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ABSTRAKT 
V první části se bakalářská práce zabývá problematikou tlumiče po teoretické stránce. V úvodu 

se zabývá přehledem používaných tlumičů, dále pak charakteristickými veličinami tlumičů, 

způsoby testování, a nakonec různými negativními ději a vlivy při chodu tlumiče. 

V druhé části se bakalářská práce zabývá analýzou konkrétního tlumiče, který byl testovaný na 

tlumičovém dynamometru MTS EMA-234 2K v dílně ÚADI. Pokusíme se popsat chování 

měřeného tlumiče, popřípadě předvídat vady tlumiče díky poznatků z teorie popsané v první 

části. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

tlumič, MATLAB, low speed, high speed, defekt 

 

ABSTRACT 

In the first part the bachelor thesis deals with the issue of the damper on theoretical side. In 

the introduction there is a brief overview of the used dampers, furthermore the 

characteristic values of the dampers, testing methods, and finally the various negative 

events and influences during the operation of the damper. 

In the second part, the bachelor thesis deals with the analysis of a damper, which was tested 

on damper dynamometer MTS EMA-234 2K in ÚADI workshop. We will attempt to 

describe the behaviour of the measured damper or anticipate the damper defects due to the 

findings from the theory described in the first part. 
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ÚVOD 
Tlumiče jsou u automobilů bezesporu prvky, které přímo souvisí s bezpečnou a komfortní 

jízdou. Jelikož se výkonnost automobilů a s tím i konstrukční rychlost posouvá stále kupředu, 

tak je také nezbytné tomu přizpůsobit i tlumiče, aby byla jízda i nadále bezpečná. 

Rostoucí konstrukční rychlost automobilů není však jediným důvodem dalšího vývoje tlumičů. 

V současnosti existuje mnoho typů automobilů a každý vyžaduje jinou tlumící sílu. Současně 

s tím však lidé od svých automobilů vyžadují stále komfortnější jízdu. Existuje mnoho 

konstrukčních variací tlumičů, které se snaží plnit různé potřeby, které mnohdy stojí proti sobě. 

Díky analýze dat můžeme snadno předpovědět chování tlumiče v určité situaci a popřípadě 

poupravit jeho charakteristiku, aby přesně odpovídal požadavkům vozidla.  
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1 KONSTRUKČNÍ DĚLENÍ TLUMIČŮ 
V současnosti se používají výhradně teleskopické tlumiče. Pákové tlumiče se používaly 

v minulosti. Teleskopické tlumiče je možné dělit na následující typy. [3] 

1.1 KAPALINOVÝ TLUMIČ 

Kapalinový tlumič může být proveden pouze jako dvouplášťový teleskopický tlumič. 

V pracovním válci vyplněném kapalinou se pohybuje píst s průtokovými ventily, který je 

upevněn na konci pístnice. Při stlačování tlumiče se přebytečný olej vytlačený zasouvající 

pístnicí přemístí skrze vyrovnávací ventily do vyrovnávacího prostoru. Vyrovnávací prostor 

slouží k vyrovnání rozdílů objemu v pracovním prostoru. Při tomto škrceném průtoku oleje 

dochází k hydraulickému odporu, který zapříčiňuje tlumící sílu. Tlumící síla je funkcí rychlosti 

pohybu pístu.[3] 

 

 

 

Obr. 1 Schéma dvouplášťového kapalinového teleskopického tlumiče [9] 
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1.2  PLYNOKAPALINOVÝ TLUMIČ 

Pracovní látkou je rovněž olej. Prostor nad olejem je však vyplněný dusíkem a není spojen 

s atmosférou. Toto řešení umožňuje udržovat v tlumiči trvale určitý přetlak. [4] 

1.2.1 JEDNOPLÁŠŤOVÝ PLYNOKAPALINOVÝ TLUMIČ 

Další variantou teleskopického tlumiče je jednoplášťový teleskopický tlumič. Využívá se jako 

v předešlém případě pro pohlcení pohybové energie a přeměnu na tepelnou škrcením kapaliny 

při průchodu příslušnými ventily. Protože při průchodu škrtícími ventily docházelo u 

kapalinových tlumičů k pěnění kapaliny, byl vyvinutý plynokapalinový tlumič. Pracovní 

kapalina je zachycena plynovým polštářem. [3] 

 

Místo vyrovnávacího prostoru je zde pružná plynový náplň s tlakem plynu 2 až 3MPa. [4] Tento 

tlak nám působí nad i pod pracovním pístem a zabraňuje růstu bublin a pěnění. Při průchodu 

oleje ventily nám sice vznikne tlakový rozdíl, ale neklesne pod kritickou úroveň.  

