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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 
ABSTRAKT 
Práce obsahuje deformační, napjatostní a bezpečnostní analýzu rámu lehokola firmy AZUB. 
Po seznámení s historií, definicí prutu, prutovými předpoklady a vytvoření výpočtového 
modelu rámu, se přešlo k samotnému řešení problému. Byly kontrolovány 3 zátěžné stavy - 
klid / rovnoměrná jízda, brzdění a šlapání. Třetí stav byl podroben hlubší analýze. Řešen byl 
i průhyb rámu v jednom zvoleném místě pro všechny stavy. Spočteny byly VVÚ, 
redukované napětí a bezpečnost. Pro první stav proběhlo srovnání s MKP. Byl také vytvořen 
program v jazyce MATLAB, zvládající výpočet uživatelem zvolené geometrie rámu a 
zatížení.  

KLÍČOVÁ SLOVA 
lehokolo, napjatost, deformace, rám, prutové předpoklady, Ansys, Matlab 

ABSTRACT 
This work contains deformation, stress and safety analysis of recumbent bike frame from 
company AZUB. After introduction about history, definition of beam and beam assumptions, 
computational model of the frame was made fallowed the main solution. Three load states 
was checked - stillnes / uniform ride, deceleration and pedalling. The third one was subjected 
to deeper analysis. Bending problem in defined location was solved for all states. Inner stress 
resultans was solved as Von Misses stress, and the safety was calculated. The fist state was 
compared with FEM. A program in MATLAB was made, enabeling calculation of user-
selected frame geometry and loading. 

KEYWORDS 
recumbent bicycle, strain, deformation, frame, beam assumptions, Ansys, Matlab 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
𝐹𝐶1 [N] Síla v předním uchycení sedačky na rovné části rámu 
𝐹𝐶2 [N] Síla v předním uchycení sedačky na zakřivené části rámu 
𝐹𝐶𝑝1 [N] Síla v předním uchycení sedačky na rovné části rámu - od šlapání 
𝐹𝐶𝑝2 [N] Síla v předním uchycení sedačky na zakřivené části rámu - od šlapání 
𝐹𝐸1 [N] Síla působící na rám od zadní podpěry sedačky 
𝐹𝐸1𝑝 [N] Síly působící na rám od zadní podpěry sedačky - od šlapání 
𝐹𝐸2 [N] Síla působící na rám od vnější podpěry zadního kola 
𝐹𝐺𝑦  [N] Styková výslednice předního kola s vozovkou 
𝐹𝐻1 [N] Axiální síla ve vnitřní podpěře zadního kola 
𝐹𝐻2 [N] Axiální síla ve vnější podpěře zadního kola 
𝐹𝐻𝑦  [N] Styková výslednice zadního kola s vozovkou 
𝐹𝑇1 [N] Procentuální násobek celkové tíhy člověka působící v oblasti nohou 
𝐹𝑇2 [N] Procentuální násobek celkové tíhy člověka působící v oblasti trupu 
𝐹𝑇𝑦 [N] Tíhová síla celého člověka 

𝐹𝐴 [N] Tíhová síla od nohou, stejné jako 𝐹𝑇1 

𝐹𝐴𝑝 [N] Síla působící na rám v bodě A od šlapání 
𝐹𝐵𝑅𝑇1  [N] Vertikální část síly 𝐹𝐵𝑅1 nadzvedávající jezdce při brzdění 
𝐹𝐵𝑅𝑇2  [N] Vektorové doplnění 𝐹𝐵𝑅1 a 𝐹𝐵𝑅𝑇1působící v oblasti nohou pod 𝛼𝐵𝑅 

𝐹𝐵𝑅1 [N] Procentuální složka celkové brzdné síly působící v oblasti trupu 
𝐹𝐵𝑅2 [N] Procentuální složka celkové brzdné síly působící v oblasti nohou 

𝐹𝐵 [N] Síla působící na rám od přední vidlice 

𝐹𝐵𝑅 [N] Brzdná síla mezi předním kolem a vozovkou 

𝐹𝐵𝑅𝑠𝑒𝑡𝑟 [N] Setrvačná síla 𝐹𝐵𝑅 o stejné velikosti, ale opačném směru v 𝑇𝑦 

𝐹𝐶 [N] Síla působící na rám od předního uchycení sedačky 

𝐹𝐷 [N] Síla působící na rám od vnitřní podpěry zadního kola 
𝐹𝐻𝑝 [N] Vektorový součet 𝐹𝑎𝑠𝑓 a 𝐹𝑐ℎ2 působící v bodě 𝐻 

𝐹𝐼 [N] Axiální síla v zadní podpěře sedačky 
𝐹𝑎𝑠𝑓 [N] Záběrná síla mezi zadním kolem a vozovkou při šlapání 
𝐹𝑎𝑠𝑓𝑠𝑒𝑡𝑟 [N] Setrvačná síla 𝐹𝑎𝑠𝑓  o stejné velikosti, ale opačném směru v 𝑇𝑦 

𝐹𝑐ℎ1 [N] Síla v přední části řetězu 
𝐹𝑐ℎ2 [N] Síla v zadní části řetězu 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 
𝐹𝑑𝑜𝑝 [N] Doplňková síla o nulové velikosti sloužící k výpočtu posunutí 
𝐹𝑝 [N] Síla, kterou cyklista vyvine na pedál 
𝑀𝑖𝑓 [Nmm] Vel. momentové složky VVÚ po dosazení hodnoty celého intervalu 
𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥  [Nmm] Maximální složka ohybového momentu 

𝑀𝐵 [N] Moment vstupující do rámu v bodě B od přední vidlice 

𝑀𝑖 [Nmm] Kde 𝑖 je číslo intervalu: momentové složky VVÚ 
𝑁𝑖𝑓 [N] Vel. normálové složky VVÚ po dosazení hodnoty celého intervalu 

𝑁𝑖 [N] Kde 𝑖 je číslo intervalu: normálové složky VVÚ 

𝑅𝑒 [MPa] Mez kluzu materiálu 

𝑅𝑚 [MPa] Mez pevnosti materiálu 
𝑇𝑖𝑓 [N] Velikost smykové složky VVÚ po dosazení hodnoty celého intervalu  

𝑇𝑖 [N] Kde 𝑖 je číslo intervalu: smykové složky VVÚ 

𝑊𝑀𝑜 [-] Energie napjatosti ohybových složek 

𝑊𝑁 [-] Energie napjatosti normálových složek 

𝑊𝑇 [-] Energie napjatosti smykových složek 

𝑙1 [mm] Délka prvního intervalu - používá se u VVÚ 

𝑙2 [mm] Délka druhého intervalu - používá se u VVÚ 

𝑙3 [mm] Délka třetího intervalu - používá se u VVÚ 

𝑙6 [mm] Délka šestého intervalu - používá se u VVÚ 

𝑙9 [mm] Délka devátého intervalu - používá se u VVÚ 

𝑢𝑀𝑜 [mm] Posunutí od momentových složek 

𝑢𝑁 [mm] Posunutí od normálových složek 

𝑢𝑇 [mm] Posunutí od smykových složek 

𝑥1 [mm] Přírůstek délky v prvním intervalu - používá se u VVÚ 

𝑥2 [mm] Přírůstek délky ve druhém intervalu - používá se u VVÚ 

𝑥3 [mm] Přírůstek délky ve třetím intervalu - používá se u VVÚ 

𝑥6 [mm] Přírůstek délky v šestém intervalu - používá se u VVÚ 

𝑥9 [mm] Přírůstek délky v devátém intervalu - používá se u VVÚ 

𝑥𝑖 [mm] kde 𝑖 představuje bod: x-ové vzdálenosti od bodu 𝑝𝐻 

𝑦𝑖 [mm] kde 𝑖 představuje bod: y-ové vzdálenosti od bodu 𝑝𝐻 
𝛼𝐸1 [°] Úhel mezi globální horizontální souřadnicí a silou 𝐹𝐸1 

𝛼𝐸2 [°] Úhel mezi globální horizontální souřadnicí a silou 𝐹𝐸2 
𝛼𝐹𝐴𝑝 [°] Úhel mezi globální horizontální souřadnicí a silou 𝐹𝐴𝑝 
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𝛼𝐹𝐶𝑝1 [°] Úhel mezi globální horizontální souřadnicí a silou 𝐹𝐶1𝑝 
𝛼𝐹𝐶𝑝2 [°] Úhel mezi globální horizontální souřadnicí a silou 𝐹𝐶2𝑝 

𝛼𝐻1 [°] Úhel mezi globální horizontální souřadnicí a silou 𝐹𝐻1 

𝛼𝐻2 [°]  Úhel mezi globální horizontální souřadnicí a silou 𝐹𝐻2 

𝛼𝐵𝑅 [°] Úhel mezi globální horizontální souřadnicí a úhlem sklonu u brzdění 

𝛼𝐷 [°] Úhel mezi globální horizontální souřadnicí a silou 𝐹𝐷 

𝛼𝐼 [°] Úhel mezi globální horizontální souřadnicí a silou 𝐹𝐼 

𝛽4 [°] Úhlová délka čtvrtého intervalu - používá se u VVÚ 

𝛽5 [°] Úhlová délka pátého intervalu - používá se u VVÚ 

𝛽7 [°] Úhlová délka sedmého intervalu - používá se u VVÚ 

𝛽8 [°] Úhlová délka osmého intervalu - používá se u VVÚ 

𝛾1 [°] Úhel mezi glob. horizontální souřadnicí a sklonem přední části rámu 

𝛾2 [°] Úhel mezi glob. horizontální souřadnicí a sklonem zadní části rámu 

𝜎𝑁 [MPa] Napětí od normálových sil 

𝜎𝑂 [MPa] Napětí od ohybového momentu 

𝜎𝑟𝑒𝑑 [MPa] Redukované napětí 

𝜏𝑇 [MPa] Napětí od smykových sil 

𝜑4 [°] Úhlový přírůstek délky čtvrtého intervalu - používá se u VVÚ 

𝜑5 [°] Úhlový přírůstek délky pátého intervalu - používá se u VVÚ 

𝜑7 [°] Úhlový přírůstek délky sedmého intervalu - používá se u VVÚ 

𝜑8 [°] Úhlový přírůstek délky osmého intervalu - používá se u VVÚ 

A [-] Místo výpočtu - 𝜎𝑟𝑒𝑑 vnějšího vlákna profilu mezikruží 

B [-] Místo výpočtu - 𝜎𝑟𝑒𝑑 vnitřního vlákna profilu mezikruží 

BRkoef [-] Koeficient tření mezi vozovkou a předním kolem - u brzdění 

C [-] Místo výpočtu - 𝜎𝑟𝑒𝑑 ve středu profilu mezikruží 

CAD [-] Computed Aided Design 

D [mm] Vnější průměr průřezu mezikruží 

d [mm] Vnitřní průměr průřezu mezikruží 

E [MPa] Modul pružnosti v tahu/tlaku 

G [MPa] Modul pružnosti ve smyku 

h [mm] Tloušťka stěny průřezu mezikruží 

HB [-] Tvrdost podle Brinella 

Jy [mm4] Kvadratický moment průřezu mezikruží 
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Kk [-] Spočtená bezpečnost k mezi kluzu 𝑅𝑒 

