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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Tato práce se zaměřuje na navžení předního i zadního zavěšení terénní buggy. Pro přední 

zavěšení se porovnává koncepce s přepákováním a bez přepákování s ohledem na 

kinematické parametry a na parametry odpružení a tlumení. Pro zadní nápravu se porovnávají 

tři koncepce přesněji lichoběžníkové, víceprvkové a výkyvné zavěšení s ohledem na 

kinematické parametry a motion ratio jednotlivých zavěšení. V poslední řadě se pro přední 

nápravu provádí konstrukční návrh s pevnostním dimenzováním některých komponent.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Buggy, zavěšení, odpružení, tlumení, přepákování, lichoběžníkové zavěšení, vahadlo, 

pushord 

ABSTRACT 

This thesis is focused on the front and rear suspension of the off-road buggy. For the front 

suspension is compared the concept with and without pushrod with respect to the kinematics 

parameters and the damping parameters. For the rear axle, there are three concepts that is 

compared, especially multilink suspension, double wishbone, and swing axle. Finally, 

structural design and dimensioning for front axle is performed. 
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ÚVOD 

ÚVOD 
Terénní buggy se používají v závodech nazývaných autokros. Počátky těchto závodů sahají do 

období po druhé světové válce. První závod se konal ve Velké Británii v červenci roku 1947. 

Těchto závodu se však zprvu účastnily pouze upravené automobily, nikoliv závodní speciály, 

kterým je věnována tato diplomová práce. Tyto speciály přišli na řadu až v padesátých letech. 

V České republice autokros započal rokem 1971.[1] 

Zavěšení jako takové je nedílnou součástí automobilu, která zabezpečuje jak funkčnost celého 

zařízení, tak bezpečnost a pohodlí posádky. Některé nápravy jsou výborné z hlediska jízdního 

komfortu, jiné zase vynikají ve skvělých jízdních vlastnostech. Pro vozidla typu buggy, které 

jsou primárně určeny na závodění, se typ zavěšení samozřejmě volí takový, aby splnil co 

nejlepší požadavky na jízdní vlastnosti a řidič měl tak co možná nejlepší kontrolu nad vozidlem. 

Při autokrosu rovněž velice nezáleží na opotřebení pneumatik a dalších prvků zavěšení, proto 

si konstruktér může dovolit vše přizpůsobit kýženým jízdním vlastnostem. 

V rešeršní části této diplomové práce autor popisuje hlavní parametry zavěšení, podle kterých 

se řídí jízdní vlastnosti vozu, dále se čtenář dozví o používaných koncepcích jak předního, tak 

zadního zavěšení. Řešerše se v této části však nebude věnovat typům zavěšení, které nejsou 

vhodné pro závodní speciály. V poslední části řešerše se autor věnuje různým možnostem 

přepákování tlumiče a popisuje, proč by mělo, nebo nemělo být přepákování použito. 

Praktická část této práce se věnuje samotné konstrukci zavěšení přední i zadní nápravy. Pro 

přední nápravu byla již předem zvolena lichoběžníková konstrukce a cílem je porovnání 

zavěšení s přepákováním a bez přepákování pomocí softwaru ADAMS, kde se porovnají 

jednotlivé parametry v závislosti na zdvihu kola. Navíc pro konstrukci přední nápravy se 

pomocí čtvrtinového modelu v softwaru MATLAB Simulink provede rozbor parametrů 

odpružení. Nakonec se provede pevnostní výpočet prvků přední nápravy pomocí softwaru 

ANSYS. Pro zadní nápravu se vybere ten typ zavěšení, který bude vykazovat co nejlepší 

parametry (jízdní vlastnosti obecně).  
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ZKOUMANÉ PARAMETRY ZAVĚŠENÍ 

1 ZKOUMANÉ PARAMETRY ZAVĚŠENÍ 
V kapitole budou probrány tyto kinematické parametry: 

• Odklon kol (Camber angle) 

• Příklon rejdové osy (Kingpin inclimination) 

• Záklon rejdové osy (Caster angle) 

• Poloměr rejdu (Scrub radius) 

• Sbíhavost (Toe angle) 

• Střed klopení (Roll centre) 

Hlavní funkce zavěšení: 

• Přenášet síly z kontaktu pneumatiky s vozovkou (svislé, podélné a boční síly) a také 

momenty od brzdných a hnacích sil do karoserie 

• Zajistit stálý kontakt pneumatiky s vozovkou z důvodu dobré adheze, hystereze a trakce 

• Umožnit svislé pohyby karoserie vůči vozovce a tím eliminovat vibrace a rázy 

způsobené přejížděním nerovností 

• Zajistit vhodné kinematické parametry umožňující bezpečnou jízdu například v zatáčce, 

kde se celá karoserie klopí a způsobuje změnu přilnavosti z důvodu změny zatížení 

• Všeobecně musí správně vést kolo tak, aby bylo dosaženo co možná nejlepších jízdních 

vlastností [2] 

1.1 ODKLON KOL 

Odklon kola značený jako εw je sklon střední roviny kola vůči svislé ose vozidla. Kladný odklon 

je uvažovaný jako případ, kdy část kola nad jeho horizontální osou je dál od svislé roviny vozidla, 

než jeho spodní část. [3] Znázornění odklonu kola je na Obr. 1. 

 

 
Obr. 1 Znázornění odklonu kola 
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Při kladných i záporných hodnotách odklonu tvoří stykovou plochu pneumatiky a vozovky 

kuželová plocha. Pneumatika má tendenci se odvalovat po kružnici se středem v průsečíku osy 

kola s rovinou vozovky. To zapříčiní, že kola mají tendenci se odvalovat směrem od sebe, 

respektive k sobě, čímž se dosáhne větší stability vozidla a zamezí se kmitání z důvodu 

vymezení vůlí v řízení a zavěšení. Úhly odklonu se u dnešních osobních automobilů volí 

v rozmezí +5‘ až +10‘, s ohledem na opotřebení pneumatik. Při vyšší hodnotách odklonu totiž 

dochází k nerovnoměrnému opotřebení běhounu pneumatiky, ale taky z důvodu odvalování kol 

od sebe, respektive k sobě ke značnému opotřebení v celé kontaktní ploše. [3] 

U sportovnějších aplikací, kde záleží spíše na jízdních vlastnostech, se používá záporný úhel 

odklonu už pro nezatížený stav vozidla. Tato skutečnost vyplívá z poznatku, že pro záporné 

úhly odklonu se přenáší více boční síly přes pneumatiky. Odklon kola ovlivňuje kontaktní 

plochu pneumatiky a vozovky a tím i rozložení kontaktních tlaků. Při průjezdu zatáčkou 

s nulovým statickým úhlem odklonu začnou na pneumatiku kromě podélných sil působit i boční 

síly. To zapříčiní změnu rozložení tlaku v kontaktní ploše. Na vnitřní straně pneumatiky se tlak 

sníží a na vnější straně se zvýší. Při aplikaci záporného statického úhlu odklonu se rozložení 

tlaků v kontaktní ploše při zatáčení výrazně zrovnoměrní. Na vnější ani vnitřní straně 

pneumatiky nebude docházet k značnému tlakovému gradientu a kontaktní plocha bude 

zatížena rovnoměrně. Proto bude moci přenést větší hodnotu bočních sil. [4] 

Závislost odklonu kola na přenositelné boční síle je na Obr. 2. 

 Obr. 2 Závislost maximální boční síly na odklonu a zatížení 
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1.2 PŘÍKLON REJDOVÉ OSY  

Příklon rejdové osy značený jako σ je průmět úhlu sevřeného rejdovou osou a svislicí do roviny 

rovnoběžné s příčnou rovinou vozidla. Typické hodnoty příklonu rejdové osy pro dnešní osobní 

automobily jsou asi 11°÷15°30’ [5] 

 

Příklon rejdové osy má vliv na vracení kol do přímého směru vlivem vratného momentu. Při 

natočení kol řízené nápravy dochází k přizvedání karoserie v místě uložení nápravy a tím 

vzniká rameno, na kterém působí síla od zatížení vozidla. Toto způsobuje vznik vratného 

momentu, který natáčí kola zpět do přímého směru. Vratný moment vlivem příklonu kola je 

moment síly od radiálního zatížení kola na rameni kolmé vzdálenosti rejdové osy a středu kola. 

Na velikosti příklonu rejdové osy závisí tuhost řízení. Čím větší bude příklon rejdové osy, tím 

tužší bude řízení a řidič bude muset vynaložit více síly pro zatáčení. Bude mít však větší zpětnou 

vazbu od řízení a bude lépe vědět, co se děje pod koly vozidla. Na příklonu rejdové osy také 

závisí změna úhlu odklonu kola při zatáčení. Při průjezdu zatáčkou mohou být vnitřní i vnější 

kolo tlačeny do kladného odklonu, což je u kola vnějšího nežádoucí jev z důvodu přenositelné 

boční síly. [5] 

Pro lichoběžníkovou nápravu je rejdová osa dána spojnicí dvou kulových čepů, ve kterých je 

uložena těhlice. Pro vzpěru McPherson je rejdová osa dána horním uložením vzpěry McPherson 

a středem spodního kulového čepu uloženého v příčném rameni. Většinou je tento kulový kloub 

posunut více dovnitř kola a tím je zajištěn buď malý, nebo záporný poloměr rejdu. Pro tuhé 

nápravy je rejdová osa kolineární s osou rejdového čepu. [3] 

Kolmá vzdálenost rejdové osy a středu kola: 

𝑞 = 𝑟𝑑 ∗ sin(𝜎) + 𝑟𝜎 ∗ cos(𝜎) (1)  

Obr. 3 Příklon rejdové osy 
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Kde rd je dynamický poloměr kola, rσ je poloměr rejdu a σ úhel příklonu rejdové osy. [3] 

1.3 POLOMĚR REJDU 

Poloměr rejdu se označuje jako rσ. Jedná se o vzdálenost průsečíku rejdové osy s rovinou 

vozovky a průsečíku svislé roviny kola s rovinou vozovky promítnutou do roviny rovnoběžné 

s příčnou rovinou vozidla. Je závislý na úhlu příklonu rejdové osy a taky na vzdálenosti rejdové 

osy od středu kola. Poloměr rejdu se označuje za kladný, pokud průsečík rejdové osy s rovinou 

vozovky leží uvnitř kola. Jako záporný, pokud leží vně. Typické hodnoty poloměru rejdu pro 

dnešní osobní automobily jsou -18 mm ÷ +20 mm. [5] 

 

Na velikosti poloměru rejdu závisí velikost vratného momentu vlivem příklonu rejdové osy. 

Čím větší je poloměr rejdu, tím větší bude vratný moment a tím bude také těžší zatočit. Budou 

se přenášet větší síly přes nápravu do karoserie a celý systém bude více namáhán. To znamená, 

že pro zatočení bude muset řidič vyvinout větší sílu na volant, jelikož bude muset překonat větší 

odpor. Řízená náprava bude citlivější na podélné i boční síly. Se snižujícím se poloměrem rejdu 

bude řízení měkčí, volant půjde natáčet menší silou. Avšak zmenší se stabilita vozidla, jelikož 

vratný moment, který má značný podíl na stabilizaci vozidla a na vracení kol do podélného 

směru nebude mít takový účinek jako při velkém poloměru rejdu.[6]  

Obr. 4 Poloměr rejdu 



BRNO 2021 

 

 

 
15 

 

ZKOUMANÉ PARAMETRY ZAVĚŠENÍ 

1.4 ZÁKLON REJDOVÉ OSY 

Záklon rejdové osy značený jako τ je úhel svírající průmět rejdové osy do podélného směru 

roviny vozidla s vertikální osou. Na Obr. 5 je zobrazen kladný záklon rejdové osy. Jako kladný 

záklon je označován takový úhel rejdové osy, kdy je rejdová osa skloněná více k zadní části 

vozidla, zato záporně je uvažován při sklonění vpřed. Potom by se označoval jako předklon. 

Typické hodnoty záklonu rejdové osy jsou 0÷5° [7] 

 

Vzdálenost průsečíku rejdové osy s rovinou vozovky a průsečíku svislé roviny kola s rovinou 

vozovky promítnutá do roviny rovnoběžné s podélnou rovinnou vozidla se nazývá konstrukční 

závlek. Pokud se průsečík rejdové osy s rovinou vozovky nachází nalevo od styčné plochy 

pneumatiky s vozovkou, jde o kladný závlek. Pokud se nachází vpravo, označuje se jeho 

hodnota za zápornou. Pro konstrukční závlek pro Obr. 5 platí: 

𝑟τ =𝑟d ∗ sin(τ) (2)  

Kde 𝑟d je dynamický poloměr kola. [8] 

V dnešních aplikacích se již nepoužívá záporná hodnota závleku, jelikož nemá dobrý vliv na 

celkové chování vozidla. Stalo by se nestabilním. Kladná hodnota závleku však způsobí, že je 

kolo vlečeno a při jejím natočení začne působit síla právě na rameni závleku, která vrací kolo 

zpět do podélného směru. To stabilizuje řízení. Avšak velké hodnoty závleku nejsou žádoucí, 

jelikož s rostoucím závlekem se velice zvyšují síly potřebné pro zatočení vozidla.  

Záklonem rejdové osy dochází při průjezdu zatáčkou ke změně odklonu jak vnějšího, tak 

vnitřního kola. Pro vnější (zatížené) kolo se odklon mění do záporu a pro vnitřní kolo se mění 

do kladných hodnot. Tento fakt je důležitý zejména v autosportu, kde je pro zatížené vnější 

kolo výhodné mít odklon v záporných hodnotách, jelikož pak pneumatika dokáže přenést více 

Obr. 5 Záklon rejdové osy 
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bočních sil, zato pro menší hodnoty bump je úhel odklonu téměř nulový, a tak se pneumatiky 

opotřebují rovnoměrněji. [9] 

1.5 ÚHEL SBÍHAVOSTI 

Úhel sbíhavosti se měří na vozidle v klidu, nezatíženém nákladem nebo posádkou. Je definován 

jako úhel mezi střední rovinou vozidla v podélném směru, a osou procházející středovou 

rovinou levého nebo pravého kola kolmou na vozovku. Označuje se jako δV,0. 

