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Abstrakt 

Tato práce se zabývá problematikou testování tlumičů odpružení a to konkrétně pomocí 

rezonančně adhezní metodiky EUSAMA. V rámci této práce byl vytvořen program pro 

měření signálu z testeru tlumičů, jeho analýzu a také grafické uživatelské rozhraní pro 

obsluhu tohoto testeru. Program byl vytvořen v programovacím prostředí LabVIEW a pro 

sběr dat byl použit měřicí hardware firmy National Instruments. 

 

Klíčová slova 

bezdemontážní diagnostika, tlumič odpružení, metodika EUSAMA, zpracování signálu, 

LabVIEW 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This thesis is aiming in problematic of shock absorber testing, namely by resonance 

adhesive test methodology EUSAMA. The goal of the thesis was to make a program for 

measuring and processing signals from shock absorber tester with a graphical user 

interface to operate of this program. The program was written in the LabVIEW 

programing language and for data acquisition was used acquisition hardware of the 

company National Instruments. 

 

Keywords 

non-assembling diagnostics, shock absorber, EUSAMA methodology, signal 

processing, LabVIEW 
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1 ÚVOD 

Kvalita tlumičů pérování hraje velmi důležitou roli v bezpečnosti automobilu. Tyto 

součástky jsou vlivem jízdy často namáhány a postupem času dochází ke zhoršení jejich 

tlumících vlastností. Tím se zvyšují otřesy při jízdě, snižuje se komfort posádky, dochází 

k většímu opotřebení celého vozidla a díky zmenšené přilnavosti kol se snižuje i jeho 

bezpečnost. Dalším nebezpečným jevem je to, že zhoršení vlastností tlumičů není na 

první pohled patrné, protože k němu dochází pozvolna a řidič si na změnu tlumení vozidla 

postupně zvyká. Vizuální kontrola se v těchto případech většinou ukazuje jako 

nedostatečná, protože k úniku hydraulického oleje z tlumiče dochází až při jeho 

terminálním poškození. Z těchto důvodů proto roste role profesionální diagnostiky 

tlumičů, kterou lze provést několika způsoby, jenž jsou popsány níže. [1] 

Tato práce se zabývá hlavně metodikou EUSAMA. Jedná se o metodiku vyvinutou již 

roku 1971, která dnes patří mezi nejrozšířenější metody diagnostiky tlumičů. Metodiku 

můžeme definovat jako nepřímou metodu měření založenou na rezonančně adhezním 

principu, kdy se měří přítlak kola na měřicí plošinu. Tato plošina je na začátku testu 

rozkmitána a její pohyb simuluje nerovnosti vozovky. Výsledkem tohoto měření 

nevypovídá pouze o stavu tlumičů, ale o stavu celého zavěšení kola, viz. kap.4.2.3.  

Její výhodou je rychlost a nekomplikovanost měření a také výsledek přímo vypovídající 

o stavu tlumiče. V současné době však tato metodika naráží na některé problémy spojené 

s vývojem automobilů, kdy za určitých podmínek mohou být i nové tlumiče vyhodnoceny 

jako vadné. Tento jev je třeba řešit hlavně v zemích jako Belgie, kde je testování tlumičů 

částí povinné technické kontroly vozidla. [2] [3] 

2 CÍL PRÁCE 

Cílem této práce je vyvinout ovládací software s grafickým uživatelským rozhraním pro 

tester náprav pracující podle metodiky EUSAMA, který byl vyvinut Ústavem 

konstruování na FSI VUT Brno. Tento software bude obsahovat rozšířený a běžný 

pracovní modul, možnost tisku zákaznického protokolu, různá pracovní nastavení a také 

možnost nastavení parametrů vyhodnocovacího algoritmu. Software bude vytvořen 

v prostředí LabVIEW. 
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3 POPIS TESTERU 

Tester Tritec 2 je mobilní tester pro měření minimální hodnoty adheze a z úsporných 

důvodů je určen pouze pro měření jednoho kola. Skládá se z měřicí plošiny se 

zabudovanými tenzometry, vlastního těla a budícího motoru se setrvačníkem a 

vačkovými hřídelemi. Výstupy senzorů budou snímány měřicí kartou NI 6008, případně 

NI 6009. 

Zdvih měřicí plošiny je proti předepsané hodnotě metodiky EUSAMA poloviční, tj. 

±3mm proti ±6mm předepsaným metodikou. Tato úprava byla provedena kvůli 

zastaralosti normy, která byla vyvinuta s ohledem na horší stav silnic v 70. letech a také 

kvůli zmenšení dynamických účinků setrvačných sil na tester při běhu naprázdno. 

Z těchto důvodů bylo také nutné upravit vzorec pro výpočet hodnoty EUSAMA, viz kap. 

4.2.3.1. Dalším předpokládaným efektem je přesnější hodnocení vozidel s tvrdším 

nastavením tlumičů, které dnes často v testu selhávají. Také je možné, že pro 

vyhodnocení výsledků bude použita zcela nová metodika. 

 

Obr. 1 Tester Tritec 2 [4] 

Přítlak kola vozidla na měřicí plošinu bude měřen dvojicí tenzometrů HKM Messtechnik 

SK1.1. s proudovými výstupy 0-20mA, které budou spojeny do jednoho měřicího kanálu. 

Signál tenzometrů bude zesílen a převeden odporem 100Ω na napětí v rozsahu 0-2V, které 

bude dále zpracováno A/D převodníkem měřicí karty. Měřicí soustava bude doplněna 

snímačem polohy úvrati vačkové hřídele s jedním pulsem na otáčku v rozsahu 0,75-1,1V. 

Snímač otáček bude v této fázi pouze indikovat spuštěné měření, ale později může být 

využit k měření fázového posunu. [4] 

Podrobnější popis měřicího řetězce lze nalézt v kap. 7.1. 
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4 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ 

PROBLEMATIKY 

Jak již bylo řečeno, tak diagnostiku tlumičů prakticky nelze provádět bez speciálního 

vybavení, protože vizuální kontrola odhalí pouze nejzávažnější problémy, jako je únik 

hydraulického oleje, či poškození těla tlumiče. Tlumiče však mohou vykazovat sníženou 

funkčnost i v případě, že se vizuálně zdají zcela v pořádku. Proto je nutné zavést další 

metody jejich kontroly, které může podle způsobu měření rozdělit na přímé a nepřímé. 

Nepřímé metody pak podle způsobu vyvolání kmitů dělíme na aktivní a pasivní. 

4.1 Přímé metoda měření 

Nejprůkaznějším měřením kvality tlumičů jsou přímé metody. Při použití těchto metod 

je nutná demontáž tlumiče, jehož stav je změřen na speciální testovací stolici. Vzhledem 

k časové a finanční nákladnosti montáže a demontáže tlumičů nejsou tyto metody v 

servisech příliš často používány. Jejich výhodou proti nepřímým metodám je však vysoká 

vypovídací hodnota měření, která není tolik ovlivňována dalšími vlivy jako nepřímé 

metody. [5] 

4.2 Nepřímé metody měření 

Princip těchto metod spočívá v rozkmitání automobilu jeho vlastní vahou, nebo externím 

buzením. Po vyvolání kmitů je následně měřen jejich průběh a velikost, která může být 

vyhodnocena různými způsoby. Při použití těchto metod však není hodnocen pouze 

tlumič, ale celý systém zavěšení nápravy vozidla, což může ovlivňovat výsledek měření. 

Velkou výhodou proti přímým metodám je to, že není nutné demontovat tlumiče. To však 

přináší řadu nevýhod, protože výsledek měření nevypovídá pouze o stavu tlumiče a může 

být ovlivněn řadou dalších parametrů, jako je správný tlak v pneumatikách, správná 

poloha vozidla na měřicí plošině, či rozložením váhy vozidla. Tyto nevýhody jsou však 

vyvažovány rychlostí a nekomplikovaností měření, které je díky těmto faktorům i méně 

nákladné. Metody založené na tomto principu pak patří mezi nejvyužívanější způsoby 

řešení této problematiky. [2] 

  



 12

4.2.1 Pasivní metody 

V případě použití těchto metod je vozidlo rozkmitáváno vlastní vahou a to například tak, 

že vozidlo přejede speciálně tvarovanou nerovnost, nebo propadem měřicí plošiny. 

