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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá měřením polohy kinematických bodů zadního víceprvkového 

zavěšení s využitím 3D optických scannerů TRITOP a ATOS a sestavením metodiky měření 

podobných typů zavěšení pomocí těchto scannerů. Následně jsou analyzovány kinematické 

vlastnosti uvedeného zavěšení kol s využitím multibody systému MSC.ADAMS / Car. 
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ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the measurement of kinematic points of rear multilink 

suspension using 3D optical scanners TRITOP and ATOS and developing a measurement 

methodology of similar types of suspension with these scanners. Subsequently, kinematic 

features of this suspension are analyzed using the multibody system MSC.ADAMS / Car. 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Zavěšení kol moderních automobilů tvoří velmi významný prvek v konstrukci 

automobilu. Musí splňovat mnoho požadavků, které bývají často protichůdné. To je 

způsobeno rozdílnými provozními podmínkami, ve kterých se vozidlo pohybuje (např. jede-li 

zatížené nebo prázdné, jestli právě akceleruje či brzdí, nebo zda-li zrovna jede přímým 

směrem či zatáčí). 

Při návrhu zavěšení kol, resp. jeho modelu, se musí konstruktéři zaměřit především na 

kinematické řešení zavěšení. Mezi klíčové vstupy do tohoto návrhu patří polohy jednotlivých 

bodů, ve kterých se jednotlivé části zavěšení navzájem spojují pomocí rotačních, kulových, 

případně jiných kloubů . Tyto body jsou nazývány kinematickými body zavěšení. Vzájemná 

poloha těchto bodů určuje geometrii zavěšení (pro případ statické polohy kola vůči karoserii) 

a také tzv. kinematické charakteristiky zavěšení (zde se jedná o změnu parametrů geometrie 

v závislosti na zdvihu nebo natočení kola vůči karoserii). Získat souřadnice těchto bodů lze 

v zásadě dvěma způsoby. První možností je jejich poskytnutí výrobcem daného vozidla, což 

bývá velmi obtížné, protože si tyto data výrobci pečlivě chrání. Druhou možností je využití 

jedné z metod reverzního inženýrství, konkrétně 3D optických scannerů. Ústav automobilního 

a dopravního inženýrství je vybaven optickými scannery TRITOP a ATOS, které umožňují 

velmi přesné určení polohy těchto klíčových bodů zavěšení kol. 

Cílem diplomové práce je pomocí výše uvedených optických scannerů učit polohu 

kinematických bodů zadního víceprvkového zavěšení automobilu. Dalším úkolem je vytvořit 

model zavěšení v multibody systému MSC.ADAMS/Car a následně analyzovat jeho 

kinematické charakteristiky. Tyto výsledné charakteristiky nám pak umožní lépe pochopit 

chování daného zavěšení a získané informace bude možné vyžít při jeho dalším vývoji. 
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1 ZAVĚŠENÍ KOL 
Výraz zavěšení kol znamená způsob přichycení kol k rámu, resp. karoserii vozidla. Musí 

splňovat dvě základní funkce. Tou první je řešit kinematický pohyb kola vzhledem ke 

karoserii, tzn. umožnit svislý relativní pohyb kola vůči karoserii (potřebný z hlediska 

propružení). Dále musí umožnit tzv. vedení kola (eliminace nežádoucích pohybů kola). 

Druhou funkcí je přenos sil a momentů mezi kolem a karoserií, tj. svislých sil (zatížení 

vozidla), podélných sil (hnací a brzdné síly), příčných sil (odstředivé síly) a momentů 

podélných sil (hnací a brzdný moment). Správně navržené zavěšení má velkou zásluhu na 

bezpečnosti a komfortu jízdy. [1] 

Existují dva základní druhy zavěšení kol: 

 závislé zavěšení (reprezentuje jej tuhá náprava) 

 nezávislé zavěšení (ostatní druhy zavěšení) 

Tuhá náprava je nejstarším typem zavěšení kol. V tomto případě jsou obě kola pevně 

spojena (uložena na společném nosníku). Díky pevnému spojení obou kol nedochází při 

propružení ke změně rozchodu. Náprava je však vůči karoserii odpružena jako celek, díky 

čemuž se zvětšují neodpružené hmoty a dochází ke zhoršení jízdních vlastností. Výhodou 

tuhé nápravy je nižší konstrukční náročnost a nižší cena. Také její údržba je jednodušší a 

levnější než v případě nezávislého zavěšení kol. [6]  

 

V případě nezávislého zavěšení kol je každé kolo zavěšeno na karoserii zvlášť a pohyby 

pravého a levého kola nejsou na sebe přímo vázány (jako je tomu u tuhé nápravy), ale jen 

nepřímo přes karoserii. Toto řešení umožňuje citelné snížení neodpružených hmot, jelikož je 

pohon nápravy (rozvodovka s diferenciálem) upevněn na karoserii. [1] 

 

1.1 DRUHY ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ 

Jelikož se diplomová práce věnuje analýze zavěšení zadních kol, je vhodné uvést, jaké 

druhy zavěšení se v současnosti u osobních automobilů používají. V této kapitole budou 

Obr. 1.1 Závislé zavěšení (vlevo), nezávislé zavěšení (vpravo) [6] 



BRNO 2013 

 

 

12 
 

ZAVĚŠENÍ KOL 

 
uvedena jednotlivá konstrukční řešení, jejich výhody a nevýhody oproti ostatním druhům, a 

také konkrétní příklady užití u různých automobilů. 

Druhy nezávislého zavěšení zadních kol: 

 lichoběžníkové zavěšení 

 zavěšení typu MacPherson 

 kyvadlová úhlová náprava 

 kliková náprava, resp. spřažená kliková náprava 

 víceprvkové zavěšení 

 

1.1.1 LICHOBĚŽNÍKOVÉ ZAVĚŠENÍ 

Lichoběžníkové zavěšení je tvořeno horním a dolním, obvykle trojúhelníkovým 

ramenem, přičemž horní rameno bývá kratší. Při pohledu zepředu tvoří ramena spolu s těhlicí 

lichoběžník, odtud tedy název lichoběžníkové zavěšení. 

Při propružení dochází u lichoběžníkového zavěšení ke změně sbíhavosti, odklonu i 

změně rozchodu kol. Tyto změny jsou nežádoucí a mají samozřejmě vliv na jízdní vlastnosti 

vozidla. Vhodnou volbou polohy a délky ramen však lze tyto nežádoucí změny eliminovat.[7] 

V případě, že leží okamžitý střed klopení kola P daleko od kola, pak při propružení 

vznikají jen malé změny odklonu a rozchodu kol, což má příznivý vliv na jízdní vlastnosti 

automobilu. Poloha středu klopení karoserie S plyne ze vzájemného sklonu příčných ramen 

(obr. 1.2). Pro zvláštní případ rovnoběžných ramen leží střed klopení kola P v nekonečnu a 

střed klopení karoserie S leží v rovině vozovky. Při malých propruženích kola se odklon 

nemění vůbec a rozchod pouze nepatrně (toto platí pouze pro stejně dlouhá ramena). Naopak 

při naklopení karoserie dochází vždy ke změně odklonu kol. [1] 

V uložení ramen musí být zachycovány dvojice sil, proto jsou pro každé rameno 

potřeba dvě úložná místa. Z tohoto důvodu se používají trojúhelníková ramena. Jelikož leží 

Obr. 1.2 Poloha středu klopení kola P a karoserie S lichoběžníkového zavěšení [7] 
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dolní rameno blíže k působišti sil, je silněji zatěžováno než rameno horní, a musí být tedy 

robustnější. [7] 

Mezi výhody lichoběžníkového zavěšení patří zejména jeho nízká stavba (v porovnání 

s MacPherson), zabírá také méně místa než tuhá náprava a především umožňuje velké 

možnosti v nastavení geometrie kol, což zaručuje dobré jízdní vlastnosti. Nevýhodou je snad 

jen nákladnější konstrukce, a proto se používá na zadních, ale i předních nápravách dražších 

automobilů. 

  

1.1.2 ZAVĚŠENÍ TYPU MACPHERSON  

Zavěšení typu MacPherson je odvozeno od lichoběžníkového zavěšení, přičemž horní 

rameno je nahrazeno posuvným vedením. To má oproti lichoběžníkovému zavěšení výhodu 

v zisku většího prostoru (např. pro uložení motoru nebo možnost většího zavazadlového 

prostoru). Dolní rameno bývá opět trojúhelníkové. Je-li zavěšení MacPherson použito na 

přední nápravě, natáčí se kolo při řídicích pohybech kolem obou ložisek teleskopické vzpěry 

(obr. 1.4). Úsečka AB pak tvoří rejdovou osu. Na obr. 1.4 jsou rovněž znázorněny okamžité 

středy klopení kola P a karoserie S. Oba středy klopení leží vždy nad rovinou vozovky. Při 

propružení nápravy a naklápění karoserie mění kolo hodnotu odklonu. Tato změna vytváří 

gyroskopický moment, který způsobuje kmitání volantu a neklid řízení. Kmitání řízení vzniká 

především tehdy, je-li ústrojí buzeno frekvencí blízkou jeho vlastní. [9] 

 Vedení ve vzpěře je konstruováno jako hydraulický tlumič. Takové řešení vyžaduje 

mnohem tužší a pevnější konstrukci tlumiče. Pístnice je kvůli většímu příčnému zatížení 

mnohem silnější než u jiných druhů zavěšení. K zamezení nežádoucího tření píst-válec a 

pístnice-vedení se často vinutá pružina ukládá šikmo nebo bývá horní ložisko uloženo do 

měkkého pryžového lůžka. [9] 

Obr. 1.3 Přední, resp. zadní lichoběžníkové zavěšení vozu Honda S2000 [8] 
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Zavěšení typu MacPherson se v menší míře používá i pro zadní nápravy osobních 

automobilů. Na rozdíl od předních náprav odpadne horní axiální valivé ložisko (neřízená 

kola); příčná ramena mohou být velmi dlouhá, čímž se dosáhne menší změny sbíhavosti a 

odklonu. Zavazadlový prostor může být posazen nízko a může být rozšířen. Tvrdostí pryže a 

odpovídající vzdáleností bodů upevnění příčných tyčí na nosnících kol (body 6 a 14 na obr. 