 

 

 

Obr. 2 Schéma jednoplášťového plynokapalinového teleskopického tlumiče [9] 
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1.2.2 DVOUPLÁŠŤOVÝ PLYNOKAPALINOVÝ TLUMIČ 

Konstrukčně i principiálně funguje jako kapalinový dvouplášťový tlumič. Rozdíl je v tom, že 

prostor nad kapalinou ve vyrovnávací komoře je vyplněn dusíkem o tlaku 0,2-0,8MPa.[4] 

 

 

I přes podobnou konstrukci jsou mezi nimi níže uvedené rozdíly. 

Výhody jednoplášťového plynokapalinového tlumiče oproti dvouplášťováho: 

-Větší průměr pracovního pístu při stejném vnějším průměru zajišťují nižší pracovní tlaky 

v kapalině 

-Lepší funkce při kmitavém pohybu s vyššími frekvencemi a menšími amplitudami 

-Lepší chlazení pracovního prostoru 

-Necitlivost na změnu objemu kapaliny při ochlazení kapaliny 

-Velkou nevýhodou je jejich těsnost a namáhání ucpávky. Ucpávka je vystavena značnému 

přetlaku tlumičové kapaliny, který je u dvouplášťových tlumičů díky konstrukci prakticky 

nulový [3]  

 

Obr. 3 Schéma dvouplášťového plynokapalinového teleskopického tlumiče [9] 
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1.3 DALŠÍ DĚLENÍ 

 

1.3.1 PSD 

PSD, neboli position sensitive damping, vychází z konstrukce klasického teleskopického 

tlumiče. Tlumící síly u teleskopických tlumičů závisí na rychlosti pohybu pracovního pístu. To 

však neodpovídalo potřebě při klidné jízdě s malou zátěží použít pouze mírnou tlumící sílu, což 

by zajistilo jízdní komfort. Konstrukce pracovní tlakové trubky, ve které se pohybuje pracovní 

píst je rozšířená v oblasti jízdního komfortu. Tato rozšířená část způsobuje obtékání oleje kolem 

pístu a zmenšuje se tlumící síla. Při vychýlení pístu z komfortní zóny dojde k zúžení pracovní 

tlakové trubky. Olej musí proto proudit průtokovými ventily. Tlumící síle se zvětšila.[3] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Schéma polohově citlivého tlumiče PSD [9] 
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1.3.2 CDC 

CDC tlumič (continouse Damping control) se nejběžněji používá u semiaktivních systému. 

Využívá ovladatelný škrtící ventil, který dokáže regulovat průtok oleje mezi komorami a měnit 

tak charakteristiku tlumiče. Tlumič je plynule nastavitelný od měkkého naladění až po tvrdou 

charakteristiku. K tomuto ladění se používá elektromagneticky pohyblivý nastavitelný člen. 

Řídící jednotka zjišťuje každé 2 milisekundy potřebu tlumení a mění v případě potřeby proud 

až 20x za sekundu, který zajištuje pohyb pístu. [7], [5] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Tlumič CDCi [5] 
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2 CHARAKTERISTIKA TLUMIČŮ 
Tlumič je charakterizován  

1) Základními rozměry 

2) Silovou charakteristikou 

3) Dalšími faktory 

Rozměrová charakteristika zahrnuje zdvih, minimální a maximální délku mezi upevněním, 

průměr, a další. Silová charakteristika indikuje změnu silového působení při stlačení a roztažení 

tlumiče, vliv výrobní tolerance na tyto síly, vliv polohy atd. Další faktory zahrnují omezení 

provozní teploty, ztráty výkonu, požadavky na chlazení atd. [1] 

 

Při zvažování požadovaných charakteristických vlastností tlumičů je žádoucí vyjádřit jejich 

komplexní chování v pár jednoduchých parametrech. Složitost křivky F-v by mohla být 

snížena, i když za cenu ne úplně dokonalé náhrady, na následující parametry [1]:  

 

2.1 KOEFICIENT ÚTLUMU 

Z důvodu asymetrie tlumičů uvádíme 2 útlumy. Jeden pro stlačení a druhý pro roztažení. Kde 

CDC je koeficient útlumu při kompresi a CDE koeficient útlumu při extenzi. Celkový koeficient 

útlumu CD dostaneme jako aritmetický průměr obou útlumů. [1] 

𝐶𝐷 =
1

2
(𝐶𝐷𝐶 + 𝐶𝐷𝐸) 

Kde útlumy při kompresi a extenzi spočítáme jako: 

