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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 
Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro měření geometrie a 
seřízení podvozku závodního automobilu. Na základě analýzy předchozího teoretického 
konstrukčního návrhu byl vytvořen reálný prototyp měřícího zařízení a navrhnut vhodný 
postup pro měření. Další část tvoří rozbor chyb ovlivňujících přesnost měření. Poslední část 
je věnována zhodnocení získaných výsledků na základě několika provedených měření 
pomocí vytvořeného prototypu měřícího zařízení.  

KLÍČOVÁ SLOVA 
měřící zařízení, nastavení geometrie kol, podvozek vozidla, závodní automobily, sbíhavost 

ABSTRACT 
This diploma thesis deals with the design of device for measuring wheel alignment and set-
up of race car chassis. The real prototype of measuring device based on previous theoretical 
design has been made. The measuring procedure is mentioned as well. Another part is 
focused on factors affecting accuracy of measurement. The last part contains evaluation and 
discussion of gained results based on several measurements that have been done with 
prototype of measuring device. 

KEYWORDS 
measuring device, wheel alignment, car chassis, racing cars, toe-in 
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ÚVOD 

Problematika závodních automobilů je vcelku jednoduchá. Závodní týmy složené 
z inženýrů, mechaniků a také samozřejmě ze samotných jezdců se snaží o totéž. Být co 
nejrychlejší v závodě. Nebo lépe řečeno, být rychlejší než všichni ostatní soupeři.  

Jejich pozornost je zaměřena na několik faktorů ovlivňujících rychlost závodního 
automobilu. Jedním z nich je i podvozek. Právě jeho správné nebo spíše vhodné nastavení pro 
danou trať nebo závodní okruh může být rozhodující v boji o cenné vteřiny, které rozhodují o 
vítězi na konci závodu. Nalezení vhodného nastavení pro dané podmínky však nemusí být 
vůbec snadné. Lze říci, že v podstatě neexistuje něco jako perfektní nastavení, které by 
vyhrávalo závody. Vždy je to o zvážení a zahrnutí všech možných vlivů a vytvoření nějakého 
kompromisu. Je potřeba uvažovat s vlivy jako je typ závodní tratě nebo okruhu, dále to může 
být počasí a v neposlední řadě také pocit a jízdní styl závodního jezdce. V současné době 
můžeme zmínit například Formuli 1, kde mají týmy předepsané jednotné pneumatiky a musí 
si poradit s jejich optimální provozní teplotou a opotřebením v závodě. K tomu může 
dopomoci právě zmíněné vhodné nastavení podvozku nebo zde konkrétně vhodně nastavená 
geometrie kol. 

Závodní týmy používají různá měřící zařízení, pomocí kterých jsou schopny kontrolovat 
požadované parametry geometrie kol. Tato zařízení se liší od zařízení používaných například 
v autoservisech a dílnách pro sériové automobily. To je dáno zejména použitím ve 
specifických závodních podmínkách. Požadavky kladené na taková zařízení jsou hlavně 
snadné a rychlé změření požadovaných parametrů i za cenu nižší přesnosti. Dále je potřeba, 
aby bylo zařízení skladné nebo jednoduše složitelné a bylo ho možné bez větších problémů 
převážet mezi závody.  

Cílem této diplomové práce je analyzovat již vytvořený teoretický návrh měřícího 
zařízení pro závodní vozidla. Dále vytvoření jeho fyzického prototypu a navrhnutí vhodného 
postupu měření s cílem ověřit podstatu zvolené metody pro měření geometrie kol. Současně 
jsou uvedeny faktory, které ovlivňují přesnost a správnost měření. Další části práce jsou pak 
zaměřeny na vyhodnocení a porovnání provedených měření s vytvořeným prototypem 
měřícího zařízení.   
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1 PARAMETRY PODVOZKU 
Níže uvedené parametry podvozku mají zásadní význam na chování vozidla za jízdy. Ať už se 
bavíme o vozidlech v běžném silničním provozu nebo o vozech závodních, kde je význam 
těchto parametrů mnohem důležitější. Můžeme říci, že u závodních vozidel se tyto parametry 
upravují mnohem častěji a s jinými předpoklady než u vozidel osobních. Mají však stejný 
účinek. Prioritou nastavení závodního podvozku je dosažení co nejlepších jízdních vlastností i 
za cenu například většího opotřebení pneumatik. Vhodně nastavený podvozek pro dané 
podmínky a pro potřeby jezdce je rozhodující pro výsledek v závodě.  

 

1.1 JÍZDNÍ VÝŠKA VOZIDLA  
Je jedním ze základních parametrů, kterým lze ovlivnit chování vozidla při jízdě. Touto 
charakteristikou jsme schopni ovlivnit zejména přítlačnou sílu, boční přesun hmot, ale také 
obtékání vzduchu kolem vozidla. Pokud se podíváme na důvody nastavení výšky z pohledu 
například polohy těžiště, které bude díky menší jízdní výšce umístěno také níže, lze dosáhnout 
větší přilnavosti. Toto souvisí také se zmíněným bočním přesunem hmot, který bude v tomto 
případě nižší a přilnavost vyšší. Nastavení jízdní výšky nemá vždy na každém vozidle stejný 
efekt. V některých případech se provádí právě pouze pro ovlivnění polohy těžiště. U vozidel, 
kde hraje větší roli aerodynamika, se jízdní výška podílí jako klíčová vlastnost pro vytvoření 
optimálního přítlaku a positivní funkci aeropaketu.[1][2]   

 

Obrázek 1.1: Jízdní výška[1] 

 

1.1.1 STATICKÁ JÍZDNÍ VÝŠKA  
Jednoduše můžeme říci, že statická jízdní výška je vzdálenost mezi bodem kde se nachází 
podvozek vozidla (nejčastěji měřeno od prahu vozidla) a povrchem země (vozovky, podlahy 
v depu). Je to údaj, který měříme při zastaveném vozidle.[2] 

 

1.1.2 DYNAMICKÁ JÍZDNÍ VÝŠKA  
Jedná se o proměnnou jízdní výšku, která se mění v čase s pohybem vozidla po trati. Změnu 
dynamické jízdní výšky může vyvolat například přítlačná síla, která stlačí pružiny (snížení 
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výšky) nebo ke změně dojde v okamžiku, kdy vozidlo na závodní trati najede na obrubník. 
Dynamická jízdní výška je po celou dobu jízdy také ovlivňována množstvím (hmotností) 
paliva v nádrži. Postupným spalováním paliva a jeho úbytkem se vozidlo stává lehčí a v tomto 
případě se výška zvyšuje.[2] 

 

1.2 GEOMETRIE KOL 
Geometrie kol je soubor úhlů, které se měří a nastavují na jednotlivých částech podvozku 
vozidla. Nesprávné nastavení vede ke zhoršeným jízdním vlastnostem a rychlejšímu 
opotřebení pneumatik. Kontrola správného seřízení geometrie kol by se měla tedy provádět 
nejlépe při každé výměně nových pneumatik, při neobvyklém opotřebení části pneumatiky a 
při výměně některého z dílů na podvozku. Ke kontrole též může dojít po nehodě nebo při 
projetí velké nerovnosti na vozovce.[6] 

 

1.2.1 ODKLON KOLA  
Odklon kola nebo přesněji také úhel odklonu kola je úhel, který je definován jako odklonění 
střední roviny kola od podélné svislé roviny vozidla (při pohledu na vozidlo přímo zepředu). 
Odklon kola - γ (obr. 1.2) je vyjádřen ve stupních. Jestliže je horní část pneumatiky 
nakloněna směrem dovnitř, ke středu vozidla, považuje se tento odklon jako záporný. 
V opačném případě, kdy je vrch pneumatiky nakloněn vně od středu vozidla, mluvíme o 
kladném odklonu kola. [3][4]  

 

Obrázek 1.2: Úhel odklonu kola [7] 

 
Nastavení odklonu kola má obecně positivní vliv na přilnavost pneumatiky a na působení 
bočních sil mezi kolem a vozovkou při průjezdu zatáčkou. U závodních vozidel se nejčastěji 
užívá záporný odklon kol pro zlepšení těchto vlastností. Tímto nastavením je možné také 
positivně ovlivnit přilnavost. Zejména při průjezdu zatáčkou, kdy vnější kolo vytváří větší 
boční sílu. Tento princip lze přirovnat k naklánění jezdce na motocyklu do zatáčky. Naopak 
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nevýhodou záporného odklonu je vyšší opotřebení vnitřní hrany pneumatiky, která je při jízdě 
po rovině více zatížena. Cílem je nastavit takový záporný odklon, který bude mít positivní 
vliv na zatáčení a zároveň nebude docházet k přílišnému zatížení pneumatiky na její vnitřní 
hraně. Přílišný záporný odklon vede k nevyváženému řízení, přehřívání a tzv. puchýřkování 
pneumatiky.[5][6]    

Toto všechno může, ale ovlivnit i samotný jízdní styl řidiče. Řidič, který by projížděl zatáčky 
rychleji, dosáhne lepší přilnavosti a bude mít nižší opotřebení pneumatik i s výraznějším 
záporným odklonem.[6]  

Zajímavostí může být nastavení záporného odklonu kol přední nápravy vozidla Formule 1 
(obr. 1.3). Záporný odklon je zde velmi výrazný. V tomto případě hraje nejdůležitější roli 
přilnavost a na opotřebení pneumatik není brán tak velký ohled.[6]  

 

Obrázek 1.3: Odklon kol přední nápravy vozidla Formule 1[8] 

 

1.2.2 PŘÍKLON REJDOVÉHO ČEPU 
Při natočení kol ať už doleva nebo doprava, se kolo otáčí kolem tzv. rejdové osy. U nápravy 
typu MacPherson je to myšlená osa tvořena spojnicí mezi středem horního opěrného ložiska a 
středem spodního kulového čepu, který je uložen v příčném rameni. V případě lichoběžníkové 
nápravy je rejdová osa tvořena spojnicí středů horního a spodního kulového čepu. Tuhá 
náprava má rejdovou osu shodnou s osou rejdového čepu. Změna příklonu rejdové osy 
nastává v okamžiku při propružení kola. Tato změna souvisí také se změnou odklonu kola.[3]  

Příklon rejdového čepu – σ (obr. 1.4) je definován jako průmět úhlu svírající rejdovou osu a 
svislici do roviny rovnoběžné s příčnou rovinou vozidla.[9]  

Funkcí příklonu rejdového čepu je převážně samočinně navracet řízená kola do přímého 
směru pomocí vzniklého vratného momentu. Vynaložíme-li sílu při natáčení volantu, nastane 
vlivem příklonu zdvih řízených kol. Navrácení řízených kol do přímého směru po uvolnění 
volantu obstará zatížení přední nápravy a již zmíněný účinek vratného momentu.[3]  
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Obrázek 1.4: Příklon rejdového čepu [9] 

 

1.2.3 POLOMĚR REJDU 
Poloměr rejdu – r je popsán jako vzdálenost od středu styku pneumatiky k průsečíku rejdové 
osy s rovinou vozovky. Promítá se do roviny rovnoběžné s příčnou rovinou vozidla. 
Uvažujeme-li tento průsečík vně střední roviny kola, mluvíme o záporném poloměru rejdu.[3] 

 

Obrázek 1.5: Poloměr rejdu - r[10] 
 

Nenulový poloměr rejdu má za následek vznik silových momentů (vratný moment) v řízení. 
To se děje například při brždění nebo důsledkem valivých odporů pneumatiky. Citlivost 
přední nápravy je dána velikostí poloměru. Citlivost nápravy na podélné síly se zvyšuje 
současně s rostoucím poloměrem rejdu.[3]  
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Stabilizačního účinku na řízení lze dosáhnout záporným poloměrem rejdu a v některých 
případech částečně použitím nulového poloměru rejdu. Kola jsou tlačena do sbíhavosti. Tím 
jsou vymezeny případné vůle v řízení a v uložení kola.[3]  

Příliš velký kladný poloměr má negativní vliv na chování vozidla při nerovnoměrnostech 
předního levého a pravého kola. Ať už se jedná o rozdílné brzdné účinky jednotlivých kol 
nebo jejich rozdílné jízdní odpory. Při nevyrovnaném působení sil do řízení, musí řidič 
korigovat směr jízdy svojí silou na volantu.[3]  