1.5) lze ovlivňovat elastické samořízení. [1] 

Výhody vzpěry MacPherson jsou v malých neodpružených hmotách a relativní 

konstrukční jednoduchosti. 

  

Obr. 1.4 Poloha rejdové osy AB, středu klopení kola P a karoserie S zavěšení MacPherson [9] 

Obr 1.5 Zadní zavěšení typu MacPherson vozu Lancia Delta [1] 
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1.1.3 KYVADLOVÁ ÚHLOVÁ NÁPRAVA 

Tento typ nápravy se používá výhradně jako náprava zadní hnací nebo hnaná. Osa 

kývání ramene je v půdorysu (a většinou i v nárysu) šikmá; někdy se používá výraz „šikmý 

závěs“. 

 Při propružení kyvadlové úhlové nápravy vzniká změna odklonu a rozchodu kol, a 

proto musí být u poháněných náprav zajištěno vyrovnávání délky hnacích hřídelů. [1] 

Úhly α, resp. β mají vliv na polohu středu klopení a také ovlivňují změnu sbíhavosti a 

odklonu kol (obr. 1.6). Z hlediska elastokinematiky má tento druh nápravy sklony k 

přetáčivosti. 

 

Obr. 1.6 Geometrie šikmého závěsu [1] 

Obr. 1.7 Zadní náprava vozu BMW řady 3 [10] 
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1.1.4 KLIKOVÁ NÁPRAVA 

Kliková náprava má podélná ramena s příčnou osou kývání. V současnosti se tento typ 

zavěšení kol používá nejčastěji pro nepoháněné zadní nápravy. Mezi výhody tohoto systému 

patří prostorová nenáročnost a konstrukční jednoduchost. Díly nápravy nezúžují podlahu 

zadní části vozu, a proto může být podlaha zavazadlového prostoru velmi nízko. Toto řešení 

je vhodné zejména pro automobily typu kombi. [11] 

Až na výjimky je uložení ramen realizováno pomocí pryžových ložisek. S ohledem na 

minimalizaci relativních pohybů ramen vůči karoserii, minimalizaci přenosu vibrací a hluku, 

je dobré velikost sil v uložení nápravy snížit vhodným konstrukčním opatřením. Vozidlové 

pružiny by měly být co nejblíže k dotykovému bodu kola s vozovkou (a=b); tím se snižuje 

svislé namáhání ložisek. Dále zvětšením vzdálenosti ložisek c se sníží vodorovné zatížení 

ložisek (obr. 1.8). Střed klopení kola P leží u klikové nápravy v nekonečnu, a proto střed 

klopení karoserie S leží v rovině vozovky. Kliková náprava má tedy v porovnání 

s kyvadlovou úhlovou nápravou nevýhodu ve zvětšeném klopení karoserie v zatáčce. [1] 

Na obr. 1.9 je vidět zadní náprava vozu Renault 9, kde je k jejímu odpružení použito torzních 

Obr. 1.8 Schéma klikové nápravy [11] 

Obr. 1.9 Odpružení klikové nápravy pomocí torzních tyčí [1] 
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tyčí. Z výše uvedeného uspořádání se postupem času vyvinula nová náprava, u které torzní 

tyče nahradil torzní propojovací prvek. 

 

1.1.5 SPŘAŽENÁ KLIKOVÁ NÁPRAVA 

Spřažená kliková náprava nebo také kliková náprava s torzním propojovacím prvkem 

je z kinematického hlediska přechodem mezi klikovou nápravou (nezávislým zavěšením) a 

tuhou nápravou (závislé zavěšení). Obě podélná ramena jsou navzájem spojena ohybově 

tuhou příčkou, která je však torzně měkká a slouží jako příčný stabilizátor. Při stejnoběžném 

propružení kol vznikne jen mírná změna odklonu, což je podmíněno tuhostí. Jiné je to při 

protiběžném propružení, to již dochází k výrazné změně odklonu. Zvláštností je, že okamžité 

osy otáčení jsou při stejnoběžném a protiběžném propružení rozdílné. [1] 

Spojovacím prvkem je většinou otevřený U-profil, který se při stejnoběžném 

propružení nedeformuje. Naopak při protiběžném propružení je příčka zkrutně namáhána, a 

tím nahrazuje funkci příčného stabilizátoru. Pokud by byla příčka posunuta do středů kol, pak 

by takové provedení získalo vlastnosti tuhé nápravy. [6] 

Mezi výhody spřažené klikové nápravy patří zejména malý potřebný prostor, 

jednoduchá montáž i demontáž, nízká cena, velmi málo konstrukčních dílů a s tím související 

nízké neodpružené hmoty. Dále je to malá změna sbíhavosti, odklonu a rozchodu kol; vhodná 

poloha středu klonění nápravy zmenšuje zvedání zádě při brzdění (tzv. anti-lift efekt). 

V porovnání s výhodami je nevýhod této nápravy relativně málo. Nelze ji použít jako 

poháněnou nápravu, vlivem bočních sil má tendenci k přetáčivosti. Dále se vyskytuje torzní a 

Obr. 1.10 Schéma spřažené klikové nápravy [11] 
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smykové napětí v příčném nosníku; vysoké namáhání svarových spojů a z tohoto důvodu je 

omezeno přípustné zatížení zadní nápravy. [1] 

Z výše uvedeného je patrné, že výhody spřažené klikové nápravy jednoznačně 

převyšují její nevýhody, a proto je tohle řešení v posledních letech velmi často používáno u 

automobilů nižší (někdy i střední) třídy. Dalším aspektem je cena, kdy spřažená kliková 

náprava je oproti víceprvkovému zavěšení levnější přibližně o 250 euro (informace pochází 

z roku 2012 od zdroje z koncernu Volkswagen). Právě víceprvkovému zavěšení bude 

věnována následující kapitola. 

  

1.1.6 VÍCEPRVKOVÉ ZAVĚŠENÍ 

Víceprvkové zavěšení je nejmodernějším a nejkomplexnějším druhem zavěšení kol. Je 

relativně nové, poprvé se objevilo u automobilů v průběhu osmdesátých let minulého století. 

Může být použito jak pro zavěšení předních, tak i zadních kol; v obou případech mohou být 

kola hnaná nebo hnací. Nejčastěji se však vyskytuje jako zavěšení zadních nehnaných kol, což 

je i případ, na kterém je řešena tato diplomová práce. 

Víceprvkové zavěšení je odvozeno od lichoběžníkového; je realizováno pomocí 

několika ramen (tyčí nebo trojúhelníkových ramen). Existuje velké množství variant. 

Z konstrukčního hlediska se musí vyskytovat nejméně tři oddělená ramena, která mohou být 

různě uspořádána. V praxi se nejčastěji setkáme se čtyřprvkovým, případně pětiprvkovým 

zavěšením. Jednotlivá ramena jsou připojena ke karoserii, resp. na těhlici buď pomocí 

kulového kloubu, nebo pryžového pouzdra (uložení). [13] 

Díky vzájemné nezávislosti všech ramen zavěšení může být dosaženo optimálního 

kinematického pohybu kola. Počtem ramen a jejich polohou lze docílit vysoké přesnosti 

vedení kola, viz obr. 1.12. 

Obr. 1.11 Zadní spřažená kliková náprava vozu Honda CR-Z [12] 
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Mnoho moderních vozidel vyšších tříd je vybaveno víceprvkovým zavěšením. 

Hlavním důvodem pro použití tohoto typu zavěšení je skutečnost, že konstruktéři automobilů 

musí konkurovat velkým prostorem uvnitř karoserie. Automobil se lépe prodává, jestliže 

nabídne více prostoru pro zavazadla a motor. Nedostatek prostoru, který je zavěšení 

poskytnut, klade na jeho konstrukci vysoké nároky; jedná se zejména o dobrou ovladatelnost, 

komfort a nízkou hladinu hluku. Dobře navržené víceprvkové zavěšení tyto požadavky 

splňuje. Na druhou stranu se jedná o jedno z nejdražších řešení vůbec. Z tohoto důvodu jsou 

automobily nižších tříd vybaveny konvenčním řešením, jako je již výše uvedená spřažená 

kliková náprava, resp. použití vzpěry MacPherson pro zavěšení předních kol. 

Mezi výhody víceprvkového zavěšení tedy patří: 

 velká volnost v návrhu kinematiky 

 vysoká podélná i příčná tuhost 

 nízké neodpružené hmoty 

 rozsáhlé možnosti v nastavení geometrie 

 velká volnost v návrhu brzdového systému 

Nevýhody: 

 složitá konstrukce 

 velké množství konstrukčních dílů 

 vyšší cena zavěšení a dražší údržba 

 rozsáhlé možnosti v nastavení geometrie 

 

Víceprvkové zadní zavěšení vozu BMW řady 1 je uvedeno na obr. 1.13. Konstrukce 

zaručuje precizní vedení kol a umožňuje vyladění podvozku, které zdůrazňuje dynamický 

charakter tohoto automobilu, aniž by byl zanedbán jízdní komfort. [14] 

Na obr. 1.14 je zobrazeno zadní víceprvkové zavěšení vozu Porsche Cayenne, které se 

skládá z podélných a příčných ramen. Ta jsou uložena v tuhé samostatné nápravnici. Toto 

konstrukční řešení usnadňuje montáž nápravy do vozidla a zároveň zvyšuje tuhost zavěšení. 

