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ABSTRAKT 
Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce ¼ modelu vozidla pro testy tlumičů 

vozidel, kterým lze simulovat reálné zavěšení kola vozidla (do maximální hmotnosti 

automobilu 1 970 kg) i tzv. lineární závěs kola. K dimenzování a odvození základních 

parametrů zařízení slouží lineární matematický model ¼ vozidla se 2 DOF (Degrees Of 

Freedom) a data z rešerše.  

Práce obsahuje popis lineárního matematického modelu a jeho výstupů (zrychlení odpružené 

hmoty a síly působící na odpruženou hmotu), popis navržené konstrukce, popisy 

provedených simulací (statická, modální a harmonická analýza v prostředí softwaru ANSYS 

Workbench 2020 R2) a koncepční návrh úprav navržené konstrukce za účelem dalšího 

možného využití k testování jízdních kol.    

 

KLÍČOVÁ SLOVA  
¼ model vozidla, odpružená hmota, neodpružená hmota, lineární matematický model ¼ 

vozidla se 2 DOF 

 

ABSTRACT 
This thesis deals by the design of 1/4 car model for testing vehicle dampers, which can be 

used to simulate the real suspension of a vehicle wheel (up to a maximum car weight  

of 1,970 kg) and the so-called linear wheel suspension. A linear mathematical 1/4 car model 

with 2 DOF (Degrees Of Freedom) and data from literature search are used to design and 

derive the basic parameters of the device. 

The thesis contains a description of the linear mathematical model and its outputs 

(acceleration of the sprung mass and forces acting on the sprung mass), description  

of designed device, descriptions of created simulations (static, modal and harmonic analysis 

in ANSYS Workbench 2020 R2) and conceptual design of the modifications this device  

for another possible use for testing of bicycles. 

 

KEYWORDS 
 

¼ car model (quarter car test rig), sprung mass, unsprung mass, linear mathematical model 

of quarter car with 2 DOF 
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1 ÚVOD 

Při vývoji různých komponent odpružení vozidla je nutné před zahájením jízdních zkoušek 

otestovat správnost konstrukčního návrhu, funkčnost jednotlivých komponent, funkci řídící 

elektroniky, jejího softwaru a na základě výsledku testů následně provést úpravy testovaných 

komponent. Výhodné je provedení těchto testů v laboratorních podmínkách  

na zařízení, které by bylo schopno opakovaně a dostatečně přesně reprodukovat jednotlivé 

testy, které se v ideálním případě blíží podmínkám reálného provozu. K tomuto účelu velmi 

dobře slouží tzv. ¼ model vozidla, viz Obr. 1-1. Ten se skládá, při určitém zjednodušení,  

z jednoho kola vozidla (neodpružené hmoty), které je pomocí ramen závěsu, pružiny  

a tlumiče připevněno k ¼ hmotnosti vozidla (odpružené hmotě). K simulaci terénních 

nerovností pak slouží lineární aktuátor nebo jiné zařízení. Po otestování daných komponent 

na ¼ modelu vozidla je následně přistoupeno k jízdním zkouškám na reálném vozidle, které 

jsou poté výrazně méně časově a finančně náročné díky výše popsaným laboratorním testům. 

Na Ústavu konstruování VUT FSI jsou vyvíjeny semiaktivní algoritmy pro řízení tlumičů  

a speciální MR (Magnetoreologické) tlumiče, u kterých velmi záleží na rychlosti odezvy. 

Správné odladění MR tlumičů (hardwaru) a algoritmů je zapotřebí testovat při identických 

podmínkách. Pro provedení těchto dílčích měření je nutné vyvinout testovací zařízení  

(¼ model vozidla), které umožní provedení takových měření za potřebných podmínek. 

Hlavním cílem této práce je tedy návrh konstrukce ¼ modelu vozidla pro testy tlumičů, 

kterým lze simulovat reálné zavěšení kola vozidla. Návrh bude vycházet z průzkumu 

různých již existujících konstrukcí ¼ modelů vozidla. Navržená konstrukce  

by měla být dostatečně variabilní, aby umožňovala změny dílčích parametrů a jednotlivých 

komponent. Daná konstrukce by měla rovněž umožňovat změnu typu závěsu kol včetně 

lineárního závěsu kola se 2 DOF (Degrees Of Freedom).  

 

Obr. 1-1 ¼ model vozidla. 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

2.1 Komplexní testovací zařízení 

Na Obr. 2-1 je testovací zařízení (tzv. Four-post rig) zkonstruované na Brescia University 

[1]. Jedná se o typ komplexního testovacího zařízení umožňujícího vyhodnotit chování celé 

konstrukce včetně jednotlivých komponent odpružení vozidla.  

Zařízení se skládá ze čtyř lineárních aktuátorů (servohydraulických válců), které současně 

zajišťují simulaci profilu vozovky a mohou být řízeny signálem v rozsahu frekvencí  

od 0 do 100 Hz. Aktuátory jsou připevněny na litinové základní desce, která je izolována od 

podlahy šesti pneumatickými pružinami. Každý lineární aktuátor je vybaven LVDT (Linear 

Variable Differential Transformer) snímačem posuvu umístěném na jeho pístnici, kromě 

toho je i testované vozidlo (v tomto případě Citroen Xsara Break 2.0 HDI) vhodně vybaveno 

různými typy snímačů pro snímání polohy a zrychlení (např. čtyřmi kapacitními 

akcelerometry umístěnými na každém kole, kapacitním akcelerometrem umístěným blízko 

těžiště vozidla apod.). Sběr dat a chod zařízení zajišťuje počítačový systém. 

 

Obr. 2-1 Komplexní testovací zařízení (tzv. Four-post rig) [1]. 

Zařízení umožňuje velmi dobře napodobit podmínky reálného provozu, rovněž dokáže 

simulovat reakce vozidla při brzdění, zrychlení a zatáčení. Určitým problémem je 

skutečnost, že konstrukce tohoto typu jsou konstrukčně i provozně složité a nákladné. 



 

 

13 

2.2 ¼ model vozidla 

Vysokým nákladům a složitosti systému popsaného v předchozí kapitole se lze vyhnout 

použitím jednodušších testovacích zařízení, jakým je například ¼ model vozidla.  

Toto zařízení modeluje vertikální dynamiku vozidla, která se soustředí pouze na jedno kolo  

a systém jeho odpružení. Vozidlo je v podstatě rozděleno na čtyři části, jednotlivé části tvoří 

samostatné ¼ modely vozidla, které zanedbávají vzájemnou interakci. Tato skutečnost 

výrazně snižuje složitost celé konstrukce, potřebného vybavení a chápání celého problému, 

avšak v některých případech mohou výsledky provedených testů dosáhnout nižší míry 

přesnosti.  

Na základě rozboru níže popsaných konstrukcí lze navrhnout jako jedno z možných dělení 

následující schéma konstrukčních řešení ¼ modelů vozidla. 

 

Obr. 2-2 Schéma konstrukčních řešení ¼ modelů vozidla 

Rozdíly některých koncepčních řešení ¼ modelů vozidel popsaných níže, jasně plynou  

ze schématu konstrukčních řešení, viz Obr. 2-2. Popsané ¼ modely vozidel se liší zejména 

ve vedení odpružené hmoty, pohonu kola (v případě ¼ modelu vozidla s točícím se kolem), 

způsobu simulace profilu vozovky a typu zavěšení kola.  

Vedení odpružené hmoty je realizováno několika způsoby. Nejčastěji je odpružená hmota 

vedena vertikálním lineárním vedením např. pomocí kolejnicového lineárního vedení,  

viz kapitoly 2.3, 2.7 a 2.8. Některé konstrukce nahrazují lineární vedení pantografem  

s dostatečně dlouhými rameny, která vedou odpruženou hmotu přibližně stejně jako 

vertikální lineární vedení, viz kapitola 2.4.   
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Část konstrukcí pracuje s točícím se kolem, které je poháněno rotujícím válcem nebo válci 

(jeden z válců bývá hnací a druhý volně otočný), viz kapitola 2.9. Válce zajišťují pouze 

pohon kola, nikoli simulaci profilu vozovky, viz Obr. 2-3 a). Některé konstrukce roztáčejí 

pomocí řemenového převodu přímo náboj kola (viz kapitola 2.5) a volně otočné válce 

zajišťují pouze jeho otočné podepření, viz Obr. 2-3 b). Jiné konstrukce zajišťují pohon kola 

rotujícím diskem (viz kapitola 2.8), který je zároveň používán pro simulaci profilu vozovky 

(díky tvaru obvodu disku), viz Obr. 2-3 c).  

 

 

Obr. 2-3 Pohon kola u ¼ modelů vozidla s točícím se kolem; a) Kolo je poháněno hnacím válcem,  

b) Kolo je poháněno řemenovým převodem přes náboj kola a c) Kolo je poháněno rotujícím 

diskem. 
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Simulaci profilu vozovky zajišťuje buď přímo rotující disk (viz kapitola 2.8), nebo nějaký 

typ vačkového/klikového mechanismu (viz kapitola 2.7), nejčastěji však lineární aktuátor 

což je buď pohybový šroub natáčený elektromotorem (viz kapitola 2.5), pneumatický  

(viz kapitoly 2.3, 2.6 a 2.9) nebo hydraulický válec (viz kapitoly 2.3 a 2.4).  

Jednoduché konstrukce nejčastěji vedou kolo v nějakém vertikálním lineárním závěsu  

(viz kapitoly 2.5, 2.6 a 2.9). Propracované konstrukce pracují již s poměrně přesným 

modelem reálného závěsu kola (viz kapitoly 2.3, 2.4 a 2.7.), případně přibližně napodobují 

kinematiku běžného závěsu kola, viz kapitola 2.8. 

2.3 ¼ model vozidla s lineárním vedením odpružené hmoty, 

netočivým kolem a lineárním hydraulickým nebo 

pneumatickým aktuátorem 

Na Obr. 2-4 je ¼ model vozidla (model mechanismu zavěšení předního kola Porsche 996) 

zkonstruovaný na Virginia Polytechnic Institute and State University [2].  

 

Obr. 2-4 ¼ model vozidla zkonstruovaný na Virginia Polytechnic Institute and State University [2]. 
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Základní deska je pomocí epoxidové pryskyřice a čtyř kotev (každá v jednom rohu základní 

desky) pevně upevněna k betonové podlaze. Základní deska je litinová se zesílenou žebrovou 

strukturou na spodní straně, s obrobenou vrchní plochou a T-drážkami, které slouží 

k upevnění nosného rámu, hydraulického válce a jeho pohonu, viz Obr. 2-5. Nosný rám je 

svařenec s obrobenou přední stěnou, je svařen z tenkostěnných profilů čtvercového průřezu 

100 x 100 mm a tloušťce stěny 10 mm. Hmotnost nosného rámu je cca 680 kg. Rozměry 

nosného rámu jsou cca 2100 x 1050 x 700 mm. Na přední stěně nosného rámu jsou 

přišroubována kolejnicová lineární vedení se čtyřmi vozíky s vnitřním oběhem kuliček 

(vedení odpružené hmoty). Na těchto vozících se vertikálně pohybuje tuhá posuvná deska 

vyrobená z důvodu úspory hmotnosti z hliníkové slitiny. Na posuvnou desku je 

přišroubována tenká ocelová adaptérová deska, k té se připevňují různé typy závěsů kola. 

Dodatečná závaží jsou zavěšena na posuvnou desku z druhé strany proti adaptérové desce, 

viz Obr. 2-6. Kolo s pneumatikou leží na plochém nástavci hydraulického válce, který 

zajišťuje simulaci profilu vozovky. Ovládání hydraulického válce je zajištěno hydraulickým 

systémem vyráběným společností MTS Systems Corporation.  

 

Výhody: 

• Na adaptérovou desku lze přišroubovat nejrůznější modely zavěšení kol včetně 

lineárního. 

• Základní deska s T-drážkami (viz Obr. 2-5) umožňuje měnit celkovou dispozici,  

tj. vkládat adaptéry pod nosný rám, pod hydraulický válec, měnit jejich vzájemnou 

polohu.  

• Masivní základní deska, nosný rám atd. zajišťují tuhou konstrukci, jejíž deformace 

neovlivňují měření. 

• Kolejnicové lineární vedení zajišťují tuhé, přesné uložení s minimálním odporem  

proti pohybu posuvné desky. 

• Použitý hydraulický válec snáší boční zatížení, způsobené boční silou vzniklou 

v kontaktní ploše mezi pneumatikou a plochým nástavcem hydraulického válce. 
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Obr. 2-5 T-drážky základní desky a způsob upnutí součástí testovacího zařízení [2]. 

Nevýhody: 

• Posuvná deska vyrobená z hliníkové slitiny by mohla mít nižší životnost. 

• Dodatečné závaží umístěné až na zadní straně posuvné desky (viz Obr. 2-6) 

prodlužuje rameno sil, kterými hydraulický válec překonává tíhu a setrvačné účinky 

těchto posuvných hmot vzniklými momenty sil budou dynamicky zatěžovány vozíky 

kolejnicového lineárního vedení. 

 

 

Obr. 2-6 CAD model odpružené hmoty a zavěšení kola [2]. 
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Na Obr. 2-7 je ¼ model vozidla (s modelem zavěšení předního kola McPherson) 

zkonstruovaný na The University of Bologna [3]. Konstrukce tohoto ¼ modelu vozidla je 

velmi podobná (téměř totožná) s konstrukcí ¼ modelu vozidla zkonstruovaného  

na Virginia Polytechnic Institute and State University, které je popsáno výše, viz Obr. 2-4. 

Zařízení se skládá ze základové desky s T-drážkami, které slouží k upevnění nosného rámu, 

hydraulického válce a jeho pohonu. Nosný rám je svařen z tenkostěnných profilů 

čtvercového průřezu 100 x 100 mm a tloušťce stěny 10 mm. Hmotnost nosného rámu je cca 

450 kg. Rozměry nosného rámu jsou 1700 x 800 x 700 mm. Na nosném rámu jsou 

přišroubována kolejnicová lineární vedení s vozíky s vnitřním oběhem kuliček, jenž zajišťují 

pohyb v tomto případě rovnou adaptérové desky ve vertikálním směru. Adaptérová deska je 

vyrobena z hliníkové slitiny a umožňuje připevnění různých typů závěsů kol.  

Simulace profilu vozovky, stejně jako u předchozího typu, je zajištěna hydraulickým 

válcem.  

 

Obr. 2-7 ¼ model vozidla zkonstruovaný na The University of Bologna [3]. 

Na Obr. 2-8 je ¼ model vozidla (model mechanismu zavěšení předního kola TATA Nano) 

zkonstruovaný na Pravara Rural Engineering College Loni [4].  
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Obr. 2-8 ¼ model vozidla zkonstruovaný na Pravara Rural Engineering College Loni [4]. 

Rám celého zařízení je svařenec, který se skládá ze dvou hlavních částí, vertikálního nosného 

rámu a horizontálního rámu základní desky, viz Obr. 2-9. Nosný rám i základní deska jsou 

svařence z U profilů (ISLC 125 C). Na přední stěně nosného rámu jsou připevněny vodící 

tyče. Tyto vodící tyče umožňují vertikální pohyb tuhého posuvného rámu (odpružené 

hmoty), rovněž svařeného z U profilů, který umožňuje připevnění různých typů závěsů kol  

a dodatečných závaží, viz Obr. 2-8. Vodící tyče spolu s kluznými pouzdry jsou před každým 

měřením mazány olejem, pro zajištění plynulého pohybu posuvného rámu.  

Kolo s pneumatikou leží na plochém nástavci pneumatického válce, který zajišťuje simulaci 

profilu vozovky. Pneumatický válec je součástí tuhého pomocného rámu  

(svařenec z U profilů), který je součástí základní desky. Pohon pneumatického válce je 

zajištěn vzduchovým kompresorem s tlaky pohybujícími se kolem 12 barů. 

 

Výhody: 

• Na posuvný rám lze opět přišroubovat nejrůznější modely zavěšení kol včetně 

lineárního, stejně jako na adaptérovou desku u předchozích dvou zařízení.  

• Robustní rám zajišťuje tuhou konstrukci, jehož deformace neovlivňují měření,  

viz Obr. 2-9. 
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• Tuhý pomocný rám, který je součástí základní desky, v níž je umístěn pneumatický 

válec, zvyšuje jeho odolnost vůči boční síle, která může vzniknout  

ve stykové ploše mezi pneumatikou a plochým nástavcem pneumatického válce. 

Nevýhody: 

• Kluzná pouzdra na vodících tyčích sice zajišťují poměrně přesné uložení, ale mohou 

klást určitý odpor proti pohybu posuvného rámu, což by mohlo ovlivnit měření. 

Rovněž mohou být problémy s tuhostí samotných vodících tyčí. 

• Robustní tuhá konstrukce s pneumatickým válcem umožňuje omezenou změnu 

dispozice jednotlivých komponent v porovnání se základní deskou s T drážkami. 

• Dodatečná závaží budou pravděpodobně umístěna přímo na posuvnou desku.  

To bude mít vliv, jako u předchozích dvou zařízení, na prodlužení ramene sil, 

kterými pneumatický válec překonává tíhu a setrvačné účinky těchto posuvných 

hmot. Vzniklými momenty sil budou dynamicky zatěžována kluzná pouzdra  

a prohýbány vodící tyče. 

 

 

Obr. 2-9 Rám ¼ modelu vozidla zkonstruovaný na Pravara Rural Engineering College Loni [4]. 
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2.4 ¼ model vozidla s vedením odpružené hmoty pomocí 

pantografu, netočivým kolem a lineárním hydraulickým 

aktuátorem 

Na Obr. 2-10 je ¼ model vozidla, zkonstruovaný na Technical University of Munich.  

Zařízení je navrženo pro testování závěsu kola BMW řady 7 (modelový rok 2009) [5, 6]. 

Toto zařízení je namontováno na základní ocelové desce s T-drážkami. Na základní desku 

je přišroubován nosný rám a hydraulický válec, uložený v pomocném rámu s dodatečným 

vedením pístnice, jenž zajištuje simulaci profilu vozovky. Nosný rám je na přední stěně 

opatřen vyfrézovanými T-drážkami. Vedení odpružené hmoty zajišťuje paralelní vodící 

systém (pantograf), připevněný k přední stěně nosného rámu. Pantograf je postaven  

z hliníkových profilů. Pro uchycení modelu reálného závěsu kola a dodatečných závaží 

slouží rámová konstrukce.  

 

Obr. 2-10 ¼ model vozidla zkonstruovaný na Technical University of Munich [6]. 

Výhody: 

• Díky využití dílů s T-drážkami a při vhodné konstrukci rámu pro uchycení modelu 

závěsu kola lze dosáhnout dostatečné univerzálnosti zkušebního zařízení. 

• Konstrukce pantografu klade minimální odpor vertikálnímu pohybu odpružené 

hmoty. 

• Dodatečná závaží jsou na horní straně rámové konstrukce, takže těžiště ¼ modelu je 

posunuto k ose hydraulického válce, což zmenšuje síly namáhající pantograf. 

• Pomocný rám s dodatečným vedením pístnice, ve kterém je uložen hydraulický 

válec, zajišťuje jeho odolnost vůči boční síle, která může vzniknout ve stykové ploše 

mezi pneumatikou a plochým nástavcem hydraulického válce. 

Nevýhody: 

• Ramena pantografu mají takovou délku, aby se kruhová dráha jejich konců blížila 

přímému vertikálnímu posunu, což vede k větším rozměrům konstrukce a může vést 

k problémům s její tuhostí. 
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2.5 ¼ model vozidla s lineárním vedením odpružené hmoty, 

poháněným nábojem kola a lineárním šroubovým 

aktuátorem 

Na Obr. 2-11 je ¼ model vozidla zkonstruovaný na Hashemite University, Mechatronics 

Engineering [7].  

Toto zařízení se skládá ze dvou posuvných částí. Horní část je ocelová deska,  

která představuje odpruženou hmotu vozidla. Ta je přes tlumič a pružinu opřena o dolní část,  

tj. konstrukci s kolem vozidla. Obě části jsou vedeny pomocí čtyř vodících tyčí.  Vodící tyče 

jsou vyrobeny z nerezové oceli a jsou chromované pro snížení tření.  Vodící tyče jsou 

uloženy v nosném rámu kompaktních rozměrů opatřeném malými kolečky pro usnadnění 

transportu celého zařízení. Pohon náboje kola je zajištěn elektromotorem a řemenovým 

převodem, viz Obr. 2-12. Řemenový převod je tvořen tzv. nůžkovým mechanismem  

(viz Obr. 2-12), který umožňuje pohon náboje kola, aniž by bránil jeho vertikálnímu pohybu. 

Kolo se přes dva válce opírá o lineární aktuátor, což je elektromotorem 

poháněný/nastavovaný pohybový šroub, zajišťující vertikální pohyb kola a simulaci profilu 

vozovky, viz Obr. 2-12. 

 

Obr. 2-11 ¼ model vozidla zkonstruovaný na Hashemite University, Mechatronics Engineering [7]. 
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Obr. 2-12 Pohon kola a lineární aktuátor [7]. 

Výhody: 

• Jednoduché konstrukční řešení, což se pravděpodobně příznivě odrazí  

i v pořizovacích nákladech.  

Nevýhody: 

• Elektromotorem poháněný/nastavovaný pohybový šroub zajišťující vertikální pohyb 

kola a simulaci profilu vozovky by mohl při určitých frekvencích simulace profilu 

vozovky způsobovat pohyb (kývání nebo poskakování) poměrně lehké, k podlaze 

neukotvené konstrukce. 

• Krátká ložiska v posuvných částech by mohla mít sklon k příčení posuvných částí. 

• Pohon kola by mohl mít vliv na dynamiku soustavy. 

• Kolo sice rotuje, ale je podepřeno dvěma válci, což úplně neodpovídá reálnému 

provozu. Tento způsob podepření kola by mohl modifikovat charakteristiky 

pneumatiky oproti situaci v reálném provozu, kdy se kolo opírá o vozovku jen 

v jednom bodě/jedné ploše. 

• Zařízení nemodeluje kinematiku a dynamiku reálného závěsu kola. 
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2.6 ¼ model vozidla s lineárním vedením odpružené hmoty, 

netočivým kolem a lineárním pneumatickým aktuátorem 

Na Obr. 2-13 je ¼ model vozidla zkonstruovaný na Universiti Teknologi Malaysia, Faculty 

of Mechanical Engineering [8].  

Odpružená hmota je vertikálně vedena dvěma vodícími tyčemi. Tlumič společně s pružinou 

jsou připevněny na jedné straně k odpružené hmotě a na druhé straně ke konstrukci rámu 

kola. Kolo s pneumatikou leží na plochém nástavci pneumatického válce, který zajišťuje 

simulaci profilu vozovky. Pneumatický válec a vodící tyče jsou připevněny k základní desce, 

která je přišroubována k několika podpěrám a neleží přímo na podlaze laboratoře, podpěry 

jsou přišroubovány k podlaze laboratoře. Stabilitu a tuhost celé konstrukce zajišťuje 

pomocná konstrukce se dvěma vertikálně vedenými výztužnými tyčemi. 

 

Obr. 2-13 ¼ model vozidla zkonstruovaný na Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Mechanical 

Engineering (upraveno) [8]. 

Výhody: 

• Jednoduché konstrukční řešení, což se pravděpodobně příznivě odrazí  

i v pořizovacích nákladech. 

Nevýhody: 

• Zařízení nemodeluje kinematiku a dynamiku reálného závěsu kola. 

• Krátká ložiska v posuvných částech by mohla mít sklon k příčení. 

• Konstrukce by mohla mít určité problémy s tuhostí. 
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2.7 Kompaktní ¼ model vozidla s lineárním vedením 

odpružené hmoty, netočivým kolem a vačkovým 

mechanismem 

Na Obr. 2-14 je ¼ model vozidla zkonstruovaný na Imperial College London,  

Electrical & Electronic and Mechanical Engineering Department [9]. 

 

Obr. 2-14 ¼ model vozidla zkonstruovaný na Imperial College London, Electrical & Electronic and Mechanical 

Engineering Departments [9]. 

Nosný rám (viz Obr. 2-15) se skládá z I profilů, které jsou vzájemně spojeny krátkými  

L profily a šrouby. Mezi dvěma podélnými I profily je uložena podpůrná deska kola vozidla  

a vačkový mechanismus jejího pohonu. Zpevnění celého rámu zajišťují trojúhelníkové 

výztuhy. Pro usnadnění manipulace jsou k nosnému rámu připevněna kolečka. 

 

Obr. 2-15 Obrázek nosného rámu ¼ modelu vozidla [9]. 
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Vedení odpružené hmoty zajišťuje pouze jediná kolejnice lineárního vedení. Na dvou 

vozících s vnitřním oběhem kuliček jsou upevněny ocelové desky, které nesou odpruženou 

hmotu, viz Obr. 2-16. 

 

Obr. 2-16 Nosný rám s vertikálním vodícím systémem [9]. 

Odpružená hmota se skládá ze dvou L profilů přišroubovaných k ocelovým nosným deskám, 

viz Obr. 2-17, které slouží k upevnění bočních závaží.  

 

Obr. 2-17 Odpružená hmota s vodícím systémem a nosným rámem [9]. 

Na přední straně L profilů jsou přišroubovány dvě další desky (přední desky),  

viz Obr. 2-17, které slouží k uchycení testovaného odpružení vozidla s SAVGS  

(Series Active Variable Geometry Suspension), viz Obr. 2-18. 
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SAVGS se skládá z elektromotoru PMSM (Permanent Magnet Synchronous Machine), 

planetové převodovky GBX, klikového hřídele, ke kterému je připojen tlumič s pružinou  

a z příslušenství pro uchycení k předním deskám (viz Obr. 2-18). SAVGS slouží ke změně 

polohy závěsu tlumiče a pružiny, čímž mění geometrii a tím i dynamiku odpružení. 

Testovaný systém odpružení u tohoto zařízení odpovídá zadnímu kolu Ferrari F430.  

 

Obr. 2-18 Detailní pohled na SAVGS systém ¼ modelu vozidla [9]. 

Pro simulaci profilu vozovky je použit servopohon, který je umístěn mezi dvěma podélnými 

I profily, viz Obr. 2-19. Ten pomocí vačkového mechanismu pohybuje podpůrnou deskou 

kola vozidla, jenž zajišťuje simulaci profilu vozovky. Podpůrná deska kola vozidla je 

potažena teflonem, kvůli snížení součinitele tření v kontaktní ploše mezi pneumatikou 

a podpůrnou deskou.   

 

Obr. 2-19 Aktuátor - výkonnější verze SAVGS (motor + převodovka, bez vačkového mechanismu) použitá  

pro simulaci nerovností vozovky [9]. 
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Výhody: 

• Zařízení je kompaktní a mobilní. 

• Pravděpodobně nižší pořizovací cena. 

Nevýhody: 

• Vertikální vedení odpružené hmoty realizované pouze jednou kolejnicí lineárního 

vedení by mohlo způsobit vylomení vozíků a destrukci zařízení. 

• Dodatečná závaží umístěná až na bočních stranách L profilů prodlužují ramena sil, 

kterými aktuátor překonává tíhu a setrvačné účinky těchto posuvných hmot 

vzniklými momenty sil budou dynamicky zatěžovány vozíky kolejnicového 

lineárního vedení. 

• Omezený prostor neumožňuje použít univerzální aktuátor, ale vyžaduje pohon 

konstruovaný na míru nosnému rámu. Jeho parametry mohou být limitovány 

nedostatkem prostoru pro jeho montáž. 

• Kompaktnost a zvolené konstrukční řešení omezují univerzálnost testovacího 

zařízení. 

2.8 ¼ model vozidla s lineárním vedením odpružené hmoty a 

kolem poháněným pomocí rotujícího disku zajišťujícího 

simulaci nerovností vozovky 

Na Obr. 2-20 je ¼ model vozidla zkonstruovaný na School of Mechanical  

and Manufacturing Engineering, Dublin City University [10].  

 

Obr. 2-20 ¼ model vozidla zkonstruovaný na School of Mechanical and Manufacturing Engineering, Dublin 

City University [10]. 



 

 

29 

Konstrukce je silně uzpůsobena cílům práce, která se zabývá odhadem jednotlivých 

parametrů komponent zavěšení kola (hmotnosti, tuhosti, tlumení) z analýzy naměřených 

hodnot zavěšení kola jako celku. 

Rám tohoto zařízení se skládá ze základny (dolní část) a ¼ modelu automobilu (horní část). 

Rámy obou částí jsou vyrobeny z ocelových tenkostěnných čtvercových profilů,  

které zajišťují dostatečně tuhou konstrukci.  

V základně je umístěn výměnný disk, vyfrézovaný z dřevovláknité desky a elektromotor 

s příslušenstvím, který zajišťuje pohon (rotaci) tohoto disku. Výměnné disky zajišťují 

roztáčení kola a jejich různě tvarovaný obvod zase simulaci profilu vozovky. Disky jsou  

v podstatě vačky se dvěma, čtyřmi a sedmdesáti dvěma vrcholy. Simulují sinusový profil 

terénu s amplitudou 2.5 mm a 1 mm (pro poslední disk). Střední průměr disků je  

cca 460 mm. 

Kolo s nábojem je vertikálně vedeno táhlem pneumatického válce, jenž nahrazuje tlumič.  

Pneumatický válec je veden v pružině, která je vzepřena o odpruženou hmotu.  

Proti vybočení ze směru jej jistí kloubové „A“ rameno (obdoba mechanismu u předních 

podvozků letadel), viz Obr. 2-21.  

 

 

Obr. 2-21 Horní část ¼ modelu vozidla [10]. 
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Odpružená hmota je vedena kolejnicovým lineárním vedením s vozíky s vnitřním oběhem 

kuliček, viz Obr. 2-22. 

 

Obr. 2-22 Lineárního vedení odpružené hmoty [10]. 

Výhody: 

• Jednoduchost pohonu a simulace nerovností vozovky pomocí výměnných disků 

z levného materiálu. 

Nevýhody: 

• Disky bude nutné přiměřeně vyvážit, nebo vyrobit symetrické a tím vyvážené. 

• Možnosti simulace terénu vozovky omezuje pevná geometrie rotujícího disku. 

• ¼ model vozidla je příliš uzpůsoben účelu práce, není univerzální a je poměrně 

komplikovaný. 
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2.9 ¼ model vozidla s lineárním vedením odpružené hmoty, 

poháněným kolem a lineárním pneumatickým 

aktuátorem 

Na Obr. 2-23 je ¼ model vozidla vytvořený v rámci práce Design and Development  

of an Active Suspension System Using Pneumatic-Muscle Actuator and Intelligent  

Control [11]. Jedná se o standardní lineární zavěšení kola, odpružená hmota je vedena dvěma 

vodícími tyčemi, zároveň je vzepřena dvěma paralelními vzpěrami McPherson (1)  

a tzv. Pneumatic-Muscle aktuátorem (2), což je v podstatě vzduchem nafouknutá trubice  

z pružných materiálů s aktivně regulovaným přetlakem. 

 

 

Obr. 2-23 ¼ model vozidla vytvořený v rámci práce Design and Development of an Active Suspension 

System Using Pneumatic-Muscle Actuator and Intelligent Control [11]. 1- vzpěra McPherson,  

2- tzv. Pneumatic-Muscle aktuátor, 3- lineární aktuátor, 4- pevná deska, 5- pohyblivá deska,  

6- válcová tyč, 7- ložisko, 8- hnací válec, 9- volně otočný válec a 10- člen sloužící k odměřování 

polohy. 
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Zajímavé je řešení pohonu kola a simulace profilu vozovky. Profil vozovky simuluje lineární 

aktuátor (3), což je pneumatický válec pevně uchycený k nosnému rámu.  

