mW/Hz 

Teplotní rozsah -20…70°C 

 

2.1.4. Dvojčinné pístové čerpadlo se zatopeným piezoLEGS motorem [56] 

 

Obr.2.23 Čerpadlo s piezoLEGS motorem 

 

Základním prvkem navrhovaného řešení Obr. 2.23 je lineární piezoLEGS motor 1, zatopený 

pracovní kapalinou. Pracovní kapalina můţe být zcela libovolná, ale doporučuje se kapalina málo 

viskózní, kvůli sníţení hodnoty hydraulických ztrát. Pohyblivou část motoru tvoří tzv. hnaná tyč 

3. Princip čerpadla je následující. 

Při pohybu hnané tyče 3 zleva doprava je kapalina nasávána přes sací ventil 4 do prostoru 

levé komory 6 a z pravé komory 6 vytlačována výtlačným ventilem 5 do výtlačného potrubí. 

Nepatrná část kapaliny proteče zprava doleva těsnící spárou 2, která má velmi malou průtočnou 

plochu. Při pohybu tyče nedochází ke kontaktu se statorem v místě těsnící spáry. Hnaná tyč můţe 

být opět ke zvýšení účinnosti opatřena pruţinami a laděna do rezonance s budící sílou. Viz Obr. 

2.24. 
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Obr. 2.24 Čerpadlo s piezoLEGS motorem a pruţinami 

 

 Při protékání kapaliny piezoLEGS motorem můţe nastat problém s udrţením třecí 

přítlačné síly, která zajišťuje správný chod piezomotoru. Při nedodrţení vhodné přítlačné síly 

dochází k prokluzování třecích segmentů a hnané tyče. V takovém případě by musel být motor 

opatřen vlnovcem 7 (Obr. 2.25), aby nedocházelo k protékání čerpané kapaliny motorem. Princip 

čerpadla je stejný jako v předchozím případě. 

 

Obr. 2.25 Čerpadlo s piezoLEGS motorem opatřeným vlnovcem 

 

2.1.5. Závěr 
 

V současné době probíhá mezioborová spolupráce FSI Brno, ústav fluidního inţenýrství 

Viktora Kaplana (návrh čerpadla miniaturních rozměrů) a naší fakulty (návrh elektrického 

piezopohonu). PiezoLEGS motor je měřen a testován z hlediska dlouhodobé funkčnosti, 

dynamických charakteristik, zatěţovacích charakteristik, závislosti na teplotě, vlhkosti atd. 

V dohledné době se očekává nákup nových piezomotorů o vyšších výkonech. Mikročerpadlo 

s piezomotorem by mohlo být úspěšně pouţito pro dávkování léků pacientům na nemocničním 

lůţku či pro přesné dávkování materiálů např. v lékařství, potravinářství, chemickém průmyslu, 

atd. Piezomotor je omezen svou ţivotností, zhruba 100.000 cyklů a menším výkonem, coţ ale 

dostatečně nahrazuje svou velikostí a velmi velkou přesností pohybu. Důleţitým bodem pro tuto 

aplikaci je, ţe piezomotory nevytvářejí elektromagnetické rušení, coţ je velmi důleţité 

v lékařském prostředí, kde se pouţívají velmi citlivé diagnostické a terapeutické přístroje. Pro 

pouţití piezomotorů v aplikaci mikročerpadla je důleţité otestovat hlavně dlouhodobou 

spolehlivost, účinnost piezomotorů, závislost na vlivu vnějšího prostředí, např. teplotě a vlhkosti. 

Piezomotory byly vybrány pro jejich speciální vlastnosti a další vývoj a  
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výzkum mikročerpadla s piezomotorem se musí zaměřit na ponoření piezomotoru do kapaliny a 

otestování změn a porovnání s vlastnostmi naměřenými v rámci této disertační práce. 

Výhody piezomotorů: 

 Větší jmenovitý moment na hřídeli ve srovnání s klasickými motory stejného 

objemu 

 Snadné řízení otáček  

 Velký přídrţný moment v klidovém stavu, který nevyţaduje ţádné přídavné prvky 

 Malý moment setrvačnosti rotoru (pohyblivé tyčinky) 

 Tichý chod 

 Moţnost realizovat miniaturní geometrické rozměry motoru 

 Nevytváření elektromagnetického rušení 

Nevýhody piezomotorů: 

 Nutnost pouţít elektrický budící obvod 

 Obtíţné dodrţení konstantního koeficientu tření mezi rotorem a statorem 

 

2.2.  Návrh čerpadla s piezoWAVE motorem 
 

2.2.1. Motor typu PiezoWAVE [14][15][16][17] 
 

PiezoWave motor byl vyvinut pro zákazníky, kteří potřebují miniaturní motory a vyţadují 

rychlost, přesnost a nízké energetické nároky. Motor byl původně navrţený pro nejrůznější 

aplikace v spotřební elektronice, např. mobilní telefony. Díky velkému výkonu a malým 

rozměrům byl zařazen do mnoha dalších aplikací v různých oblastech elektroniky, např. 

medicínské elektroniky, zabezpečovacích systémů atd. Velkou roli hrají ve výrobě těchto motorů 

i výrobní postupy, které nevyţadují ţádné speciální poţadavky a mohou být vyráběny pomocí 

současných výrobních technologií. Elektronické propojení je velice jednoduché – mohou být 

pouţity dva nízkonapěťové signály v podstatě libovolných tvarů a závislost na frekvenci je velmi 

nízká.  

Motor je sestaven z částí, viz Obr. 2.26 Z konstrukčního hlediska je to rezonanční lineární 

motor s postupnou vlnou. Začneme-li napěťově napájet piezoelementy, budou kmitat 

s nadzvukovou frekvencí (91-93 kHz). Poháněcí podloţky, které jsou pouţívány pro přenos 

pohybu z piezoelementů na hnanou tyč, se začnou pohybovat po eliptických, ne zcela přímých, 

ohybových vlnách v piezoelementech. Poháněcí podloţka je kontaktu s hnanou tyčí pouze během 

poloviny cyklu a proto se můţe hnaná tyč pohybovat jeden krok dozadu či dopředu během 

kaţdého elektrického cyklu. Přítlačná pruţina je pouţívána pro vytvoření třecí síly mezi poháněcí 

podloţkou a hnanou tyčí.  
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a)  

 

 

Obr 2.26 Konstrukce ad a) a rozměry ad b) PiezoWAVE motoru, převzato z [15] upraveno 

autorem. 

 

PiezoWave motor obsahuje dva proti sobě uloţené piezoelementy, které se po přiloţení 

elektrického napětí začnou deformovat a to tak, ţe se začnou vlnit. Protoţe jsou napájeny ze 

zdroje napětí fázově posunutého o 90°, vlny piezoelementů probíhají proti sobě, viz Obr. 2.27. 

 

 

b) 
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Obr. 2.27 Princip pohybu PiezoWAVE motoru, převzato z [14] upraveno autorem. 

 

Pohyb hnané tyče piezoWave motoru je principielně znázorněn na Obr. 2.27. Uprostřed 

kaţdého piezoelementu je umístěna poháněcí podloţka, která se po připojení napájecího napětí 

začne pohybovat po eliptické dráze. Na prvním obrázku se poháněcí podloţka dotýká hnané tyče, 

jejíţ pohyb začíná nabráním hnané tyče poháněcí podloţkou co nejdále vpravo a následným 

tlakem vzniká pohyb hnané tyče směrem doleva. Na druhém obrázku je zachycen okamţik 

odpoutání poháněcí podloţky od hnané tyče a tím ukončení jejího posouvání v rámci jednoho 

cyklu. Poháněcí podloţka se po odpoutání od hnané tyče pohybuje po eliptické dráze (třetí 

obrázek) a vrací se do výchozí polohy, čímţ uzavírá opakující se cyklus. Během jednoho 

pracovního cyklu se hnaná tyče posune o 1µm v závislosti na napájecím napětí a napájecí 

frekvenci. Potřebné tření mezi poháněcí podloţkou a hnanou tyčí určuje přítlačná pruţina. Při 

nedodrţení dostatečného konstantního tření dochází k prokluzu. 

2.2.2. PiezoWave motor z elektrického hlediska [16][17] 
 

Kaţdý piezoelement se skládá ze dvou nezávislých polovin a můţe být ve schématu nahrazen 

dvěma elektrickými kapacitory Obr. 2.28. Celý motor se skládá ze dvou částí, které jsou zapojeny 

paralelně a napájeny ze dvou nezávislých zdrojů. Dva fázově posunuté signály o elektrických 90°  

1. Po aktivaci piezoelementů el.proudem se 

piezoelementy začnou vlnit. Nejdříve se poháněcí 

podloţky pohybují proti hnané tyči, a po 

přitlačení sunou hnanou tyč a vykonávají pohyb 

ve směru vlnění. 2. Jak se vlna pohybuje, poháněcí podloţky 

se pohybují nejdále do leva a sunou hnanou tyč. 

 

3. Poháněcí podloţky se zvedají z hnané 

tyče a vrací se zpátky doprava s vrcholem vlny. 

 
4. Další vlna tlačí poháněcí podloţky zpět 

na hnanou tyč a cyklus začíná znovu. 
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jsou přiváděny do piezoelementů a určují směr posunutí hnané tyče. Motor se pohybuje dopředu 

(mechanický konektor na hnané tyči se vysunuje ven z pouzdra), kdyţ je fáze A relativně 

posunuta o +90° oproti fázi B. Změnu směru provedeme reverzací rozdílu fází. 

Typické napětí pro obě fáze, Umax a zemnění, pro řízení v jednom směru je naznačena na Obr. 

2.29. Je důleţité, aby špičkové fázové napětí nepřesáhlo hodnotu Umax o více neţ +2V a nebylo 

menší, neţ napětí zemnění o -2 V. Tvar časového průběhu vlny fázového napětí neovlivňuje akce 

motoru.  

Samotné piezoelektrické elementy se nacházejí mezi dvěma elektrodami a díky jejich 

dielektrickým vlastnostem tento celek můţeme povaţovat za kondenzátor o kapacitě 50nF. Jako 

kaţdý kondenzátor se i tyto elementy vyznačují parazitní vodivostí a indukčností, ale ty můţeme 

v daném frekvenčním rozsahu zanedbat a tak dostáváme náhradní elektrické schéma motoru 

patrné z Obr. 2.28. Napájecí stejnosměrné napětí je 8V a střídavé napětí přiváděné na fáze o 

frekvenci v rozsahu 90-98kHz má velikost amplitudy 4V a stejnosměrnou sloţku taktéţ 4V. 

Průběhy napětí na fázích jsou vzájemně posunuty o ±90° podle poţadovaného směru pohybu a 

jsou přiváděny do PINů Obr.2.31.  

  
Obr. 2.28 Elektrické schéma 

PiezoWave motoru, převzato z [17] 

upraveno autorem. 

Obr. 2.29 Průběh napájení, převzato z 

[17] upraveno autorem. 

 

 

Obr. 2.30 Piezoelement s přiloţeným fázovým napětím, převzato z [16] upraveno autorem. 
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Obr. 2.31 Zapojení PINů piezoWAVE motoru, převzato z [15] upraveno autorem. 

 

Parametry PiezoWAVE motoru (Příloha 11): 

  
PiezoWAVE motor 

Rozměry 14 mm x 7.2 mm x 4.4 mm 

Hmotnost 0.6 g 

Rychlost 150 mm/s 

Frekvenční rozsah 91000…93000 Hz 

Přítlačná síla/moment 0.15 N 

Přídrţná síla/moment 0.3 N 

Napájecí napětí 0…9 V 

Rozlišení 500 nm 

Posun o jeden krok 1 m 

Zdvih 8 mm 

Fázová kapacitance při 22°C 100 nF 

Teplotní rozsah -20…70°C 
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2.2.3. Měření na piezoWave motoru 
 

Charakteristiky PiezoWAVE motoru udávané výrobcem 

 
Graf 2.4 Závislost rychlosti na frekvenci PiezoWAVE motoru při různém zatíţení, měřené 

při napájení 8V a teplotě 20°C, převzato z [16] upraveno autorem. 

 
Graf 2.5 Závislost rychlosti na frekvenci PiezoWAVE motoru při různém napájecím napětí, 

měřené pro moment 0,1 Nm a teplotě 20°C, převzato z [16] upraveno autorem. 

Řídící charakteristiky PiezoWave motoru 

 
Obr. 2.32 Řídící charakteristika PiezoWave motoru pro fáze A, B a rychlost 1,45mm/s 

Fáze A 

 

Fáze B 
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Obr. 2.33 Řídící charakteristika PiezoWave motoru pro fáze A, B a rychlost 7,79mm/s 

 
Obr. 2.34 Řídící charakteristika PiezoWave motoru pro fáze A, B a rychlost 114,29mm/s 

 

Fáze A 

 

Fáze B 

 

Fáze A 

 

Fáze B 
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Průběhy napájecích napětí motoru PiezoWave byly měřeny digitálním osciloskopem. 

Rychlopohyb má harmonické průběhy o frekvenci 93,6kHz a napětí špička-špička 6,69V. Mezi 

průběhy na jednotlivých fázích je fázový posun asi 90°. U středně rychlého pohybu však dochází 

k napájení po dávkách. Řídící jednotka vygeneruje dva harmonické průběhy o frekvenci 93,5kHz 

s fázovým posunem asi 30° o délce asi šesti period s tím, ţe dochází k velkému tlumení po druhé 

periodě. Tento průběh se opakuje s periodou asi 60µs. Výrobce PiezoWave motoru a řídící 

jednotky však udává dávky o délce např. 80 period se 3-10ms čekací dobou mezi jednotlivými 

dávkami. Pomalý pohyb je napájen harmonickými průběhy o frekvenci 92,6kHz a napětím 

špička-špička o velikosti 8,94V. Mezi napájením jednotlivých fází je fázový posun asi 60°.  

2.2.4. Analýza rychlosti pohybů PiezoWave motoru [10] 
Kromě samotného piezoelektrického motoru výrobce dodává také demo řídící jednotku ve 

dvojím provedení. První variantou je ovladač s elektronikou napájený integrovanou baterií, který 

umoţňuje obousměrný chod motoru třemi různými rychlostmi. Druhou moţností je ovládat 

pohyb motoru pomocí PC demoprogramu. V tomto případě slouţí ovladač jako řídící jednotka 

propojená s PC pomocí sériového rozhraní RS232.  

 

Obr. 2.35 Prostředí demoverze řídícího software PiezoWave motoru 

 

Obr.2.36 Ruční ovladač motoru PiezoWave 

Zpomalení na       Zpomalení na 

pomalou rychlost       střední rychlost 

 

  Dopředný chod       Zpětný chod 
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Záznam pohybů piezoWave motoru byl pořízen rychlokamerou s rychlostí snímkování 100 

snímků za sekundu v reţimu rychlopojezdu bez zátěţe a s 1g, 2g, 5g, 10g a 20g závaţím, 

v reţimu středně rychlého pojezdu bez zátěţe a s 1g, 2g a 5g závaţím, v reţimu pomalého 

pojezdu bez zátěţe a s 1g, 2g, 5g a 10g závaţím. Analýza byla provedena v programu i-Speed 2 

viz Obr.2.37. 

 

Prostředí programu i-Speed 2 

Jedná se o program firmy Olympus umoţňující práci s videozáznamy dodávané ve verzích 

Basic, Advanced a Delux. Mezi základní funkce programu patří:  

 Ovládání kamery 

 Synchronizace více snímacích kamer 

 Stahování záznamů z kamer do PC 

 Úprava kvality a parametrů nasnímaných záběrů 

 Pohybová analýza záběrů 

 Získávání synchronizovaných dat 

 Ukládání záběrů a dat na harddisk  

 

 

Obr. 2.37 Nástrojová lišta programu i-Speed 2 Basic 

Jak je patrné z Obr. 2.37 je program rozdělen na 4 pracovní karty. Karta „Acquire“ slouţí ke 

správě kamer a k zobrazování a ukládání záběrů z nich. Karta „Archive Browser“ slouţí 

k vyhledání uloţených záběrů. Program umoţňuje otevírat videozáznamy ve formátu avi nebo 

sekvence uloţené v podobě obrázků ve formátech bmp, tif a jpg. Karta „Strip View“ slouţí 

k náhledu a porovnávání záběrů z jednoho nebo více video souborů. Poslední karta „Working 

View“ slouţí k samotné analýze pohybů z videozáznamů.  

 

Práce v programu i-Speed 2 Basic 

Data pořízená rychlokamerou obsahují samotný videozáznam ve formátu avi a datový soubor 

typu uda obsahující podmínky snímání (Obr 2.38). 

V kartě „Archive Browser“ vybereme poţadovaný videozáznam a po kliknutí pravým 

tlačítkem myši vybereme z nabídky „Open in Working View“. Záznam se otevře v kartě 

„Working View“. Dále budou podrobněji rozebrány poloţky této karty potřebné k analýze 

rychlosti motoru PiezoWave.   
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Obr. 2.38 Parametry záznamu pohybu motoru PiezoWave pomalého pojezdu s 5g závaţím 

Přehrávání záznamu 

Jak je patrné z ovládacích prvků na Obr. 2.39, lze záznam z rychlokamery běţně přehrávat 

nebo posouvat po jednotlivých snímcích. V rámečku „Control“ je vhodné vybrat jednotlivé 

časové úseky, při kterých budeme provádět měření pomocí záloţek. Dále lze nastavit rychlost 

přehrávání záznamů, určit souřadnice vybraného bodu na zvoleném snímku a v rámečku 

„Information“ získat informace o čase a čísle daného snímku a o rychlosti snímání resp. době 

trvání jednoho snímku. Pomocí tlačítek umístěných v pravém horním rohu Obr. 2.39 lze 

zoomovat a určit střed pohledu na daný snímek.  

 

Obr. 2.39 Ovládání přehrávání záznamů a jeho pozice na obrazovce 

Úprava světelných úrovní záznamu 

Pro zvýraznění sledovaných obrazových struktur a potlačení rušivých vlivů je vhodné pouţít 

úpravu světelných úrovní. (Obr 2.40) Lze pouţít filtru vyhlazení nebo zvýšení ostrosti a nastavit 

úroveň jasu, gama korekce, kontrastu a nelinearity obrazu a to pro černobílé i barevné záznamy.  
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Obr. 2.40 Ovládání světelných úrovní záznamu 

Určení velikosti jednotky souřadného systému 

Ke správnému určení změny polohy sledovaných objektů na záznamu je nezbytné určit 

skutečnou velikost pixelů pomocí karty „Calibrate“ (Obr. 2.41). Je k tomu nezbytné znát jeden 

z rozměrů předmětu rozeznatelného na záznamu. Pomocí souřadného kříţe označíme body o 

známé vzdálenosti a postupně je pomocí tlačítek „Set Point #1“ a „Set Point #2“ vloţíme do 

paměti. Dále zadáme skutečnou vzdálenost těchto bodů a její jednotku. Po kliknutí na tlačítko 

„Apply >>“ se vypočítá, kolika pixelům odpovídá skutečná jednotka délky.  

