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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT 

Tato Bakalářská práce se zabývá vytvořením parametrických modelů vozidel v softwaru 
Catia V5, které budou sloužit k vizualizaci měření a simulacím. Dále se zabývá vytvořením 
programu pro výpočet parametrů lidské postavy v závislosti na úhlu natočení částí těla. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

parametrický model, vozidlo, lidská postava, motocykl, malý užitkový vůz 

ABSTRACT 

This Bachelor thesis deals with the creation of parametric models of vehicle in the Catia V5 

software. These parametric models will be used to visualize measurements and simulations. 

The thesis also deals with the creation of a program for calculating the parameters of the 

human figure depending on the angle of rotation of body parts. 

KEYWORDS 

parametric model, vehicle, human figure, motorcycle, small utility vehicle 
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ÚVOD 

ÚVOD 

Smyslem této bakalářské práce je vytvoření parametrických 3D modelů osobního vozu, 
malého užitkového vozu, motocyklu a lidské postavy. Tyto modely budou sloužit k prezentaci 

naměřených dat a při provádění různých simulací.  

Parametrizace těchto modelů zajistí větší univerzálnost využití právě díky možnosti velice 
rychlé změny rozměrů. Odpadá tak nutnost pokaždé vytvářet nové modely nebo na nich 
provádět různé časově náročné úpravy. 

Dalším cílem je vytvoření algoritmu pro výpočet parametrů postavy jako je těžiště a momenty 
setrvačnosti v závislosti na úhlu natočení částí těla.  
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KONSTRUKČNÍ PROGRAM CATIA 

1 KONSTRUKČNÍ PROGRAM CATIA 

Zadané parametrické 3D modely byly vytvořeny v softwaru CATIA V5 vyvinutém ve Francii 

firmou Dassault Systèmes. 

CATIA (Computer Aided Three dimensional Interatctive Application) je CAD/CAM/CAE 

software s širokou škálou nástrojů pro konstrukci a vývoj výrobků napříč různými 
průmyslovými odvětvími. Pokrývá kompletní návrh součástí od samotné konstrukce a 
designu přes různé druhy simulací, analýz a tvorbu výkresové dokumentace až po 
programování a generování programů, sloužících přímo pro výrobní CNC stroje.  

V nabídce jsou tři základní platformy označené P1, P2 a P3. Základní P1 pro malé zákazníky, 

P2 pro pokročilejší společnosti a nejvyšší P3, využívaná pro nejnáročnější konstrukční 
aplikace. Velké rozšíření tohoto softwaru najdeme v automobilovém a leteckém průmyslu, 
kde je využíván většinou největších automobilových společností a světových výrobců letecké 
techniky jako je Boeing a Airbus. [1] 

Obr. 1-1 Pracovní prostředí CATIA V5  
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3D MODELOVÁNÍ 

2 3D MODELOVÁNÍ 
Je to způsob virtuální tvorby trojrozměrných objektů v konstrukčních softwarech. Téměř 
všechny modely mohou být rozděleny do dvou skupin podle toho, zda jsou tvořeny plochami 

nebo tělesy. 

 

2.1 TĚLESA 

Tělesa (solid models) se skládají z vnějších ploch a vnitřního objemu. Jsou vytvořená 

objemovým modelováním. Tento základní typ modelování se používá ve strojírenství ve větší 
míře než plošné modelování. Hodí se zejména při konstrukci tvarově jednodušších dílů. 

Nejpopulárnější nástroje pro tvorbu těles jsou ekvivalentní k booleovským operátorům, jako 

je sjednocení, rozdíl a průnik. Tímto kombinováním je postupně tvořen tvar tělesa. Nejčastěji 
se k tomu používají funkce zvané tažení (sweep) a vysunutí (exstrusion). Princip spočívá ve 
vytvoření uzavřeného 2D obrysu (skica) na rovině a jeho následném tažení po křivce, nebo 
vysunutí kolmo k dané rovině. Tak vznikne objem a jeho přidáním nebo odebráním 
formujeme tvar tělesa. Při vytváření rotačních dílů vzniká objem rotací obrysu okolo osy. 
Tato funkce se nazývá přidání rotací (rotational sweep). K finálnímu tvarování a vyhlazení 
modelu slouží funkce jako jsou zaoblení nebo zkosení, které se používají na úpravu hran.  

Každá použitá funkce se postupně zaznamenává do seznamu operací v levé části obrazovky. 

Tato část se nazývá hierarchický strom. Ke každé operaci je možné se vrátit a provádět v ní 
úpravy. Pořadí operací lze také měnit, pokud to návaznost dovoluje. 

Důležitou součástí při modelování těles jsou výpočty fyzikálních vlastností, jako jsou 

například objem, hmotnost a těžiště. Při použití analýzy konečných prvků je možné provádět 
simulace zatěžování modelu a získat tak data o vzniklém napětí a deformaci, která pomáhají 
při návrhu a ověření tvaru a rozměrů dílu. Další velice kladnou vlastností těles je možnost 
částečně automatického vygenerování programů pro výrobní stroje pomocí CAM systémů. 
Uživatel pouze nastavuje základní informace a volí způsoby a funkce obrábění.  

Obr. 2-1 Příklad tažení modelů. (a) 2D obrys (b) vysunutí 
(c) přidání rotací [2] 
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3D MODELOVÁNÍ 

Samotné dráhy nástroje jsou vygenerovány softwarem. Tyto dráhy by bylo ručním 
programováním velice náročné až nemožné u tvarově složitých modelů vytvořit. Uživatel pak 
už jenom případně provádí malé korekce na navrženém výsledku. [2] 

 

2.2 PLOCHY 

Při plošném modelování je využíváno ploch o nekonečně malé tloušťce. Tento způsob je 
vhodnější pro díly, kde není zapotřebí vnitřního objemu a které by kvůli svému tvaru bylo 
velmi obtížné vytvořit objemovou metodou modelování. Využití má hlavně v automobilovém 
průmyslu při návrhu karoserií, v leteckém průmyslu a také při konstrukci lodí. U součástí 
náročnějších tvarů, kde je vyžadován vnitřní objem, je možné využít výhody plošného 
modelování a poté odsazením od plochy nebo z uzavřených ploch vytvořit objem. 