Pohon kola se skládá ze dvou částí. Spodní, pevná deska (4) pohonu kola je připevněna  

k tělesu pneumatického válce a slouží jako vodící deska pro horní, pohyblivou k táhlu 

pneumatického válce připevněnou desku (5). Vedení, které zabraňuje rotaci a křížení 

mechanismu, zajišťují čtyři válcové tyče (6) připevněné k horní, pohyblivé desce 

procházející ložisky (7) ve spodní, pevné desce. Horní, pohyblivá deska nese dva válce 

podpírající kolo. Jeden z nich (8) je poháněn elektromotorem a řemenovým převodem  

a roztáčí kolo, druhý (9) je volně otočný. Elektromotor je pravděpodobně součástí spodní, 

pevné desky. Změna osové vzdálenosti řemenic při provozu tohoto zařízení je 

pravděpodobně vyrovnávána pružností použitých řemenů. (Člen vpravo jdoucí  

od pohyblivé horní části mechanismu po nosný rám slouží k odměřování polohy (10).) 

Pneumatický válec je schopen generovat nerovnosti vozovky o výšce až 100 mm  

s frekvencí 10 Hz při hmotnosti testovaného celku cca 400 kg. Pohon kola simuluje rychlost 

jízdy maximálně 35 km/h. 

 

Výhody: 

• Lineární zavěšení kola usnadňuje vytvoření poměrně lehké, ale dostatečně tuhé 

konstrukce, kterou není třeba pevně kotvit k masivnímu základu. 

• Konstrukční provedení lineárního aktuátoru, které zajišťuje rotaci kola a zároveň 

provádí simulaci profilu vozovky, přibližuje tuto část testovacího zařízení blíže 

k reálným podmínkám. 

 

Nevýhody: 

• Kolo sice rotuje, ale je podepřeno dvěma válci, což úplně neodpovídá reálnému 

provozu. Tento způsob podepření kola by mohl modifikovat charakteristiky 

pneumatiky oproti situaci v reálném provozu, kdy se kolo opírá o vozovku jen 

v jednom bodě. 

• Nevýhodou lineárního zavěšení kola je, že nelze dokonale modelovat kinematiku  

a dynamiku skutečného závěsu kola. 
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2.10 Vliv různých stykových ploch na chování pneumatiky 

Při simulaci profilu vozovky u ¼ modelu vozidla dochází ke styku pneumatiky a částí 

aktuátoru (plochého nástavce hydraulického nebo pneumatického válce, rotujících válců, 

rotujícího disku apod.). Vlivem rozdílných typů stykových ploch se mění způsob deformace 

pneumatiky a tím i její tuhost. 

Na Obr. 2-24, Obr. 2-25 a Obr. 2-26 jsou znázorněny různé deformace stejné 24“ pneumatiky 

rotujícího kola ve styku s rozdílnými typy povrchů. Firma DYNO-mite zabývající  

se výrobou dynamometrů, provedla tyto simulace pomocí softwaru FEA  

(Finite Elements Analysis) [12].  

Na Obr. 2-24 je znázorněna deformace 24“ pneumatiky při jízdě vozidla po klasickém 

rovinném povrchu. Na Obr. 2-25a Obr. 2-26 jsou znázorněny rovněž deformaci 24“ 

pneumatiky při rotaci kola vozidla na zkušebních válcích (o průměru 12“ a 13“) a discích  

(o průměru 16“ a 66“), které jsou součástí dynamometru. 

Vozidlový dynamometr se používá k měření výkonu motorů vozidel. Motor přenáší výkon 

na hnací kola vozidla, ta třením roztáčí zkušební tělesa (válce/disky) dynamometru. K těmto 

zkušebním tělesům je připojeno zařízení, které klade otáčejícímu se kolu brzdný odpor,  

kvůli vyvolání brzdného momentu [13]. To způsobí mírně odlišnou deformaci pneumatik 

oproti situaci, kdyby se zkušební tělesa pohybovala bez odporu nebo dané kolo poháněla.  

 

 

Obr. 2-24 Deformace 24“ (609,6 mm) pneumatiky na rovném povrchu [12]. 
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Obr. 2-25 Deformace 24“ (609,6 mm) pneumatiky na měřících válcích o průměru 12“ (304,8 mm)  

a 13“ (330,2 mm) [12]. 

 

 

 

Obr. 2-26 Deformace 24“ (609,6 mm) pneumatiky na měřících discích o průměru 16“ a 60”  

(406,4 a 1524 mm) [12]. 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

3.1 Analýza problému 

¼ model vozidla je testovací zařízení napodobující vertikální dynamiku vozidla,  

která se soustředí pouze na jedno kolo a systém jeho odpružení. Vozidlo je v podstatě 

rozděleno na čtyři části, jednotlivé části tvoří samostatné ¼ modely vozidla,  

které zanedbávají vzájemnou interakci. 

Při návrhu konstrukce ¼ modelu vozidla bude nutné věnovat pozornost zejména tuhosti celé 

konstrukce, nosný rám včetně základní desky by měly být dostatečně robustní, aby jejich 

deformace a vlastní frekvence nepříznivě neovlivňovaly měření. Dále je třeba zvolit vhodné 

dostatečně přesné, tuhé a odolné vedení odpružené hmoty, které rovněž zásadním způsobem 

ovlivňuje celé zařízení. Určitou pozornost bude třeba věnovat i eliminaci bočních sil 

vznikajících na reálných závěsech kol. Navržená konstrukce by měla být zároveň dostatečně 

variabilní, aby umožňovala změnu typu závěsu kol, jejich dílčích parametrů a změny celkové 

dispozice i použitých aktuátorů. Její univerzálnost musí zajistit i budoucí potřeby laboratoře. 

3.2 Analýza, interpretace a zhodnocení poznatků z kritické 

rešerše 

Na základě kapitoly 2.2 se popsané ¼ modely vozidel liší zejména ve vedení odpružené 

hmoty, pohonu kola (v případě ¼ modelu vozidla s točícím se kolem), způsobu simulace 

profilu vozovky a typu zavěšení kola.  

3.2.1 Vedení odpružené hmoty 

Odpružená hmota je vedena dvěma způsoby. Nejčastěji se jedná o lineární vedení,  

např. kolejnicové lineární vedení (viz kapitoly 2.3, 2.7 a 2.8) a kluzná pouzdra nebo lineární 

kuličková ložiska na vodících tyčích (viz kapitoly 2.3, 2.5, 2.6 a 2.9), nebo pantograf  

(viz kapitola 2.4).  

Vedení odpružené hmoty pomocí kolejnicového lineárního vedení přišroubovaného přímo 

k rámu a pohybujícím se částem zajišťuje tuhé a přesné uložení s minimálním odporem  

proti pohybu odpružené hmoty.  
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Vodící tyče sice zajišťují poměrně přesné uložení, ale při použití kluzných pouzder mohou 

klást určitý odpor proti pohybu odpružené hmoty, který by mohl ovlivnit měření.  

Jejich případné prohýbání může mít rovněž nepříznivý vliv na měření.  

Nahrazení lineárního vedení odpružené hmoty pantografem vede k větším rozměrům 

konstrukce, protože ramena pantografu mají takovou délku, aby se kruhová dráha jejich 

konců blížila vertikálnímu pohybu po přímce. Výhodou tohoto vedení je, že pantograf klade 

minimální odpor vertikálnímu pohybu odpružené hmoty. Nevýhodou plynoucí z větších 

rozměrů pantografu je snížená tuhost konstrukce (kolem podélné osy pantografu). 

3.2.2 Pohon kola 

Pohon kola u konstrukcí s točícím se kolem je realizován třemi způsoby: Kolo je poháněno 

(viz kapitola 2.9) rotujícím válcem; (viz kapitola 2.8) rotujícím diskem;  

nebo (viz kapitola 2.5) přes náboj kola. 

Při pohonu kola rotujícím válcem kolo sice rotuje, ale je podepřeno jedním nebo několika 

válci, což příliš neodpovídá styku kola s vozovkou v reálném provozu.  

Tento způsob podepření kola by mohl modifikovat charakteristiky pneumatiky (tuhost, 

útlum atd.) oproti situaci v reálném provozu, viz kapitola 3.2.6. 

Náboj kola poháněný pomocí řemenového převodu sice rotuje, ale kolo musí být opět 

podepřeno nějakým tělesem, které bude umožňovat jeho plynulou rotaci (např. válce,  

disk atd.). Tento způsob podepření kola by opět mohl modifikovat charakteristiky 

pneumatiky oproti situaci v reálném provozu. Konstrukce pohonu hřídele kola by také mohla 

mít vliv na dynamiku celé soustavy. 

Velký rotující disk zajišťuje jak pohon kola, tak i simulaci profilu vozovky. Výhodou je 

jednoduchost řešení pohonu kola a zároveň to, že tento způsob podepření kola více odpovídá 

situaci v reálném provozu, viz kapitola 3.2.6. Nevýhodou je hmotnost disku, s kterou se musí 

hýbat při excitaci kola. 

3.2.3 Způsob simulace profilu vozovky 

Simulaci profilu vozovky u ¼ modelů vozidel zajišťuje rotující disk (viz kapitola 2.8) 

nebo nějaký typ vačkového/klikového mechanismu (viz kapitola 2.7). Nejčastější způsob 

simulace profilu vozovky je však lineární aktuátor, což je buď (viz kapitola 2.5) pohybový 

šroub poháněný elektromotorem, (viz kapitoly 2.3, 2.6 a 2.9) pneumatický   

nebo (viz kapitoly 2.3 a 2.4)  hydraulický válec. 
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Jak bylo zmíněno již dříve, rotující disk zajišťuje simulaci profilu vozovky a současně  

i pohon kola. Pro simulaci nerovností vozovky je výhodné mít celou sadu výměnných disků, 

protože profil simulované vozovky je dán tvarem daného disku. Disky je nutné přiměřeně 

vyvážit, nebo vyrobit symetrické a tím i vyvážené. Značnou nevýhodou je omezený výběr 

profilů vozovky daný tím, jak tvarované disky jsou k dispozici. 

Možnost simulace profilu vozovky při použití nějakého typu vačkového/klikového 

mechanismu, je omezena rozměry použité vačky nebo klikového mechanismu  

(výška nerovností) a principem jeho činnosti. Výhodou mohou být poměrně malé rozměry  

a jednoduchost řešení. 

Lineární aktuátory nabízejí nejširší možnosti při simulaci profilu vozovky.  

Velkou výhodou tohoto typu aktuátoru je, že dokáže modelovat složité profily terénů,  

které jsou dány naprogramováním řídící elektroniky.  

3.2.4 Typy zavěšení kola 

U ¼ modelů vozidel je zavěšení kol realizováno dvěma způsoby. Jednoduché konstrukce 

nejčastěji vedou kolo v nějakém vertikálním lineárním závěsu (viz kapitoly 2.5, 2.6 a 2.9). 

Propracované konstrukce pracují již s poměrně přesným modelem reálného závěsu kola  

(viz kapitoly 2.3, 2.4 a 2.7.), případně přibližně napodobují kinematiku běžného závěsu kola, 

viz kapitola 2.8. 

Výhodou lineárního závěsu kola je jednoduchost celého závěsu. Naopak velkou nevýhodou 

je, že nemodeluje kinematiku a dynamiku reálného závěsu kola. 

Reálný závěs kola oproti lineárnímu závěsu modeluje konkrétní kinematiku a dynamiku 

závěsu kol určitého vozidla. U tohoto typu závěsu, ale dochází za určitých podmínek  

ke vzniku boční síly v místě dotyku pneumatiky kola a aktuátoru, viz kapitola 3.2.5. 

3.2.5 Vliv boční a horizontální síly na konstrukci ¼ modelu vozidla  

Boční síla vzniká v místě kontaktu pneumatiky a části aktuátoru (např. s plochým nástavcem 

hydraulického válce atd.) je vyvolána kinematikou modelu reálného zavěšení kola, která 

při excitaci způsobuje mírný pohyb kola do boku a namáhá aktuátor ohybem.  

Horizontální síly vznikají u závěsů kol s točícím se kolem. Jsou to horizontální složky 

obvodových sil. Tyto síly vyvolávají ohybové namáhání aktuátoru ve směru kolmém 

na boční sílu. 
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U ¼ modelu vozidla zkonstruovaného na Virginia Polytechnic Institute and State University 

(viz kapitola 2.3) vzniká boční síla na kontaktní ploše mezi netočící se pneumatikou  

a plochým nástavcem hydraulického válce. Konstrukce řeší tento problém použitím 

masivního hydraulického válce, který je schopen snášet případná boční zatížení  

a tuhou konstrukcí celého zařízení.  

Pneumatický válec u ¼ modelu vozidla zkonstruovaného na Pravara Rural Engineering 

College Loni (viz kapitola 2.3) je umístěn v tuhém pomocném rámu. Tato konstrukce 

zvyšuje odolnost pneumatického válce vůči boční síle, která může vzniknout ve stykové 

ploše mezi pneumatikou a plochým nástavcem pneumatického válce. 

Hydraulický válec u ¼ modelu vozidla zkonstruovaného na Technical University of Munic 

(viz kapitola 2.4) je uložen v pomocném rámu s dodatečným vedením pístnice,  

jenž podstatně zvyšuje jeho odolnost vůči bočním sílám, které se tvoří v kontaktní ploše 

mezi pneumatikou a plochým nástavcem hydraulického válce. 

¼ model vozidla zkonstruovaný na Imperial College London, Electrical & Electronic  

and Mechanical Engineering Department (viz kapitola 2.7) snižuje velikost bočních sil díky 

kluzkému povrchu podpůrné desky kola vozidla. Podpůrná deska je potažena teflonem,  

kvůli snížení součinitele tření v kontaktní ploše mezi pneumatikou a podpůrnou deskou. 

U ¼ modelů vozidla s točícím se kolem (viz kapitoly 2.5, 2.8 a 2.9) jsou použité typy 

aktuátorů a pohonů kol uložené v dostatečně tuhých konstrukcích, jenž dokáží odolat vlivu 

všech horizontálních síl.   

3.2.6 Vliv stykové plochy na tuhost pneumatiky  

Při simulaci profilu vozovky u ¼ modelů vozidel s netočícím se kolem je s pneumatikou 

v kontaktu plochý nástavec pneumatického nebo hydraulického válce, viz kapitoly 2.3, 2.4, 

2.6 a 2.7. U ¼ modelů vozidel s točícím se kolem je při simulaci profilu vozovky pneumatika 

v kontaktu buď s rotujícími válci (viz kapitoly 2.5 a 2.9) nebo s rotujícím diskem  

(viz kapitola 2.8). 

Lze předpokládat (na základě kapitoly 2.10), že radiální tuhost pneumatiky závisí na tvaru 

kontaktních ploch. Kontaktní plochy s vyšším kontaktním tlakem pronikají do nahuštěné 

pneumatiky hlouběji než kontaktní plochy s nižším kontaktním tlakem.  

Nezanedbatelný vliv může mít deformace kordové vrstvy. Kordová vrstva bude více tvarově 

zdeformována při kontaktu s malou stykovou plochou než při stejném stlačení  

při kontaktu s velkou stykovou plochou. Při rotaci kola by v místech s největší deformací 

kordové vrstvy mohlo docházet ke kmitání kola během jeho excitace. Vertikální tuhost by 

se díky větší tvarové deformaci při kontaktu s malou stykovou plochou mohla navyšovat  

a při snižující se tvarové deformaci zase klesat.     
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Kontakt pneumatiky a plochého nástavce pneumatického nebo hydraulického válce  

a rotujícího disku (o dostatečně velkém průměru) při simulaci profilu vozovky více odpovídá 

reálnému provozu než kontakt pneumatiky s rotujícími válci menšího průměru. 

3.3 Cíl práce  

Hlavním cílem práce je návrh konstrukce ¼ modelu vozidla, kterým lze simulovat reálné 

zavěšení kola osobního automobilu s nejvyšší technicky přípustnou hmotností 1 970 kg i tzv. 

lineární závěs kola.  

Zařízení musí především umožnit testování nově vyvíjených semiaktivních tlumičů 

v reálných i tzv. lineárních závěsech kola za účelem odladění reakcí samotných tlumičů  

a jejich řídících algoritmů na různé typy nerovností vozovky. Konstrukce musí umožňovat 

změnu parametrů, jako je odpružená a neodpružená hmota, útlum, tuhost pneumatiky 

a tuhost pružiny. 

Celé zařízení musí být možno umístit do laboratoře Technické diagnostiky VUT FSI Ústavu 

Konstruování. K simulování nerovnosti vozovky bude využit hydraulický válec Schenk, 

který je k dispozici v této laboratoři. 

K dimenzování a odvození základních parametrů zařízení budou sloužit především data 

z rešerše a hodnoty vypočtené z matematického modelu se 2 DOF (Degrees Of Freedom). 

Dílčí cíle práce jsou: 

• zjištění prostorových a technických možností místa montáže; 

• zjištění technických parametrů a využitelnosti již existujících dílců; 

• vytvoření lineárního matematického modelu se 2 DOF v Octave/MATLAB; 

• stanovení vstupních parametrů pro matematický model se 2DOF (hmotnost 

odpružené hmoty, hmotnost neodpružené hmoty, …); 

• výpočet hodnot z matematického modelu (rozkmit, dynamické síly, …); 

• odvození základních rozměrů konstrukce zvolené koncepce (výška, šířka, délka 

vedení odpružené hmoty, …) na základě zadání, rešerše, výstupů matematického 

modelu, využitých existujících dílů, omezení v místě montáže apod.; 

• návrh několika konstrukčních řešení nosných rámů a výběr nejvhodnějšího 

konstrukčního řešení nosného rámu na základě modální analýzy; 

• návrh konstrukčního řešení pojízdné rámové konstrukce umožňující montáž 

různých typů zavěšení kol; 

• modální analýza konstrukce jako celku; 

• modální a statická analýza pojízdné rámové konstrukce; 

• statická a harmonická analýza nosného rámu. 
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4 ZPŮSOB ŘEŠENÍ A POUŽITÉ METODY  

V předchozích kapitolách byl proveden rozbor některých již existujících typů konstrukcí  

¼ modelů vozidel a na základě tohoto rozboru bylo navrženo schéma možných konstrukčních 

řešení ¼ modelů vozidla, viz Obr. 2-2.  

Z navrženého schématu plyne, že ¼ modely vozidel se liší zejména v(e): 

• vedení odpružené hmoty; 

• pohonu kola (v případě ¼ modelu vozidla s točícím se kolem); 

• způsobu simulace profilu vozovky; 

• typu zavěšení kol. 

Celková konstrukce zařízení (tj. základní rozměry rámu, použité komponenty apod.)  

se pak odvíjí právě od těchto bodů. 

V následujících kapitolách jsou popsány možné koncepce rámu, vedení odpružené hmoty, 

způsobu zavěšení kola a pohonu kola včetně způsobu simulace profilu vozovky.      

4.1 Koncepce rámu 

Nosný rám bude umístěn v laboratoři Technické diagnostiky VUT FSI Ústavu 

Konstruování, kde bude připevněn k základní desce (400 x 1885 x 4020) s T-drážkami 

(T36), která je součástí podlahy laboratoře, viz Obr. 4-1 a). Pro upnutí nosného rámu 

k základní desce budou použity šrouby pro T-drážky, viz Obr. 4-1 b).   

 

Obr. 4-1 a) Model základní desky s T-drážkami umístěné v laboratoři Technické diagnostiky;  

b) Šroub pro T-drážky včetně matice a podložky [14].. 

Celková konstrukce zařízení (zejména nosný rám) musí být dostatečně tuhá, aby její 

deformace a vlastní frekvence nepříznivě neovlivňovaly měření. 
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Všechny níže popsané koncepce rámu pro zjednodušení obsahují lineární aktuátor  

(tj. hydraulický nebo pneumatický válec apod.), stejný typ zavěšení kola a kolejnicové 

lineární vedení (vedení odpružené hmoty). Podrobnější popis koncepcí vedení odpružené 

hmoty, způsobu zavěšení kola, pohonu kola a simulace profilu vozovky následuje  

až v kapitolách 4.2, 4.3 a 4.4. 

V následující kapitole 4.1.1 je stručně popsána funkce jednotlivých hlavních komponent 

včetně nastínění jejich celkové dispozice. 

4.1.1 Samostatný nosný rám 

Na Obr. 4-2 je ¼ model vozidla se samostatným nosným rámem a vyznačeným směrem 

pohybu lineárního aktuátoru i rámové konstrukce.  

Základní deska slouží k upevnění nosného rámu a lineárního aktuátoru. Na přední stěně 

nosného rámu je připevněno vedení odpružené hmoty. V tomto případě se jedná  

o kolejnicová lineární vedení, na kterých se ve vertikálním směru pohybují vozíky s vnitřním 

oběhem kuliček přišroubované k rámové konstrukci. Ty zajišťují volný vertikální pohyb 

rámové konstrukce, ke které je pomocí adaptérových desek upevněn příslušný typ závěsu 

kola. Závaží (odpružená hmota) jsou připevněna rovněž na rámovou konstrukci z vrchní 

strany nad kolo vozidla. Kolo s pneumatikou leží na plochém nástavci lineárního aktuátoru, 

který zajišťuje simulaci profilu vozovky.  

 

 

Obr. 4-2 ¼ model vozidla se samostatným nosným rámem. 
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4.1.2 Zavětrovaný nosný rám 

Na Obr. 4-3 je ¼ model vozidla se zavětrovaným nosným rámem s vyznačeným směrem 

pohybu lineárního aktuátoru a rámové konstrukce. Nosný rám je upevněn na základní desce 

a vzepřen o stropní konstrukci, popř. stěny místnosti, kde je zařízení umístěno.   

 

Obr. 4-3 ¼ model vozidla se zavětrovaným nosným rámem o stropní konstrukci. 

Další možností je zavětrování nosného rámu o základní desku (viz Obr. 4-4) namísto 

o stropní konstrukci. 

 

Obr. 4-4 ¼ model vozidla se zavětrovaným nosným rámem o základní desku. 
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4.1.3 Nosný rám na stěně 

Na Obr. 4-5 je znázorněn ¼ model vozidla, u kterého je nosný rám upevněn na stěně 

zkušebny/laboratoře s vyznačeným směrem pohybu lineárního aktuátoru a rámové 

konstrukce. 

 

Obr. 4-5 ¼ modely vozidla s nosným rámem na stěně. 

4.2 Koncepce vedení odpružené hmoty  

Vedení odpružené hmoty lze realizovat buď pomocí vertikálního lineárního vedení, nebo 

paralelním vodícím systémem (pantografem).  

4.2.1 Lineární vedení 

Mezi nejvhodnější typy lineárního vedení, kterými lze realizovat vedení odpružené hmoty  

u ¼ modelů vozidel, patří zejména kolejnicové lineární vedení a lineární kuličková ložiska. 

Na Obr. 4-6 a) je zobrazen vozík s vnitřním oběhem kuliček, který se pohybuje  

na kolejnicovém lineárním vedení. Tento typ vedení má poměrně vysokou nosnost  

a dosahuje nízkého odporu při pohybu vozíku po kolejnicovém vedení. Kuličková lineární 

ložiska (viz Obr. 4-6 b)) se pohybují na kruhové vodící tyči. Princip je velmi podobný 

kolejnicovému lineárnímu vedení. U otevřeného typu kuličkového lineárního ložiska lze 

upravit radiální vnitřní vůli pomocí stahovatelného pouzdra, jenž po stažení sevře ložisko  

a tím upraví průměr otvoru.    



 

 

44 

 

 

Obr. 4-6 a) Kolejnicové lineární vedení s vozíkem s vnitřním oběhem kuliček [15]; b) Uzavřený a otevřený 

typ lineárního kuličkového ložiska [16]. 

4.2.2 Paralelní vodící systém (pantograf)  

Další možností vedení odpružené hmoty je paralelní vodící systém (pantograf).  

Ramena pantografu by měla mít takovou délku, aby se kruhová dráha jejich konců blížila 

přímému vertikálnímu posunu, což vede k větším rozměrům konstrukce (např. vhodná délka 

ramen je zhruba 2 000 mm), viz Obr. 4-7.  

 

 

Obr. 4-7 ¼ model vozidla s pantografem. 
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4.3 Koncepce způsobu zavěšení kola 

Pro zavěšení závaží (pro zvýšení hmotnosti odpružené hmoty) a uchycení modelu reálného 

nebo tzv. lineárního závěsu kola slouží pojízdná rámová konstrukce (vozík),  

viz Obr. 4-8. 

Pojízdná rámová konstrukce je součástí odpružené hmoty, jde v podstatě o obdobu čtvrtiny 

karosérie vozidla.  Může to být prostá vertikálně umístěná deska, na kterou se přímo připevní 

závaží a závěs kola, ale i složitější propracovanější konstrukce. 

Jedna z možných konstrukcí se skládá ze základního rámu, dvou vzpěr, adaptérové desky  

a případně z příčníku (Použití příčníku záleží na typy závěsu kola, viz Obr. 4-9.).  

Základní rám je svařen z tenkostěnných čtvercových či obdélníkových profilů vyztužený 

vzpěrami, viz Obr. 4-8.   

 

 

Obr. 4-8 Bližší popis pojízdné rámové konstrukce bez zavěšeného závaží a příčníku. 

 

Adaptérová deska je připevněna na boční straně základního rámu a opatřena otvory  

pro přišroubování různých přípravků a komponent potřebných k uchycení závěsu kola  

k rámové konstrukci. Díky tomu, může být k pojízdné rámové konstrukci připevněna široká 

škála typů závěsů kol. 

Závaží je možné zavěsit přímo pod adaptérovou desku (na boční stranu základního rámu) 

nebo na horní stranu základního rámu (nad kolo a komponenty odpružení kola).  
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Obr. 4-9 Možné způsoby upevnění reálného závěsu kola. 

K pojízdné rámové konstrukci lze rovněž připevnit i lineární závěs kola. Na Obr. 4-10 je 

znázorněno schéma lineárního závěsu kola připevněného k adaptérové desce na pojízdné 

rámové konstrukci s vyznačeným směrem pohybu desky-2 a kola. 

Na adaptérovou desku je připevněna deska 1 s kolejnicovým lineárním vedením, na kterém 

se ve vertikálním směru pohybují vozíky. Ty zajišťují pohyb desky 2, na které je uložen 

náboj s kolem. Pomocí příčníku na horní straně pojízdné rámové konstrukce jsou vertikálně 

uchyceny komponenty odpružení kola. Deska 2, její vozíky kolejnicového lineárního vedení 

a rám pro uložení kola jsou také součástí neodpružené hmoty.   

 

 

Obr. 4-10 Schéma lineárního zavěšení kola na pojízdné rámové konstrukci. 
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4.4 Koncepce pohonu kola a simulace profilu vozovky 

Profil vozovky lze simulovat jak s točícím se kolem, tak i s netočícím se kolem.  

Během simulace profilu vozovky s točícím se kolem se podmínky testu (simulace) přibližují 

více k reálným podmínkám provozu. Nicméně během této simulace je běžný plošný kontakt 

kola s profilem vozovky nahrazen kontaktem kola s válcovými rotujícími komponenty,  

což už reálným podmínkám odpovídá méně. 

4.4.1 Simulace profilu vozovky bez pohonu kola 

Lineární aktuátor je nejběžnější a nejjednodušší způsob simulace profilu vozovky  

bez pohonu kola, viz Obr. 4-11. 

Lineární aktuátor (hydraulický nebo pneumatický válec apod.) je upevněn k základní desce. 

S netočícím se kolem je v kontaktu plochý nástavec přišroubovaný k aktuátoru. Simulace 

profilu vozovky pak probíhá pomocí definovaného pohybu pístnice. 

 

Obr. 4-11 Simulace profilu vozovky lineárním aktuátorem bez pohonu kola. 

Doplňkovou možností simulace profilu vozovky bez pohonu kola představuje například 

mobilní adhezní rezonanční tester TriTec, jenž je vyvíjen na Ústavu konstruování,  

viz Obr. 4-12. Po montáži na nástavec by mohl ve ¼ modelu plnit funkci generátoru 

harmonického signálu zdvihu. 
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Tester TriTec představuje mobilní a cenově dostupnější verzi komerčně vyráběných 

adhezních rezonančních testerů, které jsou určeny pro trvalou podpovrchovou montáž  

v autoservisech nebo zkušebnách STK. V průběhu vývoje vznikly postupně tři verze testeru 

TriTec. Poslední verze TriTec 3 dosahuje zdvihu 4,5 mm [17].   

 

 

Obr. 4-12 Tester TriTec 3 [17]. 

4.4.2 Simulace profilu vozovky s pohonem kola 

Na Obr. 4-13 je popsána koncepce simulace profilu vozovky pomocí lineárního aktuátoru  

s pohonem kola, který je zajištěn pomocí elektromotoru, řemenového převodu  

a dvou rotujících válců.  

Jedná se o modifikaci lineárního aktuátoru. Kolo v tomto případě není v kontaktu s plochým 

nástavcem lineárního aktuátoru, ale se dvěma válci (jeden z válců je hnací a druhý vodící). 

Nástavec s válci je přišroubován k pohyblivému konci lineárního aktuátoru, který zajišťuje 

simulaci profilu vozovky.  

Řemenový převod je tvořen tzv. nůžkovým mechanismem, ten umožňuje pohon hnacího 

válce, přičemž ramena nůžkového mechanismu nijak nebrání vertikálnímu pohybu kola.  

Další možností je, že řemenový převod v kombinaci s nůžkovým mechanismem může 

pohánět přímo náboj kola. Následně by (už pouze vodící) válce zajišťovaly plynulé otáčení 

kola.  
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Obr. 4-13 Simulace profilu vozovky lineárním aktuátorem s pohonem kola, který je zajištěn rotujícími válci, 

řemenovým převodem a elektromotorem. 

 

Další možná koncepce simulace profilu vozovky s pohonem kola je popsána na Obr. 4-14. 

Simulace profilu vozovky v tomto případě opět probíhá pomocí lineárního aktuátoru,  

ale pohon kola je zde zajištěn pomocí elektromotoru a rotujícího disku s velkým průměrem. 

V tomto případě se opět jedná o modifikaci lineárního aktuátoru, jenž je upevněn k základní 

desce ve vedení zachycujícím ohybové a kroutící momenty. K lineárnímu aktuátoru je 

přišroubován nástavec s elektromotorem pohánějícím disk.  

Posuvný rám (včetně uložení elektromotoru pohánějícího disk) je upevněn k pohyblivému 

konci lineárního aktuátoru. Simulace profilu vozovky je zajištěna lineárním aktuátorem, jenž 

vertikálně působí na posuvný rám. Vedení posuvného rámu zajišťují kladky, které vedou 

posuvný rám v pevném rámu a zároveň zachycují vzniklé ohybové a kroutící momenty.   

Další možností je nahrazení elektromotoru hřídelem s řemenicí.  Pohon hřídele by zajišťoval 

řemenový převod tvořený tzv. nůžkovým mechanismem (viz Obr. 4-13). 

Kladky lze rovněž nahradit i kolejnicovým lineárním vedením s vozíky. 
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Obr. 4-14 Simulace profilu vozovky lineárním aktuátorem s pohonem kola, který je zajištěn elektromotorem  

a rotujícím diskem. 

K simulaci profilu vozovky s pohonem kola je možné rovněž využít disk dostupný 

v laboratoři Technické diagnostiky, viz Obr. 4-15. Disk je součástí experimentálního 

zařízení pro diagnostiku podvozku motocyklu. Jeho úkolem je napodobování profilu 

vozovky a pohon kola [18]. Rotace disku je zajištěna pomocí elektromotoru a řemenového 

převodu. Simulace profilu vozovky je realizována pomocí přejezdového prahu (vrcholku) 

na obvodu disku.  