MKP [-] Metoda konečných prvků 

MS [-] Mezní stav 

MSP [-] Mezní stav pružnosti 

obr [-] Obrázek 

p34 [-] Bod mezi intervalem 3 a 4 - přechod rámu z rovné na zakřivenou 

p56 [-] Bod mezi intervalem 5 a 6 - ze zakřivené na rovnou 

p67 [-] Bod mezi intervalem 6 a 7 - z rovné na zakřivenou 

p89 [-] Bod mezi intervalem 8 a 9 - ze zakřivené na rovnou 

pA [-] Pohyblivý bod osy pedálů 

pB [-] Místo vstupu přední vidlice do rámu 

pBody [-] Poloha koncového působiště síly 𝐹𝑝 do tělesa č. 3 od šlapání 

pC1 [-] Spojení přední části sedačky s rámem na rovném místě 

pC2 [-] Spojení přední části sedačky s rámem na zakřiveném místě 

pD [-] Bod vstupu vnitřní opěry kola do rámu 

pE [-] Bod vstupu vnější opěry kola a opěry sedačky do rámu 

pG [-] Bod osy rotace předního kola 

pH [-] Bod osy rotace zadního kola 

pI [-] Kloubové spojení sedačky s její opěrou 

pPedal [-] Poloha pedálu 

pR1 [-] Střed poloměru předního zaoblení rámu 

pR2 [-] Střed poloměru zadního zaoblení rámu 

PRkoef [-] Koeficient tření mezi vozovkou a zadním kolem při šlapání 

pT [-] Poloha celkového těžiště jezdce 

R1 [mm] Poloměr předního kola 

R2 [mm] Poloměr zadního kola 

Rkola [mm] Poloměr předního a zadního kola 

S [mm2] Plocha průřezu 

SR [-] Statická rovnováha 

Sψ [mm2] Obsah výseče mezikruží 

tab [-] Tabulka 

u [mm] Celkové posunutí od všech složek VVÚ 

Uψ [mm3] Statický moment části průřezu mezikruží 
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VVÚ [-] Výsledné vnitřní účinky 

zTψ [mm] Vzdálenost od středu mezikruží k těžišti průřezu 

𝛽 [-] Koeficient smyku pro mezikruží 

𝛾  [-] Střednice 

𝜇 [-] Poissonova konstanta 

𝜑 [°] Úhel v průřezu pomocný pro spočtení smykových napětí 
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ÚVOD 

 
1 ÚvoD 
Lehokolo. Pojem, který je v dnešní době většině obyvatel České Republiky málo známý. 
V USA, Kanadě, Nizozemsku a Německu je však lehokolo pokládáno za oblíbenou sportovní 
náhradu klasického kola. Historie lehokola sahá už do 19. století. V průběhu doby se vyvíjel 
a zdokonaloval jak jeho tvar, tak i použité materiály.  

Cílem této práce je analytický výpočet napjatosti, deformace a bezpečnosti zadaného reálného 
rámu lehokola. V následujících kapitolách proto nejprve proběhne krátké seznámení s historií 
jeho vývoje. Rám je zde řešen jako prutové těleso, pokračovat tedy bude shrnutí a vysvětlení, 
co je vlastně míněno prutem a prutovou soustavou, předpoklady, poté výpočty jak posuvu, tak 
napětí a spočtení koeficientu bezpečnosti. 

Postup řešení je klasický pro jakoukoli úlohu z pružnosti a pevnosti. Reálný rám se nejprve 
převede za daných předpokladů na výpočtový model. Zkontroluje se statická rovnováha, 
a pokud by byla úloha neurčitá, pomocí deformačních podmínek se spočtou reakce 
ve vazbách. Dále se vypočtou síly, působící na rám, a v závislosti na jejich hodnotách 
vzniknou normálové, smykové a momentové průběhy VVÚ. Ze zadaných parametrů rámu se 
pak vypočte napětí v kritických místech, které se na základě obecných zkušeností jeví jako 
nejnebezpečnější. Napětí se poté porovná s danou maximální hodnotou (většinou mez kluzu), 
kterou rám vydrží. Posun v bodě, který byl zvolen na počátku výpočtu, je řešen díky 
doplňkové síle, kterou po spočtení Castiglianovy věty položíme rovnu nule. 

Analýza napjatosti proběhne pro 3 zátěžné stavy. První z nich je klidná jízda bez akcelerace, 
nebo také stav, kdy člověk usedne do sedačky a umístí obě nohy na pedály. Druhá zátěž 
je brzdění, při kterém se předpokládá navýšení napětí v přední části rámu. Zajímavý je však 
třetí stav, kdy se cyklista zapře do sedačky a vyvine na pedál zátěž. Síly vzniklé tímto 
záběrem podstatně ovlivňují napjatost a mohou mít při vysokých hodnotách citelný dopad na 
komfort jízdy. Proto je tomuto stavu věnována zvýšená pozornost a podrobnější analýza. 

Pro všechny tyto možnosti zatížení je nalezeno maximum napjatosti a díky redukovanému 
napětí spočteno maximální napětí v nejnebezpečnějším místě rámu a v nejvíce namáhaném 
bodě jeho průřezu. 

Tato práce dále prezentuje program, napsaný v aplikaci MATLAB, který je schopen analyticky 
zpracovat a vyčíslit zatížení, reakční síly, vertikální deformaci v předem definovaném bodě 
a napětí. Dokáže také vykreslit VVÚ grafy jednotlivých složek a průběh redukovaného napětí. 
Oproti klasickému kolu je  lehokolo značně přizpůsobitelné pozicí a náklonem sedačky 
a volbou vzdálenosti pedálů. Program je tedy zaměřen na flexibilitu zadaných jak silových, 
tak i geometrických parametrů. Dále dovede exportovat do textového souboru hodnoty 
jakékoli veličiny v průběhu libovolného intervalu zvoleného zatížení, polohy nebo úhlu. 

Závěrem práce bude srovnání výsledků mezi analytickým počtem a numerickým řešením 
v programu Ansys Mechanical. 
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2 LEHOKOLO 
Následující podkapitoly popisují historii a současnost lehokol, jejich použití, výhody 
a nevýhody oproti běžným cyklistickým kolům. Jsou zde také přiblíženy charakteristiky 
rámu, který bude v pozdější fázi práce řešen. 

2.1 HISTORIE 
V průběhu 19. století se objevují pokusy o jiný typ kola, než bylo v té době obvyklé. V roce 
1893 byly v německém časopise Fliegende Blätter [1] zřejmě poprvé zveřejněny nákresy 
lehokol. Začalo se diskutovat o výhodách a nevýhodách různých tvarů cyklistických kol. 
Existují dokonce i velmi staré černobílé filmy [2], které uvádějí jízdní přehlídku stovek 
cyklistů, projíždějících Paříží a jinými městy, kde si lidé na svém „velocipedu“ podpírali záda 
a šlapali téměř vleže. 

7. července roku 1933 Francouz Francis Faure na lehokole vlastní výroby pokořil světový 
rekord pařížského velodromu v průměrné rychlosti hodinové jízdy. Během jedné hodiny ujel 
více než 45 km a o více než 1 km překonal předešlého držitele rekordu Oscara Egga, který 
použil kolo tehdy tradiční konstrukce. Jezdci na normálních kolech se začali bouřit, protože 
Francise považovali za druhořadého jezdce, který tuto rychlost nabyl pouze díky stroji a ne 
své výkonnosti. Díky kontaktům na vyšších místech byla lehokola definitivně vyškrtnuta z 
účasti na závodech. Vývoj se poté zastavil přibližně na 40 let [3]. 

K obnovení vývoje došlo až v 70. letech v USA inženýry Chesterem Kylem a Davidem 
Gordonem Wilsonem. Roku 1979 spatřilo světlo světa kolo Avatar 2000, (obr. 1), které bylo 
považováno za první model moderního lehokola. Dokonce bylo obsazeno ve filmu 
Brainstorm a též uvedeno v oblíbeném časopise Richard’s Bycicle Book. O deset let později 
v roce 1989 byla lehokola natolik optimalizovaná, že vznikly první veřejně známé studie, 
které popisovaly jednoznačné výhody z hlediska aerodynamiky jízdy a šetření sil jezdce 
oproti klasickému kolu [1]. 

 

 

Obr. 1 Lehokolo Avatar2000 [4] 
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2.2 SOUČASNOST 
V současné době se jezdci na lehokolech snaží veřejnost seznámit s výhodami spojenými 
s jízdou, pořádají se jak mezinárodní přehlídky, tak i závody. Existují mnohé tvary 
jednostopých i vícestopých lehokol, pro použití na rovnou vozovku nebo do hor, turistické, 
závodní, výletní, dokonce i s kapacitou pro více lidí. Existuje značné množství firem, které se 
o tato kola zajímá. V České Republice působí zejména firma Azub/Bike [5], pro kterou byla 
zpracována analýza rámu jednoho z jejich experimentálních kol a vytvořen program, který 
bude nápomocen k navrhování dalších rámů. 