V těchto případech je senzor umístěn přímo na vozidle a snímá jeho polohu během 

vyvolaných kmitů. Naměřená křivka je porovnána s etalonem pro daný typ a model 

vozidla, vyhodnocení pak probíhá podle jejich shody. [6] 

Výhodou testerů založených na těchto metodách je jejich jednoduchost a malé nároky na 

technické vybavení. Naopak značnou nevýhodou je nutnost porovnávání naměřených 

výsledků s etalonem pro dané vozidlo, který nemusí být vždy k dispozici, nebo se může 

lišit kvůli jiným specifikacím měřeného vozidla. V případě že, správný etalon není 

k dispozici, pak vyhodnocení výsledků pravděpodobně nebude korektní. [2] 

4.2.2 Aktivní metody 

V případě použití aktivních metod je vozidlo rozkmitáno pohyby měřicí plošiny, na které 

je umístěno. Tyto kmity mají předem určenou amplitudu a frekvenci, která se většinou 

pohybuje v rozmezí 16-25Hz. Jakmile pohyb vozidla dosáhne této frekvence, tak je 

externí buzení ukončeno a vozidlo se nechá volně dokmitat. Během této doby je 

zaznamenáván přítlak vozidla na plošinu, který pak může být vyhodnocen dvěma 

způsoby. [6] 

V prvním případě je vyhodnocen tvar časového průběhu kmitů, který je jako v případě 

pasivních metod porovnán s etalonem pro daný typ vozidla, což však přináší problémy 

popsané v kap. 4.2.1. V druhém případě je náprava vyhodnocena podle velikosti a 

frekvence těchto kmitů (metodika EUSAMA, Theta). Tímto případem se tento text bude 

dále zabývat. [6] 

4.2.3 Metodika EUSAMA 

Tato metodika pracuje na rezonančně adhezním principu, kdy se vyhodnocuje poměr 

mezi minimální přítlačnou silou kola na měřicí plošinu a statickou vahou automobilu, kde 

přítlak simuluje kontakt kola vozidla s vozovkou. Výsledkem této metodiky je 

bezrozměrné číslo udávané v procentech, které přímo vypovídá o stavu zavěšení nápravy 

a není třeba ho porovnávat s žádnými etalony. 

V ideálním případě kolo dokonale kopíruje vozovku a přítlak bude po celou dobu stejný 

jako statická váha vozidla, výsledek měření by pak byl 100%. Opačným případem je 

nulový kontakt kola s vozovkou, tedy naprosté odskočení. Výsledkem měření by pak 

podle této metodiky bylo 0%. [2] 
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Před začátkem měřením je vhodné nechat vozidlo po dobu asi 10s rozkmitat na nižších 

frekvencích za účelem zahřátí hydraulického oleje v tlumičích na běžnou provozní 

teplotu, která zvýší jeho viskozitu. Tento postup simuluje delší jízdu vozidla a docílí se 

jím přesnějších výsledků. [6] 

Průběh měření je následující: [5] 

 Po najetí vozidla na plošinu je nejprve změřena jeho statická váha (hodnota 

maximálního přítlaku). 

 Následně je spuštěn motor testeru, který vozidlo rozkmitá na frekvenci 25 Hz 

s amplitudou 6 mm. Tato amplituda je na školním testeru zmenšena na 3 mm 

z důvodu popsaných v kap. 3. 

 Při dosažení frekvence 25 Hz je motor vypnut a vozidlo se nechá volně dokmitat 

na jeho vlastních frekvencích kolem 12-16 Hz  

 Během dokmitávání vozidla je zaznamenávána hodnota přítlaku nápravy na 

plošinu 

 

Obr. 2 Schéma testeru podle metodiky EUSAMA a typický průběh naměřeného přítlaku 
[7] [4] 

Výsledek EUSAMA je bezrozměrné číslo udávané v procentech a vypočteno podle 

vztahu: [8] 

��� =  100 ∗
����

���
 [%] 

kde:  EUS [%]   hodnota EUSAMA 

Fmin [N]   minimální hodnota přítlaku kola 

FST [N]   statická hodnota přítlaku kola 

  

(1) 
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Stav tlumiče je určen podle následujících hodnot koeficientu EUS: [5] 

Hodnota koeficientu EUSAMA  Stav tlumiče 

 61% a více     výborný 

 41-60%     dobrý 

 21-40%     dostatečný 

 1-20%      nedostatečný 

 0%      neúčinný 

Výslednou kvalitu tlumení také ovlivňuje druhý tlumič nápravy. V tomto případě 

hovoříme o tzv. nesouměrnosti tlumení, která se vyhodnocuje jako podíl koeficientů 

EUSAMA obou tlumičů nápravy. Přípustný limit se podle různých zkušeben pohybuje 

mezi 30-50%. K nesouměrnosti tlumení může dojít i v případě, kdy jsou oba tlumiče 

vyhodnoceny jako vyhovující. Vzhledem k tomu, že tento jev způsobuje zhoršení adheze 

celé nápravy, tak je v případě nevyhovující nesouměrnosti doporučena výměna horšího, 

či obou tlumičů. [3] 

4.2.3.1 Úprava výpočtu hodnoty EUSAMA 

Z důvodu úpravy zdvihu měřicí plošiny bylo nutné upravit vzorec pro výpočet hodnoty 

EUSAMA pro umožnění porovnání naměřených výsledků s ostatními testery. Tento 

vzorec vychází z linearizovaného modelu, proto není jisté, zda bude výsledná hodnota 

zcela odpovídat a je nutno počítat s určitou nejistotou. Tento vzorec je použit i ve 

vyhodnocovacím programu.  

��� = �
���� − ��� ∗

6
3,1

����
� ∗ 100 [%] 

kde: 

 ��� minimální hodnota adheze podle metodiky EUSAMA 

 ���� průměrná naměřená přítlačná síla během zkoušky 

 ��� korigovaná dynamická síla uvažující odečtení setrvačné síly 

plošiny 

Zlomek ve vzorci vyjadřuje poměr mezi zdvihem plošiny podle normy EUSAMA a 

skutečným zdvihem plošiny prototypu testeru. Naměřená hodnota koeficientu EUSAMA 

se pak vyhodnocuje stejně jako v předchozím případě. 

  

(2) 
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4.2.3.2 Nevýhody metodiky EUSAMA 

Jak bylo zmíněno, tak testery pracující podle této metodiky neměří pouze stav tlumiče, 

ale stav celého zavěšení kola. To sebou přináší jednak závislost na faktorech jako 

nahuštění pneumatik, rozložení váhy vozidla a teploty, ale také způsobuje problémy 

s měřením příliš lehkých, nebo naopak těžkých vozidel. Může tak docházet k případům, 

kdy je funkční tlumič na málo zatížené nápravě lehkého vozidla s velkou tuhostí pružiny 

vyhodnocen jako vadný, nebo kdy je vadný tlumič těžkého vozidla vyhodnocen jako 

vyhovující. [2] 

Tento problém je řešen vytvořením databází problémových vozidel, kdy se porovnává 

naměřený výsledek s výsledkem v databázi, nebo použitím doplňkových kritérií. 

V prvním případě se však ztrácí hlavní výhoda metodiky EUSAMA a to její okamžitá 

vypovídající hodnota bez nutnosti jakéhokoliv porovnávání. Proto je kladen větší důraz 

na vývoj doplňkových kritérií, jako například měření fázového posunu, nebo zatížení 

automobilu normovaným závažím. [2] [3]  

4.2.4 Měření fázového posuvu 

Jedná se o doplňkové kritérium metodiky EUSAMA, které bylo zavedeno kvůli 

problémům s měřením některých vozidel popsaným v kap. 0. Toto měření je prováděno 

na stejném měřicím zařízení současně s testováním EUSAMA, pouze je nutné doplnit 

měření polohy měřicí plošiny. [9] 

4.2.4.1 Důležité pojmy 

Odpružená hmota: Veškeré hmota tlumená tlumícím systémem. Jedná se o karoserii, 

náklad a také část tlumícího systému. Kvalita tlumení odpružené hmoty má vliv na 

pohodlí posádky a nákladu. 