 

 

Obr. 2.41 Karta pro kalibraci jednotky souřadného systému 

 

Analýza pohybu 

Ovládání analýzy je patrné z Obr. 2.42. Po kliknutí na tlačítko Start se aktivuje moţnost 

vybírat jednotlivé body, čímţ získáváme jejich souřadnice. Nejprve vybereme jednotku pro 

výpočty a formu ukládání dat. Samotný postup výběru bodů je následující: 

V kartě „Play“ (viz Přehrávání záznamu) vybereme vhodný snímek, přepneme do karty 

„Analyze“, vybereme na záznamu polohu sledovaného objektu, resp. jeho zřetelnou hranu a 

klikneme na tlačítko „Select Point“. Je moţné pracovat buď se všemi body, nebo jen s jedním a 

zbylé zakázat, coţ je pohodlnější. V dalším kroku se opět přepneme do karty „Play“ a vybereme 

další pozici záznamu nejlépe pomocí předem vytvořených záloţek. Opět se přepneme do karty 

„Analyze“, zvolíme novou pozici sledovaného objektu a načteme ji. V této chvíli jiţ máme 2 

body o známé časové prodlevě, tak nám program automaticky vypočítá rychlost. Stejným 

způsobem postupujeme dále. Na konci analýzy klikneme na ikonu vlevo od výběru typu 

výstupního souboru, čímţ uloţíme všechna naměřená data do tabulky.  
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Obr. 2.42 Karta analýzy záznamu 

 

Data z analýzy rychlosti pohybu motoru PiezoWave 

Na Obr. 2.43 je znázorněn jeden ze snímků záznamu rychlopohybu piezoelektrického motoru 

PiezoWave se zavěšeným 5g závaţím. Je zde patrné určení jednotky pomocí známé délky 

jednoho ze zobrazených objektů. V našem případě se jednalo o stupnici o délce 20mm, čímţ jsme 

při rozlišení 800x600 získali přepočet 7,15pixelu/mm. Dále jsou na obrázku vyznačeny 

červenými kříţky body, pohybující se rotorové tyče.   

Analýza byla provedena tak, ţe se trajektorie pohybu rotorové tyče rozdělila na několik 

částí přiměřeně k rozlišení záznamů. K určování polohy rotorové tyče bylo pouţito více značek 

z důvodu špatné identifikace jedné ze zřetelných hran rotorové tyče po celou dobu průběhu.  

Naměřené hodnoty rychlostí jsou shrnuty v Tabulkách 2.3, 2.4, 2.5 a vyneseny do grafů. Čas 

je počítán od prvního snímku, kdy se začala pohybovat rotorová tyč.  
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Obr. 2.43 Záběr z průběhu měření rychlopohybu motoru PiezoWave se zavěšeným 5g závaţím 

 

Obr. 2.44 Měření piezoWave motoru 
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Tabulka 2.3 Hodnoty analyzovaných rychlostí rychlopojezdů 

bez závaţí  1g závaţí  2g závaţí 

t 

(ms) 
v 

(mm.s
-1

) 

 t 

(ms) 
v 

(mm.s
-1

) 

 t 

(ms) 
v 

(mm.s
-1

)   

0 0  0 0  0 0 

15 114,29  16 107,14  17 100,84 

30 114,29  32 107,14  34 100,84 

45 114,29  48 89,29  51 100,84 

60 114,29  64 107,14  68 100,84 

74 102,04  82 95,24  84 89,29 

76 0  85 0  86 0 

 

5g závaţí  10g závaţí  20g závaţí 

t 

(ms) 
v 

(mm.s
-1

) 

 t 

(ms) 
v 

(mm.s
-1

) 

 t 

(ms) 
v 

(mm.s
-1

)   

0 0  0 0  0 0 

20 85,71  25 57,14  50 28,57 

40 85,71  50 80,00  100 34,29 

60 85,71  75 57,14  150 28,57 

80 85,71  100 68,57  200 34,29 

98 79,37  122 77,92  250 34,29 

100 0  125 0  260 0 

 

Tabulka 2.4 Hodnoty analyzovaných rychlostí středně rychlých pojezdů 

bez závaţí  1g závaţí  2g závaţí 

t 

(s) 
v 

(mm.s
-1

) 

 t 

(s) 
v 

(mm.s
-1

) 

 t 

(s) 
v 

(mm.s
-1

)   

0 0  0 0  0 0 

0,22 6,49  0,25 5,71  0,31 4,61 

0,44 7,79  0,50 6,86  0,62 5,53 

0,66 7,79  0,75 8,00  0,93 6,45 

0,88 7,79  1,00 5,71  1,24 4,61 

1,11 7,45  1,25 6,86  1,55 5,44 

1,14 0  1,28 0  1,60 0 
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Tabulka 2.5 Hodnoty analyzovaných rychlostí pomalých pojezdů 

bez závaţí  1g závaţí  2g závaţí  5g závaţí 

t 

(s) 
v 

(mm.s
-1

) 

 t 

(s) 
v 

(mm.s
-1

) 

 t 

(s) 
v 

(mm.s
-1

) 

 t 

(s) 
v 

(mm.s
-1

)    

0 0  0 0  0 0  0 0 

1,18 1,45  1,30 1,32  1,38 1,24  1,75 0,98 

2,37 1,21  2,60 1,10  2,77 1,24  3,50 0,98 

3,55 1,45  3,90 1,32  4,15 1,24  5,25 0,98 

4,73 1,45  5,20 1,32  5,53 1,24  7,00 0,98 

5,92 1,21  6,53 1,29  6,92 1,03  8,75 0,82 

6,00 0  6,60 0  7,00 0  8,90 0 

 

 

Graf 2.6 Časový průběh rychlopohybu s různou zátěţí 
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Graf 2.7 Časový průběh rychlopohybu s 20g závaţím 

 

 

Graf 2.8 Časový průběh rychlopohybu s 5g závaţím 
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Graf 2.9 Časový průběh pomalého pohybu s různou zátěţí 

 

 

Graf 2.10 Závislost rychlosti rychlopojezdu na zatíţení 
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Graf 2.11 Závislost rychlosti středního pojezdu na zatíţení 

 

Graf 2.12 Závislost rychlosti pomalého pojezdu na zatíţení 

 

Zatěţovací charakteristika je lineární a je podobná charakteristice stejnosměrných motorů 

s cizím nebo derivačním buzením s permanentními magnety. Při zatěţování byla vyvinuta 

maximální síla 0,2N v reţimu rychlopohybu (výrobce udává maximální zatíţení 0,3N). U niţších 

rychlostí jiţ tohoto zatíţení nebylo moţné dosáhnout. Především u středně rychlého pohybu 

generovaného demo-řídící jednotkou nebylo moţné zatíţit motor větší sílou jak 0,02N, coţ je 

pravděpodobně způsobeno průběhem napájecích napětí, patrných ze záznamu z osciloskopu. 

Tento průběh dávkuje napětí v intervalech a liší se od napájení při rychlém a pomalém pohybu. 

Další ověřenou vlastností PiezoWave motoru byla značná závislost na velikosti tření pohyblivé 
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části a statoru a to u rychlopohybu se zavěšeným 20g závaţím (cca 0,2N), kdy v polovině pohybu 

došlo ke sníţení rychlosti (patrné z průběhu rychlosti i pouhým okem při snímání).  

U průběhů rychlosti je vidět pokles rychlosti při zvyšujícím se zatíţení. V grafech lze vidět 

skokový pokles rychlosti při vyšším zatíţení, coţ je způsobeno prokluzováním hnané tyče 

(nedodrţení dostatečného tření mezi piezoelementem a hnanou tyčí). Tento neţádoucí efekt by 

bylo moţné upravit zvýšením přítlačné síly na hnanou tyč. Z průběhů rychlostí je dále patrný 

prudký pokles rychlosti při brzdění. Motor nezastavuje pozvolna, ale jeho rotor narazí na 

mechanickou zaráţku. 

Maximální rychlost byla naměřena 114,29mm/s, u střední rychlosti byla změřena hodnota 

7,79mm/s a nejpomalejší reţim disponuje rychlostí 1,45mm/s. Z těchto výsledků je patrný značný 

rozsah rychlostí piezoWave motoru a plyne z toho značná flexibilita pouţití motoru. 

 

2.2.5. Čerpadlo s piezoWave motorem [22][23][24][25][26] 
 

Při hledání nových typů čerpadel malých rozměrů (řádově mikrometry) byl pouţit princip 

peristaltických čerpadel. 

Peristaltika je pozvolný rytmický pohyb stěn některých dutých orgánů, které slouţí k 

posunování jejich obsahu jedním směrem. Peristaltický pohyb se uplatňuje především v trávicí 

soustavě (jícen, ţaludek, střevo). 

Peristaltická čerpadla umoţňují přečerpávat tekutiny (jak kapaliny, tak plyny) různé viskozity 

podobným způsobem, jako střeva ţivočichů, vyuţívá principu peristaltického pohybu. Samotné 

čerpadlo je vyrobeno z flexibilní hadice (dostatečně pruţné, ale dostatečně silnostěnné), která je 

střídavě stlačována a uvolňována. Během pomalého otáčení rotoru dochází ke stlačování hadice, 

tak aby byla naprosto neprůchozí, přičemţ se uzavře malý objem kapaliny v trubici, který je poté 

tlačen dále hadicí, aţ je nakonec čerpaná kapaliny vytlačena na konci hadice po směru rotace 

rotoru. Za pohybujícím se rotorem se hadice opět vrací do původního stavu, čímţ vzniká podtlak, 

který opět nasává čerpanou kapalinu. Dochází tedy k téměř kontinuálnímu průtoku dané kapaliny. 

Délka hadice musí být tak velká, aby vţdy alespoň jedna část rotoru svírala hadici a nikdy 

nenastala situace, ţe jsou obě části rotoru mimo hadici. Nejjednodušší je uspořádání se dvěma 

kladkami (Obr. 2.44), můţe se však pouţít větší počet kladek (např. místo dvou tři). Velkou 

výhodou je, ţe se čerpaná kapalina nedostává do kontaktu s čerpadlem, a proto je tento princip 

hojně vyuţíván v medicíně (infůze, odběr krevních derivátů, dávkování suspenzí, atd.), v 

potravinářství (dávkování aromat či vitamínů), dávkování ve farmaceutickém průmyslu. Ve styku 

s kapalinou nejsou mimo hadici ţádné zdravotně závadné materiály, můţe bez újmy čerpat pitnou 

vodu nebo i silně agresivní kapaliny, pokud to materiál hadice dovoluje. Další výhodou je velmi 

jednoduchá konstrukce, nepotřebuje výtlačný ventil, voda se po zastavení zpět nevrací.  Velkou 

nevýhodou a omezení těchto čerpadel je nízkotlaké pouţití. Většina hadiček není schopna vydrţet 

větší protitlak neţ 1,5 - 2 bary a při dávkování do tlaku většího neţ je 0,5 baru se sniţuje 

významně mechanická ţivotnost hadičky. Na výstupu čerpadla dochází při čerpacím cyklu 

k tlakovému rázu. Vzhledem k tomu, ţe peristaltická čerpadla značně pulzují je nutno počítat s 

maximálním tlakem o 1/3 vyšším, neţ je průměrný tlak. Jako další nevýhoda je sníţená sací 

schopnost čerpadel daná schopností hadičky vracet se do původního tvaru. Při větším podtlaku 

hadička zůstává zploštěná a dávkované mnoţství se blíţí nule. Nejvíce se tento problém projevuje  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1vic%C3%AD_soustava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1vic%C3%AD_soustava
http://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%ADcen
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDaludek
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99evo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rotor
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u čerpadel čerpající z velkých nádrţí. Sací výška je omezena pruţností hadice a její schopností 

získat původní tvar. Čerpadlo potřebuje nízké otáčky cca 30..200 ot./min. (nelze je pohánět přímo 

elektromotorem ani malou rychloběţnou turbínou). Čerpadlo má poměrně nízkou energetickou 

účinnost a ţivotnost je ovlivněna ţivotností hadice, která se ale většinou dá velmi snadno 

vyměnit. 

Spojením známého typu peristaltického čerpadla a piezoWave principu by mohlo vzniknout 

peristaltické piezoWave čerpadlo, viz Obr. 2.45. Princip nového piezočerpadla je velmi 

jednoduchý, stačí pouţít jednu piezoWave vrstvu přitlačenou na hadičku, ve které je umístěna 

čerpaná kapalina. Piezovrstva svým vlnivým pohybem vyvolá v hadičce peristaltický pohyb, 

který zapříčiní pohyb kapaliny stejně jako u klasického peristaltického čerpadla. Při tomto návrhu 

speciálního čerpadla mikroskopických rozměrů vyvstal problém přenosu piezovlny na hadici, 

protoţe piezovrstva vykonává pohyb řádově v mikrometrech. Bylo by tudíţ nutné tento pohyb  

zvětšit, coţ by při součastných materiálových moţnostech neměl být problém. Nicméně tato 

problematika je natolik technologicky náročná, ţe vyţaduje speciálně vybavenou laboratoř, která 

v současné době není na Ústavu výkonové elektrotechniky k dispozici. 

 

 

Obr. 2.44 Princip chodu peristaltického čerpadla, převzato z [23] upraveno autorem. 
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Obr. 2.45 Spojení piezoWave vrstvy s peristaltickým čerpadlem a princip pohybu 

 

2.2.6. Závěr 
K výhodám motorů typu PiezoWave, stejně jako u jiných piezoelektrických motorů, patří 

jejich nízká hmotnost, miniaturní rozměry, nevytváření elektromagnetického rušení, tichý chod, 

velký měrný výkon vůči jiným typům motorů, malý moment setrvačnosti a velký brzdný moment 

v klidovém stavu. Mezi další výhody patří jeho komerční výroba a velká mechanická odolnost 

vůči přetíţení. Při působení velké síly na rotorovou tyč dojde pouze k jejímu vysunutí a 

nepoškodí se tím jeho mechanické části.  

K nevýhodám patří nutnost pouţití budícího obvodu a obtíţné dodrţení konstantního 

koeficientu tření, coţ vede ke značné závislosti na velikosti zátěţe a tím pádem k nemoţnosti 

přesného polohování bez pouţití externího senzoru. 

Při návrhu různých typů čerpadel a různých typů pohonů pro daná čerpadla vznikla nová idea 

tzv. piezočerpadla. Spojením piezoWave vrstvy s hadičkou by vzniklo mikroskopické čerpadlo 

pracující na principu peristaltického čerpadla. Takto malé čerpadlo by mohlo být vyuţito pro 

dávkování léků přímo v těle pacienta (např. pro dávkování inzulínu pacientům, kteří jsou nuceni 

si inzulín injekčně podávat kaţdý den). Problematika piezoefektu je však značně rozsáhlá a 

sloţitá, takţe není v podmínkách FEKT Brno pracovat na vývoji tohoto čerpadla a je tedy nutná 

spolupráce se specializovanou firmou zabývající se piezomateriály. 

Aplikace piezopohonu peristaltického mikročerpadla s předepsanými geometrickými rozměry 

a rezonanční frekvencí pro účely medikamentózní terapie je rozbíhající se projekt, jehoţ řešení je 

ve světě málo frekventované. Spojením piezomotoru a peristaltického čerpadla do tzv. 

piezočerpadla by vznikl nový velmi malý přístroj, který by mohl nahradit stávající aplikace.  
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Jedná se o prototyp, který by mohl lékařům pomoci se zdravotními problémy pacientů. 

V současnosti se dávkování léků řeší sloţitou cestou na nemocničním lůţku, kdy léky dávkuje 

zdravotní sestra či lékař, takţe pacient zůstává „uvězněn“ na lůţku. Tato aplikace by velmi 

pomohla takovýmto pacientům, kteří potřebují stálé dávkování léků, protoţe se jedná o zařízení, 

které by mohl mít pacient přímo v těle. Přístroj by léky dávkoval sám a pacienti by tedy přestali 

být „uvězněnými“ na nemocničním lůţku nebo na stálém dávkování předepsaných léků. 

Konstatuji, ţe jde o relativně velmi sloţitý proces vývoje a testování, s odpovídající časovou i 

ekonomickou náročností. 
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3 MIKROČERPADLO S KROKOVÝM MOTOREM 
[27][28][29][30][31] 

Krokový motor je speciální druh vícepólového synchronního motoru, pracující na 

elektromagnetickém principu, jehoţ pracovní otáčka je rozdělena do několika malých kroků 

stejné velikosti. Vyuţívá se především tam, kde je potřebné přesně řídit otáčky, ale také je 

vyţadována přesná poloha rotoru. Tyto motory se vyuţívají v případech, kdy potřebujeme přesně 

nastavit pracovní polohu a tuto polohu i přes všechny působící síly udrţet. Jejich výhodou je 

snadné ovládání. Nevýhodou těchto motorů je nutnost napájení i po zastavení rotoru, aby nedošlo 

k jeho pootočení a tím k chybě polohování, které se ve většině aplikací řídí počítáním kroků řídící 

jednotkou. V zapojení do zpětnovazebné smyčky by pak ztratilo význam pouţití právě krokového 

motoru v dané aplikaci. Nepříliš výhodný je i poměr výkonu (kroutícího momentu) vůči 

hmotnosti motoru. Při výběru vhodného krokového motoru je proto nutné správně dimenzovat na 

určitý moment nejen kvůli přetěţování, ale také s ohledem na chybu v krokování při náhlém 

krátkodobém přetíţení.  Pouţívají se v přesné mechanice, regulační technice, robotice, apod. 

Rotor krokového motoru se vţdy snaţí zaujmout takovou polohu v magnetickém poli, které 

vytváří cívky umístěné po obvodu statoru, tak aby byli proti sobě nesouhlasně orientované 

magnetické póly. Proud, který prochází budícími cívkami, vytváří magnetické pole, které 

přitahuje opačný pól rotoru. Motor je poté schopen v této poloze stát a drţet danou polohu. 

Vhodnou kombinací zapojení cívek vznikne rotující krokové magnetické pole, které nejenţe otáčí 

rotorem, ale zabezpečuje i jeho přesnou polohu vůči statoru. Postupným vhodným napájením 

cívek statoru se vytvoří magnetické pole, které přitahuje póly rotoru a rotor se tak začne otáčet. V 

závislosti na rychlosti přepínání cívek měníme otáčky rotoru. Tato rychlost se pohybuje okolo 

několika stovek aţ několika tisíců otáček za vteřinu. Kvůli magnetickým přechodovým jevům je 

rychlost otáčení motoru limitovaná (závisí na typu motoru a zatíţení), při překročení této 

maximální rychlosti (nebo při příliš velké zátěţi) motory začínají ztrácet kroky. 