𝐹𝐷𝐸 = −𝐹𝐷𝐺 + 𝐶𝐷𝐸𝑉𝐷𝐸  

𝐹𝐷𝐶 = 𝐹𝐷𝐺 + 𝐶𝐷𝐶𝑉𝐷𝐶  

 Kde FDE je tlumící síla při extenzi, FDC  tlumící síla při kompresi, vDE rychlost pohybu pístu při 

extenzi a  vDC rychlost pohybu pístu při kompresi. Při výpočtu si dovolíme zanedbat statickou 

třecí sílu FDG při stlačování a roztahování. [1] 

Útlum je nejvýznamnější parametr tlumiče. Vyjadřuje nám schopnost, jak velkou silou bude 

vyvolávat tlumící účinek při dané rychlosti tlumiče.  
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2.2 KOEFICIENT ASYMETRIE 

Současné tlumiče obsahují dvojčinné ventily. Tedy k průtoku oleje skrze ventily dochází při 

extenzi i při kompresi tlumiče. Koeficient asymetrie udává poměr mezi tlumením při stlačení a 

tlumením při roztažení. Ten se vypočítá podle následujícího vztahu. [1] 

𝑒𝐷 =
(𝐶𝐷𝐸 − 𝐶𝐷𝐶)

2𝐶𝐷
=

(𝐶𝐷𝐸 − 𝐶𝐷𝐶)

(𝐶𝐷𝐸 + 𝐶𝐷𝐶)
 

Obvyklý poměr mezi útlumy CDC/CDE je 30/70. Obvyklý koeficient asymetrie eD nám tedy 

vychází okolo 0.4.[1] Z konstrukčních důvodů se u osobních automobilů nepoužívá stejný 

tlumící účinek pro stlačení jako pro roztažení tlumiče. Vyšší útlum u osobních automobilu 

vyžadujeme při roztažení tlumiče než při jeho stlačení. Snahou je, aby tlumič dovolil kolu 

zkopírovat nerovnosti vozovky, ale zabránil jeho odskočení a zpětným nárazům. [11] 

 

2.3 FAKTOR PROGRESIVITY 

Síla v tlumiči není ve skutečnosti přesně úměrná rychlosti. Tlumící síla F je obvykle 

exponenciálně závislá na rychlosti. [1] 

𝐹 = 𝐶α𝑉α 

Obr. 6 Příklad F-v křivky [1] 
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Koeficient progresivity obvykle není ani celé číslo a průběžně se mění.  Rozlišujeme 3 hlavní 

druhy chování tlumící síly v závislosti na rychlosti. Degresivní, lineární a progresivní, kde 

degresivní chování nastává při faktoru menším jak 1, lineární při faktoru rovno 1 a progresivní 

při faktoru větším jak 1. [1] 

 

Pro snadnější popis schování tlumiče rozdělujeme měřenou oblast na low speed a high speed. 

Při pohledu na Obr. 9 vidíme, že při stlačení do rychlosti přibližně 0,6 inch/s ≈ (0,015m/s) 

nastává značná změna směrnice křivky. Tato změna směrnice nám indikuje i změnu faktoru 

progresivity. I přesto, že je možné, že se tento faktor progresivity měnil v průběhu měření celý 

čas, tak tato změna byla natolik malá, že si ji dovolíme zanedbat a tuto oblast proložíme 

lineárně. [2] 

Toto je důvod vyhledávání oblastí low speed a high speed. Lineární interpolací těchto oblastí 

dostaneme výsledky s relativně malou odchylkou od skutečnosti výměnou za velké 

zjednodušení. 

První nahrazená oblast se nazývá jako low speed. Nachází se v pásmu nižších rychlostí. Oblast 

high speed se nachází v pásmu vyšších rychlostí. Charakteristiky obou těchto oblastí lze 

manuálně nastavovat.[2] 

Obr. 7 Vývoj F-v křivky v závislosti na hodnotě faktoru progresivity [10] 
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Obr. 8 Nastavovací ventil pro high speed charakteristiku tlumiče Öhlins TTX 40 [2] 

Obr. 9 F-v křivka se zřetelnou low speed a high speed oblastí [2] 
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3 TESTOVÁNÍ TLUMIČŮ 
Testování tlumičů lze rozdělit podle více kritérií. 

1) Testování částí nebo celého tlumiče 

2) Testování tlumiče při jízdě na pozemní komunikaci 

3) Prohlídka technického stavu automobilu 

Testování částí tlumiče nebo celého tlumiče může být rozděleno na další 3 části: 

1) Měření výkonu 

2) Pro kontrolu odolnosti 

3) Testování teoretického modelu tlumiče 

Demontovaný tlumič se zkouší na speciálních zkušebních strojích. Kvůli náročnosti se tato 

metoda kontroly nepraktikuje v autoservisech, ale je to metoda výhradně pro vývojové a 

výzkumné zkoušky. [1] 

 

Základní charakteristiku tlumiče zobrazuje F-v křivka, která nám dává informaci o velikosti 

tlumící síly v závislosti na rychlosti pohybu pístu tlumiče. V součastnosti se používají 

samočinné ventily[4]. Průtokové ventily jsou umístěny na pracovním pístě pro oba směry-pro 

stlačování i pro roztažení. Chování při kompresi a expanzi tlumiče je rozdílné.Toto chování 

popisuje již zmíněný koeficient asymetrie. [1] 

 

Druhá charakteristika F-z křivka nám dává informaci o tlumící síle v závisloti na poloze pístu 

tlumiče. Používá se především u tlumičů, kde tlumící síla závisí na poloze (Typu PSD atd.) 