2.3 VÝHODY LEHOKOLA 
» Komfort při jízdě: Váha jezdce je rozložena na poměrně větší plochu anatomicky 
tvarované sedačky, která tak zlepšuje pohodlí a zmírňuje otlaky v pánevní oblasti. 

» „Aerodynamika“: Poloha vleže má velkou výhodu z hlediska aerodynamiky. Jezdec ležící 
na sedačce, má znatelně menší odpor vzduchu, což se projeví na zlepšení jízdních vlastností. 
Jízda pak není tak náchylná na protivítr a z kopce lehokolo nezpomaluje tolik, jak kolo 
klasické. Existují dokonce i návrhy lehokol, které mají v místě sedačky i před ní „kopuli“ 
z průhledného plastu pro zmenšení odporu vzduchu. Tímto způsobem také vzniká dodatečná 
ochrana proti dešti. 

» Rychlost: Spolu s aerodynamikou a polohou vleže může lehokolo dosahovat vyšších 
průměrných rychlostí oproti normálnímu kolu. Vzrůstající rychlostí stoupá i aerodynamická 
výhoda. V závodním prostředí se pohybuje rychlost jízdy okolo 52 km/h u nekapotovaného 
lehokola, u špičkového kapotovaného bicyklu činí rekord z roku 2009 celých 90,6 km během 
jedné hodiny jízdy. K dosažení tohoto výsledku dopomohlo aerodynamické lehokolo Varna 
Tempest [6], jehož model je zobrazen na obr. 2. 

 

 

Obr. 2 Varna Tempest [7]  
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» Zdraví: Spousta cyklistů, kteří měli problém se zády, se přeorientovala na tento typ jízdy 
právě kvůli snížení tlaku na páteř, který je zde rozložen rovnoměrně. Také se významně 
snižuje tlak na pánevní dno, což u mužů na normálních kolech může, dle některých studií, 
přivodit impotenci [8]. 

» Bezpečnost: Ač se zdá jízda na lehokole vratká a nebezpečnější, praxe ukázala, že jakmile 
se jezdec rozjede, rovnováha se udržuje lehce. Protože má však cyklista nohy vpředu, při 
případné čelní srážce neletí hlavou dopředu, nýbrž jako první na překážku narazí nohy, 
popř. ruce. (simulovaný pád z výšky na zem po nohách). Při havárii je tedy cyklista v lepší 
pozici než jezdec klasického kola [9], [10]. 

2.4 NEVÝHODY 
» Rovnováha: Při malé rychlosti se na kole nedá jet, natožpak balancovat. Rozhodně 
nedosahuje takové rovnováhy jako klasické kolo. Různé přeskakování přes překážky je zde 
také nemožné. 

» Velikost: Nynější modely lehokol jsou obtížně skladovatelné, zaberou více místa a těžko 
se vejdou tam, kam normální kola bez problémů. 

» Viditelnost, orientace: Malá výška hlavy od země má za následek špatnou viditelnost - jak 
jezdce do okolí, tak schopnost ostatních řidičů automobilů jezdce spatřit. Problémy jsou 
např. ve výhledu na křižovatce či jiných stísněných místech. Většina lehokolařů tuto 
nevýhodu řeší barevným praporkem třepetajícím se vysoko nad strojem [9], [10]. 

2.5 POUŽITELNOST 
Tato jízdní kola se však těší velké oblibě. Lidé tento typ jízdy využívají na dlouhých trasách, 
cestují s nimi do hor a jezdí dokonce i mezistátní trasy. Oproti normálnímu sedacímu kolu je 
delší jízda pohodlnější. Na krátké jízdy a velmi namáhavé terény se však tento druh kola 
nehodí. 
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3 RÁM LEHOKOLA 
Pro řešení stavů napjatosti v rámech lehokola je možné využít metody konečných prvků, a to 
především u komplikovaných tvarových řešení. Pokud je však třeba řešit úlohu analyticky, 
musí dojít k několika zjednodušením a k vyslovení určitých předpokladů. Na obr. 3 je uveden 
model řešeného lehokola firmy Azub/Bike, které bylo v době psaní této bakalářské práce 
v testovací fázi. 

 

Obr. 3 Příklad reálného modelu řešeného lehokola [11] 

3.1 TVORBA VÝPOČTOVÉHO MODELU 
První zjednodušení se provedlo zavedením 2D prostoru. Dvě dvojice zadních podpěr byly 
nahrazeny ekvivalentní dvojicí o stejné tuhosti. Prostorové vybočení nehrálo významnou roli 
kvůli malé vzdálenosti od modelové roviny ke krajnímu bodu, kde bylo kolo uchyceno. 

Druhým zjednodušením byl převeden reálný rám na soustavu o 8 členech, z nichž jeden člen, 
osa zadního kola, je hmotný bod a další bod zastupuje celkové těžiště člověka, nacházející se 
nad sedadlem. Poloha těžiště byla dodána v podkladech výrobce. Pro zjednodušení však bylo 
nutné, aby rám lehokola splňoval prutové předpoklady, popsány blíže v kapitole 3.1.1. 

Dále byly zanedbány návarky na rám a mírná vybočení z osy hlavně u dvou zadních podpěr. 
Zaveden byl dokonalý profil mezikruží rámu lehokola. Dále byly zavedeny charakteristiky 
zadních podpěr a podpěry sedačky jako binárních členů, které byly popsány jako tuhá tělesa 
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a sloužily pouze pro určení přenosu reakčních sil z kol / sedačky na rám. Za tuhé těleso byla 
považována též přední vidlice spojená s předním kolem, která přenáší i ohybový moment. 

Všemi těmito úkony byl zjednodušen rám lehokola na použitelný výpočtový model pro 
analytické řešení problému. Výsledkem byly hodnoty blízko odpovídající realitě. Takové 
tvrzení však bylo potřeba i ověřit, proto se na konci práce nachází krátké porovnání řešením 
pomocí MKP, která byla vyhotovena v programu Ansys Mechanical.  

 

Obr. 4 Výsledné zjednodušení 

 

Obr. 5 Model řešeného rámu - render z aplikace Autodesk Showcase 
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3.1.1 PRUTOVÉ PŘEDPOKLADY 
Aby bylo možno úlohu zjednodušit na soustavu prutových těles, je potřeba se seznámit 
s prutovými předpoklady [12], které musí být splněny.  

a) Geometrické předpoklady 

» „Prut je určen střednicí 𝛾, a v každém bodě střednice příčným průřezem 𝜓.“ 

 

Obr. 6 Kolmý průřez na střednici [13] 

» „Střednice 𝛾 je spojitá a hladká křivka konečné délky.“ 

 

Obr. 7 Nehladká střednice [13] 

» „Průřez je jednoduše nebo vícenásobně souvislá oblast, která je ohraničená obrysovou 
křivkou. Popisujeme ji charakteristikami příčného průřezu.“ 

» „Délka střednice je vždy podstatně větší než největší rozměr příčného průřezu.“ 

 

Obr. 8 Rozdílná délka střednice [13] 
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b) Vazbové a zatěžovací předpoklady 

» „Vazby omezují jen posuvy a natočení střednice“ 

„» Zatížení je soustředěno na střednici. Působí na ni osamocené síly, liniové síly a silové 
dvojice. Pokud není tato podmínka splněna, je nutno ji nahradit staticky ekvivalentní 
náhradou reálného zatížení zatížením na střednici.“ 

 

Obr. 9 Staticky ekvivalentní náhrada [13] 

c) Deformační předpoklady 

» „V procesu deformace zůstává střednice hladká a spojitá.“ 

 

Obr. 10 Hladkost střednice po zatížení [13] 

» „Průřezy zůstávají rovinné a kolmé k deformované střednici. Konají pouze: 

 • oddalování (tah), a přibližování (tlak) 

 

Obr. 11 Tah / Tlak [13] 

 • natáčení kolem osy ležící v příčném průřezu a deformují se (ohyb) 

 

Obr. 12 Ohyb [13] 
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• natáčení kolem osy kolmé k příčnému průřezu a nedeformují se (krut) 

 

Obr. 13 Krut [13] 

• posouvají se kolmo ke střednici (smyk)“ 

 

Obr. 14 Smyk [13] 

d) Napjatostní předpoklady 

» „Napjatost v bodě prutu je určena normálovým a smykovým napětím v příčném řezu 
vedeném tímto bodem. Ostatní složky tenzoru jsou nulové. Tímto se může napjatost 
nazvat prutovou napjatostí.“ 

 

Obr. 15 Prutová napjatost - pouze smykové a normálové napětí [13] 
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3.2 CHARAKTERISTIKY RÁMU 
Na základě komunikace s pracovníkem firmy Azub/Bike Ing. Tomášem Gayerem byly 
dodány CAD výkresy řešeného rámu, ze kterých se odečetly souřadnice bodů a rozměry 
jednotlivých úseků. Dodány byly také materiálové charakteristiky a 3D model rámu. 

3.2.1 VÝZNAMNÉ SOUŘADNICE 
Pro výpočet sil působících na rám je zapotřebí znát souřadnice významných bodů, kterých je 
celkově 16. 

 

Obr. 16 Charakteristické body 

[ pA ]    … Pohyblivý bod osy pedálů. 
[ pB ]    … Místo vstupu přední vidlice do rámu. 
[ pC1, pC2 ]   … Spojení přední části sedačky s rámem. 
[ pD, pE ]    … Body vstupu zadních opěr kola do rámu. 
[ pG, pH ]    …  Body předního a zadního kola. 
[ pI ]     … Kloubové spojení sedačky s její opěrou. 
[ pT ]     … Poloha celkového těžiště jezdce. 
[ pR1, pR2 ]    … Středy poloměrů zaoblení rámu. 
[ p34, p56, p67, p89 ]  … Tečné body rámu se změnou jeho zakřivení. 
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3.3 ZÁTĚŽNÉ STAVY 
Zátěž lehokola je možné charakterizovat několika významnými stavy. Pro každý z nich platí 
jiné namáhání rámu, tudíž i jiná potenciálně nebezpečná místa či hodnoty napjatosti. Rám je 
tedy potřeba řešit pro každý z nich. 