Rotor rotačního krokového motoru se skládá buď z  permanentních magnetů (krokový 

motor s permanentními magnety), permanentního magnetu a vyniklých pólů (hybridní krokový 

motor, viz Obr. 3.1) nebo s vyniklými póly bez magnetů (spínaný reluktanční motor). Nejčastěji 

se vyskytující variantou je hybridní krokový motor, kdy má rotor dva segmenty s (nejčastěji 50) 

vyniklými zuby vzájemně posunutými o půl zubu, čímţ se vytvoří střídající se severní a jiţní 

magnetické zuby. Hybridní aktuátory typu Haydon převádí, pomocí speciální patentované matice, 

rotační pohyb krokového motoru na pohyb lineárního šroubu. Uvnitř aktuátoru je hybridní 

krokový motor, který vyuţívá jak výhod reluktančního motoru, tak motoru s permanentními 

magnety. Konstrukce vycházející z reluktančního motoru zajišťuje malý krokový úhel (aţ 0,9°) a 

jemné rozlišení. Pouţití permanentních magnetů zase přináší vyšší točivý moment. Sloţení těchto 

dvou technologií spolu s pohybovou maticí do jednoho pouzdra vytváří cenově výhodný 

kompaktní lineární pohon – hybridní krokový aktuátor. 
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Obr. 3.1 Konstrukce a princip hybridního krokového motoru, převzato z [33] upraveno 

autorem. 

 

Stator rotačního krokového motoru je nejčastěji sloţen z 8 cívek tvořících jednotlivé póly. 

Liché cívky tvoří jednu fázi a sudé cívky druhou fázi. Často je vyveden střed jednotlivých fází a 

lze tak motor řídit pomocí unipolárního napájení (viz dále). S touto koncepcí statoru a rotoru se 

dosáhne 200 nebo 400 kroků na otáčku (plný nebo poloviční krok) tzn. 1,8° nebo 0,9° kroku.  

Počet otáček je definován:  

360

60 
 zf

n  (3.1) 

, kde fz.…..kmitočet kroku [Hz] 

……úhel kroku[°] 

Podle počtu fází se můţeme setkat s 1, 2, 3, 4 a 5-ti fázovými krokovými motory a jim 

odpovídá struktura řízení. Podle způsobu řízení krokových motorů rozeznáváme unipolární a 

bipolární řízení.  

 

Unipolární řízení 

Při unipolárním řízení prochází proud v jednom okamţiku právě jednou cívkou. 

Unipolární řízení je v podstatě spínání jednotlivých fází proti zemi v určitém časovém sledu a tím  
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vytvoření rotačního pole, ve kterém se pohybuje rotor. Výhodou unipolárního řízení je malý  

odběr, nevýhodou malý kroutící moment. Spínání výkonových tranzistorů u unipolárního řízení 

je uvedeno v Tabulce 3.1. Schéma unipolárního řízení je na Obr.3.2. 

Při tomto reţimu je počet kroků na otáčku dán vztahem: 

mpkz   (3.2) 

,kde:  k  ... konstanta pro řízení po celých krocích (k = 2)  

 p  ... počet pólpárů  

 m  ... počet fází motoru  

 

 

Obr. 3.2 Schéma vinutí hybridního aktuátoru Haydon s unipolárním řízením, převzato z [34] 

upraveno autorem. 

 

Tabulka 3.1 Spínání krokové sekvence unipolárního řízení s plným krokem 

  V
yso

u
vá

n
í 

Unipolární T1 T2 T3 T4 

  
Z

a
so

u
vá

n
í 

Krok     

1 Zapnuto Vypnuto Vypnuto Vypnuto 

2 Vypnuto Zapnuto Vypnuto Vypnuto 

3 Vypnuto Vypnuto Zapnuto Vypnuto 

4 Vypnuto Vypnuto Vypnuto Zapnuto 

1 Zapnuto Vypnuto Vypnuto Vypnuto 
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Obr. 3.3 Princip jednofázového unipolárního řízení s plným krokem 

 

 

Obr. 3.4 Princip unipolárního řízení s polovičním krokem 

 

Bipolární řízení 

Při bipolárním řízení prochází proud vţdy dvěma protilehlými cívkami s navzájem opačně 

orientovanými magnetickými poli. Bipolární řízení se od unipolárního liší tím, ţe proud 

v jednotlivých fázích mění směr a tím se zvyšuje interakční síla mezi statorem a rotorem. 

Bipolární řízení přináší ještě jednu výhodu, kterou unipolární řízení nemá, a to je 

mikrokrokování. Mikrokokování odstraňuje fyzikální omezení konstrukce krokového motoru jak 

z hlediska počtu kroků na otáčku, tak z hlediska dynamiky chodu krokového motoru (zejména 
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omezení rezonancí). Výhodou bipolárního řízení je větší kroutící moment, větší stabilita kroku, 

nevýhodou vyšší spotřeba. Schéma bipolárního řízení je na Obr. 3.5. 

 

 

Obr. 3.5 Schéma vinutí hybridního aktuátoru Haydon s bipolárním řízením, převzato z [34] 

upraveno autorem. 

 

 

Obr. 3.6 Princip jednofázového bipolárního řízení s plným krokem 
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U lineárního aktuátoru Haydon je pouţito bipolární řízení s plným nebo polovičním krokem. 

Velikost plného kroku rotoru je 1,8° coţ při převodu na lineární pohyb odpovídá posunu šroubu o 

0,0254mm. U daného typu nejsou vyvedeny středy fázových vinutí, proto se k jeho napájení 

pouţívá bipolární řízení. Způsoby spínání výkonových tranzistorů v řídící jednotce jsou 

znázorněny v Tabulka 3.2 a Tabulka 3.3. 

 

Tabulka 3.2 Spínání krokové sekvence bipolárního řízení s plným krokem 

V
yso

u
vá

n
í 

Bipolární T2-T3 T1-T4 T6-T7 T5-T8 

Z
a
so

u
vá

n
í 

Krok     

1 Zapnuto Vypnuto Zapnuto Vypnuto 

2 Vypnuto Zapnuto Zapnuto Vypnuto 

3 Vypnuto Zapnuto Vypnuto Zapnuto 

4 Zapnuto Vypnuto Vypnuto Zapnuto 

1 Zapnuto Vypnuto Zapnuto Vypnuto 
 

Tabulka 3.3 Spínání krokové sekvence bipolárního řízení s polovičním krokem 

V
yso

u
vá

n
í 

Bipolární T2-T3 T1-T4 T6-T7 T5-T8 

 Z
a
so

u
vá

n
í 

Krok     

1 Zapnuto Vypnuto Vypnuto Vypnuto 

2 Zapnuto Vypnuto Zapnuto Vypnuto 

3 Vypnuto Vypnuto Zapnuto Vypnuto 

4 Vypnuto Zapnuto Zapnuto Vypnuto 

5 Vypnuto Zapnuto Vypnuto Vypnuto 

6 Vypnuto Zapnuto Vypnuto Zapnuto 

7 Vypnuto Vypnuto Vypnuto Zapnuto 

8 Zapnuto Vypnuto Vypnuto Zapnuto 
 

3.1. Návrh čerpadla s krokovým motorem 

3.1.1. Lineární aktuátor Haydon poháněný krokovým motorem 

   Série 28000 Velikost 11 [29][34] 
 

Lineární aktuátor poháněný hybridním krokovým motorem je jedním z kompaktních doplňků 

bohaté produkce miniaturních krokových motorů firmy Haydon. Mnohé patentové návrhy 

zaručují vysokou výkonnost, otevírají moţnosti pro designéry zařízení, kteří poţadují výkon, 

odolnost a velmi malé rozměry. K dispozici jsou tři verze provedení, upnutá, volná a vnější 

lineární verze. Série 28000 hybridních krokových motorů jsou dostupné v široké škále rozlišení - 

od kroku 0,003175mm aţ do kroku 0,0508mm. Hybridní motor Haydon velikost 11 dává v tahu 

aţ 11,5 kg. 

Motor 28M41-05-XXX pochází z řady rotačních krokových motorů s lineární převodovkou a 

hřídelí z nerezové oceli s uloţením v termoplastové matici, zaručující několikanásobně větší 

ţivotnost a menší hlučnost oproti běţně pouţívaným bronzovým maticím. Termoplasty mají 

oproti bronzu asi poloviční koeficient tření, ale mají větší tepelnou objemovou roztaţnost. 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    

 61 

 

 

Obr. 3.7 Lineární hybridní aktuátor Haydon Double Stack Série 28000, velikost 11 

 

Obr. 3.8  Řez motorem Haydon v provedení Captive (s vodícím pouzdrem), převzato z [35] 

upraveno autorem. 

Koupený motor: 28M41-05-XXX = Lineární aktuátor série 28000, Double Stack 1,8 

stupně, bipolární vinutí, rozlišení 0,0254 mm/krok, stejnosměrné napájení 5 V. 

Elektrické parametry motoru Haydon (Příloha 8): 

Charakteristiky motoru série 28000 Double Stack 28M41-05 

Konstrukční uspořádání Captive 28M4(X)-V 

Vinutí Bipolární 

Napájecí napětí 5 V ss 

Proud/fázi 750 mA 

Odpor/fázi 6,7  

Indukčnost/fázi 5,8 mH 

Příkon 7,5 W 

Teplotní maximum 130° 

Hmotnost 180 g 

Izolační odpor 20 M 

Moment setrvačnosti rotoru 0 gcm
2
 

Max. síla 15 – 90 N 

Posuv/krok 0,0254 mm 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    

 62 

 

 

Graf 3.1 Závislost rychlosti na síle Haydon motorů série 28000 velikosti 11, převzato z [34] 

upraveno autorem. 

 

Graf 3.2 Závislost spínání na síle Haydon motorů série 28000 velikosti 11, převzato z [34] 

upraveno autorem. 
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Konstrukční číslo Haydon motoru: 28M41-05-xxx  

E 28 M 4 N(1) - 05 - XXX 

Část číselného označení hybridních lineárních aktuátorů 

E 

Předčíslí (pouze při pouţití následujících) 

E = externí 

P = Bezdotykové snímače 

S = Home Switch 

T = vysokoteplotní 

43 

Číslo určující sérii 
21 = 21000  

28 = 28000  

35 = 35000  

43 = 43000  

57 = 57000  

87 = 87000 

H 

Styl  
F = 1.8° Non-captive  

H = 1.8° Captive 

H = 1,8 ° Captive (pouţijte "E" prefix pro 

"vnější")  

J = 0.9° Non-captive  

K = 0,9 ° Captive  

K = 0,9 ° Captive (pouţijte "E" prefix pro 

"vnější")  

L = 1.8° Double Stack, Non-Captive  

M = 1.8° Double Stack, Captive  

M = 1.8° Double Stack (pouţijte "E" prefix 

pro "vnější") 

4 

Vinutí  
4 = Bipolární (4 vodiče)  

6 = unipolární (6 vodičů) 

N 

Kód ID * Rozlišení Posuv/krok 
Příklad:  

N = posun o 0,0254mm v kaţdém kroku 

05 

Napětí  
Příklady:  

05 = 5 VDC 

12 = 12 VDC 

900 

Přípona 

Zdvih  

910 = 1,0-v  

900 = Vnější lineární s mazáním+ Přírubová 

matice  

XXX = Speciální zákaznický 

  

  

3.1.2. Microstep Controller R256 [32][36] 
 

• R256 je kompaktní řídící jednotka která slouţí 

k ovládání krokových motorů. 

• Umoţňuje ovládat aţ 16 jednotek najednou.  

• Řídící příkazy jsou jednoduché a intuitivní. 

• Uţivateli umoţňuje kontrolovat různé 

parametry, jako je rozlišení mikrokroku, zjištění 

aktuální pozice s mnoha dalšími nastaveními.   Obr. 3.9 Microstep R256 [36] 

 

Jedná se o jednotku pro řízení krokových motorů, plně programovatelnou pomocí PC 

s vykonáváním nahraného programu bez připojeného PC. Je schopná mikrokrokového řízení 

s dělením plného kroku aţ 256x. Podle moţností připojeného krokového motoru je schopna  
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krokování s maximální frekvencí 16,8MHz. Je opatřena dvěma digitálními I/O a dvěma pevnými 

vstupními kanály. Lze připojit optický senzor nebo mechanický spínač indikující počáteční 

polohu krokového motoru. Standardně je opatřen portem RS485 s moţností připojit převodník 

z RS232 nebo USB. 

Technické parametry řídící jednotky R256  

• Napájecí napětí od +12 do +40 V 

• Jednoduchá 4vodičová linka můţe spojit aţ 16 krokových motorů 

• Rozlišení kroků 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256 

• Motor je moţné ovládat i bez připojeného PC 

• Obsahuje vypínač pro přerušení pracovního cyklu 

• Zaznamená aţ 16 různých programů najednou 

Další specifikace viz Příloha 9. 

Dodává se ve vývojovém kitu s přizpůsobením pro komunikaci po sériové lince RS232 nebo 

USB. 

Funkce (příkaz) Popis 

Rozběhový proud (m) 30% z 2.0A 

Přídrţný proud (h) 10% z rozběhového produ 

Rozlišení kroku (j) 256x 

Maximální rychlost (V) 305175 mikrokroků/s 

Zrychlení (L) L=1000, 6103500 mikrokroků/s
2
 

Pozice 0 

Hladkost mikrokoku (o) 1500 

Výstupy (J) Oba vypnuty, J0 

Přenosová rychlost 9600 bps 

 

Konfigurace a ovládání R256 

PC komunikuje s řídící jednotkou pomocí hyperterminálu. Hyperteminál přišel s operačním 

systémem Windows 98. Jedná se o přístupový emulační program, přes který je PC připojeno k 

zařízení. Jednoduše spojuje řídící jednotku, které můţeme snadno a rychle posílat příkazy v 

podobě ASCII kódu. K propojení se pouţívá klasická sériová linka. 

 

Obr. 3.10 Komunikace řídící jednotky R256, převzato z [36] upraveno autorem. 
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Připojení jednotky k PC (součást vývojového kitu) 

Zde je uveden malý příklad toho, jak říci motoru o kolik se má natočit. 

Př. Příkaz /1A10000R 

Takto pohneme motorovou jednotkou číslo 1 o 10000 kroků. 

Podrobný výpis všech příkazů najdeme v datasheetu command list 

 

3.1.3. Jednočinné pístové čerpadlo s lineárním aktuátorem Haydon [56] 

Obr. 3.11 Čerpadlo s krokovým lineárním aktuátorem Haydon 

 

Princip pístových čerpadel je zaloţen na změně objemu kapaliny uzavřené v hydraulickém 

dílu 6. Změna objemu v této komoře je přitom vyvolána axiálním pohybem pístu 4. 

Pohybuje-li se píst zprava doleva dle Obr. 3.11, otevírá se výtlačný ventil 3 a kapalina proudí 

do výtlačného potrubí. V opačném směru pohybu pístu zleva doprava je výtlačný ventil 

samočinně uzavřen a kapalina proudí ze sacího potrubí ventilem 2 do komory 6. Po jejím 

naplnění se práce čerpadla opakuje. Na základě tohoto principu probíhá vţdy v jedné komoře sání 

a ve druhé výtlak kapaliny do potrubí. 

U starších konstrukcí čerpadel byl axiální pohyb pístu zajištěn pomocí klikového 

mechanismu. Dnes se k tomuto účelu pouţívá lineárního motoru, zaloţeného na principu 

elektromagnetické indukce, pomocí které se přenáší silový účinek na pohyblivý píst 4. 

Nedostatkem řešení uvedeného na Obr. 3.11 je mechanická, nebo hydrodynamická ucpávka 

1, která těsní vysoký tlak v komoře 6 oproti atmosférickému tlaku. Ucpávka i píst musí být 

vyrobeny s velkou přesností ze speciálních materiálů, čímţ se výrazně zvyšuje cena celého 

zařízení, nároky na údrţbu a sniţuje ţivotnost. 

Navrhované řešení spočívá v tom, ţe lineární motor je protékán čerpanou kapalinou, takţe 

jeho vinutí je nutno chránit proti moţnému elektrickému zkratu. To ovšem při dnešních 

technologiích nástřiků nečiní problém. 

Při pohybu pístu směrem do komory 6 dochází k otevření výtlačného ventilu a převáţná část 

kapaliny vyteče tímto ventilem do výtlačného potrubí. Menší, zanedbatelné mnoţství čerpané  
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kapaliny proteče skrz těsnění pístu 1 do lineárního motoru Haydon 5. Při zpětném pohybu pístu 

dochází k nasátí kapaliny prostorem sacího ventilu 4 do komory 6, přičemţ kapalina z motoru 

odteče zpět do komory 6.  

Ke sníţení sil přenášených z lineárního motoru Haydon 5 na píst 4 (Obr. 3.12) a pro zvýšení 

celkové účinnosti bývá soustava opatřena pruţinami 7, které slouţí k naladění hmotností čerpané 

vody do rezonance s budící frekvencí.  

Obr. 3.12 Čerpadlo s krokovým lineárním aktuátorem Haydon a pruţinou 

3.1.4. Závěr 
Krokové motory se vyznačují poměrně malými rozměry a velkým momentem na hřídeli, a 

proto by bylo moţné pouţít je pro čerpadlo na dávkování větších objemů. U krokových motorů 

ale hrozí nebezpečí, ţe při náhlém zvýšení zátěţe můţe dojít k chybě v krokování a kvůli 

neexistující zpětné vazbě Haydon motoru v podobě snímače polohy je nemoţné tyto chyby 

odhalit, coţ můţe vést při dlouhodobém pouţívání k fatální chybě. Bylo by proto dobré v dané 

aplikaci opatřit lineární aktuátor Haydon zpětnou vazbou pro přesnější řízení polohy. Další 

nevýhodou krokového aktuátoru Haydon je jeho malá rychlost a malý rozsah pohybu. Hřídel se 

lineárně pohybuje pouze 0,5cm. Primárně je tento aktuátor určen na ovládání různých tlačítek, 

takţe pro toto provedení mikročerpadla by bylo vhodné zvolit v dalším výzkumu jiný typ motoru. 

Chybí také přehledný ovládací program a programování motoru je značně sloţité, takţe pro 

naprogramování řídící sekvence by bylo zapotřebí delšího času. To jsou důvody, proč je tento 

motor nevhodný pro další výzkum v oblasti mikročerpadel. 
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4 MIKROČERPADLO PRO UMĚLÉ SRDCE SE 

STEJNOSMĚRNÝM MOTOREM [40][42][43] 

Stejnosměrný motor funguje tak, ţe ke svorkám motoru přivádíme stejnosměrný proud, který 

prochází vodiči kotvy. Protoţe se tyto vodiče nacházejí v magnetickém poli, působí na ně jistá 

síla a motor se otáčí. Směr otáčení lze určit např. pravidlem levé ruky. Kdyby však vodiči 

procházel trvale stejnosměrný proud, přestaly by se vodiče pohybovat po dosaţení neutrální 

polohy - v ose mezi dvěma sousedními póly. Aby se kotva mohla otáčet dále původním směrem, 

musí se smysl proudu v nich po přechodu od jednoho pólu ke druhému změnit. Tuto změnu 

smyslu proudu ve vodičích rotorového vinutí obstarává komutátor. V homogenním magnetickém 

poli mezi dvěma póly se otáčí závit, jehoţ začátek a konec jsou připojeny na dva krouţky, které 

se spolu s ním otáčejí. Magnetický tok, spřaţený s otáčejícím se závitem, se mění s časem podle 

sinusovky a v závitu se indukuje střídavé napětí. Polarita obou krouţků se periodicky mění podle 

toho, zda vodič spojený s krouţkem je pod severním nebo jiţním pólem. I proud, který prochází 

uzavřeným vnějším obvodem, je střídavý. Na Obr. 4.1 jsou šipkami znázorněny odpudivé síly 

mezi vnějším polem statoru a polem rotoru. Rotor je tvořený cívkou a magnetické pole, které 

cívka vytváří, je na Obr. 4.1 barevně znázorněno. 