  

1.2.4 ZÁKLON REJDOVÉ OSY 
Záklon rejdové osy – τ (obr. 1.6) se promítá do roviny rovnoběžné s podélnou rovinou 
vozidla. Je to průmět úhlu svírajícího rejdovou osu a svislici. O kladném záklonu hovoříme 
v případě, kdy je rejdová osa nakloněné směrem vzad, tedy záklon. Naopak je-li osa skloněná 
směrem vpřed, jedná se o záporný záklon nebo také přesněji předklon. Řízení je ovlivněno 
záklonem rejdového čepu a to jeho stabilizačním účinkem. Dále pak záklon rejdového čepu 
pomáhá navracet kola do přímého směru. Záklon však nemůže být příliš velký, i přesto, že 
pomáhá ke zvýšené stabilizaci kol. Příliš velký záklon zvyšuje sílu, kterou musí řidič 
vyvinout na volant při řízení.[3][11] 

 

Obrázek 1.6: Záklon rejdové osy - τ, závlek – nk [11] 

 

1.2.5 ZÁVLEK 
Se záklonem rejdové osy souvisí tzv. závlek – nk (obr. 1.6). Je definován jako vzdálenost 
mezi středem styku pneumatiky a průsečíkem rejdové osy s rovinou vozovky. Tato vzdálenost 
je pak podobně jako u záklonu rejdové osy, promítnuta do roviny rovnoběžné s podélnou 
rovinou vozidla. Uvažujeme-li o kladném závleku, leží průsečík rejdové osy s rovinou 
vozovky před středem styku pneumatiky. Pokud je průsečík za středem, jedná se o záporný 
závlek tzv. předvlek.[3] 
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Princip působení závleku lze přirovnat k chování kolečka nákupního vozíku. Je-li závlek 
kladný, kolo je „vlečeno“, tím dochází k „zarovnávání“ kola do přímého směru a zlepšuje se 
stabilita přímého směru. Zároveň se vozidlo se vznikem těchto sil v řízení stává citlivější na 
boční sílu. Naopak záporný závlek (předvlek) způsobuje tendenci „vybočování“ z přímého 
směru.[12]  

 

1.2.6 ÚHEL SBÍHAVOSTI 
Sbíhavost kol d je průmět úhlu mezi podélnou osou vozidla a střední rovinou kola do roviny 
vozovky. Rozlišujeme dvě různé možnosti. Je-li přední část kola přikloněna k podélné ose 
vozidla, pak se jedná o sbíhavost. V opačném případě, kdy je přední část kola od osy 
odkloněna, je kolo rozbíhavé (obr. 1.7) Nejčastěji je sbíhavost kol měřena ve stupních. 
Můžeme se, ale také setkat s případem, kdy je sbíhavost udávána v milimetrech jako délková 
hodnota. Ta je dána jako rozdíl vzdáleností mezi předními a zadními okraji ráfků kol na jedné 
nápravě, měření se provádí ve výšce středů kol.[3] 

Úhel sbíhavosti ovlivňuje hned několik oblastí a jeho nastavení má různé účely. Má podíl na 
stabilitě při přímé jízdě a na řízení při průjezdu zatáčkou. Nejvýznamněji se však projevuje na 
opotřebení pneumatik. Nejnižšího opotřebení lze dosáhnout při nastavení nulové hodnoty 
sbíhavosti. Při kladné sbíhavosti se opotřebovává nejvíce vnější strana běhounu a naopak při 
nadměrné rozbíhavosti vzniká vyšší opotřebení vnitřní strany běhounu.[13] 

U závodních vozidel se většinou nastavuje na přední nápravě rozbíhavost kol a na zadní 
nápravě sbíhavost pro zlepšení stability při průjezdu zatáčkou. Aby závodní pneumatiky 
fungovali co nejlépe, ve smyslu dostatečného výkonu a optimální přilnavosti, je rozhodujícím 
faktorem zahřátí na určitou (optimální) teplotu. Tu lze korigovat právě nastavením sbíhavosti. 
Pokud se pneumatiky pořádně neohřejí a jsou příliš chladné, lze nastavení sbíhavosti využít 
k tzv. „čistícímu“ efektu. Pneumatiky pak nabízejí vyšší přilnavost při brždění a vyšší 
stabilitu při průjezdu zatáčkou.[13] 

  

 

Obrázek 1.7: Sbíhavost a rozbíhavost kol [12] 
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2 ZAŘÍZENÍ A MĚŘENÍ GEOMETRIE KOL 
Jak již bylo dříve zmíněno, pro optimální jízdní vlastnosti a pro správný provoz vozidla je 
podstatné, aby se hodnoty parametrů podvozku, tedy geometrie kol, pohybovaly v zadaných 
mezích. Popřípadě aby parametry odpovídaly přesným hodnotám. K tomu, abychom tyto 
parametry mohli změřit nebo následně dle potřeb upravit a provést kontrolu, můžeme využít 
různých zařízení pro měření geometrie kol.  

V této kapitole je uveden popis jednotlivých zařízení, jejich konstrukce, funkce a možnosti 
využití. Zařízení jsou rozdělena podle smyslu použití, a to na klasická zařízení, které najdou 
uplatnění u osobních automobilů a na zařízení, která jsou vhodná pro měření geometrie kol 
závodních automobilů. V některých případech je možné použití jednoho typu zařízení pro oba 
účely. 

 

2.1 OBVYKLÁ ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ GEOMETRIE KOL 
Během měření je vozidlo umístěno na točnách a posuvných deskách. Pro dosažení co nejlepší 
přesnosti měření, je nezbytné dodržet několik základních podmínek. Dohuštění pneumatik 
musí odpovídat předepsanému tlaku. Pneumatiky také musí mít předepsaný rozměr a je 
vhodné zkontrolovat jejich stav včetně disků kol (deformace, házivost). Dále je třeba provést 
kontrolu uložení kol a případných vůlí v řízení. Zkontrolován by měl být také stav odpružení 
a tlumičů. [18]  

Níže uvedená zařízení lze rozdělit do skupin na základě principu, který využívají k měření. 
Jsou to zařízení mechanická, optická a elektronická. Pro rozdělení a popis jednotlivých 
zařízení bylo užito zdrojů [18] a [19]. 

 

2.1.1 MECHANICKÁ MĚŘIDLA 
Mechanická měřidla se řadí k nejstarším a nejméně přesným zařízením. Jejich použití je 
rychlé a snadné. Nevýhodou je nemožná kompenzace házivosti ráfku. Použitím těchto 
zařízení se provádí přímé měření délek a úhlů, a to přímo na kolech vozidla. Zařízení je 
většinou tvořeno různými úhloměry, posuvnými tyčemi, libelami apod. Lze jimi měřit 
sbíhavost, odklon kol a změnu jejich odklonu v rejdu. Výpočtem ze změny odklonu je možné 
určit záklon rejdové osy.  

 

2.1.2 OPTICKÁ MĚŘIDLA 
Jedná se o nepřímou metodu měření geometrie kol. Optická zařízení lze rozdělit na měřidla 
s přímou projekcí a s nepřímou projekcí. U měřidel s přímou projekcí jsou na kolech umístěny 
speciální držáky se zdrojem světla. Vyzařované světlo dopadá na projekční plochy, které 
mohou být připevněny k vozidlu (např. ke druhé nápravě) nebo i mimo vozidlo. Na těchto 
projekčních plochách se nachází stupnice, ze kterých se odečítají hodnoty jednotlivých 
parametrů. Měřit je možné sbíhavost (celkovou i dělenou), úhel odklonu kol, příklon i záklon 
rejdové osy ad. V případě optických měřidel s nepřímou projekcí jsou na kola připevněny 
držáky se zrcadli. Od nich se odráží světelný paprsek vyslaný zdrojem a následně se promítá 
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na plochu projektoru se stupnicí. Provedení správného a přesného měření je podmíněno 
přesným umístěním projektorů i zrcadel. 

 

Obrázek 2.1 Optické měřidlo od firmy KOCH-ACHSMESSANLAGEN (zdroj světla) [20] 

 

Obrázek 2.2 Optické měřidlo od firmy KOCH-ACHSMESSANLAGEN (projekční plochy upevněné na 
zadní nápravě vozidla) [20] 

 

2.1.3 ELEKTRONICKÁ MĚŘIDLA 
Jednoduše můžeme říci, že elektronická měřidla jsou inovací měřidel optických, a tak i 
v jejich případě se jedná on nepřímé měření geometrie kol. Ke kolům vozidla jsou připevněny 
měřící hlavy se snímači. Nejčastěji se používají CCD senzory (kamery). Přínosem 
elektronických měřidel je využití počítače pro výpočet a vyhodnocení parametrů. Díky tomu 
je možné dosáhnout velmi přesného měření. S užitím počítače se zvýšil i komfort pro obsluhu 
zařízení. Celý systém provádí úkony automaticky, včetně kalibrace, a to i v případě 
následných korekcí geometrie. Jediným požadavkem na obsluhu je natáčení volantu podle 
instrukcí a umístění měřících hlav před samotným začátkem měření. Elektronická měřidla 
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nabízí komplexní výsledky měření. Při použití určitých měřících režimů je možné získat 
hodnoty celkové sbíhavosti, jednotlivých sbíhavostí, odklon kol, příklon rejdového čepu, 
maximálních rejdů, přesazení levého kola vůči pravému a další.  

 

Obrázek 2.3 Bezdotykový systém pro měření geometrie kol od firmy BEISSBARTH [21] 
 

U elektronických měřidel se můžeme setkat také s bezdotykovým systémem měření 
geometrie. Odpadá tak v některých případech pracná instalace držáků pro měřící hlavy. 
Nejčastější je přímé snímání disku kola pomocí duálních CCD kamer. V počítači je vytvořen 
obraz s definicí tvaru a rozměrů ráfku, ze kterého jsou vypočteny hodnoty parametrů 
geometrie kol.   

 

2.2 ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ GEOMETRIE KOL ZÁVODNÍCH AUTOMOBILŮ 
Měřidla použitá pro měření geometrie kol závodních automobilů většinou nenabízí komplexní 
výsledky měření. To je dáno nemožností použití klasických přístrojů v prostředí boxů nebo 
servisních zón, kde nejsou dostačující podmínky, popřípadě vhodné vybavení. Klasická 
zařízení nelze z důvodu jejich hmotnosti a větších rozměrů přepravovat mezi jednotlivými 
závody. Jejich použití však není zcela vyloučeno. Je možné s nimi pracovat například v době 
mezi závody. Zařízení pro měření geometrie kol závodních automobilů jsou především určeny 
pro snadné a hlavně rychlé měření parametrů během závodu, kdy se hraje o čas. S tím souvisí 
také doba montáže a demontáže samotného zařízení jež by měla být co nejkratší a instalace co 
nejjednodušší. Měřidla jsou kompaktnější a je možné je přepravovat mezi závody.  