Vytváření plošného modelu je zpravidla obtížnější než modelování těles. Stejně jako u 
předešlého typu modelování je základem tvaru plochy 2D obrys. Tažením nebo vysunutím 
obrysu vznikne plocha. Model se formuje přidáváním různých tvarů ploch a jejich vzájemným 
ořezáváním a prodlužováním. Mimo to je také možné vytvoření plochy jejíž hrany tvoří 
soustava 3D křivek. Od tvarů křivek se pak odvíjí i tvar povrchu.[3] 

Čím dál více používanou metodou vytváření ploch v konstrukci, především při návrhu 

designu, je takzvané volné plošné modelování. Touto metodou lze snadněji vytvářet složité 
zakřivené tvary ploch a vytvořit tak díl s hladkým povrchem. Tvar povrchu plochy není pevně 
určen a je popsán například NURBS křivkami tvořící NURBS plochy. Póly neboli kontrolní 
body leží nad povrchem a řídí jeho tvar. Manipulací kontrolními body dochází k úpravě tvaru 
plochy v okolí bodu, přitom povrch na sebe ve všech jeho částech hladce navazuje. Počet 
bodů má vliv na velikost upravované plochy a tím na detaily tvaru, ale je možné ho libovolně 
měnit přidáváním a odebíráním řad bodů. Malý počet bodů je vhodný pro větší poloměry 

Obr. 2-2 Plocha vytvořená mezi dvěma různými křivkami [4] 
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3D MODELOVÁNÍ 

zakřivení. Pokud je potřeba ostřejší tvar, je potřeba vložit potřebný počet bodů, kterými bude 

možné požadovaného zakřivení dosáhnout.[4] 

 

2.3 PARAMETRICKÉ MODELOVÁNÍ 

Parametrickým modelováním se rozumí postup, při kterém je pomocí délkových rozměrů a 

geometrických vazeb definován tvar a velikost geometrie, popřípadě její umístění 
v souřadném systému. Hlavní funkcí je možnost transformace velikosti nebo tvaru geometrie 
bez ohledu na původní rozměry. Tyto změny je možné dělat v celém průběhu konstrukce 
modelu, tedy i na předchozích provedených funkcích a geometriích, aniž by docházelo ke 
zhroucení kroků, následujících po upravované části. Ke zhroucení samozřejmě dojde, pokud 

je úpravou vážně zasaženo řešení následujících operací. V takovéto situaci je nezbytné 
provést úpravy i ve zbývajících ovlivněných krocích. Přesto je tímto celý proces vytváření 
modelu velice usnadněn.  

Vazby definují geometrické omezení naskicovaných elementů. Sem spadají i délkové a 
úhlové rozměry definující velikost samotných elementů i vzdálenost vzájemné polohy vůči 
sobě.  Velikost rozměrů může být zadávána buď číselně nebo pomocí vzorců a funkcí. 
Jednotlivé rozměry spolu mohou být různým způsobem provázány a vzájemně tak ovlivňovat 
velikost, pokud by došlo k úpravám některého z rozměrů. Takovéto provázanosti lze 
dosáhnout i mezi díly, které tvoří sestavu. Vzájemnou polohu elementů udávají geometrické 
vazby. Hlavní běžně používané vazby jsou: [1] 

- Vertikální 
- Horizontální 
- Paralelní 
- Kolmé 

- Symetrické 

- Středový bod 

Obr. 2-3 Volná plocha s kontrolními body [3] 
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- Fixní 
- Sjednocení 
- Soustřednost 

 

2.4 POSTUP ÚPRAVY ROZMĚRŮ 

U vytvořených parametrických modelů podle zadání bude potřeba častých změn určitých 
rozměrů. Při každé úpravě rozměrů modelu by bylo potřeba ve funkčním stromu vyhledat 

danou operaci, otevřít její skicu a upravit velikost kóty. Tento postup může být u složitějších 
modelů obtížný a velice časově náročný, zvlášť pro uživatele, který není autorem modelů. Pro 

zjednodušení je možné dané rozměry pojmenovat podle významu a vytvořit tabulku, ve které 
budou všechny snadno editovatelné a přehledné. Tímto krokem se každá úprava z vybraných 
rozměrů stane chvilkovou záležitostí bez potřeby detailních znalostí stavby modelu. 

Tabulka se otvírá v hierarchickém stromu v záložce Relations dvojitým kliknutím na ikonku 
tabulky s názvem modelu. Při otevření tabulky je vidět přehledný seznam upravitelných 
rozměrů (Obr. 2-4), jejichž skupiny se řadí do řádků pod sebe a uživatel si může vybrat, 

kterou skupinu si zvolí. Úprava hodnot rozměrů se provede tak, že je použito tlačítko 
editování tabulky. Následně se otevře okno v programu Excel. 

 

Obr. 2-4 Tabulka proměnných rozměrů v Catia V5 
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3D MODELOVÁNÍ 

V prvním sloupci excelové tabulky (Obr. 2-5) jsou názvy rozměrů a jejich hodnoty se 

zadávají do vedlejších sloupců. Všechny hodnoty jsou udávány v milimetrech. Po úpravě 
hodnot v tabulce, uložení a zavření programu excel, dojde k aktualizaci tabulky v programu 

Catia. Po vybrání skupiny hodnot se tabulka potvrdí kliknutím na tlačítko OK. Následně 
kliknutím na ikonu  dojde k přepočítání rovnic a dalším kliknutím na ikonu  je model 

obnoven na nové rozměry.  

Pro lepší orientaci v rozměrech je v excelu také mimo dat přiloženo okótované schéma 
modelu s vyznačenými parametry. V poznámkách pod tabulkou hodnot jsou vypsána 

doporučení a omezení týkající se zadávání hodnot, aby nedocházelo k vložení hodnot mimo 
schopnost rozsahu modelu, což by způsobovalo chybová hlášení a nemožnost změny modelu. 