Komutátor u stejnosměrného motoru mění smysl proudu ve vodičích rotoru tak, ţe se rotor 

otáčí trvale jedním směrem. 

 

 

Obr. 4.1 Princip stejnosměrného motoru, převzato z [41] upraveno autorem. 
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4.1. Návrh čerpadla se stejnosměrným motorem s permanentními magnety 
 

4.1.1. Obecné vlastnosti stejnosměrných motorků typu Maxon [38][39] 
 

Mikromotory komutátorového typu (DC) mají výhradně buzení velmi kvalitními 

permanentními magnety. Tím je eliminován vliv reakce kotvy na průběh rychlostní 

charakteristiky motoru, a točivý moment motoru je proto přímo úměrný proudu v celém rozsahu 

otáček. Konvenční motory typu DC mají vinutí kotvy uloţeno v dráţkách paketu rotoru. Jsou 

proto někdy nazývány „motory s kotvou se ţelezem“. Protoţe přibliţně platí, ţe je-li součin 

proudu I a úhlové rychlosti rotoru ω konstantní, má motor stejnou komutaci,nebývají jejich 

jmenovité otáčky větší neţ 3 000 min
–1

. Spolu se zhoršováním komutace rostou s otáčkami ztráty 

v ţeleze, a tím i oteplení motoru. Navíc má kotva motoru velký moment setrvačnosti, a proto tyto 

motory nejsou vhodné pro úlohy s vysokými poţadavky na dynamické vlastnosti pohonu.  

Komutátorové motory, označované jako motory DC, přepínají proud do vinutí mechanickým 

přepínačem, který je tvořen lamelami komutátoru a kartáči. Při přepínání vzniká jiskření, které 

ovlivňuje ţivot motoru. Vinutí Maxon® potlačuje jiskření, zmenšuje ztráty a prodluţuje dobu 

ţivota. Účinnost motorů je aţ 92%. 

Moderní konstrukcí mikromotorů DC pro přesné 

servopohony malých výkonů s velkou dynamikou je provedení 

rotoru jako samonosného vinutí kotvy umístěného ve vzduchové 

mezeře mezi vnějším a vnitřním statorem. Tyto motory jsou 

nazývány „motory s kotvou bez ţeleza“. Protoţe v jejich 

magnetickém obvodu se nevyskytuje časově proměnné 

magnetické pole, a tudíţ nevznikají ztráty v ţeleze, jsou motory 

této koncepce schopny pracovat s otáčkami aţ 20 000 min
–1

 a 

dosahují mimořádně velké účinnosti.  

Pro správné dimenzování motoru určeného k práci v dynamických provozních reţimech je 

velmi důleţité přesně definovat způsob, jakým bude motor přetěţován. U náročných úloh je 

jedním ze zásadních parametrů tzv. hmotnostní měrný výkon motoru ve wattech na kilogram 

hmotnosti motoru, nebo častěji jeho tzv. objemový měrný výkon ve wattech na krychlový 

centimetr objemu motoru. Ve druhém případě jde o parametr, který při daném poţadovaném 

výkonu rozhoduje o rozměrech motoru, a tedy o potřebném zástavbovém prostoru. Motory se 

samonosným vinutím kotvy se vyznačují zvlášť velkými hodnotami objemového měrného 

výkonu. Je tomu tak proto, ţe vinutí je umístěno na maximálním moţném průměru, těsně pod 

pláštěm motoru. Při daných hodnotách magnetického toku a proudu v kotvě se tak dosahuje 

většího točivého momentu neţ u klasických koncepcí. Jiţ zmíněné motory Maxon běţně dosahují 

hodnot větších neţ 1,3 W·cm
–3

, coţ je o řád více neţ u krokových motorů srovnatelného výkonu. 

Druhým faktorem, který má vliv na měrné rozměry, jsou ztráty v motoru a jimi vyvolané oteplení 

motoru. Motory se samonosným vinutím kotvy tedy mají oproti klasickým koncepcím velmi 

malé ztráty, takţe k odvodu tepla postačuje menší chladicí povrch. Jsou-li malé ztráty, má motor 

velkou účinnost – od asi 80 % u motorů nejmenších rozměrů aţ po asi 90 % u motorů s většími 

průměry. Srovnatelné asynchronní motory mají účinnost okolo 60 %. 
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Vlastnosti stejnosměrných motorů Maxon 

- Rychlost bez zatíţení je úměrná napětí. 

- Rychlost klesá se zatíţením o konstantní úbytek na 1 mNm. 

- Moment je úměrný proudu při kaţdé rychlosti. 

- Jednoduchá funkce a řízení, dokonce i bez elektroniky 

- Nemá elektronickou část v motoru 

- Komutace pomocí kartáčů omezuje ţivotnost motoru  

- Maximální otáčky jsou omezeny komutací 

- Přesné lineární řízení rychlosti napětím. 

- Vysoký krátkodobý moment při přetíţení a rozběhu. 

- Výběr z řady variant vinutí pro dosaţení poţadované rychlosti s pouţitým napájecím 

zdrojem. 

- Výběr kartáčů kovových pro rovnoměrný chod nebo grafitových pro časté rozběhy a 

přetíţení. 

- Malé poměrné rozměry a hmotnost na 1W. 

- Dlouhá ţivotnost DC motorů i vysoko přes 20,000 hodin. 

- Dynamika rozběhu s časovou konstantou kolem 10 ms. 

- Podstatná výhoda motorů DC je moţnost nastavit poţadovanou rychlost napájecím napětím 

bez zpětné vazby, bez snímače a řídicí jednotky. Výběrem motoru s tvrdou rychlostní 

charakteristikou omezíme kolísání rychlosti pod 10% v rozsahu trvale přípustných zatíţení. 

 

4.1.2. Stejnosměrné motory A-max [44] 
Motory programu A-max vznikly komplexní modernizací motorů s magnety AlNiCo, tj. 

dosavadního S programu a A programu. 

Racionální konstrukcí a technologií výroby se sníţila cena motorů. Kvalita a technické 

parametry se zvýšily. Komutátor má více lamel, menší průměr a kovové kartáče jsou 

zdokonaleny. Výsledkem je vyšší ţivotnost a niţší spotřeba proudu. 

Výběr velikostí a charakteristik motorů umoţňuje postupnou náhradu motorů programů S, A v 

dosavadních aplikacích. 

Motory programu A-max jsou základem pro ekonomické řešení pohonů i pro vyšší výkony do 

20W, kde tvoří další variantu k motorům RE programu a F programu. 

Řada A-max s magnety středního výkonu AlNiCo. Cenově výhodná řada pro většinu aplikací 

do výkonu 20 W. Ekvivalenty motorů starších řad S, A. Od Ø12 mm s trvalým momentem 1 

mNm a výkonem 0,75 W do Ø32 mm se 47 mNm a 20 W. 
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Obr. 4.2 Řez motorem A-max 22, převzato z [44] upraveno autorem. 

 

Technické parametry motoru A-max 22 (Příloha 4): 

Stejnosměrný motor A-max 22 

katalogové číslo 110164 

Jmenovité napětí 24 V ss 

Rozběhový proud 1,14 A 

Jmenovitý proud 0,35 mA 

Jmenovitý moment 6,97 mNm 

Maximální otáčky 9800 ot/min 

Jmenovitý výkon 6 W 

Odpor vinutí 21  

Indukčnost vinutí 1,37 mH 

Účinnost 73% 

Setrvačnost rotoru 4,11 gcm
2
 

Mechanická časová konstanta 19,1 ms 

Max.dovolená teplota vinutí 125°C 

Počet pólpárů 1 
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Obr. 4.3 Motor A-max 22 s kuličkovým šroubem 

 

 

Obr. 4.4 Rozměry A-max 22 v mm , převzato z [45] upraveno autorem. 

 

 

Obr. 4.5 Operační rozsah A-max motoru, převzato z [45] upraveno autorem. 
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4.1.3. Lineární převodovka Maxon GP 22 S [37] 

 

Obr. 4.6 Lineární převodovka s kuličkovým šroubem 

 

Lineární převodovka GP 22 S je planetová převodovka s průměrem 22mm. Z výstupního čela 

převodovky vychází pohybový šroub s maticí. Na vstupní čelo lineární převodovky se montuje 

motor ze soustavy Maxon, který lze doplnit inkrementálním snímačem. Řízení polohy motoru 

obstará jednotka EPOS P 24/5. Matice vyvine axiální sílu do 1 800 N.  

Výstupní část převodovky je upravená pro zachycení sil, přenášených šroubem. Šroub je 

podepřen axiálním loţiskem, jehoţ nosnost odpovídá přípustnému momentu převodovky. 

První lineární převodovky GP 22 S s průměrem 22 mm byly odvozeny od převodovek GP 22. 

Na vstupní část převodovek navazuje existující soustava motorů DC a EC, snímačů a řídicích 

jednotek. Dodávají se šrouby s metrickým, lichoběţníkovým a kuličkovým závitem. Výstupní 

hřídele převodovek jsou vyrobeny z kalené nerezavějící oceli. Součástí dodávky lineární 

převodovky je matice s přírubou. 

Délky šroubů převodovek GP 22 S mohou být do 150 mm. Standardní šrouby jsou M6 x 1 mm 

z kalené nerezavějící oceli nebo z keramiky a ocelové kuličkové šrouby Ø6 x 2 mm. Matice je 

dlouhá 15 mm s přírubou Ø24 x šířka 16 mm. Výstupní kuličková loţiska převodovky mohou 

přenášet axiální sílu do 1800 N. Stejná síla je přípustná pro lisování dalších dílů na šroub. Lze si 

vybrat z 36 převodových poměrů v rozsahu od 3.8 : 1 do 850 : 1. Na vstup převodovky se připojí 

např. DC motor A-max 22, 6W nebo bezkartáčový EC-max 22, 25W. Pro řízení polohy se 

motory mohou vybavit magnetickým inkrementálním snímačem MR a pouţít řídící jednotku 

EPOS neboEPOS P. 

Doporučená vstupní rychlost do převodovky je do 6,000 ot/min. 

 

 

 

 

 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    

 73 

 

 

Obr. 4.7 Řez převodovkou GP 22, převzato z [37] upraveno autorem. 

 

Pro pohon je zapotřebí vybrat motor a převodovku s dostatečným převodovým poměrem, aby 

se taková síla na šroubu objevila. Přípustný trvalý moment motoru se násobí převodovým 

poměrem a účinností převodovky, dále poměrem (2π/stoupání šroubu) a účinností šroubu. Tak 

vychází maximální síla působící na matici. Účinnost převodovky je mezi 50 a 84 % a s rostoucím 

převodovým poměrem se sniţuje. Účinnost metrického šroubu o průměru 10 mm se stoupáním 1 

mm se pohybuje pouze kolem 30%, naproti tomu účinnost šroubu s kuličkovým závitem je aţ 

96%. Jeden z vhodných motorů pro menší převodovku je A-max 22, 6 W s trvalým přípustným 

momentem 7 mNm. Axiální síla na šroub je zachycována kuličkovým axiálním loţiskem v 

převodovce. Loţisko i hřídel větší převodovky jsou z nerezavějící oceli. 

 

Parametry lineární převodovky GP 22 S (Příloha 5): 

 

Planetární převodovka GP 22 S 22 

katalogové číslo 341093 

Převodový poměr 5,4 :1 

Maximální axiální statická síla 500 N 

Maximální radiální síla 150 N 

Vstupní rychlost < 6000 ot/min 

Počet planetových stupňů 1 

Maximální moment 0,5 Nm 

Účinnost 84% 

Teplotní rozsah -20°…+100°C 

Délka šroubu 150 mm 

Rozměr šroubu 6 x 2 mm 

Délka matice 20 mm 
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Obr. 4.8 Výkres a rozměry (v mm) lineární planetové převodovky Maxon GP 22 S, převzato z 

[47] upraveno autorem. 

4.1.4. Řídící jednotka polohy EPOS P 24/5 [38] 

 

Obr. 4.9 Řídící jednotka EPOS P s DC motorem 

 

EPOS P (Easy-to-use POsitioning System) je řídící jednotka pro řízení kartáčových DC 

motorů s permanentními magnety vybavených inkrementálním snímačem a pro řízení 

elektronicky komutovaných EC motorů vybavených Hallovými sondami a inkrementálním 

snímačem se sinusovým průběhem proudu a řídí jak rychlost nebo moment, tak i polohu motorů. 

Jednotka je určena pro motory o výkonu do 250 W. Jednotka je schopna řídit svůj připojený 

motor a navíc můţe po sběrnici CANopen organizovat činnost dalších jednotek EPOS. Zastane 

tak roli „master“. Program činnosti soustavy EPOSů se vytvoří vnějším počítačem a uloţí se do 

jednotky EPOS P. Vnější počítač se následně můţe odpojit. Při zahájení provozu spustíme 

program signálem na digitálním vstupu jednotky EPOS P. Podpora programování v jazycích 

podle IEC61131-3 je k dispozici na www.maxonmotor.com. Logika EPOSU pracuje v 

součinnosti s nadřazeným průmyslovým počítačem PLC nebo s personálním počítačem PC. 

Jednotka se programuje a komunikuje v RS232 nebo CAN busem. Při řízení jednoho motoru 

můţe komunikovat v RS232. Komunikace několika EPOSŮ probíhá v CAN busu. Není–li 

sběrnice k dispozici, stačí propojit EPOSY svorkami CAN a jeden z nich řídit ze standardního  

http://www.maxonmotor.com/
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výstupu PC pomocí RS232. EPOS je vyráběn v řadě typů, které jsou přepínatelné do několika 

módů a v nich můţe řídit rychlost, moment motoru nebo polohu. Napětí výstupních napájecích 

obvodů pro motory DC má kvazisinusový průběh. Výkonový stupeň pouţívá pro tvarování 

impulsů modulaci PWM. To je předpoklad pro rovnoměrný průběh momentu válcového motoru 

DC vybaveného inkrementálním snímačem. DC motory bývají běţně doplněny inkrementálním 

snímačem (Příloha 6) s hustotou od 12 do 1024 dílků na otáčku. Jednotka se dodává v 

univerzálním provedení pro DC a EC motory. 

 

Jednotka pracuje v reţimech: 

- řízení polohy (+ řízení polohy dle definované rampy) 

- řízení rychlosti (+ řízení rychlosti dle definované rampy) 

- řízení proudu - momentu 

- řízení polohy impulsy (krokování) 

- master encoder mód (elektronická vačka) 

- home position mód 

- IPM - Interpolated Position Mode 

 

Obr 4.10 Jednotlivé řídící reţimy EPOS jednotky, převzato z [38] upraveno autorem. 

 

Ovládací software EPOS Studio se dodává s EPOSem a je volně k dispozici na 

www.maxonmotor.com. První krok při programování řízení je vloţení parametrů motoru a 

snímače. Program na základě reakce motoru optimálně nastaví zesílení proporcionální, derivační 

a integrační sloţky regulátorů. Další krok je definování proudových a rychlostních omezení pro 

ochranu motoru a řízené soustavy. Při řízení polohy se nastaví způsob nalezení nulového bodu 

řízené osy jako kombinace údaje třetího kanálu inkrementálního snímače se signálem koncového 

snímače nebo referenčního snímače nebo nárůstem proudu při najetí na koncový doraz. 

Zadávání parametrů a příkazů se provádí přes CANopen, přes RS232 nebo přes USB. Pro 

komunikaci přes CANopen jsou připraveny IEC 61131-3 knihovny pro CAN-Master jednotky 

různých výrobců. Pro komunikaci přes RS232 a přes USB s PC se dodávají grafická uţivatelská 

rozhraní (GUI - Graphical User Interface a EPOS Studio) a knihovny příkazů pro programování 

ve Windows DLL (Delphi, C+, LabView). 
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EPOS P jako regulátor polohy umoţňuje udrţovat poţadovanou rychlost s korekcí chyby 

polohy, kterou vyvolá regulační odchylka při změně zatíţení. 

EPOS P má vstup přizpůsobený výstup řízení krokových motorů. Umoţňuje tak jednoduché 

nahrazení původního regulátoru s krokovým motorem přesným a dynamickým pohonem se 

stejnosměrným motorem se zpětnou vazbou a vysokou přetíţitelností. 

EPOS P umoţňuje synchronizaci pohybu několika motorů podle výstupu inkrementálního 

snímače jednoho z nich. 

Technické parametry jednotky EPOS P 24/5 (Příloha 7): 

Řídící jednotky EPOS P 

katalogové číslo 323232 

Napájecí napětí (zvlnění<10%) 11-24 V ss 

Max. výstupní napětí 0,9 x Unapájecí 

Max. výstupní proud (<1s) 10 A 

Trvalý výstupní proud 5 A 

Vzorkovací frekvence proudového 

PI regulátoru 
10 kHz 

Vzorkovací frekvence rychlostního 

PI regulátoru 
1kHz 

Vzorkovací frekvence polohového 

PID regulátoru 
1kHz 

Max. rychlost (2-pólové motory) 25000 ot/min 

Zabudovaná tlumivka 15 H/5A 

Analogové vstupy 2, 0…+5V 

Digitální vstupy 6 

Digitální výstupy 4 

Napájení inkrementálního snímače +5V ss, max 100mA 

 

4.1.5. Čerpadlo s A-max motorem a kuličkovým šroubem [56] 
 

1. Pístové  čerpadlo s kuličkovým šroubem 

 

Čerpadlo s kuličkovým šroubem je znázorněno na Obr. 4.11 Skládá se z elektromotoru 1, 

kuličkového šroubu 2, kamene 4, vedeného v kuličkovém šroubu, vedení kamene 5, loţiska 3, 

třmene 11, kterým je píst uchycen ke kamenu 4, pístu 6, vysokotlaké ucpávky 7, hydraulické 

komory 8, sacího ventilu 9, výtlačného ventilu 10. 

Princip činnosti je následující. Pohonná jednotka, rotační elektromotor uvede do pohybu 

kuličkový šroub 2, po kterém se ve vedení 5 axiálně pohybuje kámen, na který je upevněn 

třmenem 11 píst 6. Píst se pohybuje v rytmu kamene a změnou objemu komory 8 vytlačuje nebo 

nasává čerpanou kapalinu. Při dosaţení horní úvrati pístu je motor přepnut na opačný chod a 

cyklus se opakuje. 
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Obr. 4.11 Pístové čerpadlo s kuličkovým šroubem 

Výhody řešení: 

1. Účinnost kuličkového šroubu se pohybuje v rozmezí 95 ÷ 98%. 

2. Kuličkový šroub je schopen přenášet velké síly. 

3. V závislosti na délce šroubu, při stejném motoru je moţno vykonávat velké zdvihy a tím 

zvyšovat výkon zařízení při relativně nízké frekvenci čerpání. 