Nastavení úhlu sbíhavosti u osobních automobilů je většinou od 0° do 30‘. [3]  

 

Úhel sbíhavosti se určuje podle vzdáleností vnitřních a vnějších okrajů ráfků levého a pravého 

kola v rovině rovnoběžné s rovinou vozovky a procházející středy kol. Kladný úhel sbíhavosti 

nastává pro případ, kdy přední část ráfku kola je blíže karoserii než zadní část ráfku. Jako 

negativní sbíhavost se označuje situace, kdy je přední část ráfku dál od karoserie, než zadní 

část. [10] Na Obr. 6 jsou znázorněné oba případy jako pro kladnou, tak negativní sbíhavost při 

pohledu na vozidlo shora v rovině rovnoběžné s vozovkou. Pro úhel sbíhavosti platí: 

δ𝑉,0 =
𝑏 − 𝑎

𝑑𝑟
 (3)  

Kde a, b jsou vzdálenosti ráfků a 𝑑𝑟 je průměr ráfku kola.  

Úhel sbíhavosti má mimo jiné efekt na přetáčivost, či nedotáčivost. Souvisí to s působením 

bočních sil. Při nulovém úhlu sbíhavosti na pneumatiky nepůsobí žádná boční síla a vozidlo se 

může zdát nestabilní. Už při malých úhlech kladné sbíhavosti působí na pneumatiku boční síla, 

která vrací pneumatiku zpět do přímého směru, a tak stabilizuje vozidlo, přičemž vymezuje 

vůle v řízení a vozidlo má tak rychlejší odezvu na natočení volantu. Při větších úhlech 

sbíhavosti má toto však negativní účinek na opotřebení pneumatik. Taktéž síla od valivého 

odporu se snaží kola natáčet zpět do přímého směru, naopak hnací síla (u vozidel s předním 

náhonem) tlačí kola více do sbíhavosti. Při ubrání plynu by mohlo dojít k nestabilitě, proto je u 

automobilů volena mírná sbíhavost. [11] 

Obr. 6 Sbíhavost kol 
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Úhel sbíhavosti může značně ovlivňovat jev označovaný jako bumpsteer. Jedná se o změnu 

sbíhavosti vlivem propružení kola. Bumpsteer může být nebezpečný v případech, kdy vozidlo 

projíždí zatáčkou a najede na nerovnost. Dojde k bumpsteeru, což znamená, že vozidlo začne 

samovolně zatáčet. Pokud jsou kola vytočena naplno a vozidlo vjede do nerovnosti právě 

vnějším kolem, které je zatíženo a udává poloměr zatáčení, dojde ke zvětšení rozbíhavosti, 

respektive sbíhavosti. Následkem je zmenšení, respektive zvětšení poloměru zatáčení. [12]  

Pokud je vozidlo vybaveno řízením před přední nápravou, při propružení se hodnota sbíhavosti 

bude měnit buď do záporu, nebo do kladu podle geometrických parametrů zavěšení. Pokud má 

vozidlo řízení za přední nápravou, bude se hodnota sbíhavosti měnit přesně naopak.  

Záleží také na uchycení řídící tyče a na jejím úhlu, ideální umístění je na Obr. 7. 

• Pokud je kloub řídící tyče uložen do karoserie dál od středu vozidla, než je ideální 

pozice, bude řídící tyč při propružení tlačena dál od středu vozidla 

• Pokud je kloub řídící tyče uložen do karoserie blíže od středu vozidla, než je ideální 

pozice, bude řídící tyč při propružení tlačena blíže ke středu 

• Pokud bude spojnice kloubů řídící tyče procházet nad bodem IC (instant center), potom 

při stlačení kola bude docházet k tlačení řídící tyče blíže ke středu vozidla a při roztažení 

bude docházet k tlačení řídící tyče dál od středu vozidla. 

• Pokud bude spojnice kloubů řídící tyče procházet pod bodem IC (instant center), potom 

při stlačení kola bude docházet k tlačení řídící tyče dál od středu vozidla a při roztažení 

bude docházet k tlačení řídící tyče blíž ke středu vozidla. [13] 

  

Obr. 7  Umístění kloubu řídící tyče 
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1.6 STŘED KLOPENÍ 

Střed klopení představuje bod v příčné vertikální rovině procházející středy kol, na který když 

působí boční síly, nedojde k propružení. Je to bod, kolem kterého se natáčí karoserie. [14] 

Geometricky se dá určit podle Obr. 8. 

1. Poloha IC – průsečík přímky procházející klouby uložení horního ramene a přímky 

procházející klouby uložení spodního ramene 

2. IC se spojí s bodem kontaktu pneumatiky s vozovkou  

3. Sestrojí se svislá osa procházející těžištěm 

4. Průsečík spojnice IC a kontaktního bodu pneumatiky se svislou osou procházející 

těžištěm označuje polohu středu klopení. 

 

Poloha středu klopení ovlivňuje naklánění karoserie z několika důvodů. Při zatáčení je 

působiště sil na karoserii (odstředivá síla) v těžišti odpružených hmot. Tyto síly se přenáší na 

neodpruženou hmotu právě přes střed klopení. Čím větší je vzdálenost mezi těžištěm a středem 

klopení, tím větší je rameno sil a tím víc se bude karoserie naklánět. Pokud by střed klopení byl 

totožný s těžištěm, nedocházelo by k naklánění karoserie vzhledem k zavěšení, ale v extrémním 

případě by došlo k nadzvednutí kola v zatáčce. [6] 

Výška středu klopení, přesněji vzdálenost od vozovky, má také vliv na jacking forces. To jsou 

vertikální síly působící v uložení zavěšení na karoserii a nadzvedávají ji. Tyto síly jsou 

setrvačné síly neodpružených hmot. Pokud by nebylo kolo pevně spojeno se zavěšením, 

natáčely by tyto síly kola. Avšak kolo je pevně spojeno, tyto síly se kompenzují uvolněním 

pružiny a nadzvednutím karoserie. [2] 

  

Obr. 8  Určení polohy RC 
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Různé polohy středu klopení: 

1. Střed klopení nad vozovkou pod těžištěm Obr. 9 

• Menší klopení karoserie z důvodu menší vzdálenosti k těžišti odpružených hmot 

• Zvýšení jízdní výšky z důvodu většího vlivu jacking forces – více se zvedá 

karoserie vozidla, těžiště se posouvá výš nad vozovku 

• Lepší odezva při zatočení z důvodu většího geometrického load transferu, 

elastický load transfer je menší než geometrický. To znamená, že zatížení se 

přenáší více přes zavěšení, než přes tlumiče a pružiny. [15] 

 

2. Střed klopení nad vozovkou totožný s těžištěm Obr. 10 

• Elastický transfer je nulový, síly se nepřenáší přes tlumiče a pružiny, naklápí se 

odpružené a neodpružené hmoty současně 

• Obrovská odezva při zatočení z důvodu load transferu přes ramena zavěšení – 

řidič ve volantu cítí každou nerovnost. [15] 

 

  

Obr. 9  Střed klopení nad vozovkou a pod těžištěm 

Obr. 10  Střed klopení totožný s těžištěm 
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3. Střed klopení nad vozovkou nad těžištěm Obr. 11 

• Záporný load transfer, jeho velikost závisí na vzdálenosti těžiště a středu 

klopení 

• Značné zvýšení jízdní výšky z důvodu velké vzdálenosti středu klopení od 

vozovky vlivem jacking forces 

• Větší elastický load transfer než u těžiště totožného se středem klopení – čím 

větší vzdálenost těžiště a středu klopení, tím větší elastický load transfer. [15] 

  

Obr. 11  Střed klopení nad těžištěm 
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2 PŘEHLED POUŽÍVANÝCH ZAVĚŠENÍ 

2.1 TUHÁ NÁPRAVA 

Jedná se o závislé zavěšení kol. To znamená, že při propružení jedné strany vozidla je přímo 

ovlivněna strana druhá, jak je znázorněné na Obr. 12. Kola jsou totiž uložena na společném 

příčném nosníku a tvoří z pohledu kinematiky jeden celek. [3] 

 

Tuhá náprava se nejčastěji používá u nákladních, terénních, nebo užitkových automobilů. 

Hojně je však používaná i u přípojných vozíků. Většinou je využita jako zadní náprava. [3] 

Problémy k vyřešení týkající se tuhé nápravy je její vedení, odpružení a tlumení. Existují dva 

základní typy odpružení náprav: 

1. Vinuté pružiny s tlumičem – zajišťuje odpružení a tlumení, nikoliv vedení nápravy 

2. Listové pružiny – zajišťuje odpružení i vedení nápravy, nikoliv tlumení 

Při použití vinutých pružin s tlumičem je potřeba zajistit vedení nápravy. Toho se dosahuje 

použitím vhodného mechanismu pro příčné a podélné vedení nápravy. Obvyklý a nejjednodušší 

mechanismus pro vedení nápravy mezi karoserií a zavěšením, je panhardská tyč. Ta je 

upevněna na jednom konci otočně ke karoserii vozidla, na druhém konci opět otočně upevněna 

do příčného nosníku nápravy. Zajišťuje dostatečné vedení nápravy, avšak má nevýhodu 

v příčném posuvu nápravy viz Obr. 13. [16] 

 

Obr. 12  Schéma tuhé nápravy 

Obr. 13 Změna geometrie při použití panhardské tyče 



BRNO 2021 

 

 

 
22 

 

PŘEHLED POUŽÍVANÝCH ZAVĚŠENÍ 

Nevýhody panhardské tyče řeší zařízení zvané wattův přímovod. Jedná se o soustavu ramen 

jako na Obr. 14. Tvoří jej dvě příčná ramena a segment spojující tyto ramena. Wattův přímovod 

může přenášet jak boční, tak podélné síly a nedochází k vychylování kol během propružení.  

 

2.2 LICHOBĚŽNÍKOVÉ ZAVĚŠENÍ 

Toto zavěšení tvoří dvě nestejně dlouhá trojúhelníková ramena, která jsou na jedné straně každé 

uložené otočně do dvou bodů rámu vozidla a na straně druhé je rameno přichyceno kulovou 

vazbou k těhlici. Horní rameno bývá většinou kratší než spodní. Při pohledu zepředu tvoří 

dvojice ramen lichoběžník, proto se tato náprava nazývá lichoběžníková. Lichoběžníková 

náprava se používá u vozidel koncepce buggy hlavně pro její snadné nastavení geometrie, 

kinematických parametrů a jednoduchosti konstrukce. [17] 

Schéma lichoběžníkové nápravy je na Obr. 15. 

 

Při propružení kola však dochází u lichoběžníkové nápravy ke změně parametrů jako je změna 

odklonu, bočních posuvů a samořízení. Při správném nastavení délky a umístění ramen je 

možné dosáhnout velmi výhodné kinematiky a průběhu kinematických parametrů v závislosti 

na zdvihu kola. Například změna odklonu při průjezdu zatáčkou, nebo změna sbíhavosti při 

propružení, která může mít za následek přetáčivé nebo nedotáčivé chování. [3]  

Obr. 14 Wattův přímovod 

Obr. 15  Lichoběžníková náprava 
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Mezi značné výhody nabízející lichoběžníková náprava je mimo snadného nastavování 

geometrie pomocí uložení ramen plovoucími čepy také nízká hmotnost neodpružených hmot 

v porovnání například s tuhou nápravou. Neobsahuje příčný nosník, který musí být kvůli tuhosti 

značně dimenzován. Výhoda spočívá také v zástavbě zavěšení, která nemusí být tak vysoká 

jako u vzpěry McPherson. Další výhodou může být univerzálnost použití. Kdy je možné toto 

zavěšení použít jako hnací i jako hnanou a řídící nápravu. [18] 

2.3 VÝKYVNÉ ZAVĚŠENÍ 

Výkyvné zavěšení kol se používá vždy jen pro zadní nápravu. Pro řízenou nápravu nelze použít 

z důvodu konstrukce. Těhlice je na pevno přišroubována k výkyvnému trojúhelníkovému 

ramenu, proto neumožňuje natočení těhlice vůči tomuto ramenu. [3] 

Tato náprava může být poháněná, avšak je nutné zajistit vyrovnávání délky hnacích hřídelů 

z důvodu značné změny rozchodu kol při propružení. To souvisí i s velkou nevýhodou tohoto 

zavěšení. Při propružení se zásadně mění většina sledovaných kinematických parametrů. Za 

zmínku stojí změna rozchodu, která způsobuje samořízení a nedotáčivost. [3] 

Pružina je většinou uložena do výkyvného ramene dál od uložení těhlice. Tlumič je uložen 

přímo do těhlice. [3]  

 

  

Obr. 16  Výkyvné zavěšení kol 
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2.4 VÍCEPRVKOVÉ ZAVĚŠENÍ 

Víceprvkové zavěšení používá uložení těhlice a kola prostřednictvím několika spojovacích tyčí. 

Z pohledu kinematiky je víceprvkové zavěšení podobné lichoběžníkovému, avšak nabízí větší 

flexibilitu nastavení geometrie. Celá věc je velmi precizní a dá se naladit přesně podle 

požadavků zákazníka. Spojovací tyče, jejich umístění a sklon je většinou konstruováno tak, aby 

byly komponenty namáhány pouze na tah a tlak, nikoliv ohybovým momentem. Tato 

skutečnost dovoluje použít menší průřezy tyčí a tím zmenšení hmotnosti neodpružených hmot. 

Výhoda je též v menší zástavbové velikosti než McPherson nebo lichoběžníkové zavěšení. 