Rozdělení následujících zařízení je provedeno na základě parametru, k jehož měření slouží.  
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2.2.1 MĚŘENÍ SBÍHAVOSTI KOL 
Jednou z metod měření sbíhavosti kol je natažení provázků rovnoběžně s podélnou rovinou 
vozu. Provázky by měly být vedeny přibližně ve výšce nábojů (středů) kol na obou stranách 
vozidla (obr. 2.4). Pro některé účely mírně pod. Držáky provázků mohou být postaveny 
mimo vozidlo nebo přímo přichyceny k vozidlu (obr. 2.5). Měly by zajišťovat dostatečné 
napnutí provázků a zabraňovat případnému nežádoucímu posuvu. Měří se kolmá vzdálenost 
od okraje ráfku disku k provázku. Z naměřených hodnot určíme jednotlivé sbíhavosti pro 
levou a pravou stanu. Pro zajištění větší přesnosti je vhodné měření provádět s novými 
pneumatikami (značně neopotřebovanými) a hlavně neporušenými (nedeformovanými) disky 
kol. Provázky by měly mít minimální odchylku rovnoběžnosti. Jedná se o tradiční, levnou a 
efektivní metodu, která se dodnes v motorsportu používá. Nevýhodou může být delší příprava 
měření. Čím precisnější příprava bude, tím se zvýší i přesnost výsledků.[14] 

 

Obrázek 2.4 Měření sbíhavosti pomocí provázků [15] 

 

Obrázek 2.5 Přípravek pro držení provázků [16] 
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2.2.2 MĚŘENÍ ODKLONU KOLA 
Nejčastějšími zařízeními pro měření odklonu kol závodních automobilů jsou sklonoměry. 
Jejich použití je rychlé, přesné a možné i přímo na závodní trati. Mohou být v provedení 
digitálním či v podobě klasické bublinkové vodováhy. Pro přesné měření vodováhou je 
potřeba, aby bylo vozidlo umístěno na vodorovné ploše. Pokud není plocha vodorovná, je 
vhodnější použít digitální měřidlo, které má možnost kalibrace a eliminovat tak případnou 
nerovnost plochy. Měřidlo je nejčastěji uchyceno v držáku s hroty, který se přiloží k okrajům 
disku (obr. 2.6).[17]  

 

Obrázek 2.6 Digitální úhloměr pro měření odklonu kola [17] 
 

Velmi přesnými, ale také nákladnými jsou laserové systémy pro měření odklonu všech čtyř 
kol zároveň. Jejich užití se vztahuje pouze k prostorům jako je garáž apod. Kde je vozidlo 
umístěno na rampě. Na každé kolo je připevněn terč, na který míří laser. Podle 
zaznamenaných odrazových bodů počítač vyhodnotí hodnotu odklonu. Přesnost systému je 
ovlivněna správnou a častou kalibrací. [17] V tomto případě najde uplatnění uvedené zařízení 
jak u vozidel závodních (v době mezi závody) tak i u vozidel osobních.  

 

Obrázek 2.7 Laserový systém pro určení odklonu kola [17] 
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2.2.3 MULTIFUNKČNÍ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE  
Při měření geometrie kol závodních vozidel se můžeme setkat také často s přístroji, kdy jedno 
měřidlo je možné využít pro měření více parametrů. (obr. 2.8). Nejčastěji se jedná o 
kombinaci zařízení určeného pro měření odklonu, to je zastoupeno úhloměrem nebo 
sklonoměrem a dále doplněno konstrukcí se stupnicí pro měření sbíhavosti kol. Sbíhavost se 
pak měří pomocí již zmíněné provázkové metody. Zařízení má většinou kompaktní rozměry a 
je možné ho jednoduše přenášet a ukládat.[22]  

 

Obrázek 2.8 Multifunkční zařízení pro měření sbíhavosti a odklonu kol [22] 
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3 VÝCHOZÍ STAV NÁVRHU ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ 
GEOMETRIE KOL ZÁVODNÍCH VOZIDEL  

V této kapitole je popsán návrh zařízení pro měření geometrie kol a parametrů podvozku 
závodních vozidel. Tento návrh zařízení (dvou měřících sestav) vznikl v rámci diplomové 
práce [23]. Práce podává pohled na dva odlišné způsoby, jakými by bylo možné geometrii kol 
závodních vozidel měřit. Oba návrhy však využívají některých společných prvků. Hlavním 
rozdílem je použitá metoda pro měření parametru sbíhavosti kol.  

V případě první měřící sestavy se pro měření sbíhavosti kol užívá čárových laserů, 
připevněných ke speciálním držákům umístěných místo kol. Lasery míří na stupnice umístěné 
před a za vozidlem. Druhý způsob měření se provádí pomocí přesného digitálního kompasu, 
který je připojen k počítači a je možné hned číst naměřená data.    

Zařízení je navrženo tak, aby během měření byl umožněn přístup ke všem částem podvozku a 
aby bylo možné jednotlivé parametry během měření upravovat. To je možné díky již 
zmíněným speciálním držákům, které jsou umístěny na nábojích kol. Nepřítomnost kol 
s pneumatikami je také výhodná pro samotnou přesnost měření. Je možné se tak vyhnout 
nepřesnostem, které vznikají v důsledku deformací pneumatik na jednotlivých kolech, jejich 
rozdílným opotřebením či nahuštěním.   

Následující popis jednotlivých součástí sestav a postup měření je převzat ze zdroje [23]. 

 

3.1 PRVNÍ MĚŘÍCÍ SESTAVA 
Součástí měřící sestavy je trojnožka (obr. 3.1). Skládá se z několika hliníkových profilů 
různých délek. Její využití je zejména pro umístění pravítek a laserů při proceduře před 
samotným měřením i následně během měření. Jedna trojnožka je umístěna před vozidlem a 
druhá za vozidlem. K jejímu správnému zarovnání do vodorovné polohy slouží výškově 
nastavitelné nožky a může být vybavena i několika malými vodováhami pro rychlejší 
orientaci. 

 
 

Obrázek 3.1: Trojnožka pro umístění laserů a pravítek [23] 
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Během měření je vozidlo umístěno na speciálních držácích z velmi pevné slitiny hliníku. Ty 
jsou připevněny k nábojům kol a zajišťují tak podpěru vozidla namísto kol. Tyto držáky jsou 
navrhnuty tak, aby na ně během měření bylo možné jednoduše umístit také pravítka a lasery. 
Aby bylo měření co nejpřesnější, pod držáky se nachází váhy, které je možné výškově 
nastavit (pomocí výškově nastavitelných podložek) a zarovnat tak vozidlo do vodorovné 
roviny.  

Jak již bylo řečeno, sbíhavost kol je v případě první měřící sestavy měřena pomocí čárových 
laserů namířených na stupnice. Postup přípravy před měřením a samotné měření parametrů 
budou popsány níže.  

 

3.1.1 PŘÍPRAVA PŘED MĚŘENÍM 
Pro dosažení co nejlepších (nejpřesnějších) výsledků je základním předpokladem správné 
zarovnání celé měřící sestavy do jedné vodorovné roviny. Jako první se zarovnají trojnožky 
(na počátku stačí trojnožka umístěná před vozidlem) pomocí výškově nastavitelných nožek. 
Zarovnání se zkontroluje vodováhou. Když je trojnožka dostatečně zarovnána, položí se na 
váhy svislé stupnice. Ve středu trojnožky je umístěn čárový laser (v horizontální poloze), 
který osvítí stupnice na vahách, které se tak nyní pomocí výškově nastavitelných podložek 
zarovnají do jedné roviny (obr. 3.2) Po vyrovnání můžeme vozidlo umístit na váhy, 
demontovat kola a nahradit je držáky. 

 
Obrázek 3.2 Zarovnání výškově nastavitelných vah pomocí čárového laseru[23] 

Nezbytným krokem při přípravě před samotným měřením jednotlivých parametrů je 
zarovnání měřící sestavy, resp. trojnožek vůči podélné rovině vozidla. V prvé řadě je potřeba 
si tuto podélnou rovinu určit. 

Trojnožka, která je postavená před měřeným vozidlem se zarovná tak, aby prostřední držák 
s čárovým laserem (paprsek laseru je natočen do vertikálního směru) mířil přibližně do středu 
auta.   
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Nyní se využije obyčejného příručního metru. Změří se vzdálenost od středu držáku kola 
(nebo od středu kola) k hliníkovému profilu trojnožky. Toto se provede na obou stranách 
vozidla, tak aby vzdálenosti byly stejné. Nyní by měla být zajištěna kolmost trojnožky vůči 
podélné rovině vozidla. Doporučení je provádět toto zarovnání na zadní nápravě. V případě 
použití přední nápravy je zde riziko vzniku chyb z důvodu nepřesného natočení volantu, resp. 
kol, do přímého směru.   

Dalším krokem je použití čárových laserů umístěných na dvou krajních hliníkových profilech 
trojnožky. Oba profily jsou ve stejné vzdálenosti od prostředního profilu (středu trojnožky). 
Lasery by měly být umístěny ve stejné výšce a namířeny na stupnice (pravítka), které jsou 
nyní připevněny k držákům nábojů kol. K uspokojivému zarovnání trojnožky vůči podélné 
rovině vozidla (trojnožka je kolmá k této rovině) je potřeba aby paprsky laserů, ukazovaly na 
obou stupnicích pravítek stejnou hodnotu (obr 3.3) Opět je zde doporučení provádět toto 
zarovnání na zadní nápravě. 

Aby při dalších měřeních byla fáze přípravy rychlejší, můžou se na vozidle vyznačit body 
určující podélnou rovinu vozidla. Rovinu tak bude možné v dalších případech určit pouhým 
nasvícením těchto bodů pomocí laseru umístěného na středu trojnožky. Nejčastěji se toto 
provede na začátku závodní sezóny nebo při nově opraveném vozidle např. po nehodě.   

 
Obrázek 3.3 Zarovnání trojnožky vůči podélné rovině vozidla [23] 

 

3.1.2 MĚŘENÍ SBÍHAVOSTI KOL 
Jak již bylo několikrát zmíněno, parametr sbíhavost kol d je měřen pomocí pravítek a 
čárových laserů. Čarové lasery včetně jejich kalibračních trubiček (pomocí 4 šroubků lze 
nastavit zarovnání laseru) jsou vloženy do držáků a ty jsou společně umístěny na držácích 
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nábojů kol. Na každé kolo, resp. držák náboje kol jsou umístěny lasery dva. Každý v opačném 
směru.  

Zapnuté čárové lasery promítají paprsky na pravítka, která se nachází na trojnožkách 
umístěných před a za vozem. Je nutné, aby pravítka byla zarovnána, tak aby byla vždy 
vzdálena stejně od středu trojnožky. 

Stupnice pravítek má ve svém středu hodnotu 0. Hodnoty, které jsou blíže k vozidlu (k jeho 
podélné rovině) jsou označena jako kladná [+] a naopak hodnoty vzdálenější od vozidla jsou 
záporné [-]. Detailní pohled můžeme vidět na (obr. 3.4). 

 
Obrázek 3.4 Provedení stupnice pravítek[23] 

Pomocí získaných výchylek odečtených ze stupnic pravítek jsme schopni poté dopočítat 
výslednou sbíhavost kola ve stupních. Pro výpočet slouží následující vzorec (1). 

! = 	$%&'( )
*+ − *-

.
/ (1)  

Ve vzorci (1) je d sbíhavost kola ve stupních, R1 je vzdálenost odečtená ze stupnice na 
pravítku, které je umístěno na trojnožce před vozidlem, R2 je vzdálenost odečtená ze stupnice 
na pravítku, které je umístěno na trojnožce za vozidlem. Vzdálenost mezi jednotlivými 
trojnožkami s pravítky je L.  

Určení, zda je kolo sbíhavé nebo rozbíhavé, je dáno následovně. Pokud je d < 0 kolo je 
rozbíhavé. Naopak pokud je d  > 0 je kolo sbíhavé.   
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Obrázek 3.5 Měření sbíhavosti kol pomocí pravítek a čárových laserů[23] 

 

 
Obrázek 3.6 Schéma měření úhlu sbíhavosti kola čárovým laserem[23] 

 

3.2 DRUHÁ MĚŘÍCÍ SESTAVA 
V případě druhé měřící sestavy je vozidlo umístěno totožně jako u sestavy první. To znamená, 
že jsou použity opět výškově nastavitelné váhy a vozidlo je zarovnáno do vodorovné roviny. 
Místo kol jsou použity hliníkové stojany připevněné k nábojům kol. Postup před samotným 
měřením je také shodný jako u první sestavy. 

Před vozidlem se nachází menší trojnožka, ke které je přichycen čárový laser a digitální 
kompas. Laser má pouze funkci pro kontrolu správného zarovnání trojnožky vůči podélné 
rovině vozidla. 

Hlavní rozdíl je v určení parametru sbíhavosti kol. K němu slouží již zmíněný přesný digitální 
kompas, umístěný na trojnožce před vozidlem. Ve výchozím kroku se zvolí referenční 
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hodnota (azimut), která je totožná s podélnou rovinou vozidla. Bude tak referencí pro měření 
sbíhavosti každého kola. Po naměření této hodnoty se digitální kompas vloží do držáku, který 
je připevněn ke stojanu kola. Změří se znovu hodnota (azimut) na každém kole a porovná se 
s referenční hodnotou. Během měření je kompas připojen k počítači a naměřené hodnoty lze 
hned odečítat.  