 

Obr. 4-15 Simulace profilu vozovky a pohonu kola rotujícím diskem. 
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4.5 Zhodnocení koncepcí 

V následujících kapitolách je proveden rozbor navržených koncepcí rámu, vedení odpružené 

hmoty, způsobu zavěšení kola a pohonu kola včetně způsobu simulace profilu vozovky.      

4.5.1 Koncepce rámu 

Samostatný nosný rám (viz kapitola 4.1.1) se vyznačuje velkou variabilitou. Nosný rám bude 

umístěn na základní desce s T-drážkami, což umožňuje měnit celkovou dispozici,  

tj. vkládat adaptéry pod nosný rám, pod daný typ aktuátoru a měnit jejich vzájemnou polohu. 

Základní deska společně s nosným rámem zároveň tvoří dostatečně tuhou a robustní 

konstrukci. Možnou nevýhodou může být skutečnost, že podstava samostatného nosného 

rámu může zabírat větší zastavěnou plochu než v případě jiných koncepcí. 

Zavětrovaný nosný rám o stropní konstrukci, popř. stěny místnosti (viz kapitola 4.1.2) již 

neumožňuje takovou variabilitu, jako v případě samostatného nosného rámu. Vzpěry je 

nutné pevně ukotvit ke stropní konstrukci, popř. ke stěně místnosti. Tuhost celého zařízení 

bude značně ovlivněna tuhostí konstrukce, o kterou bude nosný rám zavětrován. Nastává 

zde riziko, že vzniklé kmitání/vibrace by se mohly přenášet do stropu, popř. stěn místnosti. 

Nosný rám zavětrovaný o základní desku (viz kapitola 4.1.2) se vyznačuje podobnou 

variabilitou a výhodami jako samostatný nosný rám. Podstava tohoto typu rámu by měla 

zabírat menší plochu než v případě samostatného nosného rámu.  

Nosný rám na stěně místnosti (viz kapitola 4.1.3) zabírá jednoznačně nejméně prostoru. 

Nicméně i v tomto případě hrozí riziko přenosu vzniklého kmitání/vibrací do stěn místnosti.  

Stěna a ukotvení musí splňovat požadavky na pevnost a tuhost zařízení. Tento rám je spíše 

vhodnější pro menší a lehčí typy závěsů kol např. závěs kola čtyřkolky apod. 

Jako nejvhodnější koncepce rámu se jeví samostatný nosný rám upnutý na základní desce 

s T-drážkami a jako alternativa nosný rám zavětrovaný o základní desku s T-drážkami.  

4.5.2 Koncepce vedení odpružené hmoty 

Vedení odpružené hmoty prostřednictvím lineárního vedení (viz 4.2.1) je uvažováno 

s využitím kolejnicového lineárního vedení s vozíky s vnitřním oběhem kuliček  

nebo s využitím lineárních kuličkových ložisek.   

Kolejnicové lineární vedení se často používá v aplikacích, které musejí být prostorově 

úspornější, vyznačuje se nízkou hmotností, poměrně vysokou nosností, dobrou odolností 

proti příčení a dosahuje nízkého odporu při pohybu vozíku. Rovněž je schopno zajistit tuhé  

a přesné uložení rámové konstrukce.  
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Kuličková lineární ložiska se pohybují na kruhové vodící tyči. U té však mohou nastat 

problémy s tuhostí, nebude-li dostatečně dimenzovaná. Nicméně tento typ ložisek se rovněž 

vyznačuje vysokou nosností a nízkým odporem při pohybu ložiska. 

Vedení odpružené hmoty pomocí pantografu (viz kapitola 4.2.2) má nevýhodu délky ramen 

pantografu, jelikož by měly mít dostatečnou délku, aby se kruhová dráha jejich konců blížila 

přímému vertikálnímu posunu, což vede k větším rozměrům celé konstrukce a tím  

i k problémům s tuhostí. 

Jako nejvhodnější se jeví koncepce vedení odpružené hmoty prostřednictvím kolejnicového 

lineárního vedení. 

4.5.3 Koncepce způsobu zavěšení kola 

Pro zavěšení závaží a uchycení modelu skutečného nebo tzv. lineárního závěsu kola slouží 

pojízdná rámová konstrukce, viz kapitola 4.3. Její výhodou je jednoduchost a především 

univerzálnost. Díky adaptérové desce a příčníku lze připevnit k pojízdné rámové konstrukci 

širokou škálu typů závěsů kol. Závaží mohou být zavěšena na horní straně pojízdné rámové 

konstrukce nebo přímo pod adaptérovou deskou. V případě zavěšení závaží na horní stranu 

pojízdné rámové konstrukce je těžiště ¼ modelu posunuto k ose aktuátoru, což zmenšuje 

velikost sil namáhajících vedení odpružené hmoty. V druhém případě, kdy je závaží 

zavěšeno přímo pod adaptérovou deskou, by hmotnost závaží mohla mít menší vliv 

na velikost vlastních frekvencí celého zařízení.  K navržené rámové konstrukci lze rovněž 

pomocí adaptérové desky a příčníku připevnit tzv. lineární závěs kola. 

4.5.4 Koncepce pohonu kola a simulace profilu vozovky 

Pro simulaci profilu vozovky bez pohonu kola je uvažováno využití lineárního aktuátoru. 

Lineární aktuátor představuje nejběžnější a nejjednodušší způsob simulace profilu vozovky. 

Jeho velkou výhodou je, že dokáže modelovat nejrůznější profily vozovky, které jsou dány 

naprogramováním řídící elektroniky. Škála profilů je v podstatě neomezená a změna 

simulovaného profilu snadná. 

Mobilní adhezní rezonanční testery TriTec nejsou vzhledem k omezené možnosti excitace 

kola příliš vhodné. Nicméně je možné tyto testery za tímto účelem využít. 

Pro simulace profilu vozovky s pohonem kola (viz kapitola 4.4.2) by bylo možné využit 

dvou modifikací lineárního aktuátoru a disku. 
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První modifikace lineárního aktuátoru je nástavec se dvěma rotujícími válci namísto 

plochého nástavce na pohyblivém konci aktuátoru. Pohon kola je realizován pomocí 

elektromotoru, řemenového převodu a dvou rotujících válců. Výhodou tohoto řešení je jeho 

jednoduchost, jelikož nástavec s jeho pohonem lze snadno odmontovat/namontovat. 

Simulace profilu vozovky v kombinaci s pohonem kola sice přibližuje měření k podmínkám 

v provozu, ale kontakt kola a rotujících válců už reálným podmínkám odpovídá méně.  

Druhou modifikaci lineárního aktuátoru tvoří lineární aktuátor, jenž je upevněn k základní 

desce ve vedení zachycujícím ohybové a kroutící momenty. K lineárnímu aktuátoru je 

přišroubován nástavec s elektromotorem pohánějícím disk. Pohon kola je realizován pomocí 

elektromotoru a rotujícího disku. Toto řešení je již na první pohled složitější než předchozí.  

Výhodou tohoto řešení je přiblížení se reálným podmínkám v provozu, jelikož kontakt kola 

a rotujícího disku (o dostatečně velkém průměru) více připomíná běžný plošný kontakt kola 

s profilem vozovky než kontakt kola s rotujícími válci.  

Obě modifikace sestavy pro pohon kola během excitace lze provést dodatečně. 

Rotující disk, jak už bylo zmíněno několikrát v kapitolách výše, zajišťuje simulaci profilu 

vozovky a současně i pohon kola. Pro simulaci nerovností vozovky je výhodné mít celou sadu 

výměnných disků, protože profil simulované vozovky je dán tvarem daného disku. Výhodou je 

věrohodnější přiblížení reálným podmínkám v provozu. Jasnou nevýhodou je omezená 

možnost simulace profilu vozovky, daná tvarem disku. 
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5 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

K odvození základních parametrů jako jsou maximální výchylka odpružené hmoty a síla 

působící na odpruženou hmotu byl vytvořen matematický model v prostředí systému 

Octave. 

5.1 Matematický model 

Lineární matematický model pracuje s konstantními hodnotami vstupních parametrů, 

kterými jsou tuhost pneumatiky, tlumící konstanta pneumatiky, tuhost pružiny a tlumící 

konstanta tlumiče a hmotnost odpružené a neodpružené hmoty. 

Lineární matematický model odpružení ¼ vozidla se 2 DOF popisuje vertikální dynamiku 

vozidla. Vozidlo je rozděleno na čtyři samostatné části, které nezohledňují jejich vzájemnou 

interakci. Pozornost je soustředěna na kolo a systém jeho odpružení. Tento přístup 

zjednodušuje řešení celého systému odpružení, ale zároveň jej také omezuje.  

Na Obr. 5-1 je schéma pro lineární matematický model odpružení ¼ vozidla se 2 DOF 

(Degrees Of Freedom tj. dvěma stupni volnosti x1 a x2).  

 

Obr. 5-1 Schéma pro lineární matematický model ¼ vozidla se 2 DOF; ms- odpružená hmota,  

mu- neodpružená hmota, ks- tuhost pružiny nahrazující pružinu vozidla, cs- tlumící konstanta 

tlumiče nahrazující tlumič vozidla, kt- tuhost pneumatiky nahrazená tuhostí pružiny, ct- tlumící 

konstanta tlumiče nahrazujícího tlumení pneumatiky, xo- výška nerovností vozovky (terén), 

𝒙𝟏, �̇�𝟏, �̈�𝟏- výchylka, rychlosti a zrychlení odpružené hmoty a 𝒙𝟐, �̇�𝟐, �̈�𝟐- výchylka, rychlosti  

a zrychlení neodpružené hmoty. 
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Model pracuje s odpruženou hmotu ms a neodpruženou hmotou mu. Neodpružená hmota je 

hmotnost jednoho kola (disk, pneumatika) včetně částí pohybujících se s osou kola (náboj 

kola, brzda atd.) a také část hmotnosti komponent spojujících odpruženou a neodpruženou 

hmotu (ramena závěsu, tlumič s pružinou, poloosa, stabilizátor atd.). Odpružená hmota je 

hmotnost vozidla, kterou nese jedno kolo, bez neodpružené hmoty (tj. část hmotnosti 

karosérie, nákladu atd. připadající na jedno kolo) včetně části hmotnosti komponent 

spojujících odpruženou a neodpruženou hmotu (ramena závěsu, tlumič s pružinou, poloosa, 

stabilizátor atd.).   

Lineární matematický model odpružení ¼ vozidla se 2 DOF je dán pohybovými  

rovnicemi (1) a (2). 

Kde ms je hmotnost odpružené hmoty, mu je hmotnost neodpružené hmoty, ks je tuhost 

pružiny nahrazující pružinu vozidla, kt je tuhost pružiny nahrazující tuhost pneumatiky, cs je 

tlumící konstanta tlumiče nahrazujícího tlumič vozidla, ct je tlumící konstanta tlumiče 

nahrazujícího tlumení pneumatiky, 𝑥1 je výchylka odpružené hmoty, �̇�1 je rychlost 

odpružené hmoty, �̈�1 je zrychlení odpružené hmoty, 𝑥2 je výchylka neodpružené hmoty, 

�̇�2 je rychlost neodpružené hmoty, �̈�2 je zrychlení neodpružené hmoty a xo je výška 

nerovností vozovky. x1, x2 a xo jsou na počátku v uklidněném stavu bez pohybu rovny nule.  

5.1.1 Řešení soustavy pohybových rovnic 

Lineární matematický model odpružení ¼ vozidla se 2 DOF (viz kapitola 5.1), jenž je 

reprezentován pohybovými rovnicemi (1) a (2), obsahuje vstup xo jako funkci času t  

a hledané výstupy (𝑥1, �̇�1, �̈�1, 𝑥2, �̇�2 a  �̈�2) pro hodnoty vstupu xo v čase t. Obecné analytické 

řešení této soustavy diferenciálních rovnic je problematické. V prostředí systému Octave 

nebo MATLAB je možné tuto soustavu řešit numericky. Podstatou řešení je převést původní 

soustavu rovnic do standardního maticového tvaru, pro který jsou připraveny simulační 

funkce (řešiče). 

Tímto tvarem rovnic jsou rovnice tzv. „State-space“ modelu. Rovnice (3) je stavová rovnice 

a rovnice (4) je výstupní rovnice [19].  

𝑚𝑠�̈�1 + 𝑘𝑠(𝑥1 − 𝑥2) + 𝑐𝑠(�̇�1 − �̇�2) = 0 (1) 

 

𝑚𝑢�̈�2 + 𝑘𝑡(𝑥2 − 𝑥𝑜) + 𝑐𝑡(�̇�2 − �̇�𝑜) − 𝑘𝑠(𝑥1 − 𝑥2) − 𝑐𝑠(�̇�1 − �̇�2) = 0 (2) 

 

�̇� = 𝐴𝑋 + 𝐵𝑥𝑜(𝑡) (3) 

 



 

 

56 

Kde X je stavový vektor, �̇� je vektor derivací, A je stavová matice, B je vstupní matice, C je 

výstupní matice, D je matice přímého přenosu, Y je výstupní vektor a xo(t) je vstup,  

tj. nerovnosti terénu v závislosti na čase.  

Vektor Y obsahuje hledané výstupy, viz rovnice (7). Vektor X není vektor proměnných 𝑥1   

a 𝑥2! 

Pro zvýšení přehlednosti je zavedena substituce: 

kde �̇�1 je rychlost odpružené hmoty, �̈�1 je zrychlení odpružené hmoty a �̇�2 je rychlost 

neodpružené hmoty.  

Výsledná úprava pohybových rovnic (1) a (2) vypadá potom takto: 

𝑌 = 𝐶𝑋 + 𝐷𝑥𝑜(𝑡) (4) 

 

�̇�1 = 𝑣1, 

�̈�1 = 𝑎1, 

�̇�2 = 𝑣2, 

(5) 

 

�̇� = 𝐴𝑋 + 𝐵𝑥𝑜(𝑡), 

[

𝑥2

∆
𝑣1

𝑇

] = [

0
0
0

−𝑘𝑡/𝑚𝑢

0
0

−𝑘𝑠/𝑚𝑠

𝑘𝑠/𝑚𝑢

0
1

−𝑐𝑠/𝑚𝑠

𝑐𝑠/𝑚𝑢

1
−1

𝑐𝑠/𝑚𝑠

−[(𝑐𝑠 + 𝑐𝑡)/𝑚𝑢]

] [

𝑥2

∆
𝑣1

𝑇

] + 

+

[
 
 
 
 
 

𝑐𝑡/𝑚𝑢

−(𝑐𝑡/𝑚𝑢) 

[(𝑐𝑠𝑐𝑡)/(𝑚𝑠𝑚𝑢)]

[
−(𝑐𝑠𝑐𝑡)

𝑚𝑢
2

−
𝑐𝑡

2

𝑚𝑢
2

+
𝑘𝑡

𝑚𝑢
]
]
 
 
 
 
 

[𝑥𝑜], 

(6) 

 

𝑌 = 𝐶𝑋 + 𝐷𝑥𝑜(𝑡), 

[
 
 
 
 
 
𝑥1

𝑣1

𝑎1

𝑥2

𝑣2

∆ ]
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
1
0
0
1
0
0

1
0

−𝑘𝑠/𝑚𝑠

0
0
1

0
1

−𝑐𝑠/𝑚𝑠

0
0
0

0
0

𝑐𝑠/𝑚𝑠

0
1
0 ]

 
 
 
 
 

[

𝑥2

∆
𝑣1

𝑇

] +

[
 
 
 
 
 
 

0
0

[
𝑐𝑠𝑐𝑡

𝑚𝑠𝑚𝑢
]

0
𝑐𝑡/𝑚𝑢

0 ]
 
 
 
 
 
 

[𝑥𝑜], 

(7) 
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kde ∆ je rozdíl posuvu odpružené a neodpružené hmoty (substituce, viz Příloha 1), T je levá 

strana již upravené diferenciální pohybové rovnice (2) (substituce, viz Příloha 1) a xo je 

výška nerovností vozovky. 

Celá posloupnost matematických úprav pohybových rovnic (1) a (2) do tvaru (6) a (7) je 

součástí příloh, viz příloha 1. 

V prostředí systému Octave/MATLAB se pro numerické řešení využijí následující funkce:     

kde Csim je řádek/řádky nebo celá výstupní matice C a Dsim je řádek/řádky nebo celá matice 

přímého přenosu D odpovídající zadání Csim. 

kde t je vektor hodnot času, Ysim je výstupní vektor/matice, počet sloupců a vypočtené 

výstupy v nich odpovídají zadávané Csim. Řádky odpovídají časům ve vektoru t. Cas je 

sloupcový vektor, prvky jsou shodné s vektorem hodnot času t a Teren je vektor hodnot 

vstupu xo pro jednotlivé časy vektoru t. 

Například výchylka odpružené hmoty 𝑥1 odpovídá prvnímu řádku vstupní matice C  

a prvnímu řádku matice přímého přenosu D, viz rovnice (7): 

Celý skript je součástí příloh, viz příloha 2. 

Za předpokladu harmonického vstupu x0 lze soustavu pohybových rovnic (1) a (2) řešit 

analyticky [20]. 

Vstup a výstupy předpokládáme ve tvaru: 

kde Xi je amplituda harmonického pohybu, j je imaginární jednotka, ω je úhlová rychlost,  

t je čas a 𝜙𝑖 je fázový posun. 

𝑠𝑦𝑠 = 𝑠𝑠(𝐴, 𝐵, 𝐶𝑠𝑖𝑚,𝐷𝑠𝑖𝑚), (8) 

 

[𝑌𝑠𝑖𝑚, 𝐶𝑎𝑠] = 𝑙𝑠𝑖𝑚(𝑠𝑦𝑠, 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑛, 𝑡), (9) 

 

𝐶𝑠𝑖𝑚 = [1100], 

𝐷𝑠𝑖𝑚 = [0]. 

(10) 

 

𝑥𝑖(𝑡) = 𝑋𝑖𝑒
𝑗(𝜔𝑡+𝜙𝑖); 𝑖 = 0,1,2, 

�̇�𝑖(𝑡) = 𝑋𝑖𝑗𝜔𝑒𝑗(𝜔𝑡+𝜙𝑖) = 𝑗𝜔𝑥𝑖(𝑡), 

�̈�𝑖(𝑡) = −𝑋𝑖𝜔
2𝑒𝑗(𝜔𝑡+𝜙𝑖) = −𝜔2𝑥𝑖(𝑡), 

(11) 
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Po dosazení vztahu (11) do pohybových rovnic a následné úpravě dostáváme soustavu 

rovnic: 

Z tvaru pohybových rovnic (12) lze následně vyjádřit výchylku odpružené hmoty x1: 

a výchylku neodpružené hmoty x2: 

Výsledkem je skript (viz Příloha 2), který slouží k výpočtu odezvy 2 DOF modelu  

na harmonický vstup v určitém rozsahu frekvencí. 

Analytické řešení bylo verifikováno proti numerickému řešení. 

5.2 Vstupní parametry matematického modelu ovlivňující 

velikost výchylky odpružené hmoty x1 

Jde o to najít takovou kombinaci vstupních parametrů, která se projeví maximální výchylkou 

odpružené hmoty. Parametry se vybírají z maximální uvažované hmotnosti odpružené 

hmoty a hodnot v příloze 3 (vybírají se na sobě nezávisle). Výchylka odpružené hmoty x1 je 

potřebná k určení délky vedení odpružené hmoty, a tedy ke stanovení základních rozměrů 

celého zařízení. 

Vliv vstupních parametrů na výchylku odpružené hmoty byl zkoumán pro přejezd strmého 

schodu s výškou 100 mm (2 DOF model) a harmonickou analýzou (2 DOF model) v rozsahu 

frekvencí 0-25 Hz [2, 3, 21], amplituda budící frekvence 50 mm, terén má tvar funkce 

cosinus. Schematicky znázorněno na Obr. 5-2. 

[
[−𝑚𝑠𝜔

2 + 𝑘𝑠 + 𝑗𝜔𝑐𝑠]                       (−𝑘𝑠 − 𝑐𝑠𝑗𝜔)

(−𝑘𝑠 − 𝑐𝑠𝑗𝜔) [−𝑚𝑢𝜔2 + 𝑘𝑠 + 𝑘𝑡 + 𝑗𝜔(𝑐𝑡 + 𝑐𝑠)]
] [

𝑥1

𝑥2
] = [

0
(𝑘𝑡 + 𝑗𝜔𝑐𝑡)

] [𝑥0], 
(12) 

 

𝑥1 = 𝑥0

(𝑘𝑠 + 𝑗𝜔𝑐𝑠)(𝑘𝑡 + 𝑗𝜔𝑐𝑡)

(−𝑚𝑢𝜔2 + 𝑘𝑡 + 𝑘𝑠 + 𝑗𝜔(𝑐𝑡 + 𝑐𝑠))(−𝑚𝑠𝜔
2 + 𝑘𝑠 + 𝑐𝑠𝑗𝜔) − (𝑘𝑠 + 𝑗𝑐𝑠𝜔)2

, 
(13) 

 

𝑥2 = 𝑥0

(−𝑚𝑠𝜔
2 + 𝑘𝑠 + 𝑗𝜔𝑐𝑠)(𝑘𝑡 + 𝑗𝜔𝑐𝑡)

(−𝑚𝑢𝜔2 + 𝑘𝑡 + 𝑘𝑠 + 𝑗𝜔(𝑐𝑡 + 𝑐𝑠))(−𝑚𝑠𝜔
2 + 𝑘𝑠 + 𝑐𝑠𝑗𝜔) − (𝑘𝑠 + 𝑗𝑐𝑠𝜔)2

 
(14) 
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Obr. 5-2 Omezení rozsahu modelování terénu. 

Příloha 3 obsahuje přehled hodnot vstupních parametrů ms, mu, ks, cs, kt a ct, jenž byly použity 

v jiných pracích při práci s lineárním matematickým modelem ¼ vozidla se 2 DOF.  

Na základě tohoto přehledu byly vypočteny průměrné vstupní parametry (viz Tab. 1), které 

budou využity v následujících simulacích. 

Tab. 1 Průměrné vstupní parametry pro lineární matematický model ¼   vozidla se 2 DOF  vypočtené 

z hodnot v příloze 3 [4, 22, 23, 32–41, 24, 42–47, 25–31]. 

msp 

kg 

mup 

kg 

ksp 

N/m 

ktp 

N/m 

csp 

Ns/m 

ctp 

Ns/m 

313 42 26012 197361 1723 484 

 

K určení kombinace vstupních parametrů maximalizujících výchylku x1 byl zkoumán vliv 

postupné změny jednotlivých parametrů na tuto výchylku. Sada průměrných hodnot 

z předchozí tabulky byla postupně násobena koeficienty 0,7; 1 a 1,3; viz příloha 4. 

Vliv vstupních parametrů na maximální výchylku odpružené hmoty x1 při simulaci přejezdu 

strmého schodu popisuje Tab. 2.  



 

 

60 

Tab. 2 Vliv vstupních parametrů na maximální výchylku odpružené hmoty x1 při simulaci přejezdu strmého 

schodu s výškou 100 mm. 

Vstupní parametry Maximální hodnota Minimální hodnota 

ms X  

mu Nemá výrazný vliv 

ks X 
 

 

kt 
 

 
X 

cs  X 

ct Nemá výrazný vliv 

X – vstupní parametr, jenž vede k dosažení maximální výchylky odpružené hmoty x1 při simulaci přejezdu 

strmého schodu s výškou 100 mm. 

Vliv vstupních parametrů na maximální výchylku odpružené hmoty x1 při zvyšující se budící 

frekvenci popisuje Tab. 3.  

Pro ilustraci výchylku odpružené hmoty x1 při změně velikosti průměrné hodnoty odpružené 

hmoty msp a při zvyšující se budící frekvenci znázorňuje Obr. 5-3. Ostatní grafy jsou součástí 

příloh, viz příloha 4.  

 

Obr. 5-3 Výchylka odpružené hmoty při změně velikosti průměrné hodnoty odpružené hmoty msp  

při zvyšující se budící frekvenci s amplitudou 50 mm. 
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Tab. 3 Vliv vstupních parametrů na zvýšení výchylky odpružené hmoty x1 při zvyšující se budící frekvenci. 

Vstupní parametry Maximální hodnota Minimální hodnota 

ms Xa Xb 

mu Nemá výrazný vliv 

ks Xb Xa 

kt 
 

 
X 

cs 
 

 
X 

ct Nemá výrazný vliv 

X – vstupní parametr, jenž vede k dosažení nejvyšší výchylky odpružené hmoty x1 při zvyšující se budící 

frekvenci; a – před vlastní frekvencí odpružené hmoty; b – za vlastní frekvencí odpružené hmoty. 

5.2.1 Hodnoty vstupních parametrů pro stanovení maximální 

výchylky odpružené hmoty x1 

Tab. 4 udává přehled nejvyšší technicky přípustné hmotnosti vozidla a nejvyšší technicky 

přípustné hmotnosti na nápravu, zjištěný z technických průkazů. Vzhledem k tomu,  

že maximální hmotnost vozidla je omezená zadáním (1970 kg) a na základě Tab. 4  byla 

zvolena maximální hmotnost odpružené hmoty ms na 600 kg. 

 

Tab. 4 Nejvyšší technicky přípustné hmotnosti vozidel a nejvyšší technicky přípustné hmotnosti na nápravu 

z technických průkazů. 

Vozidlo 
Nejvyšší technicky přípustná 

hmotnost vozidla 

kg 

Nejvyšší technicky přípustná 
hmotnost na nápravu 

kg 

Škoda Octavia Sedan (varianta: AABLFX01) 1925 1100 

Škoda Octavia Sedan (varianta: STBJBX01) 1970 1100 

Škoda Octavia Liftback 1790 1000 

Škoda Roomster 1676 870 

Audi A6 Sedan 2120 1160 

Citroen ZX 1590 870 
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Hodnoty vstupních parametrů jako tuhost pružiny nahrazující pružinu vozidla ks, tlumící 

konstanta tlumiče nahrazující tlumič vozidla cs a tuhost pneumatiky nahrazená tuhostí 

pružiny kt byly zvoleny na základě přílohy 3, kde byly zvoleny vždy maximální/minimální 

(dle Tab. 2 a Tab. 3) hodnoty ze zkoumaného vzorku.  

Hodnoty vstupních parametrů jako hmotnost neodpružené hmoty mu a tlumící konstanta 

tlumiče nahrazujícího tlumení pneumatiky ct byly zvoleny stejné jako v Tab. 1, protože  

na velikost výchylky odpružené hmoty x1 nemají zásadní vliv.  

Maximální výchylku odpružené hmoty x1 při simulaci přejezdu strmého schodu s výškou 

100 mm pro nejhorší kombinaci vstupních parametrů (viz Tab. 5) znázorňuje Obr. 5-4. 

 

Tab. 5 Vstupní parametry lineárního matematického modelu ¼ vozidla se 2 DOF pro zjištění maximální 

výchylky odpružené hmoty x1 při simulaci přejezdu strmého schodu s výškou 100 mm. 

ms 

kg 

mu 

kg 

ks 

N/m 

kt 

N/m 

cs 

Ns/m 

ct 

Ns/m 

600 42 70000 127200 704 484 

 

 

 

Obr. 5-4 Maximální výchylka odpružené hmoty se vstupními parametry z Tab. 5 při simulaci přejezdu 

strmého schodu s výškou 100 mm. 

Ze simulace plyne, že maximální výchylka odpružené hmoty x1 se vstupními parametry  

z Tab. 5 při simulaci přejezdu strmého schodu s výškou 100 mm je zhruba 192 mm. 
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Maximální výchylku odpružené hmoty x1 při zvyšující se budící frekvenci pro nejhorší 

kombinace vstupních parametrů uvádí Tab. 6. 

Maximální výchylka odpružené hmoty x1 se vstupními parametry z Tab. 6 (pořadí 1.)  

při zvyšující se budící frekvenci (viz Obr. 5-5) nastává při vlastní frekvenci odpružené hmoty 

1,72 Hz a její velikost je až 758 mm, čemuž odpovídá amplituda zdvihu tlumiče 483 mm, 

což není příliš reálné. 

Maximální výchylka odpružené hmoty x1, by ve skutečnosti byla zásadně omezena 

technickými vlastnostmi tlumiče. Z tohoto důvodu byla volena amplituda budící frekvence 

(tj. amplituda zdvihu hydraulického válce) tak, aby maximální amplituda zdvihu tlumiče 

byla 150 mm. Novou maximální výchylku odpružené hmoty x1, již omezenou zdvihem 

tlumiče na 150 mm (vyznačeno červenou čarou) se vstupními parametry z Tab. 6  

(pořadí 1.) ukazuje Obr. 5-6. Velikost maximální výchylky odpružené hmoty x1 je potom 

280 mm. 

 

Tab. 6 Kombinace vstupních parametrů lineárního matematického modelu ¼ vozidla se 2 DOF pro zjištění 

maximální výchylky odpružené hmoty x1 při zvyšující se budící frekvenci. 

Pořadí  

Vstupní paramtery 
Bez omezením 

zdvihu tlumiče 

S omezením 

zdvihu tlumiče  

ms 

kg 

mu 

kg 

ks 

N/m 

kt 

N/m 

cs 

Ns/m 

ct 

Ns/m 

x1 

mm 

x1 

mm 

1. 600a 42 70000a 127200 704 484 758 280 

2. 600a 42 12000b 127200 704 484 226 197 

3. 165b 42 12000b 127200 704 484 130 130 

4. 165b 42 70000a 127200 704 484 434 283 

a – před vlastní frekvencí odpružené hmoty; b – za vlastní frekvencí odpružené hmoty. 
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Obr. 5-5 Maximální výchylka odpružené hmoty se vstupními parametry z Tab. 6 (pořadí 1.) při zvyšující se 

budící frekvenci s amplitudou 50 mm. 

 

 

Obr. 5-6 Maximální výchylka odpružené hmoty omezená max. roztažením tlumiče se vstupními parametry  

z Tab. 6 (pořadí 1.) při zvyšující se budící frekvenci s amplitudou 50 mm. 
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5.3 Výška nosného rámu (délka vedení odpružené hmoty) 

Výšku nosného rámu kromě jiného určuje použitý hydraulický válec Schenk, který je 

v laboratoři Technické diagnostiky k dispozici a bude využit i v tomto zařízení. 

Délka vedení odpružené hmoty (výška nosného rámu) byla stanovena na 2 400 mm  

na základě náčrtu, viz Obr. 5-7. Součástí náčrtu je geometrie předního závěsu kola 

(McPherson) Citroen ZX, viz Obr. 5-8.  

Rezerva pro výchylku odpružené hmoty byla stanovena na 350 mm. Především kvůli zjištěné 

maximální výchylce odpružené hmoty při zvyšující se budící frekvenci a rovněž kvůli 

skutečnosti, že v této oblasti se může nacházet doraz nebo nějaký typ koncového spínače, 

který by v krajním případě mohl přerušit činnost aktuátoru. 

Uvažovaná rezerva pro případné modifikace hydraulického válce včetně pohonu kola  

je 200 mm.  

 

Obr. 5-7 Výška nosného rámu. 
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Obr. 5-8 Geometrie předního závěsu kola (McPherson) Citroen ZX. 

5.4 Konstrukční řešení nosného rámu  

Nosný rám bude uchycen k základní desce s T-drážkami, která se nachází v laboratoři 

Technické diagnostiky (viz Obr. 5-9) pomocí šroubů pro T-drážky, viz kapitola 4.1.  