 

Obr. 2-5 Ukázka tabulky rozměrů v programu Excel 
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POPIS MODELŮ 

3 POPIS MODELŮ 

 

3.1 MOTOCYKL 

Motocykl nebo také jednostopé motorové vozidlo. Konstrukce je tvořena rámem, který 

spojuje dvě kola. Pohon zajišťuje obvykle spalovací, méně častěji pak elektrický motor. 
Z motoru je hnací síla přenášena na zadní kolo umístěné na kyvné vidlici. Přední kolo je 
umístěno na otočné přední vidlici, kde propojením s řídítky zajišťuje řízení. Zbylé hlavní části 
přichycené k rámu jsou palivová nádrž, sedadlo a další prvky potřebné k provozu. [5] 

 

 

Obr. 3-1 Model motocyklu ve třech různých rozměrových 
variantách 
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POPIS MODELŮ 

Model motocyklu je vytvořen jako sestava dílů. Hlavní část tvoří dvojitý uzavřený rám, na 
něm je uchycena nádrž, motor, sedlo, dvojitá kyvná vidlice, přední otočná vidlice s řídítky a 
na vidlicích jsou usazena kola. Všechny díly kromě nádrže byly modelovány objemovou 
metodou. Nádrž je vymodelována, z důvodu svého složitějšího tvaru, pomocí ploch a 

následně vytvořena skořepina o tenké stěně. V podkapitolách jsou popsány jednotlivé 
rozměry, které je možné pomocí tabulky editovat.  

 

3.1.1 ÚHEL SKLONU VIDLICE 

Úhel sklonu vidlice je ostrý úhel mezi osou otáčení hlavy řízení a rovinou vozovky. Má velký 
vliv na jízdní vlastnosti motocyklu.  

Menší úhel lépe stabilizuje přední vidlici, dochází k menšímu kmitání vidlice, zlepšuje vedení 
předního kola ve vysokých rychlostech. Naopak při nízkých rychlostech je zatáčení při 
menším úhlu obtížnější. Za menší úhel je považován úhel pod 57°. Tyto úhly mívají 
motocykly typu chopper. Zde se úhly pohybují mezi 45° a 52°.  

Větší úhel je žádoucí tam, kde je potřeba větší obratnosti a ostrosti při zatáčení. Velké úhly 
sklonu mají také těžké motocykly z důvodu lepší ovladatelnosti. U většiny běžných 
motocyklů se sklon vidlice pohybuje mezi 55° a 65°. [5] 

 

3.1.2 ROZVOR KOL 

Je to vzdálenost mezi středy předního a zadního kola. Při větším rozvoru je lepší vedení 
podvozku a nižší vlastní kmitání přední a zadní části podvozku. Naopak muže větší rozvor 
způsobovat obtíže v ostrých zatáčkách. Velký rozvor najdeme častěji u chopperů kvůli 
menšímu úhlu vidlice, například 1690 mm. Malý rozvor je žádoucí při potřebě velké 
obratnosti v zatáčkách. U trialových motocyklů to může být až 1270 mm. Běžné rozvory se 
pohybují okolo 1400 mm. 

U modelu motocyklu je velikost rozvoru dána součtem vzdálenosti předního kola po čep 

kyvné vidlice a délkou kyvné vidlice při naklonění do vodorovného směru.[5] 

 

Obr. 3-2 Proměnné rozměry motocyklu 
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3.1.3 VÝŠKA A ŠÍŘKA MOTOCYKLU 

Výška motocyklu je měřena jako vzdálenost od země po nejvyšší bod řídítek. Šířka je měřena 
jako vzdálenost mezi osami trubek obou stran rámu.  

Ideální výška a šířka motocyklu by měla zajišťovat pohodlný posez a snadné řízení, aby mohl 
jezdec snadno udržet motocykl při jízdě ve stabilní poloze. Chování motocyklu je zásadně 
ovlivněno polohou těžiště a rozložením hmotnosti na jednotlivá kola. Tyto parametry se při 
jízdě mění v závislosti na posunu těla jezdce vůči motocyklu.  

Při posunu těžiště do přední části se potlačí sklon kmitání přední vidlice na úkor 
ovladatelnosti, která se zvyšuje při posunu těžiště do zadní části motocyklu. Při nízkých 

rychlostech je výhodnější pro lepší stabilitu mít těžiště položené výše.[5] 

 

3.1.4 ÚHEL NATOČENÍ KYVNÉ VIDLICE 

Kyvná vidlice, na které je uchyceno kolo, se otáčí kolem svého uložení v rámu. Mezi vidlicí a 
rámem bývá umístěno pérování, které tlumí rázy vznikající při jízdě. Kromě rázů, 

pocházejících od nerovností vozovky, je nutné tlumit také setrvačné síly, vznikající při 
zrychlení a brždění. To je zajištěno umístěním pérování do vhodného směru. Úhel natočení 
kyvné vidlice se tedy v průběhu jízdy mění a jeho maximální hodnoty jsou závislé na 
velikosti zdvihu tlumiče.[5] 

 

3.1.5 ROZMĚRY KOL A PNEUMATIK 

U modelu je možné stanovit průměr ráfku kola a výšku pneumatiky. Šířka ráfku se upravuje 
podle zvolené šířky pneumatiky.  

Kola a pneumatiky mají velký vliv na tlumení nerovností a jízdní vlastnosti. Existuje široká 
škála různých rozměrů ráfků a také šířek a tvarů pneumatik. Jejich volba závisí na použitém 
typu motocyklu a oblasti jeho použití.[5] 

 

3.2 OSOBNÍ VŮZ 

Osobní vůz neboli automobil, je dvoustopé silniční motorové vozidlo, které slouží k přepravě 
osob. Konstrukce se skládá ze samonosné karoserie, tvořící základní část automobilu. Zde je 

uložena poháněcí soustava a prostor pro posádku. Podvozek je upevněn na karoserii a je 
tvořen nápravami, pérováním, brzdovým systémem, koly a dalšími díly ovlivňující vlastnosti 
podvozku. Přední náprava je řídící a umožňuje tak vozu zatáčet. Hnací náprava, na kterou je 

přenášen kroutící moment, může být přední, zadní nebo obě nápravy současně. 

Poháněcí soustava má hnací a převodové ústrojí. Hnacím ústrojím je motor vozidla. 

Převodové ústrojí obsahuje spojku, převodovku, spojovací kloubovou hřídel a rozvodovku. 
Motor bývá nejčastěji umístěn v přední části vozu. Kroutící moment vytvořený motorem je 
přenášen skrz spojku do převodovky, kde dochází k úpravě jeho velikosti nebo smyslu. 

Následuje rozvedení kroutícího momentu až ke kolům.[6] 
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Model osobního vozu je pro zjednodušení tvořen pouze sestavou karoserie vozu a kol. Při 
tvorbě karoserie bylo vzhledem k jejímu složitějšímu tvaru použito modelování pomocí ploch 
a následně vytvořen objem. Kola jsou tvořena ráfkem a pneumatikou.  