Digitální kompas by měl být schopen pracovat v magneticky ovlivňovaném prostředí a jeho 
přesnost měření by se měla pohybovat okolo 0,1°.  

 
Obrázek 3.7 Měření sbíhavosti kol pomocí přesného digitálního kompasu[23] 

 

 
 

Obrázek 3.8 Schéma měření úhlu sbíhavosti kola digitálním kompasem[23] 
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4 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PROTOTYPU MĚŘÍCÍHO ZAŘÍZENÍ 
V následující kapitole je podrobně popsáno konstrukční řešení vytvořeného prototypu 
měřícího zařízení (měřící sestavy) pro měření parametrů geometrie na podvozku vozidla. 
Konstrukční řešení převážně vychází z konceptu, který vznikl v rámci diplomové práce [23] a 
jeho popis je zmíněn v předchozí kapitole 3.    

Při analýze výchozího návrhu zařízení a následné realizaci prototypu zařízení bylo zjištěno, že 
některé součásti výše zmíněného konceptu nebyly zcela vyhovující pro použití v praxi, a tak 
došlo k jejich modifikaci. Na tyto úpravy bude v následujících odstavcích také upozorněno. 
Současně je třeba říci, že nebyly do praxe převedeny všechny prvky a součásti výchozí 
navrhnuté konstrukce. Použity byly pouze ty, které jsou nezbytné pro ověření samotné 
podstaty zvolené metody měření. Konkrétně pro ověření, zda pomocí uvedeného zařízení 
bude možné měřit úhel sbíhavosti na jednotlivých kolech, za jakých podmínek a s jakou 
přesností.  

    

4.1 MĚŘÍCÍ SESTAVA 
Měřící sestava se skládá ze dvou totožných měřících trojnožek (obr. 4.1 A, B). Tyto 
trojnožky se během měření umísťují před a za vozidlo. Jejich zarovnání do správné měřící 
roviny vůči vozidlu se provádí pomocí čárových laserů nebo změřením vzdáleností. K diskům 
kol se přikládají téčka (obr. 4.1 C) s držáky pro dva čárové lasery (obr. 4.1 D). Dále jsou 
trojnožky vybaveny stupnicemi, na které dopadají paprsky z laserů a odečítají se z nich 
následně hodnoty pro určení a následný výpočet sbíhavosti kol.  

 

Obrázek 4.1 Celkový pohled na měřící sestavu 
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Obrázek 4.2 Měřící trojnožka 

 

4.1.1 MĚŘÍCÍ TROJNOŽKA  
Základní součástí měřící sestavy pro měření parametrů geometrie podvozku je měřící 
trojnožka. Jak již bylo zmíněno trojnožka je umístěna před i za vozidlem a v obou případech 
je její konstrukce shodná. Tato trojnožka je tvořena z několika hliníkových profilů různých 
délek. K realizaci byl zvolen hliníkový konstrukční systém firmy ALUTEC KK. Zvolené 
profily mají čtvercový průřez, jehož rozměry jsou 45x45 mm. Drážky na každé stěně mají 
rozměr 10 mm.  

Nejdelší profil, můžeme také říci hlavní nebo nosný profil, má délku 2500 mm. Výchozí 
návrh [23] počítal s upevněním 3 dalších profilů o stejné délce 500 mm na hlavní profil ve 
vertikálním směru. Profily měli sloužit jako držáky pravítek a laserů. Toto řešení se v praxi 
však ukázalo jako ne moc příznivé. Trojnožka byla nedostatečně stabilní a vertikálně 
upevněné profily nezaručovaly kolmé umístění vůči vodorovnému nejdelšímu profilu. Toto 
by při uchycení laserů nebo pravítek mohlo vnášet určitou nepřesnost do výsledků měření a 
proto bylo zvoleno odlišné řešení.  

K hlavnímu profilu je připevněn jeden profil o délce 500 mm a k němu krátký profil s délkou 
100 mm. Profily jsou k sobě připevněny pomocí spojovacího materiálu dodaného taktéž 
firmou ALUTEC KK. Výjimku tvoří plech (obr. 4.3), kterým je upevněn profil o délce 500 
mm Tloušťka plechu je 2 mm. V plechu jsou vyvrtány 4 díry pro šrouby. Pokud nejsou 
šrouby nebo matky dotaženy, lze s profilem libovolně na hlavním dlouhém profilu posouvat. 
Po ustavení do požadované polohy se šrouby nebo matky dotáhnou. Výhodou tohoto řešení 
také je, že profil lze jednoduše při manipulaci sklopit a není nutné při každé přípravě měření 
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opakovaně profil montovat a následně rozebírat, což by prodlužovalo čas přípravy před 
samotným měřením.  

Důležitým prvkem celé sestavy profilů jsou 3 výškově nastavitelné šroubovací nožky (obr. 
4.4), které zajišťují stabilitu a slouží také k vyrovnání celé trojnožky do vodorovné polohy. 
Nožky pochází z příslušenství k hliníkovým konstrukčním systémům od firmy ALUTEC KK. 

Na obou koncích hlavního (nejdelšího) profilu se nachází stupnice pro odečítání hodnot pro 
výpočet sbíhavosti. (obr. 4.5) 

 

Obrázek 4.3 Plechový spoj se šrouby pro složení trojnožky  

 

Obrázek 4.4 Šroubovací nožka pro zarovnání 
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Obrázek 4.5 Stupnice na koncích trojnožky 

 

4.1.2 TÉČKO 
Tzv. téčko (obr. 4.6) je tvořeno dvěma hliníkovými profily. Jedná se o stejný již zmíněný 
konstrukční systém jako u trojnožek. Rozměry jednotlivých profilů jsou 500 mm a kratší 300 
mm. Rozměry byly zvoleny s ohledem na použití pro různé velikosti disků kol. Maximální 
možný rozměr disku kola, ke kterému je možné téčko přiložit je 20 palců. Téčko je vybaveno 
třemi šrouby, skrze které se opírá o disk kola. Šrouby velikosti M8 jsou vloženy do matek a 
lze je v profilu posouvat. Pro ustavení do požadované pozice se matky dotáhnou. Dva spodní 
šrouby na kratším profilu mají stejnou délku. Horní šroub je vybaven jednou matkou navíc a 
tím lze v případě potřeby měnit i jeho délku.  

 

Obrázek 4.6 Téčko z hliníkových profilů 
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4.1.3 DRŽÁK LASERŮ  
K vytvoření držáku pro dva čárové lasery (obr. 4.7) byl použit hliníkový profil o délce 125 
mm. V něm jsou nad sebou vyvrtány dvě rovnoběžné díry. Průměr obou děr je přibližně 25 
mm, což odpovídá hodnotě průměru korekční trubičky, ve které je umístěn laser. Pro díru je 
vhodné použít toleranci rozměrů H8. Při vložení laserů i s trubičkami do tohoto držáku je pak 
vymezena jen velmi nepatrná vůle a nemůže tak docházet k nežádoucím pohybům laserů, 
k jejich vyosení, které by mohlo negativně ovlivňovat přesnost při měření. Je však potřeba mít 
na vědomí, že rovnoběžnost paprsků je potom tedy dána přesností vyvrtaných děr a v případě 
nepřesné výroby (vyosení děr například při špatném upnutí při vrtání) je vnesena chyba do 
měření již samotnou výrobou.  

 

Obrázek 4.7 Držák s vloženými čárovými lasery 

 

Obrázek 4.8 Téčko přiložené ke kolu s držákem a vloženými lasery 
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4.1.4 ČÁROVÉ LASERY 
Použití čárových laserů má dva významy. Jedno je využití pro vcelku rychlé a přesné 
zarovnání měřícího zařízení, anebo vozidla do jedné roviny, což napomáhá k minimalizování 
chyb měření. V druhém případě se lasery používají pro změření (odečtení) hodnot k výpočtu 
sbíhavosti kol.  

Pro tuto měřící sestavu byly vybrány lasery od firmy Čárové lasery - Petr Provazník. Jedná se 
o čárový laser jasně zelené barvy s výkonem 5 mW. Má vcelku kompaktní rozměry, nízkou 
hmotnost a vysokou přesnost. Pracovní vzdálenost laseru je od 0,1 metru do přibližně 7 
metrů. V praxi bylo zjištěno, že laser dokáže vyzařovat paprsek o tloušťce 1 mm do 
vzdálenosti cca 4 metry. Na delší vzdálenosti se již paprsek jeví zhruba o šířce 2 mm, 
nicméně s výraznějším středem a slabšími okraji, což zaručuje dostatečnou čitelnost. Výrobce 
je schopen laser kalibrovat pro určitou vzdálenost vyzařování paprsku, ale v tom smyslu, že 
by se paprsek do jisté vzdálenosti sbíhal a poté rozbíhal. Po konzultaci s výrobcem zůstal 
paprsek kalibrován na „nekonečno“. Při používání by bylo pak nutné lasery označit a každý 
by musel být použit jen pro určitou vzdálenost.  

Koncept [23] navrhoval napájení laseru pomocí připojení USB. Výrobce však tuto variantu 
příliš nedoporučuje z důvodu možného většího zahřátí laseru při delším provozu. Zvoleny 
byly tedy dvě jiné varianty napájení. Klasické napájení ze sítě přes adaptér a kabel. Druhý 
způsob je pomocí bateriového napájecího zdroje. Jeho použití má výhodu v okamžiku 
například výpadku el. proudu nebo jeho nedostupnosti. 

Použité čárové lasery spadají do kategorie Třída 2M. Jedná se o zařízení vyzařující viditelné 
laserové svazky. Jejich použití je bezpečné jen v případech pro krátkodobá ozáření, a to pro 
oči bez optických pomůcek jako jsou například oční lupy nebo dalekohledy. Je však potřeba 
být na pozoru zejména při práci s nižší úrovní okolního osvětlení. Krátkodobé ozáření může 
mít vliv na bezpečnost prováděné práce. Uživatelé těchto zařízení jsou pomocí výstražných 
značek informováni, aby zabránili nepřetržitému pohledu do svazku a využili aktivní 
ochranné reakce jako je pohyb hlavy nebo zavření očí.[26][27] 

 

Obrázek 4.9 Čárové lasery s připojeným bateriovým zdrojem 

  



BRNO 2019 

 

 

   35 
 

POSTUP PŘÍPRAVY A MĚŘENÍ 

5 POSTUP PŘÍPRAVY A MĚŘENÍ  
Před začátkem samotného měření je potřeba celou měřící sestavu připravit a zarovnat do 
správných pozic. Správné zarovnání vede k přesnějším výsledkům, tedy snížením nepřesností 
při měření. 

Tato kapitola detailně popisuje postup přípravy před měřením a následný postup měření. 
Zmiňuje některé nedostatky i zamyšlení, jak měření urychlit či zefektivnit. Podobně jako u 
konstrukční části jsou zde zmíněny úpravy oproti výchozímu návrhu.  

   

5.1 POSTUP PŘÍPRAVY  
Jako první přistavíme vozidlo, na kterém chceme měřit parametry geometrie. Prototyp 
měřícího zařízení byl vytvořen pro měření bez demontáže kol.  

V dalším kroku se rozloží skládací trojnožky a umístí se před a za vozidlo. Šroubovací nožky 
se ustaví do takové polohy, aby byly všechny tři v kontaktu s podlahou a nedocházelo tak 
k naklápění nebo nežádoucímu kývání trojnožky. Následně se provedou jemné úpravy výšky 
jednotlivých nožek, tak aby byla celá trojnožka ve vodorovné poloze. Kontrola vodorovné 
polohy se provede přikládáním vodováhy.  