Nevýhoda však spočívá ve složitosti tohoto zavěšení. [18] 

Konstrukce nápravy se skládá z alespoň čtyř ramen, někdy je výhodnější použít ramen pět. Jako 

příklad poslouží pětiprvková náprava na Obr. 17. Zavěšení je, jak už bylo řečeno tvořeno pěti 

tyčovými rameni a vinutou pružinou s tlumičem. Pružina a tlumič přenášejí síly od vozovky a 

karoserie. [19] 

 

 

  

Obr. 17  Víceprvkové zavěšení kol 
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3 DRUHY LICHOBĚŽNÍKOVÝCH ZAVĚŠENÍ S PŘEPÁKOVÁNÍM 
Pro obyčejné použití v osobních automobilech je výhodné použít lichoběžníkovou nápravu 

s tlumičem uchyceným přímo do spodního ramena, nebo nápravu McPherson. Jsou jednodušší 

jak konstrukčně, tak na výrobu. Avšak pro sportovnější aplikace, jako je například autokros, je 

vhodné dosáhnout určité progresivity tuhosti zavěšení. V této disciplíně se používají větší 

zdvihy než v uživatelských aplikacích. Progresivitu umožňuje právě lichoběžníková náprava, 

která má uložený tlumič přes přepákování. Potom je možné dosáhnout převodu například 2:1. 

To znamená, že pokud kolo propruží o 1 cm, pružina se deformuje o 2 cm. Tímto lze dosáhnout 

větší tuhosti zavěšení za použití stejného tlumiče. Navíc při pohybu se převod mění více než u 

obyčejného lichoběžníkového zavěšení. Může se dosáhnout tvrdnutí tlumičů při propružení 

směrem k dorazům. 

3.1 PUSHROD 

Stejně jako u lichoběžníkové nápravy se jedná o nezávislé zavěšení. Pushrod nápravu tvoří dvě 

trojúhelníková ramena o různé délce (většinou je spodní rameno delší než horní), které jsou 

připojené na jedné straně k rámu vozidla, na straně druhé k těhlici. Z hlediska kinematických 

parametrů je pushrod zavěšení velice podobné lichoběžníkovému zavěšení, avšak rozlišnosti 

nastávají u uchycení tlumiče. Ten není uchycen přímo do ramene, jak je tomu u 

lichoběžníkového zavěšení, ale do spodního ramene uchycen přes vahadlo a právě pushrod. 

Tlumič je tedy zatěžován přes pushrod a vahadlo. Převod sil se liší od obyčejného 

lichoběžníkového zavěšení a dosahuje se progresivity. Táhlo pushrod směřuje od spodního 

ramene směrem nahoru. [20]  

Nevýhody tohoto zavěšení spočívají ve zvýšení výšky těžiště, jelikož komponenty jako je 

vahadlo, nebo tlumič jsou umístěné výš ve vozidle. Pushrod lze použít u vozů, které mají nízko 

nos (přední část karoserie) kvůli zástavbě tlumičů. Výhody pushrodu jsou již zmiňovaná 

progresivita, ale také aerodynamické vlastnosti, jelikož prvky jako je tlumič je možné zastavět 

dovnitř karoserie, čímž se zmenší aerodynamický odpor. [21] 

 Obr. 18  Pushord 
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3.2 PULLROD 

Toto zavěšení je velmi podobné pushrod zavěšení. Jsou použity totožné komponenty, rozdíl je 

v jejich umístění. Pullrod používá táhlo uchycené do horního ramene směřující směrem dolů. 

Problém u pullrod zavěšení je sklon táhla. Maximální sklon udává kinematika zavěšení jako 

taková, jelikož vahadlo nelze umístit pod vozidlo. Je tedy limitováno karoserií a vozovkou 

zespodu. Zato u pushrodu se může vahadlo umístit v podstatě kamkoli nad karoserii vozu a není 

nijak limitován například světlou výškou vozu. [20] 

Výhody tohoto zavěšení spočívají v posunutí výškové hodnoty těžiště blíž k vozovce. 

Komponenty odpružení (tlumič, vahadlo, ...) jsou totiž umístěné v dolní části karoserie. Toto 

řešení se většinou využívá na zadních nápravách. [21] 

 

  

Obr. 19  Pullrod 
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4 ZÁKLADNÍ ROZMĚRY VOZIDLA 

 

  

Obr. 20  Čelní pohled na vozidlo, rozměry v [mm] 

Obr. 21  Boční pohled na vozidlo, rozměry v [mm] 
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5 KINEMATICKÁ ANALÝZA PŘEDNÍHO ZAVĚŠENÍ 

5.1 PRVNÍ NÁVRH 

Pro návrh vozidla z bakalářské práce, kde bylo použito lichoběžníkové zavěšení bez 

přepákování se navrhlo zavěšení s přepákováním. Bakalářská práce se věnovala spíše koncepci 

vozidla, nikoliv zavěšení. Byl proveden pouze základní návrh zavěšení. Proto se v této 

diplomové práci autor věnuje vylepšení předního zavěšení. Jedná se o zavěšení pushrod, které 

bylo zvoleno z důvodu zástavby do rámu vozidla. V bakalářské práci se provedl konstrukční 

návrh právě rámu terénní buggy, pro který bude vhodné použít uložení tlumící jednotky v horní 

části vozidla nad rámem. Bylo počítáno i s uchycením tlumící jednotky do lišty přivařené do 

rámu vozidla, jak je znázorněné na Obr. 22. 

 

Lišta pro uchycení tlumící jednotky poskytuje variabilitu uchycení, kdy toto ovlivňuje motion 

ratio zvoleného zavěšení, ale také progresivitu odpružení. Řešení s tlumící jednotkou uloženou 

v horní části karoserie bohužel negativně ovlivní polohu těžiště vozidla, respektive posune 

polohu těžiště výš nad vozovku. Toto řešení má však výhodu v jednodušší zástavbě tlumící 

jednotky i vahadla, které lze vyměnit bez demontáže dalších dílů v případě poruchy nebo 

deformace.  

Obr. 22  Uchycení tlumící jednotky k rámu 
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5.1.1 DŮLEŽITÉ BODY ZAVĚŠENÍ 

Podle modelu v softwaru solidworks, kde se vytvořil první návrh konstrukce, se sestrojil model 

v programu ADAMS. Z 3D modelu se vyexportovaly polohy důležitých bodů, které jsou vidět 

v Tabulka 1. Software ADAMS nabízí nespočet templates, které lze použít pro analýzu 

geometrie, avšak žádná z nich se nehodila pro aplikaci lichoběžníkového zavěšení 

s přepákováním, jehož komponenty neleží v jedné rovině. Jsou k dispozici pouze takové 

templaty, kde pushrod, vahadlo, i tlumící jednotka leží v jedné rovině a nedochází v tom případě 

k vychylování pushrodu ani tlumící jednotky ve více rovinách.  

Tabulka 1  Důležité body prvního návrhu zavěšení 

Komponenta x y z 

Wheel center -23.3 -687 109 

LCA front -185.05 -179.87 0 

LCA rear 125.64 -179.87 0 

LCA outer -30.6 -653.6 0 

UCA front -186.36 -233.38 199.39 

UCA rear 133.62 -303.95 199.39 

UCA outer -17.67 -641.72 213.1 

Rocker center 168.64 -242.72 303.73 

Damper rocker mount 200.84 -97.89 390.83 

Damper top mount 585.96 -235 451.54 

Pushrod LCA mount -9.7 -592.6 -24.8 

Pushrod rocker mount 82.39 -210.61 298.29 

Tierod outer 74 -647.5 164 

Tierod inner 160.2 -280 146.4 

 

5.1.2 TVORBA TEMPLATY 

Pro analýzu kinematiky zavěšení byl zvolen již zmiňovaný software ADAMS Car 2019. Jedná 

se o multibody systém, který kýžené veličiny počítá silově penetrací těles. Nejprve bylo nutné 

definovat hardpoints, které určují konstrukci celého zavěšení. Jedná se o body uvedené 

v Tabulka 1. V softwaru ADAMS jsou definovány defaultně jako hpl/hpr_název. Hpl jako hard 

point left, hpr jako hard point right. Dále se definovaly jednotlivé díly zavěšení, jako je 

například spodní rameno, horní rameno atd. Ty se definovaly vždy polohou jednotlivých 
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KINEMATICKÁ ANALÝZA PŘEDNÍHO ZAVĚŠENÍ 

hardpointů, které daný díl přesně určují. Další v pořadí byly konstrukční rámy, které slouží pro 

následné měření veličin v standard interface simulačním okně. Další krok spočíval v definici 

spojení jednotlivých dílů k sobě. Jedná se například o kloubový spoj mezi spodním ramenem a 

vahadlem. Další věc potřebná pro fungující analýzu bylo definování silových prvků. Jedná se 

o tlumič a pružinu, u nichž se zadává průběh síly v závislosti na určité veličině, která má vliv 

na zpětnou vazbu od daného silového prvku. K těmto silovým prvkům se navíc definovaly 

intervaly zdvihu, ve kterých mohou pracovat. Definice proběhla pomocí bump a rebound stopu. 

V poslední řadě se definovala komunikace s testrigem, na který se zavěšení namontuje. Jedná 

se o testovací stav, který obsahuje kola upevněné na zkušební válce, které zajišťují simulaci 

zdvihu. Hotový model zavěšení v softwaru ADAMS je na Obr. 23. 

 

Pro úplné definování zavěšení bylo potřeba vytvořit templatu se systémem řízení. V případě 

tohoto modelu bylo zvoleno hřebenové řízení, které je dostupné v databázi acar.shared. Tato 

template se použila a pouze se upravily hodnoty hardpoints tak, aby řízení sedělo přesně na 

body definované v zavěšení. 

 

Obr. 23  Template zkoumaného zavěšení 

Obr. 24  Model hřebenového řízení 
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5.1.3 TVORBA SESTAVY A SIMULACE 

Důležité hodnoty potřebné pro vytvoření sestavy jsou: 

• Celková hmotnost vozidla 317,2 kg 

• Výška těžiště   400 mm 

• Poloměr pneumatiky  325 mm 

• Tuhost pneumatiky  350 000 N/m 

• Statický odklon kol  -1° 

• Statická sbíhavost  0° 

• Zdvih     -50 mm až +80 mm 

Statické hodnoty odklonu a sbíhavosti byly zvoleny jako počáteční podmínky s přihlédnutím 

na skutečnost, že statické podmínky vozu se mohou upravit následovně. V této simulaci jsou 

důležité průběhy změn kinematických parametrů, nikoliv jejich statické hodnoty. Hmotnost 

vozidla byla určena v kapitole 10 Analýza zatížení a výšková poloha těžiště byla určena 

orientačně v softwaru solidworks. Jedná se o hodnotu, která se může změnit o 20 – 30% 

v závislosti na umístění komponent, které v modelu chybí. Jedná se však o položky jako je 

například výfuk, hnací hřídele, diferenciály, atd. 

 

Analýza kinematiky zavěšení zkoumá změny parametrů v závislosti na zdvihu. Hodnoty zdvihu 

se zvolili podle analýzy vahadla, která je zpracovaná v kapitole 6 Studie geometrie vahadla. 

Analýza se provede pro rozsahy zdvihu -50 mm až +80 mm.  

 

 

Obr. 25  Sestava zkoumaného zavěšení 
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Odklon kola 

Změna odklonu kola simulovaného zavěšení má konkávní průběh. Jedná o průběh odklonu 

v případě, kdy jsou jednotlivá ramena zavěšení rozvidlená. To znamená že rozteč uložení ramen 

v rámu vozidla je menší než rozteč uložení ramen v těhlici. Pokud by se ramena sbíhala směrem 

k těhlici, byl by průběh konvexní a s propružením vozidla do kladného zdvihu by odklon rostl 

do kladných hodnot. Statické hodnoty odklonu jsou však příliš malé, měly by se pohybovat 

minimálně okolo -2° podle zvolené pneumatiky a jejich charakteristik přenositelné boční síly 

v závislosti na odklonu kola a jeho zatížení.  

Příklon rejdové osy 

Příklon rejdové osy úzce souvisí s odklonem kola. Diference odklonu a příklonu je stejná, 

s opačným znaménkem. U příklonu se jedná o konvexní průběh. Hodnoty příklonu rejdové osy 

jsou pro tohle řešení příliš malé, řízení by bylo měkké a jelikož se jedná o závodní vozidlo, řidič 

by neměl dostatečnou zpětnou vazbu na volantu od vozovky. Proto je potřeba tuto kinematickou 

veličinu ještě dále optimalizovat.  

 

Graf 2 Závislost změny příklonu rejdové osy na zdvihu kola 
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Graf 1  Závislost změny odklonu na zdvihu kola 
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Poloměr rejdu 

Tato veličina v osobních automobilech nabývá hodnot kolem -18 mm až +20 mm. Pro sportovní 

aplikace by tato hodnota měla být větší s ohledem na jízdní vlastnosti a tuhost volantu. Přímo 

souvisí s příklonem rejdové osy a její hodnota by měla být pro závodní aplikace okolo -50 mm. 

Volí se záporný poloměr rejdu a diagonální zapojení brzd z důvodu vzniku stabilizačního 

momentu na vozidlo při brždění a jednom nefunkčním okruhu.  

 

Graf 3 Závislost změny poloměru rejdu na zdvihu kola 

Záklon rejdové osy 

Tato veličina stejně jako příklon rejdové osy zajišťuje vracení kol do přímého směru. V tomto 

návrhu dosahuje hodnot okolo 4°.  

 

Graf 4 Závislost změny záklonu rejdové osy na zdvihu kola 
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KINEMATICKÁ ANALÝZA PŘEDNÍHO ZAVĚŠENÍ 

Závlek 

Závlek úzce souvisí se záklonem rejdové osy. V návrhu dosahuje hodnot od 20,3 mm do  

24,5 mm.  

 

Graf 5 Závislost změny závleku na zdvihu kola 

Střed klopení 

Střed klopení souvisí s naklápěním vozidla v zatáčkách. Pro tuto aplikaci by byl střed klopení 

ve statické poloze ve výšce 23 mm nad vozovkou. Při propružení do maximální hodnoty by se 

střed klopení dostal na hodnotu 60 mm pod vozovkou a při maximálním vyvěšení kola na 

hodnotu 80 mm nad vozovkou. Obecně lze konstatovat, že takové vozidlo by nebylo náchylné 

na jacking forces, jejichž velikost roste se zvětšující se vzdáleností středu klopení od vozovky. 