Maximální hmotnost osobních vozidel nesmí překročit 3,5 t. Počet míst k sezení je stanovený 
na maximálně 9 osob včetně řidiče. Úložný prostor pro zavazadla nesmí být větší než prostor 
pro cestující. To se netýká prostoru vzniklého po sklopení sedadel. Normalizované rozměry 
vozidel, definice základních pojmů a názvosloví definuje norma ČSN 30 0026. [7] 

Obr. 3-3 Model osobního vozidla ve třech různých rozměrových variantách 
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3.2.1 DÉLKA A VÝŠKA VOZIDLA 

Délka vozidla je udávána jako „vzdálenost dvou svislých rovin kolmých k podélné svislé 
střední rovině a dotýkajících se předního a zadního konce vozidla“34[9]. Maximální délka je 
stanovena normou na 12 m, nicméně nejdelší používané osobní vozy mají délku okolo 6 m.  

Výška vozidla je měřena jako „vzdálenost nejvyššího pevného bodu vozidla od základny“[9]. 

Maximální dovolená výška je 4 m.  

Vetší výška vozidla nepříznivě ovlivňuje polohu těžiště a tím i jízdní vlastnosti. Zhoršuje se 
aerodynamika vozu a stabilita. Výhodou může být komfortnější nastupování a vystupování a 
pocit lepšího výhledu. [8] 

 

3.2.2 PŘEDNÍ A ZADNÍ PŘEVIS 

Přední převis udává „vzdálenost od kolmice spuštěné ze středu kola přední nápravy na 
vozovku k nejvzdálenějšímu bodu přední části vozidla“[9]. Zadní převis je vzdálenost mezi 
zadní částí vozu a svislou rovinou, která prochází středy zadních kol. Délka zadního převisu 
automobilu nesmí být větší než třetina celkové délky, nejvýše však 3,5 m.  

Délky převisů mají vliv na stabilitu jízdních vlastností a také ovlivňují nájezdové úhly, na 
kterých závisí jízdní vlastnosti především v horším terénu. 

 

3.2.3 ROZCHOD KOL A ŠÍŘKA VOZU 

Rozchod kol je „vzdálenost středů otisků pneumatik obou kol nápravy“ [9]. Během jízdy se 
může měnit podle toho, jak působí zatížení na zavěšení kol. Běžně je u osobních vozů 
rozchod přední a zadní nápravy rozdílný, častěji je větší na přední nápravě. Větší rozvor 
příznivě ovlivňuje stabilitu vozidla. [8] 

Šířka vozu je „vzdálenost dvou rovin rovnoběžných s podélnou svislou rovinou vozidla a 

dotýkajících se vozidla z obou jeho stran“[9]. Do šířky se nepočítají zrcátka. Maximální 
povolená šířka osobních vozidel je 2,5 m. 

Obr. 3-4Proměnné rozměry osobního vozidla 
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3.2.4 ROZVOR  

Rozvor je „vzdálenost kolmic spuštěných na vozovku ze středů dvou kol umístěných za sebou 
na téže straně vozidla“[9]. Délka rozvoru ovlivňuje jízdní vlastnosti a projevuje se na 
komfortu za jízdy. Při najetí na nerovnost dojde k vychýlení nápravy a tlumenému přenosu 
pohybu až do prostoru pro posádku. Větší rozvor tyto pohyby zmenšuje a jízda je tak 
pohodlnější.[8] 

 

3.2.5 SVĚTLÁ VÝŠKA 

Světlou výškou se označuje „vzdálenost nejnižšího bodu na podvozku vozidla od vozovky“[9]. 

Větší světlá výška umožňuje vozu lepší průchodnost terénem. Nevýhodou je posunutí těžiště 
výše a zhoršení stability za jízdy.[8] 

 

3.2.6 VÝŠKA PŘEDNÍ HRANY 

Výška přední hrany je vzdálenost mezi základnou a hranou mezi přední částí a počátkem 
kapoty. Tento rozměr je důležitý především pro ochranu chodců při srážce s vozidlem. Výška 
přední hrany by neměla být příliš vysoká. Pokud by sahala výš než těžiště chodce, pak 
nedojde k nadzvednutí a rotaci chodce a vzniká vysoká vodorovná rychlost při uvolnění 
chodce od vozidla. Pokud je hrana příliš nízká, při střetu vzniká velký točivý impuls, 

nadzvedne se těžiště chodce a ten je pak z velké výšky vržen na kapotu.[6] 

 

3.3 MALÝ UŽITKOVÝ VŮZ 

Malé užitkové vozy jsou odvozeny od osobních automobilů. Patří do nejmenší kategorie 
užitkových automobilů. Jejich hlavní využití spočívá v přepravě nákladu.  

Konstrukce je tvořena samonosnou karoserií. V přední části se nachází prostor pro posádku a 
nejčastěji příčně uložený motor pohánějící přední nápravu. Výjimkou ovšem není ani pohon 
zadní nápravy nebo obou náprav. V zadní části vozu je nákladový prostor, který může být u 
větších vozů oddělen přepážkou od prostoru pro posádku. [10] 

Model malého užitkového vozu je vytvořen stejným způsobem jako model osobního vozu 
sestava je tvořena karoserií vozu a čtyřmi koly. Plošným modelováním je vytvořen tvar 
karoserie a doplněn objemem. Kola jsou totožná jako u osobního vozu. 
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Jelikož je konstrukce malého užitkového vozu odvozena od osobních automobilů, jsou 
proměnné rozměry modelu (Obr. 3-6) totožné jako u modelu osobního vozu. Popsané 
vlastnosti každého rozměru zůstávají platné i pro tento typ vozu. 

Obr. 3-5 Model užitkového vozidla ve třech různých rozměrových 
variantách 
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3.4 LIDSKÁ POSTAVA 

Model lidské postavy jako napodobenina lidského těla bývá nazývám figurínou. Slouží 
v případě různých simulací a testů, kde není zapotřebí použít reálnou osobu nebo to není 
možné, například z důvodu bezpečnosti. Podle účelu použití se mění kvalita zpracování, 
použité materiály a mechanismy pro pohyb jednotlivých částí, které napodobují pohyblivost 
končetin. 