Vedení odpružené hmoty bude realizováno pomocí kolejnicového lineárního vedení,  

viz kapitola 4.2.1 

 

Obr. 5-9 Laboratoř Technické diagnostiky VUT FSI Ústavu konstruování. 
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5.4.1 Konstrukční omezení nosného rámu 

Celé zařízení musí být možné umístit do laboratoře Technické diagnostiky VUT FSI Ústavu 

Konstruování. To s sebou přináší několik konstrukčních omezení týkajících se nosného 

rámu. Laboratoř Technické diagnostiky nedisponuje žádným typem portálového jeřábu  

nebo obdobného zvedacího zařízení, které by výrazně usnadnilo montáž celé konstrukce. 

Z tohoto důvodu bude veškerá manipulace s komponenty zařízení a následná montáž 

probíhat převážně manuálně. Další omezení představují poměrně nízké dvoukřídlé dveře 

do laboratoře, jež mají výšku 2000 mm. Transport nosného rámu do laboratoře bude muset 

proběhnout v horizontální poloze a následně jej bude nutné vztyčit uvnitř laboratoře. 

Z těchto důvodů je nutné, aby konstrukce nosného rámu byla manipulovatelná na paletových 

vozících (nebo obdobné mechanizaci) a bylo možné ji manuálně s přiměřeným úsilím 

vztyčit. 

5.4.2 Samostatný nosný rám z tenkostěnných čtvercových profilů 

Prvním konstrukčním řešením je samostatný nosný rám s výškou 2400 mm a velikostí 

podstavy 945 x 945 mm, viz Obr. 5-10.           

 

Obr. 5-10 Samostatný nosný rám svařený z tenkostěnných čtvercových profilů. 

Rám je svařen z tenkostěnných čtvercových profilů. Na čelní straně nosného rámu je 

přivařena dvojice plochých tyčí, které je nutné frézovat. Do těchto obrobených předních 

ploch jsou vyřezány otvory se závity pro šrouby, kterými bude přišroubováno kolejnicové 

lineární vedení s vozíky pro vedení odpružené hmoty.  
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Spodní strana noh s otvory pro šrouby je rovněž frézována, kvůli správnému dosednutí  

k základní desce a kolmosti s obrobenými předními plochami.  

Výhodou tohoto konstrukčního řešení je jeho jednoduchost. Konstrukce je tvořena 

především z tenkostěnných čtvercových profilů, což výrazně usnadní přípravu profilů ke 

svařování. 

Tento typ konstrukce nosného rámu je celkem obvyklý, byl již použit v několika podobných 

zařízeních. 

5.4.3 Samostatný nosný rám z trubek 

Druhým konstrukčním řešením je rovněž samostatný nosný rám opět s výškou 2400 mm  

a velikostí podstavy 945 x 945 mm, viz Obr. 5-11.        

 

Obr. 5-11 Samostatný nosná rám svařený z trubek. 

Toto konstrukční řešení je podobné tomu předešlému, viz kapitola 5.4.2. Rozdíl je pouze 

v použití trubek namísto tenkostěnných čtvercových profilů a v jiné geometrii rámu. 

Tato konstrukce má menší půdorys a použití trubek by mohlo snížit hmotnost konstrukce. 

Nevýhodou je vyšší výrobní náročnost daná geometrií styku trubek. 



 

 

69 

5.4.4 Nosný rám zavětrovaný o základní desku 

Třetím konstrukčním řešením je nosný rám zavětrovaný o základní desku s výškou  

2400 mm, viz Obr. 5-12. 

 

Obr. 5-12 Nosný rám zavětrovaný o základní desku. 

Rám je svařený z tenkostěnných čtvercových profilů a dvou I profilů s plochých tyčí.  

Celý rám je svařen symetricky. Jedna strana (dvojice plochých tyčí) je frézovaná  

s vyřezanými otvory se závity pro šrouby, kterými bude přišroubováno kolejnicové lineární 

vedení s vozíky pro vedení odpružené hmoty. Spodní strana noh s otvory pro šrouby je 

rovněž frézována. Celý rám je zavětrován dvěma vzpěrami. Vzpěra je tvořena trubkou se 

dvěma přivařenými maticemi s opačným stoupáním závitu, v matici je koncovka s kontra 

matkou, viz Obr. 5-13.   Vzpěra je pak na jedné straně uchycena k rámu a na druhé straně  

k patce pomocí lícovaného šroubu s maticí a podložkou. 

 

Obr. 5-13 Detail konce vzpěry upevněné k rámu. 
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Výhodou tohoto řešení je jednoduchost, vyšší variabilita a především úspora místa.  

Vzpěry lze totiž umístit libovolně na jakoukoli stranu rámu, takže je možné, že odpružená 

hmota bude vedena i přímo mezi nimi. 

5.4.5 Samostatný nosný rám z plechů 

Posledním konstrukčním řešením je samostatný nosný rám svařený z plechů, viz Obr. 5-14. 

Výška rámu je opět 2400 mm a velikost podstavy je 945 x 945 mm. 

 

Obr. 5-14 Samostatný nosný rám svařený z plechů. 

Rám je svařen především z plechů (tloušťka 8 mm) tak, aby tvořil uzavřenou konstrukci. 

Uvnitř rámu jsou čtyři vodorovná uzavřená žebra (tloušťka 4 mm).  Na čelní straně nosného 

rámu je přivařena dvojice plochých tyčí, které je nutné frézovat. Do těchto obrobených 

předních ploch, stejně jako v předchozích případech, jsou vyřezány otvory se závity 

pro šrouby, kterými bude přišroubováno kolejnicové lineární vedení s vozíky pro vedení 

odpružené hmoty. 

Pro správné dosednutí k základní desce a kolmosti s obrobenými předními plochami je 

spodní strana noh s otvory pro šrouby rovněž frézována.  

Výhodou rámu je jeho jednoduchost. Skládá se z plechů, které lze vypálit například laserem 

i se zkoseními pro svary a zámky pro snadné složení jednotlivých dílů k sobě dohromady, 

což výrazně usnadní jeho svařování. 
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5.5 Rozbor frekvencí ve zrychlení odpružené hmoty  

Ve 2 DOF modelu byl pro jednotlivé automobily z přílohy 3 proveden přejezd strmého 

schodu různých výšek (tj. s teoreticky neomezenou rychlostí zdvihu hydraulického válce). 

Zrychlení odpružené hmoty bylo pomocí rychlé Fourierovy transformace v systému Octave 

převedeno na amplitudová spektra a zkresleno do jednoho grafu, kde modrá reprezentuje 

průměrné hodnoty (viz Tab. 1), grafy viz příloha 5.  

Amplitudové spektrum zrychlení odpružené hmoty při simulaci strmého schodu s výškou 

100 mm je na Obr. 5-15.  

 

 

Obr. 5-15 Amplitudové spektrum zrychlení odpružené hmoty při simulaci přejezdu strmého schodu s výškou 

100 mm. 

5.6 Modální analýza nosného rámu 

Dle předchozího rozboru by bylo vhodné mít první vlastní frekvenci celé konstrukce (nosný 

rám osazený pojízdnou rámovou konstrukcí) co nejvýše nad cca 50 Hz. Z tohoto důvodu 

musí být první vlastní frekvence nosného rámu dostatečně vysoká, protože osazením 

pojízdné rámové konstrukce na nosný rám se z důvodu výrazného navýšení hmotnosti 

v horní části rámu výsledné vlastní frekvence sníží. 

Pro modální analýzu byl použit software ANSYS Workbench 2020 R2. 
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5.6.1 Materiálový model 

Jako materiálový model byla zvolena konstrukční ocel (Structural steel) s materiálovými 

charakteristikami, jež popisuje Tab. 7. Toto platí pro všechny níže popsané analýzy.  

Tab. 7 Použité materiálové hodnoty. 

Materiál 

 

Modul pružnosti v tahu 

MPa 

Poissonovo číslo 

 

Hustota 

kg/m3 

Konstrukční ocel 2·105 0,3 7850 

5.6.2 Modální analýza samostatného nosného rámu z tenkostěnných 

čtvercových profilů 

Geometrické okrajové podmínky byly definovány vazbou Fixed support na spodní 

(dosedací) stranu všech čtyř noh s otvory pro šrouby.  

Konstrukce je tvořena z tenkostěnných čtvercových profilů a plochými tyčemi, proto byla 

při tvorbě modelu geometrie všechna tělesa nahrazena skořepinami, viz Obr. 5-16.  

Síť obsahuje zhruba 32 300 uzlů a 31 500 elementů.    

 

Obr. 5-16 Diskretizovaný model samostatného nosného rámu svařeného z tenkostěnných čtvercových profilů 

o průřezu 100 x 100 x 5 mm. 
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Použitý tenkostěnný čtvercový profil je průřezu 100 x 100 x 5 mm. Hmotnost celého rámu 

je 308 kg. 

Následně bylo vypočteno prvních šest vlastních frekvencí tohoto nosného rámu, viz Tab. 8. 

Chování konstrukce při první vlastní frekvenci zachycuje Obr. 5-17. 

Tab. 8 Vlastní frekvence samostatného nosného rámu svařeného z tenkostěnných čtvercových profilů  

o průřezu 100 x 100 x 5 mm. 

Vlastní frekvence 

Hz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

31 106,7 122,6 143,6 153,4 187,4 

 

 

 

 

Obr. 5-17 Kmitání samostatného nosného rámu svařeného z tenkostěnných čtvercových profilů o průřezu  

100 x 100 x 5 mm při první vlastní frekvenci 31 Hz. 

Velikost první vlastní frekvence je 31 Hz. Z Obr. 5-17 je patrné, že pro zvýšení první vlastní 

frekvence je nutné zvýšit tuhost rámu ve směru osy x. Z tohoto důvodu byla provedena 

konstrukční úprava rámu a na čelní a zadní stranu konstrukce byly umístěny vzpěry ve tvaru 

V, viz Obr. 5-18.   

S takto upraveným rámem následně proběhlo několik simulací za použití různých 

čtvercových a obdélníkových profilů, viz Tab. 9.  
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Tab. 9 Přehled vlastních frekvencí a hmotností upravených samostatných nosných rámů (dvě vzpěry ve 

tvaru V z čelní a zadní strany) svařených z tenkostěnných čtvercových nebo obdélníkových profilů. 

Průřez profilu 

mm 

Vlastní frekvence 

Hz 

Hmotnost 
rámu 

kg Původní rám V-vzpěra 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

100 x 100 x 5 100 x 50 x 5 68,4 99,3 135 146 160,8 171,2 383,6 

100 x 100 x 4 100 x 50 x 4 66 99,6 136,3 150,8 167,2 178 326,6 

90 x 90 x 5 90 x 50 x 5 67,9 97,3 136,3 150,8 167,2 178 351,2 

90 x 90 x 4 90 x 50 x 4 65,8 98,1 134,5 145,8 162,9 174,2 299,5 

80 x 80 x 5 80 x 40 x 5 66,8 95,2 117,7 122,5 136,5 142,5 306,6 

80 x 80 x 4 80 x 40 x 4 62,6 95,2 122 128,2 140,2 145,9 262,6 

100 x 100 x 5 73,4 102,7 149,2 166,1 199,1 224,13 433,3 

100 x 100 x 4 73,5 105,1 154,1 172,4 209,8 232 366,1 

90 x 90 x 5 71,3 101,2 145,8 158,8 187,9 211,3 392,4 

90 x 90 x 4 70,7 102,6 148,5 163 196,8 218,8 332,3 

80 x 80 x 5 69,7 98,7 140,1 149,1 173,6 195,7 350,3 

80 x 80 x 4 67,7 99,8 142,7 153,4 182,1 204 297,4 

70 x 70 x 4 68 96,6 137,5 142,7 170,7 191,5 262 

Jako nejvýhodnější z hlediska hmotnosti se jevil nosný rám svařený z tenkostěnných 

čtvercových profilů o průřezu 70 x 70 x 4 mm s velikostí první vlastní frekvence 68 Hz a 

hmotností 262 kg, viz Tab. 9.  

Chování konstrukce nosného rámu (dle Tab. 9) svařeného z tenkostěnných čtvercových 

profilů o průřezu 70 x 70 x 4 mm při první vlastní frekvenci zachycuje Obr. 5-18. 

 

Obr. 5-18 Kmitání samostatného nosného rámu svařeného z tenkostěnných čtvercových profilů o průřezu  

70 x 70 x 4 mm při první vlastní frekvenci 68 Hz, viz Tab. 9. 
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Další konstrukční úpravou byly na čelní stranu rámu přidány dva páry vzpěr ve tvaru V. 

Přidané páry vzpěr jsou orientovány ve stejném směru jako původní vzpěry, viz Obr. 5-19. 

Přehled vlastních frekvencí takto upraveného nosného rámu shrnuje Tab. 10. 

Tab. 10 Přehled vlastních frekvencí a hmotností upravených samostatných nosných rámů (čtyři páry vzpěr  

ve tvaru V z čelní strany a dva páry ze zadní strany – orientované jedním směrem) svařených 

z tenkostěnných čtvercových profilů. 

Průřez profilu 

mm 

Vlastní frekvence 

Hz 

Hmotnost 
rámu 

kg Původní rám V-vzpěra 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

80 x 80 x 4 77,9 97,3 149,9 151,1 186,0 212,7 310,4 

70 x 70 x 4 75,5 94,6 141,0 144,7 171,2 194,6 273,3 

Jako nejvýhodnější se nyní jeví upravený samostatný nosný rám svařený z tenkostěnných 

čtvercových profilů o průřezu 70 x 70 x 4 mm s velikostí první vlastní frekvence 75,5 Hz  

a hmotností 273,3 kg, viz Tab. 10. 

V tomto případě bylo dosaženo snížení hmotnosti o 34,7 kg a zvýšení velikosti první vlastní 

frekvence o 44,5 Hz oproti původnímu konstrukčnímu řešení z  Obr. 5-17.  

Chování konstrukce nosného rámu (dle Tab. 10.) svařeného z tenkostěnných čtvercových 

profilů o průřezu 70 x 70 x 4 mm při první vlastní frekvenci 75,5 Hz zachycuje Obr. 5-19. 

 

Obr. 5-19 Kmitání upraveného samostatného nosného rámu svařeného z tenkostěnných čtvercových profilů  

o průřezu 70 x 70 x 4 mm při první vlastní frekvenci 75,5 Hz, viz Tab. 10. 
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5.6.3 Modální analýza samostatného nosného rámu z trubek 

Stejně jako v kapitole 5.6.2, byly geometrické okrajové podmínky definovány vazbou Fixed 

support na spodní (dosedací) stranu všech tří noh s otvory pro šrouby.  

Konstrukce je tvořena z trubek a plochých tyčí, proto i v tomto případě byla při tvorbě 

modelu geometrie všechna tělesa nahrazena skořepinami, viz Obr. 5-20. Síť obsahuje zhruba 

25 300 uzlů a 24 600 elementů.    

 

Obr. 5-20 Diskretizovaný model samostatného nosného rámu svařeného z trubek o průřezu 101,6 x 5 mm  

a 76,1 x 5 mm. 

Použité trubky jsou průřezu 101,6 x 5 mm a 76,1 x 5 mm. Hmotnost celého rámu je 251 kg. 

Následně bylo vypočteno prvních šest vlastních frekvencí tohoto nosného rámu,  

viz Tab. 11. Chování konstrukce při první vlastní frekvenci zachycuje Obr. 5-21. 

 

Tab. 11 Vlastní frekvence samostatného nosného rámu svařeného z trubek o průřezu 101,6 x 5 mm  

a 76,1 x 5 mm. 

Vlastní frekvence 

Hz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

34,2 110,3 111,1 142,3 166,8 178,6 
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Obr. 5-21 Kmitání samostatného nosného rámu svařeného z trubek o průřezu 101,6 x 5 mm a 76,1 x 5 mm 

při první vlastní frekvenci 34,2 Hz, viz Tab. 11. 

Velikost první vlastní frekvence je 34,2 Hz. Z Obr. 5-17 je patrné, že pro zvýšení první 

vlastní frekvence je nutné zvýšit tuhost rámu ve směru osy x. Z tohoto důvodu byla 

provedena konstrukční úprava rámu a na čelní stranu konstrukce byly umístěny vzpěry  

ve tvaru V, viz Obr. 5-22.   

Následně proběhly dvě simulace s takto upraveným rámem a různými trubkami (lišícími se 

od sebe tloušťkou stěny), viz Tab. 12. Kombinace trubek byly voleny s ohledem  

na snadnější úpravu konců trubek před svařováním. 

Tab. 12 Přehled vlastních frekvencí a hmotností upravených samostatných nosných rámů svařených 

z trubek. 

Průřez dutého profilu 

mm 

Vlastní frekvence 

Hz 

Hmotnost 
rámu 

kg Tělo rámu V-vzpěra 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

114,3 x 5; 60,3 x 5 88,9 x 5 54,8 98,9 134,9 149,9 158,2 189,6 298,6 

114,3 x 4; 60,3 x 4 88,9 x 4 54,4 98,1 134,8 151,9 161,1 190,5 253,5 

 

Jako nejvýhodnější se jeví upravený samostatný nosný rám svařený z trubek o průřezu  

114,3 x 4 mm, 88,9 x 4 mm a 60,3 x 4 mm s velikostí první vlastní frekvence 54,4 Hz  

a hmotností 253,5 kg. V tomto případě nebylo dosaženo snížení hmotnosti, která zůstává 

zhruba stejná. Podařilo se však zvýšit velikost první vlastní frekvence o 20,2 Hz oproti 

původnímu konstrukčnímu řešení. 
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Chování konstrukce upraveného samostatného nosného rámu svařeného z trubek o průřezu 

114,3 x 4 mm, 88,9 x 4 mm a 60,3 x 4 mm při první vlastní frekvenci zachycuje Obr. 5-22. 

 

Obr. 5-22 Kmitání nosného rámu svařeného z trubek o průřezu 114,3 x 4 mm, 88,9 x 4 mm a 60,3 x 4 mm při 

první vlastní frekvenci 54,4 Hz, viz Tab. 12. 

Tento typ rámu je konstrukčně a výrobně složitější, přitom nedosahuje tak vysoké první 

vlastní frekvence jako srovnatelný samostatný nosný rám svařený z tenkostěnných 

čtvercových profilů. Proto s ním už dále nebude uvažováno.  

5.6.4 Modální analýza nosného rámu zavětrovaného o základní 

desku 

Stejně jako v kapitole 5.6.2 a 5.6.3, byly geometrické okrajové podmínky definovány vazbou 

Fixed support na spodní (dosedací) stranu všech čtyř noh s otvory pro šrouby.  

Dále proběhly úpravy kontaktů. Jedná se o plochy konců vzpěr, které jsou v kontaktu 

(staženy lícovaným šroubem) s nosným rámem (viz detail Obr. 5-24) a plochou patky.  

Zde byl upraven kontakt na kontakt se třením (frictional) s třecím koeficientem 0,2.  

Dále pak proběhla úprava kontaktu mezi dírou pro šroub na konci vzpěr a lícovaným 

šroubem, viz Obr. 5-23. Zde byl upraven kontakt na kontakt bez tření (frictionless) a rovněž 

zde byl vytvořen kloubový spoj (Joint-cylindrical).   
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Obr. 5-23 Zvýrazněné plochy pro kloubový spoj (Joint-cylindrical) a kontakt bez tření (frictionless). 

Dále bylo doplněno předpětí lícovaných šroubů osovou silou o velikosti  

241 000 N, jenž odpovídá šroubu se závitem M30 a pevnosti 8.8. 

Konstrukce je tvořena z trubek, tenkostěnnými profily čtvercového průřezu, I profily 

svařenými z plochých tyčí a lícovanými šrouby s maticemi včetně podložek. Při tvorbě 

modelu geometrie byly všechny tenkostěnné (duté) profily nahrazeny skořepinami a jako 

objemová tělesa byly ponechány ostatní části konstrukce. Síť obsahuje zhruba 250 000 uzlů 

a 104 000 elementů, viz Obr. 5-24.    

 

Obr. 5-24 Diskretizovaný model nosného rámu zavětrovaného o základní desku. 



 

 

80 

Použitý tenkostěnný čtvercový profil je průřezu 100 x 100 x 5 mm a trubka  

pro vzpěry je průřezu 76,1 x 5 mm. Hmotnost samotného rámu je 201 kg, hmotnost obou 

vzpěr je 80 kg. Celková hmotnost celého rámu činí 281 kg. 

Následně bylo vypočteno prvních šest vlastních frekvencí tohoto nosného rámu,  

viz Tab. 13. Chování konstrukce při první vlastní frekvenci zachycuje Obr. 5-25. 

Tab. 13 Vlastní frekvence nosného rámu zavětrovaného o základní desku. 

Vlastní frekvence 

Hz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

37,3 37,9 41,7 42,2 53,8 56,1 

 

Obr. 5-25 Kmitání nosného rámu zavětrovaného o základní desku při první vlastní frekvenci 37,3 Hz,  

viz Tab. 13. 

Velikost první vlastní frekvence je 37,3 Hz. Z provedené simulace plyne, že pro zvýšení 

velikosti první vlastní frekvence je nutné zvýšit tuhost vzpěr. Z tohoto důvodu byla původní 

trubka o průřezu 76,1 x 5 mm nahrazena trubkou o průřezu 114,3 x 4 mm.  

Výsledek znázorňuje Tab. 14. Velikost první vlastní frekvence se tímto způsobem povedlo 

zvýšit jen nepatrně o 0,5 Hz, problém s tuhostí vzpěr nadále přetrvává. 

Tab. 14 Vlastní frekvence upraveného nosného rámu zavětrovaného o základní desku. 

Vlastní frekvence 

Hz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

37,8 39,8 47,3 52,2 63,4 63,7 
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Tento typ rámu je konstrukčně jednoduchý, výhodný z pohledu montáže a využití místa. 

Bohužel je problematický z pohledu vlastních frekvencí, proto s ním nadále nebude 

uvažováno.  

5.6.5 Modální analýza samostatného nosného rámu z plechů 

Geometrické okrajové podmínky byly definovány vazbou Fixed support na spodní 

(dosedací) stranu noh s otvory pro šrouby, stejně jako v předchozích případech.  

Konstrukce je tvořena převážně z plechů, proto byla při tvorbě modelu geometrie všechna 

tělesa nahrazena skořepinami, viz Obr. 5-26. Síť obsahuje zhruba 42 200 uzlů a 40 160 

elementů.    

 

 

Obr. 5-26 Diskretizovaný model samostatného nosného rámu svařeného z plechů o tloušťce 4 a 8 mm. 

Rám je z vnějšku tvořen plechem o tloušťce 8 mm a uvnitř rámu jsou čtyři uzavřená žebra 

z plechu o tloušťce 4 mm. Hmotnost celého rámu je 590,8 kg. 

Následně bylo vypočteno prvních šest vlastních frekvencí tohoto nosného rámu,  

viz Tab. 15. Chování konstrukce při první vlastní frekvenci zachycuje Obr. 5-27. 
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Tab. 15 Vlastní frekvence samostatného nosného rámu svařeného z plechů o tloušťce 4 a 8 mm. 

Vlastní frekvence 

Hz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

88,2 103,9 104,4 112,3 114,7 116,2 

 

Obr. 5-27 Kmitání samostatného nosného rámu svařeného z plechů o tloušťce 4 a 8 mm při první vlastní 

frekvenci 88,2 Hz, viz Tab. 15. 

Velikost první vlastní frekvence je 88,2 Hz. Z Obr. 5-27 je patrné, že pro zvýšení velikosti 

první vlastní frekvence je nutné zvýšit tuhost plechů po bocích rámu. Rám je příliš těžký a je 

třeba jej odlehčit. Za tímto účelem byly na čelní a zadní stěně vytvořeny otvory a na boční 

stěny rámu přidány podélníky, viz Obr. 5-28.   

Následně proběhlo několik simulací, při nichž se měnila velikost otvorů na čelní a zadní 

straně rámu a tloušťka jednotlivých plechů. Nejlépe z upravených rámů vychází samostatný 

nosný rám svařený z plechů o tloušťce 4 a 8 mm s velikostí první vlastní frekvence 65,7 Hz 

a hmotností 435,1 kg, viz Tab. 16. Kde 4 mm je tloušťka jednotlivých žeber a podélníků 

a 8 mm je tloušťka plechů po obvodu rámu. Chování konstrukce upraveného samostatného 

nosného rámu svařeného z plechů o tloušťce 4 a 8 mm při první vlastní frekvenci zachycuje 

Obr. 5-28. 
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Tab. 16 Vlastní frekvence upraveného samostatného nosného rámu svařeného z plechů o tloušťce 4 a 8 mm. 

Vlastní frekvence 

Hz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

65,7 73,3 84,8 85,1 90,3 91,5 

 

Obr. 5-28 Kmitání nosného rámu svařeného z plechů o tloušťce 4 a 8 mm při první vlastní frekvenci 65,7 Hz, 

viz Tab. 16. 

Je zřejmé, že tento typ rámu je nevhodný z důvodu poměrně nízké první vlastní frekvence 

a vysoké hmotnosti, jenž je výrazně vyšší než v předešlých případech. Z tohoto důvodu 

s ním nadále nebude uvažováno.  

5.6.6 Výsledná konstrukce nosného rámu a jeho modální analýza 

Ze srovnání předchozích konstrukcí vychází z pohledu hmotnosti, vlastní frekvence 

a pracnosti jako nejvhodnější pro další rozpracování rám svařený z tenkostěnných 

čtvercových profilů. Předchozí konstrukce byly poměrně štíhlé. Níže navržená konstrukce 

při stejné zastavěné ploše (ta je dána roztečí T drážek základní desky) lépe podepírá čelní 

stěnu rámu ve směru očekávaných zatížení. Výztuhy na nohách rámu zvyšují tuhost rámu 

ve spodní části, aniž by navyšovaly setrvačnou hmotu v horní části rámu (prosté zesilování 

použitých profilů nevede k účinnému zvýšení vlastních frekvencí, protože se navyšuje 

setrvačná hmota i v horní části rámu).  
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Výsledná konstrukce tohoto rámu (viz Obr. 5-29) vznikla postupným vývojem nosného 

rámu svařeného z tenkostěnných čtvercových profilů o průřezu 70 x 70 x 4 mm z Obr. 5-19. 

Čelní profily jsou duté čtvercové profily o průřezu 80 x 80 x 8 mm, ostatní profily 

jsou tenkostěnné čtvercové profily o průřezu 70 x 70 x 4 mm.  Výztuhy noh jsou plechy 

ohnuté do tvaru U. Hmotnost rámu je 385 kg a těžiště konstrukce je cca 920 mm nad úrovní 

podlahy. Rám lze poměrně snadno manuálně vztyčit z horizontální polohy například pomocí 

dvojice tyčí, které budou vsunuty do čelních dutých profilů. 

 

Obr. 5-29 Nosný rám s kolejnicemi lineárního vedení. 

Geometrické okrajové podmínky byly definovány opět vazbou Fixed support na spodní 

(dosedací) stranu noh s otvory pro šrouby.  

Model obsahuje i kolejnice lineárního vedení (zjednodušený tvar). Konstrukce je tvořena 

z tenkostěnných čtvercových profilů a plochými tyčemi, proto byla při tvorbě modelu 

geometrie všechna tělesa nahrazena skořepinami, kromě kolejnic. Síť obsahuje zhruba 

238 060 uzlů a 164 602 elementů. 

Velikost první vlastní frekvence je 120,5 Hz, viz Tab. 17.  Chování konstrukce nosného 

rámu při první vlastní frekvenci zachycuje Obr. 5-30. 
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Tab. 17 Vlastní frekvence výsledné konstrukce nosného rámu. 

Vlastní frekvence 

Hz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

120,5 126,9 195,2 236,5 285,6 291,9 

 

Obr. 5-30 Kmitání výsledného nosného rámu při první vlastní frekvenci 120,5 Hz, viz Tab. 17. 

5.7 Konstrukce zařízení 

Zařízení se skládá pojízdné rámové konstrukce, jenž je vertikálně vedena kolejnicovým 

lineárním vedením po nosném rámu, dále z hydraulického válce Schenk  

s plochým nástavcem a základní desky s T-drážkami, viz Obr. 5-31.  

Nosný rám a tím celé zařízení lze na základní desku upevnit jak podélně, tak příčně. Bližší 

popis nosného rámu lze nalézt v kapitole 5.6.6.  

Pro vedení odpružené hmoty bylo zvoleno kolejnicové lineární vedení NH45GM od firmy 

NSK. Přehled kontrolních výpočtů (dle katalogu firmy NSK [48]) tohoto typu vedení udává 

příloha 7. 

Hydraulické válec Schenk je uchycen k základní desce s T-drážkami prostřednictvím 

adaptéru, jenž zároveň poskytuje dostatečnou variabilitu pro jeho nastavení pod testovaný 

závěs kola.  
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Obr. 5-31 Celá konstrukce ¼ modelu vozidla. 

K pojízdné rámové konstrukci jsou ze zadní strany přišroubovány vozíky lineárního vedení, 

v horní části je upevněn příčník, z čelní strany je upevněna adaptérová deska, a do spodní 

části pojízdné rámové konstrukce se umisťuje závaží, viz Obr. 5-32. 

Samotná pojízdná rámová konstrukce (vozík) je převážně svařena z tenkostěnných 

čtvercových a obdélníkových profilů, ke kterým jsou navařeny profily průřezu L 

s navrtanými otvory pro uchycení adaptérové desky a příčníku. Ve spodní části je přivařen 

profil průřezu U, jenž dovoluje umístění závaží. Ve spodní části pojízdné rámové konstrukce 

je umístěno uchycení pomocných opěrných noh. Zadní stranu (čtyři místa pro vozíky 

kolejnicového lineárního vedení) rámové konstrukce je nutné frézovat. Do těchto 

obrobených ploch jsou vyřezány otvory se závity pro šrouby, kterými budou přišroubovány 

vozíky kolejnicového lineární vedení. Hmotnost samotné pojízdné rámové konstrukce je 

157,5 kg. Na pojízdnou rámovou konstrukci lze upnout zátěž 442,5 kg (zahrnuje hmotnosti 

příčníku, adaptérové desky a část hmoty závěsu kola).  
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Obr. 5-32 Pojízdná rámová konstrukce (vozík). 

 

Příčník není vždy nutná součást konstrukce. Jeho použití je podmíněno konkrétním typem 

testovaného závěsu kola a pravděpodobně bude měněn či upravován. Příčník může být např. 

svařenec na míru upravený pro uchycení konkrétního typu závěsu kola. Zde je použit profil 

HEA 140. Hmotnost příčníku je 22 kg. 

Adaptérová deska (viz Obr. 5-33), stejně jako příčník, není vždy nezbytná součást 

konstrukce. Lze ji snadno odšroubovat a nahradit vhodným příčníkem. Adaptérová deska je 

svařena z plechu, tenkostěnných obdélníkových profilů a plochých tyčí. Do plechu jsou 

vyvrtány otvory pro připevnění k pojízdné rámové konstrukci a upevnění modelu závěsu 

kola. Pro uchycení tzv. lineárního závěsu kola je nutné na adaptérovou desku upevnit ještě 

jeden pár kolejnicového lineární vedení. Hmotnost adaptérové desky je 54,9 kg.  
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Obr. 5-33 Adaptérová deska. 

Zvedání vozíku při montáži a přípravě testů zajišťuje řehtačkový zvedák zaháknutý za úchyt 

na nosném rámu, vedený přes kladku na vrcholu nosného rámu a zaháknutý o k tomu určený 

čep na spodní straně pojízdné rámové konstrukce pod závažími, viz Obr. 5-34. 