3.3.1 KLID / ROVNOMĚRNÁ JÍZDA 
Pokud bude lehokolo v klidu, resp. rovnoměrném pohybu, předpokládá se, že na rám budou 
působit síly, způsobující bezpečné napětí pod hranicí dovoleného maxima. Zde je potřeba 
zkontrolovat okamžik nasedání, kdy se krátkodobě zvedne celkové zatížení na rám. Jestliže 
by nasednutí bylo velmi rychlé, popřípadě by do sedadla usedlo více lidí, bude potřebné 
zkontrolovat v tomto stavu bezpečnost pro dvojnásobek původní dané zátěže, která je 
stanovena jako 150 kg. 

3.3.2 BRZDĚNÍ 

Při brzdění (je uvažováno pouze brzdění na předním kole) vznikne mezi předním pláštěm a 
vozovkou kontakt, který je modelován jako Coulombovo tření [14] s koeficientem tření o 
hodnotě 0,55. V závislosti na koeficientu se v tom samém místě vytvoří brzdná síla. 
Zabrzděním vznikne velké napětí v místě vstupu přední vidlice do rámu. Aby platila statická 
rovnováha, musí se zanést do výpočtu i vzniklá setrvačná síla působící v těžišti jezdce. Ta se 
rozloží mezi jeho horní trup a nohy, kterými je zapřen do pedálů, takže v těchto místech bude 
značné zvýšení působících sil. 

3.3.3 ŠLAPÁNÍ 

Třetímu stavu je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. V závislosti na síle 𝐹𝑝 , kterou je 
cyklista schopen vyvinout do pedálů (v práci je počítáno s 1 000 N na malém převodníku 
(dále jen Šlapání 1) a 2 000 N na velkém (dále jen Šlapání 2)), se síla rozloží přes 
momentovou rovnováhu do řetězu, odkud putuje přes kladku ve středu až do zadního kola. 
Odtud se opět přes momentovou rovnováhu přenese až na vozovku, kde vytvoří záběrnou 
sílu, pomocí které je schopen cyklista akcelerovat. Stejnou sílu, avšak opačného směru, je 
třeba vložit do těžiště člověka - jakožto setrvačnou reakci na zrychlení kola. Na rám však 
v bodech 𝑝𝐸 a 𝑝𝐶1 působí další síly jako reakce od opření cyklisty do sedačky a v bodě 𝑝𝐶2 
síly od kladky, kde je uchycen řetěz. V bodě 𝑝𝐴, středu otáčení šlapek, je rovněž navýšení sil, 
tak jako v bodě 𝑝𝐻, středu otáčení zadního kola. Podrobný popis se nalézá v kapitole 4.9. 
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4 ŘEŠENÍ PROBLÉMU 
Problém je řešen analyticky na základě vztahů, které byly poté odvozovány dle postupů, 
využívajících zejména posudků statiky (vzájemná působení) a pružnosti pevnosti (VVÚ, 
deformace, napětí). Veškeré postupy vycházejí z komplexních rovnic, ve kterých jsou 
vyneseny všechny zátěžné stavy a řešením jednotlivých problémů se nevýznamné složky 
položí vždy nule. Průběžné výsledné hodnoty jsou výpisem programu napsaného 
ve vývojovém prostřední MATLAB. 

Všechny výpočty byly řešeny pro váhu jezdce vážícího 150 kg. 

4.1 GEOMETRICKÝ VÝPOČTOVÝ MODEL 
Těleso je považováno za rovinnou prutovou soustavu, která je geometricky popsána 
souřadnicemi 16 bodů (obr. 16). Bod, od kterého byly určeny všechny souřadnice 
(viz příloha P1-1), se nachází v místě osy zadního kola - bodu pH. 

Vstupní parametry je možno získat také exportem z aplikace, obstarávající model rámu. 
Postup je tedy následující: Nejprve se vytvoří, popřípadě upraví model rámu, následně 
program automaticky exportuje dané body do textového souboru, ze kterého si potřebné 
parametry načte MATLAB a vypočítá zadanou úlohu.  

Souřadnice 

Bod X-ová [mm] Y-ová [mm] Bod X-ová [mm] Y-ová [mm] 

pA 1 323.6273 512.1419 pI 264.0000 403.0000 

pB 953.4358 403.5676 pT 600.0000 600.0000 

pC1 580.7142 217.2549 p34 654.9250 202.8298 

pC2 746.2283 204.3886 p56 879.2912 295.7654 

pD 379.9501 256.2795 p67 939.6923 385.3139 

pE 203.5067 290.5767 p89 1 092.0490 480.2318 

pG 1 146.0820 0.0000 pR1 696.9030 418.7876 

pH 0.0000 0.0000 pR2 1 122.0798 262.2921 
Tab. 1 Vstupní parametry 

K dalším výpočtům bylo potřeba znát hodnoty několika úhlů mezi danými body. Protože byly 
ve vstupních parametrech zadány pouze souřadnice bodů, bylo využito Pythagorovy věty, 
resp. kosinové věty k určení vzdáleností, resp. úhlů. 
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Příklad výpočtu vzdálenosti mezi bodem pE a pD  

 |𝑝𝐸𝑝𝐷| = ��𝑥𝑝𝐸 − 𝑥𝑝𝐷�
2

+ �𝑦𝑝𝐸 − 𝑦𝑝𝐷�
2
 (4.1)  

Příklad výpočtu úhlu mezi body pH, pD, pG se středem v pH 

 𝛼𝐻1 = acos�
−|𝑝𝐺𝑝𝐷|2 + |𝑝𝐻𝑝𝐷|2 + |𝑝𝐻𝑝𝐺|2

2 ∙ |𝑝𝐻𝑝𝐷| ∙ |𝑝𝐻𝑝𝐺| � (4.2)  

Tímto způsobem byly vypočítány hodnoty úhlů: 

 𝛼𝐻1 = 𝛼𝐷 = 34,00° (4.3)  

 𝛼𝐻2 = 𝛼𝐸2 = 55,00° (4.4)  

 𝛼𝐼 = 𝛼𝐸1 = 61,72° (4.5)  
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4.2 VÝPOČTOVÝ MODEL ZATÍŽENÍ A OKRAJOVÉ PODMÍNKY 
Se zohledněním všech tří stavů na lehokolo při výpočtech působily tyto síly: 

Klidový stav … Tíha člověka      … 𝐹𝑇𝑦 

Brzdění  … Tíha člověka + brzdná síla předního kola  … 𝐹𝑇𝑦 + 𝐹𝐵𝑅 

Šlapání … Tíha člověka + síla vložená do pedálů  … 𝐹𝑇𝑦 + 𝐹𝑃 

Obr. 17 znázorňuje síly všech stavů a barevně je pro názornost odděluje. Definována byla 
také okrajová podmínka, že se lehokolo nacházelo ve stálém kontaktu se zemí. 

 

Obr. 17 Síly od všech stavů: červená - stálá tíhová síla, oranžová - brzdění, 
fialová - šlapání, zelená - reakční síly v kolech, modrá - doplňková síla 

Přes rovnice statické rovnováhy byly vypočteny stykové výslednice v kolech 𝐹𝐻𝑦  a 𝐹𝐺𝑦 . 
V předním, resp. zadním kole byla zvolena rotační, resp. horizontálně posuvná vazba. Šlo 
o zjednodušení úlohy, aby nevznikl staticky neurčitý model. Toto zjednodušení je možné za 
předpokladu, že horizontální stykové výslednice, které v kolech působily, byly minimální 
a neovlivnily významně napjatost v rámu. 
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� Fx = 0 𝐹𝑎𝑠𝑓 + FBRsetr − Fasf

setr − FBR = 0 

(4.6)  � Fy = 0 FHy + FGy − Fdop − FTy = 0 

�MoH = 0 
− FTy ∙ xT − Fdop ∙ xdop + FGy ∙ xG − FBR ∙ Rkola − FBRsetr ∙ yT

+ Fasf ∙ Rkola + Fasf
setr ∙ yT = 0 

Kde: 𝑅𝑘𝑜𝑙𝑎 je poloměr kola, 𝐹𝑎𝑠𝑓 je závislá na velikosti zatížení při šlapání a brzdná síla 𝐹𝐵𝑅 
se vypočetla na základě Coulombova tření [14], kde se vynásobí 𝐹𝐺𝑦  a koeficient tření mezi 
kolem a vozovkou, který byl zvolen jako 𝐵𝑅𝑘𝑜𝑒𝑓 = 0,55. Platí tedy: 

 𝐹𝐵𝑅 = 𝐵𝑅𝑘𝑜𝑒𝑓 ∙ 𝐹𝐺𝑦  (4.7)  

Dosazením do rovnic vyšly stykové výslednice v předním a zadním kole.  

Stykové 
výslednice Klid Brzdění Šlapání 1 Šlapání 2 

FGy  [𝑁] 785,28 1 430,66 473,26 443,54 
FHy  [𝑁] 714,72 69,34 1 026,74 1 056,46 

Tab. 2 Reakční síly v kolech 

4.2.1 KONTROLA PROKLUZU 

Při šlapání bylo zapotřebí dodatečně zkontrolovat prokluz zadního kola. Docílilo se toho 
porovnáním koeficientu tření 𝑃𝑅𝑘𝑜𝑒𝑓  s maximální hodnotou tření. Aby prokluz nenastal, 
𝑃𝑅𝑘𝑜𝑒𝑓 musí být menší než 0,55, což bylo splněno.  

 𝑃𝑅𝑘𝑜𝑒𝑓1 =
𝐹𝑎𝑠𝑓1
𝐹𝐻𝑦

=
380,43

1027,70
= 0,37 (4.8)  

 𝑃𝑅𝑘𝑜𝑒𝑓2 =
𝐹𝑎𝑠𝑓2
𝐹𝐻𝑦

=
416,67

1056,50
= 0,39 (4.9)  

Kde: 𝐹𝑎𝑠𝑓 je podrobně spočteno v kapitole 4.9. 