V zatáčkách by však docházelo ke značnému naklápění karoserie a elastickému load transferu. 

Vzdálenost od těžiště by ve statické poloze byla asi 377 mm, což je rameno na kterém působí 

síly naklápějící karoserii. Bylo by dobré najít kompromis mezi jacking forces a naklápěním 

karoserie.  

 

Graf 6 Závislost změny výšky středu klopení na zdvihu kola 
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Sbíhavost 

Vozidlo s takto navrženou změnou sbíhavosti by se mohlo chovat velmi nestabilně. Dochází 

zde totiž k zásadní změně sbíhavosti při propružení. Navíc při propružení kola nastane 

rozbíhavost, která na přední nápravě způsobuje přetáčivost. Hodnoty -0.8° jsou příliš velké 

z důvodu značných odporů při zatočení volantem. Tyto hodnoty sbíhavosti navíc způsobí 

značné opotřebení pneumatiky.  

 

Graf 7 Závislost změny sbíhavosti na zdvihu kola   
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KINEMATICKÁ ANALÝZA PŘEDNÍHO ZAVĚŠENÍ 

5.2 OPTIMALIZOVANÉ ŘEŠENÍ 

Pro zavěšení se provedla optimalizace. Došlo ke změnám v oblasti celého zavěšení. Jako 

například u těhlice, kde se zajistil větší příklon rejdové osy a tím také záporný poloměr rejdu 

s hodnotou menší než -40 mm.  Upravila se hodnota odklonu změnou délky horního ramene, 

čímž se ovlivnil i příklon rejdové osy. Upravila se také velikost kola, jehož nezatížený průměr 

se zvolil 330 mm z důvodu zvětšení absolutní hodnoty poloměru rejdu. Tuhost pneumatiky 

zůstala na hodnotě 350 000 N/m. Optimalizovala se poloha inner tierod podle známých pouček 

tak, aby nedocházelo ke značnému bumpsteeru jako na prvním návrhu.  

5.2.1 DŮLEŽITÉ BODY ZAVĚŠENÍ 

Pro optimalizované zavěšení, které se opět konstruovalo v programu solidworks, se 

vyexportovaly důležité body definující zavěšení. Body uchycení ramen do rámu, uchycení 

vahadla, uchycení tlumiče zůstaly stejné. Změnila se poloha bodů vyznačených v tabulce 

zelenou barvou.  

Tabulka 2  Důležité body optimalizovaného zavěšení 

Komponenta x y z 

Wheel center -65.44 -700.3 104.73 

LCA front -185.05 -179.87 0 

LCA rear 125.64 -179.87 0 

LCA outer -74.36 -703.42 0.35 

UCA front -186.36 -233.38 199.39 

UCA rear 133.62 -303.95 199.39 

UCA outer -56.45 -653.8 208.32 

Rocker center 168.64 -242.72 303.73 

Damper rocker mount 200.84 -97.89 390.83 

Damper top mount 585.96 -235 451.54 

Pushrod LCA mount -55.36 -579.44 27.24 

Pushrod rocker mount 82.39 -210.61 298.29 

Tierod outer 53.9 -642.97 147.89 

Tierod inner 45 -235 141.55 

Tierod upright mount -60.74 -665.67 158.38 
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5.2.2 TVORBA SESTAVY A SIMULACE 

Důležité hodnoty optimalizovaného zavěšení pro tvorbu sestavy: 

• Celková hmotnost vozidla 317,2 kg   (nezměněno) 

• Výška těžiště   413 mm   (původní 400 mm) 

• Poloměr pneumatiky  330 mm   (původní 325 mm) 

• Tuhost pneumatiky  350 000 N/m   (nezměněno) 

• Statický odklon kol  -2°    ( původní -1°) 

• Statická sbíhavost  0,12°    (původní 0°) 

• Zdvih     -50 mm až +80 mm  (nezměněno) 

Obrázek hotové sestavy před simulací je na Obr. 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26  Sestava optimalizovaného řešení 
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Odklon kola 

V porovnání s prvním návrhem se průbeh grafu odklonu kola více zploštil a v hodnotách 

záporného zdvihu je téměř konstatní a pohybuje se od hodnoty -1.86° do -1.96°. Maximální 

hodnota záporného odklonu nastává při zdvihu 80 mm a to -2.98°. Statická hodnota je -2°.   

 

Příklon rejdové osy 

Průběh příklonu rejdové osy se opět zploštil stejně jako u odklonu kola. Průběh je opět 

konvexní. Minimální hodnota příklonu rejdové osy byla stanovena na 13,3° při hodnotě zdvihu 

-32 mm. Maximální hodnota byla nastavena na 14,45° při zdvihu 80 mm. Normální hodnoty 

příklonu pro osobní automobily se uvádí v rozmezí od 11° do 15°30‘. Příklon byl zvolen tak, 

aby padl do tohoto intervalu.  
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Graf 8 Závislost změny odklonu na zdvihu kola optimalizovaného řešení 

Graf 9 Závislost změny příklonu rejdové osy na zdvihu kola optimalizovaného řešení 
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Poloměr rejdu 

Hodnota poloměru rejdu z prvního návrhu byla nedostačující pro sportovní aplikaci. Proto se 

provedla optimalizace i tohoto parametru. V prvním návrhu průběh ukazuje, že při propružení 

by bylo čím dál těžší zatočit volantem. Vyplívá to z poznatku, že pro větší poloměr rejdu nabývá 

vratný moment větších hodnot a je potřeba vynaložit větší sílu na volantu pro zatočení. Průběh 

je konvexní z důvodu kladného poloměru rejdu. Optimalizovaný průběh má větší statickou 

hodnotu poloměru rejdu, ale při zatočení a propružení kola bude řidič muset vynaložit menší 

sílu na volant pro zatočení a tím zvětšení úhlu směrové úchylky. Průběh je konkávní z důvodu 

záporného poloměru rejdu. Největší hodnota se nachází kolem statické polohy a je -45,7 mm. 

Nejnižší hodnota záporného poloměru rejdu je potom -45,8 mm.  

 

Graf 10 Závislost změny poloměru rejdu na zdvihu kola optimalizovaného řešení 

Záklon rejdové osy 

Průběh záklonu rejdové osy se nezměnil, došlo pouze k ofsetu z původní statické hodnoty 3,5° 

na novou hodnotu záklonu rejdové osy 4,9°. 

 

Graf 11 Závislost změny záklonu rejdové osy na zdvihu kola optimalizovaného řešení 
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KINEMATICKÁ ANALÝZA PŘEDNÍHO ZAVĚŠENÍ 

Závlek 

Stejně jako u záklonu rejdové osy, se kterým závlek úzce souvisí došlo pouze k ofsetu. To 

znamená, že vratný moment od záklonu rejdové osy bude mít větší hodnotu než u prvního 

návrhu. Došlo k ofsetu z původní statické hodnoty 20,4 mm na 28,2 mm.  

 

Graf 12 Závislost změny závleku na zdvihu kola optimalizovaného řešení 

Střed klopení 

Optimalizovaný průběh středu klopení způsobuje větší elastický load transfer v hodnotách 

zdvihu od -50 mm do 40 mm. V této oblasti bude mít menší hodnoty jacking forces, ale bude 

se víc naklápět karoserie. Ve zdvihu 40 mm dochází k protnutí dvou řešení. Při zdvihu větším, 

než je 40 mm, dochází k menšímu elastickému a většímu geometrickému load transferu, jelikož 

je střed klopení dál vozovce a blíž těžišti. Jacking forces u optimalizovaného řešení budou mít 

menší hodnoty, než u prvního návrhu, ale bude se méně naklápět karoserie. Střed klopení 

optimalizovaného řešení se nachází v intervalu od 60 mm do -55,6 mm nad vozovkou.  

 

Graf 13 Závislost změny výšky středu klopení na zdvihu kola optimalizovaného řešení 
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Sbíhavost 

Jak je vidět z grafu, optimalizované řešení má bumpsteer pouze 0,1°. To znamená, že při 

propružení od -50 mm do 80 mm se hodnota sbíhavosti změní pouze o 0,1°.  V intervalu zdvihu 

od 0 mm do 60 mm je diference pouze 0,001. Lze tedy říct, že v pracovní oblasti zdvihu (pokud 

se nepočítají skoky, kdy dojde k vyvěšení) se sbíhavost zásadně nemění a nebude docházet 

k bumpsteeru. První návrh byl v tomto naprosto nevhodný. Docházelo k diferenci sbíhavosti 

cca 1,3°. Takové zavěšení by značně trpělo samořízením vlivem změny sbíhavosti.  

 

Graf 14 Závislost změny sbíhavosti na zdvihu kola optimalizovaného řešení   
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STUDIE GEOMETRIE VAHADLA 

6 STUDIE GEOMETRIE VAHADLA 
Byla provedena kinematická a silová analýza v softwaru adams, kde bylo zjištěno ovlivňování 

motion ratio (jak geometrického, tak silového) při změnách geometrie vahadla. Tyto změny a 

vliv na grafy motion ratio jsou popsány níže. 

V této kapitole se popíše závislost geometrie vahadla na průběhu a velikosti motion ratio 

zvoleného vozidla. V dalších kapitolách budou poté analyzovány jednotlivé koncepce vahadel. 

Například vahadlo s progresivním, nebo degresivním průběhem motion ratio. Motion ratio je 

určeno jako poměr diference změny polohy kola a diference deformace pružiny.  

 

Tabulka 3 Popis změn provedených na vahadle 

Číslo změny Popis  

1 Symetrická změna rozteče uchycení pushrodu a tlumiče 

2 Symetrická změna vzdálenosti úchytových bodů od osy vahadla 

3 Svislá změna umístění uchycení pro tlumič 

4 Vodorovná změna umístění uchycení pro tlumič 

5 Svislá změna umístění uchycení pro pushrod 

6 Vodorovná změna umístění uchycení pro pushord 

 

Obr. 27  Změny provedené na vahadle 
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STUDIE GEOMETRIE VAHADLA 

1. Symetrická změna rozteče uchycení pushrodu a tlumiče 

Při zvětšení rozteče se zavěšení stává progresivnější v celím rozsahu zdvihu 

 

Graf 15 Závislost motion ratio na geometrii vahadla změna 1 

2. Symetrická změna vzdálenosti úchytových bodů od osy vahadla  

Při zvětšení vzdálenosti se zavěšení stává degresivnější a mizí progresivita v oblastech 

vyššího zdvihu. 

 

Graf 16 Závislost motion ratio na geometrii vahadla změna 2 
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STUDIE GEOMETRIE VAHADLA 

3. Svislá změna umístění uchycení pro tlumič  

Při zvětšení vzdálenosti od středu vahadla klesá progresivita a klesá motion ratio 

zavěšení. 

 

Graf 17 Závislost motion ratio na geometrii vahadla změna 3 

4. Vodorovná změna umístění uchycení pro tlumič 

Při zvětšení rozteče uchycení pushordu a tlumiče se zmenšuje hodnota motion ratio, 

avšak jeho průběh se zásadně nemění, je mírně progresivnější. 

 

Graf 18 Závislost motion ratio na geometrii vahadla změna 4 
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STUDIE GEOMETRIE VAHADLA 

5. Svislá změna umístění uchycení pro pushrod 

Při zvětšení vzdálenosti od středu vahadla klesá progresivita. Zavěšení se stává 

degresivním.  

 

Graf 19 Závislost motion ratio na geometrii vahadla změna 5 

6. Vodorovná změna umístění uchycení pro pushord 

Při zvětšení rozteče uchycení tlumiče a pushrodu se zvětšuje hodnota motion ratio, ale 

průběh se výrazně nemění. Dochází pouze k offsetu grafu.  

 

Graf 20 Závislost motion ratio na geometrii vahadla změna 6
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KONCEPCE ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL 

7 VÝPOČET ODPRUŽENÍ A TLUMENÍ PŘEDNÍHO ZAVĚŠENÍ 
Tato kapitola se bude zabývat výpočtem tuhosti a tlumení navržené jednotky. Výpočty byly 

prováděny s přihlédnutím na knihu Dynamika motorových vozidel od Františka Vlka. [8] 

Zatížení a všechny potřebné parametry pro výpočty byly určeny v kapitole 

 Analýza zatížení.  

Při navrhování odpružení a tlumení se vychází ze čtvrtinového modelu vozidla, do kterého 

vstupují parametry jako je hmotnost odpružených a neodpružených částí společně 

s jednotlivými tuhostmi jak kola, tak pružiny. V poslední řadě do rovnic vstupuje parametr 

tlumení. V kapitole analýza zavěšení byly určeny hodnoty pro zatížení čtvrtiny vozidla pro 

přední nápravu jako hmotnost čtvrtiny odpružené hmoty 131,8 Kg, hmotnost čtvrtiny 

neodpružené hmoty 42,4 Kg. Tuhost pneumatiky byla zvolena 350 000 N/m. 