Zjišťování obou charakteristických křivek se provádím rozkmitáním tlumiče na dynamometru 

a měřením tlumících sil. [1] 
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3.1 MĚŘENÍ VÝKONU 

Měření výkonu je nutné provádět pro ověření, zda vyrobené tlumiče splňují jejich technické 

specifikace a zda sestava také splňuje očekávané chování. Tlumiče jsou dále testovány, zda 

vykazují stejné chování a mohou být instalovány v párech. Právě pro instalaci tlumičů v párech 

bývá obvykle problémem rozdílná citlivost obou tlumičů. Malé rozdíly vyrovnávacích ventilů 

způsobují rozdílnou citlivost na zdvihy. Testování je použito k nalezení shodných párů nebo 

ke sjednocení nastavení tlumiče na potřebnou úroveň [1] 

 

 

3.2 TESTOVÁNÍ TRVANLIVOSTI 

Testování trvanlivosti se někdy provádí na testovacích přístrojích. Výhodné je to zejména pro 

počáteční testování nových materiálů nebo nové výrobní metody. Jinak se testování trvanlivosti 

provádí primárně jízdou automobilem po pozemních komunikacích nebo speciálních 

testovacích tratích. [1] 

Silniční test může být rozdělen do 4 hlavních kategorií: 

1) Dálkové testování odolnosti na pozemních komunikacích 

2) Testování odolnosti na krátkých náročných testovacích tratích 

3) Test jízdních vlastností na pozemních komunikacích 

4) Test jízdních vlastností na speciálních testovacích tratích 

Obr. 10 Test tlumiče na tlumičovém dynamometru [2] 



BRNO 2019 

 

 

21 
 

Dálkové testování by bylo neekonomické při pouhém posuzování odolnosti tlumičů. Po 

dálkovém testování se proto vyhodnotí i spolehlivost dalších komponentů vozidla. [1] 

Testování na krátkých tratích probíhá test celého vozidla. Povrch je obvykle dlážděný nebo 

podobného povrchu. Kvůli velkým amplitudám pohybu závěsu kola je tento typ zkoušky velmi 

náročný na tlumiče, který může podlehnout lomu po nízko cyklické únavě. Mohou nastat však 

další defekty jako třeba přehřátí těsnění, odpařování oleje atd. Následuje ztráta tlumícího 

účinku. [1] 

Test jízdních vlastností se obvykle provádí na speciálních jízdních kruzích. Z bezpečnostních 

důvodů nejsou pozemní komunikace vhodné na test dynamiky vozu. [1] 

 

 

 

    

3.3 TESTOVÁNÍ TEORETICKÉHO MODELU TLUMIČE 

Při testování teorie je nutná také validace metod analýzy a potvrdit si tím teoretické předpoklady 

před tím, než načnou jakékoliv projektové změny tlumičů. Při testování celého tlumiče se 

většinou ověřuje charakteristika ventilů, zkoumání třecích efektů pístních nebo pístnicových 

těsněních atd. [1] 

 

 

Obr. 11 Test jízdních vlastností BMW 330i [6] 
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4 NEGATIVNÍ VLIVY 
 

Negativní vlivy jsou takové vlivy, které nám zkracují životnost tlumiče, nebo negativně 

ovlivňují jeho funkčnost. Při správném pochopení principu těchto dějů můžeme dále 

minimalizovat jejich efekt, nebo mu dokonce úplně předejít. 

 

4.1 KAVITACE 

 

Kavitační bubliny jsou tvořeny plynem, parami kapaliny, nebo kombinaci obojího. Tyto 

bubliny vznikají pouze za určitých podmínek, které jsou dané tlakem a teplotou kapaliny. 