4.3 ROZLOŽENÍ TĚŽIŠTĚ TĚLO - NOHY 
Pro vyšší přesnost výpočtu bylo potřeba rozložit celkové těžiště člověka na více lokací. 
Vybrány byly dva body. Těžiště vrchní části těla 𝑇1  a nohy, položené na pedály 𝑝𝐴. Síla 
na tomto místě byla zvolena jako 20% celkové zátěžné síly 𝐹𝑇𝑦. 
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Obr. 18 Rozložení těžiště 

 

� Fy = 0 FT − FT1 − FT2 = 0 
(4.10)  

�MoH = 0 FT ∙ �xT − xT1� − FT2 ∙ �xT2 − xT1� = 0 

 

Z rovnic SR vyšlo rozdělení sil na 𝐹𝑇1 = 1 200 𝑁 a 𝐹𝑇2 = 300 𝑁 . Dále bylo vypočteno 
horizontální posunutí síly 𝐹𝑇1 od původního těžiště 𝑇, které činí 180,91 𝑚𝑚 směrem vlevo. 

Pokud nastal stav 2, setrvačná síla brzdění 𝐹𝐵𝑅 , která působila v bodě celkového těžiště, 
se rozložila mezi 𝐹𝑇1  a 𝐹𝑇2 . Jejich poměrný rozklad je totožný s rozkladem částí těžiště, 
neboli:  

 𝐹𝐵𝑅1 = 𝐹𝑇1 ∙ 0,8 = 629,49 𝑁 (4.11)  

 𝐹𝐵𝑅2 = 𝐹𝑇2 ∙ 0,2 = 157,37 𝑁 (4.12)  

Jelikož se cyklista při brzdění opírá o pedály, horizontální setrvačná síla se přesunula na 
místo, kde je zapřen. V místě nohou tedy přibyly 2 další síly, 𝐹𝐵𝑅2 a 𝐹𝐵𝑅𝑇2 . Jejich spočtení 
bylo řešeno přes trojúhelník (obr. 18). Výsledné hodnoty mají velikosti: 

 𝛼𝐵𝑅 = atan
𝑦𝑇 − 𝑦𝐴
𝑥𝐴 − 𝑥𝑇

= 6,92° (4.13)  

 𝐹𝐵𝑅𝑇1 = 𝐹𝐵𝑅1 ∙ tan𝛼𝐵𝑅 = 76,43 𝑁 (4.14)  

 𝐹𝐵𝑅𝑇2 = 𝐹𝐵𝑅2 = cos𝛼𝐵𝑅 = 624,90 𝑁 (4.15)  

Pokud nastal stav 3, síla setrvačná od šlapání 𝐹𝑎𝑠𝑓 se pouze přesunula z celkového těžiště 𝑇 
do těžiště vrchní části těla 𝑇1. 
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4.4 VÝPOČTOVÝ MATERIÁLOVÝ MODEL 
Rám je vyhotoven z hliníkové slitiny EN AW-6060, stav T6 [15]. Výpočtový materiálový 
model je pak homogenní izotropní lineárně pružné mechanické kontinuum s následujícími 
vlastnostmi: 

Mez pevnosti: … 𝑅𝑚 = 190 𝑀𝑃𝑎 

Mez kluzu: … 𝑅𝑒 =  150 𝑀𝑃𝑎 

Poissonova konstanta: … 𝜇 = 0.33 

Modul pružnosti v tahu/tlaku: … 𝐸 = 69000 𝑀𝑃𝑎 

Modul pružnosti ve smyku … 𝐺 = 25940 𝑀𝑃𝑎 

Tvrdost podle Brinella … HB = 60 
Kde: 

 𝐺 =
𝐸

2 ∙ (1 + 𝜇) (4.16)  

 

 

Obr. 19 Profil rámu - mezikruží 60x2,5  
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4.5 SÍLY PŮSOBÍCÍ NA RÁM 
Úloha byla řešena jako soustava 8 těles. 

 

Obr. 20 Soustava těles 

Těleso: 

 1 … Hmotný bod, představuje hmotnost horní poloviny těla jezdce 
 2 … Přední vidlice, prutové těleso přenášející jak síly, tak i moment 
 3 … Sedačka, vstupuje do ní hmotnost těla a rozkládá ji na přední a zadní podpěry 
 4 … Zadní podpěra - binární zatížený prut 
 5 … Vnitřní opora rámu vystupující z osy kola - binární zatížený prut 
 6 … Vnější opora rámu vystupující z osy kola - binární zatížený prut 
 7 … Hmotný bod, osa kola, vstupuje do něj reakční síla a rozkládá ji do opor rámu 
 8 … Samotný rám lehokola 
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4.5.1 TĚLESA PRUTOVÉ SOUSTAVY 

Těleso č. 2 - přední vidlice 

 

Obr. 21 Těleso č. 2 

� Fy = 0 FGy − FB = 0 

(4.17)  
�MoB = 0 FGy ∙ (xG − xB) − MB − FBR ∙ (yB + Rkola) = 0 

Kde: 𝐹𝐵𝑅 = BRkoef ∙ FGy a 𝑅𝑘𝑜𝑙𝑎 je poloměr kola. 

Po dosazení příslušných známých hodnot bylo spočteno: 

Těleso č. 2 Klid Brzdění Šlapání 1 Šlapání 2 
FB [𝑁] 785,28 1 430,70 473,26 443,54 

MB [𝑁 𝑚𝑚] 151,28∙103 -309,47∙103 91,17∙103 85,45∙103 
𝐹𝐵𝑅 [𝑁] 0,00 786,86 0,00 0,00 

Tab. 3 SR - Těleso č. 2 
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Těleso č. 3 - sedačka 

 

Obr. 22 Těleso č. 3 - vlevo 𝐹𝐼 a 𝐹𝑐 od gravitace, vpravo 𝐹𝐼𝑝 a 𝐹𝐶𝑝 od šlapání 

� Fx = 0 FI ∙ cos(αI) − FC ∙ cos(αC) − Fasf = 0 

(4.18)  � Fy = 0 FI ∙ sin(αI) + FC ∙ sin(αC) − FT1 + FBRT1 = 0 

�MoC = 0 
𝐹𝑇1 ∙ �𝑥𝐶 − 𝑥𝑇1� − 𝐹𝐼 ∙ sin(𝛼𝐼) ∙ (𝑥𝐶 − 𝑥𝐼) − 𝐹𝐼 ∙ cos(𝛼𝐼) ∙ 
(yI − yC) − FBRT1 ∙ �xC − xT1� + Fasf ∙ �yT1 − yC� = 0 

 

� Fxp = 0 FIp ∙ cos�αIp� + FCp ∙ cos�αCp� − Fp ∙ cos�αp� = 0 

(4.19)  � Fyp = 0 FIp ∙ sin�αIp� − FCp ∙ sin�αCp� − Fp ∙ sin�αp� = 0 

�MopC = 0 
Fp ∙ sin�αp� ∙ (xC − xP) + Fp ∙ cos�αp� ∙ (yC − yP) 
−𝐹𝐼𝑝 ∙ sin�𝛼𝐼𝑝� ∙ (𝑥𝐶 − 𝑥𝐼) − 𝐹𝐼𝑝 ∙ cos�𝛼𝐼𝑝� ∙ (yI − yC) = 0 

 

Po dosazení příslušných známých hodnot vyšlo: 

Těleso 
č. 3 Klid Brzdění 

Šlapání 1 Šlapání 2 
𝐹𝑇1 a 
𝐹𝑎𝑠𝑓 

Od síly 
𝐹𝑝 

Vektorový 
součet 

𝐹𝑇1 a 
𝐹𝑎𝑠𝑓 

Od síly 
𝐹𝑝 

Vektorový 
součet 

FI [𝑁] 528,58 494,92 944,01 911,57 1 855,59 984,36 1 823,20 2 807,52 
FC [𝑁] 776,05 726,63 374,71 835,91 550,20 336,86 1 671,80 1 400,92 
𝛼𝐶  [°] 71,17 71,17 79,72 48,62 208,03 81,50 65,13 221,12 

Tab. 4 SR - Těleso č. 3 
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Těleso č. 4 - zadní podpěra sedačky 

 

Obr. 23 Těleso č. 4 

Jedná se o binárně zatížený člen. Síla na počátku se tedy rovná síle na druhém konci a platí: 

Těleso 
č. 4 Klid Brzdění Šlapání 1 Šlapání 2 

FE1  [𝑁] 𝐹𝐼 
Tab. 5 SR - Těleso č. 4 

Těleso č. 5 a těleso č. 6 - vnitřní a vnější podpěry zadního kola 

 

Obr. 24 Zleva - těleso č. 6, č. 5 

Protože se jedná o binární zatížené členy, síla na jejich druhém konci se rovná síle na počátku. 

Platí tedy: 

Těleso 
č. 5 - 6 Klid Brzdění Šlapání 1 Šlapání 2 

FD [𝑁] 𝐹𝐻1 

FE2  [𝑁] 𝐹𝐻2 
Tab. 6 Těleso č. 5, č. 6 

Výpočty 𝐹𝐻1 a 𝐹𝐻2 jsou uvedeny v následujícím kroku.   
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Těleso č. 7 - hmotný bod představující osu zadního kola 

 

Obr. 25 Těleso č. 7 

� Fx = 0 −FH1 ∙ cos�αH1� − FH2 ∙ cos�αH2� + FHp ∙ cos �𝛼𝐹𝐻𝑝� = 0 
(4.20)  

� Fy = 0 −FH1 ∙ sin�αH1� − FH2 ∙ sin�αH2� + FHp ∙ sin �𝛼𝐹𝐻𝑝� + 𝐹𝐻𝑦 = 0 

Kde: 𝐹𝐻𝑝 je vektorový součet 𝐹𝑎𝑠𝑓 a 𝐹𝑐ℎ2, detailněji popsaný v kapitole 4.9. 