Obr. 1.12 Vliv počtu ramen na kinematiku (přesnost vedení kola) víceprvkového zavěšení [13] 
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Obr. 1.13 Víceprvkové zadní zavěšení vozu BMW řady 1 [13] 

Diplomová práce se zabývá analýzou čtyřprvkového zavěšení zadních kol, které bylo 

vyvinuto koncernem Volkswagen. Toto zavěšení charakterizuje velmi dobrá kinematika. To 

zajišťuje špičkové jízdní vlastnosti, což je dáno oddělením podélných a příčných sil, 

přenášených od kol dále do struktury vozu (obr. 1.15). Zavěšení je navrženo tak, aby bylo 

velmi tuhé v příčném směru (zlepšení stability jízdy při průjezdu zatáčkou), a relativně 

poddajné v podélném směru (vyšší cestovní komfort). Čtyřprvkové zavěšení se skládá 

z těhlice, jednoho podélného ramena, zadního příčného ramena, horního a dolního příčného 

ramena. Odděleně uložené vinuté pružiny a tlumiče poskytují příslušnou oporu ve svislém 

směru. Dvouplášťové tlumiče jsou uchyceny co nejblíže ke kolům. Díky tomu jen minimálně 

omezují velikost zavazadlového prostoru. Naklánění vozidla při průjezdu zatáčkou snižuje 

Obr. 1.14 Zadní víceprvkové zavěšení vozu Porsche Cayenne [14] 
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trubkový zkrutný stabilizátor, který je přichycen pomocí velmi tuhých pryžových pouzder 

(obr. 1.16). [1] 

 

Obr. 1.15 Způsob zachycení boční síly (oranžová 

barva) a podélné síly (modrá barva) [15] 

Obr. 1.16 Víceprvková zadní náprava vozu Škoda Yeti [16] 
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2 MĚŘENÍ KINEMATICKÝCH BODŮ ZAVĚŠENÍ 
Jedním z hlavních úkolů bylo určení polohy kinematických bodů zavěšení zadních kol 

vozidla Škoda Yeti (obr. 2.1) s pohonem předních kol. Poloha těchto bodů byla měřena 

pomocí optických scannerů TRITOP a ATOS. Ze zkušeností, které byly na Ústavu 

automobilního a dopravního inženýrství získány z minulých měření jiných druhů zavěšení 

kol, vyplývá, že nejefektivnější metodou je kombinace uvedených systémů. Hlavním 

přínosem této kombinace je zvýšení celkové přesnosti měření.  

Nejprve je prostřednictvím systému TRITOP zjištěna poloha jednotlivých dílů zavěšení 

(ramena, těhlice) v prostoru a také je stanoven jednotný souřadný systém vozidla. Tato data 

jsou následně převedena do systému ATOS, který je schopen přiřadit polohu skenovaných 

dílů k již stanovenému souřadnému systému. Výstupem z ATOSu jsou naskenované plochy 

ramen především v místě uchycení na rám vozidla, resp. na těhlici. Nakonec jsou v programu 

GOM Inspect těmito plochami proložena tzv. primitiva, pomocí nichž jsou získány 

požadované souřadnice kinematických bodů zavěšení kol. Ty byly poté využity při tvorbě 

modelu zavěšení kol v další části diplomové práce. 

 

2.1 SYSTÉM TRITOP 

TRITOP je přenosný optický měřící systém určený k přesnému bezkontaktnímu měření 

polohy diskrétních bodů, kontrastních čar (prostřihů, ostřihových hran plechu, nakreslených 

čar na objektu) a viditelných značek na měřeném objektu. Tato mobilní technologie nabízí 

efektivní měření pro aplikace kontroly kvality, deformačních analýz a digitalizace. 

Proces měření je založen na principech fotogrammetrie. Měřený objekt je označen 

optickými body (samolepícími, magnetickými nebo speciálními adaptéry). Připravený objekt 

je snímán digitálním fotoaparátem z různých pozic v prostoru. Na základě digitálních snímků 

Obr. 2.1 Vůz Škoda Yeti [18] 
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systém TRITOP vypočítá pozice fotoaparátu při jednotlivých snímcích a 3D souřadnice 

měřených bodů na objektu. Dále systém umožňuje zobrazení 3D souřadnic měřených bodů, 

pozic fotoaparátu a přesnosti měření. Následně mohou být měřené body exportovány ve 

standardních formátech (VDA, ASCII, IGS) nebo použity v systému ATOS (formát STL). 

Pomocí systému TRITOP lze měřit objekty o velikosti od 0,1 do 10 metrů. Přesnost systému 

se pohybuje v rozmezí od 0,02 do 0,1 mm, v závislosti na velikosti měřeného objektu. [17] 

Hlavní hardwarové a softwarové komponenty (převzato z [19]) 

 Digitální fotoaparát s vysokým rozlišením s vyměnitelným objektivem se stálou 

ohniskovou vzdáleností 

 Paměťové medium (PCMCIA) pro přenos dat z fotoaparátu do počítače 

 Blesk pro optimální nasvícení měřeného objektu 

 Kódované referenční body; každý kódovaný referenční bod má své identifikační číslo 

a systém TRITOP jej automaticky rozpozná a využije pro výpočet polohy fotoaparátu 

 Nekódované referenční body k získání prostorových souřadnic důležitých součástí 

měřeného objektu 

 Certifikované kalibrační tyče pro určení měřítka výsledku měření. Tyto kalibrační tyče 

mají na svém povrchu kódované referenční body s velmi přesně určenou vzájemnou 

vzdáleností. Kalibrační tyče systém TRITOP využije pro určení vzdálenosti 

jednotlivých kódovaných i nekódovaných referenčních bodů. 

 Vysoce výkonný počítač 

 Aplikační software pro analýzu a vyhodnocení sad snímků 

 

Základní požadavky pro práci se systémem TRITOP (převzato z [19]) 

Aby byl aplikační software systému TRITOP schopen spolehlivě a přesně určit 

souřadnice referenčních bodů, musí být dodrženy následující požadavky: 

Obr. 2.2 Kompletní systém TRITOP [17] 
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 Na každém snímku musí být vidět nejméně 5 kódovaných referenčních bodů. Systém 

TRITOP vyžaduje minimálně tento počet bodů pro určení polohy fotoaparátu. Proto 

je vhodné umístit na měřený objekt co nejvíce kódovaných referenčních bodů tak, aby 

byla tato podmínka splněna. Tyto body umisťujeme na viditelná místa přímo na 

objektu a v okolí objektu. 

 Aby došlo k identifikaci referenčního bodu, musí mít tento bod na snímku minimální 

průměr 10 pixelů. Nejčastěji má referenční bod na snímku tvar elipsy; tato elipsa musí 

mít minimální průměr výše uvedených 10 pixelů. 

 Při vytváření snímků nesmíme referenční body přeexponovat ani podexponovat. 

TRITOP identifikuje referenční body přesně, jestliže je přechod mezi jednotlivými 

úrovněmi šedé ostrý. 

 Nekódovaný referenční bod musí být viditelný nejméně na 3 snímcích; jedině tak 

může systém TRITOP automaticky určit přesné prostorové souřadnice bodu. Je-li bod 

vidět na více snímcích, tak je jeho poloha určena přesněji. 

 Při snímání sad snímků nesmíme měnit nastavení fotoaparátu (nastavení světelné 

clony, citlivosti a zaostření). 

 Z centrální pozice vyfotografujeme 4 kalibrační snímky pootočené okolo optické osy 

o 90°. 

 Sada snímků se skládá z mnoha překrývajících se snímků. Snímky se vytvářejí rotací 

okolo optické osy ve směru hodinových ručiček. Pravidlem je, že na každém 

následujícím snímku by měla být vidět část snímku předchozího (obr. 2.3). 

 Tato technika zaznamenávání snímků je vyžadována proto, aby bylo možné sloučit 

pravou a levou stranu, resp. přední a zadní stranu tak, abychom se vyhnuli hromadění 

chyb. 

 Je také nutné definovat parametry použité kalibrační tyče, resp. tyčí a kódovaných 

referenčních bodů v aplikačním softwaru systému TRITOP. 

Nejdůležitějším faktorem při měření je viditelnost kódovaných a nekódovaných referenčních 

bodů. Těchto bodů by mělo být na snímcích viditelných co nejvíce tak, aby bylo možné 

Obr. 2.3 Pohyb fotoaparátu při měření 3D objektu [19] 
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důležité referenční body, které jsou na jednom snímku špatně viditelné, vyhledat na jiných 

snímcích, a tak určit jejich polohu. Jestliže výše uvedené požadavky nejsou splněny, může 

dojít ke snížení přesnosti měření. U některých snímků nemohou být správně určeny referenční 

body, případně je jich tam málo. To způsobí, že tento snímek nebude využit pro výpočet. 

 

2.1.1 PŘÍPRAVA VOZIDLA NA MĚŘENÍ 

Před samotným určením polohy jednotlivých dílů zavěšení zadních kol vozidla bylo 

nutné zajistit zavěšení proti nežádoucímu pohybu a ustavit tzv. provozní polohu zavěšení. 

Tento úkon bylo nutné vykonat zejména proto, aby bylo možné převést výsledky ze 

skenování jednotlivých demontovaných dílů (ramen, těhlice atd.) do jednotného souřadného 

systému vozidla. 

Zajištění zavěšení proti pohybu se provedlo tak, že se celé vozidlo zvedlo montážním 

zvedákem, a pro lepší přístup se z něj demontovala zadní kola. Poté se pomocí speciálního 

přípravku zajistily obě zadní vinuté pružiny proti pohybu, nejprve do obecné polohy (horní 

část přípravku byla přichycena k hornímu uložení pružiny, spodní část pak k zadnímu 

příčnému ramenu, viz obr. 2.4). 

Proběhla zpětná montáž zadních kol a vozidlo se spustilo na vozovku. Potom bylo 

nutné změřit provozní výšku. Jedná se o vzdálenost od vozovky po hranu podběhu zadní 

nápravy. Původní požadavek na tuto vzdálenost byl 726 mm, čehož se ale regulací pomocí 

namontovaného přípravku nepodařilo dosáhnout (neměl potřebnou délku). Po konzultaci 

s vedoucím diplomové práce byla zvolena vzdálenost 750 mm na obou zadních kolech; 

vozidlo mělo tedy mírně větší provozní výšku než bylo původně zamýšleno. Nakonec se vůz 

pro lepší přístup ke komponentům zavěšení a pro snadnější měření opět zvedl zvedákem do 

přijatelné výšky a demontovala se zadní kola. 

Obr. 2.4 Zajištění zavěšení proti nežádoucímu pohybu 
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Dalším krokem bylo umístění kódovaných a nekódovaných referenčních bodů na 

exponované díly zavěšení kol i do jejich těsné blízkosti (obr. 2.5).  

Jelikož bylo měřeno celé zadní zavěšení (pravého i levého kola), pro hladší přechod 

mezi jednotlivými snímky se referenční body umístily také na zadní nárazník (obr. 2.6). 