Pokud tlak klesne na tlak nasycených par dojde k vzniku bubliny. Pokud tlak setrvá nebo 

poklesne pod tlak nasycených par, tak dojde k dalšímu růstu bubliny. Pokud se tlak zvýší, dojde 

k implozi a bublina zanikne. Při zániku se plyn smršťuje a pára kondenzuje a okolní kapalina 

se snaží prostor zaplnit, čímž dojde k velkému rázu, který je příčinou erozního chování.  U 

teleskopických tlumičů jsou nejrizikovějším místem na vznik kavitace průtokové ventily, kde 

olej z místa s vysokým tlakem přechází do místa s nízkým tlakem. [8] 

 

Obr. 12 Důsledek kavitačního pittingu na píst [2] 
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4.2 TEPLOTA 

Vozidlový tlumič je jak tlumičem nárazů, tak tlumičem kmitání. Úlohou tohoto tlumení je 

odebrat mechanickou energii a přeměnit ji v jinou formu energie, tedy teplo. Většina energie je 

přeměněna při hydraulickém odporu při průtoku oleje průtokovými ventily tlumiče. Jelikož je 

hlavní funkce tlumiče změna mechanické energie na teplo, tak je na místě úvaha, jak se ovlivní 

funkčnost tlumiče, pokud by tohoto přeměněného tepla bylo moc.[3] 

Tlumící síly jsou závislé na viskozitě oleje v tlumiči. Ten se s rostoucí teplotou snižuje, a proto 

se snižují i tlumící síly v tlumiči. Změny tlumících sil jsou závislé na konstrukci tlumiče.  

Koeficient tlumení CD bývá zavislý na viskozitě oleje 𝜇 a přimo ovlivněje hustotu ρ. Z důvodu 

ztráty viskozity bývá ztráta tlumícího účinku okolo 20 % na 100 K změny teploty. [1] 

1

𝜇

𝑑𝜇

𝑑𝑇
= −0.02/𝐾 

1

𝜌

𝑑𝜌

𝑑𝑇
= −0.001/𝐾 

Pro některé lépe řešené konstrukce tlumičů, kde byl vyřešen problém ztáty viskozity platí 

1

𝐶𝐷 

𝑑𝐶𝐷

𝑑𝑇
= −0.002/𝐾 

Obr. 13 Příklad kavitace tlumiče TT44 při tlaku plynu 0 bar a 10 bar [2] 
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U této konstrukce bylo do značné míry řešený problém změny viskozity tím, že plocha   
průtokového ventilu se zmenší a tím dojde ke kompenzaci snížující se hustoty a viskozity oleje. 

Změna tlumícího koeficientu je pak jen okolo 2 % na 100 K změny teploty. Toto řešení tlumičů 

bývá však obtížnější na realizaci a také bývá mnohem dražší. [1] 

 

 

 

4.3 NAPĚTÍ A DEFORMACE 

Stěna válce tlumiče musí být navržena tak, aby odolala vysoko cyklické únavě při relativně 

malém namáhání, ale také občasným vysokým namáhání. Pokud bychom uvažovali tlumič jako 

uzavřený válec se stlačeným olejem uvnitř, tak nám vzniká axiální napětí 𝜎𝐴 a tečné napětí 𝜎𝐻 . 

[1] 

𝜎𝐴 =
𝐷𝑃

2𝑝

4𝐷𝐶𝑤
≈

𝐷𝑃𝑝

4𝑤
 

𝜎𝐻 =
𝐷𝑃𝑝

2𝑤
 

 

U uvedených vzorců je značeno 𝐷𝑃 jako vnitřní průměr tlumiče, 𝑝 jako tlak oleje a 𝑤 jako 
tloušťka stěny. Z odvození je vidět že napětí v tečném směru je přibližně 2x větší než axiální. 

Při uvažování průměru vrtání 30 mm a tloušťky stěny 1,5mm je tečné napětí 10x větší než 

Obr. 14 Příklad změny tlumící síly v závislosti na teplotě u tlumiče TTX (upraveno) [2] 
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provozní tlak kapaliny. U většiny tlumičů se proto vyvozuje minimální tloušťka stěny 

z podmínky pro dostatečnou tuhost, obecnou manipulační pevnost a odolnost vůči poškození 

náhodným pádem spíše než z únavové podmínky. [1] 

Axiální deformace 𝜀𝐴  a tečná deformace 𝜀𝐻 jsou závislé také kromě rozměrů na použitém 

materiálu. 

𝜀𝐴 =
𝜎𝐴 − 𝜈𝜎𝐻

𝐸
 

𝜀𝐻 =
𝜎𝐻 − 𝜈𝜎𝐴

𝐸
 

Kde E je Youngův modul pružnosti a ν Poissonova konstanta. 