7.1  VÝPOČET TUHOSTI PRUŽINY 

Teoretická tuhost pružiny, která by byla umístěna ve svislé rovině a procházela by středem kola 

by se označovala jako wheel rate. Pro její výpočet se používá vztah pro dobrou ovladatelnost, 

ale hlavně bezpečí posádky: 

𝑊𝑅 =
𝑘𝑤 ∗ 𝑚𝑢 ∗ 𝑚𝑠

(𝑚𝑢 +𝑚𝑠)2
 

𝑊𝑅 = 64455𝑁/𝑚 

(4)  

Pro přepočet tuhosti pružiny do roviny tlumící jednotky (v tomto případě do roviny pushordu a 

dále převod přes přepákování použité pro jednotlivé zvolené koncepce) se používá vztah 

zahrnující motion ratio zavěšení, které bylo určeno jako: 

𝑀𝑅 =
∆𝑥𝑘𝑜𝑙𝑜

∆𝑥𝑝𝑟𝑢𝑧𝑖𝑛𝑎
 

𝑀𝑅𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐 = 2,1 

(5)  

Pro výpočet hodnoty tuhosti pružiny se použije vztah: 

𝑘𝑝 =
𝑊𝑅

𝑀𝑅2
 

𝑘𝑝 = 14615𝑁/𝑚 

(6)  

Z hodnot tuhosti pružiny a tuhosti pneumatiky se dá dále určit vlastní frekvence kmitání jak 

neodpružených, tak odpružených částí vozidla. Ze zdravotního hlediska je důležité, aby 

rezonance nebyly ve spektru od 4 – 8 Hz. V tomto spektru dochází k rezonanci důležitých 

orgánů a mohlo by dojít k jejich poškození. Pro vypočtení vlastních frekvencí je nutné určit 

celkovou tuhost zavěšení sestávající se z tuhosti pružiny a tuhosti pneumatiky označovanou 

jako roll rate. 
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VÝPOČET ODPRUŽENÍ A TLUMENÍ PŘEDNÍHO ZAVĚŠENÍ 

𝑅𝑅 =
𝑊𝑅 ∗ 𝑘𝑤
𝑊𝑅 + 𝑘𝑤

 

𝑅𝑅 = 54431𝑁/𝑚 

(7)  

 

Z těchto výsledků již lze vypočítat vlastní frekvence: 

𝑓𝑢 =
1

2𝜋
∗ √

𝑅𝑅

𝑚𝑢
= 2,90𝐻𝑧 

𝑓𝑠 =
1

2𝜋
∗ √

𝑅𝑅

𝑚𝑠
= 1,64𝐻𝑧 

Vlastní frekvence odpružené i neodpružené hmoty nespadají do nebezpečného 

intervalu, a proto je lze považovat za bezpečné a není důvod se zabývat jejich 

optimalizací. 

(8)  

7.2 VÝPOČET TLUMENÍ 

Pro výpočet tlumení se používají vztahy, ve kterých figuruje poměrný útlum. Ten by se měl 

pohybovat v intervalu od 0,2 do 0,4. Pro tuto aplikaci se zvolí D = 0,4. Následně výpočet 

tlumení tlumiče umístěného ve svislé rovině: 

𝑐𝑐 = 2 ∗ 𝐷 ∗ √𝑅𝑅 ∗ 𝑚𝑠 

𝑐𝑐 = 2143𝑁 ∗ 𝑠 ∗ 𝑚−1 

(9)  

Pro přepočet tlumení do roviny pushrodu přes přepákování do roviny tlumiče se použije vztah 

podobně jako při přepočtu WR na tuhost pružiny obsahující motion ratio: 

𝑐𝑡 =
𝑐𝑐

𝑀𝑅2
 

𝑐𝑡 = 486𝑁 ∗ 𝑠 ∗ 𝑚−1 

(10)  
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STUDIE PROGRESIVITY PŘEDNÍHO ZAVĚŠENÍ 

8 STUDIE PROGRESIVITY PŘEDNÍHO ZAVĚŠENÍ 
V této kapitole budou popsány jednotlivé koncepce vycházející z předchozí kapitoly. Byly 

vytvořeny kinematické analýzy pro výchozí symetrické vahadlo označované jako výchozí 

koncepce a následně pro progresivní a degresivní průběh tuhosti zavěšení. V druhém kroku byl 

vytvořen čtvrtinový model vozidla, na kterém byl analyzován dokmit soustavy pro všechny 

čtyři koncepce. Přesně pro koncepci bez vahadla, pro symetrické vahadlo, progresivní a 

degresivní vahadlo.  

Kinematická analýza motion ratio byla provedena v softwaru Adams Car, kde se použily 

templaty pro lichoběžníkové zavěšení bez přepákování z databáze acar.shared a template pro 

lichoběžníkové zavěšení s přepákováním vytvořený pro účely diplomové práce. V této template 

se pouze měnily parametry vahadla a následně se vypočítalo motion ratio zavěšení pro každý 

bod zdvihu kola po kroku 1 mm.  

Čtvrtinový model vozidla byl vytvořen v softwaru Matlab simulink. Postupovalo se podle 

základních rovnic pro kmitající soustavu s tlumením obsahující dva hmotné body. Jeden 

hmotný bod představuje karoserii, druhý neodpruženou hmotu. Rovnice pro čtvrtinový model 

jsou: 

𝑍′′ =
𝑐𝑐(𝑍′𝑢 − 𝑍′) +𝑊𝑅(𝑍𝑢 − 𝑍)

𝑚𝑠
 

(11)  

𝑍′′𝑢 =
𝑐𝑐(𝑍′ − 𝑍′𝑢) +𝑊𝑅(𝑍 − 𝑍𝑢) + 𝑘𝑤(𝑍𝑟 − 𝑍𝑢)

𝑚𝑢
 

(12)  

Kde 𝑍′′ je zrychlení odpružené hmoty, 𝑍′′𝑢 je zrychlení neodpružené hmoty, cc je koeficient 

tlumení přepočítaný na kolo, WR je tuhost přepočítaná na kolo, ms je hmotnost odpružených 

hmot a mu je hmotnost neodpružených hmot. 𝑍𝑟 označuje nerovnosti vozovky 

Jednotlivé koncepce zavěšení byly ve čtvrtinovém modelu porovnávány parametrem motion 

ratio, který je zde definovaný jako lookup table. Do tabulky vstupuje hodnota zdvihu a podle 

ní se generuje na výstupu daná hodnota motion ratio. Ta se následně použije pro vypočítání 

skutečné hodnoty tlumení, nebo tuhosti zavěšení působící svisle na kolo.  

Buzení na kolo bylo definováno jako výchylka cesty, od které byla odečtena výchylka 

neodpružených hmot vozidla. Road profile je na Grafu 21. 

 

Graf 21 Profil vozovky použitý v simulaci 
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STUDIE PROGRESIVITY PŘEDNÍHO ZAVĚŠENÍ 

 

Na Obr. 28 je možné vidět samotný čtvrtinový model i s hodnotami tuhosti, tlumení a 

hmotností. 

  

Obr. 28 Čtvrtinový model vozidla použitý pro simulaci 
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STUDIE PROGRESIVITY PŘEDNÍHO ZAVĚŠENÍ 

8.1 VÝCHOZÍ KONCEPCE 

Výchozí geometrie vahadla byla zvolena jako symetrická. Rozměry vahadla se konstruovaly 

tak, aby vahadlo nekolidovalo s ostatními konstrukčními prvky vozidla. Symetrickou koncepci 

vahadla lze vidět na Obr. 29. 

 

Průběh motion ratio v závislosti na zdvihu u symetrického vahadla v porovnání se zavěšení bez 

přepákování se nachází na Grafu 22. 

 

Graf 22 Závislost motion ratio na zdvihu výchozí koncepce 
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Obr. 29  Tlumící jednotka výchozí koncepce 
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STUDIE PROGRESIVITY PŘEDNÍHO ZAVĚŠENÍ 

Tento průběh není z hlediska jízdních vlastností vhodný. Motion ratio je při záporných 

hodnotách zdvihu silně degresivní pro rebound, ve zdvihu od 40 mm do 160 mm degresivní, 

avšak jen slabě. V hodnotách zdvihu od 160 mm je opět progresivní. Takové vahadlo by šlo 

použít pro vozidla s malými hodnotami rozsahu zdvihu, konkrétně 140 mm a provozovalo by 

se mezi 40 mm a 180 mm. Právě v těchto hodnotách zdvihu má zavěšení se symetrickým 

ramenem podobný průběh motion ratio jako zavěšení bez přepákování.  

 

Graf 23 Graf zrychlení odpružené hmoty výchozí koncepce 

Tabulka 4 Statistické veličiny popisující zrychlení odpružené hmoty výchozí koncepce 

Veličina Hodnota Jednotka 

Maximální zrychlení 1,2707 m.s-2 

Rozptyl zrychlení 0,03442 m.s-2 

Směrodatná odchylka zrychlení 0,1855 m.s-2 

Aritmetický průměr 0,00024 m.s-2 
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STUDIE PROGRESIVITY PŘEDNÍHO ZAVĚŠENÍ 

8.2 PROGRESIVNÍ PRŮBĚH TUHOSTI ZAVĚŠENÍ 

První úprava symetrického vahadla spočívala ve zvětšení ramen vahadla. U symetrického 

ramena byla rozteč uchycení pushrodu a tlumiče 160 mm. V nové progresivní koncepci vahadla 

je 220 mm. Zároveň se zmenšila vzdálenost úchytových bodů pushrodu a tlumiče od osy 

vahadla na 60 mm. Tloušťka vahadla zůstala stejná, nemá na průběh motion ratio vliv. 

Koncepce vahadla s progresivním průběhem motion ratio je na Obr. 30. 

 

 

 

Graf 24 Závislost motion ratio na zdvihu progresivní koncepce 
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Obr. 30 Tlumící jednotka progresivní koncepce 
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STUDIE PROGRESIVITY PŘEDNÍHO ZAVĚŠENÍ 

Z grafu je patrné, že použití tohoto vahadla nabízí zavěšení značnou progresivitu, což je pro 

aplikaci terénní buggy výhodné. Pro záporné hodnoty zdvihu -100 mm je motion ratio méně 

progresivní, než pro hodnoty kladného zdvihu 100 mm. Při propružení kola by docházelo 

k tvrdnutí zavěšení vlivem většího přírůstku síly na tlumiči a pružině. Naopak při roztažení 

tlumiče a pružiny by síla rychleji klesala a nabídla by rychlejší roztažení tlumiče. Toto je 

výhodné například při najetí do nerovnosti. Tlumič se rychle roztáhne, a tak vymezí vůli mezi 

kolem a vozovkou. Při obnovení kontaktu dojde opět k propružení, avšak tlumič se nedostane 

k dorazům, jelikož zavěšení při propružení začne tvrdnout.  

 

Graf 25 Graf zrychlení odpružené hmoty progresivní koncepce 

Tabulka 5 Statistické veličiny popisující zrychlení odpružené hmoty progresivní koncepce 

Veličina Hodnota Jednotka 

Maximální zrychlení 1,1730 m.s-2 

Rozptyl zrychlení 0,0304 m.s-2 

Směrodatná odchylka zrychlení 0,1744 m.s-2 

Aritmetický průměr 0,00005 m.s-2 
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STUDIE PROGRESIVITY PŘEDNÍHO ZAVĚŠENÍ 

8.3 DEGRESIVNÍ PRŮBĚH TUHOSTI ZAVĚŠENÍ 

Degresivního průběhu motion ratio se dosáhne zmenšením ramen uchycení tlumiče a pushordu 

a zvětšení vzdálenosti těchto úchytových bodů od osy vahadla. Rozteč uchycení pushordu a 

tlumiče zůstala stejná jako u symetrického vahadla, avšak zvětšila se vzdálenost úchytových 

bodů od osy vahadla. Vzdálenost se zvětšila na 110 mm z původních 80 mm.  

 

 

Graf 26 Závislost motion ratio na zdvihu degresivní koncepce 
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Obr. 31 Tlumící jednotka degresivní koncepce 
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STUDIE PROGRESIVITY PŘEDNÍHO ZAVĚŠENÍ 

Z grafů je patrné, že tato koncepce vahadla zajišťuje silně degresivní průběh motion ratio 

v celém spektru zdvihu. Tento průběh není vhodný pro kýžený provoz terénní buggy. 

S propružením kola (bump) by docházelo v celém rozsahu k měknutí zavěšení. Přírůstek síly 

by byl se zvyšujícím se zdvihem stále menší. Naopak například při skoku vozidla (rebound) by 

zavěšení tuhnulo, přírůstek síly by byl při záporném zdvihu větší. To by mohlo zapříčinit 

nedostatečné roztažení tlumiče u již zmíněného skoku a při následném dopadu měknutí tlumiče 

a v extrémním případě stlačení tlumiče až k dorazům. Tuto koncepci by bylo vhodné použít 

spíše u zavěšení pullrod.  

 

Graf 27 Graf zrychlení odpružené hmoty degresivní koncepce 

Tabulka 6 Statistické veličiny popisující zrychlení odpružené hmoty degresivní koncepce 

Veličina Hodnota Jednotka 

Maximální zrychlení 1,39 m.s-2 

Rozptyl zrychlení 0,0412 m.s-2 

Směrodatná odchylka zrychlení 0,2029 m.s-2 

Aritmetický průměr 0,00015 m.s-2 
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STUDIE PROGRESIVITY PŘEDNÍHO ZAVĚŠENÍ 

8.4 BEZ VAHADLA 

 

Graf 28 Graf zrychlení odpružené hmoty zavěšení bez vahadla 

Tabulka 7 Statistické veličiny popisující zrychlení odpružené hmoty zavěšení bez přepákování 

Veličina Hodnota Jednotka 

Maximální zrychlení 1,348 m.s-2 

Rozptyl zrychlení 0,03832 m.s-2 

Směrodatná odchylka zrychlení 0,1958 m.s-2 

Aritmetický průměr -0,00031 m.s-2 
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STUDIE PROGRESIVITY PŘEDNÍHO ZAVĚŠENÍ 

8.5 POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KONCEPCÍ 

 

Graf 29 Porovnání jednotlivých koncepcí z hlediska motion ratio 

Tabulka 8 Porovnání jednotlivých koncepcí z hlediska rozptylu zrychlení odpružené hmoty 

Koncepce Rozptyl zrychlení odpružené hmoty 

Bez vahadla 0,03832 m.s-2 

Symetrické vahadlo 0,03442 m.s-2 

Progresivní 0,0304 m.s-2 

Degresivní 0,0412 m.s-2 

 

Pro porovnání jednotlivých koncepcí lichoběžníkového zavěšení byly použity dvě kritéria, 

která spolu úzce souvisí. Jedná se o motion ratio zavěšení, a zrychlení karoserie. Hodnoty 

motion ratio byly získány analýzou v softwaru Adams car, která je popsaná v předchozích 

kapitolách této práce. Výsledky analýz byly dále zpracovány v programu excel a 

interpretovány pomocí grafů. Zrychlení odpružené hmoty bylo získáno analýzou v softwaru 

Matlab Simulink, kde byl vytvořen čtvrtinový model. Hodnoty zrychlení, rychlosti a výchylky 

neodpružené hmoty byly opět zpracovány v excelu a interpretovány pomocí grafů a 

statistického parametru rozptyl. Ten udává vzdálenost jednotlivých zrychlení v porovnání 

s průměrem zrychlení.  
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STUDIE PROGRESIVITY PŘEDNÍHO ZAVĚŠENÍ 

Z grafů motion ratio a hodnot rozptylu zrychlení odpružené hmoty lze určit, že existují i 

koncepce lichoběžníkového zavěšení s přepákováním, které nejsou příliš vhodné. Z hlediska 

jízdních vlastností je nejlepší, když rozptyl zrychlení odpružené hmoty má co možná nejmenší 

hodnotu. V tabulce výše si lze všimnout, že největšího rozptylu nabývá zavěšení, které je 

konstruováno jako degresivní. Průběh motion ratio má konkávní průběh s klesajícím trendem, 

kdy jeho maxima nabývají v hodnotách zdvihu -60 mm. To znamená, že největší přírůstek 

síly na pružině by byl v případě vyvěšeného kola například při skoku. Zde by však bylo 

výhodné dosahovat co nejmenších přírůstků síly. Kolo by totiž mělo co nejdříve vypružit tak, 

aby vymezilo mezeru mezi vozovkou. Při ztrátě kontaktu totiž řidič ztrácí kontrolu nad 

vozidlem až do okamžiku, kdy se kontakt s vozovkou obnoví. Naopak u doskoku, kdy dojde 

k propružení kola by bylo výhodné přírůstek síly na pružině zvětšit. Degresivní zavěšení však 

přírůstek síly v závislosti na větším propružení kola snižuje, proto by zavěšení měklo.  