4. Rytmus čerpání je moţno upravovat řízením rotačního motoru. 

5. V závislosti na provedení kuličkového šroubu je moţno dosáhnout velmi přesné polohy 

pístu. 

6. Frekvencí a délkou zdvihu je moţno optimalizovat jak výkon, tak účinnost zařízení. 

 

2. Jednočinné pístové čerpadlo s kuličkovým šroubem a zatopeným motorem 

 

Nevýhodou předchozího řešení je ucpávka 7, viz Obr. 4.11, která většinou těsní vysoké tlaky. 

Ucpávka vyţaduje velmi přísné nároky na přesnost výroby, materiál a jakost povrchu. Patří tedy 

mezi nejnákladnější prvek čerpadla a v podstatě určuje spolu s hydraulickým dílem provozní 

spolehlivost zařízení. 

Uvedenou nevýhodu odstraňuje provedení pístového čerpadla se zatopeným motorem, 

uvedeného na Obr. 4.12. 

 

Obr. 4.12 Pístové čerpadlo s kuličkovým šroubem a zatopeným motorem 
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Princip je shodný s předcházejícím, ale ucpávka 7 (Obr. 4.11) je nahrazena pouze válcovou 

těsnící spárou 7 (Obr. 4.12), kterou protéká malé mnoţství kapaliny do plynového akumulátoru 

12. 

Princip čerpadla: Rotační elektromotor 1, zaplněný čerpanou kapalinou uvede do pohybu 

kuličkový šroub 2, uloţený v loţisku 3. Po šroubu se posunuje kámen 4 ve vedení 5.  

Na kámen je pomocí třmenu 11 upevněn píst 6 pohybující se v komoře 8 hydraulického dílu. 

Řešení lze provést i tak, ţe kámen současně plní úlohu pístu. 

Mezi kamenem 4 a vedením 5 je vytvořena těsnící spára, kterou proteče malá část čerpaného 

mnoţství do komory 16. Při pohybu pístu směrem k ventilům dochází k čerpání a při opačném 

pohybu, při zpětném pohybu motoru k nasávání kapaliny sacím ventilem 9.  

Při čerpání se doplňuje úbytek kapaliny v komoře 16 z plynového akumulátoru 12 a při sání 

naopak protéká kapalina z komory 16 do komory 14 plynového akumulátoru 12, ve kterém je 

prostor plynu 13 oddělen od prostoru kapaliny 14 membránou 15. 

 

3. Dvojčinné pístové čerpadlo s kuličkovým šroubem a A-max motorem 

 

Obr. 4.13 Dvojčinné čerpadlo s kuličkovým šroubem 

 

Vzhledem ke sloţitosti ponoření elektromotoru do kapaliny bylo navrţenou dvojčinné 

čerpadlo s kuličkovým šroubem Obr. 4.13. Skládá se ze stejnosměrného motoru 2  

(Maxon A-max), který je spojen s inkrementálním čidlem 1 a planetovou převodovkou 3 

zakončenou kuličkovým šroubem 4. Hydraulická komora 12 je utěsněna vodotěsnou ucpávkou 5, 

dále je opatřena výtlačnými ventily 7 a 9, sacími ventily 6 a 10, loţiskem 11 a pohyblivým pístem 

8.  

Princip čerpadla: Rotační stejnosměrný motor uvede do pohybu kuličkový šroub, na němţ 

se pohybuje píst 8. Píst 8 není nutné vést ve vedení, protoţe odpor čerpané kapaliny je dostatečný 

k tomu, aby se píst na kuličkovém šroubu neprotáčel a pohyboval se ve směru otáčení 

kuličkového šroubu. Při pohybu pístu směrem doprava dochází k nasávání kapaliny sacím 

ventilem 7 a zároveň k vytlačování kapaliny výtlačným ventilem 10. Následně motor změní směr 

otáčení a píst se začne pohybovat směrem doleva a dochází k opačné situaci, kdy nasává ventil 9 

a vypouští ventil 6. Tento pohyb se periodicky opakuje a dochází tak k takřka kontinuálnímu 

dvojčinnému čerpání kapaliny. 
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4.1.6. Závěr 
Spojením stejnosměrného motoru a lineární převodovky vznikl přesně typ motoru vhodný pro 

čerpadlo s kuličkovým šroubem. Stejnosměrný motor Maxon A-max 22 se dá velmi dobře řídit 

s pomocí řídící jednotky EPOS P a inkrementálního snímače. Především pouţití popisované 

konstrukce rotoru a spojení s řídící jednotkou EPOS zaručuje vysokou ţivotnost motoru a práci 

při trvalém reverzování pohybu. Velmi důleţitá je jeho vysoká spolehlivost, dlouhá ţivotnost 

(velký počet cyklů), snadná a přesná regulace polohy a otáček, odpovídající moment motoru, 

vysoká rychlost pohybu, nízká hlučnost a nízká hmotnost.  

Typ dvojčinného čerpadla odpovídá fungování chlopní lidského srdce, a proto se přistoupilo 

k detailnějšímu návrhu, výběru vhodného typu motoru a následné výrobě (viz Kapitola 5) 

čerpadla pro umělé srdce.  
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5 ČERPADLO PRO UMĚLÉ SRDCE [19][20][21][46] 

Srdce (lat. cor, cardia) je dutý svalový orgán, který svými pravidelnými stahy (kontrakcemi) 

zajišťuje oběh krve a tím i prokrvení a prokysličení organismu. Pracuje jako dvojité čerpadlo s 

ventily (chlopněmi), které nasává krev do předsíní a vytlačuje z pravé komory neokysličenou 

krev do plicní tepny (malý krevní oběh) a z levé komory okysličenou krev do aorty (hlavní krevní 

oběh). 

Srdce je uloţeno v hrudníku mezi plícemi, hrudní kostí a bránicí. Zevně je kryto vazivovým 

obalem, osrdečníkem (perikard). Uvnitř perikardu je tenká dvojitá membrána. V tomto úzkém 

dvojitém vaku je perokardální prostor, ve kterém je malá vrstva tekutiny, která chrání srdce před 

třením a nárazy. Uvnitř je srdce vystláno další vrstvou – endokardem, který celé srdce 

hydraulicky utěsňuje. 

Mezi endokardem a perikardem je vlastní zdroj síly srdce – myokard. Je tvořen příčně 

pruhovaným svalstvem, které není ovlivňováno vůlí. Stěny síní mají méně svaloviny neţ stěny 

komor, protoţe vykonávají menší činnost. 

Srdce má tvar kuţele, jehoţ hrot směřuje doleva a dolů. Srdeční základna je místo, kam ústí cévy 

vstupující a vystupující do srdce, podkladem hrotu je hlavně levá komora. Levá plocha srdce je 

přivrácená k hrudní kosti a k ţebrům, pravá plocha srdce je přivrácená k bránici. 

Srdce je uvnitř rozděleno na 4 samostatné dutiny. Přepáţky mezi dutinami jsou zevně 

naznačeny mělkými zářezy na povrchu srdce. Srdce je, zejména v oblasti základny, obaleno 

funkčním tukem, který vyrovnává nerovnosti srdečního povrchu a umoţňuje tak jeho klouzání v 

dutině osrdečníku. 

Krev při průchodu srdcem protéká dutinami, které jsou navzájem odděleny chlopněmi, 

zabraňujícími zpětnému toku krve. Náraz krve na uzavřené chlopně při systole slyšíme jako 

srdeční ozvy. 

Neokysličená krev je do srdce přiváděna dvěma dutými ţilami: horní, která přivádí krev z 

horní části těla, a dolní. Duté ţíly se před srdcem slévají v ţilném splavu. 
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5.1.  Stavba srdce  

 

Schéma lidského srdce: 

1. Horní dutá ţíla 

2. Plicní tepna 

3. Plicní ţíla 

4. Mitrální chlopeň 

5. Aortální chlopeň 

6. Levá komora 

7. Pravá komora 

8. Levá předsíň 

9. Pravá předsíň 

10. Aorta 

11. Plicní chlopeň 

12. Trojcípá chlopeň 

13. Dolní dutá ţíla 

14. Koronární arterie 

Obr. 5.1 Stavba srdce, převzato z [20] upraveno autorem. 

5.1.1. Pravá předsíň 
Z ţilného splavu krev odtéká do pravé předsíně. Pravá předsíň tvoří pravou polovinu srdeční 

základny. Má relativně tenkou svalovou stěnu, neboť odvádí menší část práce neţ levá polovina, 

a vybíhá na povrch srdce v jakýsi svalový vak, který se nazývá ouško. 

Vnitřní plocha síní není hladká, vybíhá ve svalové trámce. Pravá předsíň je oddělena od pravé 

komory předsíňo-komorovou přepáţkou, ve které je otvor opatřený trojcípou chlopní. 

Trojcípá chlopeň střeţí vstup do pravé komory a zajišťuje, aby se při stahu (systole) krev z 

komory nemohla vracet zpět do předsíně. Pracuje jednoduchým způsobem, stejně jako chlopeň 

mitrální v levé komoře. Svalové napětí při stahu (kontrakci) vytváří v komorách tlak, který 

stlačuje chlopenné cípy k sobě a vytváří tak těsný uzávěr. 
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5.1.2. Pravá komora 
Pravá komora leţí pod pravou předsíní, nedosahuje ale aţ do srdečního hrotu. Má tenčí stěnu 

neţ levá komora, ale silnější neţ je stěna předsíní. U člověka je stěna asi 0,5 cm tlustá. Uvnitř 

komory myokard vybíhá do prostoru a tvoří bradavkovité svaly, na které se upínají šlašinky, 

vazivové struny rozepjaté mezi stěnou komory a cípy trojcípé chlopně. Šlašinky zabraňují 

vyvrácení chlopně při stahu komory. 

Pravá komora vyúsťuje do plicního kmene, otvor uzavírá plicní chlopní, která tvoří jakési 

kapsy. Plicní chlopeň dovoluje krvi protékat z pravé komory do hlavní tepny plicního oběhu 

(plicnice). Při kontrakci komor se dostává neokysličená krev přes plicní chlopeň do plicnice a do 

plic. 

 

5.1.3. Levá předsíň 
Z plic přitéká okysličená krev plicními ţilami do levé předsíně. Levá předsíň tvoří levou 

polovinu srdeční základny. Stejně jako pravá předsíň má tenkou svalovou stěnu a vybíhá na 

povrch srdce jako ouško. 

V předsíňo-komorové přepáţce je otvor opatřený dvojcípou chlopní, která se také nazývá 

chlopeň mitrální. Pracuje souběţně a stejným způsobem jako trojcípá chlopeň v pravé předsíni. 

 

5.1.4. Levá komora 
Levá komora má ze všech srdečních dutin nejtlustší stěnu, u člověka je aţ 1,5 cm tlustá. 

Zasahuje aţ do srdečního hrotu. Uvnitř jsou bradavkovité svaly, na které se upínají šlašinky, a 

srdeční struny, které jsou součástí převodního srdečního systému. 

Stahem levé komory je krev vypuzována do aorty, otvor uzavírá aortální chlopeň. Aortální 

chlopeň pracuje stejně a ve stejném rytmu jako chlopeň plicní. Při kontrakci komor se dostává 

okysličená krev přes aortální chlopeň do hlavního tělního oběhu. 

 

5.1.5. Nutritivní oběh srdce 
I srdeční sval potřebuje kyslík a ţiviny k tomu, aby mohl pracovat. Srdce ale nemůţe přijímat 

ţiviny z velkého mnoţství krve, která protéká srdcem. Rychlost toku i vnitřní tlak je příliš vysoký 

a mohl by potrhat jemnou síť kapilár. Proto je srdce zásobováno zvenku. Z aorty, těsně nad 

aortální chlopní, odstupují dvě věnčité (koronární) tepny, které zajišťují vlastní zásobování srdce. 

Vytvářejí jemnou krajkovou síť, která obkruţuje celé srdce a svým tvarem připomíná věnec. 

Odtud pochází název věnčité tepny. Věnčité tepny jsou dvě – pravá a levá – a jsou to jediné 

tepny, které vystupují ze vzestupné aorty hned za srdcem. Protoţe při systole je tlak v aortě příliš 

velký, jsou to také jediné tepny, které se plní při diastole.  

 

5.1.6. Velikost srdce a jeho uloţení 
U dospělého člověka je srdce asi 12 cm dlouhé a 8-9 cm široké. Hmotnost srdce se liší podle 

pohlaví, u muţe se pohybuje kolem 280-340 g, u ţen kolem 230-280 gramů. Průměrné srdce 

udělá okolo 100 000 úderů kaţdý den.  
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5.1.7. Práce srdce 
Srdeční cyklus se skládá ze dvou hlavních fází:  

 

Systola je koordinovaný stah srdeční 

svaloviny síní nebo komor. Při systole 

obou síní (současně s diastolou obou 

komor) je krev z obou síní vypuzena do 

komor. Rozlišujeme dvě fáze systoly: 

izovolumická kontrakce - roste tlak, 

objem se nemění 

ejekční fáze - objem se zmenšuje, tlak 

se nemění. 

 

 

Diastola je uvolnění (relaxace) 

srdečního svalu. Při diastole síní (za 

současné systoly komor) přitéká do pravé 

síně oběma dutými ţilami krev z velkého 

tělního oběhu, zatímco do levé síně přitéká 

krev z plicních ţil. Také rozlišujeme dvě 

fáze diastoly: 

izovolumická relaxace - tlak klesá, 

objem se nemění 

plnicí fáze - objem komor roste, tlak 

se nemění. 

 

Typický zvuk srdeční činnosti „lub-dub“ způsobuje střídání fází systoly a diastoly. Systola je 

fáze, kdy krev tryská ze srdečních komor do tepen. Relaxační fáze, kdy srdce odpočívá a plní se 

krví, se nazývá diastola. 

Kaţdou systolou je tak ze srdce vypuzeno průměrně asi 70 ml krve. Mnoţství krve, které jedna 

komora přečerpá za minutu, se nazývá minutový srdeční výdej. 

Minutový výdej = tepový objem × srdeční frekvence 

U člověka v klidu je srdeční frekvence 70-80 stahů za minutu. Klidový minutový srdeční 

výdej je tedy 5-6 l/min, coţ zhruba odpovídá celkovému mnoţství krve v těle. V případě potřeby 

se ale dokáţe zvýšit více neţ pětkrát, a to hlavě zrychlením srdeční frekvence. Za celý ţivot 

člověka udělá srdce zhruba 2,5 miliardy stahů. 

Proudění krve v krevním řečišti se řídí tlakovým spádem, tj. hnací silou oběhu krve jsou 

tlakové rozdíly mezi tepennou a ţilní částí oběhové soustavy. Velikost krevního tlaku je v 

jednotlivých částech oběhové soustavy dána jednak činností srdce a jednak odporem cesty, který 

klesá s druhou mocninou poloměru a roste s délkou cévy. Proto směrem od srdce krevní tlak 

klesá, za současného poklesu rychlosti proudění krve. Zpomalení toku krve ve vlásečnicích je  
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velmi důleţité, protoţe zde probíhá vlastní předávání ţivin a kyslíku tkáním a odvádění produktů 

metabolismu. Systolický krevní tlak 13-21 kPa, diastolický krevní tlak 9-12 kPa. 

 

5.1.8. Řízení srdeční činnosti 
Srdce je do jisté míry autonomní orgán, podněty ke kontrakci myokardu vznikají přímo ve 

vlastní svalovině, a to v modifikovaných kardiomyocytech tvořících převodní soustavu srdeční. 

Této vlastnosti se říká automacie. 

Na rozdíl od kosterního svalu se membránový potenciál po depolarizaci nevrací rychle zpět na 

původní hodnotu, ale zůstává po asi 200-350 ms ve fázi plató, kdy je membránový potenciál 

kladný a buňka nereaguje na další vzruch. Teprve pak dojde k repolarizaci a buňka je schopna 

další kontrakce. Proto nemůţe v srdeční svalovině dojít k tetanické křeči. Kvůli délce fáze plató 

také maximální tepová frekvence nemůţe překročit 200 - 210 tepů za minutu. Centrum řízení 

srdeční činnosti je umístěno v prodlouţené míše. Výsledné vektory vzruchu můţeme snímat 

pomocí EKG. 

 

Obr. 5.2 Srdeční rytmus 

5.1.9. Technické analogie srdce 
Hledáme-li technické analogie srdce a potaţmo celé oběhové soustavy, musíme na prvním 

místě jmenovat ty nejdokonalejší - umělé srdce a funkční podpory srdce (kardiostimulátory). V 

lékařství jsou také úspěšně pouţívány nejrůznější implantáty, jako např. umělé cévy či srdeční 

chlopně. Z technického hlediska představuje jistou funkční analogii srdce také např. jednoduchá 

pumpa, jejíţ zpětné ventily plní stejnou funkci jako u srdce chlopně. 

 

5.2.  3D tisk [47][49] 
Dosavadní výroba prototypu, většinou ze dřeva, obvykle trvala mnoho hodin, speciální 

nástroje a kvalifikované pracovní síly. Takováto výroba je pomalý proces a náklady na 

kvalifikované práce nejsou levné, a proto bylo třeba vyvinout rychlejší a levnější postup na 

výrobu prototypů. Jako odpověď na tuto potřebu, se zrodil 3D tisk. 

 

P vlna (0.08 - 0.10 s)  QRS (0.06 - 0.10 s) 

P-R interval (0.12 - 0.20 s) Q-Tc interval (≤ 0.44 s)* 

    *QTc=QT/√RR 
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3D tiskárna je zařízení, které vyrábí reálný plastový model z digitálního modelu vytvořeného 

pomocí některého z grafických programů např. 3D studio nebo Rhino. Princip zařízení spočívá  

v rozloţení digitálního modelu 3D CAD souboru (Computer-Aided Design) do tenkých do vrstev 

o tloušťce přibliţně 0,15 mm, které se posléze staví na sebe a za pouţití různých procesů vytváří 

fyzický model. Vyuţívá se zahřátého prášku, vytlačených plastových vláken nebo pryskyřice 

pečlivě ošetřené laserem. Takto zhotovený model je moţné dále opracovávat (brousit, vrtat) nebo 

povrchově upravovat (tmelit, barvit). V oblasti výroby architektonických modelů je tato metoda 

výhodná pro rychlou výrobu sloţitých objektů hmotových modelů v měřítku 1:500 popř. 1:1000 

s vyšším mírou detailu, neţ které bychom dosáhli klasickými metodami. Dobu výroby tohoto 

typu modelů je moţné díky této technologii zkrátit ze dnů na hodiny, u větších modelů je moţné 

vytvořit modelové díly, které by jinak byly nerealizovatelné. 

 

5.2.1. Technologie 3D tisku [50] 

Všechna zařízení na výrobu 3D modelů pracují na principu rozloţení počítačového modelu do 

tenkých vrstev a jejich následném sestavení do reálného modelu v pracovním prostoru tiskárny. 