Proto je důležité určit pro jaký účel bude tlumič sloužit a podle toho ho vyrobit, aby nenastalo 

napětí nebo deformace, která by ovlivnila jeho funkčnost. [1] 

 

4.4 HLUK 

Ideální tlumič by měl pracovat tiše, ale špatná konstrukce může vést ke spoustě zvukům od 

pohybu tekutin po skřípání od tření. Hluk můžeme považovat za všechny zvuky tlumiče, které 

jsou v slyšitelném pásmu pro člověka, proto se snažíme, aby zvuky, které tlumič vydává byli 

buď, co nejtišší nebo byli mimo toto pásmo. [1] 

 

 

 

 

Obr. 15 Měření hluku tlumiče [1] 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 
Při měření dat na dynamometru MTS EMA-234 2K je výstupní soubor ve formátu CSV, který je 

bohužel nevhodný pro další práci v Matlabu. Pro další analýzu naměřených dat bude nutné vytvořit 

skript, který nám pomůže převést naměřená data z formátu CSV do Matlabu. Řešit naměřená data 

v prostředí Matlabu má značný význam z důvodu další analýzy, rozboru a práce s daty. 

 

5.1 PŘEVOD MĚŘENÝCH DAT 

Z náhledu na vyexportovaný soubor je zřejmé, že kromě měření závislosti tlumící síly na rychlosti 

zdvihu jsou zde také informace, které sice mají vliv na chování tlumiče, ale z důvodu zjednodušení 

celé problematiky je nebudeme uvažovat. Jedná se o veličiny jako tlak plynu v tlumiči, teplota oleje 

a další. Jejich vliv na defektní chování tlumiče bylo zmíněno v práci výše. 

 

 

Obr. 16 Exportní CSV soubor 
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Každý vyexportovaný CSV soubor může obsahovat libovolné množství měření. Otevřený soubor 

na Obr. 16 obsahuje 2 naměřené F-v křivky. Matlab nabízí přímo automatickou generaci těla skriptu 

pro import dat. 

Tělo skriptu se automaticky vygeneruje podle nastavení, které uživatel sám přednastaví. Je důležité 

toto nastavení importu dat přizpůsobit konkrétnímu řešenému problému. V našem případě se 

zajímáme pouze o naměřené hodnoty síly a rychlosti tlumiče. Tyto vyseparované hodnoty 

z původního CSV souboru se nám automaticky uloží jako matice, se kterou dále můžeme pracovat.  

  

 

 

Tento vytvořený skript pro převod měřených dat z dynamometru do Matlabu je sice plně funkční, 

ale má jednu zásadní nevýhodu. Není univerzální. U jednoho konkrétního souboru budou hodnoty 

Obr. 17 Separace sil a rychlostí z CSV souboru 
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vyseparované jako matice do jedné konkrétní proměnné. Dále bylo potřeba celý tento proces 

automatizovat pro libovolný počet souborů a udělat to tím i uživatelsky příjemnější. 

Tento problém byl řešený pomocí cyklu tak, že funkce vygenerovaného skriptu zůstala i nadále 

stejná. Tedy z jednoho vstupního souboru byly vytříděny data a uloženy jako matice, což byla také 

jediná výstupní hodnota skriptu. 

Načtení libovolného množství souborů bylo vyřešeno pomocí složky, kam se vloží vyexportované 

CSV soubory. Je však nutné upřesnit cestu do složky pro správné načtení souborů. 

 

 

Automatická separace načtených souborů bylo provedeno pomocí cyklu FOR. Zprvu dojde skrz 

příkaz LENGHT zjištění délky složky, tedy počet vložených souborů. Po zjištění počtu souborů 

víme také počet opakování cyklu, protože každý soubor musí být separovaný samostatně. Jediné, 

co je potřeba upravit pro tuto automatizaci je u automaticky vygenerovaného skriptu změnit 

konkrétní vstupní soubor na obecný vstup, který bude funkcí i-té pozice cyklu FOR. Důležité je 

změnit také výstup skriptu na funkci i-té pozice, jinak dojde v každém cyklu k přepsání proměnné 

novými hodnotami. 

 

 

5.2 TVORBA UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ 

Hlavním úkolem bylo vytvořit uživatelské prostředí, které by bylo jednoduché na ovládání a 

zároveň by bylo odolné vůči případným chybám uživatele. 

Prvním krokem uživatele je přetáhnout všechny soubory určené k analýze do dané složky. Každý 

soubor ve složce projde cyklem na separaci hodnot, proto je tento krok náchylný na chybu v případě 

že složka bude obsahovat více druhů souborů, a ne pouze ty exportní. Je důležité, aby složka 

obsahovala pouze výstupní měření z tlumičového dynamometru.  

 

 

 

Obr. 18 Skript – načtení souborů 
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Po spuštění skriptu se zobrazí uživateli menu s možností volby, který soubor bude analyzovaný. 

   

 

 

Jelikož každý soubor může obsahovat libovolný počet měření, tak po zvolení souboru se zobrazí 

další nabídka menu s možnostmi, které konkrétní měření daného zvoleného souboru budeme 

analyzovat. 

