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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá možností generování elektrické energie, za pou-
žití lineárního generátoru v automobilu, s tím, že lineární generátor je použit místo 
tlumiče a zastává jeho funkci. 

Následně je použit základní model tlumiče, který je buzen sinusovým signálem, 
ze kterého budou vycházet základní simulace tlumení a výkonu. 

Poté bude provedena simulace tlumiče, s již danými parametry poměrného út-
lumu, hmotnosti vozidla a reálným modelem vozovky. Je provedeno řízení za užití 
PID regulátoru. 

Klíčová slova 

Tlumič, rekuperace, řízení, generátor, lineární 

Annotation 

This these is considering with possibilities of generation of electric energy, with 
use of linear generator in automotive industry, that linear generator is replacing 
shock absorber. 

Subsequently the base model of shock absorber is used and excited with sinus 
signal. From this simulations are got the results of damping and power. 

Then it will be made a simulation of shock absorber, with known parameters of 
damping, mass of vehicle and real model of road. Then it is made control with PID 
regulator. 
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1 Úvod 

V dnešní době je jedním z velmi důležitých odvětví, co se týče vytvoření, využití 
a uskladnění elektrické energie, automobilový průmysl. V tomto odvětví, několik 
posledních let dochází k velkému rozvoji „zelených vozidel“. Mnoho z těchto vozi-
del využívá ke svému pohonu elektrickou energii, která bývá uložena 
v akumulátorech. Tudíž je velmi důležité, z důvodu dlouhého dobíjení akumuláto-
rů, aby docházelo k maximálnímu využití energie odebrané z baterií. Toho se 
v dnešní době dosahuje například nízkým valivým odporem použitých pneumatik, 
což může vyústit k tomu, že automobil bude mít delší brzdnou dráhu, snížením 
aerodynamického odporu, změnou převodových poměrů, získávání energie při 
brždění a mnohými dalšími. Další „zelená vozidla“ mohou mít hybridní, vodíkový 
nebo i spalovací naftový pohon využívajíc předešlých vlastností. U elektrických a 
hybridních vozidel se dá využít i toho, že budeme získávat elektrickou energii a ná-
sledně využívat. 

V některých vozidlech se využívá elektrodynamického brždění, u kterého se vy-
rábí elektrická energie, jež může být uložena v bateriích, či v superkapacitorech a 
následně využita. Ve Formuli 1 se používal v sezóně 2009 systém KERS, který rov-
něž získával energii při brždění, ale zde byla mechanická energie uložena do vyso-
kootáčkového setrvačníku. 

Jedním z dalších míst, kde se ztrácí energie ve formě tepla, je při tlumení kmitů 
automobilu. V současnosti se nejvíce používají kapalinové tlumiče, které mají pev-
ně stanovené tlumící vlastnosti již od výroby. Dalším typem jsou [4] adaptivní tlu-
miče, které mohou být kapalinové s řízeným ventilem, magnetoreolické atd. Adap-
tivní tlumič může měnit tlumící účinek tlumiče v závislosti, jaký typ tlumení řidič 
požaduje, např. měkké nastavení, tvrdé nastavení. Semiaktivní tlumič je podobný 
adaptivnímu tlumiči, jen je více variabilní. Např. při tvrdém nastavení tlumiče se 
sníží podvozek. U aktivního tlumiče můžeme například řídit přímo polohu podvoz-
ku, laserem vyhodnocovat vozovku před automobilem a dle toho přizpůsobit na-
stavení tlumiče a pružení takovým způsobem, aby osádka vozidla minimálně pocí-
tila nerovnosti vozovky. 

U adaptivního a semiaktivního tlumení se může využít lineárního elektromagne-
tického motoru/generátoru, u kterého můžeme vyrábět elektrickou energii. 

Z důvodu minimálního použití elektromagnetických tlumičů v automobilovém 
průmyslu, potřeby rekuperovat při jízdě energii a možnosti aktivního řízení tlumi-
če je zajímavé zjistit, jak se dá využít při tlumení v automobilech tento typ tlumiče. 
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2 Formulace problému 

Nejprve bude v této práci porovnáno několik typů lineárních motorů - generáto-
rů, ze kterých bude vybrána koncepce tlumiče. 

Poté bude v této práci zjištěna vhodnost elektromagnetického tlumiče pro au-
tomobil, a pokud bude zjištěno, že vyhovuje, tak i využitelnost generování elektric-
ké energie 

Chování tlumiče bude simulováno v programu Matlab a jeho nadstavbě Simu-
link, a to za použití dynamických rovnic, které popisují čtvrtinový model automobi-
lu. Nejdůležitějším ukazatelem pro výběr tlumení a tuhosti tlumiče je chování pod-
vozku vozidla při nájezdu na nerovnost, čím více podvozek kopíruje terén, tak tlu-
mení a tuhost tlumiče je vyšší, než při opačném ději. Tuhost pružiny tlumiče se u 
osobních rodinných vozidel nastavuje mezi 1 až 1.6 hz vlastní frekvence pružiny a u 
sportovních vozidel mezi 2 – 2.5 hz. Poměrný útlum tlumiče je nastavován, u kapa-
linových tlumičů bez řiditelného ventilu, mezi 0.25 až 0.7. 

U daných simulací bude simulován elektromagnetický tlumič s pevně nastave-
nými vlastnosti a vyhodnocováno chování systému. To znamená, že bude porovná-
vané chování tlumiče a výkony při jednotlivých nastavených poměrných útlumech. 

Systém může být i řízen a proto při řízení bude použit PID regulátor, ten bude 
řídit odporovou dekádu, díky kterému je možné dosažení lepších dynamických 
vlastností. 

Tudíž ve výsledku této práce by mělo být dosaženo koncepce elektromagnetic-
kého tlumiče, která by měla mít dobré tlumící vlastnostmi, řiditelnost a maximálně 
generovaný elektrický výkone. Bohužel vždy jde o kompromis, a proto budou pre-
ferovány dobré jízdní vlastnosti před generováním velkého výkonu. 
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3 Patenty 

Z důvodu zjištění jaké mohou existovat lineární motory, případně generátory, 
jsou vypsány následující patenty. 