 

 

Obr. 3-6 Proměnné rozměry modelu užitkového vozu 

Obr. 3-7 Model lidské postavy v jízdní pozici 
osobního vozu 
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Na obrázcích Obr. 3-7 až Obr. 3-9 jsou vyobrazeny modely lidské postavy v poloze řízení 
různých dopravních prostředků. Na modelech jsou znázorněny osy v jejichž průsečíku leží 
těžiště osoby. Červená značí osu Z, zelená je osa X, osa Y směřuje kolmo z obrazovky. 
Z obrázků vyplívá, že nejnižší těžiště má jezdec ve formuli.  

V tabulce Tab. 1-1 jsou hodnoty setrvačných momentů vzhledem k počátku, umístěného mezi 
kyčlemi. Největší momenty setrvačnosti má vzhledem k napřímené poloze jezdec ve formuli. 

Naopak v dosti skrčené poloze má jezdec na motocyklu setrvačné momenty nejmenší. Během 
průjezdů zatáčkami na motorce se poloha jezdce mění a hodnoty těžiště a setrvačných 
momentů se budou v průběhu jízdy měnit. 

Obr. 3-8 Model lidské postavy v jízdní pozici 
motocyklu 

Obr. 3-9 Model lidské postavy v jízdní pozici formule 
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Tab. 1-1 Hodnoty setrvačných momentů jízdních pozic 

Moment setrvačnosti 
vzhledem k počátku 

I0x [kg.m2] I0y [kg.m2] I0z [kg.m2] 

Osobní vůz 5,379 6,69 3,308 

Motocykl 3,504 4,448 2,941 

Formule 6,65 9,859 5,206 

 

Model lidské postavy je vytvořen jako sestava dílů. Díly představují zjednodušené části těla. 

Hlavní částí je trup, na který jsou připojeny ruce, nohy a hlava. Napojení jednotlivých 
končetin mezi sebou je realizováno napodobením reálných kloubů, včetně reálných os rotace, 
ve kterých je kloub schopný pohybu. Hustota materiálu postavy je dána průměrnou hustotou 
lidského těla, která je 1040 kg.m3.[12] 

Pro vymodelování všech končetin a trupu je použito objemové spojování profilů, které je pro 
tyto tvary ideální a zároveň poskytuje jednoduchou úpravu délek vymodelovaných částí. Pro 

vytvoření tvaru hlavy je použitý Catia modul IMA (Imagine&Shape). Jednou z možností 
tohoto nástroje je vložení základního tělesa, v tomto případě koule, jehož povrch je 

tvarovatelný řídícími body. Posunem jednotlivých bodů dochází k deformaci tělesa až do 
požadovaného tvaru. 

 

 

Obr. 3-10 Proměnné rozměry modelu 
lidské postavy 
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3.4.1 DÉLKA TRUPU 

Trup je centrální část těla bez hlavy a končetin. Skládá se na přední straně z hrudníku, břicha 
a pánve a zad na zadní straně. Délka označuje vzdálenost mezi spodní částí pánve a horní 
částí ramen.[11] 

 

3.4.2 DÉLKA PAŽE 

Paže je vrchní část horní končetiny a je tvořena pažní kostí. Délka paže je vzdálenost mezi 
ramenním kloubem a osou loketního kloubu. V ramenním kloubu je možná rotace okolo 
všech tří základních os. [11] 

 

3.4.3 DÉLKA PŘEDLOKTÍ 

Předloktí je označení části horní končetiny ležící mezi loketním kloubem a zápěstím. 
Předloktí tvoří vřetenní a loketní kost. Délkou je brána vzdálenost mezi osou loketního kloubu 

a koncem předloktí.[11] 

 

3.4.4 DÉLKA STEHNA 

Stehno je horní část dolní končetiny. Stehnem prochází stehenní kost. Délka označuje 
vzdálenost mezi středem kyčelního kloubu a osou kolenního kloubu.[11] 

 

3.4.5 DÉLKA BÉRCE 

Bérec je označení pro část dolní končetiny nacházející se mezi kolenním kloubem a 
hlezenním kloubem (kotníkem). Skelet bérce tvoří holenní a lýtková kost. Délka bérce je 
vzdálenost osy rotace kolene a konce bérce.[11] 
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4 ANALÝZA LIDSKÉ POSTAVY 

Pro získání orientačních vstupních hodnot k výpočtům těžiště a momentu setrvačnosti lidské 
postavy jsou zapotřebí data průměrných rozměrů lidského těla.  

 

4.1 ANTROPOMETRIE 

Stanovením těchto proporcí člověka se zabývá Antropometrie, jedna z výzkumných metod 
Antropologie. Je to tedy věda o člověku, zaměřená na pozorování a měření lidského těla. 
Antropometrická měření se provádějí pomocí soustavy antropometrických bodů na přesně 
daných místech na těle, určených mezinárodní dohodou. Využívá se speciálních přístrojů a 
pomůcek. Vždy se měří dostatečný počet jedinců, aby nedocházelo ke zkreslení výsledků. 

Antropometrické parametry jsou velmi využívány v průmyslové výrobě při optimalizaci 
ergonomie pracovníků. Přizpůsobení se fyziologickým a psychologickým možnostem člověka 
vede ke zvýšení efektivity práce, za vynaložení co nejmenší námahy a dosažení vysoké míry 
bezpečnosti.[14] 

 

4.2 PRŮMĚRNÉ LIDSKÉ ROZMĚRY 

Díky antropometrickým měřením různých věkových a populačních skupin jsou dostupné 
materiály o tělesných rozměrech populace. Existují rozdíly mezi hodnotami měření evropské 
populace, asijské nebo americké. 

V České republice se nejnovější výzkumy, zabývající se měřením obyvatelstva, soustředí 
především na kategorii dětí a mládeže, což je vzhledem k časové délce vývoje těla 
nedostatečné pro přehled celé populace. I u dospělých jedinců dochází postupně během života 
k tělesným změnám. Poslední systematické měření dospělé populace bylo naposledy roku 

1985, kdy docházelo k přeměřování během celostátních spartakiád. Později se výzkum 
prováděl už jenom na vojácích základní vojenské služby. 