 

Po dokončení analýzy program nekončí, ale vrátí se do prvního menu s možností volby souboru. 

V případě analýzi více měření či více souborů není proto nutné skript po každé analýze spusti 

znovu. V případě ukončení stačí jednoduše kliknout na křízek v pravém horním rohu, tedy kdy 

je volba rovna 0 a skript se vypne. 

 

Obr. 20 Uživatelské rozhraní – volba souboru a volba měřené křivky 

Obr. 19 Analyzované soubory 
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5.3 VYHLEDÁNÍ LOW SPEED A HIGH SPEED OBLASTI 

Po zvolení souboru dojde k vykreslené jednotlivých naměřených bodů. Dále je potřeba najít 

v tomto F-v grafu oblast low speed a high speed a matematicky ji popsat. Jak již bylo psáno 

v teoretické části, tak přechod mezi low-speed a high-speed oblastí může být poměrně náročné 

rozpoznat, ale vizuálně to býva celkem zřetelné. Uživatel jenom označí místo přechodu oblastí 

kliknutím myší do grafu a uloží klávesou ENTER. Dále software u tohoto bodu vyhodnotí 

znaménko X-ové souřadnice a podle toho určí v jakém je zvoléný bod stavu. Pokud je 

znaménko záporné, tak to znamená, že uživatelem zvolený bod je ve stavu extenze. Pokud má 

znaménko kladné, tak je ve stavu komprese. Z teoretické části víme, že u osobních automobilů 

je potřeba rozlišit útlumy při kompresi a extenzi proto je důležité zohlednit, kde se zvolený bod 

nachází. 

 

Pokud testujeme tlumiče závodních aut, tak se můžeme setkat s tím, že tlumiče na rozdíl od 

osobních automobilů vykazují lineární chování v celé své oblasti měření. V takovém případě 

by hledání oblastí low-speed a high-speed přestalo dávat smysl. V takovémto případě uživatel 

pouze zmáčkne klávesu ENTER bez toho, aniž by označoval jakýkoliv bod v grafu. Stejně jako 

v předchozím případě se vytvoří proměná, která obsahuje pozici X,Y zvoleného bodu. V tomto 

případě je však promněná prázda jelikož uživatel žádný bod nezvolil.  

Zda bude naměřená křivka nahrazena celá lineárně nebo bude nahrazena oblast low-speed a 

high-speed (ať extenze nebo komprese) jistým matematickým popisem určuje podmínka IF, 

která rozlišuje znaménko zvoleného bodu. Zda je kladné, záporné, poprípadě nebyl zvolený. 

 

 

 

Obr. 20 Skript – Výpočet útlumu a asymetrie ke zvolenému bodu 
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Obr. 22 Tlumič z vozidla Opel ADAM R2 

Obr. 21 Tlumič z vozidla Citroen DS3 R3Max 
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Výpočet útlumu probíha podle již zmíněných rovnic  Kde v případě lineárního tlumení se  

celkový útlum spočte jako aritmetický průměr obou útlumů podle rovnic. 

𝐶𝐷 =
1

2
(𝐶𝐷𝐶 + 𝐶𝐷𝐸) 

𝐹𝐷𝐸 = −𝐹𝐷𝐺 + 𝐶𝐷𝐸𝑉𝐷𝐸  

𝐹𝐷𝐶 = 𝐹𝐷𝐺 + 𝐶𝐷𝐶𝑉𝐷𝐶  

 

 

 

 

 

Tlumiče z auta Citroen DS3 R3Max vykázal degresivním průběhem tlumící síly a tlumiče z 

Opel ADAM R2 zase lineární průběh tlumící síly. U obou těchto tlumičů byl naměřený 

koeficient asymetrie záporný a relativně nízký. Důvodem je, že se jedná o závodní vozy a u 

nich se očekává jiné chování a vlastnosti než u osobních vozů. [12] 

 

 

Obr. 23 Výstup skriptu-Citroen DS3 R3Max 

Obr. 24 Výstup skriptu-Opel ADAM R2 
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5.4 HYSTEREZE 

Podobným přístupem lze vyhodnotit tlumič na sklony k jeho defektnímu chování. Toto chování 

lze nejlépe vyčíst analýzou hysterezní křivky. Pomocí hystereze lze predikovat ztráty tlumících 

sil, kavitaci a další negativní vlivy. [13] 

 

Ačkoliv software nám vypsal mnoho rizikových bodů, tak se ve skutečnosti jedná prakticky 

pouze o 3 oblasti. Důvodem proč bylo vypsáno tolik hodnot je ten, že hysterezní křivka je 

tvořena ze 4 naměřených křivek a při každém průchodu se každý rizikový bod to vypíše znovu. 