Po dosazení příslušných známých hodnot vyšlo: 

Těleso 
č. 7 Klid Brzdění Šlapání 1 Šlapání 2 

FH1  [𝑁] -1 144,40 -111,03 5 510,12 6 143,88 
FH2  [𝑁] 1 653,80 160,46 -2 037,34 -2 388,87 
𝐹𝐻𝑝  [𝑁] 0,00 0,00 3 421,17 3 747,00 

Tab. 7 SR - Těleso č. 7 
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Těleso č. 8 - Rám lehokola a shrnutí 

 

Obr. 26 Těleso č. 8 a shrnutí sil působících na rám 

Shrnutí Klid Brzdění Šlapání 1 Šlapání 2 
FA [N] 300,00 300,00 300,00 300,00 

FAp[N] - - 2 213,22 1 960,75 
FB [N] 785,28 1 430,70 473,26 443,54 

MB [N mm] 151,28∙103 -309,47∙103 91,17∙103 85,45∙103 
FC [N] 776,05 726,63 550,20 1 400,92 

FCp2  [N] - - 1 627,25 2 012,44 
FD [N] -1 144,40 -111,03 5 510,12 6 143,88 

FE1  [N] 528,58 494,92 1 855,59 2 807,52 
FE2  [N] 1 653,80 160,46 -2 037,34 -2 388,87 
FBR [N] - 786,86 - - 

FBR2  [N] - 157,37 - - 
FBRT2  [N] - 624,90 - - 

Fdop [N] 0,00 0,00 0,00 0,00 
𝛼𝐹𝐴𝑝  [𝑁] - - 50,64 75,49 
αC [ ° ] 71,17 71,17 208,03 221,12 

αFCp2  [ ° ] - - 67,20 65,13 
αD [ ° ] 34,00 34,00 34,00 34,00 
αE1  [ ° ] 61,72 61,72 61,72 61,72 
αE2  [ ° ] 54,99 54,99 54,99 54,99 
αBR [ ° ] - 6,92 - - 

Tab. 8 Shrnutí sil působících na rám 
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4.6 VÝSLEDNÉ VNITŘNÍ ÚČINKY 
Jakmile byly známy působící síly a jejich polohy, bylo zapotřebí rám rozdělit na vhodné 
množství intervalů. Dle obr. 27 proběhlo dělení vždy po přidání nové síly nebo geometrické 
změny v profilu. Rám se tedy rozdělil na 9 intervalů. 

 

Obr. 27 Rozdělení intervalů 

Mezi 4. a 5. intervalem se nachází místo, kde je kromě síly 𝐹𝐶𝑝2  možno vložit i sílu 𝐹𝐶 . 
Zavedení tohoto kroku bylo nutné pro funkčnost programu, kde bylo potřeba zohlednit 
všechny možnosti uchycení. Na začátku výpočtu byly známé pouze souřadnice bodů, avšak 
bylo potřeba určit, zda bude síla od předního uchycení sedačky vedena na rovný (mezi 2. a 3. 
intervalem) nebo zakřivený (mezi 4. a 5. intervalem) úsek rámu. Zvolení jedné z variant 
znamená, že druhá síla bude položena nule a ve výpočtech se neprojeví. 

Velikosti rovných úseků l a úhly v zakřivené části 𝛽 se vypočetly již uvedeným postupem 
použitím Pythagorovy a kosinové věty. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tab. 9. 

Vzdálenosti [mm] Úhly [°] 

𝑙1 179,75 𝛽4 23,96 

𝑙2 204,52 𝛽5 43,04 

𝑙3 75,60 𝛽7 5,95 

𝑙6 108,01 𝛽8 42,20 

𝑙9 233,77 𝛾1 11,00 

𝑅1 220,00 𝛾2 7,85 

𝑅2 220,00   
Tab. 9 Velikosti intervalů 

Rovnice VVÚ byly uvolňovány zleva. Zvolena byla metoda postupného nahrazování již 
vypočtenými hodnotami pro lepší přehlednost rovnic. Od druhého intervalu a dále se tedy 
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vždy započítaly hodnoty 𝑁𝑖 , 𝑇𝑖  a 𝑀𝑜𝑖  z předchozích intervalů s dosazením maximální 
vzdálenosti či úhlu z předchozího intervalu.  

Značení probíhá dle modelu 𝑁𝑖𝑓, 𝑇𝑖𝑓 a 𝑀𝑖𝑓, kde 𝑀𝑖 a 𝑀𝑖𝑓 jsou brány jako ohybové momenty. 

Tato metoda není příliš vhodná pro analytický výpočet bez použití výpočetní techniky - právě 
z důvodu nutné znalosti rovnic či hodnot z předchozích intervalů. Při použití výpočetní 
techniky tyto problémy odpadají. 
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VVÚ - 1. interval  

𝒙𝟏 ∈ (𝟎;  𝒍𝟏) 

 

Obr. 28 VVÚ - 1. interval 

 

𝑁1 = 𝐹𝐸1 ∙ cos�𝛼𝐸1 + 𝛾1� − 𝐹𝐸2 ∙ cos�𝛼𝐸2 + 𝛾1� 

 

𝑇1 = −𝐹𝐸1 ∙ sin�𝛼𝐸1 + 𝛾1� + 𝐹𝐸2 ∙ sin�𝛼𝐸2 + 𝛾1� 

 

𝑀1 = −𝐹𝐸1 ∙ sin�𝛼𝐸1 + 𝛾1� ∙ (𝑥1) + 𝐹𝐸2 ∙ sin�𝛼𝐸2 + 𝛾1� ∙ (𝑥1) 
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VVÚ - 2. interval 

𝒙𝟐 ∈ (𝟎; 𝒍𝟐) 

 

Obr. 29 VVÚ - 2. interval 

 

𝑁2 = 𝑁1𝑓 − 𝐹𝐷 ∙ cos(𝛼𝐷 + 𝛾1) 

 

𝑇2 = 𝑇2𝑓 + 𝐹𝐷 ∙ sin(𝛼𝐷 + 𝛾1) 

 

𝑀2 = 𝑀1𝑓 + 𝑇1𝑓 ∙ 𝑥2 + 𝐹𝐷 ∙ sin(𝛼𝐷 + 𝛾1) ∙ 𝑥2 
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VVÚ - 3. interval  

𝒙𝟑 ∈ (𝟎; 𝒍𝟑) 

 

Obr. 30 VVÚ - 3. interval 

 

𝑁3 = 𝑁2𝑓 − 𝐹𝐶1 ∙ cos�𝛼𝐶1 − 𝛾1� 

 

𝑇3 = 𝑇2𝑓 − 𝐹𝐶1 ∙ sin�𝛼𝐶1 − 𝛾1� 

 

𝑀3 = 𝑀2𝑓 + 𝑇2𝑓 ∙ (𝑥3) − 𝐹𝐶1 ∙ sin�𝛼𝐶1 − 𝛾1� ∙ (𝑥3) 
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VVÚ - 4. interval  

𝝋𝟒 ∈ (𝟎;𝜷𝟒) 

 

Obr. 31 VVÚ - 4. interval 

 

𝑁4 = 𝑁3𝑓 ∙ cos(𝜑4) − 𝑇3𝑓 ∙ sin(𝜑4) − 𝐹𝑑𝑜𝑝 ∙ cos �
𝜋
2
− 𝛾1� ∙ cos(𝜑4) − 𝐹𝑑𝑜𝑝 ∙ sin �

𝜋
2
− 𝛾1�

∙ sin(𝜑4) 

 

𝑇4 = 𝑇3𝑓 ∙ cos(𝜑4) + 𝑁3𝑓 ∙ sin(𝜑4) − 𝐹𝑑𝑜𝑝 ∙ sin �
𝜋
2
− 𝛾1� ∙ cos(𝜑4) − 𝐹𝑑𝑜𝑝 ∙ cos �

𝜋
2
− 𝛾1�

∙ sin(𝜑4) 

 

𝑀4 = 𝑀3𝑓 + 𝑁3𝑓 ∙ 𝑅1 ∙ (1 − cos(𝜑4)) + 𝑇3𝑓 ∙ 𝑅1 ∙ sin(𝜑4) − 𝐹𝑑𝑜𝑝 ∙ cos �
𝜋
2
− 𝛾1� ∙ 𝑅1

∙ sin(𝜑4) − 𝐹𝑑𝑜𝑝 ∙ sin �
𝜋
2
− 𝛾1� ∙ 𝑅1 ∙ (1 − cos(𝜑4)) 
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VVÚ - 5. interval  

𝝋𝟓 ∈ (𝟎;  𝜷𝟓) 

 

Obr. 32 VVÚ - 5. interval 

𝑁5 = 𝑁4𝑓 ∙ cos(𝜑5) − 𝑇4𝑓 ∙ sin(𝜑5) − 𝐹𝐶2 ∙ cos�𝛼𝐶2 + 𝛽4 − 𝛾1� ∙ cos(𝜑5) + 𝐹𝐶2
∙ sin�𝛼𝐶2 + 𝛽4 − 𝛾1� ∙ sin(𝜑5) + 𝐹𝐶𝑝2 ∙ cos �𝛼𝐹𝐶𝑝2 + 𝛽4 − 𝛾1� ∙ cos(𝜑5)

− 𝐹𝐶𝑝2 ∙ sin �𝛼𝐹𝐶𝑝2 + 𝛽4 − 𝛾1� ∙ sin(𝜑5) 

 

𝑇5 = 𝑇4𝑓 ∙ cos(𝜑5) + 𝑁4𝑓 ∙ sin(𝜑5) − 𝐹𝐶2 ∙ sin�𝛼𝐶2 + 𝛽4 − 𝛾1� ∙ cos(𝜑5) − 𝐹𝐶2
∙ cos�𝛼𝐶2 + 𝛽4 − 𝛾1� ∙ sin(𝜑5) + 𝐹𝐶𝑝2 ∙ sin �𝛼𝐹𝐶𝑝2 + 𝛽4 − 𝛾1� ∙ cos(𝜑5)

+ 𝐹𝐶𝑝2 ∙ cos �𝛼𝐹𝐶𝑝2 + 𝛽4 − 𝛾1� ∙ sin(𝜑5) 
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𝑀5 = 𝑀4𝑓 + 𝑁4𝑓 ∙ 𝑅1 ∙ (1 − cos(𝜑5)) + 𝑇4𝑓 ∙ 𝑅1 ∙ sin(𝜑5) − 𝐹𝐶2 ∙ cos�𝛼𝐶2 + 𝛽4 − 𝛾1� ∙ 𝑅1