Neodpružená hmota: Jedná se o kolo a části pohybující se s kolem, které ale nejsou 

tlumeny tlumícím systémem. K této hmotě se zahrnují i části tlumícího systému. Kvalita 

tohoto tlumení pak má přímý vliv na bezpečnost vozidla, kvůli zabezpečení kontaktu 

vozidla s vozovkou [10] 

4.2.4.2 Popis metodiky 

Fázový posun je úhlový rozdíl mezi sinusovými signály polohy měřicí plošiny a polohy 

neodpružené hmoty. Poloha neodpružené hmoty je nepřímo úměrná přítlačné síle 

pneumatiky na podložku – využívá se tedy stejného signálu jako pro výpočet koeficientu 

EUSAMA a poloha měřicí plošiny se získává pomocí frekvence otáček budícího motoru 

testeru. Rezonanční frekvence odpružené hmoty se pohybuje v rozmezí 1-3Hz. [9] [11] 
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Obr. 3 Vysvětlení fázového posunu [11] 

V případě že k žádnému tlumení nedochází, tak platí následující: [9] 

��� = �� − �� = 180° 

��� = �� − �� = 0° 

��� = �� − �� = −180° 

 

kde:  ϕ1   fázový úhel odpružené hmoty 

  ϕ2   fázový úhel neodpružené hmoty 

  ϕ3   fázový úhel měřicí plošiny 

  ϕ12   fázový rozdíl mezi ϕ1 a ϕ2 – fázový posun 

  ϕ23   fázový rozdíl mezi ϕ2 a ϕ3 

  ϕ13   fázový rozdíl mezi ϕ1 a ϕ3 

 

V tomto případě je tlak kola na měřicí plošinu minimální a zároveň dochází k největšímu 

rozdílu polohy odpružené a neodpružené hmoty. Se zvyšujícím se tlumením tento rozdíl 

klesá a fázový posun ϕ12 se zvětšuje. [9] 

Velikost tlumení je úzce spojená s velikostí minimálního fázového úhlu, který se u 

správně fungujících tlumičů pohybuje nad 90°. [11]Tato metoda se ukazuje jako velmi 

vhodný doplněk při měření koeficientu EUSAMA u problémových vozidel. Při těchto 

měřeních bylo zjištěno, že u nových tlumičů byla naměřená hodnota fázového posunu 

vždy více jak 40° a to i v případě, že koeficient EUSAMA byl menší než 20%. Naopak 

vozidla s vadnými tlumiči dosahovaly hodnot fázového posunu méně jak 40°. [12] 

(2) 

(3) 

(4) 
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4.2.5 Metodika Theta 

Metodika Theta je vylepšením metodiky EUSAMA, která je zaváděna od roku 2009. Její 

použití odstraňuje problémy s měřením lehkých vozidel a také závislost na tlaku 

v pneumatikách. 

 

Obr. 4 Schéma testeru podle metodiky Theta [7] 

Na rozdíl od metodiky EUSAMA, kdy je měřicí plošina rozkmitávána pouze na začátku 

měření, tak zde k rozkmitávání dochází po celou dobu měření a frekvence těchto kmitů 

je v průběhu měření řízena počítačem. Pro lepší kontakt kola s plošinou jsou kmity 

z motoru přenášeny na plošinu pomocí pružinu. Díky tomu je kolo v neustálém kontaktu 

s měřicí plošinou bez toho, aby docházelo k jeho odskakování, které je hlavním 

problémem při testování lehkých vozidel. Tato metoda také lépe simuluje podmínky při 

jízdě. 

Výsledkem tohoto měření je opět bezrozměrné číslo udávané v procentech, které jako 

hodnota koeficientu EUSAMA přímo vypovídá o stavu měřené nápravy. Rozdílem proti 

metodice EUSAMA je snadnější měření problémových vozidel, které není nutné 

porovnávat s žádnou databází, nebo ověřovat pomocí doplňkových kritérií. O této metodě 

lze uvažovat jako o jedné z možných inovací metodiky vyhodnocování stavu tlumičů, její 

nevýhodou proti metodě EUSAMA jsou však větší nároky na testovací zařízení. [7] 

Výrobcem tohoto typu testeru je firma Maha. 
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5 MATEMATICKÁ SIMULACE 

Za účelem ověření naměřených výsledků testeru byl v prostředí MATLAB Simulink 

vytvořen čtvrtinový model nápravy automobilu. Jedná se o nejjednodušší model 

automobilové nápravy, který byl zvolen z důvodu své jednoduchosti a univerzálnosti. 

Tento model může sloužit jak k ověření funkčnosti testeru, tak později i k přesnému 

zjištění parametrů samotného tlumiče aproximací, například pomocí algoritmu 

Levenberg–Marquardt. Tato funkce by byla značně výhodná, protože jak již bylo 

zmíněno, rezonančně adhezní testery tyto parametry nemohou poskytnout. 

5.1 Model tlumiče 

Tlumič lze popsat jako mechanický systém, který se skládá z pružně uložené hmotnosti 

tlumiče m, pružiny o tuhosti ku, která charakterizuje pružné uložení tlumiče, pružiny o 

tuhosti kp charakterizující vnitřní pružnost tlumiče a tlumiče s tlumením b, které 

charakterizuje samotné tlumení. [13] 

 

Obr. 5 Model tlumiče uchyceného na testovací stolici [14] 

Pohybová rovnice tohoto systému pak je:  

� ∗ � = ��(� − �) − �� ∗ � − � ∗ � 

Při použití tohoto modelu je nutné brát v potaz nelineární charakteristiku tlumiče 

s nelinearitou typu nasycení a v případě použití přesnějšího modelu i pružin, bez kterých 

model nedává reálné výsledky. V praxi se tyto charakteristiky většinou získávají měřením 

vyjmutého tlumiče na speciální stolici. 

(5) 
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5.2 Čtvrtinový model automobilu 

Čtvrtinový model automobilu vychází z plného modelu automobilu. Tento model je 

značným zjednodušením komplexního modelu automobilu, kdy je celá karoserie 

nahrazena deskou o hmotnosti automobilu a závěsy kol náhradními tělesy. Z tohoto 

modelu není příliš patrný význam a funkčnost odpružení, proto je dalším zjednodušením 

vytvořen čtvrtinový model automobilu. Ten je pak nejjednodušším funkčním modelem 

automobilu. [13] 

V základním modelu je hmotnost odpružené hmoty je reprezentována parametrem m2, 

tuhost pružiny tlumiče parametrem k2, tlumení tlumiče parametrem b, celková hmotnost 

neodpružené hmoty parametrem m1 a tuhost pneumatiky parametrem k1. K těmto 

parametrům se někdy ještě přidává tuhost pneumatiky b2, která se ale kvůli své malé 

hodnotě v praxi většinou zanedbává. Tento model má dva stupně volnosti. [15] 

 

Obr. 6 Čtvrtinový model automobilu [13] 

Nevýhodou tohoto modelu je to, že neuvažuje vnitřní vlastnosti tlumiče nápravy, který je 

zde reprezentován pouze parametrem tlumení b. Tento problém lze odstranit nahrazením 

tohoto parametru podmodelem tlumiče zmíněným výše. Po této úpravě je navíc 

umožněno zkoumání změn chování odpružené a neodpružené hmoty při změně parametrů 

tlumiče odpružení. [13] 
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Obr. 7 Čtvrtinový model automobilu s podmodelem tlumiče [13] 

Model pak má tři stupně volnosti a je popsán touto soustavou rovnic:  

�� ∗ �� =  ��(�� − ��) + ��(�� − ��) − ���� 

�� ∗ �� =  ��(�� − ��) + ��(�� − ��) − �(�� − ��) 

�� ∗ �� =  ��(�� − ��) + ��(�� − ��) − �(�� − ��) 

5.3 Provedení simulace 

Model je vytvořen v simulačním programu Matlab Simulink, který byl zvolen z důvodů 

snadné simulace mechanických systémů a jejich rychlému výpočtu. 

Pro simulaci rezonančně adhezního testeru musí být soustava rovnic rozšířeného 

čtvrtinového modelu upravena do následujícího tvaru: 

�� ∗ �� =  ��(�� − ��) + ��(�� − ��) − ��(�� − ℎ(�)) 

�� ∗ �� =  ��(�� − ��) + ��(�� − ��) − �(�� − ��) 

�� ∗ �� =  ��(�� − ��) + ��(�� − ��) − �(�� − ��) 

kde parametr h (t) charakterizuje pohyb měřicí plošiny. Tento parametr je simulován 

sinusovým rozmítaným signálem o konstantní amplitudě 3 mm a frekvencí měnící se 

v rozsahu 25-0 Hz po dobu 20 sekund. Nastavení ostatních parametrů bylo provedeno 

podle tabulky 2 v [13]. 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 
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Obr. 8 Náhled na simulaci rezonančně adhezního testování [13] 

5.4 Výsledky simulace 

Hlavním problémem simulace je obtížná charakterizace a měření nelineárních 

charakteristik jednotlivých prvků. Z důvodů jednoduchosti byly tyto parametry nastaveny 

jako konstantní podle tabulky č. 2 v [13], to však způsobuje značnou odchylku průběhu 

simulace od průběhu reálného signálu. 

Ať už zjednodušený, či rozšířený model nápravy pak z těchto důvodů při simulaci 

nevracel smysluplné výsledky. Díky tomu nemohl být splněn cíl této kapitoly a to ověření 

výsledků vlastního testování pomocí simulace. Vzhledem k tomu, že se jednalo o úkol 

nad rámec bakalářské práce, tak se tento model nabízí jako jedna z oblastí, na kterou by 

šlo v dalších pracích navazovat. 