Nakonec se na vhodná místa umístily kalibrační tyče a pro lepší viditelnost horního a 

dolního příčného ramena byly demontovány zadní tlumiče. Vůz tak byl připravený na měření. 

 

Obr. 2.5 Příprava vozu na měření 

Obr. 2.6 Zadní nárazník osazený referenčními body 
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2.1.2 PRŮBĚH MĚŘENÍ 

Po nastavení parametrů fotoaparátu, které byly pro dané světelné podmínky 

nejvhodnější, započalo samotné měření. Nejprve se zhotovily čtyři kalibrační snímky 

pootočené o 90° z takové pozice, ze které bylo vidět co nejvíce kódovaných referenčních 

bodů. Poté již proběhlo fotografování vozidla ve třech výškových úrovních podle postupu 

zmíněného v kapitole 2.1. 

Po vyhodnocení prvního měření se bohužel ukázalo, že se nepodařilo zachytit 

referenční body na dolním příčném rameni. Proto bylo nutné uvolnit uchycení ramena 

k těhlici a svěsit jej do vertikální polohy tak, aby se podařilo při dalším pokusu zachytit jeho 

pozici (obr. 2.7). To vše za předpokladu, že se celé zavěšení „nepohne“, aby bylo možné 

zjistit polohu daného kinematického bodu přímo na těhlici. Z toho důvodu bylo na těhlici 

doplněno několik nekódovaných referenčních bodů. Nakonec se umístily tyto body také na 

středy nábojů obou zadních kol (nutné pro pozdější stanovení souřadného systému vozidla a 

také pro určení souřadnic středů kol) a proběhlo další, již úspěšné měření. 

Pro stanovení souřadného systému vozidla je potřeba získat rovinu vozovky. Bylo tedy 

nutné na podlahu v okolí zadní části vozidla rozmístit nekódované referenční body (viz obr. 

2.8) a provést nové měření; tentokrát ve čtyřech výškových úrovních. Při pořizování snímků 

musela být vidět i část vozidla s referenčními body, aby bylo možné při zpracování výsledků 

měření oba projekty propojit. 

Obr. 2.7 Pohled na svěšená dolní příčná ramena 
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2.1.3 ZPRACOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH DAT 

V aplikačním softwaru byly nejprve vytvořeny dva projekty. Do prvního se načetla 

data z měření zavěšení kol, do druhého pak data z měření roviny vozovky. Po ukončení 

výpočtu se převedou referenční body ze snímků do 3D modelu, kde vytvoří tzv. mračno bodů. 

Systém TRITOP přidělí tomuto modelu obecný souřadný systém, který bude nutné později 

transformovat tak, aby odpovídal jednotnému souřadnému systému vozidla. 

Velmi důležitým úkolem je v této fázi kontrola přesnosti jednotlivých snímků, resp. 

referenčních bodů. Pokud se u nějakého snímku vyskytne vyšší odchylka než 0,1 pixelu, je 

nutné referenční body s vysokou odchylkou z daného snímku vymazat (viz obr. 2.9). Je totiž 

kladen důraz na co nejvyšší přesnost měření a vysoké odchylky u jednotlivých bodů tuto 

přesnost snižují. Na druhou stranu se musí dát pozor na to, aby nebyly vymazány některé 

důležité body, které jsou potřeba např. pro stanovení souřadného systému vozidla, případně 

pro identifikaci jednotlivých dílů zavěšení v sytému ATOS. 

Příznivým zjištěním je, že se odchylky u jednotlivých snímků pohybovaly hluboko 

pod hodnotou 0,1 pixelu. Výsledná odchylka u celého projektu má hodnotu 0,04 pixelu. 

Pokud se vezme v úvahu to, že byl měřený objekt relativně velký, lze považovat celé měření 

pomocí systému TRITOP za velmi přesné. 

Obr. 2.8 Měření roviny vozovky 
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2.1.4 STANOVENÍ SOUŘADNÉHO SYSTÉMU VOZIDLA 

Posledním úkolem v rámci systému TRITOP bylo stanovení souřadného systému 

vozidla. To se provedlo tzv. 3-2-1 transformací (viz obr. 2.10). Ještě před tímto úkonem však 

bylo nutné sloučit oba projekty (měření vozidla a měření roviny vozovky, kde každý měl jiný 

souřadný systém) do jednoho. Po sloučení vznikl nový projekt, ve kterém byly referenční 

body z obou původních projektů, ale už jen jeden obecný souřadný systém. Ten se poté 

transformoval, viz níže. 

Transformace souřadného systému vozidla proběhla tak, že se nejprve vybraly tři 

nekódované referenční body ležící na vozovce. Tím byla určena rovina z. Poté se vybraly dva 

referenční body, které byly umístěny na středy nábojů zadních kol; tak vznikla rovina y. 

Nakonec se uprostřed mezi těmito dvěma referenčními body vytvořil bod, jehož vybráním 

vznikla rovina x.  

Dokončený projekt bylo nutné z aplikačního softwaru TRITOP vyexportovat ve formě 

datového souboru (.ref), jenž obsahoval transformovaný souřadný systém vozidla a 

souřadnice nekódovaných referenčních bodů. Tento soubor bude později načten v systému 

ATOS, kde bude probíhat skenování jednotlivých dílů zavěšení kol. Systém TRITOP zde 

velmi dobře posloužil při stanovení polohy dílů zavěšení v prostoru pomocí nasnímání 

referenčních bodů, které byly na jednotlivých dílech nalepeny. Snímání tak velkého objektu 

pouze systémem ATOS by totiž vyžadovalo velkou pracnost a množství času, protože by se 

muselo skenování všech komponent vztáhnout pouze k jedinému souřadnému systému. 

Obr. 2.9 Zpracování naměřených dat 
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2.2 SYSTÉM ATOS  

Systém ATOS (Advanced TOpometric Sensor) je mobilní bezdotykový optický 3D 

scanner určený pro nejrůznější aplikace. Nejširší využití systému je v oblastech CAD, CAM a 

FEM, kde je vyžadováno měření reálných objektů a jejich následné srovnání s teoretickým 

modelem. Systém ATOS umožňuje velmi rychlé měření objektu s vysokým rozlišením (až 

několik milionů bodů na jeden záběr). 

Hlavní hardwarové a softwarové komponenty (převzato z [20]) 

 Snímací hlava se dvěma CCD kamerami a vyměnitelným projektorem 

 Stativ pro bezpečné a stabilní uchycení snímací hlavy 

 Řídicí jednotka pro napájení a ovládání snímací hlavy jakož i PC rozhraní 

 Velmi výkonný počítač 

 Aplikační software systému ATOS 

 

Proces měření (převzato z [21]) 

 Pokud je povrh měřeného objektu lesklý nebo má tmavou barvu, je nutné na něj před 

měřením nanést zmatňující bílý nástřik 

Obr. 2.10 Transformace souřadného systému vozidla 



BRNO 2013 

 

 

31 
 

MĚŘENÍ KINEMATICKÝCH BODŮ ZAVĚŠENÍ 

 
 Měřený objekt se umístí do libovolné pozice před snímací hlavu 

 Samotný proces měření je založen na principech optické triangulace, fotogrammetrii a 

metody Fringe Projection 

 Na povrch objektu jsou promítány pruhy světla, které jsou snímány pomocí dvou 

kamer s CCD čipem 

 Aplikační software z těchto záběrů vypočítá prostorové souřadnice jednotlivých bodů 

 Automatické složení jednotlivých záběrů do jednoho celku je zajištěno referenčními 

body nebo metodou best fit na skenovaný tvar 

 Za účelem naskenování celého objektu lze pohybovat scannerem i měřeným objektem 

Výstupem z digitalizace může být optimalizovaná polygonální síť (STL), mrak bodů, řezy 

nebo barevná mapa odchylek od CAD modelu. Také je možné získat protokol o měření nebo 

naměřená data exportovat do prohlížeče GOM Inspect. 

Oblast využití digitalizovaných dat je velmi široká; nejčastěji se nabízí uplatnění 

v reverzním inženýrství, rychlé výrobě prototypů (Rapid Prototyping) nebo při kontrole 

kvality. Rovněž lze systém ATOS využít v prostředcích virtuální reality, případně při různých 

simulacích. [21] 

 

 

Obr. 2.11 Kompletní systém ATOS včetně měřeného objektu 
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2.2.1 PŘÍPRAVA NA SKENOVÁNÍ 

Před samotným skenováním ploch potřebných k určení kinematických bodů zavěšení 

bylo nutné provést některé přípravné kroky. Jelikož měření probíhalo na jednotlivých 

ramenech, resp. těhlici, bylo nutné zavěšení postupně demontovat. Bylo také potřeba 

rozhodnout se, která strana zavěšení bude demontována. Rozhodnutí padlo na zavěšení levého 

zadního kola, protože právě tato strana vykazovala menší odchylky při měření systémem 

TRITOP. Souřadnice kinematických bodů zavěšení pravého zadního kola se poté přiřadí 

symetricky podle podélné osy vozidla. 

 Demontované díly bylo nutné nejprve odmastit a poté provést nástřik snímaných ploch 

pomocí bílého křídového spreje. Abychom byli schopni určit osy šroubů, kterými jsou ramena 

přichycena na rám, resp. na těhlici, bylo potřeba do pryžových lůžek jednotlivých ramen 

vložit klasické válcové vrtáky o vhodném průměru (viz obr. 2.12). Vrtáky se zajistily proti 

nežádoucímu pohybu lepicí páskou a rovněž byly pokryty zmatňujícím nástřikem. Tímto 

způsobem se připravilo na skenování horní a dolní příčné rameno a také zadní příčné rameno.    

Mírné odlišným způsobem proběhla příprava podélného ramena. Protože se nepodařilo 

demontovat konzolu, pomocí níž je rameno uchyceno přímo na karoserii, použila se pro 

určení osy šroubu nástrčná hlavice velikosti 18 mm nasazená na hlavu šroubu (viz obr. 2.13). 

Naproti tomu je podélné rameno na těhlici uchyceno pevně pomocí dvou šroubů. Zde tedy 

stačilo pouze nanést zmatňující nástřik v okolí obou děr pro šrouby. 