3.1 Plochý lineární motor (US patent 5 723 917) 

Tento typ lineárního motoru má jednu řadu permanentních magnetů. Rotor 
představují tři cívky poskládané za sebou, zalité v epoxidu a připojené k magnetic-
kému materiálu, pólovému nástavci. Pólový nástavec by měl zajistit magnetický 
obvod s nízkým magnetickým odporem. Délka pólového nástavce závisí na šířce 
použitých magnetů. Při použití čtvercového průřezu cívky se dosáhne lepší tepelné 
vodivosti. Tento patent využívá řídící software, kde polohový senzor pomocí řídící 
jednotky určí polohu rotoru, ze které se určí polarita magnetického pole. Další ná-
vrhy patentu mají chladicí systém a modifikované Halbachovo magnetické pole. 

 
Obrázek 3-1 Pohled na lineární motor 

Popis Obr. 3-1. Na obrázku je zobrazen lineární motor 10 předchozího patentu 
(ze kterého vychází tento patent), kde uložení rotoru 11 obsahuje nemagnetickou 
desku 12, která se pohybuje v U profilu skládající se z horní desky s magnety 14 a 
spodní desky s magnety 16. Vrchní a spodní deska s magnety je spojena pomocí 
příruby 22 a 24. Směr magnetického obvodu je naznačen písmenem M. Síla, která 
je vytvářena proudem tekoucím magnetickým polem je, 

[ ]F J B N= ⋅   (1) 

Kde J je proudová hustota a B magnetická indukce. Disipace výkonu v motoru je 
dána vztahem 

[ ]2
wP i R W= ⋅   (2) 

Tím, že tento výkon se mění v teplo a závisí na mocnině proudu, je žádoucí, aby-
chom dostali co největší B. Tudíž, při nižším proudu dostaneme větší sílu 
v systému. Takže je velmi žádoucí používat materiály v magnetickém obvodu 
s vysokou magnetickou permeabilitou. Tudíž deska 14 a 16 je tvořena ocelí, nebo 
jiným materiálem s vysokou magnetickou permeabilitou. Použitím magnetů 
s opačnými póly, materiálu s vysokou permeabilitou a minimalizování vzduchové 
mezery způsobí velkou magnetickou indukci ve vzduchové mezeře. Ale tento typ 
konstrukce zvyšuje výrobní náklady. 
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Obrázek 3-2 Pohled na konstrukci z boku 

Popis Obr. 3-2. Konstrukce magnetu 40 obsahuje kovovou desku 41 a magnety 
s opačnými póly 42. Konstrukce rotoru 45 se pohybuje vůči magnetům 40 obsahu-
jíc blok, se třemi cívkami, 46 připojený k vrchní desce rotoru 48. Cívky jsou zalité 
v epoxidu. Přívodní kabel 50, dodává proud do bloku s cívkami 46. 

 
Obrázek 3-3 Pohled na desku s cívkami v nezalitém stavu. 

Popis Obr. 3-3. Přední pohled na konstrukci rotoru bez epoxidu. Izolační mate-
riál 52 je dán na vrchní desku rotoru 48. Ten odděluje cívku 54, 56 a 58 od vrchní 
desky. Izolační materiál může obsahovat mezery, díky kterým bude epoxid lépe 
připojen a bude lépe odvádět teplo. A z důvodu potřeby dobré tepelné vodivosti je 
použit materiál, který má dobré teplotně-vodivé vlastnosti. Cívky 54, 56 a 58 jsou 
připevněné na izolaci 52 za použití epoxidu. Počátky smyček 54a, 56a a 58a začíná 
od spodku cívek 54, 56 a 58, prochází vyhloubením 60 a napojují se na vodič 50, 
který prochází otvorem v izolaci 52 sousedící s prohlubní 60. Vodič 62 je připojen 
na zem 64, patřící k vrchní desce rotoru 48. Konce cívek 54b, 56b a 58b jsou připo-
jeny k zemi 64. Cívky jsou zapuštěné v epoxidu, který zajišťuje tvar bloku s cívkami 
46. Epoxid je vybrán s takovými vlastnostmi, aby dobře odváděl teplo od cívek. 
Kotvení 66 je uloženo na vrchní desce rotoru, tvoří je výčnělky, které, když jsou 
zality v epoxidu, tak vytvoří vazbu mezi 46 a 48. 

3.2 Lineární generátor (US 2010/0277012 A1) 

Tento typ generátoru pracuje na stlačený plyn, který pohybuje s pístem 6 
v axiálním směru s tím, že do tlakové komory 4 je vháněn stlačený plyn a způsobí 
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lineární pohyb pístu směrem k 3, následně, když píst dorazí na kraj válce, je dodán 
stlačený plyn do komory 5, píst se začne pohybovat opačným směrem a tento děj je 
opakován po celou dobu generování elektrické energie. Na pístu jsou uloženy per-
manentní magnety a na válci je namotána cívka, díky které při pohybu pístu ve vál-
ci je generován elektrický výkon. 

 
Obrázek 3-4 Řez lineárním motorem 

Jsou dva způsoby jak dosáhnout, u tohoto patentu, stlačeného plynu v tlakových 
komorách. První způsob je takový, že v části 2 a 3 je tryska s přívodem paliva a 
svíčka a v polovině válce je na každé straně výusť pro spaliny, tudíž dostaneme kla-
sický spalovací motor. A u druhého způsobu jsou v části 2 a 3, vždy dva otvory, kte-
rými je přiváděn a odváděn stlačený plyn. 