Výhodou dobře namodelovaného testeru a čtvrtinového modelu automobilu by pak byla 

možnost přesného určení parametrů jednotlivých komponent tlumiče, které v tuto chvíli 

nelze určit bez jeho demontáže. Po vytvoření modelu by toto určení bylo možné realizovat 

postupným nastavováním parametrů modelu, aby se jeho odezva blížila naměřenému 

signálu. K tomuto postupu by se například mohla použít metoda nejmenších čtverců, 

případně algoritmus Levenberg-Marquardt. 
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6 POPIS UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ 

OVLÁDACÍHO SOFTWARU TESTERU 

Tester Tritec 2 je primárně určen pro použití v autoservisech, nebo stanicích technické 

kontroly. Z tohoto důvodu byl při vývoji uživatelského rozhraní kladen důraz na 

jednoduchost a intuitivnost ovládání, kdy je od neškolených uživatelů požadován pouze 

minimální zásah do ovládání programu. 

Uživatelské rozhraní však disponuje i rozšířeným dialogovým oknem, kde je možné 

provést podrobnější analýzu zkoumaného signálu. To umožňuje použít tento tester i pro 

jednodušší výzkumné účely a poskytuje dobrý základ pro další případná rozšíření. 

Výhodou tvorby programu v prostředí LabVIEW je také jeho snadná modifikovatelnost 

pro přidání dalších funkcí, kdy stačí využít stávající struktury a pouze přidat nové 

výpočetní bloky. 

Tento software také disponuje širokým nastavením parametrů měření a vyhodnocování, 

včetně výpočtu kalibrační křivky testeru. Toto nastavení by bylo v komerční verzi 

programu z důvodu rizika neodborného zásahu, který by mohlo silně ovlivnit kvalitu 

měření, vhodné chránit přístupovým heslem. 

6.1 Popis struktury programu 

Uživatelský program byl vytvořen v softwarovém prostředí LabVIEW. Jedná se o 

grafický programovací jazyk firmy National Instruments, který je řízen tokem dat – tj. 

jednotlivé programové bloky čekají na své vykonání, dokud nejsou na všech zapojených 

vstupech přítomná data. Běh programu je tedy určen pořadím, ve kterém jsou tyto bloky 

zapojeny. 

Výhodou tohoto programovacího jazyku je to, že uživatelské prostředí vzniká 

prostřednictvím tzv. čelního panelu (front panel), kde se přímo umisťují kontrolní a 

indikační prvky. Tento čelní panel je vždy spojen s blokovým diagramem (block 

diagram), ve kterém spojujeme jednotlivé kontrolní a indikační prvky a tvoříme tak 

vlastní kód. 

Další výhodou LabVIEW je snadná práce s měřicím hardwarem vyrobeným, či 

podporovaným firmou National Instruments. Pro ovládání těchto zařízení je přímo 

v LabVIEW implementována velká řada knihovních funkcí. V tomto případě byla použita 

měřicí karta NI 6008 a NI 6009. [16] 
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Samotné uživatelské prostředí za svůj základ používá softwarovou strukturu Continuos 

Meassurement and Logging, která je jednou z projektových šablon nabízených tímto 

prostředím. Jedná se o strukturu s více smyčkami, které mezi sebou komunikují pomocí 

datových front a notifikátorů. Výhodou použití této šablony je její snadná rozšiřitelnost, 

modifikovatelnost a to, že na rozdíl od stavového automatu umožňuje přerušit měření 

v libovolném okamžiku jeho běhu. 

Při psaní byl kladen důraz na co největší zachování stávající struktury šablony a z důvodu 

úspory místa je hlavní obrazovka řešena pomocí záložek. Tyto záložky se pak 

programově přepínají podle zásahu uživatele a při běžném chodu programu zůstávají 

skryty. 

Uživatelské akce jsou zachytávány ve smyčce Event handling loop, odkud je pak vysílána 

příslušná zpráva do smyčky UI Message Loop. V této smyčce jsou vykonávány hlavně 

zobrazovací a inicializační části kódu a také řízen běh měřicí smyčky. Vlastní měření, 

simulace a zpracování dat se pak dějí ve smyčce Acquisition Message Loop.  

6.2 Uživatelská okna 

Program obsahuje 7 základních uživatelských oken, které jsou: 

 Inicializační okno 

 Okno automatického měření 

 Okno manuálního měření 

 Okno databáze 

 Okno přehledu výsledků 

 Okno výsledků nápravy 

 Okno výsledků kola 

Každé z těchto hlavních oken je popsáno v následujících podkapitolách. Pod záložkovou 

strukturou s výše zmíněnými okny se nacházejí tlačítka Automatické měření, Manuální 

měření, Přehled výsledků, Výsledky náprav a Výsledky kol. 

Tato tlačítka slouží k programovému přepínání mezi jednotlivými záložkami a po celou 

dobu běhu programu zůstávají na stejném místě. Nad těmito tlačítky se nachází textové 

pole, kde se zobrazuje aktuální činnost programu. 
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6.2.1 Inicializační okno 

Jedná se o startovní okno, které se zobrazuje vždy po spuštění programu. Uživateli jsou 

v hlavní části okna zobrazeny dvě struktury s hlavičkou servisu a zákazníka. Hlavička 

servisu se načítá při každém spuštění, informace o zákazníkovi však musí být zadány 

ručně. Nad těmito strukturami je pak připraveno místo pro logo testeru a ostatní informace 

o programu. 

 

Obr. 9 Pohled na počáteční uživatelské okno programu 

V pravé části se pak nachází následující tlačítka: 

 Zákazník: Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí dialogové okno se strukturou, kde 

je možné zapsat informace o zákazníkovi a jeho vozidle do dané struktury. 

 Demo mód: Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí další dialogové okno, ve kterém 

je možné zapnout, či vypnout předváděcí mód. Tento dialog je možné bez 

změny ukončit. Předváděcí mód je nutné zapnout, pokud není k počítači 

připojena měřicí karta – v tomto módu dojde k načtení naměřených dat ze 

souboru a simulaci běhu programu. 

 Nastavení: Po stisku tohoto tlačítka se uživateli zobrazí dialogové okno, ve 

kterém může změnit hlavičku servisu, ale také nastavení měřicího řetězce a 

vyhodnocovacího algoritmu. Je zde také možné změřit a vytvořit novou 

korekční křivku. 

 Nápověda: Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí dialogové okno s nápovědou 

k programu. Toto okno musí být ukončeno příslušným tlačítkem. 
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 Konec: Po stisku tohoto tlačítka se ukončí případné probíhající měření, ukládání 

a zobrazování a program se korektně ukončí. Pokud nebyla naměřená data 

uložena, budou vypnutím programu ztracena. 

Po provedení všech potřebných nastavení je vhodné, aby uživatel pokračoval stisknutím 

tlačítek Automatické měření, nebo Manuální měření. 

6.2.2 Okna automatického a manuálního měření 

Módy automatického a manuálního měření si jsou vzhledově velice podobné. Během 

samotného měření je omezeno ovládání programu, aby nedošlo k ovlivnění programu, 

tudíž není možné přepínat na jiná programová okna. Jediné tlačítko, které je povoleno, je 

tlačítko Ukončit měření, jehož stisknutím dojde k ukončení měření. Poté je znovu možné 

provádět veškeré uživatelské akce. 

 

Obr. 10 Náhled na okno automatického měření 

Uživatel je v automatickém i manuálním módu informován o stavu měření čtyřmi 

indikátory: 

 indikátor Demo Data: informuje uživatele, že je zapnut předváděcí mód a že 

data jsou pouze simulovaná 

 indikátor Motor v běhu: informuje uživatele o dosažení dostatečných otáček 

motoru testeru a o možnosti vypnout motor a tím zahájit test 

 indikátor Měření probíhá: informuje uživatele o probíhajícím měření 

 indikátor Měření hotovo: informuje uživatele, že měření je hotovo a je možné 

testovat další nápravu 
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Během měření je uživatel navigován textovou indikací, jakým kolem má najet na plošinu 

testeru. Vždy po dohotovení měření daného kola jsou pak výsledky uloženy do 

zjednodušeného indikátoru výsledků, kde setrvají až do změření dalšího kola. Po 

ukončení měření se může uživatel vrátit do hlavního menu, případně pokračovat pomocí 

dolních tlačítek. Vypnutí měření je nastaveno po 4 cyklech, tj. po změření všech 4 kol 

daného vozidla. 