 

Obr. 5-34 Princip montáže a zajištění zařízení [49]. 

Při montáži a údržbě je nutné nějakým způsobem zajistit zařízení proti pádu vozíku. 

K tomuto účelu slouží pár opěrných noh. Opěrné nohy se spustí přes své vedení ve vozíku  

a zajistí čepem. Stavitelnými šrouby dole se vzepřou tak, aby obě nesly celou tíhu vozíku. 

Obsluha se smí pohybovat pod vozíkem jenom v případě, kdy je řádně postaven na obě 

opěrné nohy. 
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Místo řehtačkového zvedáku s válečkovým řetězem je možné použít řehtačkový zvedák 

s článkovým řetězem, popř. jiný typ kladkostroje či zvedacího mechanismu. Je však nutné 

této změně přizpůsobit či vyměnit kladku. 

Návrh základních bodů technologie výroby nosného rámu a pojízdné rámové konstrukce je 

v příloze 10. 

5.8 Modální analýza pojízdné rámové konstrukce  

Pro modální analýzu byl použit software ANSYS Workbench 2020 R2. 

Konstrukce je převážně tvořena z tenkostěnných čtvercových a obdélníkových profilů. 

Z tohoto důvodu byla při tvorbě modelu geometrie většina těles nahrazena skořepinami, 

kromě kolejnicového lineárního vedení a závaží (jejich geometrie byla výrazně 

zjednodušena). Síť obsahuje 81 300 prvků a 228 950 uzlů. 

Geometrické okrajové podmínky (viz Obr. 5-35) byly definovány pomocí vazby Fixed 

support na zadní straně kolejnic lineárního vedení. Dále byl k ploše uprostřed příčníku 

přiřazen Remote Point, jemuž byl omezen posuv ve směru osy y. Kontakty mezi vozíkem 

a kolejnicí lineárního vedení nastaveny jako No Separation.  

 

Obr. 5-35 Geometrické okrajové podmínky pro pojízdnou rámovou konstrukci. 
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Bylo vypočteno prvních šest vlastních frekvencí pojízdné rámové konstrukce bez závaží, se 

závažím umístěným dole na rámové konstrukci (viz Obr. 5-36) a se závažím umístěným 

nahoře na rámové konstrukci, viz Tab. 18.  

 

Tab. 18 Přehled vlastních frekvencí a hmotností pojízdné rámové konstrukce. 

Pojízdná rámová 
konstrukce 

Vlastní frekvence 

Hz 
Hmotnosta 

 

kg 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Bez závaží  77,9 107,8 126,9 138,4 146,5 155,1 234,4 

Se závažím dole 63,8 78 101,1 126,9 139,4 147 600 

Se závažím nahoře 73,1 79,9 127,3 130,3 145,4 148,2 600 

a – hmotnost pojízdné rámové konstrukce včetně hmotnosti závaží, adaptérové desky a příčníku.  

 

 

Obr. 5-36 Kmitání pojízdné rámové konstrukce se závažím dole při první vlastní frekvenci 63,8 Hz. 
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5.9 Modální analýza celé konstrukce  

Po provedení jednotlivých modálních analýz nosného rámu (viz kapitola 5.6) a pojízdné 

rámové konstrukce (viz kapitola 5.8) byla provedena modální analýza celé konstrukce,  

tj. nosný rám společně s pojízdnou rámovou konstrukcí (včetně závaží atd.) umístěnou 

na nosném rámu dle Obr. 5-7. 

Pro modální analýzu byl použit software ANSYS Workbench 2020 R2. 

Jak již bylo zmíněno v předešlých kapitolách obě části konstrukce (nosný rám a pojízdná 

rámová konstrukce) jsou převážně svařeny z tenkostěnných čtvercových a obdélníkových 

profilů. Z tohoto důvodu byla při tvorbě modelu geometrie opět většina těles nahrazena 

skořepinami. Síť obsahuje 735 044 uzlů a 337 541elementů pro závaží umístěné dole, dále 

760 416 uzlů a 339 730 elementů pro závaží umístěné nahoře na pojízdné rámové konstrukci. 

Geometrické okrajové podmínky byly definovány podobně jako v případě modální analýzy 

pojízdné rámové konstrukce, viz Obr. 5-35. Rozdílem oproti obrázku je, že vazba Fixed 

support zanikla a kolejnice jsou na nosném rámu. 

Bylo vypočteno prvních šest vlastních frekvencí celé konstrukce, kdy bylo závaží umístěno 

dole (viz Obr. 5-37) a nahoře (viz Obr. 5-38) na pojízdné rámové konstrukci, viz Tab. 19. 

Hmotnost pojízdné rámové konstrukce včetně hmotnosti závaží, adaptérové desky a příčníku 

činila 600 kg. 

Tab. 19 Přehled vlastních frekvencí celé konstrukce. 

Pojízdná rámová 
konstrukce 

Vlastní frekvence 

Hz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Se závažím dole  63,8 69,1 70,9 80 124,5 130,4 

Se závažím nahoře 45,8 56,9 74,4 81 114,6 120,9 

Z Obr. 5-37 je patrné, že velikost první vlastní frekvence se závažím dole (ale i další) je 

ovlivněna kmitáním příčníku. Jak bylo uvedeno v popisu konstrukce zařízení, příčník bude 

pravděpodobně měněn či upravován dle typu zkoušeného závěsu kola, navržený příčník 

proto nebude přepracován. 

Z tohoto důvodu byla provedena simulace, kdy byly příčníku (profil HEA 140) zesíleny 

všechny stěny na 15 mm (jeho hmotnost se tím zvýšila o cca 20 kg) a tím byl eliminován 

jeho zkreslující vliv na vlastní frekvence zařízení. Přehled vlastních frekvencí celé 

konstrukce s takto upraveným příčníkem ukazuje Tab. 20. Chování celé konstrukce 

s upraveným příčníkem při první vlastní frekvenci zachycuje Obr. 5-39. 

Tab. 20 Vlastní frekvence celé konstrukce s upraveným příčníkem. 

Vlastní frekvence 

Hz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

66,7 72 78,7 123,5 131,4 149 
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Obr. 5-37 Kmitání celé konstrukce se závažím umístěným dole na pojízdné rámové konstrukci při první 

vlastní frekvenci 63,8 Hz. 

 

Obr. 5-38 Kmitání celé konstrukce se závažím umístěným nahoře na pojízdné rámové konstrukci při první 

vlastní frekvenci 45,8 Hz. 
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Obr. 5-39 Kmitání celé konstrukce s upraveným příčníkem se závažím umístěným dole na pojízdné rámové 

konstrukci při první vlastní frekvenci 66,7 Hz. 

Z Tab. 19 a Tab. 20 plyne, že závaží umístěné dole na pojízdné rámové konstrukci je 

výhodnější, protože má podstatně nižší vliv na velikost vlastních frekvencí celé konstrukce 

než závaží umístěné nahoře. Z těchto důvodu je nadále uvažováno pouze se závažím 

umístěným dole na pojízdné rámové konstrukci.  

Pro kontrolu proběhly modální analýzy, kdy byla pojízdná rámová konstrukce nahrazena 

hmotným bodem (Point Mass) v těžišti pojízdné rámové konstrukce, stejné hmotnosti 

a momentů setrvačnosti jako pojízdná rámová konstrukce. Hmotný bod byl fixován na nosný 

rám v místech vozíků lineárního vedení, viz Tab. 21. Z výsledků je patrné, že se hodnoty 

prvních vlastních frekvencí při chování vazby Deformable korespondují s hodnotami 

prvních vlastních frekvencí z Tab. 19 a Tab. 20. Tento hmotný bod bude využit během 

harmonické analýzy konstrukce. 

Tab. 21 Přehled vlastních frekvencí celé konstrukce, kdy byla pojízdná rámová konstrukce nahrazena 

hmotným bodem (Point Mass). 

Hmotný bod 
nahrazující 

pojízdnou rámovou 
konstrukci 

Chování 
vazby 

Vlastní frekvence 

Hz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Se závažím dole 
Deformable 67,7 79,9 148,2 184,7 193,3 230,7 

Rigid 79,5 81,5 165,3 201,2 233,6 264,8 

Se závažím nahoře 
Deformable 50,6 54,3 132,4 203,9 211,2 232,8 

Rigid 56,1 66,1 148 217,8 242,5 251,1 
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Dále proběhly modální analýzy, kdy je zkoumán vliv hmotnosti a polohy pojízdné rámové 

konstrukce se závažím dole na vlastní frekvence celé konstrukce. Tyto simulace proběhly 

pouze s hmotným bodem (chování Deformable), jenž nahrazuje pojízdnou rámovou 

konstrukci (viz Tab. 22 a Tab. 23).   

 

Tab. 22 Přehled vlastních frekvencí celé konstrukce, kdy byla pojízdná rámová konstrukce nahrazena 

hmotným bodem (Point Mass) a snížena hmotnost odpružené hmoty. 

Hmotnosta 

kg 

Chování 
vazby 

Vlastní frekvence 

Hz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

500 Deformable 71,5 82,8 151,8 197,7 201,6 231 

400 Deformable 75,4 85,4 155,5 213,6 213,8 231,9 

a – hmotnost pojízdné rámové konstrukce včetně hmotnosti závaží, adaptérové desky a příčníku.  

 

Tab. 23 Přehled vlastních frekvencí celé konstrukce, kdy byla pojízdná rámová konstrukce nahrazena 

hmotným bodem (Point Mass), pojízdná rámová konstrukce je posunuta o 100 mm směrem dolů. 

Hmotnosta  

kg 

Chování 
vazby 

Vlastní frekvence 

Hz 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

600 Deformable 69,5 83,5 147,7 173,2 185,4 231,1 

500 Deformable 73,4 86,3 151,5 186,7 194 231,3 

400 Deformable 77,3 88,8 155,3 204,5 206,9 231,7 

a – hmotnost pojízdné rámové konstrukce včetně hmotnosti závaží, adaptérové desky a příčníku.  

 

Z hodnot vlastních frekvencí celé konstrukce uvedených v tabulkách Tab. 22 a Tab. 23 

plyne, že vlastní frekvence celé konstrukce se příznivě zvýší při snížení hmotnosti odpružené 

hmoty a snížením polohy pojízdné rámové konstrukce (lze docílit např. úpravou příčníku).   

5.10 Vstupní parametry matematického modelu ovlivňující 

velikost maximální síly působící na odpruženou hmotu 

Jde o to najít takovou kombinaci vstupních parametrů, která se projeví maximální silou 

působící na odpruženou hmotu. Parametry se vybírají z maximální uvažované hmotnosti 

odpružené hmoty a hodnot v příloze 3 (vybírají se na sobě nezávisle).  

Určení maximální síly působící na odpruženou hmotu je nutné pro statickou a harmonickou 

analýzu konstrukce. Síla působící na odpruženou hmotu FS je dána pohybovou rovnicí (15). 
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kde ms je hmotnost odpružené hmoty, g je gravitační zrychlení, �̈�1 je zrychlení odpružené 

hmoty.  

Vliv vstupních parametrů na sílu působící na odpruženou hmotu je zkoumán při přejezdu 

strmého schodu s výškou 100 mm (2 DOF model) a harmonickou analýzou (2 DOF model) 

v rozsahu frekvencí 0-25 Hz [2, 3, 21], amplituda budící frekvence 50 mm, terén má tvar 

funkce cosinus. 

Základem pro simulace byla sada průměrných hodnot (viz Tab. 1), které byly postupně 

násobeny koeficienty 0,7; 1 a 1,3; viz příloha 6. 

Vliv velikosti vstupních parametrů na sílu působící na odpruženou hmotu FS při simulaci 

přejezdu strmého schodu popisuje Tab. 24.  

 

Tab. 24 Vliv vstupních parametrů na maximální sílu působící na odpruženou hmotu FS při simulaci přejezdu 

strmého schodu s výškou 100 mm. 

Vstupní parametry Maximální hodnota Minimální hodnota 

ms X 
 

 

mu  X 

ks X 
 

 

kt X 
 

 

cs X 
 

 

ct 
 

 
X 

X – vstupní parametr, jenž vede k dosažení maximální síly působící na odpruženou hmotu FS při simulaci 

přejezdu strmého schodu s výškou 100 mm. 

 

Vliv velikosti vstupních parametrů na sílu působící na odpruženou hmotu při zvyšující se 

budící frekvenci popisuje Tab. 25. Pro ilustraci sílu působící na odpruženou hmotu FS 

při změně velikosti průměrné hodnoty odpružené hmoty msp a při zvyšující se budící 

frekvenci znázorňuje Obr. 5-40. Ostatní grafy jsou součástí příloh, viz příloha 6.  

𝐹𝑆 − 𝑚𝑠 ∙ 𝑔 = 𝑚𝑠 ∙ �̈�1 ⇒ 𝐹𝑆 = 𝑚𝑠 ∙ (�̈�1 + 𝑔), (15) 
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Obr. 5-40 Síla působící na odpruženou hmotu FS při změně velikosti průměrné hodnoty odpružené hmoty  

msp při zvyšující se budící frekvenci s amplitudou 50 mm. 

 

 

Tab. 25 Vliv vstupních parametrů na zvýšení síly působící na odpruženou hmotu FS při zvyšující se budící 

frekvenci. 

Vstupní parametry Maximální hodnota Minimální hodnota 

ms X 
 

 

mu Xa
 Xb

 

ks X 
 

 

kt X 
 

 

cs X 
 

 

ct 
 

 
X 

X – vstupní parametr, jenž vede k dosažení maximální síly působící na odpruženou hmotu FS při zvyšující se 

budící frekvenci; a – před vlastní frekvencí neodpružené hmoty; b – za vlastní frekvencí neodpružené hmoty. 
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5.10.1 Hodnoty vstupních parametrů pro stanovení maximální síly 

působící na odpruženou hmotu 

Na základě Tab. 4  byla zvolena maximální hmotnost odpružené hmoty ms 600 kg. Hodnoty 

vstupních parametrů jako hmotnost neodpružené hmoty mu, tuhost pružiny nahrazující 

pružinu vozidla ks, tlumící konstanta tlumiče nahrazující tlumič vozidla cs, tuhost 

pneumatiky nahrazená tuhostí pružiny kt a tlumící konstanta tlumiče nahrazujícího tlumení 

pneumatiky ct byly zvoleny na základě přílohy 3, kde byly voleny vždy 

maximální/minimální (dle Tab. 24 a Tab. 25) hodnoty ze zkoumaného vzorku. 

Maximální sílu působící na odpruženou hmotu FS při simulaci přejezdu strmého schodu 

s výškou 100 mm pro nejhorší kombinaci vstupních parametrů (viz Tab. 26)  

znázorňuje Obr. 5-41. 

Tab. 26 Vstupní parametry lineárního matematického modelu ¼ vozidla se 2 DOF pro zjištění maximální síly 

působící na odpruženou hmotu FS při simulaci přejezdu strmého schodu s výškou 100 mm. 

Vstupní paramtery Síla  

ms 

kg 

mu 

kg 

ks 

N/m 

kt 

N/m 

cs 

Ns/m 

ct 

Ns/m 

Fs 

kN 

600 23,61 70000 300000 3924 1 26,4 

 

 

Obr. 5-41 Maximální síla působící na odpruženou hmotu FS se vstupními parametry z Tab. 26 při simulaci 

přejezdu strmého schodu s výškou 100 mm. 
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Ze simulace plyne, že maximální síla působící na odpruženou hmotu FS se vstupními 

parametry z Tab. 26 při simulaci přejezdu strmého schodu s výškou 100 mm je 

 26,4 kN. 

Maximální sílu působící na odpruženou hmotu FS při zvyšující se budící frekvenci  

pro nejhorší kombinace vstupních parametrů uvádí Tab. 27. 

Maximální síla působící na odpruženou hmotu FS se vstupními parametry z Tab. 27  

(pořadí 1.) při zvyšující se budící frekvenci (viz Obr. 5-42) nastává při frekvenci 11,72 Hz  

a její velikost je 21,05 kN. 

Tab. 27 Kombinace vstupních parametrů lineárního matematického modelu ¼ vozidla se 2 DOF pro zjištění 

maximální síly působící na odpruženou hmotu při zvyšující se budící frekvenci. 

Pořadí  

Vstupní paramtery Síla 

ms 

kg 

mu 

kg 

ks 

N/m 

kt 

N/m 

cs 

Ns/m 

ct 

Ns/m 

Fs 

kN 

1. 600 63a 70000 300000 3924 1 21,05 

2. 600 23,61b 70000 300000 3924 1 20,95 

a – před vlastní frekvencí neodpružené hmoty; b – za vlastní frekvencí neodpružené hmoty.

 

Obr. 5-42 Maximální síla působící na odpruženou hmotu FS se vstupními parametry z Tab. 27 (pořadí 1.)  

při zvyšující se budící frekvenci s amplitudou 50 mm. 
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5.11 Statická analýza  

Pro určení reakčních sil a momentů působících na vozíky kolejnicového lineárního vedení  

a provedení pevnostní kontroly konstrukce proběhlo několik statických analýz, jak pojízdné 

rámové konstrukce, tak i nosného rámu.  

Protože matematický model je jen přibližnou simulací a prvotním kritériem pro toto 

laboratorní zařízení je bezpečnost, byly v následujících simulacích dvojnásobně zvětšeny 

hodnoty zrychlení odpružené hmoty �̈�1 zjištěné z matematického modelu při simulaci 

přejezdu strmého schodu s výškou 100 mm a při zvyšující se budící frekvenci, viz Tab. 28. 

Díky čemuž se zvýší i síla působící na odpruženou hmotu na FSMAX, viz rovnice (16).  

kde ms je hmotnost odpružené hmoty, �̈�1 zrychlení odpružené hmoty a g je gravitační 

zrychlení. 

Pro statickou analýzu byl použit software ANSYS Workbench 2020 R2. 

 

Tab. 28 Přehled původních a zvýšených hodnot zrychlení a síly působící na odpruženou hmotu. 

Výstupy 
matematického 

modelu 

 

Strmý schod s výškou 100 mm Zvyšující se budící frekvence 

Původní hodnota  

m/s2; N 

Zvýšená hodnota 

m/s2; N 

Původní hodnota 

m/s2; N 

Zvýšená hodnota 

m/s2; N 

�̈�1 34,2 68,4 25,3 50,5 

FS 26 418,1 46 950,2 21 050 36 214 

5.11.1 Statická analýza pojízdné rámové konstrukce 

Pro statickou analýzu byly dopočítány síly působící na pojízdnou rámovou konstrukci 

s využitím zjednodušené geometrie předního závěsu kola Citroen ZX (viz Obr. 5-8) 

ze zvýšené hodnoty síly působící na odpruženou hmotu FSMAX pro strmý schod s výškou  

100 mm, viz Tab. 28. Při výpočtu těchto sil byla zohledněna i boční síla, viz Obr. 5-43.  

Tato síla působí na kolo vozidla v místě kontaktu pneumatiky a vozovky vodorovně s osou 

náboje kola. Velikost boční síly se může v krajních případech pohybovat okolo 3 kN [50]. 

𝐹𝑆𝑀𝐴𝑋 = 𝑚𝑠 ∙ (2 ∙ �̈�1 + 𝑔), (16) 
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Obr. 5-43 Boční síla. 

 

Při tvorbě modelu geometrie byla většina těles nahrazena skořepinami, ze stejných důvodů 

jako v kapitole 5.8.. Kolejnice lineárního vedení zde byly rozděleny mezi vozíky 

kolejnicového lineárního vedení.  Síť obsahuje 207 969 uzlů a 77 924 elemntů. 

Geometrické okrajové podmínky jsou stejné jako v kapitole 5.8. Zatížení (síly a zrychlení) 

působící na konstrukci shrnuje Tab. 29 (značení dle Obr. 5-44). Výpočet zatížení působícího 

na pojízdnou rámovou konstrukci vycházející z geometrie předního závěsu kola 

(McPherson) Citroen ZX je v příloze 11. Byly provedeny tři simulace. Každá simulace se 

liší vstupními parametry, protože při výpočtu sil působících na pojízdnou rámovou 

konstrukci bylo vždy uvažováno buď s nulovou, kladnou nebo zápornou boční silou (dle 

souřadnicového sytému z Obr. 5-44). 

 

Tab. 29 Přehled vstupních hodnot pro statickou analýzu pojízdné rámové konstrukce při přejezdu strmého 

schodu 100 mm. 

Boční síla 

 

kN 

Síly působící na pojízdnou rámovou konstrukci [x; y; z] 

kN 

Zrychlení [0; y; 0] 

m/s2 

F C D B= 𝟐 ∙ �̈�𝟏 A= g 

0 [1,16; 0; -3,34] [1,16; 0; -8,07] [-2,33; 0; 11,41] 68,4 -9,81 

3 [1,16; 0; -3,13] [1,16; 0; -4,14] [-2,33; 0; 10,27] 68,4 -9,81 

-3 [1,16; 0; -3,55] [1,16; 0; -12] [-2,33; 0; 12,55] 68,4 -9,81 

 

Na Obr. 5-44 jsou uvedeny okrajové podmínky. Síly C, D a F jsou rozloženy  

na předpokládanou plochu odpovídající velikosti přípravku k uchycení daného závěsu kola 

na adaptérové desce a příčníku. Zrychlení B zde představuje zrychlení odpružené hmoty  

a zrychlení A gravitační zrychlení, tato zrychlení představují zatížení ve směru osy y. Vozíky 

kolejnicového lineárního vedení jsou k rozděleným kolejnicím tohoto vedení vázány vazbou 

No Separation. Kolejnice jsou fixovány pomocí vazby Fixed support na své zadní straně (G, 

H, I a J). Bod E označuje místo, kde se nalézá Remote Point omezený v posuvu pouze 

ve směru osy y. 
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Obr. 5-44 Okrajové podmínky pro pojízdnou rámovou konstrukci pro maximální zatížení při přejezdu strmého 

schodu 100 mm a boční silou -3 kN. 

 

Nejvyšší deformace a napětí vznikly během simulace, kdy na konstrukci působí kladná boční 

síla -3 kN, viz Tab. 30. Rozložení deformací a napětí zachycují Obr. 5-45 a Obr. 5-46. 

Bezpečnost oproti mezi kluzu použitého materiálu (ocel S355J2H s mezí kluzu  

Re = 355 MPa [51]) je 2,66. 
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Tab. 30 Přehled výstupů statické analýzy pojízdné rámové konstrukce během maximálního zatížení  

při přejezdu strmého schodu 100 mm. 

Boční síla 

 

kN 

Vozík 
kolejnicového 

lineárního vedení  
v místě 

Síly a momenty působící na vozíky 
lineárního kolejnicového vedení 

kN; Nm  

Max. 
deformace 

 

mm 

Max.  

napětí  

 

MPa 

Fx Fz Mx My Mz   

0 

G 1,48 -5,63 -1511,1 71,91 -78,43 

0,68 128,68 
H -1,87 5,5 618,12 -28,79 3,41 

I -0,5 -5,89 -1868 -195,02 -59,05 

J 0,88 6,01 606,37 86,7 -33,19 

3 

G 1,4 -6,13 -1228,9 56,09 -72,93 

0,59 128,96 
H -1,81 4,55 437,98 -12,32 -38,23 

I -0,41 -6,45 -1567,6 -177,75 -64,14 

J 0,82 5,03 427,36 69,63 8,33 

-3 

G 1,56 -5,12 -1793,3 87,73 -83,94 

0,79 133,22 
H -1,93 6,45 798,27 -45,26 45,04 

I -0,58 -5,32 -2168,3 -212,29 -53,97 

J 0,95 6,99 785,38 103,77 -74,707 

 

 

Obr. 5-45 Rozložení deformací v pojízdné rámové konstrukci s boční silou -3 kN při statické analýze pro 

maximální zatížení při přejezdu strmého schodu 100 mm. 
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Obr. 5-46 Rozložení napětí v pojízdné rámové konstrukci s boční silou -3 kN při statické analýze pro 

maximální zatížení při přejezdu strmého schodu 100 mm. 

5.11.2 Statická analýza nosného rámu  

Po statické analýze pojízdné rámové konstrukce je rovněž nutné zkontrolovat nosný rám 

pro maximální zatížení při přejezdu strmého schodu 100 mm a boční silou -3, 0 a 3 kN 

(dle souřadnicového sytému z Obr. 5-44). 

Vstupními hodnotami byly síly a momenty v místě vozíků kolejnicového lineárního vedení 

ze statické analýzy pojízdné rámové konstrukce, pro výše popsané boční síly. 

Síly a momenty působící na nosný rám mají opačnou orientaci než v Tab. 30. 

Při tvorbě modelu geometrie byla všechna tělesa nahrazena skořepinami (kromě kolejnic), 

ze stejných důvodů jako v kapitole 5.6.2. Síť obsahuje 238 252 uzlů a 164 722 elementů. 

Geometrické okrajové podmínky byly definovány vazbou Fixed support na spodní 

(dosedací) stranu všech čtyř noh s otvory pro šrouby. 

Přehled výstupů provedených statických analýz nosného rámu shrnuje Tab. 31.  
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Tab. 31 Přehled výstupů statické analýzy nosného rámu během maximálního zatížení při přejezdu strmého 

schodu 100 mm. 

Boční síla 

 

kN 

Max. deformace 

 

mm 

Max. napětí  

 

MPa 

0 0,159 42,4 

3 0,169 37,1 

-3 0,175 48 

 

Nejvyšší napětí vzniklo během simulace, kdy na konstrukci působí síly  

a momenty z pojízdné rámové konstrukce pro případ boční síly -3 kN. Rozložení napětí  

a deformací v nosném rámu zachycují Obr. 5-47 a Obr. 5-48. Konstrukce se deformuje téměř 

symetricky.  Nejvyšší napětí je 48 MPa. Bezpečnost vůči mezi kluzu použitého materiálu 

(ocel S235JRH s mezí kluzu Re = 235 MPa [51]) je 4,9.  

 

Obr. 5-47 Rozložení deformací v nosném rámu pro případ boční síly -3 kN při statické analýze pro maximální 

zatížení při přejezdu strmého schodu 100 mm. 
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Obr. 5-48 Rozložení napětí v nosném rámu pro případ boční síly -3 kN při statické analýze pro maximální 

zatížení při přejezdu strmého schodu 100 mm. 

5.12 Harmonická analýza  

Pro harmonickou analýzu byl použit software ANSYS Workbench 2020 R2.  

Průběh maximální síly působící na odpruženou hmotu FS se vstupními parametry z Tab. 27 

(pořadí 1.) při zvyšující se budící frekvenci znázorňuje Obr. 5-49. Harmonická složka kmitá 

kolem tíhy odpružené hmoty.  

Pro harmonickou analýzu nosného rámu bude uvažováno její upravené maximum 

FsMAX= 36 214 N, které odpovídá upravené hodnotě zrychlení odpružené hmoty 50,5 m/s2,  

viz Tab. 28. Takto upravené maximum, bude amplitudou střídavého zatížení působícího 

na zařízení v celém rozsahu frekvencí 0 až 25 Hz. Toto by mělo pokrýt nejhorším možným 

případem zatížení celý rozsah sledovaných frekvencí. 
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Obr. 5-49 Maximální síla působící na odpruženou hmotu FS se vstupními parametry z Tab. 27 (pořadí 1.)  

při zvyšující se budící frekvenci s amplitudou 50 mm a vyznačenou hodnotou tíhy. 

5.12.1 Harmonická analýza pojízdné rámové konstrukce 

Zavedení zatížení pojízdné rámové konstrukce pro harmonickou analýzu je analogické 

zavedení zatížení pro statickou analýzu této konstrukce, viz Obr. 5-44. Rozdíl je pouze v jiné 

vertikální zatěžující síle FSMAX  a v tom, že z ní odvozené zrychlení odpružené hmoty bylo 

zadáno v součtu s gravitačním zrychlením. 

Podrobněji popsáno, vertikální síla FSMAX spolu s boční silou, která působí na plochém 

nástavci hydraulického válce ve směru kolmém na čelo nosného rámu, byly přepočteny 

s využitím zjednodušené geometrie předního závěsu kola Citroen ZX (viz Obr. 5-8) 

do složek ve směru souřadných os, viz Tab. 32. Síly C, D a F jsou rozloženy 

na předpokládanou plochu odpovídající velikosti přípravku k uchycení daného závěsu kola 

na adaptérové desce a příčníku. Vertikální složky sil byly zadány jako zrychlení odpružené 

hmoty B.  

Vozíky kolejnicového lineárního vedení jsou k rozděleným kolejnicím tohoto vedení vázány 

vazbou No Separation. Kolejnice jsou fixovány pomocí vazby Fixed support na své zadní 

straně (G, H, I a J). Bod E označuje místo, kde se nalézá Remote Point omezený v posuvu 

pouze ve směru osy y. 

Byly provedeny tři simulace. Každá simulace se liší vstupními parametry kvůli započtení 

buď nulové, kladné nebo záporné boční síly. 
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Tab. 32 Přehled vstupních hodnot pro stanovení zatížení pojízdné rámové konstrukce pro harmonickou 

analýzu (dle souřadnicového sytému Obr. 5-44). 

Boční síla 

 

kN 

Síly působící na pojízdnou rámovou konstrukci [x; y; z] 

kN 

Zrychlení [0; y; 0] 

m/s2 

F C D B= 𝟐 ∙ �̈�𝟏 + 𝒈 

  

0 [0,9; 0; -2,57] [0,9; 0; -6,22] [-1,8; 0; 8,8] 50,5+9,81 

3 [0,9; 0; -2,36] [0,9; 0; -2,3] [-1,8; 0; 7,66] 50,5+9,81 

-3 [0,9; 0; -2,78] [0,9; 0; -10,15] [-1,8; 0; 9,94] 50,5+9,81 

 

Hodnota tlumícího poměru (Damping Ratio) byla zvolena 0,02 [52].   

Stručný přehled výstupů harmonické analýzy pojízdné rámové konstrukce při frekvenci  

25 Hz (při této frekvenci jsou dosaženy nejvyšší amplitudy napětí a deformací) shrnuje 

tabulka Tab. 33. Maximální deformace je vždy v místě U profilu na spodní straně 

konstrukce. Je důležité si uvědomit, že do maximální deformace se v těchto případech 

promítá i posunutí celé konstrukce proti směru osy y (viz Obr. 5-50) vlivem geometrických 

okrajových podmínek.  

 

Tab. 33 Přehled výstupů harmonické analýzy pojízdné rámové konstrukce při frekvenci 25 Hz. 

Boční síla 

kN 

Max. deformace 

mm 

Max. napětí 

MPa 

0 0,55 110,85 

3 0,52 114,66 

-3 0,57 107,05 

 

Nejhorší případ nastává s boční silou 3 kN a frekvenci 25 Hz. Velikost maximální amplitudy 

napětí je 114,66 MPa, viz Obr. 5-51. Bezpečnost vůči mezi kluzu použitého materiálu (ocel 

S355J2H s mezí kluzu Re = 355 MPa [51]) je 3,1. 
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Obr. 5-50 Rozložení deformací v pojízdné rámové konstrukci při harmonické analýze při 25 Hz  

s boční silou 3 kN. 

 

Obr. 5-51 Rozložení napětí v pojízdné rámové konstrukci při harmonické analýze při 25 Hz  

s boční silou 3 kN. 
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5.12.2 Harmonická analýza nosného rámu 

Statickou analýzou pojízdné rámové konstrukce pro vstupní hodnoty z předchozí kapitoly 

byly stanoveny síly a momenty působící v místě vozíků kolejnicového lineárního vedení. 

Vstupní hodnoty do tohoto výpočtu odpovídají kapitole 5.12.1. Byly provedeny tři simulace. 