3.3 Lineární generátor (4 924 123) 

Tento patent je navrhnut, tak že 
hřídel 1 je připojen k zařízení, které 
vyvolává vratný pohyb (v tomto 
patentu je uvažován Stirlingův mo-
tor). Hřídel je uložen v ložiscích 2, 
která jsou přidělána ke kastli 3. Ty-
to tři části jsou vyrobeny 
z nemagnetického materiálu. Mag-
nety 5 jsou spojovacím materiálu 4, 
který je připojen ke hřídeli. Hřídel, 
spojovací materiál a magnety jsou 
pohyblivou částí generátoru. Délka 

každého magnetu 5 je stejná jako 
délka vratného pohybu 7 rotoru 6. Magnety jsou uloženy těsně u sebe a každý 
magnet má opačnou polaritu než sousední magnet/y. Cívky 10 jsou uspořádány 
vně pólové nástavce 8 a uloženy v kostře cívky 9. Mezi cívkami jsou přepážky 11. 
S vnějším krytem 12, pólovými nástavci, přepážkami a cívkami tvoří tento celek 
stator. Jediná nemagnetická statorová část tvoří kostry cívek. 

  

Obrázek 3-5 Řez generátorem 
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4 Konstrukce návrhu tlumiče 

4.1 Základní princip elektromagnetického tlumiče 

Základní princip fungování elektromagnetického tlumiče je postaven na tom, že 
při pohybu vodiče v magnetickém poli se na vodiči indukuje napětí. Poté zátěži teče 
proud a vytvoří magnetické pole proti stávajícímu poli a na vodič působí síla dle 
Lorentzova vztahu: 

[ ]F I l B N= ⋅ ⋅   (3) 

Tím, že kapalinový tlumič také působí silou proti směru pohybu, tak lze logicky 
odvodit, že při použití cívky mezi magnety dostaneme podobné chování, jaké má 
kapalinový tlumič. 

 
Obrázek 4-1 Kmitaní s jedním stupněm volnosti. Převzato z [15] 

Na Obr. 4-1 je zobrazena dynamická soustava kmitajícího tělesa s hmotností m a 
rychlostí q’. Kmitání je tvořeno budící složkou Q. Tuhost pružiny k, je dána tak, aby 
vlastní frekvence soustavy byla mezi 1,0 – 1,6 Hz. Tlumení b, je stanoven způso-
bem, který bude popsán v dalších kapitolách. Dynamická rovnice soustavy je: 

m q b q k q Q⋅ + ⋅ + ⋅ =ɺɺ ɺ  (4) 

Díky podobnému chování kapalinového a elektromagnetického tlumiče, může-
me použít stejné dynamické rovnice pro oba typy tlumičů. 

Hlavními částmi tlumiče jsou cívka a magnety. Nejlépe zobrazený návrh tlumiče 
je u prvního popsaného patentu, kde mezi magnety s opačnou polaritou se pohybu-
jí cívky. Při pohybu je generována elektrická energie. Ta je buď přeměněna ne tep-
lo, nebo uložena do akumulátoru. Tento typ tlumiče může být i řízen. Protože je 
v elektromagnetickém tlumiči obsaženo řízení, elektro a mechanika, můžeme tento 
systém nazývat mechatronickým. 

Pro simulace je vybrána koncepce prvního patentu, která je zjednodušena na 
použití čtyř magnetů, mezi kterými se pohybuje jedna cívka. 

4.2 Magnety 

Pro simulaci tlumiče je potřeba sestavit nějaký základní typ elektromagnetické-
ho lineárního generátoru a z toho důvodu je využito práce [1], podle které se velmi 
jednoduchým způsobem dá vyjádřit magnetická indukce ve vzduchové mezeře. Ale 
u prvních simulací, bude poznamenáno, je zjednodušeně uvažována magnetická 
indukce B se rovnající 0.4 T. 
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Obrázek 4-2Náčrt magnetického obvody. Převzato [1] 

Na Obr. 4-2 je boční pohled na konstrukci magnetů a pólových nástavců. Kde a 
je šířka vzduchové mezery, b je tloušťka magnetu, c tloušťka pólového nástavce, l 
délka pólového nástavce, f délka magnetu, d mezera mezi magnety, 1 jsou magnety 
a 2 pólové nástavce. 

[ ]
0 0

1 1 ( )
/

2 2pm pm
pn

a f d f c
H B A m

b bcµ µ µ
 + += ⋅ + ⋅  
    (5)

 

V předešlé rovnici Hpm je magnetická intenzita v pólovém nástavci a Bpm je 
magnetická indukce v pólovém nástavci. µ0 je permeabilita ve vakuu a µpn magne-
tická permeabilita pólového nástavce. Pro to, abychom mohli získat rovnici, do kte-
ré se dodají známé parametry a z té se zjistí magnetická indukce, musí se vyjádřit 
magnetická indukci se známou magnetickou indukcí. Toho lze dosáhnout pomocí 
demagnetizační křivky použitého magnetu, s tím, že na ose x je magnetická inten-
zita a na ose y je magnetická indukce a vyjádří se funkce, která popisuje graf. Tím 
dostaneme dvě rovnice o dvou neznámých a dostaneme vyjádřenou magnetickou 
indukci. V práci [1] je vyjádřena rovnice pro magnet NdFeB, která bude viužita pro 
simulace tlumiče. A ta rovnice je: 

[ ]
6

0 0

1.3074

1 1 ( )
1 1.3687 10

2 2

pm

pn

B T
a f d f c

b bcµ µ µ
−

=
 + ++ ⋅ ⋅ + ⋅  
    (6)

 

4.3 Cívka 

Cívka má jednoduchou obdélníkovou konstrukci. Na vinutí je použito vinutí ku-
latého průřezu z měděného drátu. Z důvodu, aby cívka při svém pohybu nevyšla 
z magnetického pole je 1 delší než 2, a to proto, že je potřeba, aby cívka nebyla ši-
roká (musí vlézt do rozměrů klasické tlumiče) a důvodem proč je část 1 delší je to, 
že při velmi rychlém najetí na hrbol do velikosti poloviny délky 1 nevyjede cívka 
z magnetického pole a nepřestane tlumit. 
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Obrázek 4-3 Pohledy na cívku a směr pohybu 

Základní konstrukce zobrazená na Obr. 4-3 je myšlená tak, že na základní roz-
měry Y, X a R je namotávána cívka, která se domotá do rozměru H a poté se začne 
namotávat na předešlé namotané cívky a poté z toho dostane rozměr V. Cívka se 
pohybuje ve směru naznačeném na Obr. 4-3. 