V porovnáním s druhým extrémem, což lze označit jako progresivní zavěšení je průběh 

přírůstku síly u degresivního opačný. U progresivního zavěšení přírůstek síly na pružině klesá 

s vyvěšením kola, a naopak stoupá s propružením. Dochází tedy k rychlejšímu vyvěšení a 

vymezení mezery mezi kolem a vozovkou. Při propružení naopak zavěšení tvrdne a zvyšuje 

se celková tuhost pružení. Pohybuje-li se vozidlo v malých hodnotách zdvihu, mohlo by se 

řidiči zdát, že zavěšení má konstantní tuhost. Avšak s větším propružení bude mít tuhost čím 

dál větší. Toto je výhodné i z hlediska dorazů tlumiče a pružiny. Těch tyto komponenty při 

správném nastavení vahadla nikdy nedosáhnou. Co se týče rozptylu zrychlení odpružené 

hmoty, progresivní zavěšení disponuje nejmenší hodnotou ze všech zkoumaných zavěšení. 

Jako konzervativnější varianta se jeví zavěšení, u kterého bylo použito symetrické vahadlo. 

V záporných hodnotách zdvihu poskytuje malý přírůstek síly, avšak při propružení kola už je 

motion ratio konstantní. Symetrické vahadlo je drobné vylepšení zavěšení bez přepákování, 

jelikož má v kladných hodnotách zdvihu větší a konstantní motion ratio. Tomu odpovídá i 

hodnota rozptylu zrychlení odpružených hmot, která je menší než u degresivního průběhu i u 

průběhu bez vahadla, avšak větší než u progresivního.  

Z pohledu jízdních vlastností a bezpečí jezdce by bylo nejlepší použít vahadlo navržené jako 

progresivní. Bylo by dobré sestrojit první prototyp a vyzkoušet jej v reálném provozu. Podle 

výsledků pokusu by se poté odladila další verze.  
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9 KONCEPCE ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL 
Jako zadní zavěšení na terénní buggy byly analyzovány tři koncepce zavěšení. Přesněji 

lichoběžníkové zavěšení bez přepákování, výkyvná náprava a naposledy víceprvková náprava. 

Tato kapitola se bude věnovat kinematickým parametrům jednotlivých zavěšení a jejich 

porovnání mezi sebou. Budou se zkoumat i parametry odpružení a tlumení z hlediska motion 

ratio zavěšení. V jednotlivých podkapitolách se rozeberou jednotlivé koncepce zavěšení. 

V poslední podkapitole se potom porovnají kinematické parametry jednotlivých koncepcí. 

9.1 LICHOBĚŽNÍKOVÉ ZAVĚŠENÍ 

Pro toho zavěšení byla zvolena klasická koncepce uložení tlumící jednotky. Ta je uložena do 

horního ramene co nejblíže těhlici tak, aby nebylo rameno zbytečně zatěžováno ohybovým 

momentem. Síla od pružiny působí přes horní rameno přímo do těhlice, proto je rameno méně 

zatěžováno. Druhý konec tlumící jednotky je uložen do rámu vozidla. Zde není problém 

z hlediska zástavby do vozidla. Tlumící jednotka nebude překážet hnacím hřídelům ani 

tierodu, jelikož je umístěna nad horním ramenem, nikoliv mezi spodním a horním.  

Pro simulaci kinematických parametrů byl vytvořen model v softwaru adams. Bylo potřeba 

vytvořit template s tlumící jednotkou uloženou do horního ramene. Použila se template 

dostupná v databázi acar.shared, která se upravila právě pro uložení tlumící jednotky do 

horního ramene. Statická hodnota odklonu kol byla zvolena na -1° a sbíhavost na +0,1°.  

Tato koncepce je výhodná z hlediska jednoduché zástavby do vozidla. Rám byl konstruován 

právě pro lichoběžníkové zavěšení. Výhoda spočívá i v jeho jednoduchosti a snadnému 

nastavení statických kinematických parametrů.  

 Obr. 32  Sestava lichoběžníkové zavěšení zadní náprava 
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9.2 VÝKYVNÉ ZAVĚŠENÍ 

Pro použití výkyvného zavěšení by bylo potřeba upravit zadní část rámu vozidla. Rám byl 

konstruován s přihlédnutím na použití lichoběžníkového zavěšení. Avšak hlavní nosníky tvořící 

podlahu vozidla by zůstali na stejném místě i se stejnými průřezy. Zadní část nesoucí motor a 

rozvodovku by se musela přivařit výš tak, aby se pod nosníky mohlo uložit výkyvné rameno 

zavěšení. Druhá možnost by byla zúžení zadní části rámu a uložení výkyvného ramena vedle 

rámu do stejné výšky.  

Pro simulaci kinematických parametrů se použil model z databáze adams car – acar.shared. 

Tento model se upravil podle zástavbových rozměrů rámu s přihlédnutím na možnost 

odstranění zadní části rámu nesoucí motor.  

Statická hodnota odklonu byla zvolena na -1° a sbíhavost na 0,1°.  

 

9.3 VÍCEPRVKOVÉ ZAVĚŠENÍ 

V případě použití víceprvkového zavěšení by se opět musel upravit rám vozidla. Přesněji 

zadní část. Došlo by totiž ke konstrukci jedné samostatné jednotky, ve které by byla uložená 

taky rozvodovka. Celá tato jednotka by se poté namontovala na upravený rám buggy.  

Koncepce víceprvkového zavěšení pro terénní buggy používá kromě horního 

trojúhelníkového ramena ještě tři další ramena. Přesněji spodní zadní, příčné zadní a podélné 

rameno. Koncepci lze vidět na obrázku. Velké výhody tohoto zavěšení jsou tuhost v příčném 

směru. Náprava velmi dobře vede kolo. V podélném směru je méně tuhá, což zajišťuje jízdní 

Obr. 33 Sestava výkyvného zavěšení zadní náprava 
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komfort. Avšak je velmi složitá, drahá a náročná na servis. V neposlední řadě je náročná na 

prostor. Pro terénní buggy, která má být použita na amatérskou rallye není příliš vhodná.  

 

 

  

Obr. 34  Sestava víceprkového zavěšení zadní náprava 
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9.4 POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KONCEPCÍ 

V této kapitole se porovnají jednotlivé koncepce zadního zavěšení s ohledem na kinematické 

parametry a na odpružení a tlumení. Tyto parametry se porovnají pomocí veličiny motion ratio, 

která byla určená podle vztahu: 

𝑀𝑅 =
∆𝑥𝑘𝑜𝑙𝑜

∆𝑥𝑝𝑟𝑢𝑧𝑖𝑛𝑎
 

 

(13)  

Tuhost zavěšení při propružení kola 

 

Graf 30 Závislost motion ratio na zdvihu zadní náprava 

Víceprvkové zavěšení je nejvíce progresivní ze třech zkoumaných zavěšení a nabízí také 

nějvětší tuhost při použití stejné pružiny. Motion ratio má nejstrmější průběh. To znamená že 

s propružením se bude přírůstek síly zvětšovat o větší hodnotu než u ostatních zavěšení. 

Anomálie v motion ratio ve zdvihu menším než -80 mm a větším než 155 mm jsou způsobeny 

bodem zvratu podélného ramena, kdy se tlumící jednotka začne natáčet na druhou stranu než 

v pracovní oblasti zavěšení. V oblasti od +155 mm do +165 mm prudce klesne síla na zavěšení, 

avšak po překonání tohoto nárůstu už přírůstek síly rapidně roste. To samé se děje v hodnotách 

záporného zdvihu menšího než -80 mm. Proto by bylo dobré umístit dorazy práve do míst, kdy 

začne přírůstek síly rapidně klesat aby nedošlo k dosednutí závitů pružiny.  

Lichoběžníkové zavěšení nabízí degresivní průběh síly na pružině v celém rozsahu zdvihu.  

Poslední zkoumané zavěšení bylo výkyvné, které nabízí stejně jako lichoběžníkové lehce 

degresivní průběh přírůstku síly na pružině.  
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Úhel odklonu kola 

Úhel odklonu kola v závislosti na propružení je velice důležitá veličina z pohledu přenositelné 

boční síly. Podle zvolené pneumatiky je potřeba nastavit statický úhel odklonu kola, ale také 

jeho změnu při propružení pro co největší přenositelnou sílu. Pro každou pneumatiku se tyto 

hodnoty budou lišit. Výhodný pro co největší přenositelnou sílu je záporný úhel odklonu kola. 

Zaručuje větší styčnou plochu a menší diferenci kontaktních tlaků na vnější a vnitřní straně 

pneumatiky.  

 

Graf 31 Závislost odklonu kola na zdvihu zadní náprava 

Lichoběžníkové zavěšení nabízí odklon kola v intervalu od 0° do -5°. Toto jde ovlivnit stejně 

jako příklon rejdové osy větším rozvidlením trojúhelníkových ramen zavěšení. Avšak je otázka, 

jaké pneumatiky bude buggy používat. Pro pneumatiky s největší přenositelnou sílou při daném 

zatížení kola například v úhlu odklonu -5° by bylo toto zavěšení výhodné.  

Víceprvková náprava nabízí větší diferenci úhlu odklonu kola s propružením. Takový průběh 

by byl výhodný pro pneumatiku, jejíž přenositelná boční síla významně roste s jejím zatížením 

a úhlem odklonu do záporu. Potom se zvětšujícím se zatížením při průjezdu zatáčkou by 

pneumatika přenesla více boční síly ve větších záporných hodnotách odklonu. Pro záporné 

hodnoty zdvihu je úhel odklonu téměř konstantní. Pohybuje se okolo +2°, což je z pohledu 

zatáčení výhodné.  

Výkyvná náprava nabízí téměř lineární průběh odklonu kola v závislosti na jeho propružení. 

Při kladných hodnotách zdvihu se správně odklon posouvá více do záporu, avšak v záporných 

hodnotách je odklon až příliš velký.  
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Úhel záklonu rejdové osy 

Úhel záklonu rejdové osy má vliv na vznik vratného momentu vlivem záklonu rejdové osy. 

Jelikož není zadní náprava řízená, je tento moment výhodný pouze pro vymezení vůlí 

v zavěšení. Při příliš vysokém úhlu záklonu by bylo zavěšení zbytečně namáháno.  

 

Graf 32 Závislost záklonu rejdové osy na zdvihu zadní náprava 

Lichoběžníkové zavěšení má konkávní průběh záklonu rejdové osy a to kladný. Jedná se o 

minimální hodnoty záklonu v intervalu od 2° do 4,8° pozitivního záklonu. Toto by se dalo 

ovlivnit posunutím horního uchycení těhlice v podélném směru.  

Víceprvkové zavěšení na rozdíl od lichoběžníkového a výkyvného poskytuje konvexní průběh 

záklonu. Největšího záklonu nabývá ve statických hodnotách a to -18°. Při propružení jak do 

kladné, tak záporné části zdvihu se záklon zmenšuje. Pokud by šlo o řízenou nápravu, 

znamenalo by to, že při větším propružení kola by řidič musel vynaložit menší sílu pro zatočení 

volantem. V případě neřízené nápravy má tahle veličina vliv na sílu působící na tierod.  

Výkyvná náprava má podobný průběh záklonu rejdové osy jako u lichoběžníkové. Taktéž je 

konkávní, ale nastavení, které bylo zvoleno nabízí velmi velkou zápornou hodnotu. Při použití 

tohoto zavěšení by chtělo tento parametr optimalizovat.  
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Závlek 

Tento parametr úzce souvisí se záklonem rejdové osy a udává velikost vratného momentu 

vlivem záklonu rejdové osy. Je to totiž rameno, na kterém působí síla od kola, přes které vzniká 

vratný moment.  

 

Graf 33 Závislost závleku na zdvihu zadní náprava 

Lichoběžníkové zavěšení poskytuje velmi malý závlek, tudíž i malý vratný moment vlivem 

záklonu rejdové osy.  

Víceprvkové zavěšení poskytuje záporný závlek, jehož hodnota je maximální při zdvihu -60 

mm.  