Obr. 2.12 Detail ramena připraveného na skenování 
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Protože nebylo možné získat souřadnici kinematického bodu zavěšení dolní příčné 

rameno – těhlice  přímo na rameni, provedlo se toto měření na těhlici. Těhlice byla skenována 

včetně náboje kola a brzdového kotouče. Jak už bylo zmíněno v kapitole 2.1.2, z nasnímaného 

středu náboje kola se určil střed kola. Rovina kola se poté určila z nasnímané dosedací plochy 

na brzdovém kotouči, a proto bylo potřeba tyto plochy náležitě upravit (viz obr. 2.14).   

 

Obr. 2.14 Dosedací plocha kola připravená na skenování 

Obr. 2.13 Podélné rameno 



BRNO 2013 

 

 

34 
 

MĚŘENÍ KINEMATICKÝCH BODŮ ZAVĚŠENÍ 

 
I když to pro potřeby diplomové práce nebylo nutné, připravilo na skenování zadní 

příčné rameno tak, aby z něj bylo možné určit střed dolního uložení pružiny. Jak je vidět na 

obr. 2.15, spodní strana ramena byla v místě uložení pružiny přelepena lepicí páskou a do 

pomyslného středu uložení byl nalepen nekódovaný referenční bod; střed uložení byl určen 

pomocí mechanického měřidla. 

 

2.2.2 SKENOVÁNÍ PLOCH 

Před samotným skenováním bylo nutné v aplikačním softwaru systému ATOS vytvořit 

nový projekt. Do tohoto projektu se poté importovala data získaná pomocí systému TRITOP. 

Jednalo se o souřadnice nekódovaných referenčních bodů (tzv. mračno bodů) nalepených na 

jednotlivých dílech zavěšení kol, a také souřadný systém vozidla (obr. 2.16). Díky 

referenčním bodům byl systém ATOS schopen správně přiřadit naskenované plochy 

vzhledem k souřadnému systému vozidla. 

Dalším velmi důležitým krokem byla kalibrace systému, která se prováděla před 

každým měřením, a pokud to bylo žádoucí, tak i v průběhu měření. Cílem kalibrace bylo 

dosažení co nejvyšší přesnosti naměřených dat. Pro kalibraci slouží kalibrační desky, které 

jsou odlišné pro jednotlivé kombinace kamer a projektoru. Vzhledem k velikosti měřených 

objektů byly zvoleny kamery s ohniskovou vzdáleností 17 mm (úhel, který kamery svírají, je 

30°) a projektor s ohniskovou vzdáleností 35 mm. Této kombinaci odpovídá kalibrační deska 

o rozměrech 200 x 160 mm (obr. 2.17). Je vhodné upravit světelnou citlivost odpovídající 

podmínkám v místě, kde skenování probíhá, a také zaostřit obě kamery. Samotná kalibrace 

probíhá podle pokynů na monitoru počítače. O tom, jak byla kalibrace přesná, informovala 

kalibrační odchylka. Ta se pohybovala v rozmezí od 0,024 do 0,030 pixelu. 

Obr. 2.15 Zadní příčné rameno připravené na skenování 
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Obr. 2.17 Kalibrační deska 

Obr. 2.16 Zobrazení referenční bodů a souřadného systému vozidla v systému ATOS 



BRNO 2013 

 

 

36 
 

MĚŘENÍ KINEMATICKÝCH BODŮ ZAVĚŠENÍ 

 
Při vlastním skenování se nejprve ověřilo, zda-li systém ATOS rozpozná referenční 

body na měřeném objektu. Pro první scan je důležité, aby bylo rozpoznáno co nejvíce bodů. 

Každý následující scan musí obsahovat nejméně čtyři body (včetně tří z předchozích měření). 

Čím více bodů je při skenování rozpoznáno, tím je dané měření přesnější.  

Optický scanner ATOS je velmi citlivý na změnu světelných podmínek v průběhu 

skenovaní. Proto bylo potřeba zajistit konstantní podmínky. Před každým jednotlivým 

snímáním povrchu se musely zajistit dvě základní podmínky. Tou první bylo dodržení 

vzdálenosti mezi snímací hlavou a povrchem snímaného objektu; v tomto případě 750 mm. 

Druhou podmínkou bylo optimální nasvícení snímaného povrchu pomocí světla z projektoru. 

Nesmí dojít k přeexponování, ale ani k podexponování skenovaného objektu (světlo 

produkované projektorem lze softwarově regulovat). 

Poté se již spustilo samotné měření spočívající v promítání světelných pruhů na 

povrch objektu, které snímaly přítomné kamery. Po skončení projekce vyhodnotí připojený 

počítač získaná data a provede výpočet polohy referenčních bodů a struktury naskenovaného 

povrchu (obr. 2.18). 

V průběhu skenování se občas stalo, že systém ATOS nerozpoznal některé referenční 

body, a proto bylo potřeba tyto body přiřadit manuálně. V rámci zvýšení přesnosti je také 

možné doplnit měřený objekt o další referenční body. Naopak body, které vykazují příliš 

Obr. 2.18 Naskenovaný povrch včetně aktivních referenčních bodů 
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vysokou odchylku, je vhodné vymazat. Poté, co byly nasnímány všechny požadované plochy, 

se přešlo ke zpracování získaných dat. 

 

2.2.3 ZPRACOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH DAT  

Při zpracování získaných dat nejprve systém ATOS přiřadí jednotlivým plochám 

návaznost a spojí je do jednoho objektu. Poté vyhodnotí celkovou přesnost objektu a zobrazí 

barevnou mapu odchylek (obr. 2.19). Nakonec se výsledná data vyexportovala ve formátu 

STL (optimalizovaná polygonální síť). 

Odchylky u jednotlivých snímků se pohybovaly v rozmezí od 0,01 do 0,06 mm (při 

standardním měření by odchylky neměly být vyšší než 0,1 mm). Tomu odpovídá výsledná 

odchylka celého projektu s hodnotou 0,026 mm. Vzhledem ke stavu a stáří použitého systému 

ATOS lze výše uvedené výsledky považovat za dostatečně přesné. 

V průběhu skenování se ukázalo, že velké rovné plochy se snímají mnohem lépe než 

relativně malé a členité plochy v okolí pryžových pouzder jednotlivých ramen. Skenování 

těchto ploch bylo proto mnohem pracnější a časově náročnější. Někdy se také v průběhu 

skenování vyskytla neočekávaná chyba, a tak se zařízení muselo znovu kalibrovat a část 

měření bylo nutné opakovat. 

Obr. 2.19 Vyhodnocení přesnosti skenovaní (zelená barva odpovídá nejmenším odchylkám) 
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2.3 SOFTWARE GOM INSPECT 

Závěrečným úkonem k určení prostorových souřadnic kinematických bodů zavěšení, 

stejně jako středu a roviny kola, byl import polygonální sítě (formát STL) vytvořené 

v systému ATOS do softwaru GOM Inspect. V jeho prostředí pak došlo ke zpracování 

jednotlivých naskenovaných ploch. K získání souřadnic bodů se použila tzv. primitiva. Jedná 

se o jednoduché geometrické prvky (body, úsečky, kružnice, roviny, válce atd.). 

GOM Inspect je volně dostupný software pro 3D inspekci mraků bodů a zpracování sítě 

umožňující rozměrovou analýzu 3D mraku bodů získaných z optických scannerů, laserových 

scannerů, počítačové tomografie CT a dalších zdrojů. Nabízí širokou škálu nástrojů pro 

komplexní analýzy dílů a sestav. Přesnost vyhodnocovacího softwaru je ověřována srovnáním 

výsledků získaných ze softwaru s referenčními hodnotami. Zajímavou informací je také to, že 

GOM Inspect byl zařazen do třídy s nejmenšími odchylkami (třída 1). [22] 

Z funkcí využívaných softwarem GOM Inspect pro zpracování polygonálních sítí lze 

jmenovat např. import mraku bodů (ASCII, STL), optimalizaci polygonální sítě nebo 

interpolaci děr v polygonální síti. Po dokončení práce lze zpracovaná data exportovat 

v různých formátech. 

 

2.3.1 URČENÍ SOUŘADNIC KINEMATICKÝCH BODŮ ZAVĚŠENÍ KOL 

V softwaru GOM Inspect se vytvořil nový projekt, kdo kterého byla importována data 

ve formátu STL (obr. 2.20).  

Před samotným určením souřadnic pomocí primitiv bylo nutné změřit některé rozměry 

ručně posuvným měřidlem. Jednalo se především o šířku pryžového uložení jednotlivých 

ramen. V případě uchycení podélného ramena na karoserii pak šířku konzoly, v níž bylo 

rameno uloženo, a také délku nástrčné hlavice nasazené na hlavě šroubu. 

Při konstrukci kinematických bodů zavěšení se naskenovanou válcovou plochou 

vrtáku proložil nejbližší vhodný válec. Poté se čelní dosedací plochou pryžového uložení 

proložila nejbližší vhodná rovina. Nakonec byla k této rovině vytvořena rovina paralelní, 

Obr. 2.20 Importované plochy ve formátu STL 
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která byla umístěna do středu pryžového uložení. Hledaný kinematický bod pak leží 

v průsečíku osy válce a paralelní roviny (obr. 2.21). 

K určení středu uchycení podélného ramena na těhlici se oběma otvory pro šrouby 

proložily nejbližší vhodné kružnice. Hledaný bod pak leží v poloviční vzdálenosti mezi středy 

těchto kružnic (obr. 2.22).     

Obr. 2.21 Získání souřadnice kinematického bodu zavěšení kol 

Obr. 2.22 Získání středu uchycení podélného ramena na těhlici 
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Střed dolního uložení pružiny byl získán tak, že se dírou, která zůstala v polygonální 

síti po nekódovaném referenčním bodu, proložila nejbližší vhodná kružnice. Střed této 

kružnice byl současně také hledaným bodem. 

 

2.3.2 URČENÍ STŘEDU A ROVINY KOLA 

Střed kola se určil stejným způsobem jako střed dolního uložení pružiny. Kružnice 

byla proložena dírou vzniklou po referenčním bodě, který byl nalepen na střed náboje kola. 