 

Obr. 11 Pohled na okno manuálního měření 

Pro účely opravy automatického měření, nebo měření pouze jednoho kola byl program 

rozšířen o možnost manuálního měření jednotlivých kol. Od okna automatického měřené 

se tento mód liší minimálně – uživatel vybere kliknutím na dané tlačítko u obrázku auta 

měřené kolo, na což je upozorněn barevnou indikací. Poté se zpřístupní tlačítko spustit 

měření, jehož stisknutím se měření zahájí. Pro ukončení a omezení tlačítek programu platí 

stejné vlastnosti jako pro automatický mód. 

Výsledky měření jsou vždy po zobrazení uloženy do příslušné struktury a je možné je 

průběžně kontrolovat v přehledových oknech. 
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6.2.3 Okno databáze a protokol měření 

Jedním z požadavků na obslužný software byla možnost ukládat naměřená data do 

souboru, znovu je načítat pro další zkoumání a tisknout protokol měření. 

6.2.3.1 Tisk protokolu 

Tisknutí protokolu je možné provést ve všech oknech přehledu výsledků stiskem tlačítka 

Tisk. Po stisknutí tohoto tlačítka se otevře šablona Protokol.dotx vytvořená v programu 

MS Word a uložená v projektové složce DataFiles. Do této šablony se automaticky vyplní 

údaje o servisu, zákazníkovi a také základní výsledky měření (v rámci každé nápravy 

statická váha, hodnota koeficientu EUSAMA a slovní vyhodnocení testu pro obě kola, 

dále pak ještě poměr jejich statických vah a grafy frekvenčně-amplitudových závislostí). 

Dokument se následně vytiskne do formátu PDF pomocí tiskárny Foxit Reader Printer. 

Výhodou tohoto postupu je snadná modifikovatelnost tohoto protokolu (při zachování 

záložek), kdy lze změny provádět pouhou úpravou šablony v programu MS Word. 

Naopak potenciálně velkou nevýhodou je vzniklá závislost na programech třetích stran. 

Tento problém by mohl být v další verzi programu vyřešen tvorbou protokolu na čelním 

panelu samostatného VI, který by pak byl vytisknut. Nevýhodou tohoto přístupu je 

složitější modifikovatelnost, kdy je při každé změně nutné vytvářet nový instalátor. 

Příklad protokolu je uveden v přílohách této práce. 

6.2.3.2 Ukládání a načítání výsledků 

Výsledky měření je možné uložit ze všech oken přehledu výsledků stisknutím tlačítka 

Uložit. Po stisknutí tohoto tlačítka se uloží všechna naměřená data a hlavička zákazníka 

do souboru ve formátu TDMS pod názvem, který je automaticky vytvořen z data měření 

a jména zákazníka. Tento soubor je uložen v podsložce Database složky DataFiles. 

Samotné ukládání je realizováno pomocí subVI Save_TDMS. Vstupem této funkce je 

souhrnná struktura výsledků měření Results_all, která je následně rozdělena na sekce 

podle kol a datových typů a logicky uspořádána do polí. Tyto pole jsou následně uložena 

pomocí standartních funkcí pro práci s TDMS soubory. 

Data je možné načíst v okně databáze, kdy se pomocí kontrolního prvku Výběr uloženého 

souboru vybere hledaný soubor s příponou .tdms. Následným stisknutím tlačítka Načíst 

data se pomocí subVI Load_TDMS načtou do všech přehledových oken data z vybraného 

souboru. Toto okno by mohlo být předmětem dalšího vývoje, kdy by bylo vhodné 

jednoduchý kontrolní prvek typu Path nahradit souhrnným přehledem všech souborů 

s požadovanou příponou ve složce Aplikace\DataFiles\Database. 

  



 28

6.2.4 Okna přehledu výsledků 

Při psaní programu bylo nutné najít kompromis mezi vypovídající hodnotou zobrazených 

výsledků a jejich jednoduchostí – například v servisním módu není nutné zobrazovat 

všechny výsledky měření, jako při hlubší diagnostice a výzkumu. Proto bylo po 

konzultaci se zadavateli rozhodnuto rozdělit přehledy výsledků do několika 

zobrazovacích oken a to do základního přehledu, přehledu nápravy a podrobného 

přehledu výsledků kola. Tím bylo docíleno kompromisu mezi komplexností zobrazených 

výsledků a jejich přehledností. 

Oknem pro základní vyhodnocení je okno Přehled výsledků. V tomto okně jsou přehledně 

zobrazeny základní parametry výsledků testů všech čtyř kol a také výsledky poměrů 

statických vah a rezonančních frekvencí v rámci jedné nápravy. Vyhodnocení tohoto 

poměru je důležité kvůli rychlé kontrole smyslu testu – velký nepoměr svědčí o 

nesouměrnosti tlumení tlumičů, nebo o nedodržení podmínek testu (typicky zapomenutý 

náklad ve vozidle). 

 

Obr. 12 Zjednodušený přehled výsledků 

V tomto zjednodušeném přehledu výsledků se vždy pro danou nápravu nachází hodnota 

statické váhy, její rezonanční frekvence, hodnota koeficientu EUSAMA přepočítaného 

na menší zdvih a také hodnota minimálního přítlaku nápravy. 

Program umožňuje uložit záznam měření se zadanou hlavičkou zákazníka a vytisknout 

protokol měření. Z tohoto okna je opět možné otevřít nápovědu, případně se vrátit do 

hlavní nabídky. Případná blokace tlačítek zde nedává velký smysl, proto nebyla 

realizována. 
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Vzhledem k tomu, že v programu jsou vypočítávány i další parametry testu, které je 

zbytečné zobrazovat v zjednodušeném přehledu, ale které mohou být užitečné při 

podrobnější diagnostice, taky byly implementovány pokročilá vyhodnocovací okna 

Výsledky nápravy a Výsledky kola. 

 

Obr. 13 Pohled na přehledové okno výsledků měření nápravy 

V přehledovém okně výsledků nápravy se zobrazují všechny informace jako ve 

zjednodušeném přehledu výsledků. Kromě toho se zobrazuje hodnota maximální 

dynamické síly a frekvenční charakteristika obou závěsů kol v rámci zvolené nápravy. 

Pro načtení nápravy je nutné zvolit zkoumanou nápravu v menu vpravo dole a načíst 

nápravu stiskem tlačítka Načti nápravu. 

Stejné principy a funkcionalita platí i pro rozšířený přehled kola, kde se navíc zobrazuje 

frekvenční závislost střední hodnoty přítlačné síly. Obě struktury jsou definovány jako 

typové definice a do budoucna se počítá s jejich další modifikovatelností, jako například 

přidání měření fázového posunu. 

 

Obr. 14 Pohled na přehledové okno výsledků měření kola 
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7 POPIS FUNKČNOSTI PROGRAMU 

TESTERU 

V této kapitole je popsána struktura měřicího a snímacího algoritmu, který vyhodnocuje 

signály přicházející ze snímačů testeru. Po vyhodnocení je vypočítána statická váha 

vozidla, určena rezonanční frekvence neodpružené hmoty nápravy, minimální hodnota 

přítlaku a vypočítána hodnota koeficientu EUSAMA. 

Naměřené hodnoty jsou následně porovnány s etalonem pro dané vozidlo, kde je 

posouzeno, zda vyhovují nastaveným mezím. Vyhodnocuje se také poměr mezi 

rezonančními frekvencemi, velikostmi koeficientů EUSAMA kol jednotlivých náprav a 

také poměr jejich statických vah. V případě, že poměry překročí nastavené meze, tak je 

uživatel upozorněn indikací tohoto problému. 

7.1 Snímání a sběr dat 

Pomocí dvojice paralelně spojených tenzometrů a snímače otáček s Hallovou sondou se 

z testeru získává informace o přítlačné síle na měřicí plošině a o otáčkách vačkové hřídele 

rozkmitávající plošinu. Tento analogový signál je převáděn pomocí měřicí karty NI 6008 

na signál digitální, který je dále zpracováván vyhodnocovacím softwarem. Zapojení 

senzorů je patrné z následujícího obrázku. 

 

Obr. 15  Zapojení senzorů měřicího řetězce  

Vlastní tělo testeru je znázorněno prvkem č. 1, měřicí plošina pak prvkem č. 2. 

Tenzometry, spojeny do proudové smyčky, jsou znázorněny prvky č. 4 a snímač otáček 

prvkem č. 3. Budící motor a měřicí karta jsou zobrazeny jakou prvky č. 5 a 6. Měřicí 

řetězec je uzavřen počítačem s měřicím a vyhodnocovacím softwarem. Pro připojení 

výstupního kabelu na měřicí kartu musela být vyrobena jednoduchá redukce. 
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Vzhledem k tomu, že senzory vyžadují napájení 12V DC, tak je plánováno k redukci 

přidat napěťový měnič napájený z USB portu. Při předpokládaném použití portu USB 2.0 

můžeme počítat s výkonem až 2W. Pro řešené tohoto problému byly diskutovány dvě 

možnosti – využití stejného USB portu pro napájení snímačů testeru a obsluhu měřicí 

karty, nebo použití dvou USB portů, kdy jeden bude použit pouze pro napájení snímačů 

testeru a druhý pro obsluhu měřicí karty. V průběhu návrhu nebylo možné změřit 

proudový odběr na testeru zatíženém autě, proto byl měřen pouze odběr při běhu 

naprázdno, který byl 68 mA. 