Pro představu o průměrných hodnotách základních lidských rozměrů byly použity výsledky 
měření dospělé populace ve věku od 20 do 49 let. Tato data, zobrazená v Tab. 4-1, pocházejí 
z roku 1972 z provedených měření doc. Prokopcem. Z průběžných měření populace vyplývá, 
že průměrné lidské rozměry se v období mezi koncem druhé světové války a polovinou 80. let 
zvětšovaly. Tento trend ovšem postupně zpomaloval, proto by udávané hodnoty měly mít 
pouze malou odchylku od populace současnosti. Poslední měření, které proběhlo na našem 
území se provádělo na vojácích základní služby. Bylo zjištěno, že výška dosahovala průměrné 
hodnoty 180,0 cm a hmotnost 75,8 kg. [13] 
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Tabulka Tab. 4-2 zobrazuje rozměry ve třech sloupcích pro muže a třech sloupcích pro ženy. 

Označení každého sloupce představuje percentil rozměrů, což je statistický parametr určující 
umístění hodnoty v celkovém vzorku měřených subjektů. Hodnota 5 % znamená 5. percentil, 

tedy že 5 % populace má menší daný rozměr, než je rozměr percentilu. Sloupec označený 95 
% je 95. percentil, který vyjadřuje, že 5 % lidí má větší daný rozměr, než je rozměr percentilu. 
Průměr je označen 50 %, znázorňující 50. percentil. V ergonomii má každý z percentilů svůj 
význam, jelikož každý manipulační rozměr pracovního prostoru se musí stanovovat tak, aby 
ho byl schopen pohodlně využívat každý člověk nezávisle na jeho rozměrech.[15] 

 

4.3 ANATOMICKÉ ROZDÍLY MEZI MUŽEM A ŽENOU 

Rozdíly v anatomii muže a ženy jsou patrné na první pohled. Hodnoty v tabulce jenom 

potvrzují, že muži jsou obecně vyšší a také mají větší hmotnost. Na celkový podíl hmotnosti 
mají muži větší poměr svalové hmoty. Ženy mají z důvodu odlišnosti postavy přirozeně větší 
podíl tuku. Délka končetin je u žen průměrně menší. Vývoj tělesného skeletu je u žen 
rychlejší a vyvinut bývá už ve věku 17 až 19 let, zatímco u mužů probíhá vývoj až do věku 22 

let.[16] 

Tab. 4-2 Hodnoty tělesných rozměrů [14] 
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5 SOUŘADNÝ SYSTÉM 

 

5.1 KARTÉZSKÝ SOUŘADNÝ SYSTÉM 

Kartézský souřadný systém, nebo také pravoúhlý systém je nejjednodušší soustavou 
souřadnic. Je tvořen průmětem třech hlavních přímek, které jsou na sebe kolmé. Přímky tvoří 
hlavní osy, nejčastěji označované x, y, z. Souřadnice každého obecného bodu jsou vzdálenosti 
od vzájemně kolmých rovin a jsou znázorněny pomocí třech jednotkových vektorů [i, j, k]. 
Počátek systému se nachází v průmětu navzájem kolmých hlavních os a jeho souřadnice jsou 
tudíž [0, 0, 0]. [17] 

 

5.2 TRANSFORMACE SOUŘADNÉHO SYSTÉMU 

Geometrické transformace je možné dělit na lineární a nelineární. Lineární zahrnují operace 
jako je otáčení, posunutí, změna měřítka a zkosení. Nelineární slouží ke složitějším změnám 
tvaru objektů. Každý bod objektu je popsán svými souřadnicemi, které jsou vztažené 
k souřadnicovému systému. Aplikací geometrických transformací na tyto souřadnice dojde ke 
změně polohy nebo tvaru objektu. Další možností využití transformací je v soustavách 
objektů, kde každý objekt s vlastním lokálním souřadným systémem, ležící v prostoru, je 

vztažený ke hlavnímu globálním souřadnému systému soustavy. Pomocí transformací objekty 
mění svoji polohu vůči globálnímu systému nebo vůči ostatním objektům soustavy. 

Při výpočtu transformací se pro zjednodušení využívá homogenních souřadnic. Princip 

spočívá v přidání jedné souřadnice ke klasickým kartézským souřadnicím. Příkladem pro 
znázornění může být středový bod objektu P. V kartézských souřadnicích bude mít bod P 
souřadnice [x, y, z], po převodu do homogenních souřadnic to bude [x, y, z, w], kde w je 

nazýváno váhou bodu a obvykle má hodnotu 1. Takto je možné, oproti nehomogenním 

Obr. 5-1 Zobrazení bodu A v trojrozměrném kartézském 
souřadném systému [18] 
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souřadnicím, provádět nejčastější lineární transformace jedinou maticí. Další výhodou, 

plynoucí z použití jedné matice, je skládání transformací, které se provede pouhým 
násobením matic. Při tomto postupném sledu transformací záleží na pořadí, tím pádem záleží i 
na pořadí násobení matic. Do složené transformace se tedy musí matice přidávat zleva. [17] 

 

5.3 TRANSFORMAČNÍ MATICE 

Při výpočtech těžiště lidské postavy jsou použity lineární operace otáčení a posunutí. Pro tyto 
operace jsou použity následující matice transformací v trojrozměrném prostoru. Souřadnice 
jsou homogenní. 

Matice rotace kolem osy y 

Ry = ( cos(𝜃) 00 1 sin(𝜃) 00 0−sin(𝜃) 00 0 cos(𝜃) 00 0), (1)  

kde 𝜃 je úhel natočení okolo osy y. 

Matice rotace kolem osy x 

R𝑥 = (1 00 cos(𝜃) 0 0−sin(𝜃) 00  sin(𝜃)0 0 cos(𝜃) 00 0 ), (2)  

kde 𝜃 je úhel natočení okolo osy x. 

Matice rotace kolem osy z 

R𝑧 = (cos(𝜃) −sin(𝜃)sin(𝜃) cos(𝜃) 0 00 00        00        0 1 00 0), (3)  

kde 𝜃 je úhel natočení okolo osy z. 

Matice posunutí ve třech osách x, y, z. 