Nejdůležitější částí přípravy před samotným měřením je co nejpřesnější zarovnání trojnožek 
vůči vozidlu. Způsob zarovnání částečně vychází z výchozího návrhu (kapitola 3). Ve středu 
trojnožky je umístěn čárový laser (obr 5.1), jehož vyzařovaný paprsek představuje podélnou 
rovinu vozidla. Nyní se změří jednotlivé vzdálenosti od okrajů trojnožky ke středům kol. Aby 
byla trojnožka co nejlépe zarovnána měli by být tyto vzdálenosti přibližně shodné. (V kapitole 
6 je podrobně rozebrán vliv nedostatečného zarovnání na přesnost měření). Tato operace však 
může být časově náročnější, proto byl ve výchozím návrhu navržen postup, kdy by se na 
karoserii vozidla umístili body, které by se následně osvítil laser (opět umístěný ve středu 
trojnožky) a tím by byla určena podélná rovina vozidla. Vůči této rovině by se pak 
zarovnávaly trojnožky před a za vozidlem. V praxi však bylo zjištěno, že laser by dostatečně 
neosvítil všechny potřebné body. Zvláště ty, které by byli umístěny např. na střeše vozidla. Už 
samotné určení bodů na karoserii by bylo vcelku problematické a nedostatečně přesné při 
použití pro opakování měření. Zejména v situaci, kdy by došlo k deformaci karoserie. Byl 
tedy navrhnut mírně odlišný způsob zarovnání trojnožek.  

Při zvoleném způsobu zarovnání trojnožky je potřeba, aby bylo vozidlo zdviženo přibližně 25 
cm od země (od prahu k podlaze). Je to z důvodu dostatečného osvícení podvozku laserem, 
které je vhodnější použít namísto osvícení karoserie. Na přední a zadní nápravnici se vyznačí 
body (obr. 5.3). Tyto body představují středy nápravnic. Pro zarovnání trojnožky pak již stačí 
protnout oba body laserovým paprskem (obr. 5.2). Zarovnání se poté může ověřit změřením 
vzdáleností okrajů trojnožky se středem kol. Pro přesnější změření je doporučeno měřit 
vzdálenost k zadní nápravě. Přední kola mohou být vychýlena nedostatečným srovnáním 
volantu do středové pozice. Nicméně zarovnání pomocí bodů na podvozkových částech se 
jeví jako o něco málo přesnější a je ho možné rychleji určit, než samotné změření vzdáleností 
od středů kol. Při zdviženém vozidle do dostatečné výšky je také možné v případě potřeby 
(pokud to přístup na daném vozidle dovoluje) seřizovat přímo během měření parametry 
geometrie.   
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Obrázek 5.1 Zarovnání trojnožek vůči vozidlu 

 

Obrázek 5.2 Pohled ze spodu vozidla  



BRNO 2019 

 

 

   37 
 

POSTUP PŘÍPRAVY A MĚŘENÍ 

 

Obrázek 5.3 Detailní pohled na značku umístěnou ve středu nápravnice 

V případě, že by nebylo vozidlo možné zvednout a bylo přistaveno pouze na kolech je potřeba 
zvolit jiný postup zarovnání. Ten se provede následovně. Trojnožky se umístí před a za 
měřené vozidlo. Změří se vzdálenosti okrajů trojnožky od zadní nápravy (středů kol) vozidla 
(obr. 5.4). Obě by měly být přibližně shodné. Nyní se na jednu z trojnožek umístí čárové 
lasery. Vhodnější je použít zadní trojnožku. Její zarovnání vůči autu se provádělo na kratší 
vzdálenost, a tak by mělo být zarovnání vůči vozidlu přesnější než v případě trojnožky 
umístěné před vozidlem. Držáky s lasery jsou umístěny s konkrétní vzdáleností od okrajů 
trojnožky (obr. 5.5). Ta se může nastavit pomocí stupnice, která je umístěná na trojnožce. Na 
obou okrajích je umístěn její počátek (nulová hodnota). Paprsky se nyní promítnou na protější 
trojnožku, kde by na stupnicích měly být totožné hodnoty. (obr. 5.6). Pokud je potřeba 
posune se protější trojnožka k této hodnotě. Je však potřeba opatrná manipulace a být 
dostatečně precizní, aby nedošlo k vychýlení předchozího zarovnání.  

 

Obrázek 5.4 Zarovnání trojnožky ke středům kol 
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Obrázek 5.5 Umístění čárového laseru na trojnožce 

 

Obrázek 5.6 Celkový pohled při zarovnání 
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5.2 MĚŘENÍ SBÍHAVOSTI KOL 
Měření sbíhavosti probíhá pomocí čárových laserů, které svůj paprsek promítají na trojnožky, 
kde jsou umístěny stupnice. Sbíhavost je možné měřit pro každé kolo zvlášť. Bavíme se tedy 
o měření dělené sbíhavosti. Celkovou sbíhavost můžeme dopočítat ze získaných jednotlivých 
dělených sbíhavostí.  

K diskům kol se přiloží vyrobená téčka. Šrouby se upraví, aby jejich umístění vyhovovalo 
velikosti disku, ke kterému se přikládají. Vzhledem k tomu, že do měření sbíhavosti může 
vnést malou nepřesnost odklon kola, je zapotřebí, aby bylo téčko k disku přiloženo s anulací 
odklonu. To se provede tak, že dva spodní šrouby se nastaví na shodnou délku a třetí horní 
šroub se prodlužuje nebo zkracuje podle potřeby. Dostatečné zarovnání se zkontroluje pomocí 
vodováhy nebo digitálního inklinometru. V okamžiku, kdy je téčko srovnáno přichytí se 
k disku pomocí stahovacích pásek nebo pásů. Je však potřeba zmínit, že malou nepřesnost 
může vnášet také deformace disku, ke kterému se téčko přikládá. 

V dalším kroku se přiloží držák pro dva lasery. Oba lasery se umisťují s kalibrační trubičkou. 
Lasery jsou od výrobce kalibrovány, tak že trubička je souosá s vloženým laserem a není 
potřeba toto nastavení měnit. Držák s lasery se může opět přichytit stahovacími páskami.  

Nyní se mohou zapnout lasery pro odečtení hodnot pro výpočet sbíhavosti. Připojen může být 
adaptér do sítě nebo bateriový napájecí zdroj. Paprsky laserů dopadají na stupnice, které jsou 
na trojnožkách před a za vozidlem. Každý laser vyzařuje paprsek v opačném směru, jeden 
tedy dopadá na stupnici před vozidlem a druhý na stupnici, která se nachází za vozidlem. 
Důležitým krokem je otočení obou laserů do vertikální polohy, resp. vyzařovaný paprsek by 
měl být kolmý k vodorovné ploše a umístěným trojnožkám, aby byli minimalizovány 
nepřesnosti při následném odečítání hodnot ze stupnic, na které paprsky dopadají.  

 

Obrázek 5.7 Zarovnání laserů do vertikální polohy pomocí úhelníku 
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Natočení laserů se může provést před přiložením držáku k téčku nebo v případě potřeby i po 
přiložení (obr. 5.7). Nejvýhodnější by však bylo v rámci úspory času lasery srovnat jednou a 
umístit je na pevno bez dalších zásahů. Tím by se také v rámci opakovaných měření přenášela 
stejná chyba vlivem totožného zarovnání. Další možností je vytvořit na držák a jednotlivé 
lasery rysky vůči kterým by se lasery zarovnaly. Zde však není zaručeno vlivem malé 
přesnosti pokaždé správné vyrovnání laserů při opakovaných měřeních. 

Následně se ze stupnic (obr 5.8 a obr. 5.9) se odečtou hodnoty výchylek v milimetrech. 
Stupnice mají počátek (nulu) vždy na okraji trojnožky.  

 

Obrázek 5.8 Pohled na promítnutý paprsek na stupnici 

 

Obrázek 5.9 Detail promítnutého paprsku na stupnici 
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Vzhledem k tomu, že použité čárové lasery nevyzařují paprsek, který má po celé své délce 
stejnou tloušťku, je potřeba si určit postup pro odečítání hodnot, zejména při odečítání z jedné 
ze vzdálenějších stupnic, kde paprsek má větší tloušťku než 1 mm a pokrývá více než jednu 
hodnotu. V prostředí, kde je nižší úroveň okolního osvětlení lze dostatečně rozeznat jasnější 
střed paprsku, který má tloušťku přibližně 1 mm a slabší okraje. V ostatních případech, kdy je 
čitelnost již nedostačující se vezme průměr (střed) z osvícených hodnot. 

Získané hodnoty se zaznamenají a použijí k výpočtu sbíhavosti jednotlivých kol. Pro výpočet 
je důležité znát ještě vzdálenost mezi oběma trojnožkami, resp. stupnicemi z kterých se 
odečítají hodnoty. Tu změříme pomocí svinovacího metru.   

Výpočet sbíhavosti vychází ze vzorce, který byl užit v diplomové práci [23]. Jak bylo 
zmíněno, výhoda této metody měření je, že se sbíhavost kola měří na velké vzdálenosti mezi 
stupnicemi a je zde předpoklad vyšší přesnosti naměřených hodnot.   

Odečtené a zaznamenané hodnoty dosadíme do následujícího vzorce, kde 0-  je výchylka 
odečtená na stupnici před vozidlem a 0+ výchylka odečtená ze stupnice za vozidlem. Poslední 
veličinou je vzdálenost mezi jednotlivými stupnicemi označená jako L.  

! = 	 tan4+ 5
0- − 0+
.

6 (2)  

Ze znalosti odečtených hodnot ze stupnic a změřené vzdálenosti mezi stupnicemi získáme 
sbíhavost měřeného kola ve stupních. Pro správné určení, zda je kolo rozbíhavé či sbíhavé je 
nutné dodržet pořadí výchylek. Pokud hodnota vyjde kladná, jedná se o sbíhavost. Pokud je 
hodnota záporná, jedná se o zápornou sbíhavost, přesněji řečeno, kolo je rozbíhavé. 

Veškeré zmíněné úkony je doporučeno provádět minimálně ve dvou osobách. Časová 
náročnost přípravy aparatury pro měření se značně zkrátí. Navíc některé dílčí kroky by 
nemusela jedna osoba provést s dostatečnou přesností nebo pouze s velkou pečlivostí a 
vynaloženým úsilím. Celková doba přípravy a měření se pohybuje okolo 30 minut.  
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6 ANALÝZA CHYB A VYHODNOCENÍ PŘESNOSTI MĚŘENÍ 
Při měření hodnot parametrů geometrie podvozku mohou vzniknout nepřesnosti, které mají 
vliv na zjištěné hodnoty a vytvářejí tak odchylku od skutečných hodnot. V praxi to znamená, 
že při opakovaných měřeních dostáváme pokaždé různé hodnoty měřené veličiny. Pokud 
chceme tyto chyby minimalizovat, je potřeba zjistit důvod jejich vzniku a také si ověřit, jak 
moc hodnotu daného parametru ovlivňují. 

V prvé řadě je potřeba si uvědomit, že chyby vykazují již samostatné měřící přístroje, jejichž 
přesnost je určena výrobcem už při výrobě. 

Další druh chyb vyskytující se při měření, je dán nesprávným seřízením a zarovnáním prvků 
sestavy pro měření. Následné nepřesnosti jsou pak přímo závislé na přípravě a obsluze měřící 
sestavy. Nejčastěji mohou nepřesnosti vzniknout při nesprávném odečítání hodnot, užitím 
nevhodného nebo nedokonalého měřidla, popřípadě užitím nevhodné metody. 

Následující podkapitoly budou věnovány teoretickému výpočtu přesnosti měření sbíhavosti 
kol, která je výše uvedeným zařízením měřena nepřímo. Získaná výsledná hodnota se 
dopočítává ze změřených dílčích veličin. Během jejich určování (odečítání) vznikají chyby, 
které se poté přenáší do výpočtu výsledné veličiny. Cílem je zjistit jaký přibližný vliv na 
výslednou hodnotu mají.  

 

6.1 VLIV NATOČENÍ TROJNOŽKY  
Do přesnosti změřené sbíhavosti zasahuje zejména chyba při nesprávném zarovnání trojnožky 
vůči podélné rovině vozidla. V tomto případě bude rozebráno, jak velký vliv má natočení 
trojnožky vůči podélné rovině, což má za následek vychýlení stupnic, na které při měření 
dopadá laserový paprsek a následně se z nich odečítají hodnoty sloužící k výpočtu sbíhavosti 
kola. Na Obr. 6.1 je vyobrazena situace s vychýlením trojnožky o úhel a.  