 

K vyhledávání rizikových míst byla použita podmínka opřena o základní pricnip fungování 

tlumiče. Tedy že se zvyšující se rychlostí pohybu pístnice se zvyšuje tlumící síle a při snižujíci 

rychlosti se zmenšuje. Červěně označený bod v grafu byl podle podmínky vybraný jako 

rizikový, tedy že tuto podmínku nesplňuje. 

Obr. 25 Rizikové body hysterezní křivky 
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Obr. 26 Rizikové oblasti graficky znázorněné 

Obr. 27 Ideální hysterezní křivka 
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Software  nás upozorňuje na oblasti v jejich maximálních rychlostech. Na oblast při rychlosti 

přibližně -1200mm/s a při rychlosti 1230mm/s. První oblast byla vyhodnoce kvůli pozvolnému 

přechodu v oblasti maximální rychlosti. Na Obr. 27 je vidět ideální přechod v maximální 

rychlosti u hysterezní křivky. Na rozdíl od skutečné hystereze je dokonale ostrý. Je poměrně 

obtížné určit matematickou podmínku u hystereze, zda se jedná o defektní chování nebo pouze 

o odchylku od jejího ideálního stavu. Je nutné ověření uživatele, zda se u bodu jedná pouze o 

tuto odchylku od ideálního stavu nebo defekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28 První riziková oblast-detail 



BRNO 2019 

 

 

36 
 

 

Druhá oblast byla v oblasti maximální rychlosti vyhodnocena také jako riziková, dále ale také 

došlo k mírnému snížení tlumícího účinku mezi rychlostmi 1050 mm/s až 1100 mm/s. 

 

 

 

Tento pokles může být způsoben například problémem s ventily nebo deformací pístnice. 

V takovém případě je nutná demontáž tlumiče a jeho servis. [13] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29 Druhá riziková oblast-detail 
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ZÁVĚR 
 

Povedlo se nám sepsat skript, který nám umožnuje analýzu dat. Pro analýzu dat z tlumičového 

dynamometru MTS EMA-234 2K se používá například Roehrig shock 6.5, který se používá i ve 

zkušebnách ÚADI.   

 

Výhodnou našeho skriptu oproti softwaru Roehrig shock 6.5 je například ta, že je zdarma. Licence 

Matlabu na kterém jsme skript psali je sice zpoplatněna, ale je možné jej spustit také na GNU 

Octave, která je volně dostupný. Tento skript by mohlo být řešením pro menší firmy, které by 

nemuseli kvůli pár zkouškám platil licenci. Další výhodou je, že Matlab je software pro 

vědeckotechnické výpočty. Dává nám tedy mnohem širší možnosti práce s naměřenými daty jak 

Roehrig shock 6.5. Ať už se jednalo o určení nebezpečných bodů v hysterezní smyčce na základě 

matematické podmínky, nebo analýzu low speed a high speed, tak nám Matlab dával možnost hlubší 

analýzy, který nám Roehrig shock 6.5 neposkytuje. Tato vlastnost je silnou stránkou hlavně u 

různých vývojových oblastech tlumičů. V případě další úpravy tohoto skriptu, především přidání 

více funkcí a zpříjemnění uživatelského rozhraní by mohl být i reálně používán.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

   

CD [Ns∙m-1] Koeficient útlumu 

CDC [Ns∙m-1] Koeficient útlumu při kompresi 

CDE [Ns∙m-1] Koeficient útlumu při extenzi 

DC [m] Vnější průměr tlumiče 

DP [m] Vnitřní průměr tlumiče 

E [N] Youngův modul pružnosti 

eD [-] Koeficient asymetrie 

F [N] Celková tlumící síla 

FDC [N] Kompresní tlumící síla 

FDE [N] Extenzí tlumící síla 

FDG [N] Třecí síla způsobená tlakem plynu v tlumiči 

P [Pa] Vnitřní tlak oleje 

T [K] Teplota oleje 

v [m∙s-1] Rychlost pohybu pístu tlumiče 

vDC [m∙s-1] Rychlost pohybu pístu tlumiče při kompresi 

vDE [m∙s-1] Rychlost pohybu pístu tlumiče při extenzi 

w [m] Tloušťka stěny tlumiče 

α [-] Faktor progresivity 

εA [-] Axiální přetvoření 

εH [-] Tečné přetvoření 

μ [Pa∙s] Dynamická viskozita oleje 

ν [-] Poissonova konstanta 

ρ [Kg∙m-3] Hustota oleje 

σA [Pa] Axiální napětí 

σH [Pa] Tečné napětí 
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SEZNAM PŘÍLOH 
 

Příloha 1 – Skript pro analýzu naměřených dat 