∙ (1 − cos(𝜑5)) − 𝐹𝐶2 ∙ sin�𝛼𝐶2 + 𝛽4 − 𝛾1� ∙ 𝑅1 ∙ sin(𝜑5) + 𝐹𝐶𝑝2
∙ cos �𝛼𝐹𝐶𝑝2 + 𝛽4 − 𝛾1� + 𝐹𝐶𝑝2 ∙ cos �𝛼𝐹𝐶𝑝2 + 𝛽4 − 𝛾1� ∙ 𝑅1 ∙ (1 − cos(𝜑5))

+ 𝐹𝐶𝑝2 ∙ sin �𝛼𝐹𝐶𝑝2 + 𝛽4 − 𝛾1� ∙ 𝑅1 ∙ sin(𝜑5) 

VVÚ - 6. interval  

𝒙𝟔 ∈ (𝟎; 𝒍𝟔) 

 

Obr. 33 VVÚ - 6. interval 

 

𝑁6 = 𝑁5𝑓 

 

𝑇6 = 𝑇5𝑓 

 

𝑀6 = 𝑀5𝑓 + 𝑇5𝑓 ∙ (𝑥6) 
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VVÚ - 7. interval  

𝝋𝟕 ∈ (𝟎;𝜷𝟕) 

 

Obr. 34 VVÚ - 7. interval 

 

𝑁7 = 𝑁6𝑓 ∙ cos(𝜑7) + 𝑇6𝑓 ∙ sin(𝜑7) 

 

𝑇7 = 𝑇6𝑓 ∙ cos(𝜑7) − 𝑁6𝑓 ∙ sin(𝜑7) 

 

𝑀7 = 𝑀6𝑓 − 𝑁6𝑓 ∙ 𝑅2 ∙ (1 − cos(𝜑7)) + 𝑇6𝑓 ∙ 𝑅2 ∙ sin(𝜑7) 
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VVÚ - 8. interval   

𝝋𝟖 ∈ (𝟎;  𝜷𝟖) 

 

Obr. 35 VVÚ - 8. interval 

 

𝑁8 = 𝑁7𝑓 ∙ cos(𝜑8) + 𝑇7𝑓 ∙ sin(𝜑8) − 𝐹𝐵 ∙ cos(40°) ∙ cos(𝜑8) + 𝐹𝐵 ∙ sin(40°) ∙ sin(𝜑8)
+ 𝐹𝐵𝑅 ∙ cos(𝛾2 + 𝛽8) ∙ cos(𝜑8) + 𝐹𝐵𝑅 ∙ sin(𝛾2 + 𝛽8) ∙ sin(𝜑8) 

 

𝑇8 = 𝑇7𝑓 ∙ cos(𝜑8) − 𝑁7𝑓 ∙ sin(𝜑8) + 𝐹𝐵 ∙ sin(40°) ∙ cos(𝜑8) + 𝐹𝐵 ∙ cos(40°) ∙ sin(𝜑8)
+ 𝐹𝐵𝑅 ∙ sin(𝛾2 + 𝛽8) ∙ cos(𝜑8) − 𝐹𝐵𝑅 ∙ cos(𝛾2 + 𝛽8) ∙ sin(𝜑8) 

 

𝑀8 = 𝑀7𝑓 − 𝑀𝐵 − 𝑁7𝑓 ∙ 𝑅2 ∙ (1 − cos(𝜑8)) + 𝑇7𝑓 ∙ 𝑅2 ∙ sin(𝜑8) + 𝐹𝐵 ∙ cos(40°) ∙ 𝑅2
∙ (1 − cos(𝜑8)) + 𝐹𝐵 ∙ sin(40°) ∙ 𝑅2 ∙ sin(𝜑8) + 𝐹𝐵𝑅 ∙ sin(𝛾2 + 𝛽8) ∙ 𝑅2
∙ sin(𝜑8) − 𝐹𝐵𝑅 ∙ cos(𝛾2 + 𝛽8) ∙ 𝑅2 ∙ (1 − cos(𝜑8)) 
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VVÚ - 9. interval  

𝒙𝟗 ∈ (𝟎; 𝒍𝟗) 

 

Obr. 36 VVÚ - 9. interval 

 

𝑁9 = 𝑁8𝑓 

 

𝑇9 = 𝑇8𝑓 

 

𝑀9 = 𝑀8𝑓 + 𝑇8𝑓 ∙ (𝑥9) 
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4.6.1 VÝSLEDKY VVÚ 
Zde jsou vypsané hodnoty VVÚ pro všechny stavy.  

 Klid Brzdění 

Int. 𝑁𝑓 [N] 𝑇𝑓 [N] 𝑀𝑓 [Nmm] 𝑁𝑓 [N] 𝑇𝑓 [N] 𝑀𝑓 [Nmm] 

1 -515,77 1 006,10 180,84 ∙ 103 81,77 -325,99 -58,60 ∙ 103 

2 293,42 196,87 221,10 ∙ 103 160,28 -404,50 -141,32 ∙ 103 

3 -92,60 -476,67 185,09 ∙ 103 -201,16 -1 035,90 -219,56 ∙ 103 

4 108,80 -472,93 140,78 ∙ 103 236,36 -1 027,40 -315,81 ∙ 103 

5 402,32 -271,37 76,21 ∙ 103 873,99 -589,52 -456,09 ∙ 103 

6 402,32 -271,37 46,89 ∙ 103 873,99 -589,52 -519,77 ∙ 103 

7 372,00 -311,63 40,22 ∙ 103 808,14 -676,99 -534,26 ∙ 103 

8 -40,32 297,28 -69,43 ∙ 103 729,26 480,47 -112,19 ∙ 103 

9 -40,32 298,28 69,29 729,26 480,47 126,22 
Tab. 10 Souhrn hodnot VVÚ pro klid a brdění 

 

 Šlapání 1 Šlapání 2 

Int. 𝑁𝑓 [N] 𝑇𝑓 [N] 𝑀𝑓 [Nmm] 𝑁𝑓 [N] 𝑇𝑓 [N] 𝑀𝑓 [Nmm] 

1 1 380,16 -3 632,92 -653,00 ∙ 103 1 806,00 -4 862,99 -874,10 ∙ 103 

2 -2 516,09 263,32 -600,31 ∙ 103 -2 538,38 -518,61 -977,88 ∙ 103 

3 -1 990,01 424,47 -566,35 ∙ 103 -1 326,66 184,45 -963,13 ∙ 103 

4 -2 011,00 -310,21 -561,73 ∙ 103 -1 305,64 -298,90 -967,75 ∙ 103 

5 -2 059,26 -304,31 -470,63 ∙ 103 -1 728,67 573,44 -759,68 ∙ 103 

6 -2 059,26 -304,31 -503,50 ∙ 103 -1 728,67 573,44 -697,74 ∙ 103 

7 -2 079,72 -89,08 -508,00 ∙ 103 -1 659,87 749,65 -682,60 ∙ 103 

8 -1 664,71 1 799,90 -428,11 ∙ 103 -786,25 2 109,76 -501,10 ∙ 103 

9 -1 664,71 1 799,90 -7 354,80 -756,25 2 109,76 -7910,03 
Tab. 11 Souhrn hodnot VVÚ pro šlapání  
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4.6.2 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ 
Grafické znázornění průběhu normálových, smykových a momentových složek po natažené 
střednici - horizontální osa [mm]. Obrázky uvedené v této kapitole (tj. 4.6.2) 
byly exportovány z autorem vytvořeného programu v programovém prostředí MATLAB. 

» Klid: 

 

Obr. 37 VVÚ - Klidový stav 

Maximální hodnota ohybového momentu: 𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 = |221 ∙ 103| 𝑁𝑚𝑚 

» Brzdění: 

 

Obr. 38 Stav brzdění 

Maximální hodnota ohybového momentu: 𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 = |−534 ∙ 103| 𝑁𝑚𝑚  
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» Šlapání 1 

 

Obr. 39 Stav šlapání 1 

Maximální hodnota ohybového momentu: 𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 = |−653 ∙ 103| 𝑁𝑚𝑚 

» Šlapání 2 

 

Obr. 40 Stav šlapání 2 

Maximální hodnota ohybového momentu: 𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 = |−978 ∙ 103| 𝑁𝑚𝑚 
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4.7 POSUV V MÍSTĚ SÍLY 𝑭𝒅𝒐𝒑 
První část zadání této práce spočívá v určení deformační analýzy rámu lehokola. Smysl tohoto 
výpočtu je kontrola, zda se nebude rám prohýbat do takové míry, že by to znemožňovalo 
pohodlnou jízdu. Pokud by byl průhyb značný, rám by v průběhu šlapání nepříjemně kmital, 
což by mělo nežádoucí efekt jak na komfort jezdce, tak i na mez únavové pevnosti.  

Na rámu byl tedy zvolen bod, ve kterém bylo spočteno posunutí ve vertikálním směru 
doplňkové síly. Byl vybrán na základě předpokládaného největšího průhybu rámu. Jako vnější 
zatížení se přidala do bodu p34 doplňková síla 𝐹𝑑𝑜𝑝 o nulové velikosti. 

Na výpočet posuvu byla použita Castiglianova věta. Jde o nejrychlejší a nejspolehlivější 
způsob, jak určit posunutí ve zvoleném bodě. 

Dle definice je posuv roven parciální derivaci napjatosti celé soustavy dle síly. V tomto 
případě doplňkové. Celkové posunutí je rovno posuvům od jednotlivých VVÚ [12]. 