Tímto způsobem byla získána souřadnice středu kola pouze v ose x a z. Abychom získali 

skutečný střed kola, bylo nutné tuto souřadnici posunout ve směru osy y o hodnotu zálisu 

(ET). Ten měl v tomto případě hodnotu 45 mm (ET 45). 

Naskenovaná dosedací plocha brzdového kotouče byla proložena nejbližší vhodnou 

rovinou, a tím byla získána rovina kola (obr. 2.23). 

Rovina kola posloužila k určení statických hodnot sbíhavosti a odklonu kola. Tyto 

hodnoty budou následně použity při určení kinematických charakteristik v multibody systému 

MSC.ADAMS / Car.  

 Jak je vidět na obr. 2.24, sbíhavost kola je úhel mezi normálou roviny kola a podélnou 

osou vozidla (osa x). Odklon kola je pak úhel mezi normálou roviny kola a vertikální osou 

(osa z). Oba zmíněné úhly je ještě nutné odečíst od 90°. Tím jsou získány požadované 

hodnoty. 

Obr. 2.23 Určení roviny kola 
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2.3.3 SHRNUTÍ ZÍSKANÝCH HODNOT 

Na obr. 2.25 je přehled všech získaných hodnot, které budou použity k dalšímu 

zpracování, tzn. k určení kinematických charakteristik. Jedná se o kinematické body zavěšení 

kol a také statické hodnoty sbíhavosti a odklonu kola. 

 

 

Obr. 2.24 Statické hodnoty sbíhavosti a odklonu kola 

Obr. 2.25 Přehled získaných hodnot včetně zobrazení souřadného systému vozidla 
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Tab. 1 Souřadnice kinematických bodů zavěšení 

Kinematické body zavěšení 

Souřadnice bodů [mm] 

Hodnota v ose x Hodnota v ose y Hodnota v ose z 

Střed kola   0 765,789 290,031 

Podélné rameno karoserie 487,890 609,852 302,616 

  těhlice 126,482 601,220 199,857 

Zadní příčné rameno rám -157,799 120,539 251,175 

  těhlice -67,640 699,841 175,847 

Horní příčné rameno rám 58,860 390,433 427,351 

  těhlice 53,529 692,321 381,305 

Dolní příčné rameno rám 88,995 411,553 249,865 

  těhlice 80,254 699,494 182,262 

Dolní uložení pružiny   -97,476 489,013 151,304 

 

 

Tab. 2 Statické hodnoty sbíhavosti a odklonu kola 

Rovina kola Statické hodnoty [°] 

Sbíhavost 0,36 

Odklon -0,99 
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3 ANALÝZA KINEMATICKÝCH VLASTNOSTÍ ZAVĚŠENÍ 
Dalším z úkolů diplomové práce byla analýza kinematických vlastností testovaného 

zadního víceprvkového zavěšení. K tomuto účelu posloužil multibody systém MSC.ADAMS, 

resp. jeho modul MSC.ADAMS / Car. S použitím dat, která byla získána měřením pomocí 

optických scannerů, byl v tomto modulu vytvořen model zavěšení kol. Následnou analýzou 

pohybu tohoto modelu byly pak získány průběhy jednotlivých kinematických charakteristik. 

 

3.1 KINEMATICKÉ CHARAKTERISTIKY ZAVĚŠENÍ 

Rozdíl mezi kinematickými charakteristikami a geometrií zavěšení je ten, že geometrie 

zavěšení se vztahuje ke statické poloze kola vůči karoserii. Pokud ovšem sledujeme změnu 

parametrů geometrie kol v závislosti na zdvihu, resp. natočení kola, hovoříme již o 

kinematických charakteristikách zavěšení. 

Průběhy těchto charakteristik mají zásadní vliv na jízdní vlastnosti vozidla. Pokud by 

nebyla kinematika zavěšení navržena optimálně, způsobilo by to nejen zhoršení jízdních 

vlastností, ale také zvýšené opotřebení pneumatik a vyšší spotřebu paliva. 

Níže jsou podrobněji rozebrány kinematické charakteristiky, které budou výstupem 

z analýzy v MSC.ADAMS / Car. 

 

3.1.1 ROZCHOD KOL  

Rozchodem kol se rozumí vzdálenost mezi středními rovinami protilehlých kol téže 

nápravy (obr. 3.1). 

Obr. 3.1 Rozchod kol [23] 



BRNO 2013 

 

 

44 
 

ANALÝZA KINEMATICKÝCH VLASTNOSTÍ ZAVĚŠENÍ 

 
Rozchod kol se u osobních vozidel pohybuje v rozmezí od 1200 do 1600 mm a jeho 

hodnoty na přední, resp. zadní nápravě bývají většinou rozdílné. 

Jelikož u nezávislého zavěšení nejsou kola uložena na společném nosníku (jak je tomu 

např. u tuhé nápravy) a netvoří tak s ním z kinematického hlediska jedno těleso, dochází při 

svislém propružení ke změně rozchodu kol. 

 

3.1.2 SBÍHAVOST KOL 

Sbíhavost kol (obvykle označována jako δ0) je úhel svíraný středními rovinami 

protilehlých kol téže nápravy; může jít o kola přední i zadní nápravy (obr. 3.2). Jde-li o úhel 

směrem ke střední podélné ose vozidla, jedná se o sbíhavost. V opačném případě o 

rozbíhavost. Měří se v úhlových mírách. Někdy se také udává sbíhavost jako délková hodnota 

rozdílu vzdálenosti mezi předními a zadními stranami ráfků kol na jedné nápravě; měření se 

provádí ve výšce středů kol. [2] 

Správná sbíhavost, resp. rozbíhavost kol přispívá ke stabilitě hlavně při přímé jízdě a 

k vymezení vůlí v řízení, které by mohly způsobit kmitání kol. Dále má velký vliv na 

opotřebení pneumatik, kdy nejmenší opotřebení vzniká při nulové sbíhavosti. Při kladné 

sbíhavosti dochází ke sjíždění vnější strany dezénu, při záporné sbíhavosti naopak dochází 

k opotřebení vnitřní strany. V důsledku vyššího opotřebení pneumatik dochází také ke 

zvětšení valivého odporu a s tím souvisí vyšší spotřeba pohonných hmot. U vozidla s předním 

náhonem se snaží hnací síly stlačit kola na přední straně. Z tohoto důvodu by byla vhodnější 

rozbíhavost, aby při akceleraci docházelo k natáčení kol do přímého směru. Ovšem při 

brzdění a přechodových režimech by docházelo k zhoršení jízdní stability, a tak se u 

automobilů na přední nápravě obvykle nastavuje sbíhavost. 

 

 

Obr. 3.2 Sbíhavost (Toe In) a rozbíhavost (Toe Out) kol zadní nápravy [24] 
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3.1.3 ODKLON KOLA 

Odklon kola (obvykle označován jako γ) je úhel odklonění střední roviny kola od 

podélné svislé roviny (souměrnosti vozidla) kolmé na základní rovinu (stání vozu). Je kladný, 

jestliže se horní část kola naklání směrem ven od vozidla, a záporný, jestliže se naklání 

dovnitř vozidla (obr. 3.3). [2] 

Snižuje namáhání šroubů kol a spolu s příklonem rejdové osy zlepšuje stabilitu jízdy a 

podstatně snižuje síly na ovládání řízení. Měří se v úhlových mírách při „nulové“ sbíhavosti 

přímo. 

Velký význam má nastavení odklonu při zatáčení vozidla, kdy se karoserie vlivem 

odstředivé síly naklápí směrem na vnější stranu zatáčky. Vnitřní kola se od karoserie oddalují, 

vnější kola se k ní přibližují, a u nezávislého zavěšení dochází ke změně jejich odklonu. 

Z důvodu jízdní stability při zatáčení vysokou rychlostí by měla změna odklonu vnějšího kola 

vyrovnávat naklopení karoserie, aby kolo zůstalo na vozovce v ideální poloze a mohlo tak 

zachycovat maximální boční síly. To znamená, že při propružení při zatáčení je výhodnější 

záporný úhel odklonu. U moderních vozidel mají kola záporný odklon zpravidla již 

v nezatíženém stavu. [1] 

  

3.1.4 PŘÍKLON REJDOVÉ OSY 

Příklon rejdové osy (obvykle značen jako σ) je úhel, o který je rejdová osa odkloněna 

od podélné svislé roviny souměrnosti vozidla (obr. 3.4). Rejdová osa je pomyslnou spojnicí 

horního a dolního čepu zavěšení kola; kolem této osy se natáčí řízené kolo. 

Spolu s odklonem přispívá ke stabilitě udržování přímého směru, ke zmenšení 

namáhavosti řízení a vracení se volantu do přímého směru po projetí zatáčky. Příklon se měří 

Obr. 3.3 Kladný (Positive) a záporný (Negative) úhel odklonu kola [25] 
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v úhlových mírách. Měření se tentokrát neprovádí přímo, ale při oboustranném natočení kola 

zpravidla o 20°, případně 10°. [2] 

 

3.1.5 ZÁKLON REJDOVÉ OSY 

Záklon rejdové osy (obvykle značen jako τ) je průmět úhlu sevřeného rejdovou osou a 

svislicí do roviny rovnoběžné s podélnou rovinou vozidla (obr. 3.5). Je uvažován kladně, je-li 

rejdová osa skloněna vzad a záporně, je-li skloněna vpřed. [1] 

Zaklonění rejdové osy má podobný efekt jako u vlečených kol dopravních vozíků, 

tedy kolo se samo snaží zachovávat směr jízdy. Spolu s příklonem podporuje stabilitu jízdy i 

samočinné vracení kol do přímého směru po průjezdu zatáčkou. Výhodou záklonu rejdové 

osy je změna odklonu kola při natočení volantu; při natočení volantu vpravo jde levé kolo do 

většího negativního odklonu. Záklon se měří v úhlových mírách. Měření se neprovádí přímo, 

ale při oboustranném natočení kola zpravidla o 20°, případně 10°. [2] 

Obr. 3.4 Příklon rejdové osy u lichoběžníkového zavěšení [26] 
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3.1.6 STŘED KLOPENÍ KOLA A KAROSERIE 

Střed klopení kola, resp. karoserie je významný prvek v kinematice zavěšení kol. 