Výkyvné zavěšení poskytuje záporný závlek pro záporné hodnoty zdvihu a kladný závlek pro 

kladné hodnoty zdvihu. Jedná se o příliš velkou změnu při propružení, proto by nebylo vhodné 

toto zavěšení použít z důvodu velkých sil působících v zavěšení.  
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Příklon rejdové osy 

Příklon rejdové osy opět ovlivňuje síly v zavěšení. Při zatočení kola, nebo při sbíhavosti 

generuje vratný moment vlivem příklonu rejdové osy.  

 

Graf 34 Závislost příklonu rejdové osy na zdvihu zadní náprava 

Lichoběžníkové, ani víceprvkové zavěšení negenerují při propružení kola velikou změnu 

příklonu rejdové osy. Dalo by se tedy říct, že vratný moment bude mít podobnou hodnotu ve 

všech hodnotách zdvihu kola. Minimálně v porovnání s výkyvným zavěšením. Výkyvné 

zavěšení disponuje nesmyslnou změnou příklonu. Toto zavěšení by bylo použitelné pouze pro 

malé hodnoty bump a rebound. Tento parametr se dá opět ovlivnit změnou charakteristických 

rozměrů a úpravou míst uchycení zavěšení.  
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Poloměr rejdu 

Poloměr rejdu je parametr závisející na příklonu rejdové osy. Je to rameno vratného momentu 

vlivem příklonu rejdové osy. Tento parametr je velmi důležitý pro řízené nápravy. U neřízených 

náprav má vliv na velikost sil v zavěšení.  

 

Graf 35 Závislost polomeru rejdu na zdvihu zadní náprava 

Pro lichoběžníkové zavěšení v porovnáním s ostatními zkoumanými zavěšeními je poloměr 

rejdu minimální. Pohybuje se kolem hodnoty 17 mm a je konstantní. Pro víceprvkové zavěšení 

poloměr rejdu kopíruje průběh příklonu rejdové osy, avšak je převrácený. Hodnoty od -100 mm 

do +160 mm jsou extrémní a nepoužitelné. Stejně jako pro výkyvné zavěšení, kde jsou hodnoty 

poloměru rejdu od +520 mm do +380 mm.  
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Sbíhavost 

Sbíhavost přímo ovlivňuje jízdní vlastnosti vozidla. Pro zadní nápravu sbíhavost znamená 

nedotáčivost a rozbíhavost znamená přetáčivost. Otázkou je, zda chceme nedotáčivé, nebo 

přetáčivé chování. Pro aplikaci terénní buggy, která bude jezdit amatérské rallye bude lepší 

použít mírně přetáčivé chování. Závodník bude chtít občas driftovat, nebo projet zatáčku 

bokem. Proto by bylo dobré zvolit rozbíhavost.  

 

Graf 36 Závislost sbíhavosti na zdvihu zadní náprava 

Nastavení sbíhavosti pro statickou hodnotu je +0.1°. Změna sbíhavosti by měla být minimální 

v celém spektru zdvihu, aby nedocházelo k bumpsteeru. Nejlepší průběh sbíhavosti nabízí 

víceprvkové zavěšení. Ve zdvihu -60 mm až +120 mm je změna sbíhavosti minimální. Pro 

lichoběžníkové zavěšení je změna sbíhavosti zásadní, ale průběh pro toto zavěšení by šel 

optimalizovat polohou bodu inner tierod. Výkyvné zavěšení nabízí taktéž značnou změnu 

sbíhavosti. Tento průběh bohužel ovlivnit nelze.  
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Výšková hodnota středu klopení 

Výška středu klopení značně ovlivňuje naklápění karoserie a distribuci load transferu. Podle 

výšky středu klopení se rozděluje load transfer mezi geometrický a elastický. Má také vliv na 

jacking forces, které nadzvedávají karoserii.  

 

Graf 37 Závislost výšky středu klopení na zdvihu zadní náprava 

  

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

-220 -180 -140 -100 -60 -20 20 60 100 140 180 220

V
ý
šk

a 
st

ře
d
u
 k

lo
p
en

í 
[m

m
]

Zdvih [mm]

Výška středu klopení Lichoběžníkové z. Víceprvkové z. Výkyvné z.



BRNO 2021 

 

 

 
70 

 

ANALÝZA ZATÍŽENÍ 

10  ANALÝZA ZATÍŽENÍ 
Buggy navrhovaná v této práci se bude převážně používat pro závodění. Nebude homologovaná 

pro jízdu na silnici. Proto lze předpokládat, že se podmínky zatížení nebudou výrazně měnit při 

různých závodech do vrchu. Hmotnost vozu bude ovlivňovaná pouze řidičem a množstvím 

benzínu v nádrži. Dá se tedy konstatovat, že statická hodnota zatížení bude v rámci jedné 

sezóny závodění konstantní. Analýza hmotností jednotlivých komponent byla již provedena v 

bakalářské práci, proto se některé hodnoty mohou použít pro analýzu znovu. Z bakalářské práce 

nebyly pozměněny hmotnosti motoru, pneumatik s ráfky, řidiče, náplní, sedadla. Ostatní 

hodnoty se určili na základě buď analýzy 3D modelu v softwaru solidworks, nebo z tabulek od 

výrobce.  

Tabulka 9 Hmotnost jednotlivých komponent vozidla 

Komponenta Použitých kusů Hmotnost [kg] 

Trubkový rám 1 210𝑘𝑔 

Spodní rameno včetně hlavic 4 2,5𝑘𝑔 

Horní rameno včetně hlavic 4 2𝑘𝑔 

Těhlice včetně ložiska a pojistného kroužku 4 4,75𝑘𝑔 

Vahadlo 2 3,5𝑘𝑔 

Pushrod 2 1,2𝑘𝑔 

Tyč řízení 4 0,7𝑘𝑔 

Hnací hřídele kol 4 1𝑘𝑔 

Hnací hřídele od motoru k diferenciálům 1 15 kg 

Brzdový třmen včetně brzdových destiček 4 3,5𝑘𝑔 

Brzdový kotouč 4 4𝑘𝑔 

Tlumící jednotka 4 1,5𝑘𝑔 

Řízení 1 10𝑘𝑔 

Motor 1 80𝑘𝑔 

Výfuk 1 3𝑘𝑔 

Kolo včetně pneumatiky 4 20𝑘𝑔 

Řidič 1 80𝑘𝑔 
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Náplně motoru a hnacích hřídelí 1 30𝑘𝑔 

Sedadlo 1 5𝑘𝑔 

Spodní krycí plechy 1 45𝑘𝑔 

Boční krycí plechy 1 20𝑘𝑔 

Nádrž včetně benzínu 1 30𝑘𝑔 

Diferenciál 2 6𝑘𝑔 

Oplaštění polykarbonátem 1 15 kg 

Ostatní komponenty (vypínače, šrouby, světla, 

houkačka, nářadí,...) 

1 100 kg 

Celková hmotnost Mc = 804 Kg 

 

Celková hodnota zatížení vozidla se vypočítá podle vztahu: 

𝑊 =𝑀𝑐 ∗ 𝑔 = 804 ∗ 9,81 = 7887,3𝑁 (14)  

Kde M je celková hmotnost vozidla a g je gravitační zrychlení.  

Dále se provede v softwaru Solidworks orientační analýza polohy těžiště viz Obr. 35. Nejde 

však o úplný model buggy se všemi komponenty. Poloha těžiště není přesná. Určování 

hmotnostních parametrů a polohy těžiště se většinou provádí až v poslední části vývoje, kdy je 

jasné, z jakých materiálů budou komponenty vyrobené. Návrh odpružení a tlumení se potom 

provádí až na vozidle, které je zkonstruované a konstruktér má přesné hmotnostní údaje.  

 Obr. 35  Určení polohy těžiště 
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Tabulka 10 Poloha těžiště 

Komponenta Hodnota Komponenta Hodnota 

l 2250 mm h 413 mm 

lp 1315 mm r 330 mm 

lz 935 mm   

 

10.1  STATICKÉ ZATÍŽENÍ 

Přes momentové rovnováhy se určí zatížení jednotlivých náprav: 

Zadní náprava 

∑𝑀𝑝 = 0 

𝑁𝑧 =
𝑊 ∗ 𝑙𝑝

𝑙
= 4609,7𝑁 

(15)  

Přední náprava 

∑𝑀𝑧 = 0 

𝑁𝑃 =
𝑊 ∗ 𝑙𝑧

𝑙
= 3277,6𝑁 

(16)  

 

Tabulka 11 Hmotnost a statické zatížení náprav 

Popis Značení Hodnota 

Celková hmotnost vozidla 𝑀𝑐 804 Kg 

Neodpružená hmotnost 𝑀𝑢 169,6 Kg 

Statické zatížení vozidla 𝑊 7887,3 N 

Zatížení přední nápravy 𝑁𝑃 3277,6 N 

Zatížení zadní nápravy 𝑁𝑧 4609,7 N 
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10.2  DYNAMICKÉ ZATÍŽENÍ PŘEDNÍ NÁPRAVY 

Pro základní pevnostní výpočty komponent předního zavěšení se použije ekvivalentního 

zatížení. Jedná se o hodnotu násobků statického zatížení pro vybrané situace jako je například 

prudké brždění, maximální působení bočních sil na pneumatiku, nebo vjetí kola do nerovnosti 

na vozovce. Kromě statických zatížení bere v potaz i dynamické účinky vybraných manévrů. 

Hodnoty násobků statického zatížení pro jednotlivé případy jsou v Tabulka 12. [22] 

Tabulka 12 Popis algoritmu pro určení dynamického zatížení 

Popis Hodnota Typ zatížení 

Maximální vertikální síla 

(nerovnosti na vozovce) 

3x statické zatížení Síla působící ve středu kola 

Podélná síla  

(akcelerace) 

2x statické zatížení Síla působící ve středu kola 

Brzdná síla 1,5x statické zatížení 

+ podélná síla 

Brzdná síla působící ve stykové ploše 

pneumatiky a vozovky – nutno 

přepočítat na brzdový kotouč a 

podélná síla v rovině vozovky 

Boční síla  

(zatáčení) 

2x statické zatížení Síla působící v rovině vozovky na 

pneumatiku 

 

Hodnoty ekvivalentního zatížení pro jedno kolo přední nápravy: 

(Funkční poloměr brzdového kotouče je 260 mm) 

Tabulka 13 Hodnoty dynamického zatížení 

Popis Hodnota 

Maximální vertikální síla  

(dopad po skoku) 
𝐹𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 =

𝑁𝑃 ∗ 3

2
= 4916,4𝑁 

Podélná síla  

(akcelerace) 
𝐹𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 =

𝑁𝑃 ∗ 2

2
= 3277,6𝑁 

Brzdná síla 
𝐹𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒 =

𝑁𝑃 ∗ 1,5

2
∗

𝑟𝑤ℎ𝑒𝑒𝑙
𝑟𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒𝑑𝑖𝑠𝑐

= 3120𝑁 

𝐹𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝑁𝑃 ∗ 2

2
= 3277,6𝑁 

Boční síla  

(zatáčení) 
𝐹𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 =

𝑁𝑃 ∗ 2

2
= 3277,6𝑁 
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11  KONSTRUKČNÍ PRVKY PŘEDNÍHO ZAVĚŠENÍ 
V této části diplomové práce budou popsány jednotlivé komponenty navržené optimalizované 

nápravy. Konstrukční návrh byl proveden v softwaru Solidworks, stejně jako samotné rendery 

v této práci. Návrhy byly provedeny s ohledem na návrh v bakalářské práci tak, aby bylo možné 

použít rám vozidla právě z předchozí práce, avšak rám se musel upravit pro výhodné uchycení 

ramen a vahadla pushrod zavěšení. Render celé sestavy je na Obr. 36. 

 

11.1  RAMENA 

Ramena jsou vyrobena ohýbáním a svařováním bezešvých trubek o vnějším průměru 25 mm a 

tloušťce stěny 2 mm. Horní rameno je uchyceno k rámu a těhlici pomocí kloubových hlavic od 

společnosti SKF s označením SI 12 C. Jedná se o kloubové hlavice se závitem M12 pro 

namontování k ramenu a dírou pro čep o průměru 12 mm. Šířka v místě díry pro čep je 10 mm. 

Kulové hlavice byly zvoleny z důvodu nastavování geometrie právě horním ramenem. Tímto 

systémem je možné nastavit jak příklon, tak záklon rejdové osy a tím přímo ovlivnit i odklon 

kola. Kulové hlavice jsou do bezešvých trubek uloženy buď pomocí zalisovaných (zavařených) 

pouzder, nebo pomocí „plovoucích“ pouzder. Zalisovaná pouzdra umožňují nastavení 

vzdálenosti kulových hlavic vždy jen o hodnotu poloviny stoupání závitu, zato plovoucí 

pouzdra umožňují nastavení jakékoliv. Spodní rameno je uloženo k rámu pouze otočně. Pro 

uložení jsou do ramena nalisována kluzná pouzdra ze slinutého bronzu s označením B70A 

121830. Jedná se o pouzdro s vnitřním průměrem 12 mm a vnějším průměrem 18 mm. Rameno 

bude zajištěno k rámu pomocí válcového kolíku s průměrem 12 mm a závlačkou. Na spodním 

ramenu jsou přivařené úchytky pro vzpěru pushrod. Jedná se o úchyty vyrobené z plechu 

tloušťky 5 mm ve kterých jsou otvory průměru 12 mm pro uložení kloubové hlavice zmiňované 

výše. Tyto úchyty musí být vyosené z osy ramena z důvodu prostoru pro hnací hřídele. Vzpěru 

Obr. 36 Vizualizace předního zavěšení kol 
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pushrod je nutné uložit kulově, jelikož se mění poloha uložení druhého konce vzpěry (uložení 

do vahadla) ve všech třech souřadnicích kartézského souřadného systému. 

 

Výkresy ramen jsou k nahlédnutí v příloze 1 a v příloze 2. 