Tuto konstrukci cívky s magnety, která tvoří tlumič, je zvolena z důvodu jedno-
duché simulace chování elektromagnetického tlumiče a dobré zjistitelnosti elek-
trických veličin v obvodu. 

Standardně v této práci je X=5 cm, Y=10 cm, R=0.1 – 1 cm, H=1 cm. 

4.4 Elektrický obvod cívky 

Jedna z hlavních elektrických veličin u cívky je její odpor a ten se vypočítá ze  
vztahu: 

( ) [ ]0 1c R

l
R t

S
ρ α= ⋅ + ⋅ ⋅ Ω

 (7)
 

Kde Rc je vypočítávaný odpor cívky, ρ0 rezistivita při 0°C, ∝R teplotní součinitel 
rezistivity, t teplota prostředí, l délka cívky a S průřez cívky. Pro tuto simulaci byla 
vybrána měď z důvodu častého využití při konstrukci cívek. Měď má ρ0 rovnající se 
0.015 μΩ∙m, ∝R je nastavena na 20°C a to z toho důvodu, že nelze dopředu určit, 
v jakých teplotních podmínkách se bude pohybovat tlumič. Délka cívky l a průřez 
cívky S je známa ze zadaných a vypočítaných hodnot. 
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Obrázek 4-4 Schéma elektrického obvodu tlumiče převzato z [1] 

Na Obr. 4-4 je zobrazeno schéma elektrického obvodu tlumiče, kde Ui je efek-
tivní hodnota indukované střídavého napětí na cívce, v tomto případě je uvažová-
no, že je bez jádra, s indukčností L. Odpor RZ je zátěžný odpor, kterým se simuluje 
odebraná energie, která by se měla uložit do akumulátoru. Při správném nastavení 
by se měla většina elektrické energie disipovat na zátěžném odporu. Celkový výkon 
generovaný tlumičem je dán vztahem (Vztahy převzaty z [2]): 

[ ]
2

2 2( ) ( )
i

z c

U
P W

R R j Lω
=

+ + ⋅ ⋅
 (8) 

Okamžité indukované napětí je dáno následujícím vztahem, kde N je celkový 
počet závitů cívky, B magnetická indukce, l délka cívky a x´ je rychlost mezi cívkou a 

magnety. 

[ ]iu B l N x V= ⋅ ⋅ ⋅ ɺ   (9) 

V tomto případě je použita cívka bez jádra, z toho důvodu lze zanedbat indukč-
nost, protože je velmi malá, a tak je dosáhnut vztah pro okamžitý výkon: 

[ ]
2
i

z c

u
p W

R R
=

+
  (10) 

Okamžitý generovaný výkon lze spočítat také jako energii, kterou tlumič odebere 
pro tlumení celého systému, kde be je elektromagnetické tlumení. 

[ ]2
ep b x W= ⋅ ɺ   (11) 

Doposud zde nebyl uveden vztah pro výpočet elektromagnetického tlumení be, 
který je velmi důležitý pro simulaci tlumení. Ten se dostane, pokud se dosadí rov-
nice (9) do rovnice (10) a to do (11) a ten je: 

[ ]
2( )

/e
z c

B l N
b N s m

R R

⋅ ⋅= ⋅
+   (12)

 

Z uvedeného vztahu lze vyčíst, že tlumení ovlivňuje navrhnutá cívka, magnetic-
ká indukce ve vzduchové mezeře a zátěžný odpor. Z důvodu použití permanentních 
magnetů je magnetická indukce pevně dána a nemůže se měnit, cívku budeme mít 
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také pevně danou, a proto jediná část, která nám může jednoduchým způsobem 
měnit vlastnost tlumiče je zátěžný odpor. 
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5 Simulace chování elektromagnetického tlumiče 

Simulace je velmi důležitým prvkem vývoje výrobku, a to z toho důvodu, že 
urychluje vývoj, protože například se zmenší množství zkušebních vzorků výrobku, 
které musí být vytvořeny, než se vytvoří finální výrobek, a to díky tomu, že dopředu 
lze zjistit dynamické chování budoucího výrobku, jakým způsobem bude muset být 
řízen a pomocí MKP lze např. zjistit mechanické vlastnosti materiálu. Tato práce se 
bude zabývat hlavně dynamickým chováním tlumiče a to bude simulováno za pou-
žití programu Matlab/Simulink. 

 

5.1 Čtvrtinový model automobilu bez pneumatik 

Z důvodu náročnosti některých výpočtů byl použit pro první simulace čtvrtinový 
model automobilu, u kterého je vynechána hmotnost, pružnost a tlumení pneuma-
tiky. 

 
Obrázek 5-1 Dynamický model čtvrtiny automobilu 

Na Obr. 5-1 je dynamický model, kde m je čtvrtinová hmotnost vozidla, qm polo-
ha podvozku, qk poloha vozovky, kp tuhost pružiny, bm tlumení pružiny, be elek-
tromagnetické tlumení a bpe s bpm jsou poměrné útlumy. 

Dynamická rovnice modelu, vychází z Lagrangeovy rovnice 2. řádu (13). U které 
se musí nejprve určit kinetickou energii Ek (14), potenciální energii Ep (15) a disipa-
tivní energii Eb (16). 

pk bK
EE EEd

Q
dt q qq q

• •

  ∂∂ ∂∂  − + + =
  ∂ ∂∂ ∂    (13)

 

[ ]21

2k mE m q J= ⋅ ⋅ ɺ      (14) 
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[ ]21
( )

2p p m kE k q q J= ⋅ ⋅ −
 

  (15) 

[ ]2 21 1
( ) ( )

2 2b e m k m m kE b q q b q q J= ⋅ ⋅ − + ⋅ ⋅ −ɺ ɺ ɺ ɺ    (16) 

U rovnic 14 – 16 byla provedena derivace dle Lagrangeovy rovnice 2. řádu (14), 
tudíž vznikne rovnice (18) popisující chování modelu. 