Konstrukce středu klopení kola u lichoběžníkového zavěšení je patrná z obr. 3.6 (vznikne 

v průsečíku přímek „protažených“ z obou ramen). Kolem tohoto bodu se kolo při propružení 

naklápí a vznikají tak nežádoucí změny odklonu kola a dalších parametrů. Pro minimalizaci 

těchto změn je nutné, aby vzdálenost středu klopení kola byla co největší (od středu kola). 

 

Obr. 3.6 Konstrukce středu klopení kola (IC) a karoserie (RC) [4] 

Na obr. 3.6 je rovněž vidět konstrukce středu klopení karoserie (jedná se o průsečík 

osy vozidla s úsečkou, která vznikne spojením středu klopení kola se středem dotyku kola 

s vozovkou). Při zatáčení dochází k naklápění karoserie vlivem klopného momentu. Tento 

moment vytvářejí odstředivé síly působící na rameni, jehož velikost udává vzdálenost středu 

klopení karoserie od těžiště vozidla. Pro eliminaci naklápění karoserie je tedy vhodné, aby 

střed klopení karoserie ležel co nejblíže k těžišti vozidla. 

Obr. 3.5 Záklon rejdové osy [27] 
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U víceprvkového zavěšení by byla konstrukce středu klopení kola geometricky 

obtížná. Proto je vhodné provést náhradu pomocí jednoho virtuálního ramena, které spojuje 

střed klopení kola se středem kola (obr. 3.7). 

  

3.1.7 STŘED KLONĚNÍ NÁPRAV 

Analogicky ke středu klopení, kolem kterého se karoserie naklápí při zatáčení, existuje 

tzv. střed klonění. Kolem něj se karoserie naklání při akceleraci, resp. brzdění. Existuje střed 

klonění jak pro přední nápravu, tak i pro nápravu zadní. Jeho konstrukce je obdobná jako u 

středu klopení, např. u lichoběžníkového zavěšení je dán vzájemným sklonem obou ramen 

v podélném směru. Pro případ zadního víceprvkového zavěšení je opět provedena náhrada 

virtuálním ramenem spojujícího střed klonění zadní nápravy se středem kola (obr. 3.8). 

Poloha tohoto bodu vzhledem k těžišti má významný vliv na vlastnosti přední, resp. 

zadní nápravy. Pro popis těchto vlastností se používají tzv. anti – charakteristiky. V případě 

přední nápravy se používá charakteristika anti – dive, která popisuje velikost předklánění 

přední části vozu při brzdění. Pro zadní nápravu je důležitá charakteristika anti – squat 

popisující velikost zaklánění zádi vozu při akceleraci. 

Obr. 3.7 Konstrukce středu klopení kola pomocí virtuálního ramena [4] 

Obr. 3.8 Poloha středu klonění zadní nápravy (IC) určená pomocí virtuálního ramena [4] 
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3.2 MULTIBODY SYSTÉM MSC.ADAMS / CAR  

Modul ADAMS / Car, který je součástí multibody systému ADAMS (Automatic 

Dynamic Analysis of Mechanical Systems) od společnosti MSC, je specializovaný prostředek 

pro modelování vozidel. Poskytuje možnost vytvářet virtuální prototypy jednotlivých 

podsystémů vozidla a analyzovat je, jako by byly reálnými prototypy. Je možné použít již 

předdefinované podsystémy, např. zavěšení kol, modely řízení, brzd, nebo z těchto 

podsystémů vytvořit model celého vozu, poté jej podrobit analýze a sledovat jeho chování 

v různých situacích. Pro zkušené uživatele je v modulu ADAMS / Car nachystán expertní 

mód, ve kterém je umožněno vytvářet vlastní podsystémy. 

Velkou výhodou při používání prostředku ADAMS / Car je mnohem rychlejší a levnější 

analýza změn konstrukčního návrhu než by vyžadovalo testování reálného prototypu. 

Příkladem může být záměna pružin pomocí pár kliknutí myší místo čekání na mechanika, 

který nové pružiny nainstaluje na skutečný prototyp před opětovným ověřením konstrukčního 

návrhu. Konstruktér rovněž nemusí mít obavy, že by ztratil svá data kvůli selhání nějakého 

přístroje, nebo že by kvůli špatnému počasí přišel o drahocenný testovací čas. 

 

3.2.1 ANALÝZA MODELU ZAVĚŠENÍ KOL V MODULU ADAMS / CAR 

Před samotnou analýzou chování zavěšení kol bylo potřeba vytvořit jeho model. 

Původním plán počítal s použitím předdefinovaného podsystému zadního víceprvkového 

zavěšení. Ten ale dispozičně nevyhovoval (jiné uspořádání ramen, pružné uložení podélného 

ramena na těhlici atd.). Proto padlo rozhodnutí na vytvoření modelu v již zmíněném 

expertním módu, tzv. Template Builderu. 

Nejprve bylo nutné zapsat souřadnice kinematických bodů zavěšení získané při měření 

optickými scannery (obr. 3.10). Program také vyžadoval zadání směrnic os kývání u uložení 

některých ramen; tyto směrnice byly získány ze softwaru GOM Inspect. Dále bylo nutné 

Obr. 3.9 Model sportovního vozu vytvořený v modulu ADAMS / Car 
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změnit znaménko u souřadnic v ose x a y. Tyto osy jsou totiž v modulu ADAMS / Car 

orientovány opačným směrem než je tomu ve zvoleném souřadném systému vozidla. 

Uložení jednotlivých ramen na rám, resp. na těhlici, je realizováno pomocí pryžových 

lůžek, která simulují elastokinematické chování zavěšení lépe než prostá rotační vazba (tak, 

jak je tomu i u skutečného zavěšení kol). Na rozdíl od reálného zavěšení model neobsahuje 

tlumiče a pružiny; tyto prvky nemají na analýzu kinematiky vliv. Výsledný model zavěšení je 

vidět na obr. 3.11. 

Po dokončení se model převedl do standardního módu systému ADAMS / Car. Před 

spuštěním analýzy mu bylo přiděleno testovací rozhraní, tzv. Suspension test rig. Toto 

rozhraní v sobě obsahuje pokyny pro provedení různých typů analýz. Pro potřeby diplomové 

Obr. 3.10 Vložení souřadnic kinematických bodů zavěšení 

Obr. 3.11 Model zadního víceprvkového zavěšení 
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práce je však podstatná analýza průběhu kinematických charakteristik v závislosti na zdvihu 

kola.  

Velmi důležitým krokem je nastavení statických hodnot sbíhavosti a odklonu kol 

získaných při měření optickými scannery (obr. 3.12) a také zadání nezatíženého poloměru 

kola. 

Na obr. 3.13 je pak vidět model zavěšení připravený na analýzu (včetně kol a 

testovacích plošin). 

Obr. 3.12 Nastavení statických hodnot sbíhavosti a odklonu kol 

Obr. 3.13 Analyzovaný model zavěšení kol 
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Z možností, které nabízí modul ADAMS / Car, byla vybrána analýza zavěšení při 

stejnoběžném propružení kol. Hlavními vstupy do simulace byla volba počtu kroků, kterých 

bylo zvoleno 250, a také rozsah vertikálního pohybu kola. Celkový rozsah byl zvolen 150 

mm, tzn. 75 mm v kladném smyslu osy z a stejná hodnota opačným směrem. Nakonec se jako 

počáteční bod, k němuž se vztahuje vertikální pohyb kola, zvolil střed kola (obr. 3.14). 

 

3.2.2 ROZBOR VÝSLEDKŮ ANALÝZY KINEMATIKY ZAVĚŠENÍ 

Po ukončení analýzy zavěšení kol, která proběhla automaticky bez zásahu uživatele, 

bylo nutné přejít do modulu ADAMS / PostProcessor. Zde již bylo možné zobrazit průběhy 

jednotlivých kinematických charakteristik v závislosti na zdvihu kola. 

Kinematické charakteristiky (uvedeno pořadí pro větší přehlednost): 

1) Rozchod kol 

2) Sbíhavost kola 

3) Odklon kola 

4) Příklon rejdové osy 

5) Záklon rejdové osy 

6) Střed klopení kola a karoserie 

7) Střed klonění zadní nápravy 

 

 

Obr. 3.14 Přehled vstupních parametrů analýzy zavěšení 
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1) Rozchod kol 

Z obr. 3.15 je patrná změna rozchodu kol při jejich propružení. Celková změna rozchodu 

činí přibližně 65 mm; na jedno kolo tedy připadá 32,5 mm. Hlavní vliv na tuto změnu má 

zadní příčné rameno, které je nejdelší a má tedy největší poloměr otáčení. Při vyšším svislém 

zatížení nápravy se rozchod kol zvětšuje, což má pozitivní vliv na bezpečnost a jízdní stabilitu 

vozidla. Naopak při vyvěšení kol se rozchod zmenšuje a velikost této změny je větší než 

v případě stlačení kol (45 mm vs. 20 mm – odchylka od provozní polohy zavěšení). 

Zajímavé je také porovnání velikosti rozchodu kol v provozní poloze zavěšení, která byla 

změřena, s hodnotou, jež udává výrobce vozidla. Ten udává údaj 1537 mm, kdežto změřená 

hodnota je 1541 mm. Tento rozdíl (4 mm) je patrně způsoben tím, že výrobce stanovil 

hodnotu rozchodu při jiné provozní výšce zavěšení kol. 

 

2) Sbíhavost kola 

Průběh změny sbíhavosti kola je zobrazen na obr. 3.16. Její rozsah se pohybuje 

v hodnotách od -1,20° (rozbíhavost) při maximálním zvoleném vyvěšení kola až po 0,89° 

(sbíhavost) při maximálním stlačení. To je relativně velký rozptyl, nicméně je třeba vzít do 

úvahy skutečnost, že vozidlo mělo při měření větší provozní výšku než byl původní 

požadavek. Na níže uvedeném grafu je vidět, že změna sbíhavosti má nižší strmost právě při 

stlačení kola. Naopak při jeho vyvěšení je tato změna velmi strmá. Ovšem je třeba 

poznamenat, že v tak vysokých hodnotách vyvěšení kola se vozidlo obvykle nepohybuje. 