D = (1 00 1 0 d𝑥0 d𝑦0 00 0 1 d𝑧0 1 ), (4)  

kde d je vzdálenost posunutí a index určuje osu ve které je posunutí prováděno. [19] 
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6 VÝPOČET PARAMETRŮ LIDSKÉ POSTAVY  

 

6.1 VÝPOČET POLOHY TĚŽIŠTĚ 

Těžiště je bod tělesa umístěného v homogenním tíhovém poli. V tomto bodě se těleso 
z pohledu tíhy chová tak, jako by v něm byla soustředěna veškerá hmotnost tělesa. Vyjadřuje 

jí výsledná tíhová síla, která působí v tomto bodě bez ohledu na orientaci tělesa. Tíhová síla 
leží na přímce nazývané těžnice. Těžiště je možné popsat také jako bod, ve kterém je nulový 
výsledný moment působících tíhových sil. Těžiště může ležet i mimo těleso, to je ovlivněno 

tvarem a rozložením hustoty tělesa. Znalost polohy těžiště hraje velikou roli při řešení úloh 
statiky a dynamiky tělesa.  

Výpočet polohového vektoru těžiště se provede podle vzorce: 

𝑟𝑇 = ∑ 𝑟𝐾𝑚𝐾𝐾 𝑚 , (5)  

kde 𝑟𝐾 je poloha těžiště K-té části, 𝑚𝐾 je hmotnost K-té části a m celková hmotnost všech 
částí. Za polohový vektor jsou pak dosazovány jednotlivé souřadnice x, y, z. 

U modelu figuríny je uvažováno rovnoměrné rozložení hmoty, tím pádem je hustota 
konstantní. Z důvodu složitosti tvarů částí figuríny jsou použity souřadnice těžiště každé části 
vypočítané softwarem. [20] 

 

6.2 VÝPOČET MOMENTU SETRVAČNOSTI 

Moment setrvačnosti definuje rotační setrvačné vlastnosti tělesa. Čím je vzdálenost hmoty 
tělesa od osy rotace větší, tím se moment setrvačnosti zvětšuje. Těleso může mít v závislosti 
na jeho tvaru v každé ose rotace jiný moment setrvačnosti, přičemž nejnižší hodnoty dosahuje 
v osách rotace procházejících těžištěm. 

Výpočet momentu setrvačnosti hmotného bodu o hmotnosti m provedeme pomocí vzorce 𝐽 = 𝑚. 𝑟2, (6)  

kde r je vzdálenost bodu od osy rotace.  

Pro širší využití je použitelnější výpočet setrvačného momentu obecného tělesa se spojitě 
rozloženou hustotou 𝐽 = ∫ 𝑟2𝑑𝑚, (7)  

kde r je vzdálenost elementu dm od osy rotace. Často je integrace hmotností nahrazována 
součinem hustoty a integrace přes objem tělesa. 

Pro volbu rotační osy tělesa existuje nekonečně mnoho možností. Nutnost často obtížně 
přepočítávat moment setrvačnosti integrací přes objem tělesa při změně osy rotace, nahrazuje 
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Steinerova věta, která je podstatně jednodušší. Steinerova věta umožňuje vypočítat moment 

setrvačnosti pomocí jiné rovnoběžné osy rotace, pro kterou je již moment setrvačnosti známý. 
Vztah pro výpočet momentu setrvačnosti obecného tělesa vzhledem k ose rotace procházející 
těžištěm a rovnoběžné ose je  𝐽𝐴, = 𝑚𝑎2  + 𝐽𝑇 , (8)  

kde m je hmotnost tělesa, a je vzdálenost mezi osami a 𝐽𝑇  moment setrvačnosti osy 
procházející těžištěm. Vždy musí platit, že  𝐽𝐴 ≥ 𝐽𝑇. [20] 

 

6.3 TVORBA ALGORITMU 

Algoritmus má za úkol vypočítat aktuální těžiště a moment setrvačnosti k těžišti a počátku 
umístěnému mezi kyčlemi, v závislosti na úhlu natočení jednotlivých částí těla. 

Algoritmus začíná výpočtem těžiště postavy. Lokální těžiště jednotlivých částí těla jsou 
získána z CAD systému. Použitím transformačních matic se získá aktuální hodnota polohy 
těžiště každé části. Například při výpočtu těžiště ruky se začíná v rameni ruky. 

Transformačními maticemi natočení transformujeme globální hodnotu souřadného systému 

ramene o natočení v ose y a x. Následuje posunutí z ramene do místa lokálního těžiště paže a 

výsledkem je globální hodnota těžiště paže. Posunutím z ramene o délku paže dojde 
k přesunutí do polohy lokte, kde se provede další rotace v ose y. Posunem z lokte do místa 
lokálního těžiště předloktí se získá aktuální globální poloha těžiště předloktí. Výsledný 
polohový vektor těžiště je vypočítán pomocí rovnice (5) z polohových vektorů těžišť všech 
částí těla. 

Pro získání hodnot setrvačných momentů se použijí hodnoty momentů setrvačnosti 
jednotlivých částí těla, které se pomocí Steinerovy věty (8) přepočítají na celkový moment 

setrvačnosti postavy. Výpočet se liší pro hodnotu momentu setrvačnosti k počátku a k těžišti 
tím, že se dosazuje jiná meziosová vzdálenost. Nevýhoda spočívá v nutnosti editace hodnot 

setrvačných momentů těch částí těla, u kterých dojde k natočení, protože vlivem rotace dojde 
ke změně hodnot setrvačných momentů pro jednotlivé osy. 
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7 EXPORT MODELU 

Při exportu modelu do STL formátu je žádoucí vhodná rovnováha mezi kvalitou modelu a 
velikostí souboru. 

 

7.1 STL FORMÁT 

STL formát je jedním z mnoha neutrálních formátů souborů, který ukládá informace o 3D 
modelu. Popisuje pouze geometrii povrchu, nikoli informace definující různé materiály, 
barvy, textury a další vlastnosti.  

Byl vytvořen firmou 3D systems jako výchozí formát trojrozměrných modelů pro výrobní 
zařízení rapid prototyping. Díky tomu bylo možné použít libovolný CAD software pro návrh 
součásti, bez ohledu na to, zda bude kompatibilní se zařízením pro výrobu.  Zkratka STL 

pochází z názvu jedné metody výrobního procesu rapid prototyping STereoLithography. 

Povrch modelu je znázorněn pomocí malých trojúhelníků, takzvaných faset. Každá faseta je 
popsána kolmým směrem a třemi body, které určují vrcholy trojúhelníku. V jakémkoli 
binárním nebo ASCII formátu je tedy STL soubor pouze výpisem souřadnic každého vrcholu 

trojúhelníků v kombinaci s normálou povrchu a vektorem kolmým na plochu povrchu.  