( ) ( )m e m m p m p k e m km q b b q k q k q b b q⋅ + + ⋅ + ⋅ = ⋅ + + ⋅ɺɺ ɺ ɺ   (17) 

Pro výpočet ODE v Simulinku je tato rovnice (17) přepsána jako: 

21
( ( ) ( ) ( ) )m p k m e m k e m mq k q q b b q b b q m s

m
− = ⋅ ⋅ − + + ⋅ − + ⋅ ⋅ ɺɺ ɺ ɺ  (18) 

Ω představuje vlastní frekvenci modelu [rad/s]. Vlastní frekvence se vypočítá ze 
vztahu: 

pk

m
Ω =    (19) 

Na Obr. 5- 2je zobrazen Simulinkovský model čtvrtiny automobilu bez pneuma-
tiky. V pravé části je výpočet proudu, napětí a výkonu. 
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Obrázek 5-2 Čtvrtinový model automobilu bez pneumatik v Simulinku 



Tlumič jako zdroj elektrické energie 
 

~ 20 ~ 

 

5.2 Simulace mechatronické soustavy buzená sinusovým vstupem 

Čtvrtinový model automobilu byl buzen sinusovým vstupem. Sinusový vstupní 
signál byl použit, protože nám umožňuje zjistit, jak se bude chovat mechatronický 
systém a díky tomu bude možno zjistit, jaké parametry cívky budou předběžně po-
třeba pro další iteraci, proto v této části jsou parametry cívky náhodně zvoleny. 

5.2.1 Návrh parametrů tlumiče cívky 

V této simulaci byl měněn průměr drátu, a počet závitů. To bylo prováděno 
hlavně z důvodu zjištění, jak se bude měnit maximální výkon, napětí, proud a po-
loha tlumiče v závislosti při těchto dvou změnách a přidané zátěži, která mění veli-
kost tlumení elektromagnetického tlumiče. 

Vstupní zadané parametry 

Parametry pro obě simulace stejné 

• Omega = 37.7 rad/s 

• Amplituda = 5 cm 

• kp=32 kN/m a kp=14 kN/m 

• m=300 kg 

• Rz = 0 – 10 MΩ 

• B=0.4 T 

Parametry, které budou měněny 

• Tloušťka drátu d je od 0.045 mm do 0.405 mm. Při tomto nastavení je počet závitů 

N=1400 z. 

• Počet závitů N je dán od 700 do 4200 a tloušťka drátu d je 0.045 mm. 

Na Obrázek 5-13 je popsána amplituda a omega. Důvod, proč byla vybrána ome-
ga s tak vysokou frekvencí, je dán tím, že bylo potřeba zjistit chování tlumiče na 
velkých frekvencích. Všechny hodnoty v této kapitole (výkon, posuv,…)jsou maxi-
mální naměřené (amplituda). 
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Obrázek 5-3 Výsledná simulace výkonu pro závity a dráty 

Z grafu a) a b), lze vyčíst, že při změně průměru drátu cívky, nedochází ke změně 
průběhu výkonu. To je způsobeno velkým počtem závitů na cívce. A dále, rozměr 
cívky s tímto počtem závitů je příliš velký a proto musí dojít ke snížení počtu závitů 
cívky. 

Při změně počtu závitů, což jsou grafy c) a d), dochází ke změně průběhu výko-
nů. Tento jev je způsoben tím, že závislost je na zátěžném odporu. Pokud by byla 
závislost celkového výkonu na tlumení, tak by při změně průměru cívky i počtu 
závitů nedocházelo ke změně průběhu výkonu. 

V této simulaci bylo také měřeno napětí a proud na zátěžném odporu, z důvodu 
velkého množství grafů, které by zde muselo být dáno, a z toho důvodu způsobené 
nepřehlednosti zde bude uvedeno, co lze vypozorovat z jednotlivých grafů. 

Při změně průměru vinutí cívky nedochází ke změně napětí a proudu. To je opět 
způsobeno velkým počtem závitů cívky. 

Při snižování počtu závitů cívky dochází k navýšení proudu a snížení napětí. To 
je způsobeno tím, že se přiřazuje nižší zátěžný odpor. 

Mohlo by se zdát, že by bylo vhodné, z důvodu snížení proudu v obvodu, použít 
velký počet závitů. Bohužel by to bylo zbytečně náročné na výrobu. Byla by velká 
šance poškození cívky a cívka by měla velké rozměry. Proto by bylo vhodné stano-
vit maximální rozměry cívky a dle toho určit vhodnou tloušťku vodiče. 

Poslední porovnávaná hodnota v této simulaci, je hodnota výchylky podvozku 
automobilu, vzhledem k užití Rz. 

Na následujícím obrázku je zobrazena časová závislost polohy vozidla, vzhledem 
k poměrnému útlumu. Při větším poměrném útlumu automobil více kopíruje vo-
zovku. To způsobí větší kmitání vozidla. 
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Obrázek 5-4 Závislost polohy tlumiče na poměrném útlumu 

5.2.2 Simulace za užití různých frekvencí vozovky 

U této simulace byl stanoven maximální rozměr V (rozměr výšky cívky viz kapi-
tola 4.3) u použité cívky a to z toho důvodu, že bylo požadavkem zjištění, jak se 
bude měnit výkon, proud a napětí v obvodu, v závislosti na změně průměru použi-
tého drátu cívky. Tato simulaci byla provedena pro několik různých frekvencí. 
Všechny hodnoty jsou efektivní. 

Poté z jednotlivých simulací pro různé frekvence budou stanoveny vhodné roz-
měry cívky a použitého vinutí. 