Díky  obavám, že odběr při zatížení může překročit maximální proud 1W měniče, který 

činí 80 mA, tak bylo rozhodnuto použít druhou variantu, kdy je měnič napájen 

samostatným USB portem s možným výkonem 2W a maximálním odběrem 160 mA. 

Použití plovoucího zdroje také výrazně sníží pronikání 50 Hz rušení na signál ze snímačů, 

které je při použití zdroje neodděleného od země velmi výrazné. 

7.1.1 Nastavení měřicí karty 

K zaznamenávání signálu síly a otáček byly využity analogové vstupy AI 00 pro signál 

ze snímače otáček a AI 01 pro signál z tenzometrů. Pro sběr dat z měřicí karty byly 

použity standartní funkce pro práci se signálem z knihovny Measurement I/O a karta byla 

z důvodů snížení vlivu šumu konfigurována pro kontinuální snímání diferenciálního 

napětí a na vstupech opatřena hardwarovým filtrem z RC článku o frekvenci řezu 16 kHz, 

který má za úkol odstranit rušení vzniklé na kabelu od snímačů. 

Měřicí karta NI 6008 umožňuje při použití jednoho kanálu vzorkovat s frekvencí až 10 

kHz, při použití více kanálů je však nutné tuto frekvenci dělit počtem použitých kanálů. 

Předpokládaný počet použitých měřicích kanálů jsou 2, vzorkovací frekvence 5 kHz by 

vzhledem k maximální frekvenci snímaného signálu 25 Hz měla tedy plně vyhovovat. 

Při testování však vyšlo najevo, že 12bitové rozlišení karty NI 6008 je na rozsahu ±5V 

nedostatečné pro měření malých zátěží a je nutné přepínat na rozsah ±1V. Ten však 

nedostačuje pro měření s autem, proto bude zřejmě použita karta NI 6009 s rozlišením 14 

bitů, která má i na rozsahu ±5V dostatečnou přesnost. 

7.1.2 Časové průběhy signálů 

Měřicí řetězec snímá kontinuálně dva signály – signál ze snímačů síly a signál ze snímače 

otáček. Maximální frekvence těchto signálů je dána maximální frekvencí otáček budícího 

motoru testeru, která se v tomto případě pohybuje kolem 22 Hz. Na záznamu obou signálů 

je dobře patrný šum, který je nutné filtrovat jak na vstupu karty, tak i softwarově. Šum 

zřejmě vzniká díky zemní smyčce mezi tělem testeru a síťovou zemí a během testování 

byl redukován vypojením síťové nabíječky notebooku. Do budoucna by bylo vhodné 

uzemnit tělo testeru např. zemnícím kolíkem. 
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Signál z tenzometrů je vzhledem ke kmitavému pohybu měřicí plošiny sinusový 

s proměnnou frekvencí a amplitudou. Ze signálu je dobře patrná jeho stejnosměrná 

složka, která reprezentuje klidovou váhu nápravy a také odlehčování nápravy během 

jejích rezonančních kmitočtů. Tato DC složka se v čase mírně mění, její změny však 

nejsou pro správné vyhodnocené kritické. 

Rezonance neodpružené hmoty, jenž je předmětem zkoumáním, se většinou objeví 

v rozmezí 12-18 Hz, rezonance neodpružené hmoty se pak objevuje podstatně níže a to 

okolo 3-5 Hz. 

 

Obr. 16 Typický časový průběh signálu z tenzometrů 

V případě měření problémových vozidel se může objevit řada jevů, které značně 

zkomplikují korektní vyhodnocení testu. Jedná se hlavně o ovlivnění rezonančního 

vrcholu neodpružené hmoty rezonancí odpružené hmoty, která může být v některých 

případech dominantní. Na vyšších frekvencích pak může dojít k ovlivnění vrcholu 

neodpružené hmoty například vlivem rezonance motoru při jeho poškozeném uložení. 

Tento problém je nutné řešit výběrem vrcholu na odpovídajících frekvencích. 
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Obr. 17 Problémový časový průběh signálu z tenzometrů 

Vliv rezonance samotného testeru by se díky jeho konstrukci na těchto frekvencích neměl 

vůbec projevovat. 

Signál ze snímače otáček je pulsní v rozsahu 1,2 – 0,75V. Tento signál je použit pouze 

pro měření frekvence kmitů měřicí plošiny, ale může být použit i pro vyhodnocení 

fázového posunu neodpružené hmoty vůči plošině snímače. Pro frekvence do 25 Hz se 

použití analogového vstupu jeví jako dostatečné (200 vzorků na periodu při 25 Hz), 

v případě vyšších frekvencích by však bylo vhodnější použít digitální vstup. 

7.1.3 Spuštění ukládání dat 

Vzhledem k požadavkům na automatické měření je nutné provádět kontinuální měření 

signálů ze snímačů. Na druhou stranu je zbytečné zaznamenávat neužitečný signál, který 

vzniká například během transportu testeru k dalšímu kolu, nebo během nájezdu vozidla 

na plošinu testeru. Bylo tedy nutné definovat stavy, ve kterých se signál začne ukládat. 

Začátek ukládání dat je spuštěn pomocí signálu ze snímače otáček. K ukládání signálů 

dojde tehdy, kdy frekvence otáček dosáhne hodnoty větší než 21 Hz a následně začne 

klesat – tj. když je plošina vybuzena na otáčky motoru a motor je již vypnut. K ukončení 

záznamu signálů a jejich předání k dalšímu zpracování dojde tehdy, když frekvence 

otáček poklesne pod 4 Hz.  

Další možností by bylo spojit počátek ukládání dat se spuštěním budícího motoru, které 

se projeví kmitáním plošiny na konstantní frekvenci. Vzhledem k možnosti opomenutí 

vypnout motor v předepsaný čas však byla zvolena možnost popsaná výše. 
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Ukončení ukládání dat při frekvenci pod 5 Hz by vzhledem k vyšetřování rezonance 

neodpružené hmoty, která se pohybuje mezi 18 a 12 Hz nemělo mít na vyhodnocení 

měření žádný vliv. Naopak se jeví poměrně výhodné, aby již během doběhu měřicí 

plošiny začalo probíhat vyhodnocení naměřených dat. Toto vyhodnocení by pak bylo 

z pohledu obsluhy k dispozici krátce po, nebo ještě před doběhem testeru. 

Pro případ závady na snímači otáček by do budoucna bylo vhodné přidat časový limit pro 

příchod smysluplného signálu z tohoto snímače. Pokud by se do vypršení tohoto limitu 

neobjevil na vstupu karty žádný smysluplný signál, tak by měření bylo okamžitě 

ukončeno a byla by také vypsáno chybové hlášení. 

V případě dalšího vývoje testeru by bylo výhodné tuto softwarovou strukturu nahradit 

hardwarově a to například signálem z vypínače motoru testeru. V tomto případě by ke 

spuštění měření došlo při změně signálu ze stavu „Zapnuto“ do stavu „Vypnuto“. Také 

v tomto případě by byla nutná indikace dosažení požadovaných otáček motoru testeru a 

to kvůli správnému provedení měření. 

7.2 Zpracování dat 

Samotné zpracování dat lze rozdělit do těchto částí: 

 Oddělení signálů ze snímače otáček a tenzometrů, oříznutí počátečních a 

koncových stavů, filtrace signálu tenzometrů a jeho převod na inženýrské 

jednotky 

 Změření časové závislosti frekvence ze snímače otáček a signálu tenzometrů, 

zjištění počtu vzorků během jednotlivých period 

 Výpočet střední hodnoty signálu z tenzometrů, která představuje statickou váhu 

 Výpočet rozkmitu signálu z tenzometrů během jednotlivých period a pomocí 

XY zobrazení s frekvencí zjištění jeho rezonanční frekvence 

 Odečtení korekční křivky, která představuje pohyb prázdné plošiny od rozkmitu 

signálu tenzometrů 

 V případě nestandartních průběhů oddělení rezonancí odpružené a neodpružené 

hmoty 

 Nalezení maxima rezonance neodpružené hmoty a výpočet koeficientu 

EUSAMA 

 Porovnání hodnot s etalony, v rámci nápravy apod. … 

Tyto úseky jsou popsány v následujících podkapitolách. 
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7.2.1 Oddělení a předúprava signálů 

Vzhledem k tomu, že naměřený signál je uložen jako 2D pole, tak je nutné jednotlivé 

signály z tenzometrů a snímače otáček od sebe oddělit. Dále je nutné odstranit náběhové 

a doběhové stavy, které nemají žádný význam pro vyhodnocení těchto signálů a 

představovaly by pouze zbytečnou komplikaci. 