Počet trojúhelníků, tvořících model, závisí na tvaru a na zvolené kvalitě formátu při exportu. 
Každý CAD software umožňuje nastavení přípustné odchylky mezi plochou trojúhelníku a 
povrchem součásti. Největší vychýlení vzniká u kruhových a zaoblených ploch. [21] 

 

7.2 KVALITA EXPORTU STL 

Při exportu modelu do formátu STL si uživatel volí kvalitu, podle které bude model převeden 
na trojúhelníkovou síť. Nastavuje se maximální možná odchylka povrchů, která je zobrazena 

na Obr. 7-1. Rozmezí nastavení se pohybuje od nejhrubšího 1 mm až po nejhladší 0.01 mm. 
Při exportu vytvořených modelů se ukázalo, že vzhledem k velikosti rozměrů modelů ani 

Obr. 7-1 Ukázka zjednodušení kruhové plochy [21] 
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největší zvolená odchylka zásadně neovlivňuje hladkost modelů, ale místy je vychýlení 
viditelné viz. Obr. 7-3. Při exportu modelů malých rozměrů by to ovšem mohl být problém, 
proto je nutné věnovat nastavení pozornost. 

Nastavení kvality má zásadní vliv na velikost souboru, která se může lišit až několikanásobně. 
Pokud je model tvořen převážně rotačními prvky, bude v porovnání s rovinami vytvořena 
mnohem hustější síť trojúhelníků a velikost souboru tím také značně narůstá. Příkladem může 
posloužit soubor modelu karoserie osobního vozu, který má při stejném nastavení kvality 
zhruba pětkrát menší velikost než soubor kola vozidla. 

Komplikace nastává, pokud chce uživatel exportovat do formátu STL sestavu dílů. Exportovat 
lze pouze samostatné díly. K tomu slouží nástroj nacházející se v softwaru Catia, který ze 
sestavy dílů vygeneruje díl, ten je pak možné jednoduše uložit do STL formátu.  

   

 

Obr. 7-2 Trojúhelníková síť STL modelu osobního vozu. Vlevo odchylka 0,1 mm, vpravo 1 mm. 

Obr. 7-3 Vyplněná trojúhelníková síť STL modelu osobního vozu. Vlevo odchylka 0,1 mm, vpravo 1 
mm. 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo vytvořit parametrický model osobního vozu, malého užitkového vozu, 
motocyklu a lidské postavy. Tyto modely byly vytvořeny v softwaru Catia V5. Pomocí 
tabulky u každého modelu, která obsahuje základní proměnné rozměry, uživatel rychle 
provede požadovanou úpravu rozměrů modelu.  

Dalším cílem bylo vytvoření algoritmu pro výpočet těžiště a momentu setrvačnosti lidské 
postavy v závislosti na natočení jednotlivých částí těla. Tento algoritmus byl zpracován 
v programu Matlab. Uživatel si zde pohodlně volí úhly natočení končetin a výsledkem je 
aktuální poloha těžiště postavy a setrvačný moment k těžišti postavy a počátku souřadnic, 
který je umístěn ve středu pánve.  

Na začátku práce je shrnuto základní rozdělení a popis tvorby parametrických modelů. Dále je 
pak každý vytvořený model vozidla s jeho proměnnými rozměry popsán a jsou uvedeny 

vlastnosti, které ovlivní změna rozměru. Na model lidské postavy navazuje kapitola o 
průměrných lidských rozměrech české populace. Tyto rozměry jsou aplikovány na model 
lidské postavy a pomocí získaných dat o těžišti a momentech setrvačnosti je vytvořen 
algoritmus pro výpočet parametrů lidské postavy. Další obsah práce se věnuje popisu 

souřadného systému a jeho transformací, výpočtům těžiště a setrvačných momentů použitých 
v algoritmu pro výpočet parametrů postavy. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

CAD  Computer Aided Design 

CAE  Computer Aided Engineering 

CAM  Computer Aided Manufacturing 

D [mm] Transformační matice posunutí dx [mm] Vzdálenost posunutí v ose x dy [mm] Vzdálenost posunutí v ose y dz [mm] Vzdálenost posunutí v ose z 𝐽𝐴 [kg∙ m2] Moment setrvačnosti obecného tělesa  𝐽𝑇  [kg∙ m2] Moment setrvačnosti osy procházející těžištěm 𝐽 [kg∙ m2] Moment setrvačnosti hmotného bodu 

m [kg] Hmotnost všech částí 𝑚 [kg] Hmotnost hmotného bodu 𝑚𝐾 [kg] Hmotnost K-té části Rx [mm] Transformační matice rotace okolo osy x Ry [mm] Transformační matice rotace okolo osy y Rz [mm] Transformační matice rotace okolo osy z 𝑟𝐾 [mm] Polohový vektor K-té části 𝑟𝑇 [mm] Polohový vektor těžiště 

r [mm] Vzdálenost bodu od osy rotace 
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SEZNAM PŘÍLOH 

SEZNAM PŘÍLOH 

Elektronické přílohy: 

osobni_vuz.CATpart -Karoserie osobního vozu 

osobni_vuz.CATproduct -Sestava osobního vozu 

kolo-alfa.CATpart -Model kola 

uzitkovy_vuz.CATproduct -Sestava užitkového vozu 

Part2.CATpart -Karoserie užitkového vozu 

Ram1.3.CATpart -Model rámu motocyklu 

vidle.CATpart -Model přední vidlice 

kyvka.CATpart -Model kyvné vidlice 

kolo-zadni.CATpart -Model zadního kola 

kolo-predni.CATpart -Model předního kola 

motocykl.CATproduct -Sestava motocyklu 

hlava.CATpart -Model hlavy 

trup.CATpart -Model trupu 

paze.CATpart -Model paže 

predlokti.CATpart -Model předloktí 

stehno.CATpart -Model stehna 

lytko.CATpart -Model bérce 

clovek.CATproduct -Model lidské postavy 

Figurína_.xls -Tabulka lidské postavy 

osobní_vuz.xls -Tabulka osobního vozu 

Uzitkovy_vuz.xls -Tabulka užitkového vozu 

motocykl1.xls -Tabulka motocyklu 

postava.mlx -Program výpočtu parametrů v matlabu 

 