Zajímavostí je jistě rozdíl mezi statickou hodnotou sbíhavosti, která byla zjištěna 

měřením, a tou, která je patrná z analýzy v systému ADAMS (0,36° vs. 0,40°). Tento rozdíl si 

lze vysvětlit elastokinematickým chováním zavěšení. Vlivem sil, které při propružení působí 

na pryžová lůžka jednotlivých ramen, dochází k jejich deformaci, a tím k nepatrné změně 

polohy kinematických bodů. A se změnou jejich polohy také souvisí výše uvedený rozdíl ve 

sbíhavosti kola. 

Obr. 3.15 Změna rozchodu v závislosti na zdvihu kol 
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Vůz Škoda Yeti má na zadní nápravě nastavenou mírnou sbíhavost, díky které je zajištěna 

směrová stabilita při přímé jízdě. Naopak při průjezdu zatáčkou dodává zadní náprava vozidlu 

neutrální až mírně nedotáčivý charakter, což má opět pozitivní vliv na bezpečnost jízdy. 

  

3) Odklon kola 

 

Obr. 3.17 Změna odklonu kola v závislosti na jeho zdvihu 

Průběh změny odklonu kola je podle obr. 3.17 téměř lineární. Prakticky v celém 

rozsahu zdvihu má kolo negativní odklon, což má pozitivní vliv na jízdní vlastnosti vozidla, 

zejména při zatáčení. Při malém negativním odklonu totiž dokáže pneumatika přenést 

Obr. 3.16 Změna sbíhavosti v závislosti na zdvihu kola 
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maximální boční sílu. Dalším pozitivním zjištěním je poměrně malá změna odklonu při 

propružení kola (souvisí s polohou středu klopení kola – bude vysvětleno dále). Pokud by 

byla změna odklonu kola v závislosti na jeho zdvihu příliš velká, docházelo by ke zvýšenému 

opotřebení pneumatik a ke zhoršení jízdních vlastností vozidla. 

I zde se vyskytuje rozdíl mezi změřenou hodnotou odklonu kola a tou, jež byla 

zjištěna při analýze (-0,99° vs. -0,83°). Důvody jsou stejné jako u sbíhavosti kola (viz výše), i 

když zde je tento rozdíl nepatrně vyšší. 

 

4) Příklon rejdové osy 

Příklon rejdové osy se při propružení téměř nemění a osciluje kolem nulové hodnoty (v 

provozní poloze zavěšení má hodnotu 0,31°), viz obr. 3.18. 

U přední nápravy slouží kladný příklon k samočinnému vracení řízených kol do přímého 

směru vlivem sil od zatížení působících na zavěšení kol. Zde se ale jedná o zadní neřízenou 

nápravu, a protože je nastaven téměř nulový příklon, tak je jeho vliv zanedbatelný. 

 

5) Záklon rejdové osy 

Na obr. 3.19 je průběh změny záklonu rejdové osy při propružení kola. Jeho mezní 

hodnoty jsou -31,72° (při maximálním vyvěšení kola) a -13,23° (při maximálním stlačení 

kola), což je poměrně velký rozptyl; v provozní poloze zavěšení je hodnota záklonu -25,26°. 

Záklon rejdové osy je tedy v celém rozsahu propružení záporný; jedná se o tzv. předklon. 

Záporný záklon u přední řízené nápravy má negativní vliv na jízdní stabilitu. Ovšem 

analyzované zadní víceprvkové zavěšení je v příčném směru velmi tuhé a vzniklé boční síly 

Obr. 3.18 Změna příklonu rejdové osy v závislosti na zdvihu kola 
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jsou účinně zachyceny soustavou příčných ramen. To má příznivý vliv na stabilitu jízdy, 

hlavně při zatáčení. 

  

6) Střed klopení kola a karoserie 

 

Obr. 3.20 Průběh změny délky a úhlu sklonu virtuálního ramena určujícího polohu středu klopení kola 

Systém ADAMS určuje polohu středu klopení kola velmi efektivně pomocí tzv. 

virtuálního ramena (popsáno v kapitole 3.1.6). Modrou čárkovanou křivkou je zobrazena 

změna délky, červenou křivkou změna úhlu sklonu tohoto ramena (obr. 3.20). 

Obr. 3.19 Změna záklonu rejdové osy v závislosti na zdvihu kola 
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V průběhu celého zdvihu kola leží okamžitý střed klopení kola ve velké vzdálenosti od 

středu kola, díky čemuž se odklon při propružení mění jen minimálně. Vliv délky virtuálního 

ramena na změnu odklonu je znázorněn na obr. 3.21. 

Na obr. 3.22 je průběh změny výšky středu klopení karoserie. Podle předpokladů se 

při stlačování kola jeho vzdálenost od vozovky zmenšuje; v provozní poloze zavěšení je střed 

klopení karoserie ve výšce 183,03 mm nad vozovkou. Analyzované zavěšení kol je 

symetrické, a proto střed klopení karoserie leží v ose symetrie vozidla. 

Pro lepší představu je na obr. 3.23 zobrazena konstrukce středu klopení kola, resp. 

karoserie pro provozní polohu zavěšení kol. 

Obr. 3.21 Vliv délky virtuálního ramena na změnu odklonu kola [4] 

Obr. 3.22 Změna výšky středu klopení karoserie v závislosti na zdvihu kola 
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7) Střed klonění zadní nápravy 

Poloha středu klonění zadní nápravy je určena pomocí virtuálního ramena (stejně jako 

tomu bylo u určení polohy středu klopení kola). Modrou čárkovanou křivkou je zaznamenána 

změna jeho délky, červenou křivkou pak změna úhlu sklonu v závislosti na zdvihu kola (obr. 

3.24). Délka ramena se v celém rozsahu zdvihu kola mění relativně málo (pouze v jednotkách 

milimetrů). Průběh změny úhlu sklonu ramena je téměř lineární. Střed klonění zadní nápravy 

se v provozní poloze zavěšení nachází před a nad středem kola (obr. 3.25). 

Stejně jako vzdálenost středu klopení kola od středu kola ovlivňuje při propružení změnu 

odklonu, tak analogicky poloha středu klonění nápravy ovlivňuje změnu záklonu. V tomto 

případě leží střed klonění zadní nápravy poměrně blízko středu kola, což má za následek 

velkou změnu záklonu při propružení kola (viz obr. 3.19). 

 

Obr. 3.23 Konstrukce středu klopení kola, resp. karoserie pro provozní polohu zavěšení kol 

Obr. 3.24 Průběh změny délky a úhlu sklonu virtuálního ramena určujícího polohu středu klonění 

zadní nápravy 
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Obr. 3.25 Poloha středu klonění zadní nápravy při provozní poloze zavěšení 
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ZÁVĚR 
Cílem této diplomové práce bylo vytvoření postupu pro měření kinematických bodů 

zadního víceprvkového zavěšení kol osobního automobilu s využitím 3D optických scannerů 

TRITOP a ATOS a následná analýza kinematických vlastností měřeného zavěšení. 

Při měření kinematických bodů zavěšení se oba zmíněné optické scannery 

kombinovaly. Pomocí systému TRITOP byla určena poloha jednotlivých komponent zavěšení 

v prostoru a stanovil se souřadný systém vozidla. Systém ATOS byl poté využit pro 

nasnímaní důležitých ploch, ze kterých byly pomocí tzv. primitiv získány souřadnice 

kinematických bodů zavěšení a také statické hodnoty sbíhavosti a odklonu kola. I přes značné 

stáří systému ATOS se podařilo dosáhnout velmi dobré přesnosti měření, což se poté 

pozitivně projevilo na přesnosti analýzy kinematických vlastností měřeného zavěšení. 

Záměrem bylo také porovnání získaných souřadnic kinematických bodů s CAD daty výrobce 

automobilu. Toto jistě velmi zajímavé porovnání se bohužel neuskutečnilo, neboť se kýžená 

data nepodařilo od výrobce získat. 

Analýza kinematických vlastností víceprvkového zavěšení proběhla v multibody 

systému MSC.ADAMS, resp. v jeho modulu ADAMS / Car. V tomto programovém prostředí 

byl nejprve vytvořen model zavěšení s využitím dat, která byla získána měřením optickými 

scannery. Následně byla provedena simulace stejnoběžného propružení kol se zvoleným 

rozsahem 150 mm. Výstupem z této simulace byly průběhy důležitých kinematických 

charakteristik. Jejich rozborem bylo zjištěno, že při vyvěšení kol dochází k poměrně velkým 

změnám rozchodu a sbíhavosti kol. Vysvětlením je příliš vysoko zvolená provozní poloha 

zavěšení, která neodpovídá průměrnému zatížení vozidla při jízdě. V takto vysokých 

hodnotách vyvěšení kol se tedy vozidlo obvykle nepohybuje. Naopak při stlačování kol se již 

hodnoty zmíněných charakteristik mění minimálně, což ukazuje na správně navrženou 

kinematiku zavěšení. Také změna odklonu kola při propružení je minimální, což má pozitivní 

vliv na jízdní vlastnosti vozidla, zejména při zatáčení. 

Při analýze se potvrdily obecně známé výhody víceprvkového zavěšení. Jedná se 

především o výborné vedení kola při jízdě a s tím související velmi dobré jízdní vlastnosti. 

Nevýhodou je vyšší cena zmíněného zavěšení, a proto se používá zejména u dražších 

automobilů. 

V případě znalosti těžiště vozidla by bylo možné určit další kinematické vlastnosti, 

např. stanovit tzv. anti – charakteristiky zadní nápravy, jejichž velikost závisí na poloze středu 

klonění nápravy vzhledem k těžišti vozidla. Tento úkol by mohl být zpracován jako součást 

některé z budoucích diplomových prací konaných na Ústavu automobilního a dopravního 

inženýrství.   
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

AB [mm] rejdová osa 

ET [mm] zális 

P [-] střed klopení kola 

S [-] střed klopení karoserie 

α, β [°] úhly kývání 

γ [°] odklon kola 

δ0 [°] sbíhavost kol 

σ [°] příklon rejdové osy 

τ [°] záklon rejdové osy 

 

 