Na rozdíl od klasického obrábění se materiál neubírá, ale naopak je po vrstvách přidáván. Model 

je stavěn na základní desce, která po dokončení kaţdé vrstvy poklesne dolů právě o tloušťku této 

vrstvy. Přehled některých vyuţívaných technologií v oblasti 3D tisku:  

 SLS - Selective Laser Sintering. Zapékání práškového materiálu laserovým paprskem. 

Tloušťka vrstvy je cca 0,1 mm. Pouţitý prášek je levný stavební materiál, ale cena modelu je 

kompenzována vysokou pořizovací cenou tiskárny. Tento tisk je ideální na subtilní vzdušné 

struktury.  

 

Obr. 5.3 Princip SLS tisku, převzato z [47] upraveno autorem. 

 ZCORP - v tenké vrstvě nanesený prášek (sádra, kukuřičný škrob, nebo pryskyřice) je 

spojován pojivem, které je vytlačováno z tiskových hlav (obdoba inkjetové tiskárny). Je 

moţné vyrobit i barevný 3D model, ale povrch není hladký a model je křehký a vyţaduje 

další povrchovou úpravu. Tato technologie je vhodná na hmotové modely bez poţadavku na 

kvalitu povrchu a míru detailu, jediná technologie na výrobu barevných modelů.  

 FDM - Fused Deposition Modeling, nanášení roztaveného materiálu v tenké vrstvě. Při 

procesu jsou pouţity dva stavební materiály - modelovací a podpůrný. Podpůrný materiál se 

odstraňuje manuálně event. vodou, proto je jen minimální odpad. Velká tloušťka vrstvy 

minimálně 0,25 mm má za následek hrubou strukturu modelu a nerovný povrch vodorovné 

vrstvy. Toto 3D modelování se pouţívá pro pevné, tvarově stálé mechanické modely bez 

poţadavku na kvalitu povrchu a je nevhodné pro subtilní konstrukce. Funguje na podobném 

principu jako tavná pistole – materiál je z cívky odvíjen do hlavice, kde se odtavuje a je 

nanášen na pohyblivou plošinu. Materiál podpor se vyuţívá v místech, kde by při tisku musel 

stavěcí materiál „viset“ ve vzduchu.  
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 LOM - Laminated Object Manufacturing, kaţdá vrstva je vyříznuta z plastu a plošně 

přilepena k vrstvě předchozí, tloušťka vrstvy 0,165 mm, nejlevnější stavební materiál. Model 

je po dokončení umístěn v kvádru materiálu o maximálních rozměrech 3D modelu  

(X x Y x Z). Velké mnoţství stavebního materiálu je nevyuţito, podpůrný materiál se 

odstraňuje mechanicky, nejkvalitnější povrch vodorovných ploch. Oblast vyuţití LOM 

technologie jsou hmotové modely, nevhodné pro velmi subtilní konstrukce, velmi kvalitní 

povrch a přesnost. 

 POLYJET MATRIX – fotopolymer vytlačovaný tiskovými hlavami je vytvrzován pomocí 

UV lampy. Opět jsou pouţívány dva stavební materiály - modelovací a podpůrný, podpůrný 

materiál se odstraňuje tlakovou vodou. Tloušťka vrstvy je jen 0,016 mm coţ vytváří velmi 

kvalitní povrch modelů. Široké pouţití stavebních materiálů. Problémem je omezená 

ţivotnost stavebního materiálu na cca 1 rok. Polyjet Matrix je vhodný na modely s vysokou 

mírou detailu.  

 MJM - Multi Jet Modeling, známý také jako thermojet, je rychlý proces prototypování 

pouţívaný pro výrobu modelů. Systém generuje plastické voskové modely, které jsou méně 

přesné neţ stereolitografie. Stroj vyuţívá speciální otočnou tiskovou pracovní hlavu se 

soustavou trysek uspořádaných rovnoběţně vedle sebe. Hlava tryská drobné kapičky 

roztaveného materiálu, který po dopadu vychladne a ztvrdne a vytvoří pevný předmět. Průtok 

nanášeného materiálu je pro kaţdou trysku samostatně řízen programem. Materiál se dávkuje 

v pikolitrových (10
-12 

l) kapkách. Model se vytváří na zvláštní nosné desce, která se pohybuje 

pod pracovní hlavou ve směru osy X. Jestliţe je součástka širší neţ je záběr trysek, posune se 

hlava ve směru osy Y tak, aby se vytvořila celá součástka. Velký počet trysek zaručuje rychlé 

a rovnoměrné nanášení materiálu. Proces je běţně pouţívaný pro vytváření modelů, pro 

odlévání šperků a další aplikace přesného odlévání. 

 Stereolitografie (SL) - aditivní výrobní technologie pro výrobu modelů, prototypů a v 

některých případech i výroba dílů. Stereolitografie pouţívá nádobu kapalné  

UV-vulkanizovatelné fotopolymerní "pryskyřice" a UV laser k vytvoření vrstev modelu. SLA 

platforma postupuje po jednotlivých vrstvách, typicky 0,05 mm aţ 0,15 mm. Laserový UV 

paprsek ozáří kaţdou vrstvu, která ulpívá na předchozí vytvrzené vrstvě. Tento postup vytvoří 

kompletní 3D model. Po dokončení je model ponořen do chemické lázně kvůli očištění 

neztvrdlé pryskyřice. Nakonec se celý model vytvrdí v UV troubě. 

Při výrobě byla pouţita 3D tiskárna Dimension SST, pracující s technologií FDM. Model byl 

vyroben z pevného, odolného a netoxického ABS plastu. Při tomto procesu dochází k 

postupnému nanášení taveniny po velmi tenkých vrstvách a na stavbu modelu se spotřebuje 

jenom tolik modelovacího materiálu, které je nezbytné pro jeho stavbu. Vytvořený 3D model ve 

formátu STL byl načten do softwaru Catalyst a orientován do polohy pro výrobu. Během velmi 

krátké doby software automaticky vygeneroval stavební vrstvy a všechny nutné podpůrné části 

potřebné pro výrobu modelu a přenesl data pro výrobu 3D modelu přímo na 3D tiskárnu. 
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Obr. 5.4 Postup FDM výroby prototypu čerpadla, převzato z [48] upraveno autorem. 

 

Obr. 5.4 Rozloţení vrstev 3D tisku na modelu umělého srdce 
 

Jednotlivé vrstvy 
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5.3.  3D ZScanner [51][52] 
 

ZScannery přináší rychlost, přesnost, univerzálnost, jednoduché pouţití a všestranné 3D 

skenování. Sada 3D skenerů je ideální pro všechny aplikační prostředí, od vzdělávání a výtvarné 

umění aţ po nejnáročnější konstrukční a výrobní aplikace.  

Naskenování celého objektu na jedno souvislé skenování, pomocí triangulace a speciální 

technologie zaloţené na algoritmu optimalizace povrchu. Tato technologie umoţňuje provádění 

kvalitní analýzy s vysokou platností získaných dat. Skener snímá celý objekt (není třeba 

nastavovat konkrétní výrazné body). Pro přesnou prostorovou orientaci stačí nalepení speciálních 

odrazných nálepek. Referenční souřadnicový systém umoţňuje real-timové skenování s ukázkou 

pokroku skenování. To odhaluje nedostatky ve skenování povrchu a zajišťuje kompletní 

skenování. Skenování probíhá bez přerušování kvůli přemisťování nebo kalibraci. Souvislé 

skenování eliminuje potřebu po pouţití více skenerů. Skener je lehký a přenosný, nastavení se 

pohybuje řádově v minutách, není potřeba rozměrné mechanické paţe, pevné stativy nebo externí 

polohovací zařízení. To umoţňuje zachycení prakticky jakéhokoliv předmětu z libovolného úhlu. 

K počítači se ZScanner  připojuje pomocí jediného kabelu FireWire a instalace probíhá pomocí 

plug-and-play. Obsahuje ZScan™ software, který automaticky vytváří. STL soubor pro výstup na 

3D tiskárnu nebo software dle vašeho výběru. Software umoţňuje pouţití více rozlišení na jeden 

skenovaný objekt. 

 

Vlastnosti 

• Aplikace: Zpětné inţenýrství, design, výroba, digitální modely, simulace, 3D kontrola 

• Vzorkovací rychlost: 25.000 měření za sekundu 

• Laser: Třída II (bezpečný pro oči) 

• Počet kamer: 3 

• XY Přesnost: aţ 40 mikronů 

• Rozlišení: 0.050 mm v XYZ osách, 0.79 mm v programu 

• ISO: 20 μm + 0.1 L / 1000 

• Hloubka ostrosti: 30 cm 

Technická data 

• Hmotnost: 1.25 kg 

• Rozměry: 171 x 260 x 216 mm 

• Formáty pro export skenů: DAE,FBX,MA,OBJ,PLY,STL,TXT,WRL,X3D,X3DZ 

• Přenos dat: FireWire (sériová sběrnice) 

• Napájení: FireWire 

• Software: ZScan ™ 3D Digitizing software + Geomagic studio 11 

• Hardwarové poţadavky: Intel ® Core ™ 2 Duo, 4 GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 320m 

grafika (256 MB vyhrazené videopaměti), vyţaduje Windows Vista® Business  

64-bit nebo Windows® XP Professional 64-bit 

 

5.3.1. Princip triangulace [53] 
 

Triangulace je způsob zjišťování souřadnic a vzdáleností na základě matematických výpočtů 

v trojúhelníku. Vychází se ze známé základny (strany trojúhelníku) s dvěma referenčními body. 

Souřadnice třetího bodu se určuje změřením dvou úhlů nebo směrů. Triangulace je princip, který 

vyuţívá fotogrammetrie (rekonstrukce tvarů, měření rozměrů a určování polohy předmětů, které 

jsou zobrazeny na fotografických snímcích) a teodolit (přístroj na přesné měření a vytyčování 

vodorovných a výškových úhlů) na měření 3-dimenzionálních bodů. Při pouţití matematických  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tvar
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozm%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotografie
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADstroj
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pouček se dá ze dvou kříţících se linek v prostoru určit přesná poloha bodu. Avšak na rozdíl od 

teodolitů můţe fotogrammetrie měřit více bodů najednou, prakticky bez omezení počtu současně 

triangulovaných bodů. V případě teodolitů, jsou dva rozdílné úhly pouţity pro generování měřící 

linie z kaţdého teodolitu. V případě fotogrammetrie, je pouţíváno dvou-dimenzionální (x,y) 

umístění cíle na obrázku, který je měřen. Fotografováním z alespoň dvou různých míst a měřením 

stejného cíle v nafocených obrázcích se zaměří kamera na cíl a generuje se měřící linie. Pokud 

známe umístění kamer a směr, kterým míří, můţe být matematicky spočítána vzdálenost protnutí 

linek a poté spočteny XYZ souřadnice jednotlivých cílových bodů (Obr. 5.5).  

Obr. 5.5 ZScanner při měření 3D-objektu za pouţití metody triangulace, převzato z [54] 

upraveno autorem. 

 

Výpočet vzdálenosti skenovaného objektu 

 tantan

dd
l   (5.1) 

pak 













 tan

1

tan

1

l
d  (5.2) 

 

5.4.  Praktická výroba dvojčinného pístového čerpadla s kuličkovým 

šroubem a A-max motorem 
 

Čerpadlo pro umělé srdce bylo vyrobeno za pouţití nejmodernějších technologií  

Obr. 5.6. V první fázi byl vytvořen návrh v grafickém prostředí AutoCAD (Příloha 2). Poté byl 

výkres převeden do 3D objektu a vytištěn na 3D tiskárně. Celý proces byl uzavřen opětným 3D 

skenováním a porovnáním chyb v technologickém procesu výroby.  
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Obr.5.6 Diagram moderní technologie výroby 

  

Na Obr. 5.7 je znázorněn vyrobený prototyp dvojčinného čerpadla s naznačením dvou 

oddělených čerpacích komor. Jedná se tedy o dvojčinné čerpadlo, kdy pohyb pístu na jednu 

stranu nasává kapalinu a na druhou ji vypouští. Na výpustích a vpustích jsou instalována 

kuličková loţiska, která zajišťují průtok nebo naopak neprotékání kapaliny. Mikročerpadlo má 

dva vstupy a dva výstupy pracující proti sobě, stejně jako u normálního srdce. Modré šipky 

znázorňují průtok neokysličené krve a červené krev okysličenou. Čerpadlo pracuje v cyklech a 

ventily pracují proti sobě. Pro chod čerpadla je potřebná velmi rychlá změna pohybu motoru, 

kvůli vysoké tepové frekvenci běţného srdce. 

 

Obr. 5.7 Prototyp dvojčinného čerpadla. 

 

Po ukončení výrobního procesu vznikl funkční prototyp, který byl osazen A-max motorem od 

firmy Maxon (Obr. 5.9) a poté proběhlo měření (Obr. 5.10) na funkčním dvojčinném čerpadle. 
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Obr. 5.8 Obě poloviny dvojčinného čerpadla a vnitřní píst 

 

Obr. 5.9 Dvojčinné čerpadlo s osazeným A-max motorem a kuličkovým šroubem 

 

 

 

 

 

 

Píst 

Sací ventily 

Kuličkový šroub 
Maxon motor A-max 

Výtlačné ventily 
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Obr. 5.10 Měření dvojčinného čerpadla 

5.5. Program 
 

Na základě činnosti lidského srdce došlo k vývoji programu na ovládání stejnosměrného 

motoru Maxon A-max. Bylo pouţito programovacího prostředí Epos Studio Open PLC. (viz 

Příloha 13) 

5.6.  Měření 
 

Měření probíhalo jak z hlediska elektrického (proudy, rychlosti), tak z hlediska 

hydrodynamického (tlaky).  

5.6.1. Měření elektrických veličin 

 

Graf 5.1 Průběh proudu 

Napouštěcí nádoba 

Sací hadice 

Řídící jednotka 

EPOS P 

Zdroj 

Výtlakový válec 

Čerpadlo 

Hadice výtlaku 
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Byl naměřen aktuální proud, špičky v průběhu jsou způsobeny rychlou reverzací motoru z cca 

7300 ot/min na -7300 ot/min. Dochází proto k proudovému nárazu, který dokonce převyšuje 

dovolenou hodnotu trvalého proudu 350 mA. Maximální hodnota proudu dosahuje 648,22mA, 

minimální -594,439mA Tento proudový náraz trvá pouze 150ms a proto řídící jednotka EPOS 

tento proud nepovaţuje za nebezpečný a nesepne proudová ochrana. Poté se proud ustálí na 

hodnotě 257,537mA a v opačném směru na -213,168mA. 

 

Graf 5.2 Průběh ţádané a skutečné rychlosti 

Byl naměřen průběh průměrné skutečné aktuální rychlosti a průběh ţádané rychlosti motoru. 

Ţádaná rychlost má hodnotu 8000 ot/min. Skutečná rychlost se od ní liší a to v maximu má 

hodnotu 5635,628 ot/min a v minimu -5719,128. Tento rozdíl je způsobem připojenou lineární 

převodovkou, které má doporučenou vstupní rychlost 6000 ot/min a proto nedovolí motoru 

navýšit otáčky na poţadovaných 8000ot/min. Z grafu je patrné, ţe rychlost se nemění skokově, 

ale s doběhovou a rozběhovou rampou nastavenou na hodnotu 100000m/s
2
. 

 

Graf 5.3 Průběh skutečné a ţádané polohy 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    

 94 

 

Poloha se mění v rozsahu 0 –80000 inkrementů. Maximum dosaţené aktuální polohy je však 

pouze 73061,414 inkrementů a minimální hodnota 7134,284 inkrementů. Tento rozdíl je 

způsobem nedosaţením poţadované rychlosti. Lineární převodovka nedovolí nárůst rychlosti, a 

proto nemůţe dojít k přesné změně polohy. Průběh reverzace motoru je také značně rychlý (0,5s) 

a proto není čas na deregulaci chyb. Rozdíl ţádané a aktuální polohy je průběh vlečné chyby 

(following error). 

 

Graf 5.4 Průběh vlečné chyby 

 

Maximální hodnota vlečné chyby je 6938,586 inkrementů a minimální dosahuje hodnoty -

7134,284 inkrementů. 

 

Graf 5.5 Průběh rychlosti v závislosti na proudu 
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5.6.2. Hydrodynamické měření 
 

Měření průtoku 

Tabulka 5.1 Měření průtoku 

Čas 

(s) 
Výška 

(mm) 
Objem válce 

(mm
3
) 

Objem 

(l) 
Průtok 

(dm
3
/s) 

Průtok 

(l/min) 

30 20 567057,474 0,567 0,019 1,134 

60 17 481998,853 0,482 0,016 0,964 

90 17 481998,853 0,482 0,016 0,964 

120 15 425293,105 0,425 0,014 0,851 

150 14 396940,232 0,397 0,013 0,794 

180 16 453645,979 0,454 0,015 0,907 

210 15 425293,105 0,425 0,014 0,851 

240 15 425293,105 0,425 0,014 0,851 

270 15 425293,105 0,425 0,014 0,851 

300 14 396940,232 0,397 0,013 0,794 

330 14 396940,232 0,397 0,013 0,794 

360 14 396940,232 0,397 0,013 0,794 

390 13 368587,358 0,369 0,012 0,737 

420 13 368587,358 0,369 0,012 0,737 

450 13 368587,358 0,369 0,012 0,737 

480 13 368587,358 0,369 0,012 0,737 

510 13 368587,358 0,369 0,012 0,737 

540 12 340234,484 0,340 0,011 0,680 

570 12 340234,484 0,340 0,011 0,680 

600 11 311881,611 0,312 0,010 0,624 

630 11 311881,611 0,312 0,010 0,624 

660 12 340234,484 0,340 0,011 0,680 

690 12 340234,484 0,340 0,011 0,680 

720 11 311881,611 0,312 0,010 0,624 

750 11 311881,611 0,312 0,010 0,624 

780 10 283528,737 0,284 0,009 0,567 

810 11 311881,611 0,312 0,010 0,624 

840 11 311881,611 0,312 0,010 0,624 

870 11 311881,611 0,312 0,010 0,624 

 

Celkový čas: t = 870 s 

Celková načerpaná výška: h = 390 mm 

Poloměr válce: d = 190 mm 

Obsah dna: 
4

2d
S


  = 0,028353 m

2       
(5.3) 

Celkové litry naměřené: 10,94421 l 

Celkové litry vypočtené: 
4

2hd
V


  = 11, 05762 l     (5.4) 
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Celkový naměřený průtok: 0,01258 dm
3
/s 

Celkový vypočtený průtok: 
t

V
Q   = 0,01271 dm

3
/s     (5.5) 

Celkový naměřený průměrný průtok: 0,754773 dm
3
/min 

Celkový vypočtený průměrný průtok: 60QQprůr  = 0,762595 dm
3
/min  (5.6) 

Rychlost průtoku naměřená: 0,000444 m/s 

Rychlost průtoku vypočtená: 
S

Q
c   = 0,000448 m/s     (5.7) 
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Graf 5.6 Průtok čerpadla dm
3
/min v závislosti na čase  
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Graf 5.7 Průtok čerpadla v litrech/min v závislosti na čase  
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Průtok v závislosti na čase klesá, protoţe ve výtlakovém válci stoupá hladina vody a tím se 

zvyšuje hydrostatický tlak na dně válce a čerpadlo musí tento zvyšující se tlak překonávat. 