Každá simulace se liší vstupními parametry z důvodu buď nulové, kladné nebo záporné 

boční síly. Statická analýza pojízdné rámové konstrukce proběhla se stejnými 

geometrickými okrajovými podmínkami jako v kapitole 5.11.1. Přehled výstupů analýzy 

pojízdné rámové konstrukce pro stanovení zatížení nosného rámu pro harmonickou analýzu 

shrnuje tabulka Tab. 34. 

Pro harmonickou analýzu nosného rámu byla pojízdná rámová konstrukce se závažím dole 

nahrazena hmotným bodem (Point Mass) s chováním Deformable, viz Tab. 21. Při tvorbě 

modelu geometrie byla všechna tělesa nahrazena skořepinami. Síť obsahuje 238 252 uzlů 

a 164 722 elementů. Hodnota tlumícího poměru (Damping Ratio) byla zvolena 0,02 [52].  

Geometrické okrajové podmínky byly definovány vazbou Fixed support na spodní 

(dosedací) stranu všech čtyř noh s otvory pro šrouby. Síly a momenty působící na nosný rám 

v místě vozíků kolejnicového lineárního vedení mají opačnou orientaci než v Tab. 34.  

 

Tab. 34 Přehled výstupů analýzy pojízdné rámové konstrukce pro stanovení zatížení nosného rámu pro 

harmonickou analýzu. 

Boční síla 

 

kN 

Vozík kolejnicového 
lineárního vedení  

v místě 

Síly a momenty působící na vozíky lineárního 
kolejnicového vedení 

kN; Nm  

Fx Fz Mx My Mz 

0 

G 1,14 -4,34 -1165,5 55,47 -60,5 

H -1,44 4,24 476,77 -22,21 2,63 

I -0,38 -4,54 -1440,8 -150,43 -45,55 

J 0,68 4,64 467,71 66,87 -25,6 

3 

G 1,06 -4,85 -883,36 39,65 -54,99 

H -1,38 3,3 296,63 -5,74 -39,01 

I -0,3 -5,11 -1140,5 -133,15 -50,64 

J 0,62 3,66 288,7 49,8 15,92 

-3 

G 1,23 -3,84 -1447,7 71,29 -66 

H -1,5 5,19 656,91 -38,68 44,26 

I -0,47 -3,97 -1741,1 -167,7 -40,46 

J 0,74 5,62 646,72 83,94 -67,12 

 

Výsledky harmonické analýzy nosného rámu jsou uvedeny níže.  

Nejhorší případ nastává pro případ boční síly 3 kN a frekvenci 25 Hz. Výsledky odpovídají 

zatížení silou FSMAX odvozené z amplitudy budící frekvence 50 mm, viz Tab. 27 a  Tab. 28. 

Velikost maximální amplitudy napětí je 15,3 MPa. Bezpečnost vůči mezi kluzu použitého 

materiálu (ocel S235JRH s mezí kluzu Re = 235 MPa [51]) je 15,36. 
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Obr. 5-52 Rozložení napětí v nosném rámu při harmonické analýze při 25 Hz pro případ boční síly 3 kN. 

Dále byl sledován průběh maximálních deformací ve směru osy z na celé ploše plochých 

tyčí, na které jsou přišroubovány kolejnice lineárního kolejnicového vedení. Grafy 

odpovídají zatížení silou FSMAX odvozené z amplitudy budící frekvence 50 mm, viz Tab. 27 

a  Tab. 28. Konstrukce se deformovala symetricky. Průběhy deformací jsou v obou 

případech velmi podobné, viz Obr. 5-53 a Obr. 5-54 (dle souřadnicového systému Obr. 

5-52). 

 

Obr. 5-53 Průběh maximální deformace čelní strany nosného rámu ve směru osy z – levá plochá tyč  

(pohled ve směru osy z Obr. 5-52). 
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Obr. 5-54 Průběh maximální deformace čelní strany nosného rámu ve směru osy z – pravá plochá tyč 

(pohled ve směru osy z Obr. 5-52). 

Z provedené analýzy plyne, že v pracovní frekvenční oblasti od 0 do 25 Hz se z původní 

amplitudy deformace cca 0,08 mm zvýšila amplituda o zhruba 0,01 mm na 0,09 mm 

při 25 Hz. Deformace při vyšších frekvencích budou ve skutečnosti podstatně nižší, protože 

amplituda zatěžující síly se zvyšující se frekvencí klesá i při zachování amplitudy budící 

frekvence 50 mm (viz Obr. 5-42), tato amplituda budící frekvence je navíc při vyšších 

frekvencích mimo technické možnosti hydrauliky.  

První vlastní frekvence celé konstrukce cca 67,7 Hz se ve směru osy z projeví jen nevýrazně, 

protože při této frekvenci konstrukce kmitá kolmo na osu z, tj. do stran. Druhá vlastní 

frekvence, kdy konstrukce kmitá vpřed a vzad v souladu s dominantním zatížením je 

cca 80 Hz. To vyplývá z náhrady pojízdné rámové konstrukce hmotným bodem 

a koresponduje s cca 72 Hz druhé vlastní frekvence z modální analýzy rámu společně 

s vozíkem, kdy konstrukce kmitá stejným způsobem, tj. vpřed a vzad.  

Deformace ve směru osy x jsou řádově nižší, než deformace ve směru osy z, protože 

dominantní zatížení směřuje ve směru osy z, viz příloha 8.  

Velikosti maximálních amplitud napětí při frekvenci 25 Hz a průběh maximálních amplitud 

deformací ve směru osy x a z na celé ploše plochých tyčí obsahuje příloha 8.  

 

Vliv rázu při přejezdu strmého schodu 

Je nutné posoudit, zda je vlastní frekvence celé konstrukce nastavena dostatečně vysoko, aby 

nedocházelo k výraznějšímu ovlivňování prováděných testů závěsů kol. 

Při simulaci přejezdu strmého schodu (nekonečná rychlost výsuvu hydraulického válce 

spolu s kombinací vstupních parametrů maximalizujících sílu působící na odpruženou hmotu 

dle Tab. 26) s výškou 100 mm vzniká ostrý vrchol zrychlení odpružené hmoty  

(viz Obr. 5-55), který se projeví v amplitudovém spektru i při vyšších frekvencích,  

viz Obr. 5-56.  



 

 

112 

 

Obr. 5-55 Průběh zrychlení odpružené hmoty při simulaci přejezdu strmého schodu s výškou 100 mm. 

 

Obr. 5-56 Průběh zrychlení odpružené hmoty při simulaci přejezdu strmého schodu s výškou 100 mm 

v amplitudovém spektru. 

Velikost amplitudy zrychlení při první vlastní frekvenci 68 Hz je 0,0091 m/s2, což odpovídá 

amplitudě síly 5,48 N. Tyto hodnoty v podstatě zanikají, pokud uvážíme konečnou rychlost 

výsuvu hydraulického válce, viz Obr. 5-57 a Obr. 5-58.  
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Obr. 5-57 Průběh zrychlení odpružené hmoty při simulaci přejezdu schodu s výškou 100 mm a rychlostí 

výsuvy hydraulického válce 5 m/s v amplitudovém spektru. 

 

Obr. 5-58 Průběh zrychlení odpružené hmoty při simulaci přejezdu schodu s výškou 100 mm a rychlostí 

výsuvy hydraulického válce 2 m/s v amplitudovém spektru. 

Pro hydraulický válec s průměrem pístu 100 mm a průměrem táhla 45 mm představuje 

rychlost zdvihu 5 m/s spotřebu oleje cca 1 880 l/min a doba zdvihu o 100 mm je cca 0,02 s. 

Pro rychlost zdvihu 2 m/s je spotřeba oleje cca 750 l/min a doba zdvihu o 100 mm je 

cca 0,05 s. 
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Nosný rám byl postupně několikrát upravován za účelem zvýšení vlastních frekvencí, i když 

z pevnostního hlediska vždy vyhovoval. Nyní je vlastní frekvence celé konstrukce (tj. nosný 

rám osazený pojízdnou rámovou konstrukcí s nejvyšší přípustnou hmotností 600 kg) zhruba 

68 Hz pro první vlastní frekvenci a 72 Hz pro druhou vlastní frekvenci. Pokud uvážíme 

vibroizolační vlastnosti závěsu kola a průběhy amplitud na Obr. 5-56, Obr. 5-57 a Obr. 5-58, 

pak by konstrukce měla vyhovovat. 

Odhad vlivu zbytkové amplitudy zrychlení odpružené hmoty, která se objevuje na vlastní 

frekvenci celého zařízení při simulaci přejezdu strmého schodu 100 mm (viz Obr. 5-56) je 

proveden níže. Pro tento odhad předpokládáme, že zbytková amplituda zrychlení projde 

neztlumena až k nosnému rámu a působí dlouhodobě. Amplituda síly byla momentovou 

rovnováhou k těžišti vozíku přepočtena na zatížení nosného rámu v místech vozíků 

kolejnicového lineárního vedení, poté proběhly harmonické analýzy nosného rámu. Hodnota 

tlumícího poměru (Damping Ratio) byla zvolena 0,02 [52].  

Harmonické analýzy probíhaly na rámu bez geometrických imperfekcí a s geometrickými 

imperfekcemi. Těmito imperfekcemi je myšlen posun hmotného bodu (nahrazující 

pojízdnou rámovou konstrukci) o 50 mm ve směru os x a y na symetrickém nosném rámu, 

viz Obr. 5-59.  

 

Obr. 5-59 Nosný rám s hmotným bodem s vyznačenými směry a místy geometrických imperfekcí. 
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Dále je jimi myšlen posun V vzpěr na čelní straně nosného rámu, kde byla vzpěra v místě A 

posunuta o 10 mm ve směru osy x a vzpěra v místě B o 10 mm proti směru osy x,  

viz Obr. 5-59. Na takto upraveném rámu následovaly opětné posuny hmotného bodu 

o 50 mm ve směru os x a y. Přičemž uvažované posuny V vzpěr násobně překročily povolené 

výrobní tolerance.  

Výsledky jsou uvedeny v následujících tabulkách. Jsou to maximální hodnoty dosažené 

při průchodu přes první a druhou vlastní frekvenci na čelní straně předních plochých tyčí 

ve směru osy z. Původní interval zkoumaných frekvencí byl 62 až 90 Hz, vzhledem k tomu, 

že se první vlastní frekvence (68 Hz) ve směru osy z nijak neprojevila (kmitá kolmo 

na zatížení), byl pro urychlení výpočtu zúžen na 68 až 88 Hz. 

 

Tab. 35 Přehled maximálních amplitud deformací plochých tyčí čela rámu při průchodu přes vlastní frekvence 

celé konstrukce (vozík nahrazen hmotným bodem) bez geometrických nepřesností nosného rámu. 

Posun těžiště hmotného bodu v 
souřadnicového systému [x; y; z]  

mm 

Levá/pravá plochá tyč na čelní straně 
nosného rámu (pohled ve směru osy z) 

Amplituda max. 
deformace v ose z 

µm 

[0; 0; 0] 
Levá 0,43 

Pravá  0,43 

[50; 0; 0] 
Levá 0,44 

Pravá  0,43 

[-50; 0; 0] 
Levá 0,43 

Pravá  0,44 

[0; 50; 0] 
Levá 0,45 

Pravá  0,45 

[0; -50; 0] 
Levá 0,42 

Pravá  0,42 

 

 

Tab. 36 Přehled maximálních amplitud deformací plochých tyčí čela rámu při průchodu přes vlastní frekvence 

celé konstrukce (vozík nahrazen hmotným bodem) s geometrickým nepřesnostmi nosného rámu. 

Posun těžiště hmotného bodu v 
souřadnicového systému [x; y; z]  

mm 

Levá/pravá plochá tyč na čelní straně 
nosného rámu (pohled ve směru osy z) 

Amplituda max. 
deformace v ose z 

µm 

[0; 0; 0] 
Levá 046 

Pravá  0,45 

[50; 0; 0] 
Levá 0,47 

Pravá  0,44 

[-50; 0; 0] 
Levá 0,44 

Pravá  0,46 

[0; 50; 0] 
Levá 0,47 

Pravá  0,47 

[0; -50; 0] 
Levá 0,44 

Pravá  0,44 
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Na Obr. 5-60 je amplituda deformace levé přední ploché tyče u nosného rámu bez 

geometrických nepřesností při posunu hmotného bodu ve směru osy x o 50 mm, jenž 

odpovídá druhému řádku Tab. 35, grafy pro ostatní deformace jsou velmi podobné. 

 

Obr. 5-60 Amplituda deformace levé přední ploché tyče u nosného rámu bez geometrických nepřesností při 

posunu hmotného bodu ve směru osy x o 50 mm. 

Deformace ve směru osy x na první a druhé vlastní frekvenci jsou o řád nižší v řádu 10-5 mm, 

z toho důvodu zde nejsou probírány. 

Z výše uvedených tabulek a grafu vyplývá, že vliv zbytkové amplitudy zrychlení 

i v kombinaci s geometrickými imperfekcemi na tuhou konstrukci nosného rámu je v řádech 

deseti tisícin milimetru a je zanedbatelný. 

 

5.13 Shrnutí parametrů a provozních omezení konstrukce 

Shrnutí hmotností jednotlivých částí konstrukce je v Tab. 37. 

 

Tab. 37 Shrnutí hmotností jednotlivých částí konstrukce. 

Část konstrukce 
Hmotnost 

kg 

Nosný rám 385 

Samostatná (prázdná) pojízdná rámová konstrukce 157,5 

Adaptérová deska 54,9 

Příčník 22 

Pojízdná rámová konstrukce s adaptérovou deskou a příčníkem 234,4 

Maximální povolená hmotnost pojízdné rámové konstrukce  
(adaptérová deska + příčník + závaží + část závěsu kola) 

600 
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Celkovou hmotnost pojízdné rámové konstrukce lze snížit demontáží univerzální adaptérové 

desky a jejím nahrazením adaptérem na míru testovaného závěsu kola. Příčník není 

univerzální částí konstrukce a bude zřejmě konstruován na míru jednotlivým testovaným 

závěsům kola. 

Přehled provozních parametrů a podmínek, které je nutné dodržet je v Tab. 38 a Tab. 39. 

 

Tab. 38 Hraniční provozní parametry. 

Parametr 
Délka  

mm 

Maximální zdvih hydraulického válce (výška/rozsah simulovaného terénu) 100 

Maximální výška pojízdné rámové konstrukce od spodní hrany U profilu pod závažím po 
základní desku pro válec ve střední poloze 

630 

 

 

 

Tab. 39 Podmínky simulace profilu terénu. 

Parametr 
Frekvence 

Hz 

Simulace profilu vozovky Max. 25 

 

Při montáži a údržbě je nutné zajistit zařízení proti pádu vozíku párem opěrných noh řádně 

zajištěných čepy. Obsluha se smí pohybovat pod vozíkem jenom v případě, kdy je zároveň 

postaven na obě opěrné nohy. 

5.14 Koncepční návrh možností dalšího využití 

Navržené zařízení lze využít i pro testování odpružení jízdních kol (případně motocyklů), 

viz Obr. 5-61. Z původního zařízení zůstane zachován nosný rám včetně kolejnicového 

lineárního vedení a aktuátoru. Pro tento účel je nutné nahradit stávající pojízdnou rámovou 

konstrukci (vozík) novou lehčí konstrukcí. Stávající pojízdná rámová konstrukce má 

hmotnost 157,5 kg a je primárně určena pro testování závěsů kol osobních automobilů.  

Od hmotnosti modelu cyklisty a jízdního kola musí být odečtena hmotnost vozíku.  

Přičemž model cyklisty a jízdního kola bude k vozíku připevněn otočně ve svém těžišti, 

které měla původní sestava cyklista-jízdní kolo s hmotností nezmenšenou o vozík. Rozložení 

hmotnosti musí být takové, aby zůstala zachována poloha těžiště a moment setrvačnosti 

původní sestavy cyklista-jízdní kolo ve směru osy otáčení modelu kolem těžiště.  



 

 

118 

Jako aktuátor může být použit jeden či dva hydraulické válce. Pokud použijeme jeden, bude 

druhý nahrazen pevnou podporou, pokud dva umožní to přesnější modelování jízdy bicyklu 

terénem.  

 

Obr. 5-61 Koncepční návrh úprav navrženého zařízení za účelem testování jízdních kol. 
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6 DISKUZE 

Výsledkem práce je návrh konstrukce zkušebního zařízení umožňujícího testovat vyvíjené 

tlumiče na ¼ modelu vozidla pro vozidla do celkové hmotnosti 1 970 kg.  

Pro dimenze nosného rámu byly určující výsledky modálních analýz. Na jejich základě bylo 

nutné zvolit ten konstrukční návrh, který měl dostatečně vysokou první vlastní frekvenci  

a přijatelnou hmotnost. Hmotnost je v případě této konstrukce jedním  

z limitujících parametrů. S konstrukcí se bude při stěhování a montáži manipulovat 

především manuálně. 

Původní záměr byl zavěsit závaží nad osu hydraulického válce a tím odlehčit především 

kolejnicovému lineárnímu vedení. Modální analýza celého zařízení v této konfiguraci,  

tj. nosného rámu s pojízdnou rámovou konstrukcí jako celku se závažím nahoře na pojízdné 

rámové konstrukci ukázala, že při přijatelné hmotnosti nosného rámu (cca 385 kg) klesá 

první vlastní frekvence příliš nízko (cca 46 Hz). To je pro navrhované zařízení málo. 

Proto bylo závaží umístěno v dolní části pojízdné rámové konstrukce, což první vlastní 

frekvenci celého zařízení výrazně zvýšilo (cca 68 Hz).  

Harmonická analýza ukázala, že první vlastní frekvence se projevuje o řád nižšími 

výchylkami než druhá vlastní frekvence, protože kmitání celé konstrukce při první vlastní 

frekvenci je pohyb kolmý na dominantní zatížení. Výraznější projevy vlastní frekvence se 

dají očekávat až při druhé vlastní frekvenci cca 72 Hz. Zařízení bylo zkoumáno i s ohledem 

na vyšší frekvence s nízkými amplitudami zrychlení odpružené hmoty vznikající při 

přejezdu schodů (při rázech), včetně zahrnutí vlivu geometrických imperfekcí. I z tohoto 

pohledu se navržená konstrukce jeví jako vyhovující. 

Ke kontrole namáhání byly využity výsledky z lineárního matematického modelu ¼ vozidla 

se 2 DOF. Tento matematický model popisuje reálný závěs kola jen s určitou přibližností. 

Nebere v úvahu nelinearity (např. tlumičů a ani to, že kolo může odskakovat, protože není 

pevně připevněno k aktuátoru). Protože se nejedná o sériově vyráběné zařízení, kdy by se 

prototyp podrobil důkladným zkouškám a na základě jejich výsledků by se upravil návrh 

zařízení, byla snaha držet se při návrhu na bezpečné straně. Z výše uvedených důvodů byla 

max. zrychlení vypočtená ve 2 DOF modelu násobena odhadnutým bezpečnostním 

koeficientem 2, aby se pokryl nejhorší možný rozsah zatížení. 
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Vstupy do matematického modelu byly získány zpracováním souboru dat z rešerše a z něj 

byly následně odhadnuty nejhorší možné kombinace pro namáhání konstrukce. Při přepočtu 

sil na pojízdnou rámovou konstrukci se vycházelo ze zjednodušeného modelu vzpěry 

McPherson (Citroen ZX), takže zaváděná zatížení do vozíku jsou nesymetrická a takto je  

s nimi uvažováno v analýzách. Konstrukce zařízení je symetrická a poměrně masivní. 

Výsledné deformace při všech analýzách vycházely prakticky symetricky, rozdíly jsou 

v řádech setin milimetru, což je příznivé pro ložiska. Všechna vypočtená zatížení ložiska 

snesou. 
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7 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce ¼ modelu vozidla pro testy tlumičů, 

kterým lze simulovat reálné zavěšení kola vozidla i tzv. lineární závěs kola. V případě 

realizace by zařízení bylo umístěno v laboratoři Technické diagnostiky VUT FSI ÚK. 

K odvození základních parametrů popisujících chování ¼ modelu vozidla byl vytvořen 

lineární matematický model ¼ vozidla se 2 DOF. Soustava pohybových rovnic, jimiž je 

reprezentován tento matematický model, byla řešena v systému Octave. 

Na základě rozboru existujících konstrukcí ¼ modelů vozidel bylo navrženo několik variant 

konstrukce zohledňujících zadané požadavky. Během postupného testování navržených 

variant konstrukcí v prostředí softwaru ANSYS Workbench 2020 R2 byla vybrána  

a rozpracována nejvhodnější varianta. 

Navržená konstrukce zařízení je schopná simulovat reálný závěs kola (do maximální 

hmotnosti automobilu 1 970 kg) i tzv. lineární závěs kola viz Obr. 7-1. 

 

Obr. 7-1 Zařízení v zajištěné poloze. 
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Velký důraz byl kladen na variabilitu. Zařízení lze na základní desku s T-drážkami upevnit 

jak podélně, tak příčně a i s otvory v nohách mimo T-drážky v základní desce při použití 

upínek. Samotná pojízdná rámová konstrukce má hmotnost 157,5 kg a lze na ni upnout zátěž 

až 442,5 kg (včetně hmotnosti příčníku, adaptérové desky a části závěsu kola). Variabilita 

zařízení umožňuje testovat různé typy závěsů kol, například těch shromážděných 

ve statistickém přehledu v rešerši. Hydraulický válec je uchycen k základní desce 

prostřednictvím adaptéru, jenž umožňuje snadnou změnu polohy vůči zbytku konstrukce 

a opět ho lze místo šroubů připevnit i upínkami. 

Zařízení lze na místo určení dopravit v horizontální poloze například pomocí dvou ručních 

paletových vozíků (ne z důvodu hmotnosti, jeden v přední části, druhý v zadní části).  

Do vertikální polohy ho lze poměrně snadno vztyčit zasunutím trubek do konců čelní části.  

Při manipulaci ve vertikální poloze je stabilní, nehrozí převrácením. 

Zařízení je upraveno tak, aby bylo soběstačné při manipulaci s pojízdnou rámovou 

konstrukcí (vozíkem). Pohodlné zvedání vozíku při montáži a přípravě testů zajišťuje běžný 

řehtačkový zvedák zaháknutý za úchyt na nosném rámu, vedený přes kladku na vrcholu 

rámu a zaháknutý o k tomu určený čep na spodní straně vozíku pod závažími. 

Pro bezpečnou montáž a údržbu lze zařízení snadno zajistit proti pádu vozíku. K tomuto 

účelu slouží nohy, které se spustí přes své vedení ve vozíku a zajistí čepem. Stavitelnými 

šrouby dole se vzepřou tak, aby obě nesly celou tíhu vozíku. 

Zařízení je navrženo jako svařenec z běžných, cenově dostupných materiálů.  

Případné opravy i případné úpravy lze bez problémů realizovat s pomocí běžné dílenské 

výbavy. 

Navržené zařízení lze využít i pro jiné účely, například testování jízdních kol, případně 

dalších jednostopých vozidel. Pro tento účel je však nutné nahradit stávající pojízdnou 

rámovou konstrukci primárně určenou pro závěsy kol osobních automobilů jinou, lehčí 

konstrukcí.  

Budoucí úkolem by mohlo být zkalibrování/úprava 2D modelu, aby se u zamýšlených 

simulací daly předběžně odhadnout dosažené meze a předešlo se tak havarijním situacím. 

Dále je nutné vytvořit řídící systém hydraulického válce, pokud již není vytvořen  

a zakomponovat do něj limitující bezpečnostní prvky, jako například koncové snímače, které 

při dosažení určité hodnoty výkmitu odpružené hmoty odstaví aktuátor apod. Rovněž je 

možné dopracovat pohony kola, bude-li záměrem testovat zavěšení kola s točícím se kolem. 
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9  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOLŮ A 
VELIČIN  

�̇�1   rychlost odpružené hmoty 

�̈�1   zrychlení odpružené hmoty 

�̈�2    zrychlení neodpružené hmoty 

�̇�2   rychlost neodpružené hmoty 

�̇�    vektor derivací 

𝑥1   výchylka odpružené hmoty 

𝑥2    výchylka neodpružené hmoty 

𝜙𝑖    fázový posun 

A   stavová matice 

B   vstupní matice 

C   výstupní matice 

Cas   sloupcový vektor, prvky jsou shodné s vektorem hodnot času t  

cs   tlumící konstanta tlumiče nahrazujícího tlumič vozidla 

Csim   řádek/řádky nebo celá výstupní matice C  

ct    tlumící konstanta tlumiče nahrazujícího tlumení pneumatiky 

D   matice přímého přenosu 

Dsim   řádek/řádky nebo celá matice přímého přenosu D odpovídající zadání 

   Csim. 

FS    síla působící na odpruženou hmotu  

FSMAX    zvýšená síla působící na odpruženou hmotu  

j   imaginární jednotka 

ks   tuhost pružiny nahrazující pružinu vozidla  

kt   tuhost pružiny nahrazující tuhost pneumatiky 

ms   hmotnost odpružené hmoty 

mu   hmotnost neodpružené hmoty 
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t   vektor hodnot času, čas 

Teren   vektor hodnot vstupu xo pro jednotlivé časy vektoru t 

X   stavový vektor 

Xi   amplituda harmonického pohybu 

xo    výška nerovností vozovky   

xo(t)    vstup, tj. nerovnosti terénu v závislosti na čase  

Y   výstupní vektor 

Ysim   výstupní vektor/matice, počet sloupců a vypočtené výstupy v nich 

   odpovídají zadávané Csim  

ω   úhlová rychlost 
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PŘÍLOHA 1 

Na Obr.1 je schéma pro lineární matematický model odpružení ¼ vozidla se 2 DOF (Degrees 

Of Freedom tj. dvěma stupni volnosti x1 a x2).  

 

Obr.1 Schéma pro lineární matematický model ¼ vozidla se 2 DOF; ms- odpružená hmota,  

mu- neodpružená hmota, ks- tuhost pružiny nahrazující pružinu vozidla, cs- tlumící konstanta 

tlumiče nahrazující tlumič vozidla, kt- tuhost pneumatiky nahrazená tuhostí pružiny, ct- tlumící 

konstanta tlumiče nahrazujícího tlumení pneumatiky, xo- výška nerovností vozovky (terén), 

𝒙𝟏, �̇�𝟏, �̈�𝟏- výchylka, rychlosti a zrychlení odpružené hmoty a 𝒙𝟐, �̇�𝟐, �̈�𝟐- výchylka, rychlosti  

a zrychlení neodpružené hmoty. 

Lineární matematický model odpružení ¼ vozidla se 2 DOF vyjadřují následující pohybové 

rovnice (1) a (2). 

Kde ms je hmotnost odpružené hmoty, mu je hmotnost neodpružené hmoty, ks je tuhost 

pružiny nahrazující pružinu vozidla, kt je tuhost pružiny nahrazující tuhost pneumatiky, cs je 

tlumící konstanta tlumiče nahrazujícího tlumič vozidla, ct je tlumení pneumatiky nahrazené 

tlumící konstantou tlumiče, 𝑥1 je výchylka odpružené hmoty, �̇�1 je rychlost odpružené 

hmoty, �̈�1 je zrychlení odpružené hmoty, 𝑥2 je výchylka neodpružené hmoty, �̇�2 je rychlost 

neodpružené hmoty, �̈�2 je zrychlení neodpružené hmoty a xo je výška nerovností vozovky. 

x1, x2 a xo jsou na počátku v uklidněném stavu bez pohybu rovny nule.  

𝑚𝑠�̈�1 + 𝑘𝑠(𝑥1 − 𝑥2) + 𝑐𝑠(�̇�1 − �̇�2) = 0 (1) 

 

𝑚𝑢�̈�2 + 𝑘𝑡(𝑥2 − 𝑥𝑜) + 𝑐𝑡(�̇�2 − �̇�𝑜) − 𝑘𝑠(𝑥1 − 𝑥2) − 𝑐𝑠(�̇�1 − �̇�2) = 0 (2) 
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Pohybové rovnice je třeba upravit do tvaru rovnic tzv. „State-space“ modelu (rovnice (3)  

a (4)), které lze numericky řešit simulačními funkcemi v Octave/MATLAB.  

Kde X je stavový vektor, �̇� je vektor derivací, A je stavová matice, B je vstupní matice, C je 

výstupní matice, D je matice přímého přenosu, Y je výstupní vektor a xo(t) je vstup,  

tj. nerovnosti terénu v závislosti na čase. 

Zavedení substituce: 

Následně je možné pohybové rovnice (1) a (2) s využitím substituce (5) přepsat do nového 

tvaru (6) a (7).  

Zavedeme substituci (8), která nahradí levou stranu rovnice (7). 

Rovnici (7) je možné následně přepsat pomocí vztahů (8) do tvaru (9). 

Derivovanou substituci (5) lze přepsat pomocí vztahů (8) do tvaru (10). 

�̇� = 𝐴𝑋 + 𝐵𝑥𝑜(𝑡) (3) 

 

𝑌 = 𝐶𝑋 + 𝐷𝑥𝑜(𝑡) (4) 

 

𝛥 = (𝑥1 − 𝑥2) (5) 

 

�̈�1 = [𝑘𝑠/𝑚𝑠]∆ − [
𝑐𝑠

𝑚𝑠
] (�̇�1 − �̇�2) 

(6) 

 

�̈�2 − [
𝑐𝑡

𝑚𝑠
] �̇�𝑜 = [

𝑘𝑠

𝑚𝑢
] ∆ + [

𝑘𝑡

𝑚𝑢
] 𝑥𝑜 − [

𝑘𝑡

𝑚𝑢
] 𝑥2 + [

𝑐𝑠

𝑚𝑢
] �̇�1 − [

𝑐𝑠 + 𝑐𝑡

𝑚𝑢
] �̇�2 

(7) 

 

�̇� = �̈�2 − (𝑐𝑡/𝑚𝑠)�̇�𝑜 

𝑇 = �̇�2 − (𝑐𝑡/𝑚𝑠)𝑥𝑜 ⟹ �̇�2 = 𝑇 + (𝑐𝑡/𝑚𝑠)𝑥𝑜 

(8) 

 

�̇� = [
𝑘𝑠

𝑚𝑠
] ∆ − [

𝑘𝑡

𝑚𝑠
] 𝑥2 + [

𝑐𝑠

𝑚𝑠
] �̇�1 + [

𝑐𝑠 + 𝑐𝑡

𝑚𝑢
] 𝑇 + [

−(𝑐𝑠𝑐𝑡)

𝑚𝑢
2

−
𝑐𝑡

2

𝑚𝑢
2

+
𝑘𝑡

𝑚𝑠
] 𝑥𝑜  

(9) 
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S pomocí vztahů (8) je možné přepsat rovnici (6) do nového tvaru (11). 

Pro zvýšení přehlednosti nyní zavedeme: 

Stavové proměnné jsou x2 z rovnice (8), Δ z rovnice (10), v1 z rovnice (11) a T z rovnice (9). 

Výstupy jsou x1 z rovnice (5), a1 z rovnice (11) a v2 z rovnice (8).  

Nyní je možné na základě předchozích vztahů přepsat rovnice (3) a (4) do tvaru (13) a (14). 