 

Obrázek 6.1 Vzniklá odchylka při natočení trojnožky se stupnicí 
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Obrázek 6.2 Detailní schéma použité jako pomůcka pro výpočet odchylky měření 

Předpokladem výpočtu je určit si, jaké natočení trojnožky je ještě přijatelné pro přesnost 
měření. Je tím myšleno, jaké chyby neboli jakou přesnost musíme dodržet při jejím 
zarovnávání pomocí navrhnuté metodiky měření v kapitole 5. Konkrétně kdy se pomocí 
svinovacího metru zarovnávají konce (hrany) trojnožek ke středům kol. Zajímá nás tedy 
hodnota ∆8. Tu určíme v několika krocích. Zvolíme se vychýlení trojnožky o úhel a = 5°. 
Doplníme hodnoty ostatních parametrů jako je vzdálenost hrany trojnožky od podélné roviny 
vozidla R = 1250 mm, y1 = 300 mm (možná hodnota odečítaná ze stupnice). Pro zjednodušení 
výpočtu byl zvolen úhel sbíhavosti ! = 0°. Zbylé neznámé dopočítáme následovně: 

0+9 = 	
0+

cos	(>)
= 	

300
cos	(5°)

= 301,1459	HH (3)  

∆9= * ∙ tan(>) = 1250 ∙ tan(5°) = 	109, 36	HH (4)  

Z výsledků plyne, že pro vychýlení o úhel a = 5° je potřeba vytvořit odchylku v zarovnání 
okraje trojnožky ke středu kola téměř o 110 mm. Lze tedy říci, že vychýlení trojnožky se 
stupnicí vnáší do výsledných hodnot jen velmi zanedbatelnou chybu. Pro názornost chyby je 
uvedeno procentuální porovnání hodnot: 

1 −	
0+
0+9

∙ 100 = 	
300

301,1459
∙ 100 = 0,3805	% (5)  

Vyjádření v úhlových jednotkách. Vzdálenost L = 5500 mm (průměrná vzdálenost na které 
probíhá měření úhlu sbíhavosti) 

!9 = 	$%&'( 5
0+9 − 0+

.
6 = $%&'( )

301,1459 − 300
5500

/ = 0,012 ≅ 43,2’’ (6)  
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6.2 VLIV POSUNUTÍ TROJNOŽEK V PŘÍČNÉM SMĚRU 
Další z možných vlivů vnášejících nepřesnost do měření je posunutí trojnožek v příčném 
směru. Přesněji řečeno jde o to, že středy trojnožek jsou vychýleny od střední roviny vozidla 
nebo je jedna trojnožka posunuta vůči druhé a stupnice pro odečítání hodnot nemají tak 
počátek ve stejném bodě. Na obr. 6.3 je znázorněna výchylka o hodnotu p, kterou zvolíme 
například p = 10 mm. Vzdálenost mezi trojnožkami je zvolena na hodnotu L= 5500 mm. Pro 
zjednodušení výpočtu je úhel sbíhavosti ! = 0°.  

 

Obrázek 6.3 Vzniklá nepřesnost při posunu trojnožek 

Pro výpočet využijeme následující vztah vycházející ze vztahu pro určení sbíhavosti: 

!P = 	$%&'( )
0- − 0+ + R

.
/ = $%&'( )

0 + 10
5500

/ = 0,1041 ≅ 6’ (7)  

Z výsledku plyne, že k vytvoření chyby přibližně o velikosti 0,1° stačí posunutí jedné 
z trojnožek o hodnotu 10 mm. Chyba má tak vyšší váhu oproti chybě vytvořené natočením 
trojnožky a je tak potřeba být více precisní v přípravě před měřením, v momentě, kdy se 
zarovnává měřící aparatura.  

 

6.3 CHYBY NEPŘÍMÝCH MĚŘENÍ 
Veličinu, kterou nemůžeme přímo změřit, je potřeba získat výpočtem podle vhodných vzorců 
vycházejících z různých fyzikálních zákonů. Fyzikální zákon pak vyjadřuje závislost mezi 
danou veličinou a několika dalšími veličinami, které je možné získat měřením. Nicméně 
všechny tyto přímo měřené veličiny vždy obsahují chyby měření. Dále bude uveden postup, 
jak lze tuto chybu vypočítat.[24] 
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Pro ukázku postupu si zvolíme veličinu, kterou chceme určit. Označíme ji X. Ve vzorci pro 
její výpočet figurují další veličiny (a, b, c) a naše funkce X je tedy funkcí těchto zmíněných 
veličin. Platí[24]: 

S = 	T(a, b, c) (8)  

Předpokladem tohoto řešení jsou pouze velmi malé změny jednotlivých proměnných hledané 
veličiny X. Veličiny (a, b, c) zahrnují absolutní chyby. Tyto chyby si označíme ∆8, ∆V, ∆W a 
chybu hledané veličiny X označíme DX. Pro výpočet chyby veličiny X potom platí vztah[24]: 

∆X	= 	)
YT
Y$
∆8/ + )

YT
YZ
∆V/ + )

YT
Y&
∆W/ (9)  

Ve výše uvedeném vztahu se vyskytují parciální derivace náležící jednotlivým proměnným. 
Předpoklad pro správný výpočet chyby je správné vyřešení těchto parciálních derivací. Při 
výpočtu si musíme uvědomit, že všechny veličiny považujeme za konstanty, vyjma té 
veličiny, pomocí které právě derivujeme.  

Pokud chceme zjistit, jakou maximální možnou chybu výsledku získáme, počítáme s nejvíce 
nepříznivým případem. To jest, že se veškeré chyby mohou sčítat. Maximální možná chyba je 
pak dána diferenciálem zkoumané funkce. Vztah tedy upravíme pro maximální možnou 
velikost tohoto diferenciálu[24]:  

∆X,[\X	= 	 ]
YT
Y$
] ∆8 + ]

YT
YZ
] ∆V + ]

YT
Y&
] ∆W (10)  

 

6.4 VYHODNOCENÍ PŘESNOSTI MĚŘENÍ ÚHLU SBÍHAVOSTI KOL 
Jak již bylo řečeno, v případě výpočtu úhlu sbíhavosti kol se jedná o veličinu, kterou 
nemůžeme přímo změřit a která se získává změřením hodnot dílčích veličin a následným 
výpočtem podle vzorce. Proto aplikujeme výpočet chyby pro nepřímé měření veličin. 
Připomeňme, že výsledná sbíhavost kol je počítána v radiánech nebo převedena ve stupních. 
Vstupní veličiny pro výpočet jsou délkové rozměry odečítané v milimetrech.  

Pro určení chyby a vyhodnocení přesnosti měření parametru sbíhavosti vycházíme ze vztahu 
pro její určení: 

! = 	 tan4+ 5
0- − 0+
.

6 (11)  

Vzhledem k předpokladu, že počítáme s malými úhly (sbíhavost není většinou nastavována 
více jak na hodnotu 5°) můžeme výše uvedený vztah upravit následovně, kdy je argument 
přibližně roven funkci:  

! = 	 tan4+ 5
0- − 0+
.

6 ≅ 5
0- − 0+
.

6 = T (12)  

Dále je potřeba ve výpočtu zohlednit další faktor vytvářející chybu v měření. Je to nesouosost 
laserů vložených do držáku. Nesouosost ovlivňuje odečítané hodnoty ze stupnic. Tyto 
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hodnoty se následně používají k výpočtu sbíhavosti. Výchylky tvořené nesouosostí laserů 
označíme jako 0^, 	0_. Vzorec vypadá následovně: 

! = 	 tan4+ 5
0- − 0+
.

6 ≅ )
0- + 0_	 −	0+ − 0^	

.
/ = T (13)  

Využijeme znalosti pro výpočet chyby pro nepřímá měření. Vycházíme z rovnice (10). Nyní 
máme již v rovnici veličiny, které vystupují ve vzorci pro určení sbíhavosti. Dále jsou zde i 
výchylky tvořené nesouosostí laserů. Konkrétně ∆!`  je výsledná odchylka (chyba) měření 
sbíhavosti v radiánech (nebo stupních) jež se snažíme vypočítat. Dále ∆0+, ∆0- jsou chyby 
odečítání ze stupnice v milimetrech. Chyba odečítání vzdálenosti mezi stupnicemi je 
označena jako ∆.. Zbývají chyby ∆0^, ∆0_ jsou tvořeny vychýlením laserů z jedné osy, taktéž 
v milimetrech. Pro lepší představu je na obr. 6.4 uvedeno schéma s chybami. 

 

Obrázek 6.4 Schéma se zobrazením vnesených chyb  

Vztah pro výpočet odchylky tedy je: 

∆!` = ]
YT
Y0-

] ∆0- + ]
YT
Y0+

] ∆0+ + ]
YT
Y0^

] ∆0^ + ]
YT
Y0_

] ∆0_ + ]
YT
Y.
] ∆. (14)  

Nyní je potřeba vyřešit jednotlivé parciální derivace ze vztahu (14). Řešení je následující1: 

Y
Y0-

)
0- + 0_	 −	0+ − 0^	

.
/ =

1
.

 (15)  

Y
Y0+

)
0- + 0_	 −	0+ − 0^	

.
/ = −

1
.

 
(16)  

                                                
1  Při úpravě jednotlivých parciálních derivací byl použit webový program Wolfram Alpha na 
http://www.wolframalpha.com/ 
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Y
Y0^

)
0- + 0_	 −	0+ − 0^	

.
/ = −

1
.

 (17)  

Y
Y0_

)
0- + 0_	 −	0+ − 0^	

.
/ =

1
.

 
(18)  

Y
Y.
)
0- + 0_	 −	0+ − 0^	

.
/ =

0+ − 0- + 0^ − 0_
.-

 
(19)  

Jednotlivá řešení parciálních derivací dosadíme zpět do rovnice (14) a získáváme výsledný 
vztah pro určení odchylky, kde ∆!` je námi hledaná odchylka měření (v radiánech nebo 
převedená ve stupních), L je vzdálenost, na které je měřena sbíhavost, ∆0+, ∆0-, ∆0^,	∆0_	$ 
∆. jsou chyby odečítání v milimetrech. Dalším členem ve výpočtu je délkový rozdíl 0+ − 0-, 
jehož pomocí je vyjádřen rozsah pro úhel sbíhavosti. Hodnoty posledních členů 0^ a 0_ jsou 
nulové, jejich chyby však nikoliv. Výsledný vztah pro určení odchylky tedy je následující: 

∆!` = ]
1
.
] ∆0- + ]−

1
.
] ∆0+ + ]−

1
.
] ∆0^ + ]

1
.
] ∆0_ + ]

0+ − 0-+0^ − 0_
.-

] ∆. (20)  

Do výsledného vztahu pro určení odchylky měření dále dosadíme číselné hodnoty. Velikost 
chyb odečítání ze stupnice ∆0+, ∆0-, byla zvolena každá na hodnotu 1 mm. Stejně tak chyba 
odečítání ze vzdálenosti jednotlivých stupnic pro odečítání ∆. = 1 mm. Pro chyby tvořené 
nesouosostí laserů ∆0^,	∆0_ byly zvoleny hodnoty 5 a 10 mm. (vyzkoušeno otočení laserů o 
180°, u jedné z dvojic laserů bylo zjištěno větší vyosení). Jak již bylo dříve řečeno, 
předpokladem je měření úhlu sbíhavosti ! v rozsahu od 0° do 5°. Vzdálenost pro měření je 
zvolena do 6000 mm.  

Z grafu (obr. 6.2) je pak patrná závislost odchylky měření na vzdálenosti projekčních ploch. 
Můžeme vidět, že s klesající vzdáleností se chyba měření nelineárně zvyšuje. V rozmezí pro  
L = 5000 až 6000 mm, což je nejpravděpodobnější vzdálenost, na které se bude sbíhavost kol 
měřit, se chyba pohybuje přibližně v rozmezí 0,21° až přibližně 0,30°.  

 

Obrázek 6.5 Grafické znázornění odchylky úhlu sbíhavosti 
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7 EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ PŘESNOSTI A OPAKOVANÁ 
MĚŘENÍ 

Tato kapitola popisuje praktický experiment, kdy bylo pomocí výše uvedeného prototypu 
měřícího zařízení provedeno několik opakovaných měření na totožném vozidle. Celkem byly 
provedeny dva rozdílné testy prototypu. Metoda pro měření byla použita stejná. Odlišné však 
byly jednotlivé kroky v postupu měření. Pozornost byla zaměřena zejména na přesnost 
měření, opakovatelnost měření a možný vznik chyb během měření. Cílem bylo také ověřit 
navrhované kroky v postupu měření a v přípravě před měřením.  