  

Obr. 37 Vizualizace ramen předního zavěšení 
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11.2  TĚHLICE 

Těhlice bude vyrobena přesným obráběním na CNC stroji. Pro kusovou výrobu, jako je právě 

terénní buggy by nebylo finančně ani časově výhodné těhlice odlévat. První návrh těhlice byl 

pouze pro určení kinematických parametrů zavěšení pro analýzu v softwaru Adams. Další 

návrhy těhlice ji pouze optimalizovaly z hlediska konstrukce tak, aby byla obrobitelná. Návrh 

těhlice s veškerými šrouby, kulovými hlavicemi i ložisky a dalšími komponenty je na Obr. 38.  

Uchycení k ramenům je popsáno v kapitole ramena. Hlavní ložisko, které přenáší veškeré síly 

od kol (axiální i radiální) musí být schopné tyto síly přenášet. Proto bylo zvoleno ložisko od 

firmy SKF s označením 3213 A-2Z. Jedná se o dvouřadé kuličkové ložisko s kosoúhlým 

stykem s vnějším průměrem 120 mm a vnitřním průměrem 65 mm. Ložisko disponuje krytím 

ocelovým plechem, jelikož je chráněno manžetou pouze ze strany hnací hřídele. Ze strany druhé 

je sice chráněno nábojem, avšak může dojít ke znečištění od mikro nečistot. Ložisko je uloženo 

pomocí drážky a pojistného kroužku na straně kola. Na straně hnací hřídele je ložisko uloženo 

pomocí osazení v těhlici. Náboj se opírá o ložisko na straně kola a je do něj nalisován. Hnací 

hřídel se na straně blíže středu vozidla opírá o ložisko osazením a na straně druhá je přes matici 

přišroubovaná k náboji. Přenos kroutícího momentu zajišťuje drážkovaná hnací hřídel a 

drážkovaná díra v náboji kola. 

Zboku těhlice je umístěný držák kulové hlavice pro tierod a dva kruhové výstupy pro 

našroubování brzdového třmenu. Ten byl zvolen stejně jako motor z motocyklu Honda CBR 

Obr. 38 Vizualizace těhlice předního zavěšení 
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600. Jedná se o brzdový třmen vybavený čtyřmi pístky a dvojící brzdových destiček. Rozteč 

šroubů uchycujících brzdový třmen je 108 mm. Brzdový kotouč je použit motocyklový 

plovoucí, jehož vnější průměr činí 280 mm. Jedná se o brzdový kotouč s vývrty pro odvod tepla 

a materiálu z deformace brzdových destiček.  

11.3  VZPĚRA TIEROD 

Tierod vzpěra je vyrobena z bezešvé trubky o vnějším průměru 25 mm a tloušťce stěny 2 mm 

stejně jako ramena. Poloha vnějšího kloubu, který je spojen s těhlicí se zvolil tak, aby hřeben 

nebyl příliš nízko v rámu vozidla a nepřekážel tak hnacím hřídelím. Poloha vnitřního kloubu 

vzpěry byla určena geometricky podle poučky v teoretické části. Určení její polohy viz. Obr. 

39. 

 

11.4  VZPĚRA PUSHROD 

Vzpěra pushrod je také vyrobena z bezešvé trubky o průměru 25 mm a tlouštce stěny 2 mm. Na 

obou koncích jsou závitová pouzdra pro uchycení kulových hlavic jak do spodního ramene, tak 

do vahadla pushrodu. Rozdílnou polohou kulových hlavic lze nastavovat jízdní výšku. Při 

konstrukci je nutné díl zkontrolovat na vzpěrnou stabilitu. Tato diplomová práce se této kontrole 

věnovat nebude. 

  

Obr. 39  Určení polohy inner tierod 
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12  PEVNOSTNÍ DIMENZOVÁNÍ PŘEDNÍHO ZAVĚŠENÍ 
Pro těhlici, spodní i horní rameno a vahadlo byly vytvořeny simulace zatížení. Hodnoty sil 

působící na jednotlivé díly byly určeny v předchozí kapitole. Analýza zatížení byla provedena 

v softwaru Ansys Workbench 2019 R2. Předmětem analýzy bylo maximální napětí Von-Mises 

a porovnání jeho hodnoty s mezí kluzu materiálu.  

12.1  TĚHLICE 

Vertikální síla 

Zatížení vertikální silou například při doskoku na vozovku, nebo při najetí kola do větší 

nerovnosti na vozovce.  

 

Nebezpečné místo je v oblasti uložení těhlice ve spodním ramenu. Hodnota napětí zde dosahuje 

78 MPa. Bezpečnost je 3,85.  

Obr. 40  Von-Mises napětí těhlice vertikální síla 
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PEVNOSTNÍ DIMENZOVÁNÍ PŘEDNÍHO ZAVĚŠENÍ 

Podélná síla 

Zatížení těhlice podélnou silou působící ve středu kola například od akcelerace vozidla.  

 

Nebezpečné místo je v oblasti uložení těhlice do spodního ramena, přesněji v zaoblení 

přechodu vyfrézované díry pro odlehčení. Hodnota napětí je zde 103 MPa. Bezpečnost 2,91.  

  

Obr. 41 Von-Mises napětí těhlice podélná síla 
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PEVNOSTNÍ DIMENZOVÁNÍ PŘEDNÍHO ZAVĚŠENÍ 

Brzdná a podélná síla 

Zatížení těhlice od brzdné síly působící na efektivním průměru brzdového kotouče přeneseného 

do těhlice přes šrouby spojující těhlici a brzdový třmen. Další složka zatížení je podélná síla 

vznikající při brždění působící ve středu kola.  

 

Nebezpečné místo je v oblasti uložení těhlice do horního ramena, přesněji v přechodu díry a 

horní plochy vahadla. Druhé nebezpečné místo je v přechodu hlavní části těhlice do úchytů 

brzdového třmenu. Hodnota napětí v díře pro uložení horního ramena je 116 MPa.  

Bezpečnost 2,59.  

  

Obr. 42 Von-Mises napětí těhlice brzdná a podélná síla 
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PEVNOSTNÍ DIMENZOVÁNÍ PŘEDNÍHO ZAVĚŠENÍ 

Boční síla 

Zatížení tehlice například při zatáčení vozidla. 

 

Nebezpečné místo je v oblasti uložení těhlice do spodního ramena. Hodnota napětí je zde  

66 MPa. Bezpečnost 4,54.  

Zhodnocení 

Nejvíce nebezpečný mechanismus je pro těhlici zatěžování bržděním. Při brždění se dosahuje 

bezpečnosti 2,59. Jedná se však stále o velmi bezpečnou konstrukci. V případě připočtení 

zatížení například od zatáčení se hodnota bezpečnosti stále nedostane pod 1.   

 

  

Obr. 43 Von-Mises napětí těhlice boční síla 
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PEVNOSTNÍ DIMENZOVÁNÍ PŘEDNÍHO ZAVĚŠENÍ 

12.2  VAHADLO 

Vahadlo bylo zatíženo zatížením od vertikální špičkové síly, která působí do středu kola. Tato 

síla byla přepočítaná momentovou rovnicí do úchytu pushrodu a následně rozložena na 

jednotlivé složky x,y,z tak, aby kopírovala směr vahadla. Uložení vahadla je pomocí radiálního 

a axiálního ložiska a pomocí elastické podpory s hodnotou tuhosti 100 N.mm-2. 

 

Nebezpečné místo je z přechodu vybrání pro kulovou matici do hlavní části vahadla. Špičková 

hodnota napětí je zde 32 MPa. Tato hodnota napětí odpovídá bezpečnosti 9,38.  

   

  

Obr. 44 Von-Mises napětí vahadla kombinovaná síla 
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ZÁVĚR 

ZÁVĚR 
Cílem této diplomové práce byl návrh předního zavěšení terénní buggy společně s konstrukcí a 

pevnostním dimenzováním. Dále porovnání klasické koncepce lichoběžníkového zavěšení bez 

přepákování s koncepcí s přepákováním. V poslední řadě bylo cílem porovnat 3 možnosti 

konstrukce zadního zavěšení. 

První návrh předního zavěšení byl převzat z bakalářské práce od stejného autora jako je tato 

práce. Kinematická analýza ukázala nepříznivé hodnoty, proto došlo k její optimalizaci. 

Statický odklon kola byl u nového návrhu zvolen na -2° z důvodu přenositelné boční síly. 

Hodnota poloměru rejdu se pohybuje kolem -45 mm z důvodu tuhosti volantu. Jde o poměrně 

velkou hodnotu poloměru rejdu, která má za následek přesnější řízení. Zároveň byla zvolená 

záporná hodnota z důvodu pozdějšího použití diagonálního zapojení brzd, které má dobrý vliv 

na stabilizaci vozidla při jednom nefunkčním okruhu. Závlek se pohybuje okolo hodnoty 30 

mm. Další optimalizovaný parametr byla poloha středu klopení. Střed klopení se pro statickou 

polohu nachází 16 mm nad vozovkou, což značně eliminuje jacking forces. Od těžiště je střed 

klopení vzdálený 397 mm. Posledním optimalizovaným parametrem byla sbíhavost kol, která 

je nastavená na 0.1° a se zdvihem se mění maximálně o 0,02°. Z toho důvodu nebude docházet 

k bumpsteeru.   

U analýzy porovnávající klasickou koncepci lichoběžníkového zavěšení s koncepcí zavěšení 

s přepákováním byla provedena studie změn motion ratio zavěšení v souvislosti s geometrií 

vahadla. Při větší rozteči umístění úchytových bodů pushrodu a tlumící jednotky roste 

progresivita zavěšení. Při zvětšování vzdálenosti úchytových bodů od osy vahadla naopak 

značně klesá progresivita a zavěšení se stává degresivním.  

V dalším bodu byly porovnány jednotlivé koncepce vahadel z kapitoly Studie geometrie 

vahadla s ohledem na parametry odpružení. Zkoumaná veličina byla rozptyl zrychlení 

odpružené hmoty. Tato veličina se získala analýzou čtvrtinového modelu s parametrem motion 

ratio. Nejlepší vlastnosti odpružení vykazuje progresivní koncepce vahadla s maximální 

hodnotou zrychlení odpružené hmoty  1,173 m.s-2  a rozptylem zrychlení 0,0304 m.s-2 . Jako 

nejhorší koncepce se však jeví degresivní, která má maximální zrychlení 1,39 m.s-2  a rozptyl 

zrychlení 0,0412 m.s-2. Zavěšení bez přepákování nabízí malou degresivitu s maximálním 

zrychlením odpružené hmoty  1,348 m.s-2  a rozptylem 0,0383 m.s-2. 

V analýze koncepce zadních kol se došlo k závěru, že v případě použití trubkového rámu 

navrženého v bakalářské práci by bylo nejvýhodnější použít lichoběžníkové zavěšení. 

Víceprvkové zavěšení nabízí lepší jízdní vlastnosti, ale je dražší a náročnější na údržbu. 

V případě použití buggy pro amatérské závody by nebylo vhodné používat drahou technologii. 

Pro to nejlépe jeví použití lichoběžníkového zavěšení.  

V poslední kapitole pevnostního dimenzování byly zkontrolovány těhlice a vahadlo. Jako 

zatížení bylo použito ekvivalentní zatížení, které počítá se statickým zatížením vynásobeným 

určitými koeficienty pro dané mechanismy zatížení. Nejvíce nebezpečný mechanismus 

zatěžování těhlice je brždění. Pro tento mechanismus těhlice dosahuje bezpečnosti 2,59. 

Vahadlo bylo zatíženo špičkovou silou od například najetí do nerovnosti a vykazuje bezpečnost 

9,38. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

a [mm] Vzdálenost ráfků dál od karoserie 

b [mm] Vzdálenost ráfků blíž ke karoserii 

cc [𝑁 ∗ 𝑠 ∗ 𝑚−1] Tlumení tlumiče ve svislé rovině kola 

ct [𝑁 ∗ 𝑠 ∗ 𝑚−1] Tlumení tlumiče 

dr [mm] Průměr ráfku kola 

Fbrake [N] Brzdná síla dynamické zatížení 

Flateral [N] Boční síla dynamické zatížení 

Flongitudinal [N] Podélná síla dynamické zatížení 

fs [Hz] Rezonanční frekvence odpružené hmoty 

fu [Hz] Rezonanční frekvence neodpružené hmoty 

Fvertical [N] Vertikální síla dynamické zatížení 

Fy [N] Boční síla 

h [m] Výšková poloha těžiště 

IC [-] Instant center 

kp [N/m] Tuhost pružiny 

kw [N/m] Radiální tuhost pneumatiky 

l [m] Rozvor 

lp [m] Vzdálenost těžiště od přední nápravy 

lz [m] Vzdálenost těžiště od zadní nápravy 

Mc [Kg] Celková hmotnost vozidla 

MR [-] Motion ratio 

ms [Kg] Hmotnost čtvrtiny odpružených hmot 

mu [Kg] Hmotnost čtvrtiny neodpružených hmot 

Mu [Kg] Hmotnost neodpružené hmoty 

Np [N] Zatížení přední nápravy 

Nz [N] Zatížení přední nápravy 

q [mm] Kolmá vzdálenost rejdové osy a středu kola 

r [m] Poloměr pneumatiky 

RC [-] Roll center 

rd [mm] Dynamický poloměr kola 

RR [N/m] Roll rate 

rσ [mm] Poloměr rejdu 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

rτ [mm] Závlek 

W [N] Celková tíha vozidla 

WR [N/m] Wheel rate 

Z [m] Výchylka odpružené hmoty 

Z‘ [m.s-1] Rychlost odpružené hmoty 

Z‘‘ [m.s-2] Zrychlení odpružené hmoty 

Z‘‘u [m.s-2] Zrychlení neodpružené hmoty 

Z‘u [m.s-1] Rychlost neodpružené hmoty 

Zr [m] Nerovnosti vozovky 

Zu [m] Výchylka neodpružené hmoty 

δV,O [°] Úhel sbíhavosti 

Δxkolo [mm] Diference zdvihu kola 

Δxpruzina [mm] Diference deformace pružiny 

εw [°] Odklon kola 

σ [°] Příklon rejdové osy 

τ [°] Záklon rejdové osy 
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