 

∆̇= (�̇�1 − �̇�2) = �̇�1 − [𝑇 + (
𝑐𝑡

𝑚𝑢
) 𝑥𝑜] 

(10) 

 

�̈�1 = [
𝑘𝑠

𝑚𝑠
] ∆ − [

𝑐𝑠

𝑚𝑠
] �̇�1 + [

𝑐𝑠

𝑚𝑠
] 𝑇 + [

𝑐𝑠𝑐𝑡

𝑚𝑠𝑚𝑢
] 𝑥𝑜  

(11) 

 

�̇�1 = 𝑣1 

�̈�1 = 𝑎1 

�̇�2 = 𝑣2 

(12) 

 

�̇� = 𝐴𝑋 + 𝐵𝑥𝑜(𝑡), 

[

𝑥2

∆
𝑣1

𝑇

] = [

0
0
0

−𝑘𝑡/𝑚𝑢

0
0

−𝑘𝑠/𝑚𝑠

𝑘𝑠/𝑚𝑢

0
1

−𝑐𝑠/𝑚𝑠

𝑐𝑠/𝑚𝑢

1
−1

𝑐𝑠/𝑚𝑠

−[(𝑐𝑠 + 𝑐𝑡)/𝑚𝑢]

] [

𝑥2

∆
𝑣1

𝑇

] + 

+

[
 
 
 
 
 

𝑐𝑡/𝑚𝑢

−(𝑐𝑡/𝑚𝑢) 

[(𝑐𝑠𝑐𝑡)/(𝑚𝑠𝑚𝑢)]

[
−(𝑐𝑠𝑐𝑡)

𝑚𝑢
2

−
𝑐𝑡

2

𝑚𝑢
2

+
𝑘𝑡

𝑚𝑢
]
]
 
 
 
 
 

[𝑥𝑜] 

(13) 

 

𝑌 = 𝐶𝑋 + 𝐷𝑥𝑜(𝑡), 

[
 
 
 
 
 
𝑥1

𝑣1

𝑎1

𝑥2

𝑣2

∆ ]
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
1
0
0
1
0
0

1
0

−𝑘𝑠/𝑚𝑠

0
0
1

0
1

−𝑐𝑠/𝑚𝑠

0
0
0

0
0

𝑐𝑠/𝑚𝑠

0
1
0 ]

 
 
 
 
 

[

𝑥2

∆
𝑣1

𝑇

] +

[
 
 
 
 
 
 

0
0

[
𝑐𝑠𝑐𝑡

𝑚𝑠𝑚𝑢
]

0
𝑐𝑡/𝑚𝑢

0 ]
 
 
 
 
 
 

[𝑥𝑜] 

(14) 
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PŘÍLOHA 3 

Tab. 1 Vstupní parametry lineárního matematického modelu ¼ vozidla se 2 DOF pro osobní automobily. 

ms 

kg 

mu 

kg 

ks 

N/m 

kt 

N/m 

cs 

Ns/m 

ct 

Ns/m 

a 

Odhad vlastní 

frekvence odpružené 

hmoty (pro tlumené 

kmitání) 

Hz 

Zdroj  

234 43 56000 182000 1750 0 2,39 [1] 

370 25 18000 200000 1000 10 1,09 [2] 

320 40 18000 200000 1000 10 1,17 [2] 

350 40 25000 200000 1500 0 1,3 [3] 

208 28 18709 127200 1300 10 1,43 [4] 

476 50 26400 220000 3500 0 1,03 [5] 

487,5 58,7 6000 140000 300 1500 0,56 [6] 

284 63 36297 182470 3924 0 1,42 [7] 

284 60 19620 182470 2924 0 1,04 [7] 

240 36 16000 160000 3920 0 0,04 [8] 

400 40 21000 150000 1500 0 1,11 [9] 

343 42 20000 200000 1200 0 1,18 [10] 

277,16 56,5 27000 211180 1750 0 1,49 [11] 

324 45 20000 180000 1000 500 1,23 [12] 

350 30 35373 250000 2200 50 1,52 [13] 

360 40 20000 180000 1400 0 1,15 [14] 

290 59 16182 190000 1000 230 1,16 [15] 

466,5 49,8 5700 135000 1400 290 0,5 [16] 

290 45 17000 170000 720 0 1,2 [17] 

a – dopočítáno. 
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Tab. 2 Vstupní parametry lineárního matematického modelu ¼ vozidla se 2 DOF pro osobní automobily. 

ms 

kg 

mu 

kg 

ks 

N/m 

kt 

N/m 

cs 

Ns/m 

ct 

Ns/m 

a 

Odhad vlastní 

frekvence odpružené 

hmoty (pro tlumené 

kmitání) 

Hz 

Zdroj  

346 39,5 70000 142250 2308 0 2,2 [18] 

370,3 44,7 24000 210000 2000 167 1,21 [19] 

247,7 37,3 24500 190000 850 128 1,56 [19] 

236,12 23,61 12394 181818,9 1385,4 13,854 1,05 [20] 

270,7 41,3 26043 300000 704 0 1,55 [21] 

395 38 29300 290000 3000 3100 1,23 [22] 

290 50 12000 200000 1140 0 0,98 [23] 

340 25 24000 192000 850 0 1,32 [24] 

315 51 43300 210000 3900 1100 1,59 [25] 

165 30 16182 190000 1000 0 1,5 [26] 

a – dopočítáno. 

 

U osobních automobilů je očekávaná hodnota vlastní frekvence odpružené hmoty přibližně 

v rozmezí 1 až 1,5 Hz případně mezi 2 až 2,5 Hz [27]. Z tohoto důvodu byly vypočteny 

hodnoty vlastních frekvencí odpružené hmoty pro jednotlivé automobily, které byly 

následně vyneseny do grafu, viz Obr. 1-1.  
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Obr. 1-1 Graf vlastních frekvencí odpružené hmoty. 

 

Červeně označené hodnoty z Obr. 1-1 (jsou rovněž červeně označeny v Tab.1) nebudou dále 

uvažovány. 

Průměrné vstupní parametry lineárního matematického modelu ¼ vozidla se 2 DOF, 

viz Tab. 5. 

 

Tab. 3 Průměrné vstupní parametry lineárního matematického modelu ¼ vozidla se 2 DOF. 

msp 

kg 

mup 

kg 

ksp 

N/m 

ktp 

N/m 

csp 

Ns/m 

ctp 

Ns/m 

Vlastní frekvence 

odpružené hmoty (pro 

tlumené kmitání) 

Hz 

313 42 26012 197361 1723 484 1,38 
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PŘÍLOHA 4 

 

Tab. 1 Průměrné vstupní parametry lineárního matematického modelu ¼ vozidla se 2 DOF vypočtené 

z hodnot v příloze 3. 

msp 

kg 

mup 

kg 

ksp 

N/m 

ktp 

N/m 

csp 

Ns/m 

ctp 

Ns/m 

Vlastní frekvence 

odpružené hmoty 

(pro tlumené 

kmitání) 

Hz 

313 42 26012 197361 1723 484 1,38 

 

Tab. 2 Průměrné vstupní parametry lineárního matematického modelu ¼ vozidla se 2 DOF  

zvýšené o 30 %. 

1,3·msp 

kg 

1,3·mup 

kg 

1,3·ksp 

N/m 

1,3·ktp 

N/m 

1,3·csp 

Ns/m 

1,3·ctp 

Ns/m 

407 55 33816 256569 2240 629 

 

Tab. 3 Průměrné vstupní parametry lineárního matematického modelu ¼ vozidla se 2 DOF  

snížené o 30 %. 

0,7·msp 

kg 

0,7·mup 

kg 

0,7·ksp 

N/m 

0,7·ktp 

N/m 

0,7·csp 

Ns/m 

0,7·ctp 

Ns/m 

219 29 18208 138153 1206 339 
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Obr.1 Výchylka odpružené hmoty při změně velikosti průměrné hodnoty odpružené hmoty msp  

při zvyšující se budící frekvenci s amplitudou 50 mm. 

 

 

 

 

 

Obr.2 Výchylka odpružené hmoty při změně velikosti průměrné hodnoty neodpružené hmoty mup  

při zvyšující se budící frekvenci s amplitudou 50 mm. 
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Obr.3 Výchylka odpružené hmoty při změně velikosti průměrné hodnoty tuhosti pružiny nahrazující pružinu 

vozidla ksp při zvyšující se budící frekvenci s amplitudou 50 mm. 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Výchylka odpružené hmoty při změně velikosti průměrné hodnoty tuhosti pneumatiky nahrazené 

tuhostí pružiny ktp při zvyšující se budící frekvenci s amplitudou 50 mm. 
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Obr.5 Výchylka odpružené hmoty při změně velikosti průměrné hodnoty tlumící konstanty tlumiče nahrazující 

tlumič vozidla csp při zvyšující se budící frekvenci s amplitudou 50 mm. 

 

 

 

 

 

Obr.6 Výchylka odpružené hmoty při změně velikosti průměrné hodnoty tlumení pneumatiky nahrazeném 

tlumící konstantou tlumiče ctp při zvyšující se budící frekvenci s amplitudou 50 mm. 
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PŘÍLOHA 5 

Amplitudová spektra zrychlení odpružené hmoty při přejezdu strmého schodu  

(tj. s teoreticky neomezenou rychlostí zdvihu hydraulického válce) o výšce 2, 5, 10, 30, 50 

a 100 mm. Odstupňování je po 0,1 Hz. 

 

Obr. 1 Amplitudové spektrum zrychlení odpružené hmoty při simulaci přejezdu strmého schodu s výškou 

2 mm. 

 

 

Obr. 2 Amplitudové spektrum zrychlení odpružené hmoty při simulaci přejezdu strmého schodu s výškou 

5 mm. 
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Obr. 3 Amplitudové spektrum zrychlení odpružené hmoty při simulaci přejezdu strmého schodu s výškou 

10 mm. 

 

 

 

 

Obr. 3 Amplitudové spektrum zrychlení odpružené hmoty při simulaci přejezdu strmého schodu s výškou 

30 mm. 
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Obr. 4 Amplitudové spektrum zrychlení odpružené hmoty při simulaci přejezdu strmého schodu s výškou 

50 mm. 

 

 

 

Obr. 5 Amplitudové spektrum zrychlení odpružené hmoty při simulaci přejezdu strmého schodu s výškou 

100 mm. 
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PŘÍLOHA 6 

 

Tab. 1 Průměrné vstupní parametry lineárního matematického modelu ¼ vozidla se 2 DOF vypočtené 

z hodnot v příloze 3. 

msp 

kg 

mup 

kg 

ksp 

N/m 

ktp 

N/m 

csp 

Ns/m 

ctp 

Ns/m 

Vlastní frekvence 

neodpružené hmoty 

(pro tlumené 

kmitání) 

Hz 

313 42 26012 197361 1723 484 10,87 

 

Tab. 2 Průměrné vstupní parametry lineárního matematického modelu ¼ vozidla se 2 DOF zvýšené  

o 30 %. 

1,3·msp 

kg 

1,3·mup 

kg 

1,3·ksp 

N/m 

1,3·ktp 

N/m 

1,3·csp 

Ns/m 

1,3·ctp 

Ns/m 

407 55 33816 256569 2240 629 

 

 

Tab. 3 Průměrné vstupní parametry lineárního matematického modelu ¼ vozidla se 2 DOF snížené  

o 30 %. 

0,7·msp 

kg 

0,7·mup 

kg 

0,7·ksp 

N/m 

0,7·ktp 

N/m 

0,7·csp 

Ns/m 

0,7·ctp 

Ns/m 

219 29 18208 138153 1206 339 
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Obr.1 Síla působící na odpruženou hmotu při změně velikosti průměrné hodnoty odpružené hmoty msp  

při zvyšující se budící frekvenci s amplitudou 50 mm. 

 

 

  

Obr.2 Síla působící na odpruženou hmotu při změně velikosti průměrné hodnoty neodpružené hmoty mup při 

zvyšující se budící frekvenci s amplitudou 50 mm. 
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Obr.3 Síla působící na odpruženou hmotu při změně velikosti průměrné hodnoty tuhosti pružiny nahrazující 

pružinu vozidla ksp při zvyšující se budící frekvenci s amplitudou 50 mm. 

 

 

 

 

Obr. 4 Síla působící na odpruženou hmotu při změně velikosti průměrné hodnoty tuhosti pneumatiky 

nahrazené tuhostí pružiny ktp při zvyšující se budící frekvenci s amplitudou 50 mm. 
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Obr.5 Síla působící na odpruženou hmotu při změně velikosti průměrné hodnoty tlumící konstanty tlumiče 

nahrazující tlumič vozidla csp při zvyšující se budící frekvenci s amplitudou 50 mm. 

 

 

 

 

Obr.6 Síla působící na odpruženou hmotu při změně velikosti průměrné hodnoty tlumící konstanty tlumiče 

nahrazujícího tlumení pneumatiky ctp při zvyšující se budící frekvenci s amplitudou 50 mm. 



PŘÍLOHA 7 

 
Kontrola lineárního ložiska na statickou únosnost při maximálním zatížení vznikajícím při přejezdu 

strmého schodu 100 mm. Hodnoty sil a momentů jsou převzaty ze statické analýzy pojízdné rámové 

konstrukce (vybrány ty nejvyšší). Postup výpočtu dle katalogu výrobce ložisek NSK.   

 

 
Typ loziska: NH45GM 

 

Vstupni parametry: 

 

Pritlacna sila Fr =           6991.4 N 

Bocni sila     Fs =           1927.8 N 

Moment         Mr =            212.3 Nm 

Moment         Mp =           2168.3 Nm 

Moment         My =             83.9 Nm 

 

Rolling direction  eR =             60.0 

Pitching direction eP =             38.0 

Yawing direction   eY =             45.0 

 

Contact angle    alfa =              0.87 rad 

 

Load factor     fW =              1.0 

Hardness coef.  fH =              1.0 

 

The basic dynamic load rating C_100 =         104000.0 N 

The basic static  load rating Co    =         187000.0 N 

 

Static moment Mro =           2860.0 Nm 

Static moment Mpo =           3000.0 Nm 

Static moment Myo =           2520.0 Nm 

 

 

Vypocet: 

 

Dynamic equlvanent load Fse     =           2297.4 N 

Dynamic equlvanent load Fre     =          12737.4 N 

Dynamic equlvanent load Fpe     =          82395.4 N 

Dynamic equlvanent load Fye     =           3777.2 N 

 

The largest load             Fe =          95297.1 N 

Mean effective load          Fm =          61943.1 N 

Static equivalent load       Po =           9960.2 N 

 

Life Calculating Formula      L =            473.3 km 

 

 

Staticke bezpecnosti: 

 

The basic static load rating fs =             18.8 

 

Static moment load rating fs_Mr =             13.5 

Static moment load rating fs_Mp =              1.4 

Static moment load rating fs_My =             30.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Postup výpočtu a reference do katalogu (prostředí systému Octave): 

 
clc,clear -all; 

%Zpracovano dle katalogu NSK v podobe pdf , Ref: PMC/B/E/04.17 - E3162 e 

%PRECISION MACHINE COMPONENTS, cast A. NSK Linear Rolling Guide 

%------------------------------------------------------------------------------- 

 

%Vstupni parametry: 

 

%Pritlacna sila: 

Fr=6991.4; %N 

%Bocni sila: 

Fs=1927.8; %N 

%Momenty (na lozisko): 

Mr= 212.290; %Nm 

Mp=2168.300; %Nm 

My=  83.938; %Nm 

 

% 

% 

% 

Lozisko="NH45GM"; 

 

%Contact angle: 

alfa= 0.87266; %rad, tj. 50° 

 

%Rolling  direction (tab. 2.4 - strana A22): 

eR=60; 

%Pitching direction (tab. 2.4 - strana A22): 

eP=38; 

%Yawing   direction (tab. 2.4 - strana A22): 

eY=45; 

 

%Load factor (strana A24) - peaks od vibraci - na vykmity zatizeni proti spoctenym 

strednim hodnotam,  

%volim 1 - peak je jiz propocitan a zohlednen v zatizeni: 

fW=1; 

%Hardness coefficient (strana A25): 

fH=1; 

 

%The basic dynamic load rating for 100 km rated fatigue life (strana A131): 

C_100=104000; 

%The basic static load rating Co (strana A131): 

Co   =187000; 

%Static moment (strana A131): 

Mro=2860; 

Mpo=3000; 

Myo=2520; 

 

%------------------------------------------------------------------------------- 

%Vypocet: 

 

%Dynamic equlvanent load: 

Fse=Fs*tan(alfa); 

Fre=eR*Mr; 

Fpe=eP*Mp; 

Fye=eY*My; 

 

% Rating Life and Basic Load Rating: 

% Fpe is the largest load (strana A23): 

Fe=0.5*Fr + 0.5*Fse + 0.5*Fre + Fpe + 0.5*Fye; 

 

%Mean effective load (strana A24) - odhad pokryti plochy grafu casovym prubehem zatizeni: 

Fm=0.65*Fe; 

 

%Life Calculating Formula (strana A25); For the basic dynamic load rating for 100 km: 

L=100*((fH*C_100)/(fW*Fm))^3; %km 

 



%Static equivalent load (strana A26): 

Po=Fr + 1.54*Fs; 

 

%The basic static load rating (strana A26): 

fs=Co/Po; 

 

%Static moment load rating (strana A26): 

fs_Mr=Mro/Mr; 

fs_Mp=Mpo/Mp; 

fs_My=Myo/My; 

 

%------------------------------------------------------------------------------- 

 

printf("Typ loziska: %s\n\n", Lozisko); 

printf("Vstupni parametry:\n"); 

printf("\n"); 

printf("Pritlacna sila Fr = %16.1f N\n", Fr); 

printf("Bocni sila     Fs = %16.1f N\n", Fs); 

printf("Moment         Mr = %16.1f Nm\n", Mr); 

printf("Moment         Mp = %16.1f Nm\n", Mp); 

printf("Moment         My = %16.1f Nm\n", My); 

printf("\n"); 

printf("Rolling direction  eR = %16.1f \n", eR); 

printf("Pitching direction eP = %16.1f \n", eP); 

printf("Yawing direction   eY = %16.1f \n", eY); 

printf("\n"); 

printf("Contact angle    alfa = %17.2f rad\n", alfa); 

printf("\n"); 

printf("Load factor     fW = %16.1f \n", fW); 

printf("Hardness coef.  fH = %16.1f \n", fH); 

printf("\n"); 

printf("The basic dynamic load rating C_100 = %16.1f N\n", C_100); 

printf("The basic static  load rating Co    = %16.1f N\n", Co); 

printf("\n"); 

printf("Static moment Mro = %16.1f Nm\n", Mro ); 

printf("Static moment Mpo = %16.1f Nm\n", Mpo); 

printf("Static moment Myo = %16.1f Nm\n", Myo); 

printf("\n"); 

printf("\n"); 

printf("Vypocet:\n\n"); 

printf("Dynamic equlvanent load Fse     = %16.1f N\n", Fse); 

printf("Dynamic equlvanent load Fre     = %16.1f N\n", Fre); 

printf("Dynamic equlvanent load Fpe     = %16.1f N\n", Fpe); 

printf("Dynamic equlvanent load Fye     = %16.1f N\n", Fye); 

printf("\n"); 

printf("The largest load             Fe = %16.1f N\n", Fe); 

printf("Mean effective load          Fm = %16.1f N\n", Fm); 

printf("Static equivalent load       Po = %16.1f N\n", Po); 

printf("\n"); 

printf("Life Calculating Formula      L = %16.1f km\n", L); 

printf("\n"); 

printf("The basic static load rating fs = %16.1f \n", fs); 

printf("\n"); 

printf("Static moment load rating fs_Mr = %16.1f \n",fs_Mr); 

printf("Static moment load rating fs_Mp = %16.1f\n", fs_Mp); 

printf("Static moment load rating fs_My = %16.1f\n", fs_My); 

printf("\n"); 

 
 
 
 
 
 
 

  



Kontrola životnosti lineárního ložiska. Hodnoty sil a momentů jsou převzaty ze vstupních dat pro 

harmonickou analýzu nosného rámu (vybrány ty nejvyšší). Postup výpočtu dle katalogu výrobce 

ložisek NSK. 

 
Typ loziska: NH45GM 

 

Vstupni parametry: 

 

Pritlacna sila Fr =           5193.7 N 

Bocni sila     Fs =           1500.8 N 

Moment         Mr =            167.7 Nm 

Moment         Mp =           1741.1 Nm 

Moment         My =             67.1 Nm 

 

Rolling direction  eR =             60.0 

Pitching direction eP =             38.0 

Yawing direction   eY =             45.0 

 

Contact angle    alfa =              0.87 rad 

 

Load factor     fW =              1.0 

Hardness coef.  fH =              1.0 

 

The basic dynamic load rating C_100 =         104000.0 N 

The basic static  load rating Co    =         187000.0 N 

 

Static moment Mro =           2860.0 Nm 

Static moment Mpo =           3000.0 Nm 

Static moment Myo =           2520.0 Nm 

 

 

Vypocet: 

 

Dynamic equlvanent load Fse     =           1788.6 N 

Dynamic equlvanent load Fre     =          10062.0 N 

Dynamic equlvanent load Fpe     =          66161.8 N 

Dynamic equlvanent load Fye     =           3020.3 N 

 

The largest load             Fe =          76194.1 N 

Mean effective load          Fm =          49526.2 N 

Static equivalent load       Po =           7504.9 N 

 

Life Calculating Formula      L =            926.0 km 

 

The basic static load rating fs =             24.9 

 

Static moment load rating fs_Mr =             17.1 

Static moment load rating fs_Mp =              1.7 

Static moment load rating fs_My =             37.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Postup výpočtu a reference do katalogu (prostředí systému Octave): 

 
clc,clear -all; 

%Zpracovano dle katalogu NSK v podobe pdf , Ref: PMC/B/E/04.17 - E3162 e 

%PRECISION MACHINE COMPONENTS, cast A. NSK Linear Rolling Guide 

%------------------------------------------------------------------------------- 

 

%Vstupni parametry: 

 

%Pritlacna sila: 

Fr=5193.7; %N 

%Bocni sila: 

Fs=1500.8; %N 

%Momenty (na lozisko): 

Mr= 167.700; %Nm 

Mp=1741.100; %Nm 

My=  67.118; %Nm 

 

% 

% 

% 

Lozisko="NH45GM"; 

 

%Contact angle: 

alfa= 0.87266; %rad, tj. 50° 

 

%Rolling  direction (tab. 2.4 - strana A22): 

eR=60; 

%Pitching direction (tab. 2.4 - strana A22): 

eP=38; 

%Yawing   direction (tab. 2.4 - strana A22): 

eY=45; 

 

%Load factor (strana A24) - peaks od vibraci - na vykmity zatizeni proti spoctenym 

strednim hodnotam,  

%vlolim 1 - peak je jiz propocitan a zohlednen v zatizeni: 

fW=1; 

%Hardness coefficient (strana A25): 

fH=1; 

 

%The basic dynamic load rating for 100 km rated fatigue life (strana A131): 

C_100=104000; 

%The basic static load rating Co (strana A131): 

Co   =187000; 

%Static moment (strana A131): 

Mro=2860; 

Mpo=3000; 

Myo=2520; 

 

%------------------------------------------------------------------------------- 

%Vypocet: 

 

%Dynamic equlvanent load: 

Fse=Fs*tan(alfa); 

Fre=eR*Mr; 

Fpe=eP*Mp; 

Fye=eY*My; 

 

% Rating Life and Basic Load Rating: 

% Fpe is the largest load (strana A23): 

Fe=0.5*Fr + 0.5*Fse + 0.5*Fre + Fpe + 0.5*Fye; 

 

%Mean effective load (strana A24) - odhad pokryti plochy grafu casovym prubehem zatizeni: 

Fm=0.65*Fe; 

 

%Life Calculating Formula (strana A25); For the basic dynamic load rating for 100 km: 

L=100*((fH*C_100)/(fW*Fm))^3; %km 

 

%Static equivalent load (strana A26): 

Po=Fr + 1.54*Fs; 



 

%The basic static load rating (strana A26): 

fs=Co/Po; 

 

%Static moment load rating (strana A26): 

fs_Mr=Mro/Mr; 

fs_Mp=Mpo/Mp; 

fs_My=Myo/My; 

 

%------------------------------------------------------------------------------- 

 

printf("Typ loziska: %s\n\n", Lozisko); 

printf("Vstupni parametry:\n"); 

printf("\n"); 

printf("Pritlacna sila Fr = %16.1f N\n", Fr); 

printf("Bocni sila     Fs = %16.1f N\n", Fs); 

printf("Moment         Mr = %16.1f Nm\n", Mr); 

printf("Moment         Mp = %16.1f Nm\n", Mp); 

printf("Moment         My = %16.1f Nm\n", My); 

printf("\n"); 

printf("Rolling direction  eR = %16.1f \n", eR); 

printf("Pitching direction eP = %16.1f \n", eP); 

printf("Yawing direction   eY = %16.1f \n", eY); 

printf("\n"); 

printf("Contact angle    alfa = %17.2f rad\n", alfa); 

printf("\n"); 

printf("Load factor     fW = %16.1f \n", fW); 

printf("Hardness coef.  fH = %16.1f \n", fH); 

printf("\n"); 

printf("The basic dynamic load rating C_100 = %16.1f N\n", C_100); 

printf("The basic static  load rating Co    = %16.1f N\n", Co); 

printf("\n"); 

printf("Static moment Mro = %16.1f Nm\n", Mro ); 

printf("Static moment Mpo = %16.1f Nm\n", Mpo); 

printf("Static moment Myo = %16.1f Nm\n", Myo); 

printf("\n"); 

printf("\n"); 

printf("Vypocet:\n\n"); 

printf("Dynamic equlvanent load Fse     = %16.1f N\n", Fse); 

printf("Dynamic equlvanent load Fre     = %16.1f N\n", Fre); 

printf("Dynamic equlvanent load Fpe     = %16.1f N\n", Fpe); 

printf("Dynamic equlvanent load Fye     = %16.1f N\n", Fye); 

printf("\n"); 

printf("The largest load             Fe = %16.1f N\n", Fe); 

printf("Mean effective load          Fm = %16.1f N\n", Fm); 

printf("Static equivalent load       Po = %16.1f N\n", Po); 

printf("\n"); 

printf("Life Calculating Formula      L = %16.1f km\n", L); 

printf("\n"); 

printf("The basic static load rating fs = %16.1f \n", fs); 

printf("\n"); 

printf("Static moment load rating fs_Mr = %16.1f \n",fs_Mr); 

printf("Static moment load rating fs_Mp = %16.1f\n", fs_Mp); 

printf("Static moment load rating fs_My = %16.1f\n", fs_My); 

printf("\n"); 
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PŘÍLOHA 8 

Během harmonické analýzy byl sledován průběh amplitudy deformace plochých tyčí,  

na které jsou přišroubovány kolejnice lineárního kolejnicového vedení, umístěných na čelní 

ploše nosného rámu. Byly provedeny tři simulace. Každá simulace se liší vstupními 

parametry s důvodu započtení buď nulové, kladné nebo záporné boční síly. 

Hodnoty amplitud maximálních deformací ve směru osy z (dle souřadnicového sytému 

z Obr. 15) na celé ploše plochých tyčí ve frekvenčním rozsahu 0 až 25 Hz zachycuje Tab. 1. 

Průběhy těchto maximálních deformací ve frekvenčním rozsahu 0 až 90 Hz zachycují  

Obr. 1 až Obr. 6. 

 

Tab. 1 Maximální amplituda deformací plochých tyčí na čelní straně nosného rámu ve směru osy z (dle 

souřadnicového systému z Obr. 15). 

Frekvence 

 

Hz 

Maximální amplituda deformace ve směru osy z 

mm 

Konstrukce pro případ boční 
síly 0 kN 

Konstrukce pro případ boční 
síly -3 kN 

Konstrukce pro případ boční 
síly 3 kN 

Levá plochá 
tyč 

Pravá plochá 
tyč 

Levá plochá 
tyč 

Pravá plochá 
tyč 

Levá plochá 
tyč 

Pravá plochá 
tyč 

1 0,060 0,063 0,041 0,044 0,078 0,083 

2 0,060 0,063 0,041 0,044 0,078 0,083 

3 0,060 0,063 0,041 0,044 0,078 0,083 

4 0,060 0,063 0,041 0,044 0,079 0,083 

5 0,060 0,063 0,041 0,044 0,079 0,083 

6 0,060 0,063 0,041 0,044 0,079 0,083 

7 0,060 0,064 0,041 0,044 0,079 0,083 

8 0,060 0,064 0,042 0,044 0,079 0,083 

9 0,060 0,064 0,042 0,044 0,079 0,084 

10 0,061 0,064 0,042 0,044 0,080 0,084 

11 0,061 0,064 0,042 0,044 0,080 0,084 

12 0,061 0,065 0,042 0,045 0,080 0,085 

13 0,061 0,065 0,042 0,045 0,080 0,085 

14 0,062 0,065 0,042 0,045 0,081 0,085 

15 0,062 0,065 0,043 0,045 0,081 0,086 

16 0,062 0,066 0,043 0,045 0,082 0,086 

17 0,062 0,066 0,043 0,046 0,082 0,087 

18 0,063 0,067 0,043 0,046 0,082 0,087 

19 0,063 0,067 0,043 0,046 0,083 0,088 

20 0,064 0,067 0,044 0,047 0,083 0,088 

21 0,064 0,068 0,044 0,047 0,084 0,089 

22 0,064 0,068 0,044 0,047 0,085 0,089 

23 0,065 0,069 0,045 0,048 0,085 0,090 

24 0,065 0,069 0,045 0,048 0,086 0,091 

25 0,066 0,070 0,045 0,048 0,087 0,092 
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Obr. 1 Průběh maximální deformace čelní strany nosného rámu ve směru osy z pro případ boční síly 0 kN – 

levá plochá tyč. 

 

 

Obr. 2 Průběh maximální deformace čelní strany nosného rámu ve směru osy z pro případ boční síly 0 kN – 

pravá plochá tyč. 

 

 

Obr. 3 Průběh maximální deformace čelní strany nosného rámu ve směru osy z pro případ boční síly -3 kN – 

levá plochá tyč. 
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Obr. 4 Průběh maximální deformace čelní strany nosného rámu ve směru osy z pro případ boční síly -3 kN – 

pravá plochá tyč. 

 

 

Obr. 5 Průběh maximální deformace čelní strany nosného rámu ve směru osy z pro případ boční síly 3 kN – 

levá plochá tyč. 

 

 

Obr. 6 Průběh maximální deformace čelní strany nosného rámu ve směru osy z pro případ boční síly 3 kN – 

pravá plochá tyč. 
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Hodnoty amplitud maximálních deformací ve směru osy x (dle souřadnicového sytému 

z Obr. 15) na celé ploše plochých tyčí ve frekvenčním rozsahu 0 až 25 Hz zachycuje Tab. 2. 

Průběhy těchto maximálních deformací ve frekvenčním rozsahu 0 až 90 Hz zachycují  

Obr. 7 až Obr. 12. 

 

Tab. 2 Maximální amplituda deformací plochých tyčí na čelní straně nosného rámu ve směru osy x (dle 

souřadnicového systému z Obr. 15). 

Frekvence 

 

Hz 

Maximální amplituda deformace ve směru osy x 

mm 

Konstrukce pro případ boční 
síly 0 kN 

Konstrukce pro případ boční 
síly -3 kN 

Konstrukce pro případ boční 
síly 3 kN 

Levá plochá 
tyč 

Pravá plochá 
tyč 

Levá plochá 
tyč 

Pravá plochá 
tyč 

Levá plochá 
tyč 

Pravá plochá 
tyč 

1 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,007 

2 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,007 

3 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,007 

4 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,007 

5 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,007 

6 0,006 0,007 0,006 0,006 0,006 0,007 

7 0,006 0,007 0,006 0,006 0,006 0,007 

8 0,006 0,007 0,006 0,006 0,006 0,007 

9 0,006 0,007 0,006 0,006 0,006 0,007 

10 0,006 0,007 0,006 0,006 0,006 0,007 

11 0,006 0,007 0,006 0,006 0,007 0,007 

12 0,006 0,007 0,006 0,006 0,007 0,007 

13 0,006 0,007 0,006 0,006 0,007 0,007 

14 0,006 0,007 0,006 0,007 0,007 0,007 

15 0,007 0,007 0,006 0,007 0,007 0,007 

16 0,007 0,007 0,006 0,007 0,007 0,007 

17 0,007 0,007 0,006 0,007 0,007 0,007 

18 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

19 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

20 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

21 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

22 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

23 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,008 

24 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,008 

25 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,008 
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Obr. 7 Průběh maximální deformace čelní strany nosného rámu ve směru osy x pro případ boční síly 0 kN – 

levá plochá tyč. 