Dále bylo pro porovnání získaných výsledků realizováno měření na funkčním sériovém 
zařízení určeném pro měření geometrie například v autoservisech apod.  

   

7.1 I. MĚŘENÍ POMOCÍ VYTVOŘENÉHO PROTOTYPU  
K měření byla zvolena zadní náprava automobilu. Jak již bylo několikrát v předchozích 
kapitolách uvedeno, opakované měření prováděné na přední nápravě by mohlo být zkresleno 
nedostatečným srovnáním řízené nápravy, resp. natočení volantu do přímého směru. 

Měření bylo realizováno v několika krocích. Tyto kroky vycházejí z postupu uvedeného 
v kapitole 5, kde jsou podrobně rozebrány a vysvětleno jejich detailní provedení a jejich vliv 
na přesnost měření.  Níže popsaný postup je určen pro vozidlo přistavené na kolech a je 
zmíněn pouze již v několika bodech: 

• Přistaví se měřené vozidlo 
• Před a za vozidlo se umístí trojnožky, které se nastaví do vodorovné polohy 
• Zarovnání trojnožek vůči měřenému vozidlu, resp. zadní nápravě se provede pomocí 

svinovacího metru  
• Zarovnání trojnožek vůči sobě se provede pomocí laseru/ů a svinovacího metru 
• Ke kolům se přiloží téčka a pomocí šroubů se ustaví do polohy, aby byl anulován 

případný odklon kola. Téčka se zajistí proti pohybu 
• Na přiložená téčka se umístí držák s čárovými lasery. Připojí se dostupné napájení a 

lasery se zapnou. Pokud nebylo dříve provedeno, lasery se upraví tak, aby byl paprsek 
kolmo k vodorovné rovině. To se provede pomocí úhelníku přiloženého k trojnožce, 
která je vyrovnána do vodorovné roviny.   

• Ze stupnic před vozidlem a za vozidlem se odečtou hodnoty a zaznamenají se pro 
výpočet sbíhavosti  

• Změří se vzdálenost pro výpočet sbíhavosti 
• Podle vzorce se vypočítá sbíhavost jednotlivých kol 

Uvedený postup byl několikrát zopakován a hodnoty z dílčích měření byly zaznamenány do 
tabulky. Cílem tohoto bylo zjistit, jak se budou lišit jednotlivé hodnoty při opakovaných 
měřeních.  

Pro opakování měření se s vozidlem popojelo a poté bylo přistaveno zpět na místo. Snahou 
bylo dodržet vzdálenost mezi trojnožkami, která byla v jednotlivých měřeních přibližně 
stejná. Při opakováních se znovu umisťovaly trojnožky před a za vozidlo, přikládaly se téčka 
ke kolům a následně se umístily držáky s čárovými lasery.  
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Změřené hodnoty byly zaznamenány do tabulky: 

Tab. 1 Hodnoty pro určení sbíhavosti získané měřením 

Levé zadní kolo Pravé zadní kolo  

Výchylka za 
vozidlem (y1)  

Výchylka 
před vozidlem 

(y2)  

Výchylka za 
vozidlem (y1)  

Výchylka 
před vozidlem 

(y2)  

Vzdálenost 
mezi 

stupnicemi 
(L) 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

314 360 400 416 5760 

317 359 404 419 5760 

309 360 400 414 5760 

304 354 398 412 5760 

316 352 398 420 5760 

312 349 401 419 5760 

310 350 407 420 5760 

315 364 400 412 5760 

319 370 402 412 5760 

313 365 402 413 5760 

 

Získané hodnoty byly dosazeny do vzorce pro výpočet sbíhavosti pro jednotlivá kola a 
zaznamenány v tabulce: 

Tab. 2 Sbíhavost jednotlivých kol ve stupních 

Levé zadní kolo Pravé zadní kolo  

Sbíhavost Sbíhavost Celková sbíhavost 

[°] [°] [°] 

0°27’27” 0°9’33” 0°37’0” 

0°25’4” 0°8’57” 0°34’1” 

0°30’26” 0°8’21” 0°38’48” 

0°29’50” 0°8’21” 0°38’12” 

0°21’29” 0°13’8” 0°34’37” 

0°22’5” 0°10’45” 0°32’50” 

0°23’52” 0°7’46” 0°31’38” 
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0°29’15” 0°7’10” 0°36’24” 

0°30’26” 0°5’58” 0°36’24” 

0°31’2” 0°6’34” 0°37’36” 

Průměrné hodnoty 

0°27’6” 0°8’39” 0°35’45” 

Minimální hodnoty 

0°21’29” 0°5’58” 0°31’38” 

 Maximální hodnoty  

0°31’2” 0°13’8” 0°38’48” 

 

7.2 OVĚŘENÍ VÝSLEDKŮ  
Pro ověření získaných výsledků bylo na stejném vozidle realizováno měření (obr. 7.1 a obr.  
7.2) pomocí přesného optického zařízení určeného pro rychlé měření a seřízení geometrie kol 
v autoservisech, dílnách apod. Konkrétně se jedná o typ: Geometrie PROALIGN C484. Ke 
kalibraci i měření se využívá technologie osmi CCD kamer umístěných na hlavicích, které se 
uchycují k disku kola.  Sbíhavost je zde možné měřit s přesností jednotek minut.  

Naměřené hodnoty sbíhavosti zadní nápravy a jednotlivých kol jsou v následující tabulce: 

Tab. 3 Hodnoty sbíhavosti zadní nápravy 

 Sbíhavost [°] Sbíhavost [°] 

 Levé zadní kolo Pravé zadní kolo 

Dělená sbíhavost 0°05’ 0°15’ 

Celková sbíhavost 0°20’ 

 

 

Obrázek 7.1 Zobrazení hodnot sbíhavosti zadní nápravy (žluté šipky označují skutečné hodnoty 
sbíhavosti, velké číslice jsou pouze pro informaci obsluhy, která geometrii upravuje.) 
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Obrázek 7.2 Způsob měření geometrie náprav 

 

7.3 II. MĚŘENÍ POMOCÍ VYTVOŘENÉHO PROTOTYPU  
Jako v předchozích měřeních, tak i v tomto případě byla k zjištění hodnot sbíhavosti použita 
zadní náprava. Rozdílem je, že vozidlo bylo zvednuto a byly pod přední ramena a zadní 
nápravnici umístěny podpěry. Toto zaručovalo zvednutí vozidla do dostatečné výšky a bylo 
tak možné zarovnat měřící aparaturu pomocí značek umístěných na podvozku vozidla.  

Je však nutné upozornit, že při zdviženém vozidle a následným prověšením kol se geometrie 
kol částečně změní i přes podložení ramen podpěrami. V tomto případě nelze získané hodnoty 
porovnat s jiným měřením. Po změření několika hodnot bylo cílem zjistit s jakým rozdílem se 
budou jednotlivé hodnoty lišit a jaký přibližný vliv má zarovnání měřící aparatury. 

Při opakování jednotlivých měření se znovu umisťovaly trojnožky před a za vozidlo, 
přikládaly se téčka ke kolům a následně se umístily držáky s čárovými lasery. 

Tab. 4 Hodnoty získané v druhém měření 

Levé zadní kolo Pravé zadní kolo  

Výchylka za 
vozidlem (y1)  

Výchylka 
před vozidlem 

(y2)  

Výchylka za 
vozidlem (y1)  

Výchylka 
před vozidlem 

(y2)  

Vzdálenost 
mezi 

stupnicemi 
(L) 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

365 317 363 355 5970 

358 315 358 347 5970 
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359 320 365 352 5970 

366 321 370 361 5970 

350 308 362 356 5970 

 

Tab. 5 Sbíhavost jednotlivých kol ve stupních 

Levé zadní kolo Pravé zadní kolo  

Sbíhavost Sbíhavost Celková sbíhavost 

[°] [°] [°] 

-0°27’38” -0°4’36” -0°32’15” 

-0°24’46” -0°6’20” -0°31’6” 

-0°22’27” -0°7’29” -0°29’57” 

-0°25’55” -0°5’11” -0°31’6” 

-0°24’11” -0°3’27” -0°27’38” 

Průměrné hodnoty 

-0°24’59” -0°5’25” -0°30’24” 

Minimální hodnoty 

-0°27’38” -0°7’29” -0°32’15” 

 Maximální hodnoty  

-0°22’27” -0°3’27” -0°27’38” 
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8 CELKOVÉ ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 
V této kapitole je uvedeno vyhodnocení získaných výsledků na základě provedených měření. 
Dále je zmíněno porovnání jednotlivých měření. Je zde vytvořen přehled hodnot, podle 
kterých bylo porovnání provedeno. Na závěr je zmíněno několik návrhů pro vylepšení 
prototypu měřícího zařízení s cílem dosáhnout lepší přesnosti a opakovatelnosti měření. 

 

8.1 VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ 
Získané hodnoty sbíhavosti na základě I. měření: 

Levé zadní kolo: 

• průměrná hodnota   abc_e = 0°27’6”  
• minimální naměřená hodnota  !f_ghi_+ = 0°21’29” 
• maximální naměřená hodnota !f_g8j_+ = 0°31’2” 

Pravé zadní kolo: 

• průměrná hodnota   akc_e = 0°8’39” 
• minimální naměřená hodnota  !l_ghi_+ = 0°5’58”  
• maximální naměřená hodnota !l_g8j_+ = 0°13’8” 

Celková sbíhavost: 

• průměrná hodnota   amc_e = 0°35’45” 
• minimální naměřená hodnota  !n_ghi_+ = 0°31’38” 
• maximální naměřená hodnota !n_g8j_+ = 0°38’48” 

Hodnoty sbíhavosti získané měřením na přesném optickém zařízení: 

• Levé zadní kolo   ab = 0°05’0” 
• Pravé zadní kolo   ak = 0°15’0” 
• Celková sbíhavost   am = 0°20’0” 

Z výše uvedených výsledků je na první pohled patrné, že hodnoty sbíhavosti získané pomocí 
prototypu měřícího zařízení se značně liší od hodnot změřených přesným optickým zařízením. 
Největší rozdíl v hodnotách je vidět na hodnotě sbíhavosti levého zadního kola. Zde je rozdíl 
při porovnání průměrné a reálné hodnoty 0°22’6” (0,37°). Tento rozdíl je zapříčiněn jednak 
nedokonalou výrobou jednoho z držáků laserů, kdy vyvrtané díry pro vložení laserů nejsou 
souosé a vyzařované paprsky z laserů nejsou rovnoběžné s diskem kola. (bylo vyzkoušeno 
pomocí experimentu, kdy se jednotlivé držáky s lasery otočily o 180° a porovnaly se hodnoty 
odečtené před otočením a po otočení). Jistou mírou nepřesnosti přispívá také samotné téčko, 
které se přikládá ke kolům. Dva spodní šrouby přiložené k disku nezaručují, že jejich délky 
budou totožné. Dále je potřeba brát v úvahu také nedokonalé zarovnání trojnožek vůči vozidlu 
a vůči sobě samým. Největší chybu do měření vnáší jejich příčné posunutí, jak je uvedeno 
v kapitole 6. Na pravém kole je o něco menší rozdíl a to 0°6’21” (0,1°), zde byl použit držák 
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pro lasery, kde je vyvrtání děr přesnější. Avšak i v případě pravého kola je do měření vnesena 
chyba tvořená nesouosostí laserů v držáku a chyba způsobená nedokonalým zarovnáním 
měřící aparatury. Celková sbíhavost, která je dána součtem sbíhavostí na jednotlivých kolech 
se liší o 0°15’45” (0,26°). Tento údaj můžeme brát jako nejvíce vypovídající. Jsou zde 
zahrnuty obě dílčí hodnoty sbíhavosti i jejich chyby. 