Parametry simulace 

• Omega = 10 – 37.7 rad/s 

• Amplituda = 5 cm 

• kp=32 kN/m 

• m=300 kg 

• Rz = 0 – 10 MΩ 

• B=0.4 T 

• Průměr vodiče d = 0.045 – 0.54 mm 

• V = 2,5 mm 
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d [m] 4.50E-05 0.000135 0.00018 0.00027 0.000315 0.000405 0.00045 0.00054 

l [m] 3705 446.4 259.6 119.7 80 53.1 38.6 26.4 

l ef [m] 1000 120.7 70.2 32.4 21.7 14.4 10.5 7.2 

N [-] 10000 1207 702 324 217 144 105 72 

V tabulce jsou zobrazeny některé průměry vodiče jejich délky a počty závitů. To 
je užitečné z důvodu porovnání výsledků ze simulací a jejich následné interpretaci. 

5.2.2.1 Podrezonanční buzení sinusovým vstupem 

Tlumič je buzen sinusovým signálem s amplitudou 5cm a s frekvencí 10 rad/s. 
Z důvodů, správného poměru délky cívky, počtu závitů, odporu cívky a zátěže je 
použitelný výkon vygenerovaný cívkou největší při použití vodiče o průměru 0.315 
mm. Při poměrném útlumu 0.5 se dostává větší výkon než při 1. To je způsobeno 
tím, že při menším tlumení je relativní rychlost podvozku vůči vozovce větší než, 
při větším. Maximální dosažený výkon je 250 Watt. 

Obrázek 5-5 Graf závislosti proudu na poměrném útlumu a průměru vodiče 

Na předešlém obrázku je zobrazena závislost proudu na poměrném útlumu a 
průměru vodiče. Tím, že se sníží počet závitů na cívce, je potřeba použít menší zá-
těžný odpor. A kvůli tomu dojde k nárůstu proudu obvodem. 
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Velikost napětí v obvodu je nejmenší u průměru vodiče cívky 0,54 mm. A nej-
větší napětí je u cívky s průměrem vinutí 0,045 mm 

5.2.2.2 Rezonanční buzení sinusovým vstupem 

Tlumič je buzen sinusovým signálem s amplitudou 5cm a s vlastní frekvencí. 
V tomto případě je vlastní frekvence rovna 1.64 Hz. Výkonové, proudové a napěťo-
vé závislosti jsou podobné jako v předchozím případě, ale jsou posunuty na vyšší 
hladinu. Tudíž maximální výkon je 280 Watt, proud u průměru 0.54 mm je 6 A a 
napětí u průměru 0,045 mm 6 kV. 

5.2.2.3 Nadrezonanční buzení sinusovým vstupem 

 
Obrázek 5-6 Závislost výkonu a útlumu a průměru vinutí 

Tlumič je buzen sinusovým signálem s amplitudou 5cm a s frekvencí 37,7 rad/s. 
Jak lze vidět v grafu, oproti předchozím dvěma případům, výkon se zvyšujícím 
poměrným útlumem roste, což je způsobeno tím, že oproti klesajícímu tlumení 
neklesá dostatečně relativní rychlost tlumiče.  

Maximální proud je zde 43 A. Maximální napětí 20 kV. 
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5.2.2.4 Návrh rozměrů cívky 

V předešlých třech simulacích byl proud protíkající cívkou příliš velký. Proto byl 
rozměr V zvětšen. Tím je dosaženo snížení, při stejných rozměrech vinutí cívky, 
proudu protíkajícím cívkou. 

Proto v Matlabu bylo provedeno několik simulací, ve kterých byl postupně zvět-
šován rozměr V a závěr těchto simulací je ten, že ideální velikost tohoto rozměru je 
10 mm. 

 
Obrázek 5-7 Závislost proudu na průměru drátu a poměrného útlumu 

K tomuto závěru bylo dospěno z toho důvodu, že bylo potřeba, aby proudová 
hustota vinutím cívky nepřesahovala 3,5 A∙mm-2, jinak by došlo ke spálení cívky. 
Další výhoda je v tom, že bude moci být použita tlustší cívka (0,25 – 1 mm), u které 
je menší šance na roztrhnutí při namotávání z důvodu větší pevnosti a potřebě 
menšího počtu závitů. A při zvětšování průměru nedochází k výraznému snižování 
výkonu na zátěžném odporu, jako u předchozí simulace.  

Pokud by byl požadován poměrný útlum 0,2 u buzení sinusovým signálem 
s omegou 37,7, tak by mohla být využita cívka od průměru 0,25 – 1 mm. 
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5.3 Čtvrtinový model automobilu s pneumatikami 

Z důvodu, že automobil má nastavený poměrný útlum mezi 0.2 až 0.6, tak je 
možno využít modelu automobilu i s pneumatikami a zjistit přesnější chování mo-
delu. 

Na Obrázek 5-8 je dynamický model, kde m1 je čtvrtinová hmotnost vozidla, m2 
hmotnost kola, kp tuhost pružiny, kk tuhost pneumatiky, qm poloha podvozku, qk 
poloha pneumatiky, qs poloha vozovky, bm tlumení pružiny, be elektromagnetické 
tlumení, bk tlumení pneumatiky a bpe, bpm a bpk jsou poměrné útlumy. 

 

 
Obrázek 5-8 Čtvrtinový model automobilu s pneumatikou 

Jak bylo napsané v šesté kapitole, dynamická rovnice vychází z Lagrangeovy 
rovnice 2. řádu (13). A také jako v předchozím případě musí být určena kinetická, 
potenciální a disipativní energii. 