 

Měření tlaku 

Tabulka 5.2 Měření hydrostatického tlaku 

Objem válce 

(mm
3
) 

Hmotnost 

vody 

(kg) 

Tíhová 

síla 

(N) 

Přírůstek 

tlaku 

(Pa) 

Hydrostatický 

tlak vody u dna 

(Pa) 

11057620,742 11,058 110,576 3900 3900 

567057,474 0,567 5,671 200 4100 

481998,853 0,482 4,820 170 4270 

481998,853 0,482 4,820 170 4440 

425293,105 0,425 4,253 150 4590 

396940,232 0,397 3,969 140 4730 

453645,979 0,454 4,536 160 4890 

425293,105 0,425 4,253 150 5040 

425293,105 0,425 4,253 150 5190 

425293,105 0,425 4,253 150 5340 

396940,232 0,397 3,969 140 5480 

396940,232 0,397 3,969 140 5620 

396940,232 0,397 3,969 140 5760 

368587,358 0,369 3,686 130 5890 

368587,358 0,369 3,686 130 6020 

368587,358 0,369 3,686 130 6150 

368587,358 0,369 3,686 130 6280 

368587,358 0,369 3,686 130 6410 

340234,484 0,340 3,402 120 6530 

340234,484 0,340 3,402 120 6650 

311881,611 0,312 3,119 110 6760 

311881,611 0,312 3,119 110 6870 

340234,484 0,340 3,402 120 6990 

340234,484 0,340 3,402 120 7110 

311881,611 0,312 3,119 110 7220 

311881,611 0,312 3,119 110 7330 

283528,737 0,284 2,835 100 7430 

311881,611 0,312 3,119 110 7540 

311881,611 0,312 3,119 110 7650 

311881,611 0,312 3,119 110 7760 

 

Výpočet pro první řádek: 

Hmotnost vody na počátku měření: Vm   = 11,058kg    (5.8) 

Tíhová síla: mgF   = 110,576 N       (5.9) 

Obsah dna: 
4

2d
S


  = 0,028353 m

2       
(5.10) 
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Počáteční hydrostatický tlak vody u dna: 
S

F
p   = 3900 Pa    (5.11) 

Celkový načerpaný objem: 10,944 l 

Celková hmotnost: 10,944 kg 

Celková tíhová síla: 109,442 N 

Celkový tlak načerpané vody bez počátečního hydrostatického tlaku: 3860 Pa 

Celkový naměřený hydrostatický tlak: 7760 Pa 

Výpočet hydrostatického tlaku: ghp   = 7800 Pa     (5.12) 

Celkový objem vody ve válci: 22,00 l 
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Graf 5.8 Průběh hydrostatického tlaku ve válci v závislosti na čase 

 

V průběhu čerpání dochází ke zvyšování hydrostatického tlaku ve válci, coţ je způsobeno 

přibývající načerpanou tekutinou do výtlačného válce. 
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Měření proudu 

 

Tabulka 5.3 Měření proudu v závislosti na narůstajícím tlaku 

Čas 

(s) 
Proud 

(mA) 
 

Čas 

(s) 
Proud 

(mA) 
 

0 300 
 

450 350 

30 301 
 

480 360 

60 310 
 

510 358 

90 320 
 

540 352 

120 340 
 

570 357 

150 330 
 

600 350 

180 350 
 

630 352 

210 340 
 

660 361 

240 345 
 

690 351 

270 350 
 

720 355 

300 360 
 

750 355 

330 370 
 

780 363 

360 375 
 

810 360 

390 350 
 

840 365 

420 380 
 

870 365 

 

 

Graf 5.9 Závislost proudu na přibývajícím hydrostatickém tlaku 

 

 Proud se s narůstajícím tlakem přiměřeně zvedá. Je samozřejmě jasné, ţe s přibývajícím 

tlakem je zapotřebí dodávat motoru větší proud, aby motor překonal větší zátěţ. 
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Graf 5.10 Průběh průtoku čerpadla v závislosti na tlaku  

 

Měření měrné energie 

 

Měření proběhlo s měřidlem tlaku BD Sensors DMP 343 umístěným na sání a druhým 

měřidlem tlaku umístěným na výtlaku. Příloha 12. 

 

Tabulka 5.4 Měření měrné energie 

Číslo měření 
Čas 

(s) 
P sání 

(kPa) 
P výtlak 

(kPa) 
Y 

(J.kg
-1

) 

1 0 96,717 96,538 -0,179 

2 30 96,346 96,717 0,370 

3 60 96,154 97,038 0,884 

4 90 96,726 97,255 0,529 

5 120 96,635 97,458 0,824 

6 150 96,787 97,702 0,915 

7 180 96,875 97,956 1,081 

8 210 96,963 98,113 1,150 

9 224 97,187 98,202 1,015 

 

V čerpadlové technice je hlavní veličinou pro energetické výpočty měrná energie čerpadla  

Y (J.kg
-1

). Charakteristika čerpadla je závislost skutečné měrné energie Y (resp. skutečné 

dopravní výšky H (m) ) na průtoku Q. Měrná energie (dopravní výška) čerpadla je rozdíl celkové 

energie tíhové jednotky (1N) dopravované kapaliny, který získá kapalina při průchodu čerpadlem 
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a určí se ze vztahu 

Y = g.H (5.13) 

  

V tepelné technice je výhodnější pro energetické úvahy kolem oběhových čerpadel 

pouţívat tlak a tlakový rozdíl. Převod mezi měrnou energií čerpadla Y (J.kg
-1

) a tlakovým 

rozdílem (přínosem) na čerpadle Δp (kPa) je dán vztahem  

  

Δp = 10
-3

.ρ.Y (5.14) 

 

kde ρ (kg.m
-3

) je hustota vody při dané teplotě. 

Orientačně platí, ţe Δp(kPa) ≈ Y(J.kg
-1

), protoţe hustota studené vody je přibliţně 10
3
kg.m

-3
. 

Měrná energie čerpadla pro měření 9: 
310




sánívýtlak PP
Y  = 1,015 J.kg

-1 
   (5.15) 

 

Graf 5.11 Závislost měrné energie na čase 

 

Měrná energie je rozdíl energie na vstupu do čerpadla a energie na výstupu čerpadla. Měrná 

energie stoupá s narůstající hladinou načerpané kapaliny do výtlakového válce. 
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5.6.3. Chyby a nejistota měření [57][58] 
 

5.6.3.1 Přesnost a chyby měření 

  

V praktickém i experimentálním měřícím procesu neexistují měření, měřicí metody ani 

přístroje, který by byli absolutně přesné. V reálném měřicím procesu se vyskytují nejrůznější 

negativní vlivy, které se projeví odchylkou mezi naměřenou a skutečnou hodnotou sledované 

veličiny. Výsledek měření se tak vţdy pohybuje v jistém rozsahu kolem skutečné hodnoty, ale 

téměř nikdy nenastává ideální protnutí obou hodnot. Výsledný rozdíl mezi oběma hodnotami je 

někdy tvořen i velmi sloţitou kombinací dílčích faktorů. S mezinárodní kooperací vznikla řada 

poţadavků na stanovení spolehlivosti vykazovaných výsledků. 

Dosud bylo zvykem při vyhodnocování souborů naměřených hodnot pracovat s chybami. 

Nově je vyhodnocování prováděno prostřednictvím vyjádření nejistot měření. 

Chyby se vyjadřují v absolutních nebo relativních hodnotách. Podle jejich působení lze 

chyby rozdělit na systematické, náhodné a hrubé. Podle svého zdroje se rozdělují na chyby 

přístroje, metody, pozorování a vyhodnocení.  

Jako chyba absolutní Δy se označuje rozdíl mezi hodnotou naměřenou ym a skutečnou xs. 

Podělíme-li absolutní chybu skutečnou hodnotou, dostaneme poměrné vyjádření chyby, tj. chybu 

relativní δx. Platí tedy 

smy xy   (5.16) 

s

sm

s

y

y
x

xy

x







 

(5.17) 

 

Systematické chyby jsou při stálých podmínkách také stálé co do velikosti i znaménka a 

svým působením systematicky ovlivňují výsledek měření. Ke stanovení jejich velikosti postačí 

zpravidla vztah (5.16). Z hlediska uţivatele měřicí techniky jsou systematické chyby sympatické 

tím, ţe je lze z velké části určit a jejich vliv je moţné zmenšit, např. pomocí korekcí, kompenzací 

apod. Takto se zpravidla podaří odstranit podstatnou část jejich negativního vlivu na měření, ale 

zůstane ještě zbytek, který lze označit jako nevyloučené (nevylučitelné) systematické chyby. 

Právě toto je jedna z oblastí, kterou mnohem lépe postihuje nový koncept nejistot měření. 

Náhodné chyby působí zcela nahodile, jsou těţko předvídatelné a nelze je vyloučit. Při 

opakování měření se mění jejich velikost i znaménko, jak odpovídá předpokládanému zákonu 

rozdělení. Pro určení jejich velikosti se vychází z opakovaných měření s pouţitím statistických 

metod, odpovídajících patřičnému pravděpodobnostnímu modelu, reprezentovanému zákonem 

rozdělení příslušné náhodné chyby. V praxi velmi často jde o rozdělení normální – Gaussovo, 

které se pouţívá ve většině aplikací.  

Výsledek měření, stanovený ze souboru opakovaných měření realizovaných za stejných 

podmínek, je reprezentován aritmetickým průměrem získaný při n opakováních z hodnot y1, 

y2,…yi, …yn, tj. 
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n

i

iy
n

y
1

1
 (5.18) 

 

Náhodnou chybu v klasické teorii chyb nejčastěji zastupuje směrodatná odchylka 

výběrového souboru s, méně často směrodatná odchylka aritmetického průměru sx, získané ze 

vztahů 

1

1

2









n
s

n

i

yi

 
(5.19) 

 

 1

1

2










nn

yy

n

s
s

n

i

i

y  
(5.20) 

 

Obě směrodatné odchylky patřičným způsobem blíţe charakterizují chování náhodných 

chyb. 

Hrubé chyby jsou z předchozího pohledu zcela nevyzpytatelné. Měření zatíţené hrubou 

chybou znehodnotí celý experiment, a proto naměřené hodnoty, které výrazně „vybočují z řady“, 

coţ bývá velmi často projevem tohoto druhu chyby, se vyloučí z dalšího zpracování. Omezit 

riziko jejich výskytu lze důsledným dodrţováním příslušných měřicích postupů, podmínek 

měření a pozorností obsluhy. 

Výsledná chyba měření je vyjadřována jako součet systematické a náhodné sloţky, coţ lze 

zapsat 

 ex  (5.21) 

 

a její maximální hodnotu je moţné odhadnout jako 

  syy sy 2max   (5.22) 

kde 

  syye    systematická sloţka 

 ε = s, popř. ε = 2s  náhodná sloţka 

Součinitel rozšíření směrodatné odchylky souvisí s pravděpodobností pokrytí intervalu a 

typem rozdělení. Dvojka u Gaussova rozdělení odpovídá často uţívané 95% pravděpodobnosti. 
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5.6.3.2 Nejistoty měření 

 

Nejistota výsledku měření je kvantitativním znakem jakosti. Umoţňuje porovnání výsledků 

z různých laboratoří. Nejistoty měření se stanovují při vyhodnocování měření ve výzkumu a 

technické praxi a to při: 

1. experimentálním ověřování fyzikálních zákonů a určování hodnot fyzikálních konstant, 

2. definičních měřeních, reprodukci jednotek fyzikálních a technických veličin a 

vyhodnocování  metrologických vlastností primárních etalonů, 

3. kalibraci sekundárních etalonů a pracovních (provozních) měřidel, 

4. typových zkouškách měřidel a vyhodnocování jejich technických a metrologických 

vlastností, 

5. vyhodnocování přesných měření v oblasti zkušebnictví a kontroly jakosti výrobků, 

6. úředních měřeních ve smyslu zákona o metrologii, 

7. ostatních přesných a závazných měřeních v technické praxi, např. přejímacích a 

garančních zkouškách, měření mnoţství látek a energií v hospodářském styku, měření 

sloţení a vlastností  materiálů apod. 

Nejistota měření charakterizuje rozsah naměřených hodnot okolo výsledku měření, který lze 

zdůvodněně přiřadit k hodnotě měřené veličiny. Nejistota měření se týká nejen výsledku měření, 

ale i měřicích přístrojů, hodnot pouţitých konstant, korekcí apod., na kterých nejistota výsledku 

měření závisí. Základem určování nejistot měření je statistický přístup. Předpokládá se určité 

rozdělení pravděpodobnosti, které popisuje, jak se můţe udávaná hodnota odchylovat od 

skutečné hodnoty, resp. pravděpodobnost, s jakou se v intervalu daném nejistotou můţe nacházet 

skutečná hodnota. 

Mírou nejistoty měření je směrodatná odchylka udávané veličiny. Takto vyjádřená nejistota 

se označuje jako standardní nejistota -u a představuje rozsah hodnot okolo naměřené hodnoty. 

Standardní nejistoty se dělí na standardní nejistoty typu A a typu B. Udávají se buď samostatně 

bez znaménka, nebo za hodnotou výsledku se znaménkem ±. 

Standardní nejistoty typu A - uA jsou způsobovány náhodnými chybami, jejichţ příčiny se 

povaţují všeobecně za neznámé. Stanovují se z opakovaných měření stejné hodnoty měřené 

veličiny za stejných podmínek. Tyto nejistoty se stoupajícím počtem opakovaných měření se 

zmenšují. Přitom se předpokládá existence náhodných chyb s normálním rozdělením. 

Standardní nejistoty typu B - uB jsou způsobovány známými a odhadnutelnými příčinami 

vzniku. Jejich identifikaci a základní hodnocení provádí experimentátor. Jejich určování nebývá 

vţdy jednoduché. U sloţitých měřicích zařízeních a při zvýšeném poţadavku na přesnost, musí se 

provést podrobný rozbor chyb, coţ vyţaduje značné zkušenosti. Tyto nejistoty vycházejí z 

různých zdrojů a výsledná nejistota typu B je dána jejich sumací - přitom nezávisí na počtu 

opakovaných měření. 

Kombinovaná standardní nejistota - uC je sumací nejistot typu A a B. Hodnotí-li se výsledek 

měření touto nejistotou, není třeba rozlišovat nejistoty typu A a B. Kombinovaná 
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 standardní nejistota udává interval, ve kterém se s poměrně velkou pravděpodobností můţe 

vyskytovat skutečná hodnota měřené veličiny. V praxi se dává této nejistotě přednost. 

Rozšířená standardní nejistota U se zavádí v případě, ţe je třeba zajistit ještě větší 

pravděpodobnost správného výsledku měření. Získá se tak, ţe se kombinovaná standardní 

nejistota uC vynásobí součinitelem ku. Za předpokladu normálního rozdělení chyb obdrţíme pro ku 

= 2 zhruba 95%-ní rozšíření a pro ku = 3 99,7%-ní rozšíření. 

Při zjišťování jednotlivých standardních nejistot se postupuje podle toho, zda se jedná o 

přímé nebo nepřímé měření jedné nebo více veličin. Při výpočtech se hodnoty koeficientů a 

nejistot zaokrouhlují na tři platné číslice. Udávaná výsledná nejistota se zaokrouhluje na dvě 

platné číslice. 

 

5.6.3.3 Zdroje nejistot 

 

Jako zdroje nejistot lze označit veškeré jevy, které nějakým způsobem mohou ovlivnit 

neurčitost jednoznačného stanovení výsledku měření, a tím vzdalují naměřenou hodnotu od 

hodnoty skutečné. Značnou roli zde sehrává také skutečnost, zda jde o měřicí metody přímé nebo 

nepřímé. Na nejistoty působí výběr měřicích přístrojů analogových nebo číslicových, pouţití 

různých filtrů, vzorkovačů a dalších prostředků v celé trase přenosu a úpravy měřicího signálu. K 

nejistotám velmi výrazně přispívají rušivé vlivy prostředí v tom nejširším slova smyslu.  

Vyjmenovat zde veškeré moţné zdroje nejistot nelze, takţe se pokusme uvést alespoň ty, 

které se vyskytují nejčastěji: 

1. nedokonalá či neúplná definice měřené veličiny nebo její realizace, 

2. nevhodný výběr přístroje (rozlišovací schopnost aj.) 

3. nevhodný (nereprezentativní) výběr vzorků měření, 

4. nevhodný postup při měření 

5. zjednodušení (zaokrouhlení) konstant a převzatých hodnot, 

6. linearizace, aproximace, interpolace anebo extrapolace při vyhodnocení, 

7. neznámé nebo nekompenzované vlivy prostředí, 

8. nedodrţení shodných podmínek při opakovaných měřeních, 

9. subjektivní vlivy obsluhy, 

10. nepřesnost etalonů a referenčních materiálů 

Některé ze zdrojů se projevují výhradně, či výrazněji v nejistotách vyhodnocovaných 

nejistotou typu A, jiné při pouţití nejistoty typu B. Mnohé zdroje ale mohou být příčinou obou 

skupin nejistot, a zde právě číhá největší nebezpečí v podobě opomenutí jedné ze sloţek, coţ 

můţe mít i velmi výrazný zkreslující účinek. 
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5.6.3.4 Standardní nejistota uA – přímé měření jedné veličiny 

 

Odhad údaje y měřené veličiny je dán výběrovým průměrem y  z n-naměřených hodnot yi 

podle vztahu 

n

y

y

n

i

i
 1  

(5.23) 

Odhad rozptylu naměřených hodnot, označovaný jako výběrový rozptyl s
2
(yi) se určí ze 

vztahu 

 
 

1

1

2

2









n

yy

ys

n

i

i

i  
(5.24) 

Odmocninou výběrového rozptylu se získá výběrová směrodatná odchylka s(yi), která 

charakterizuje rozptyl naměřených hodnot kolem výběrového průměru y .  

Rozptyl výběrových průměrů s
2
 ( y ) se určí ze vztahu 

 
 
n

ys
ys i

2
2   (5.25) 

Směrodatná odchylka výběrových průměrů s
2
( y ) je zvolena za standardní nejistotu typu A, 

tedy 

 
 

 1

1

2









nn

yy

ysu

n

i

i

A  
(5.26) 

Pokud je počet opakovaných měření menší neţ deset a není moţné učinit kvalifikovaný 

odhad na základě zkušenosti, určí se korigovaná nejistota uAk ze vztahu 

 yskuAk .  (5.27) 

kde 

k  koeficient závislý na počtu opakovaných měřeních, jak je uvedeno v Tabulka.5.5. 