Získané hodnoty sbíhavosti na základě II. měření:  

Levé zadní kolo: 

• průměrná hodnota   abc_o = -0°24’59”  
• minimální naměřená hodnota  !f_ghi_- = -0°27’38” 
• maximální naměřená hodnota !f_g8j_- = -0°22’27” 

Pravé zadní kolo: 

• průměrná hodnota   akc_o = -0°5’25” 
• minimální naměřená hodnota  !l_ghi_- = -0°7’29”  
• maximální naměřená hodnota !l_g8j_- = -0°3’27” 

Celková sbíhavost: 

• průměrná hodnota   amc_o = -0°30’24” 
• minimální naměřená hodnota  !n_ghi_- = -0°32’15” 
• maximální naměřená hodnota !n_g8j_- = -0°27’38” 

Jak bylo již řečeno, II. měření (vozidlo bylo zvednuto a podepřeno) není možné porovnat 
s jiným měřením. Bylo provedeno zejména pro zjištění, jak moc se budou lišit hodnoty při 
opakovaném měření současně s jinou metodou zarovnání měřícího zařízení vůči podélné 
rovině vozidla (osvícení bodů na podvozku). Vyhodnocení opakovatelnosti je uvedeno 
v následujícím odstavci společně s I. měřením. 

Několik po sobě jdoucích měření mělo za cíl zjistit, jak se budou jednotlivé hodnoty při 
opakování měření měnit, tedy vyhodnotit jaká je přibližná opakovatelnost měření. Z výsledků 
I. i II. měření plyne, že hodnoty sbíhavosti se ve většině případů liší v řádech jednotek minut. 
Pokud však například porovnáme minimální a maximální hodnoty sbíhavosti levého kola z I. 
měření, zjistíme, že se rozdíl pohybuje okolo 0°10’ (0,17°). To je pravděpodobně dáno méně 
přesným zarovnáním měřících součástí. Rozdíl v hodnotách může také v případě I. měření 
(kdy bylo vozidlo přistaveno na kolech) hrát nepatrnou roli rozdílná deformace pneumatik a 
usazení silentbloků po projetí vozidla mezi opakováním měření. Tento jev však zřejmě 
nebude mít tak výrazný vliv jako má zarovnání a odchylky měřících součástí. U II. měření se 
hodnoty z opakovaných měření sbíhavosti liší mezi sebou přibližně o 0°5’ (0,08°). Nelze tedy 
říci, že by zvolená metoda zarovnání vůči podélné rovině vozidla měla zásadní vliv na 
přesnost. Ostatně to dokládá i teoretický odhad chyb v kapitole 6.  

Celkově při porovnání získaných hodnot a jejich odchylek s teoretickým odhadem chyb lze 
říci, že odhadované chyby v měření se objevily v očekávané míře a jejich odhad se výrazně 
neliší od skutečnosti.  
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CELKOVÉ ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

8.2 NÁVRHY PRO OPTIMALIZACI MĚŘENÍ 
Jako jeden z nejvíce ovlivňujících faktorů přesnosti měření se jeví nesouosé vložení laserů do 
vyrobeného držáku. Zde se nabízí určitý prostor k jeho vylepšení. S tímto problémem také 
souvisí téčko, které se přikládá ke kolům. Dosedací plochy držáku a téčka nejsou nijak 
speciálně upraveny a tím, že se jejich uchycení provádí jen pomocí stahovacích pásek jistě 
malou mírou ovlivňuje vychýlení laserů. Lepším řešením by mohlo být užití jednoho kusu, 
který by se přikládal ke kolu a zároveň by v něm byly vloženy lasery. Souosost laserů by 
potom byla dána přesnou výrobou držáku a umístěním obou laserů nejlépe na jedné ose. 
Současně by místo šroubů (spodních dvou), které se opírají o disk kola, mohly být použity 
hroty, které by byly vyrobeny se zaručenou přesností délky. Použití současných šroubů 
nezaručuje jejich stejné délky a rovnoběžnost s kolem. To bylo ověřeno, kdy se téčko i se 
šrouby položilo na vodorovnou plochu. Jako měřidlo byla však k dispozici pouze obyčejná 
bublinková vodováha a nelze tedy určit přesnou výchylku. Nicméně vychýlení od vodorovné 
roviny nebylo okem rozeznatelné.  

Dalším možným krokem může být vylepšení postupu zarovnání trojnožek vůči sobě a středu 
vozidla v příčném směru. Vzhledem k tomu, že se v postupu používají stejné držáky laserů 
jako ty, které se následně přikládají k téčkům a na kola, je zde stejný druh chyby, a to je 
vychýlení laserového paprsku z ideálního směru a nesourodý povrch dosedacích ploch 
jednotlivých součástí. Byl vyzkoušen například i držák vyrobený pomocí technologie 3D 
tisku, jak navrhoval výchozí konstrukční návrh (kapitola 3). Zde však nelze zajistit potřebnou 
přesnost výroby a při opakovaném používání tvarovou stálost s ohledem na použitý materiál.  
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ZÁVĚR 

ZÁVĚR 
V rámci této diplomové práce byl analyzován teoretický návrh zařízení pro měření geometrie 
náprav závodních vozidel. Na základě tohoto návrhu a analýzy byla vybrána konstrukce a 
provedeny její částečné změny. Byl vytvořen fyzický prototyp měřícího zařízení se 
zachováním podstaty zvolené metody měření. Dále zařízení stále splňuje předpoklady pro 
použití v závodním prostředí, jako je skladnost a možnost snadné manipulace mezi závody. 

U vytvořeného prototypu měřícího systému se využívá k měření sbíhavosti náprav nebo 
jednotlivých kol trojnožek, které se umisťují před a za měřené vozidlo. Trojnožky jsou 
vybaveny stupnicemi pro odečítání hodnot. K diskům kol se přikládají téčka, na které se 
následně umisťují držáky s čárovými lasery. Promítnuté paprsky dopadají na stupnice, kde se 
odečítají hodnoty, které vstupují do výpočtu sbíhavosti pro jednotlivá kola. Trojnožky 
s čárovými lasery se používají také pro zarovnání celé sestavy vůči vozidlu před počátkem 
samotného měření.    

Dále je v této práci uveden postup přípravy před měřením a následné kroky měření 
s vytvořeným prototypem. Pozornost byla zaměřena zejména na provedení jednotlivých 
kroků, jako je zarovnání měřících součástí vůči vozidlu s ohledem na jejich vliv na přesnost a 
opakovatelnost měření. Byly navrženy dva postupy. V prvním případě se jedná o kombinaci 
použití obyčejných měřidel a čárových laserů. Druhý postup se liší tím, že je vozidlo 
zvednuto a pomocí laserů jsou osvíceny body vyznačené na podvozku. Oba postupy mají své 
přednosti i nevýhody. Druhý se však jeví jako rychlejší cesta, jak měřící zařízení vůči vozidlu 
zarovnat. Samotné měření sbíhavosti je u obou zmíněných postupů již totožné. 

Současně byla provedena analýza možných chyb, které do měření vnáší jednak měřící 
prostředky, ale také jejich zmíněná příprava. Zejména se jedná o zarovnání měřících trojnožek 
se stupnicemi vůči podélné rovině vozidla. K jejich minimalizaci může dopomoct preciznější 
příprava. Přesnost měření může být vylepšena také optimalizací měřících součástí jako je 
například držák pro lasery a téčko, které se přikládá k diskům kol.  

Pomocí vytvořeného prototypu bylo realizováno několik měření na stejném vozidle, s cílem 
zjistit s jakou přesností se bude moct měřit sbíhavost kol. V případě prvního měření vyšly 
průměrné hodnoty sbíhavosti na levém kole 0°27’6”, pravé kolo 0°8’39” a celková sbíhavost 
pak 0°35’45”. Tyto výsledky I. měření byly porovnány s hodnotami získanými měřením 
sbíhavosti přesným optickým přístrojem pro měření geometrie podvozku v autoservisech. Zde 
byly naměřeny hodnoty: levé kolo 0°5’00”, pravé kolo 0°15’00” a celková sbíhavost tedy 
0°20’00”. Odchylka od reálných hodnot se na jednotlivých kolech pohybuje v rozmezí od 
přibližně 0°6’ do 0°22’ (0,1° až 0,37°). Celková sbíhavost se liší okolo 0°15’ (0,25°).  
II. měření bylo provedeno se záměrem určit zejména opakovatelnost měření, protože nebylo 
možné získané výsledky porovnat s jiným měřením. Jak v případě I. tak i II. měření se získané 
hodnoty při opakování měření lišily v rozmezí od 0°5’ do 0°10’ (0,1 až 0,6°). Závěrem lze 
říci, že předpokládané chyby se v měření objevily přibližně v odhadované míře a předpoklad 
jejich určení byl správný. Citelné odchylky jsou způsobeny jednak zmíněnými nepřesnostmi 
v zarovnání měřící sestavy, ale také ve výrobní přesnosti použitých součástí. Tím se nabízí 
jistý potenciál, jak zařízení vylepšit a dosahovat tak v budoucnu přesnějších hodnot. Tato 
diplomová práce pro to může být podkladem nebo snad alespoň inspirací.     
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
s [°] příklon rejdového čepu 

t [mm] záklon rejdové osy 

d [°] dělená sbíhavost kol 

DdR [°] pravděpodobná chyba úhlu sbíhavosti kola 

Da  pravděpodobná chyba veličiny a 

Db  pravděpodobná chyba veličiny b 

dc [°] celková sbíhavost kol 

Dc  pravděpodobná chyba veličiny c 

dC [°] celková sbíhavost 

dC_max_1 [°] maximální hodnota celkové sbíhavosti z I. měření 

dC_max_2 [°] maximální hodnota celkové sbíhavosti z II. měření 

dC_min_1 [°] minimální hodnota celkové sbíhavosti z I. měření 

dC_min_2 [°] minimální hodnota celkové sbíhavosti z II. měření 

dCD_1 [°] průměrná hodnota celkové sbíhavosti z I. měření 

dCD_2 [°] průměrná hodnota celkové sbíhavosti z II. měření 

DL [mm] pravděpodobná chyba veličiny L 

dL [°] sbíhavost levého kola 

dL_max_1 [°] maximální hodnota sbíhavosti levého kola z I. měření 

dL_max_2 [°] maximální hodnota sbíhavosti levého kola z II. měření 

dL_min_1 [°] minimální hodnota sbíhavosti levého kola z I. měření 

dL_min_2 [°] minimální hodnota sbíhavosti levého kola z II. měření 

dLD_1 [°] průměrná hodnota sbíhavosti levého kola z I. měření 

dLD_2 [°] průměrná hodnota sbíhavosti levého kola z II. měření 

dP [°] sbíhavost pravého kola 

dP_max_1 [°] maximální hodnota sbíhavosti pravého kola z I. měření 

dP_max_2 [°] maximální hodnota sbíhavosti pravého kola z II. měření 

dP_min_1 [°] minimální hodnota sbíhavosti pravého kola z I. měření 

dP_min_2 [°] minimální hodnota sbíhavosti pravého kola z II. měření 

dPD_1 [°] průměrná hodnota sbíhavosti pravého kola z I. měření 

dPD_2 [°] průměrná hodnota sbíhavosti pravého kola z II. měření 

DX  pravděpodobná chyba fyzikální veličiny X 

Dy1 [mm] pravděpodobná chyba odečtené vzdálenosti ze stupnice za vozidlem  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 
Dy2 [mm] pravděpodobná chyba odečtené vzdálenosti ze stupnice před vozidlem 

Dy3 [mm] pravděpodobná chyba daná nesouosostí  

Dy4 [mm] pravděpodobná chyba daná nesouosostí 

a  veličina 

b  veličina 

c  veličina 

L [mm] vzdálenost mezi stupnicemi před vozidlem a za vozidlem 

nk [mm] závlek 

r [mm] poloměr rejdu 

R1 [mm] výchylka naměřená na pravítku před vozidlem 

R2 [mm] výchylka naměřená na pravítku za vozidlem 

X [mm] fyzikální veličina 

y1 [mm] vzdálenost odečtená ze stupnice za vozidlem 

y2 [mm] vzdálenost odečtená ze stupnice za vozidlem 

y3 [mm] pomocná výpočtová veličina nesouososti  

y4 [mm] pomocná výpočtová veličina nesouososti 

γ [°] úhel odklonu kola 
 