Tyto operace jsou prováděny pomocí subVI Preprocess. Vstupem této funkce je reference 

na textový soubor, ve kterém jsou uložena naměřená data a dále pak počet vzorků, které 

budou ze signálů odděleny. Toto oddělení je provedeno jak na začátku, tak i na konci 

obou signálů a zasahuje pouze do nedůležitých frekvencí. Počet oddělených vzorků je 

defaultně nastaven na 500, bude ho však možno uživatelsky změnit. 

Toto subVI bylo důležité hlavně při tvorbě algoritmu, kdy byla používána již naměřená 

data. Ta byla snímána včetně náběhu a doběhu, při současných měřeních by však již tento 

problém neměl vznikat – počet oddělených vzorků je tedy možné snížit. Tato 

funkcionalita však byla zachována kvůli jejímu případnému využití. 

Úprava signálu je však nutné provést při výpočtu frekvence a rozkmitu, kdy počáteční 

hodnoty nejsou použitelné z důvodu inicializace posuvných registrů. V tomto případě je 

ale zároveň nutné ponechat stejný počet prvků v poli, jinak při zobrazování dojde 

k posunu průběhů. K tomuto účelu slouží subVI Rem_Elem, které nahradí zadaný počet 

prvků n hodnotou na indexu n+1. 

Signál z tenzometrů je také nutné převést na inženýrské jednotky, v tomto případě na 

kilogramy. Tato část programu není nutná pro správné vyhodnocení podle metodiky 

EUSAMA, protože pracuje pouze s poměrem dvou veličin, ale značně zvýší vypovídací 

hodnota výstupů programu pro neškolenou obsluhu. Tímto převodem se zabývá subVI 

Transform. 
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7.2.2 Zpracování signálu ze snímače otáček 

Jak již bylo zmíněno v kap.7.1.2, tak signál ze snímače otáček je využit pouze k měření 

frekvence pohybu plošiny. Využití tohoto signálu pro měření frekvence se jeví jako velmi 

výhodné z důvodu jeho snadného zpracování, které je dostatečně robustní i pro velkou 

úroveň šumu. Spolehlivost správného vyhodnocení frekvence pak pro další zpracování 

hraje významnou roli. 

Impulsní signál přicházející na analogový vstup měřicí karty je nejprve pomocí 

komparace převáděn na signál binární. Po tomto převodu je pak měřen počet vzorků mezi 

jednotlivými nástupními hranami, ze kterého se při znalosti vzorkovací frekvence snadno 

vypočítá frekvence pohybu plošiny. 

 

Obr. 18 Časová závislost průběhu frekvence, bílá křivka je frekvence získaná ze 
snímače otáček, červená ze signálu tenzometrů 

Frekvence pohybu plošiny lze také zjistit z časového průběhu síly, který jak již bylo 

zmíněno, má sinusový průběh. Tato metoda však pracuje spolehlivě pouze pro signál 

nezatížený šumem. Je-li šum přítomen, tak ani při použití filtru s přijatelnou frekvencí 

řezu nelze dosáhnout požadovaného vyhlazení signálu pro detekci průchodů nulou a to 

zvláště na nižších frekvencích. Zákmity, které se na těchto frekvencích objevují, pak 

způsobují problémy při dalším zpracování. 

Při použití filtru s nízkou frekvencí řezu (20 Hz) však tento problém mizí a z průběhu je 

patrné, že časový průběh frekvence vypočítaný ze signálu snímače otáček a tenzometrů 

je téměř stejný. Proto lze soudit, že využití signálu snímače otáček pro měření frekvence 

je zcela dostatečné. 

Tento signál je však z důvodu možného fázového posunu mezi setrvačníkem a plošinou 

použit pro přesnější určení dynamické síly a to na frekvencích do 10 Hz. Od této 

frekvence níže se pak používá signál ze snímače otáček, viz. kap.7.2.3.1. 
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7.2.3 Zpracování signálu z tenzometrů 

7.2.3.1 Převod signálu z časové do frekvenční oblasti 

Přímé vyhodnocení minimálního přítlaku nápravy z časového průběhu signálu z 

tenzometrů je problematické díky tomu, že je nutné brát ohled i na frekvenci signálu při 

tomto minimu. Ve frekvenční oblasti jsou také lépe patrné rezonanční vrcholy, je možné 

účinně provést korekci dynamické síly a pracuje se s menším množstvím dat. Z těchto 

důvodů se jeví jako výhodné provést převod závislosti přítlaku z časové do frekvenční 

oblasti. 

 

Obr. 19 Nekorigovaná amplitudově frekvenční charakteristika 

Pro tuto operaci je nutné v první řadě získat časový průběh frekvence, jak je již popsáno 

v kap. 0. Po získání závislosti přítlaku na frekvenci bylo však také nutné vhodným 

způsobem získat odpovídající převod každé periody síly na frekvenci. Pro oddělení period 

se na vyšších frekvencích používají detekce průchodů signálu z tenzometrů nulou a na 

nižších vzdálenost mezi náběžnými hranami signálu ze snímače otáček. Pro převod byly 

vyzkoušeny dva postupy, kdy se pro každou periodu signálu z tenzometrů vypočítala 

efektivní hodnota signálu a jeho rozkmit. Poté byla tato závislost zobrazena spolu 

s časovým průběhem frekvence v XY grafu. 

Vzhledem k tomu, že závislost efektivní hodnoty na frekvenci nebyla příliš vypovídající, 

tak pro vyhodnocovací algoritmus byla použita závislost rozkmitu na frekvenci. Použití 

této metody vychází z toho, že takto získáme frekvenční závislost dynamické síly a také 

z úvahy, že tato síla nabude největší hodnoty v rezonancích. 

Tento algoritmus by v budoucnu šlo vylepšit tak, že střední hodnota by se odečítala pro 

každou periodu signálu, ze kterého by se po odečtení této střední hodnoty vypočítala 

efektivní hodnota, která je přímo úměrná signálu špička – špička. Výhodou by byla větší 

robustnost algoritmu, je však nutné doplnit algoritmus o přesnější odečtení střední 

hodnoty. 
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7.2.3.2 Výpočet statické váhy nápravy 

Ze signálu tenzometrů je také nutné získat statickou hodnotu váhy nápravy vozidla. 

Nejjednodušším způsobem by bylo tuto hodnotu změřit před samotným spuštěním 

motoru testeru, kdy vozidlo spočívá v klidu na měřicí plošině. Tato metoda byla po 

konzultaci se zadavatelem zavrhnuta z důvodů přidání další rutiny a prodloužení doby 

testování. 

 Další možností by bylo vypočítat střední hodnotu signálu na počátku testování, kdy stále 

běží budící motor testeru. Během této doby nedochází k odskakování a tím i odlehčování 

nápravy, proto se tato metoda zdá poměrně přesná. 

 

Obr. 20 Frekvenční závislost střední hodnoty signálu, střední hodnota z celého signálu 
byla v tomto případě 446,99 kg, což odpovídá frekvencím nad 20 Hz 

Nejjednodušší možností je však vypočítat střední hodnotu signálu z celého časového 

průběhu. Pro použití této metody však bylo nutné ověřit, zda se tato střední hodnota příliš 

nemění s klesající frekvencí a nakolik odpovídá střední hodnotě signálu na počátku 

testování. Z tohoto důvodu byl vytvořeno testovací subVI, které při výpočtu 

mezivrcholové hodnoty z jednotlivých period vypočítá také střední hodnotu tohoto 

signálu. 

Z Obr. 20, který je výstupem tohoto programu je pak patrné, že střední hodnota signálu 

s klesající frekvencí kolísá, ale v konečném výsledku se hodnota získaná z celého 

průběhu liší od hodnoty z počátku testování o 0,2%. Zajímavým jevem se zdá to, že na 

nízkých frekvencích jsou z tohoto průběhu dobře patrné rezonance, zatímco na vyšších 

nikoliv. Konzultací pak bylo zjištěno, že výpočet střední hodnoty z celého signálu je pro 

účely vyhodnocovací metodiky vyhovující. 
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7.2.3.3 Započítání korekce vlivu měřicí plošiny 

Měřicí plošina testeru ovlivňuje celý měřicí řetězec další setrvačnou hmotou, která je 

schopna značně ovlivnit výsledky testování. Tato korekce navíc musí být do jisté míry 

adaptivní, protože při předpokládaném komerčním využití testeru musí být uvažovány 

odlišnosti ve výrobě jednotlivých kusů. 