 

[ ]2 2
1 2

1 1

2 2k m kE m q m q J= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ɺ ɺ

   
 (20) 

[ ]2 21 1
( ) ( )

2 2p p m k k k sE k q q k q q J= ⋅ ⋅ − + ⋅ ⋅ −   (21) 

[ ]2 21 1
( ) ( ) ( )

2 2b e m m k k k sE b b q q b q q J= ⋅ + ⋅ − + ⋅ ⋅ −ɺ ɺ ɺ ɺ

 
(22) 

Tyto energie jsou zderivovány podle Lagrangeovy rovnice (14), za užití qm a qk. 
Při derivaci dle qm je dostána rovnice (18), za užití qk vyjde následující vztah: 
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2

1
( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ))k k k s p k m e m k m k sq k q q k q q b b q q bk q q

m
= ⋅ − ⋅ − − ⋅ − − + ⋅ − − ⋅ −ɺɺ  (23) 

Opět, rovnice 23 a 18 je využita pro sestavení simulace v programu Simulink. 
V příloze je přidán model v Simulinku. 

5.4 Simulace za užití reálných cest 

Při jízdě automobilu po normální cestě nedochází k jízdě po sinusové vozovce, 
ale jízdě po malých hrbolcích, výmolech, nájezdech na zpomalovací pruhy, jízdě 
velkou rychlostí na D1, atd. Z toho důvodu je namodelována jízda po dálnici a pře-
jezd přes standardizovaný zpomalovací práh ve městě. 

Dálnice je modelovaná tím způsobem, že je stanovena délka jednotlivých panelů 
na 4 metry a skok mezi jednotlivými panely na 2 cm. Vozovka je přepočítána na 
pohyb střednice dokonale tuhé pneumatiky pohybující se po vozovce. A simulace je 
navržena tak, že stačí dosadit rychlost a čas, po který se má simulace vykonávat a 
dochází k vytvoření vozovky, po které to vozidlo jede. 

Zpomalovací práh je namodelován dle [3], ve kterém jsou popsány standardizo-
vané rozměry prahů. 

 
Obrázek 5-9 Zpomalovací práh, převzato z [3] 

Maximální možná výška prahu může být 150 mm, tudíž tento rozměr je zvolen pro 
tuto simulaci pro zjištění chování v mezních podmínkách. Sklon musí být 1:10, tak-
že délka nájezdové rampy je 1.5 metru. Délka vrchní části prahu má minimální dél-
ku 3 metry, tudíž délka prahu v tomto případě má 6 metrů. 

5.4.1 Simulace pohybu vozidla na reálných vozovkách 

Rozměry magnetů s pólovými nástavci  

• f = 10 cm 

• a = 1.2 cm 

• b = 0.5 cm 

• c = 1 cm 

• d = 0 cm 

• B = 0.5638 T 
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Parametry simulace 

• kp = 32 kN/m 

• kk = 200 kN/m 

• m1 = 520 kg 

• Rz = 1000 Ω 

• d = 0.95 mm 

• V = 1.6 cm 

• m2 = 40 kg 

• bpk = 0.9 

Tento typ simulace byl proveden pro větší hmotnost vozidla při zachování stejné 
tuhosti pružiny, a to z důvodu většího komfortu, který tato konfigurace zajišťuje. A 
proto i poměrný útlum byl zvolen nízký a to 0,255. Tuhost pneumatiky a její po-
měrný útlum byl volen tak, aby pneumatika nebyla jednoduše stlačitelná. 

 
Obrázek 5-10 Odezva polohy podvozku na dálnici při rychlosti 198 km/h 

Na obrázku lze vidět, že při velké rychlosti dochází velmi malému kmitání pod-
vozku (amplituda 1,35 mm). Generovaný výkon při rychlosti 198 km/h na dálnici je 
620 Watt a proud 0,78A. Na cívce se ztratí necelý watt. Při snížení rychlosti na 128 
km/h se zvýší velikost amplitudy kmitání podvozku na 2,2 mm a snížení generova-
ného výkonu na 320 Watt a proud 0,56A. Z toho vyplývá, že při velké rychlosti na-
stává větší komfort jízdy a větší výkon. 

Na Obr. 6-11 je zobrazena poloha tlumiče při přejezdu přes zpomalovací práh při 
rychlosti 28.8 km/h, dle [3] tento práh je konstruovaný pro rychlost 30 km/h a jak 
lze z obrázku vypozorovat, tak při přejezdu prahu dochází k velkému posuvu 
v tlumiči, ke kterému není chtěno, aby došlo, protože navrhovaný způsob tlumení 
neumožňuje takové výchylky. Tomu lze zabránit použitím většího tlumení v tlumiči 
nebo velmi pomalou jízdou. 
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Obrázek 5-11 Přejezd pře práh při 28.8 km/h 

Protože při použití tužšího tlumiče by bylo dosaženo nižšího komfortu jízdy na 
vozovce, kde je konstantní chyba vozovky, tak nejlepším způsobem, jak dosáhnout 
lepších jízdních vlastností je nějaký způsob řízení tlumení tlumiče. 

 
Obrázek 5-12 Okamžitý výkon při 28.8 km/h 

5.4.2 Přepínání stavů tlumení 

Táto práce se nejprve zabývala řízením tlumiče, který zde bude rozebrán. 
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První způsob, jaký byl sestaven, bylo za užití dvou nastavení poměrného útlumu 
u tlumiče. Kde bylo nastaveno přepínaní stavů poměrného útlumu na 0,2 a 0,5. 
V Simulinku byla nastavena logika výběru takovým způsobem, že při stlačeném 
stavu je nastavený poměrný útlum na 0,2 a při roztáhnutém tlumiči je na 0,5. Při 
tomto nastavení nedochází k takovým velkým výkyvům jako na Obr. 6-11, ale při 
simulaci jízdy na dálnici dochází k vertikálnímu pohybu podvozku s větší amplitu-
dou než v předchozím případě, ale celkové vlastnosti, co se týče přejezdu prahu a 
komfortu jízdy po dálnici je univerzálnější, než napevno nastavené jedno tlumení 
tlumiče. 

U druhého způsobu se volit poměrný útlum na 0,2 při roztaženém tlumiči a 0,5 
při stlačeném. To způsobilo nevhodné chování tlumiče. 