 

Tabulka 5.5 Hodnoty korekčních koeficientů pro různé počty opakovaných měření 

n 9 8 7 6 5 4 3 2 

k 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,7 2,3 7,0 
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5.6.3.5 Standardní nejistota uB - přímé měření jedné veličiny 

 

Nejprve se vytipují moţné zdroje nejistot Zj; jsou jimi např. nedokonalé měřicí přístroje, 

pouţité měřicí metody, nepřesné hodnoty konstant, způsob vyhodnocování a někdy i malé 

zkušenosti pracovníků v laboratoři. Odhadne se rozsah odchylek ±ΔZmax od jmenovité hodnoty 

tak, aby jeho překročení bylo málo pravděpodobné. Dále se odhadne, jakému rozdělení 

pravděpodobnosti odpovídají odchylky ΔZ v intervalu ±ΔZmax a určí nejistoty uz ze vztahu 

uz=ΔZmax/m. Hodnota m závisí na druhu rozdělení: m = 2 pro normální, m = 1,73 pro rovnoměrné 

a m = 2,45 pro trojúhelníkové rozdělení. Určí se standardní nejistoty uz těchto zdrojů (např. 

převzetím hodnot nejistot z technické dokumentace jako jsou certifikáty, kalibrační listy, 

technické normy, údaje výrobců, technické tabulky 

apod.) a přepočítají na sloţky nejistoty měřené veličiny - uzj. 

Výsledná standardní nejistota typu B se vypočítá ze vztahu 





m

j

zjB uu
1

2  (5.28) 

5.6.3.6 Kombinovaná standardní nejistota uC – přímé měření 

 

Tato nejistota se určí ze vztahu 

 22

BAC uuu   (5.29) 

 

5.6.3.7 Standardní nejistota uA – nepřímé měření 

Kdyţ je zjišťována výsledná hodnota veličiny V nepřímým měřením, tzn. ţe se přímo měří 

veličiny Xj a parametry Ph , které veličinu vyjadřují vztahem 

 
hj PXfV ,  (5.30) 

je výsledkem měření hodnota  
hj pxFv , , kde jx jsou výběrové průměry jednotlivých 

měřených veličin a ph jsou hodnoty parametrů Ph. 

Velikost standardní nejistoty uA se určí ze vztahu 

     



m

j

jxkxj

m

j

jxjA xsAAxsAysu
21

2222 ..2.  (5.31) 

,kde 

Axj a Axk převodové koeficienty aktuálních hodnot x a p. 
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5.6.4. Výpočet nejistoty měření pro měrnou energii čerpadla Y 
 

Výpočet náhodných chyb měření standardní nejistoty typu A – výběrová směrodatná 

odchylka 

Měření 
Pisání 

(kPa) 
Pisání-Psání 

(kPa) 
(Pisání-Psání)

2 

(kPa) 

1 97,169 -0,018 3,24.10
-4

 

2 97,205 0,018 3,24.10
-4

 

 

Měření 
Pivýtlak 

(kPa) 
Pivýtlsk-Pvýtlak 

(kPa) 
(Pivýtlak-Pvýtlak)

2 

(kPa) 

1 98,188 -0,014 1,96.10
-4

 

2 98,216 0,014 1,96.10
-4

 

 

  kPaPP

kPaPP

kPa
n

P

P

kPa
n

P

P

sáníisání

sáníisání

n

i

ivýtlak

výtlak

n

i

isání

sání

422

1

1

10.24,3018,0

018,0187,97169,97

202,98
2

216,98188,98

187,97
2

205,97169,97

























 (5.32) 

 

Mírou nejistoty jednotlivého měření je výběrová směrodatná odchylka s(Pisání). Její odhad 

získáme dle následujícího vztahu: 

 
    kPaPP

nn
Ps

n

i

sáníisáníisání 018,010.24,310.24,3
1.2

1

1.

1
)( 44

1

2



 



  (5.33) 

Protoţe počet měření je menší neţ deset, pouţijeme tabulku 5.5 a určíme přibliţnou hodnotu 

nejistoty typu A. 

  kPaPskPs isánísání 126,0018,0.0,7.)(   (5.34) 

Odhad výběrové směrodatné odchylky průměru je mírou nejistoty charakterizující náhodné 

chyby měření a bude vstupovat do vztahu pro vyjádření kombinované standardní nejistoty. Lze 

tedy psát: 

 

Standardní nejistota (Typ A) pro Psání: u1=0,126kPa 

Standardní nejistota (Typ A) pro Pvýtlak: u3=0,098kPa 
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Nejistota spojená s omezenou přesností měřícího přístroje 

 

Z technické specifikace pouţitého průmyslového snímače tlaku DMP 343 víme, ţe přesnost 

měření je 0,35% z naměřené hodnoty. Tento údaj ovšem neříká nic o tom, jak je případná chyba 

měřícího přístroje rozloţena. Budeme tedy předpokládat nejhorší případ a chybě měřícího 

přístroje přisoudíme rovnoměrné (obdélníkové) rozloţení pravděpodobnosti. Údaj o přesnosti 

měřícího přístroje je tedy pološíří a2 tohoto statistického rozloţení a mírou nejistoty je 

směrodatná odchylka tohoto rozloţení, kterou stanovíme následovně: 

Numerické vyjádření pološíře a2 rovnoměrnému rozloţení odpovídajícímu chybě měřícího 

přístroje 

 

kPaa 34,0187,97 z %35,0hodnoty čtené %35,02   (5.35) 

 

Odhad směrodatné odchylka rovnoměrného rozloţení s pološíří a2, kde  pro rovnoměrné 

rozloţení je 3: 

kPa
a

s 196,0
3

34,02
2 


  (5.35) 

Odhad této směrodatné odchylky bude vstupovat do vztahu pro vyjádření kombinované 

standardní nejistoty. Lze tedy psát: 

 

Standardní nejistota (Typ B) pro Psání: u2=0,196kPa 

Standardní nejistota (Typ B) pro Pvýtlak: u4=0,198kPa 

 

Kombinovaná nejistota měření 

 

 

  kPauuPu

kPauuPu

výtlakc

sáníc

221,0198,0098,0

233,0196,0126,0

222

4

2

3

222

2

2

1




 (5.36) 

 

Nejistotu měrné energie můţeme spočítat podílem přímo měřených veličin:  

   

kPau

u

P

Pu

P

Pu

P

P
u

Y

Y

výtlak

výtlakc

sání

sáníc

sání

výtlak

Y

3

22

22

10.323,3

202,98

221,0

187,97

233,0

187,97

202,98
















































 

(5.37) 
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Pokud chceme výsledek uvést s rozšířenou nejistotou UY, pak platí: 

 

kPauU YY

33 10.646,632310,3.2.2    (5.38) 

 

Vypočtená hodnota měrné energie čerpadla s nejistotou měření 

 

Y = (1,015  3,323.10-3) J.kg-1 

 

Vypočtená hodnota měrné energie čerpadla s nejistotou měření 

 

Y = (1,015  6,646.10-3) J.kg-1 
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6 ZÁVĚR 

Na závěr je nutné říct, ţe bylo dosaţeno vytyčených cílů a vznikl, po sloţitém výzkumu, 

funkční prototyp mikročerpadla pro umělé srdce. V průběhu realizace prototypu bylo nutné 

skloubit znalosti různých oborů, které spolu za normálních okolností nesouvisí. Nezbytností bylo, 

osvojit si základy fluidního inţenýrství, mechaniky kapalin, nové technologie výroby a 

v neposlední řadě prohloubit znalosti lidské anatomie, konkrétně detaily fungování lidského 

srdce. Na řešení čerpadla pro umělé srdce se podílí celá řada odborníků z různých vědních oborů 

a úkolem řešitele bylo také promítnout jejich specifické poţadavky do funkčního vzorku, čímţ 

byla zajištěna disertabilita této práce. Pro správné pochopení celého problému jsou některé 

kapitoly zjednodušeny, protoţe výsledky této práce budou pouţity interdisciplinárně. Nejsou zde 

proto uvedeny všechny postupy při návrhu a výběrů elektrických pohonů, protoţe to pro tuto 

práci není nezbytně nutné.  Proběhlo několik návrhů různých typů mikročerpadel s různými typy 

pohonů. Některé byly shledány nevhodnými a pouze u některých se pokračuje v další realizaci. 

Přínos práce spočívá ve vybrání vhodného typu pohonu pro mikročerpadlo umělého srdce, 

vyloučení nevhodných typů pohonů, následné otestování vyrobeného prototypu a vytvoření 

návrhu dalšího postupu vývoje daného mikročerpadla. 

PiezoLEGS motor není schopen dosáhnout poţadované dlouhodobé ţivotnosti a také je velký 

problém s ponořením piezomotoru do kapaliny. Vzhledem ke krátké ţivotnosti piezomotoru, ale 

jinak vhodným vlastnostem, je vhodné tento typ pohonu pouţít pro dávkování léků, kde motor 

pracuje pouze několikrát za den. Při dávkování léků není motor ponořen do kapaliny, takţe 

nehrozí jeho nefunkčnost. Nicméně při spolupráci se specializovanou firmou by bylo moţné tento 

nedostatek vyřešit, ale bylo by nutné navrhnout speciální řešení upravené konstrukce 

piezomotoru. 

Při testování piezoWave motoru vznikla nová idea mikročerpadla a to formou spojení 

piezoWave vrstev a peristaltického čerpadla do tzv. piezočerpadla, které ale v součastné době 

naráţí na velké mnoţství technických problémů, vyţadující další výzkum a vývoj, který jde v této 

oblasti velmi rychle kupředu a při zájmu specializované firmy by mohlo vzniknout čerpadlo 

mikroskopických rozměrů, které by se dalo aplikovat přímo do lidského těla a tam dávkovat léky 

pacientům, kteří potřebují stálý přísun medikamentů (např. inzulín). Avšak detailnější rozbor je 

mimo rozsah této práce. 

Pouţití krokového motoru pro aplikaci umělého srdce se ukázalo jako nevhodné, poněvadţ 

motor nesplňuje mnohá kriteria, která jsou poţadována po elektrickém pohonu  mikročerpadla. 

Motor je relativně pomalý a i kdyţ vytváří dostatečnou sílu, tak zdvih rotoru je velmi omezený a 

je proto vhodný pouze na jednoduché dávkování léčiv.   

Motor typu Maxon byl vybrán jak z technických, tak ekonomických důvodů (motor byl ihned 

k dispozici), a také v neposlední řadě proto, ţe řešitel měl předchozí zkušenosti programováním 

daného pohonu, které zúročil při realizaci algoritmu pohybu. Kromě problému s ponořením 

motoru do kapaliny, splnil A-max motor většinu poţadavků, které byly od pohonu umělého srdce 

poţadovány a proto za technického dohledu školitele a pomoci dalších kolegů ze strojní a elektro 

fakulty VUT Brno byl vytvořen prototyp dvojčinného čerpadla pro umělé srdce. Šlo o velmi 

sloţitý proces návrhu, výroby, uvedení do provozu včetně testování dvojčinného čerpadla. Při 

testování se vyskytly problémy, jejichţ řešení si vyţádalo a ještě vyţádá značné úsilí velkého 

kolektivu lidí. Nakonec byl úspěšně otestován princip dvojčinného čerpadla s kuličkovým 

šroubem a můţeme prohlásit, ţe tento princip funguje a je nadějný pro další aplikaci. 
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V prvotním návrhu byly, pro udrţení pístu ve správné poloze, pouţity speciálně vyrobené 

pruţiny (Příloha 3). Při konečné aplikaci pruţin došlo k nečekaným problémům s uchycením 

pruţin k pístu, coţ vedlo k jejich zničení při testovacím chodu, v důsledku velkých působících sil 

(Obr. 6.1). Konečný návrh vynechal pouţití pruţin, neboť tlak vody v čerpadle stačí na udrţení 

pístu ve správné pozici. 

 

Obr. 6.1 Zničená pruţina dvojčinného čerpadla 

Vytvořený sofistikovaný řídící program ovládá motor v souladu s činností lidského srdce. 

Cyklus řízení motoru je realizován tak, aby se během minuty provedlo 60 reverzních pohybů 

(tepů, čerpadlo tak čerpá se stejnou frekvencí jako lidské srdce). Problémem zatím je, ţe čerpadlo 

přečerpá 1l/minutu, zatímco lidské srdce zvládne 5-6l/minutu. Řešením by mohlo být prodlouţení 

dráhy pohybu pístu, coţ vyţaduje výkonnější motor, který je v součastné době objednán. Po jeho 

dodání jsou plánovány další testy, které jsou z časových důvodů jiţ mimo rozsah této práce. 

Největším a nejzávaţnějším problém je jednoznačně dodrţení souososti celé mechanické 

soustavy. Kuličkový šroub je uchycen na konci a vpředu prochází guferem, které je aplikováno 

tak, aby do motoru a hlavně enkodéru nevnikla tekutina. Na kuličkovém šroubu je ve středu 

umístěn píst, který se pohybuje uvnitř celého čerpadla. To znamená, ţe je nutné dodrţet přesnou 

polohu všech tří bodů (Obr. 6.2), jinak dojde k vyosení hřídele motoru a nemoţnosti pohybu 

pístu. Tento problém je velmi závaţný, poněvadţ dochází k častému zasekávání pístu uvnitř 

čerpadla, coţ je pro provoz umělého srdce nepřípustné! 

Čerpadlo bylo navrhováno pro roční provoz, aby měli lékaři dostatek času najít pacientovi 

vhodné srdce pro transplantaci. Velkou výhodou tohoto řešení je to, ţe pacient nemusí být 

upoután na lůţku. Dokonce by bylo moţné řídit frekvenci a mnoţství čerpané krve v závislosti na 

zátěţi, kterou by pacient vyvíjel. Celý proces má před sebou ještě dlouhou cestu a bude nutné 

vyřešit velké mnoţství nejen technických problémů, neţ bude moţné první prototyp otestovat 

v lidském těle. 

 

Získané poznatky s dvojčinným čerpadlem: 

- nevhodný materiál, ze kterého je prototyp vyroben – dochází k deformacím teplem, 

tlakem, prosakování vody, atd. 

- nepřesná technologie výroby – vnitřní válec nemá kruhový průřez 

- spojování dvou protilehlých částí je provedeno pouze nasazením jedné části na druhou a 

poté se tyto části slepovaly lepicí páskou – coţ je značně nepřesné a části jsou pokaţdé 

spojeny rozdílným způsobem 

- píst, pohybující se uvnitř, je vyroben velmi přesně, a proto dochází k jeho zasekávání ve 

středovém válci, který je proveden nepřesně 
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- největším problémem je dodrţení souososti uvnitř čerpadla (viz Obr. 6.2), jejím 

nedodrţením dochází k zaseknutí pístu 

 

 

 

Obr. 6.2 Tři body nutné pro dodrţení souososti 

 

Návrh postupu dalšího řešení: 

- vyrobit čerpadlo z tvrdého materiálu (vyfrézovat) i s počátečním a koncovým vstupem 

(otvorem) – kvůli dodrţení souososti 

- na spojení dvou protilehlých části vytvořit závit, z důvodu přesného a pevného spojení 

obou částí 

- píst zmenšit – kapalina by měla mít dostatečný tlak, aby se píst mohl samovolně 

pohybovat bez pouţití jakýchkoli přídrţných prvků 

- změna závitu hřídele na kříţový – aby motor nemusel pracovat ve skokovém reţimu 

maximální rychlosti 7000ot/min, protoţe velké změny rychlosti oteplují nadměrně motor 

a velmi zkracují jeho ţivotnost včetně nároků na autonomní napájecí zdroj 

 

Práce souvisí s výzkumným záměrem MSM 0021630518 Simulační modelování 

mechatronických soustav a informace o řešení jsou uvedeny v průběţné zprávě. 

Úřad průmyslového vlastnictví v Praze vydal dne 13.7.2010 potvrzení o podání nové 

přihlášky uţitného vzoru s názvem Plunžrové čerpadlo, zejména pro přenos velkých axiálních sil 

– přidělené číslo PUV 2010-22966. 

 

 

 

 

 

 

 

Body souososti 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

a  [m]  výška bimorphu 

a2  [-]  pološíře přesnosti 

A  [m
2
]  povrchová plocha elektrod 

A  [V]  amplituda 

Axj  [-]  převodový koeficient aktuálních hodnot 

c  [m/s]  rychlost průtoku 

C  [F]  kapacita 

d  [m]  poloměr 

d  [m/V]  vyvozované mechanické napětí / přiloţené elektrické pole 

D  [C/m
2
]  konstanta elektrického posunu (otevřený obvod) 

e  [-]  systematická sloţka 

E  [V/m]  konstanta pole (obvod nakrátko) 

E(pyro) [V/m]  indukované elektrické pole 

F  [N]  síla působící na závaţí 

F  [N]  tlačná síla 

fR  [Hz]  rezonanční frekvence bimorphu 

fz  [Hz]  kmitočet kroku 

g  [Vm/N] otevřený obvod elektrického pole/aplikované mechanické namáhání 

g  [m]  šířka bimorphu 

g  [m/s
2
]  gravitační zrychlení 

h  [m]  celková načerpaná výška 

I  [A]  proud 

k  [-]  konstanta pro řízení po celých krocích 

k  [-]  elektromechanický vazební koeficient 

k  [-]  koeficient závislý na počtu opakovaných měřeních 

ku  [-]  součinitel rozšířené standardní nejistoty 

K  [-]  relativní dielektrická konstanta 

l  [m]  délka bimorphu 

m  [-]  počet fází motoru 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    

 119 

 

m  [kg]  hmotnost 

n  [ot/min] otáčky 

p  [-]  počet pólpárů 

p  [Pa]  hydrostatický tlak 

Psání [Pa]  tlak sání 

Pvýtlak [Pa]  tlak na výtlaku 

Q  [C]  náboj 

Q  [dm
3
/s]  průtok 

Qprům [dm
3
/min] průměrný průtok 

s  [m]  dráha 

s  [-]  směrodatná odchylka výběrového souboru 

sx  [-]  směrodatná odchylka aritmetického průměru 

s
2
 ( y ) [-]  rozptyl výběrových průměrů 

S  [m
2
]  obsah 

S  [V]  konstanta napětí 

t  [m]  tloušťka elektrod 

t  [s]  čas 

T  [N/m
2
]  konstanta tlaku 

u(t) [V]  napájecí napětí 

u  [-]  standardní nejistota 

v  [m/s]  rychlost 

V   [V]  napětí 

V  [l]  celkový načerpaný objem 

V  [-]  veličina zjišťěná nepřímým měřením 

x  [m]  vychýlení bimorphu 

xs  [-]  skutečná hodnota 

jx
 

[-]  výběrový průměr 

ym  [-]  naměřená hodnota 

Y  [J/kg]  měrná energie čerpadla 

Y
E

33 [N/m
2
]  Youngův modul 

z  [-]  počet kroků na otáčku 

Zj  [-]  zdroje nejistot 

  [coulomb/°C.m
2
] pyroelektrický koeficient 
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  [°]  úhel kroku 

δx  [-]  relativní chyba 

p  [Pa]  rozdíl tlaků 

T  [°C]  změna teploty 

Δy  [-]  absolutní chyba 

Δymax [-]  maximální chyba měření 

Δx  [-]  výsledná chyba měření 

  [F/m]  permitivita materiálu 

  [-]  náhodná sloţka 

0  [F/m]  permitivita vakua 

  [kg/m
3
] hustota materiálu 

  [rad]  fázové posunutí 

 

 

 

 

 

 