   

Obr. 21 Časový průběh signálu z tenzometrů při běhu testeru naprázdno, jeho 
frekvenční závislost a jeho aproximace exponenciálou 

Časový průběh přítlačné síly prázdné plošiny je velmi snadné získat záznamem signálů 

tenzometrů při prázdném běhu plošiny. Průběh tohoto signálu je dobře patrný z Obr. 21. 

Vzhledem k tomu, že signál ze snímačů otáček má standardní průběh, tak je snadné 

způsobem zmíněným v kap.7.2.3.1 získat jeho frekvenční závislost, která je také 

zobrazena na Obr. 21. 

Intuitivním způsobem jak vypočítat korigovanou frekvenční závislost je odečtení 

korekční od naměřené křivky. To by však přinášelo problémy v případech, kdy 

k převedené přítlačné síle není možné přiřadit stejnou frekvenci na obou těchto křivkách. 

Po konzultaci s tvůrci testeru proto bylo rozhodnuto signál aproximovat polynomickou 

funkcí, která dobře odpovídá převedené frekvenční závislosti korekční křivky. Vlastní 

korekce je pak provedena odečtením hodnoty vypočtené z této funkce. 

Přesnějším řešením by bylo aproximovat frekvenční charakteristiku rezonanční křivkou, 

což však díky tomu, že se jedná pouze o její náběh, není příliš nutné. Dalším vývojem 

programu by pak také mohlo být zvýšení kvality korekce doplněním měření fáze mezi 

signálem ze snímače otáček a signálem z tenzometrů. Poté by mohla být korekce 

prováděna jako vektorový součet a zohledňovala by i vzájemnou polohu plošiny a 

nápravy. 
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7.2.3.4 Oddělení rezonancí odpružené a neodpružené hmoty 

V případě testování problémových vozidel se ve výsledcích testování značně projevuje 

vliv rezonance odpružené hmoty. Její vrchol pak může převyšovat vrchol rezonance 

neodpružené hmoty a způsobovat komplikace při vyhodnocování testu. Proto 

v případech, kdy maximum rezonanční funkce neleží na zadaném frekvenčním intervalu, 

tak je nutné, aby tyto rezonance byly odděleny a vyhodnoceny samostatně. 

Toto oddělení je v programu provedeno ve dvou krocích. V prvním kroku je pomocí 

zadaných mezí (21 – 10 Hz) stanovena podmnožina frekvencí a dynamických sil, která je 

z důvodu spolehlivého vyhodnocení rezonančního vrcholu aproximována polynomem. 

Na tomto polynomu je nalezen vrchol a jeho rezonanční frekvence. 

V druhém kroku je v blízkém okolí této frekvence stanovena podmnožina naměřené 

závislosti, na které je pak z důvodu minimalizace chyby stanoveno její maximum a 

rezonanční frekvence tohoto maxima. 

 

Obr. 22 Amplitudově frekvenční charakteristika se dvěma vrcholy 

V případě, že je vozidlo silně přetlumené, tak rezonance neodpružené hmoty nemusí 

vůbec nastat. V tomto případě bylo stanoveno, že vyhodnocení adheze proběhne 

z dynamické síly na frekvenci kmitání budícího motoru. K tomuto kroku bylo 

přistoupeno kvůli tomu, že dynamické síly působící na neodpruženou hmotu jsou na 

těchto frekvencích největší. Vzhledem k tomu, že v tomto případě k rezonanci vůbec 

nedojde, tak rezonanční frekvence není vyhodnocena. 
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7.3 Zobrazování a ukládání výsledků měření 

Výsledky měření jsou uloženy do struktury v měřicí smyčce. Tato struktura je 

aktualizována vždy, když dojde k dokončení měření daného kola (tj. frekvence otáček 

poklesne pod nastavenou mez). Z měřicí smyčky je pak aktuální struktura s výsledky 

odeslána frontou do smyčky UI Message loop, která v tomto případě přejde na stav 

Get_Data. V tomto stavu se zpráva převede z univerzálního datového formátu na 

požadovanou strukturu a na základě globální proměnné Kolo se uloží do všech struktur 

pro dané kolo vozidla. K porovnání s etalony dojde až po aktualizaci těchto struktur. 

Kvůli přehlednosti jsou aktualizovány také přehledové struktury v oknech automatického 

a manuálního měření. K zápisu do struktur náprav dochází po změření druhého kola 

nápravy, v případě manuálního měření je pro správný zápis třeba dbát na správné pořadí 

měření kol. 

Ve zjednodušeném zobrazovacím okně jsou zobrazeny pouze základní výsledky, jako 

hodnota koeficientu EUSAMA, střední hodnota signálu a slovní výsledek testu a 

výsledky srovnání. Tyto hodnoty jsou pak pro každé kolo spolu s hlavičkou zákazníka a 

servisu exportovány do základního protokolu měření. 

V pokročilých zobrazovacích oknech je navíc zobrazena amplitudově-frekvenční 

závislost dynamické síly, její rezonanční vrchol a frekvence, závislost střední hodnoty na 

frekvenci a minimální hodnota přítlaku. Je také zobrazen rozdíl mezi korigovanou a 

nekorigovanou amplitudově-frekvenční charakteristikou dynamické síly. 

Do budoucna se počítá s vylepšením programu o možnost nastavení různých měřicích 

rutin, v tuto chvíli je rutina nastavena pevně na přední levé – přední pravé – zadní levé a 

zadní pravé kolo. Pro správné uložení výsledků měření je kritické dodržet správné pořadí 

této rutiny. 
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8 ZÁVĚR A DALŠÍ MOŽNÝ VÝVOJ 

Hlavním cílem této práce bylo vytvoření vyhodnocovacího a ovládacího softwaru pro 

testovací zařízení vyrobené zadavatelem. Tohoto cíle se podařilo dosáhnout, pro plné 

využití možností testeru a možné komerční využití softwaru by však bylo vhodné doplnit 

několik dalších funkcí a možností programu, což bude předmětem dalšího vývoje. 

Ve vyhodnocovací části programu je úspěšně měřena amplitudově-frekvenční 

charakteristika daného závěsu kola a také bylo úspěšně implementováno spolehlivé 

hledání rezonančního vrcholu na požadovaných frekvencích. Koeficient EUSAMA je 

následně vypočítáván podle vzorce uvažujícího snížený zdvih plošiny. 

Sběr a ukládání dat probíhaly při testování algoritmu také podle předpokladů a to včetně 

funkční indikace běhu motoru, běhu testu a jeho ukončení. Konečná verze uživatelského 

prostředí však do odevzdání práce nemohla být otestována na reálných datech z důvodu 

rozebrání testeru. Z tohoto důvodu pak testování hotového programu probíhalo na již 

naměřených datech. 

Při tvorbě uživatelského prostředí byl kladen důraz na jeho intuitivnost a rychlé zaškolení 

budoucí obsluhy. Jeho výhodou je snadná pozdější rozšiřitelnost a modifikovatelnost pro 

další vyhodnocovací funkce a uživatelské možnosti. 

Dalším vývojem této práce by bylo rozšíření vyhodnocovací části o vyhodnocení 

fázového posunu mezi signálem ze snímače otáček a ze snímače tenzometrů. Tímto 

rozšířením se by se také umožnila nová možnost vyhodnocení stavu tlumičů a to 

přepočtem na tlumení ideálního vozidla. Tato metoda snižuje závislost metodiky 

EUSAMA na vlivech jako nahuštění pneumatiky, nebo charakteru tlumičů, pro její 

výpočet je však nutné znát fázový posun a z tohoto důvodu nebyla prozatím 

implementována. 

Výhodným rozšířením této práce by byla také tvorba matematického modelu testeru. 

V případě vytvoření kvalitního modelu by pak pomocí vhodné aproximace bylo možné 

zjišťovat vlastní parametry tlumičů, čímž by se značně zvýšila vypovídací hodnota testu. 

Tyto parametry lze v současnosti změřit pouze po demontáži tlumiče, což je časově a 

finančně náročné. 

Prostor pro vylepšení je i v uživatelském rozhraní. Zde například mohou být rozšířena 

uživatelská nastavení o možnost nastavení měřicí rutiny a také by mohla být 

implementována možnost chránit pokročilá nastavení přístupovým heslem. Rozšíření by 

se s měřením fáze také dočkaly zobrazovací okna výsledků. Konečným cílem pak je 

vytvoření dostatečně komplexní měřicí a vyhodnocovací aplikace pro použití ve 

výzkumných a diagnostických účelech. 
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