5.4.3 PID regulátor odporu 

Třetí způsob řízení byl za užití PID regulátoru, kde kladnou zpětnou vazbou byla 
znalost relativní polohy tlumiče. Řízené to bylo tím způsobem, že byl požadavkem 
dosáhnout klidové polohy tlumiče (středová poloha). Řízena by byla odporová de-
káda, pomocí které by se nastavovalo tlumení. Postupnými pokusy pro nastavení 
PID regulátoru bylo dosaženo podobného chování jako u prvního způsobu řízení. A 
toho bylo dosaženo nastavením proporcionální složky na 100 000 a saturace na 
poměrném útlumu jako v prvním způsobu. 

Díky možnosti řízení tlumiče za užití PID regulátoru je vhodné najít optimální 
hodnoty pro PID regulátor tlumiče, které budou určeny přesně pro typ vozovky, po 
kterém vozidlo pojede a následně vybírat, které tlumení je potřeba. Popřípadě pro 
různé hmotnosti vozidla povrchu vozovky atd. 

Byla zkoumána vhodná nastavení tlumiče pro různé rychlosti automobilu na 
nasimulované dálnici. Z toho vyplynulo, že vhodná nastavení regulátoru jsou: 

Pro rychlost 80 km/h 

• Proporcionální složka 100 000 

• Horní saturace 1500 Ns/m 

• Dolní saturace 1200 Ns/m 

• Výkon 168 Watt 

Pro rychlost 128 km/h 

• Proporcionální složka 100 000 

• Horní saturace 2000 Ns/m 

• Dolní saturace 500 Ns/m 

• Výkon 246 Watt 

Pro rychlost 196 km/h 

• Proporcionální složka 100 000 

• Horní saturace 1800 Ns/m 

• Dolní saturace 1500 Ns/m 

• Výkon 527 Watt 

Pro přejezd zpomalovacího prahu 

• Proporcionální složka 100 000 
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• Horní saturace 10000 Ns/m 

• Dolní saturace 0 Ns/m 

 

Obrázek 5-13 Okamžitý výkon u přejezdu překážky 

 
Obrázek 5-14 Poloha tlumiče na dálnici při rychlosti 128 km/h 
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Nejvhodnějším způsobem řízení by byla znalost zrychlení podvozku, a řídící 
jednotka by se snažila udržet zrychlení podvozku na minimu, bohužel při použití 
PID regulátoru v programu Simulink nebylo možné řídit soustavu generátorickém 
režimu a soustava potřebovala fungovat v motorickém režimu, což nebylo v poža-
davku. 

Jak bylo uvedeno v předchozím odstavci, bylo by vhodné řídit tlumení ze znalos-
ti zrychlení, ale musel by tlumič jak generovat energii, tak i spotřebovávat. Další 
možností je při jízdě po různých površích vybírat vhodná tlumení přímo určené pro 
ten typ povrchu, po kterém vozidlo jede, dále by bylo možné dopředu nastavit, jest-
li uživatel požaduje komfortní nebo sportovní vlastnosti automobilu. Další alterna-
tivou je plně aktivní řízení (i s možností motorického režimu), kde senzory budou 
snímat prostor před automobilem a dle požadavků nastavovat tlumení. 
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6 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zjištění, jestli lze použít elektromagnetický tlu-
mič, pro tlumení automobilu. A pokud možno i využít jako generátor elektrické 
energie. Takže nejprve byly posouzeny některé typy elektromagnetických lineár-
ních generátorů/motorů. Nejvíce se vycházelo z první koncepce lineárního motoru. 
Generátor, byl zjednodušen na jednu cívku, která se pohybovala mezi čtyřmi mag-
nety. Díky tomu je simulace zjednodušena oproti původní koncepci patentu, ale 
nezpůsobí změny ve výsledných vlastnostech, které je potřeba zjistit. 

Simulace byly zprvu prováděny, na čtvrtinovém modelu automobilu bez pneu-
matik. Z těch nejprve vyplynulo, dle předpokladu, daném v úvodu, vhodné nasta-
vení poměrného útlumu tlumiče je opravdu mezi 0.2 až 0.6 a tuhost tlumiče nasta-
vena na vlastní frekvenci 1 – 1.6 Hz. Dále bylo zjištěno, že není vhodné používat 
tenký drát na vinutí cívky. Z toho důvodu byl zvolen pro další simulace drát o prů-
měru 0.95 mm o dvou stech závitech na cívce. 

Pro další simulace, díky snazšímu výpočtu, byl již použit čtvrtinový model au-
tomobilu s pneumatikami. Pro tento model byly provedeny simulace již reálnějších 
povrchů vozovek, ze kterých vyšlo, že teoreticky při jízdě po dálnici, v špatném sta-
vu, jako česká D1, je možné získat maximálně výkon v řádech stovek wattů. 

Dalším krokem bylo použití dvou různých nastavení tlumiče, mezi kterými se 
vybíralo, dle toho, jestli tlumič je stlačován či stahován. To zlepšilo vlastnosti tlu-
miče. Proto dalším krokem bylo řízení za použití PID regulátoru, kterým byl snížen 
výkon generátoru, ale byly dostány lepší vlastnosti chování tlumiče. PID regulátor 
byl navrhnut pro několik režimů jízdy, mezi kterými by se mohlo vybírat. 

Z toho všeho vyplývá, že elektromagnetický lineární generátor použitý jako tlu-
mič automobilu je vhodné řešení pro realizaci, z důvodu, že generuje dostatečný 
výkon a je vhodný pro řízení, a proto by bylo vhodné v této práci pokračovat dále, 
upravit základní koncepci tlumiče a použít k návrhu patent US 5 723 917 a vytvořit 
zmenšený prototyp tlumiče, na kterém by se vyzkoušela reálnost tohoto řešení. 
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8 Přílohy 

 
Obrázek 8-1 Simulink čtvrtinový model s pneumatikami 
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Obrázek 8-2 Subsystem 1 
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Obrázek 8-3 Subsystem 2 
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