 

 

Obr. 8 Průběh maximální deformace čelní strany nosného rámu ve směru osy x pro případ boční síly 0 kN – 

pravá plochá tyč. 

 

Obr. 9 Průběh maximální deformace čelní strany nosného rámu ve směru osy x pro případ boční síly -3 kN – 

levá plochá tyč. 
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Obr. 10 Průběh maximální deformace čelní strany nosného rámu ve směru osy x pro případ boční síly -3 kN – 

pravá plochá tyč. 

 

 

 

Obr. 11 Průběh maximální deformace čelní strany nosného rámu ve směru osy x pro případ boční síly 3 kN – 

levá plochá tyč. 

 

 

Obr. 12 Průběh maximální deformace čelní strany nosného rámu ve směru osy x pro případ boční síly 3 kN – 

pravá plochá tyč. 
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Dále byla sledována velikost maximální amplitudy napětí při frekvenci 25 Hz, viz Obr. 13, 

Obr. 14 a Obr. 15. Amplituda napětí stejně jako amplituda deformace se zvyšující se budící 

frekvencí roste.   

 

 

Obr. 13 Rozložení napětí v nosném rámu pro případ boční síly 0 kN při frekvenci 25 Hz. 
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Obr. 14 Rozložení napětí v nosném rámu pro případ boční síly -3 kN při frekvenci 25 Hz. 

 

Obr. 15 Rozložení napětí v nosném rámu pro případ boční síly 3 kN při frekvenci 25 Hz. 
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PŘÍLOHA 9 

Pevnostní kontrola některých dalších částí konstrukce 

Jde o kontrolu vrchní části nosného rámu v místě, kde je umístěná kladka pro řetěz 

řehtačkového zvedáku, dále kontrolu čepu této kladky, čepu jistící opěrnou nohu a kontrolu 

vzpěrné stability opěrné nohy.   

Vrchní část nosného rámu 

Ve vrchní části nosného rámu je umístěna kladka pro vedení řetězu řehtačkového zvedáku. 

Ta se otáčí na čepu o průměru 24 mm, ten je uložen v bočnicích a zajištěn pomocí podložky 

a závlačky. Bočnice jsou přivařeny na tenkostěnný čtvercový profil o průřezu  

70 x 70 x 5 mm. Pevnostní kontrola této části konstrukce je provedena za jejího maximálního 

zatížení, tj. při zvedání plně naložené pojízdné rámové konstrukce. Kontrola byla provedena 

statickou analýzou vrchní části nosného rámu v systému ANSYS Workbench 2020 R2. 

Při tvorbě modelu geometrie byla všechna tělesa kromě čepu nahrazena skořepinami.  

Síť obsahuje 49 375 uzlů a 44 933 elementů. Geometrické okrajové podmínky jsou 

definovány vazbou Fixed support na spodních hranách odříznutých tenkostěnných profilů.  

Zatížení představují dvě stejně velké síly (F1 a F2) působící v řetězu řehtačkového zvedáku. 

Síla F1 působí přímo proti směru osy y (F1= F1Y) a sílu F2 je nutné rozložit do dvou směrů, 

protože je skloněná pod úhlem 38, 2°, viz Obr. 1. 

 

Obr. 1 Síly v řetězu řehtačkového zvedáku. 

Tyto síly byly aplikovány na povrch čepu, viz Tab. 1.  

Tab. 1 Složky sil F1 a F2 působících na čep. 

Síla  

N 

F1Y F2Y F2Z 

-5886 -4623,6 3642,4 

Nejvyšší vypočtené napětí je 70,56 MPa, viz Obr. 2. Bezpečnost vůči mezi kluzu použitého 

materiálu (ocel S235JRH s mezí kluzu Re = 235 MPa [1]) je 3,33. 
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Obr. 2 Rozložení napětí ve vrchní části nosného rámu při zvedání plně naložené (600 kg) pojízdné rámové 

konstrukce. 

Čep kladky 

Čep kladky nebyl v předešlé simulaci detailně modelován, proto je kontrolován zvlášť.  

Na Obr. 3 jsou zobrazeny průběhy posouvajících sil a ohybové momenty působící na čep 

kladky. Na Obr. 3 jsou rovněž vyznačeny nebezpečné průřezy 1 a 2. 

Čep je z automatové oceli (11 110) s mezí kluzu Re = 226 MPa [1]. 

Dovolený tlak mezi nepohybujícími se součástmi pD je 120 MPa [2]. 

Dovolený tlak pDpohyb s ohledem na vliv pohybu je 24 MPa [2]. 

Výsledná zatěžující síla je stanovena na základě hodnot z Tab. 1: 

kde F je výsledná zatěžující síla v N, F1Y je síla F1 působící proti směru osy y v N, F2Y je 

složka síly F2 ve směru osy y v N a F2Z je složka síly F2  ve směru osy z v N. 

 

 

 

𝐹 = √(𝐹1𝑌 + 𝐹2𝑌)2 + (𝐹2𝑍)2 = √(−5 886 𝑁 − 4 623,6 𝑁)2 + (3 642,4 𝑁)2 = 

    = 11 122,9 𝑁, 

(1) 
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Reakční síly jsou stejně velké a působí z bočnic na čep proti směru síly F:  

kde Fa je reakční síla působící z bočnice na čep v N a F je výsledná zatěžující síla v N. 

Spojitá zatížení čepu od bočnice a kladky: 

kde qa je spojité zatížení čepu od bočnice v N/mm, Fa je reakční síla působící z bočnice v N 

a a je šířka bočnice v mm, 

kde qb je spojité zatížení čepu od kladky v N/mm, F je výsledná ztěžující síla v N a b je 

šířka kladky v mm. 

 

 Obr. 3 Průběh spojitého zatížení, posouvajících sil a momentů na čepu kladky. 

𝐹𝑎 =
𝐹

2
=

11 122,9 𝑁

2
= 5 561,5 𝑁, 

(2) 

 

𝑞𝑎 =
𝐹𝑎

𝑎
=

5 561,5 𝑁

10 𝑚𝑚
= 556,1

𝑁

𝑚𝑚
 , 

(3) 

 

𝑞𝑏 =
𝐹

𝑏
=

11 122,9 𝑁

44 𝑚𝑚
= 252,8

𝑁

𝑚𝑚
 , 

(4) 
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Pevnostní kontrola nebezpečného průřezu 2: 

kde 𝜎2𝑜 je napětí v ohybu v nebezpečného průřezu 2 čepu v MPa, qa je spojité zatížení 

působící na čep z bočnice v N/mm, a je šířka bočnice v mm, b je šířka kladky (bez vůle  

mezi bočnicemi) v mm, qb je spojité zatížení působící z kladky na čep v N/mm a Wo je 

průřezový modul čepu v ohybu v mm3.  

Bezpečnost v nebezpečném průřezu 2: 

kde Re je mez kluzu materiálu čepu v MPa a 𝜎2𝑜 je napětí v ohybu v nebezpečném průřezu 

2 čepu v MPa. 

Smykové napětí v čepu od posouvajících sil je rozloženo dle vztahu Žuravského, v případě 

zkoumaného čepu je v průřezu 1 v místě maximálního ohybového napětí nulové a postupně 

stoupá ke středu čepu na 4/3 středního smykového napětí. 

Kontrola na smyk v průřezu 1 čepu: 

kde τ je maximální smykové napětí v průřezu 1 čepu v MPa, qa je spojité zatížení působící 

z bočnice na čep v N/mm, a je šířka bočnice v mm a d je průměr čepu v mm. 

Bezpečnost: 

kde k1s je koeficient bezpečnosti proti mezi kluzu, Re je mez kluzu materiálu čepu v MPa  

a τ je maximální smykové napětí v čepu v MPa. 

𝜎2𝑜 =
𝑞𝑎 ∙ 𝑎 ∙ (

𝑎
2

+
𝑏
2

) − 𝑞𝑏 ∙
𝑏
2

∙
𝑏
4

𝑊𝑜
= 

           =
556,1

𝑁
𝑚𝑚

∙ 10 𝑚𝑚 ∙ (
10 𝑚𝑚

2
+

44 𝑚𝑚
2

) − 252,8
𝑁

𝑚𝑚
∙

44 𝑚𝑚
2

∙
44 𝑚𝑚

4
1 357,2 𝑚𝑚3

= 

           =  65,5 𝑀𝑃𝑎, 

(7) 

 

𝑘2 =
𝑅𝑒

𝜎2𝑜
=

226 𝑀𝑃𝑎

65,5 𝑀𝑃𝑎
= 3,5 , 

(8) 

 

𝜏 =
4

3
∙

𝑞𝑎 ∙ 𝑎

𝜋 ∙ (
𝑑
2

)
2 =

4

3
∙

556,1
𝑁

𝑚𝑚 ∙ 10 𝑚𝑚

𝜋 ∙ (
24 𝑚𝑚

2
)

2 = 16,4 𝑀𝑃𝑎 , 
(9) 

 

𝑘1𝑠 =
𝑅𝑒

2 ∙ 𝜏
=

226 𝑀𝑃𝑎

2 ∙ 16,4 𝑀𝑃𝑎
= 6,9 , 

(10) 
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Kontrola na otlačení:  

kde p1 je tlak ve stykové ploše bočnice kladky v MPa, qa je spojité zatížení působící v bočnici 

v N/mm, a je šířka bočnice v mm, d je průměr čepu v mm a pD je dovolený tlak v MPa. 

 

kde p2 je tlak ve stykové ploše kladky v MPa, qb je spojité zatížení působící v kladce 

v N/mm, b je šířka kladky (bez vůle mezi bočnicemi) v mm, d je průměr čepu v mm a pDpohyb 

je dovolený tlak s ohledem na vliv pohybu v MPa. 

 

Čep jistící opěrnou nohu 

Pro pevnostní kontrolu čepu jistícího opěrnou nohu bude uvažována tíha plně naložené  

(600 kg) pojízdné rámové konstrukce, jenž působí pouze na jednu nohu. Pro zjednodušení 

výpočtu bude spojité zatížení nahrazeno silami. Dále je uvažováno s horším případem, kdy 

z důvodu např. výrobních nepřesností bude opřena jen jedna strana čepu, viz Obr. 4. 

Na Obr. 4 jsou zobrazeny průběhy posouvajících sil a ohybové momenty působící na čep 

jistící opěrnou nohu. Na Obr. 4 je rovněž vyznačeno nebezpečné místo 3. 

Čep je z automatové oceli (11 110) s mezí kluzu Re = 226 MPa [1]. 

Dovolený tlak pD pro vzájemně se nepohybující součásti je 120 MPa [2]. 

 

 

 

𝑝1 =
𝑞𝑎 ∙ 𝑎

𝑎 ∙ 𝑑
=

556,1
𝑁

𝑚𝑚 ∙ 10 𝑚𝑚

10 𝑚𝑚 ∙ 24 𝑚𝑚
= 23 𝑀𝑃𝑎 , 

𝑝1 < 𝑝𝐷 , 

(11) 

 

𝑝2 =
𝑞𝑏 ∙ 𝑏

𝑏 ∙ 𝑑
=

252,8
𝑁

𝑚𝑚 ∙ 44 𝑚𝑚

44 𝑚𝑚 ∙ 24 𝑚𝑚
= 10,5 𝑀𝑃𝑎 , 

𝑝2 < 𝑝𝐷𝑝𝑜ℎ𝑦𝑏 , 

(12) 
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Obr. 4 Průběh zatížení, posouvajících sil a momentů na čepu jistící opěrnou nohu. 

Síla F3 působící v nebezpečném místě 3 má velikost 5 886 N. 

Suma momentů k bodu A: 

kde F3 je síla působící v průřezu 3 v N, d je vnitřní průměr opěrné nohy v mm, b je tloušťka 

stěny opěrné nohy v mm, a je tloušťka stěny vedení opěrné nohy v mm a F2 je reakční síla 

v N. 

                                              ∑ 𝑀𝐴 = 0 

𝐹3 ∙ (𝑑 −
𝑏

2
+

𝑎

2
) − 𝐹2 ∙ (𝑎 + 𝑑) = 0 

                                                     𝐹2 =
𝐹3 ∙ (𝑑 −

𝑏
2

+
𝑎
2

)

(𝑎 + 𝑑)
 

                                                    𝐹2 =
5 886 𝑁 ∙ (50 𝑚𝑚 −

7 𝑚𝑚
2

+
6 𝑚𝑚

2
)

(6 𝑚𝑚 + 50 𝑚𝑚)
 

                                                    𝐹2 = 5 202,8 𝑁, 

(13) 

 



 

7 

Suma sil ve směru osy y: 

kde F1 a F2 jsou reakční síly v N a F3 je síla působící v průřezu 3 v N. 

Pevnostní kontrola průřezu 3: 

kde 𝜎3𝑜 je napětí v ohybu v průřezu 3 v MPa, F2 je reakční síla v N, a je tloušťka stěny 

vedení opěrné nohy v mm, b je tloušťka stěny opěrné nohy v mm a Wo je průřezový modul 

čepu v ohybu v mm3. 

Bezpečnost v nebezpečném místě 3: 

kde k3 je bezpečnost v nebezpečném místě 3, Re je mez kluzu materiálu čepu v MPa a 𝜎3𝑜 

je napětí v ohybu v průřezu 3 v MPa.   

Kontrola na smyk: 

kde τ je maximální smykové napětí v MPa, F2 je reakční síla v N a D je průměr čepu jistícího 

opěrnou nohu v mm. 

Bezpečnost: 

kde ks je bezpečnost proti mezi kluzu, Re je mez kluzu materiálu čepu v MPa a τ je smykové 

napětí v MPa. 

 

                ∑ 𝐹𝑦 = 0 

−𝐹1 − 𝐹2 + 𝐹3 = 0 

                       𝐹1 = −𝐹2 + 𝐹3 = −5 202,8 𝑁 + 5 886 𝑁 = 683,2 𝑁 , 

(14) 

 

𝜎3𝑜 =
𝐹2 ∙ (

𝑎
2

+
𝑏
2

)

𝑊𝑜
=

5 202,8 𝑁 ∙ (
6 𝑚𝑚

2
+

7 𝑚𝑚
2

)

269,4  𝑚𝑚3
= 125,5 𝑀𝑃𝑎, 

(15) 

 

𝑘3 =
𝑅𝑒

𝜎3𝑜
=

226 𝑀𝑃𝑎

125,5 𝑀𝑃𝑎
= 1,8 , 

(16) 

 

𝜏 =
4

3
∙

𝐹2

𝜋 ∙ (
𝐷
2

)
2 =

4

3
∙

5 202,8 𝑁

𝜋 ∙ (
14 𝑚𝑚

2
)

2 = 45,1 𝑀𝑃𝑎 , (17) 

 

𝑘𝑠 =
𝑅𝑒

2 ∙ 𝜏
=

226 𝑀𝑃𝑎

2 ∙ 45,1 𝑀𝑃𝑎
= 2,5 , 

(18) 
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Kontrola na otlačení:  

kde p1 je tlak ve stykové ploše vedení opěrné nohy v MPa, a je tloušťka stěny vedení opěrné 

nohy v mm a D je průměr čepu jistícího opěrnou nohu v mm. 

kde p2 je tlak ve stykové ploše vedení opěrné nohy v MPa, a je tloušťka stěny vedení opěrné 

nohy v mm a D je průměr čepu jistícího opěrnou nohu v mm. 

kde p3 je tlak ve stykové ploše opěrné nohy v MPa, b je tloušťka stěny opěrné nohy v mm  

a D je průměr čepu jistícího opěrnou nohu v mm. 

 

Kontrola vzpěrné stability u opěrné nohy 

Opěrná noha je zajištěna čepem ve vedení s vůlí na pojízdné rámové konstrukci, viz Obr. 5. 

Na Obr. 5 je rovněž schematicky znázorněn způsob uložení opěrné nohy. U opěrné nohy je 

kontrolována vzpěrné stabilita při tíze plně naložené (600 kg) pojízdné rámové konstrukce 

působící pouze na jednu nohu.   

𝑝1 =
𝐹1

𝑎 ∙ 𝐷
=

683,2 𝑁

6 𝑚𝑚 ∙ 14 𝑚𝑚
= 8,1 𝑀𝑃𝑎 , 

𝑝1 < 𝑝𝐷 , 

(19) 

 

𝑝2 =
𝐹2

𝑎 ∙ 𝐷
=

5 202,8 𝑁

6 𝑚𝑚 ∙ 14 𝑚𝑚
= 61,9 𝑀𝑃𝑎 , 

𝑝2 < 𝑝𝐷 , 

(20) 

 

𝑝3 =
𝐹3

𝑏 ∙ 𝐷
=

5 886 𝑁

7 𝑚𝑚 ∙ 14 𝑚𝑚
= 60,1 𝑀𝑃𝑎 , 

𝑝3 < 𝑝𝐷 , 

(21) 
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 Obr. 5 Způsob uložení opěrné nohy. 

Síla F je tíha plně naložené pojízdné rámové konstrukce o velikosti 5 886 N.  

Opěrná noha je z oceli 11 353.1 s mezí kluzu Re = 235 MPa [1]. 

Koeficient α je pro tento způsob uložení roven π. 

Mezní štíhlost: 

kde λg je mezní štíhlost, α je koeficient pro tento způsob uložení, E je Youngův modul 

pružnosti pro ocel v MPa a Re je mez kluzu materiálu opěrné nohy v MPa.  

Minimální kvadratický moment: 

𝜆𝑔 = 𝛼 ∙ √
𝐸

𝑅𝑒
= 𝜋 ∙ √

2,1 ∙ 105 𝑀𝑃𝑎

235 𝑀𝑃𝑎
= 93,9 

(22) 
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 Obr. 6 Průřez opěrné nohy v místě díry pro čep. 

kde Jz je kvadratický moment k ose z v mm4, D je vnější průměr opěrné nohy v mm, d je 

vnitřní průměr opěrné nohy v mm, b je tloušťka stěny opěrné nohy v mm, h je průměr díry 

pro čep v opěrné noze v mm, c je vzdálenost těžiště plochy díry v průřezu k hlavnímu 

centrálnímu souřadnicovému systému v mm a Jx je kvadratický moment k ose x v mm4. 

Ze vztahu 23 je patrné, že minimální kvadratický moment je k ose z.  

 

 

 

 

 

𝐽𝑧 =
𝜋

64
∙ (𝐷4 − 𝑑4) − 2 ∙ (

𝑏3 ∙ ℎ

12
+ 𝑏 ∙ ℎ ∙ 𝑐2) = 

     =
𝜋

64
∙ ((48 𝑚𝑚 )4 − (34 𝑚𝑚)4) − 

     −2 ∙ (
(7 𝑚𝑚)3 ∙ 15 𝑚𝑚

12
+ 7 𝑚𝑚 ∙ 15 𝑚𝑚 ∙ (20,5 𝑚𝑚)2) = 105 869 𝑚𝑚4 , 

𝐽𝑥 =
𝜋

64
∙ (𝐷4 − 𝑑4) − 2 ∙ (

𝑏 ∙ ℎ3

12
) = 

     =
𝜋

64
∙ ((48 𝑚𝑚 )4 − (34 𝑚𝑚)4) − 2 ∙ (

7 𝑚𝑚 ∙ (15 𝑚𝑚)3

12
) = 194 717 𝑚𝑚4 , 

(23) 
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Štíhlost: 

kde λ je štíhlost, L je vzpěrná délka prutu v mm, Jz je kvadratický moment k ose z v mm4,  

D je vnější průměr opěrné nohy v mm, d je vnitřní průměr opěrné nohy v mm, b je tloušťka 

stěny opěrné nohy v mm a h je průměr díry pro čep v opěrné noze v mm. 

Štíhlost λ je menší než mezní štíhlost λg, z čehož plyne, že se jedná o nepružný vzpěr. 

Bezpečnost pro nepružný vzpěr: 

kde kvzpěr je bezpečnost pro nepružný vzpěr, F je tíha plně naložené pojízdné rámové 

konstrukce v N, D je vnější průměr opěrné nohy v mm, d je vnitřní průměr opěrné nohy 

v mm, b je tloušťka stěny opěrné nohy v mm a h je průměr díry pro čep v opěrné noze v mm. 

𝜆 =
𝐿

√
𝐽𝑧

𝜋
4

∙ (𝐷2 − 𝑑2) − 2 ∙ 𝑏 ∙ ℎ

= 

   =
952,5 𝑚𝑚

√
105 869

𝜋
4 ∙ ((48 𝑚𝑚 )2 − (34 𝑚𝑚)2) − 2 ∙ 7 𝑚𝑚 ∙ 15 𝑚𝑚

= 77 , 

(24) 

 

𝑘𝑣𝑧𝑝ě𝑟 =
𝑅𝑒

𝐹
𝜋
4

∙ (𝐷2 − 𝑑2) − 2 ∙ 𝑏 ∙ ℎ

= 

             =
235 𝑀𝑃𝑎

5 886 𝑁
𝜋
4 ∙ ((48 𝑚𝑚 )2 − (34 𝑚𝑚)2) − 2 ∙ 7 𝑚𝑚 ∙ 15 𝑚𝑚

= 27,6 , 

(25) 
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PŘÍLOHA 10 

Návrh základních bodů technologie výroby nosného rámu a pojízdné rámové 

konstrukce 

Nosný rám a pojízdná rámová konstrukce jsou svařence, které bude nutné po svaření obrobit. 

Svařování bude probíhat pomocí metody 135, tj. obloukové svařování tavící se elektrodou 

v aktivním ochranném plynu MAG. 

Čelo nosného rámu (viz výkres svarku A0-03/00) 

Dočasně sestehovat čtvercové profily o průřezu 80 x 80 x 8 mm (pozice 1) pomocí příložek, 

viz Obr.1. Přivařit ploché tyče (pozice 5) o průřezu 70 x 25 mm, vařit obě najednou od středu 

ke krajům, postupovat důsledně symetricky. Žíhat na snížení vnitřního pnutí. Po žíhání 

oddělit, zabrousit stopy po dočasném sestehování. 

 

Obr. 1 Dočasně sestehované duté čtvercové profily s přivařenými plochými tyčemi.  

Profily ustavit plochou tyčí na rovnou tuhou podložku, sestehovat a přivařit pozice 2 a 3, 

sestehovat a přivařit pozice 4. V případě potřeby srovnat plamenem. 

Nosný rám (viz výkres svarku A0-02/00) 

Čelo nosného rámu ustavit plochými tyčemi na rovnou tuhou podložku, sestehovat a svařit 

rám, vyjma pozic 14 a 17 (noha a výztuž). Postavit na nohy (nohy na rovné a tuhé podložce), 

vyrovnat, případně upravit dosedací plochy, sestehovat s nohami a výztužemi, přivařit. 

Orýsovat. Upnout ideálně na portálovou frézku, frézovat ploché tyče, frézovat nohy, vrtat 

díry v plochých tyčích, vyřezat závit, Vrtat díry v nohách. V případě horizontální frézky, 

upnout na upínací úhelník, frézovat ploché tyče, vrtat díry v plochých tyčích, vyřezat závit. 

Upnout (položit na ploché tyče), frézovat nohy, vrtat díry v nohách. 

Pojízdná rámová konstrukce (značení pozic dle výkresu svarku A0-04/00) 

Sestehovat a svařit pozice 1 až 4 a pozici 5 a 8 – základní rám z čtvercových profilů, U profil 

a boky, přistehovat a přivařit pozice 12 až 14, přistehovat a přivařit ostatní pozice vyjma 

pozic 6 a 7 (úchyty vozíků lineárního vedení). Pozice 6 a 7 ustavit na rovnou a tuhou 

podložku, přistehovat, přivařit k rámu. 

Orýsovat, upnout, frézovat pozice 6 a 7, vrtat díry, řezat závity. 



 

PŘÍLOHA 11 

Výpočet zatížení působícího na pojízdnou rámovou konstrukci 

 

Sílu působící na odpruženou hmotu vypočtenou z 2 DOF modelu je třeba přepočítat do bodů, 

ve kterých bude připevněn závěs kola k pojízdné rámové konstrukci. Síla působí v ose aktuátoru. 

K tomu účelu byl zjednodušen závěs kola (McPherson) Citroen ZX, viz Obr. 1. 

Obr. 1 Zjednodušená geometrie předního závěsu kola Citroen ZX. 



Bod A je kontakt kola a aktuátoru, v bodě C je uchyceno dolní rameno, v bodě D je závěs opřen 

o příčník a body B1 a B2 prochází kyvná osa dolního ramene. Síla působící na odpruženou hmotu je 

zavedena ve směru osy y v bodě A. Boční síla ve směru osy x taktéž v bodě A. Přepočet do bodů B1, 

B2 a D je proveden přes podmínky silové a momentové rovnováhy. Síla v bodech B1 a B2 ve směru 

osy z je rozdělena na poloviny do obou bodů (odhad - statická neurčitost).  

Přepočet je proveden scriptem v prostředí systému Octave, důvodem je nutnost jej šestkrát opakovat 

pro dvě odlišné síly působící na odpruženou hmotu (pro sílu při přejezdu strmého schodu s výškou 

100 mm a pro sílu při zvyšující se budící frekvenci) a tři boční síly (-3 kN, 0 kN, 3 kN). Ve scriptu je 

proveden i kontrolní součet výsledných sil ve směru všech tří os (ve všech osách vychází 0) a na závěr 

přepočet do souřadné soustavy pojízdné rámové konstrukce používané v ANSYS Workbench 2020 

R2. Vstupní síly a výsledky jsou uvedeny v textu diplomové práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Script v prostředí systému Octave: 

 

clc,clear-all; 

%vstupni sily (zadat): 

printf("\n"); 
printf("Vstupni sily dle souradnicoveho systemu nacrtu zjednoduseneho zavesu kola 

McPherson:\n") 
printf("\n"); 
 

FaY=46950; %N 
FaX=0; %N 
 

printf("FaY (sila pusobici na odpruzenou hmotu) =%16.1f N\n", FaY); 
printf("FaX (bocni sila) =%16.1f N\n", FaX); 
printf("--------------------------------------------------------------------\n"); 
%------------------------------------------------------------------------------- 

%souradnice dle nacrtu zjednoduseneho zavesu kola McPherson 

 

A=[372 0 265];%mm 
B1=[0 229.5 0];%mm 
B2=[0 229.5 280];%mm 
C=[331.57 229.5 265.75];%mm 
D=[225 834.5 235];%mm 
%------------------------------------------------------------------------------- 

%rovnice 

%jednotky N 

 

FdY=-FaY; 

 

FcX=(-FaX*abs(A(1,2)-D(1,2))-FaY*abs(A(1,1)-D(1,1)))/abs(C(1,2)-D(1,2)); 

 

FdX=-FaX-FcX; 

 

FcZ=(-FaY*abs(A(1,3)-D(1,3)))/abs(C(1,2)-D(1,2)); 

 

FdZ=-FcZ; 

 

FbZ=FcZ/2; 

 

Fb2X=(FcX*abs(C(1,3)-B1(1,3))-FcZ*abs(C(1,1)-B1(1,1)))/abs(B2(1,3)-B1(1,3)); 

 

Fb1X=-Fb2X+FcX; 

 

%------------------------------------------------------------------------------- 

%sily na pojizdnou ramovou konstrukci 

 

printf("\n"); 
printf("Slozky sil na pojizdnou ramovou konstrukci dle souradnicoveho systemu nacrtu 

zjednoduseneho zavesu kola McPherson:\n") 
 

FR_dY=(-1)*FdY; 

 

FR_cX=(-1)*FcX; 

 

FR_dX=(-1)*FdX; 

 

FR_cZ=(-1)*FcZ; 

 

FR_dZ=(-1)*FdZ; 

 

FR_bZ=(-1)*FbZ; 

 

FR_b2X=(-1)*Fb2X; 

 

FR_b1X=(-1)*Fb1X; 

 

 

 

 

 



%------------------------------------------------------------------------------- 

%vypis vysledku - sily na pojizdnou ramovou konstrukci dle souradnicoveho 

%                 systemu nacrtu zjednoduseneho zavesu kola McPherson 

printf("FR_b1X =%16.1f N\n", FR_b1X); 
printf("FR_b2X =%16.1f N\n", FR_b2X); 
printf("FR_bZ =%16.1f N\n", FR_bZ); 
 

printf("\n"); 

%{ 

printf("FR_cX =%16.1f N\n", FR_cX); 

printf("FR_cZ =%16.1f N\n", FR_cZ); 

 

printf("\n\n"); 

%} 

printf("FR_dX =%16.1f N\n", FR_dX); 
printf("FR_dY =%16.1f N\n", FR_dY); 
printf("FR_dZ =%16.1f N\n", FR_dZ); 
 

printf("--------------------------------------------------------------------\n"); 
%------------------------------------------------------------------------------- 

%kontrola - suma sil ve vsech smerech 

 

 

SumaSil_X=  -FaX+FR_b1X+FR_b2X+FR_dX; 

SumaSil_Y=  -FaY+FR_dY; 

SumaSil_Z=  +FR_bZ+FR_bZ+FR_dZ; 

 

printf("\n"); 
printf("Kontrola - suma sil ve vsech smerech:\n") 
printf("SumaSil_X =%16.1f N\n", SumaSil_X); 
printf("SumaSil_Y =%16.1f N\n", SumaSil_Y); 
printf("SumaSil_Z =%16.1f N\n", SumaSil_Z); 
 

printf("--------------------------------------------------------------------\n"); 
%transformace na souradnou soustavu konstrukce pouzite v MKP 

printf("\n"); 
printf("Transformace slozek sil na souradnou soustavu konstrukce pouzitou v MKP:\n\n"); 
 

printf("Bocni sila = %1.2f kN\n", -FaX/1000); 
 

printf("\n"); 
 

printf("F_x = %1.2f kN\n", FR_bZ/1000); 
printf("F_z = %1.2f kN\n", -FR_b1X/1000); 
 

printf("\n"); 
 

printf("C_x = %1.2f kN\n", FR_bZ/1000); 
printf("C_z = %1.2f kN\n", -FR_b2X/1000); 
 

printf("\n"); 
 

printf("D_x = %1.2f kN\n", FR_dZ/1000); 
printf("D_y = %1.2f kN\n", FR_dY/1000); 
printf("D_z = %1.2f kN\n", -FR_dX/1000); 
 

%znaceni 

printf("\n"); 
 

printf("Vektorovy zapis pouzity v diplomove praci:\n\n"); 
 

printf("F = [%1.2f, %1.2f, %1.2f] kN\n", FR_bZ/1000, 0 , -FR_b1X/1000); 
printf("C = [%1.2f, %1.2f, %1.2f] kN\n", FR_bZ/1000, 0 , -FR_b2X/1000); 
printf("D = [%1.2f, %1.2f, %1.2f] kN\n", FR_dZ/1000, FR_dY/1000 , -FR_dX/1000); 
 

printf("\n"); 

printf("y-nova slozka sily v bode D je do MKP zadana formou vertik. a grav. 

zrychleni.\n"); 
 