 𝑢 =
𝜕𝑊
𝜕𝐹𝑑𝑜𝑝

= 𝑢𝑁 + 𝑢𝑀𝑜 + 𝑢𝑇 =
𝜕𝑊𝑁

𝜕𝐹𝑑𝑜𝑝
+
𝜕𝑊𝑀𝑜

𝜕𝐹𝑑𝑜𝑝
+
𝜕𝑊𝑇

𝜕𝐹𝑑𝑜𝑝
 (4.21)  

Jednotlivé posuvy se budou rovnat: 

 𝑢𝑁 =
𝜕𝑊𝑁

𝜕𝐹𝑑𝑜𝑝
= �

𝑁𝑖
𝐸𝑖𝑆𝑖

∙
𝜕𝑁𝑖
𝜕𝐹𝑑𝑜𝑝

𝑑𝑥𝑖
𝛾

 (4.22)  

 𝑢𝑀𝑜 =
𝜕𝑊𝑀𝑜

𝜕𝐹𝑑𝑜𝑝
= �

𝑀𝑀𝑜𝑖
𝐸𝑖𝐽𝑧𝑖

∙
𝜕𝑀𝑀𝑜𝑖
𝜕𝐹𝑑𝑜𝑝

𝑑𝑥𝑖
𝛾

 (4.23)  

 𝑢𝑇 =
𝜕𝑊𝑇

𝜕𝐹𝑑𝑜𝑝
= �

𝛽𝑇𝑖
𝐺𝑖𝑆𝑖

∙
𝜕𝑇𝑖
𝜕𝐹𝑑𝑜𝑝

𝑑𝑥𝑖
𝛾

 (4.24)  

kde … E … Modul pružnosti v ohybu  … 69 000 MPa 
G … Modul pružnosti ve smyku  … 25 940 MPa 
 𝐽𝑧 … Kvadratický moment průřezu  … 186 990 mm4 
 S … Plocha průřezu   … 451,6 mm2 
 𝛽 … Koeficient smyku   … 32

27
 

Intervalů je 9. Posuv se tedy bude skládat ze součtu 27 integrálů. 

Z důvodu velké náročnosti na prostor, které by zde integrály zabraly, je zde uvedeno pouze 
27 individuálních výsledných posuvů od jednotlivých intervalů. 
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» Posuv od normálových sil, interval 1 až 9  

Klid: 𝑢𝑁 = 1,2𝑒−3 + 1,61𝑒−3 − 0,69𝑒−3 − 0,75𝑒−9 + 1,12𝑒−6 + 35,7𝑒−3

+ 29,85𝑒−9 − 0,39𝑒−9 = 0,0523 𝑚𝑚 (4.25)  

Brzdění: 𝑢𝑁 = 14,8𝑒−6 − 1,63𝑒−3 − 51,2𝑒−6 − 0,14𝑒−6 + 4,21𝑒−6 + 0,13
+ 0,11𝑒−6 + 2,6𝑒−6 + 0,358 = 0,4904 𝑚𝑚 (4.26)  

Šlapání: 𝑢𝑁 = −3,21𝑒−3 − 0,13 − 16,71𝑒−3 + 1,89𝑒−6 − 7,80𝑒−6 − 0,18
− 0,16𝑒−6 − 7,00𝑒−9 − 0,67𝑒−3 = −0,3355 𝑚𝑚 (4.27)  

» Posuv od smykových sil, interval 1 až 9 

Klid: 𝑢𝑇 = 16,6𝑒−3 + 1,71𝑒−3 − 1,53𝑒−3 + 11,60𝑒−6 + 14,00𝑒−6 + 0,95𝑒−3

+ 1,06𝑒−6 + 4,02𝑒−9 + 0,45𝑒−6 = 0,0177 𝑚𝑚 (4.28)  

Brzdění: 𝑢𝑇 = 0,38𝑒−3 + 0,14𝑒−3 − 0,11𝑒−3 + 43,30𝑒−6 + 52,36𝑒−6 + 3,56𝑒−3

+ 3,95𝑒−6 + 17,31𝑒−6 + 1,52𝑒−3 = 0,0056 𝑚𝑚 (4.29)  

Šlapání: 𝑢𝑇 = −0,06 + 2,24𝑒−3 + 1,45𝑒−3 − 1,2𝑒−6 − 22,25𝑒−6 + 1,06𝑒−3

+ 0,70𝑒−6 + 1,40𝑒−9 + 2,70𝑒−6 = −0,0551 𝑚𝑚 (4.30)  

» Posuv od momentů, interval 1 až 9 

Klid: 𝑢𝑀𝑜 = 0,14 + 0,66 + 0,31 + 1,5𝑒−3 + 1,5𝑒−3 + 0,10 + 59,69𝑒−6

− 0,29𝑒−3 − 0,04 = 1,1784 𝑚𝑚 (4.31)  

Brzdění: 𝑢𝑀𝑜 = 3,1𝑒−3 + 21,2𝑒−3 + 15,1𝑒−3 + 0,25𝑒−3 + 2,82𝑒−3 + 0,86
+ 1,04𝑒−3 − 3,21𝑒−6 − 35,5𝑒−3 = 0,8644 𝑚𝑚 (4.32)  

Šlapání: 𝑢𝑀𝑜 = −0,49 − 1,99 − 0,95 − 4,50𝑒−3 − 7,45𝑒−3 − 0,76 − 0,67𝑒−3

− 1,54𝑒−3 − 0,20 = −4,4031 𝑚𝑚 (4.33)  

Jak je patrné, největší význam na posuv měl ohybový moment. Jako druhá v pořadí byla 
normálová síla a jako třetí, téměř nepodstatná, síla smyková. 

Pro přehlednost jsou v tab. 12 uvedeny posuvy od jednotlivých složek VVÚ. 

Posuv 
[mm] 

Stav 

Klid Brzdění Šlapání 1 Šlapání 2 

𝑢𝑁 0,0523 0,4904 -0,3355 -0,3324 
𝑢𝑇 0,0177 0,0056 -0,0551 -0,0859 
𝑢𝑀𝑜 1,1784 0,8644 -4,4031 -6,5932 

𝒖 1,2484 1,3604 -4,7936 -6,9815 
Tab. 12 Posuv v místě síly 𝐹𝑑𝑜𝑝  
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4.8 VÝPOČET NAPĚTÍ 
Druhá část této práce spočívá v provedení analýzy napjatosti rámu lehokola. 

Z předchozího grafického vykreslení VVÚ bylo možno vytipovat několik podezřelých bodů. 
Většinou jsou to maxima N, T nebo Mo. Nejvíce má na napjatost v tomto případě vliv napětí 
od ohybového momentu, proto bylo zvoleno kritické místo právě v maximu Mo.  

Protože v místě maximálního ohybového momentu působí jak normálové, tak i smykové 
složky, bylo potřeba je začlenit do výpočtu. Jejich zanedbání může často vést k výrazné 
nepřesnosti. Víceosá napjatost se tedy převedla, díky redukovanému napětí, na jednoosou 
napjatost, která vychází z konzervativnějšího přístupu pro 𝑚𝑎𝑥 τ, a následovně se porovnala 
s maximální mezní hodnotou napětí 𝑅𝑒 = 150 𝑀𝑃𝑎  

 𝜎𝑟𝑒𝑑 = �(𝜎𝑂 + 𝜎𝑁)2 + 4 ∙ 𝜏𝑇2  [16] (4.34)  

Bylo také potřeba zjistit, v jakém místě průřezu má redukované napětí největší hodnotu. 
Docíleno toho bylo vytipováním tří podezřelých bodů. Pro mezikruží platí průběh napětí: 

 

Obr. 41 Průběhy napětí pro mezikruhový profil 

Kritické body jsou tedy vnější a vnitřní vlákno. Pro vnitřní platí, že je sice menší napětí od 
ohybového momentu, ale přibyl i vliv smyku, který je většinou velmi nebezpečný. Musely 
se tedy zkontrolovat oba body, tak jako místo v rovině těžiště, kde působí maximální smyk. 
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Velikosti 

silových složek 
v maximu Mo 

Stav 

Klid Brzdění Šlapání 1 Šlapání 2 

Poloha [mm] 379,86 848,00 179,75 379,86 

𝑁𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥  [N] -518,20 873,99 -2 516,09 - 2538,38 

𝑇𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥  [N] 1 013,87 -1054,17 -3 632,92 -518,61 

𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 [Nmm] 223 198,24 -534 257,61 -653 001,54 -977 884,64 
Tab. 13 Velikosti složek v maximu ohybového momentu 

» Normálové napětí 

 𝜎𝑁 =
𝑁
𝑆

=
𝑁

𝜋(𝐷2 − 𝑑2)
4

=
4𝑁

𝜋(𝐷2 − 𝑑2) (4.35)  

» Smykové napětí 

Pro vnější vlákno je napětí od smyku nulové. Pro vnitřní se spočetlo dle teorie napětí 
u tenkostěnných symetrických profilů [20]. 

 𝜏 =
𝑇 ∙ 𝑈𝜓
𝐽𝑦 ∙ 𝑧

=
𝑇𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑆𝜓 ∙ 𝑧𝑇𝜓
𝜋(𝐷4 − 𝑑4)

64 ∙ ℎ
=
𝑇𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 ∙ �

𝐷2 − 𝑑2
8 ∙ 𝜑2� ∙ 𝑧𝑇𝜓

𝜋(𝐷4 − 𝑑4)
64 ∙ 𝐷 − 𝑑

2

 (4.36)  

Kde: 𝑧𝑇𝜓 je vzdálenost od středu mezikruží k těžišti průřezu, ℎ je tloušťka stěny, 𝑆𝜓 je obsah 
výseče mezikruží, 𝑇𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥  je velikost smykové síly, 𝑈𝜓 je statický moment a 𝐽𝑦 je kvadratický 
moment. Detailnější zobrazení je uvedeno na obr. 42. 

 

Obr. 42 Znázornění smykového napětí u tenkostěnného symetrického profilu 
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» Ohybové napětí 

Obecný postup výpočtu je: 

 𝜎𝑀𝑜 =
𝑀𝑜
𝐽𝑦

∙ 𝑧 =
64 ∙ 𝑀𝑜

𝜋 ∙ (𝐷4 − 𝑑4) ∙ 𝑧 (4.37)  

Kde: u vnějšího vlákna je 𝑧 = 𝐷 a u vnitřního 𝑧 = 𝑑. 

Výsledné hodnoty napětí jsou uvedeny v tab. 14. 

Napětí ve význačných  
bodech [MPa] 

Stav 

Klid Brzdění Šlapání 1 Šlapání 2 

A 

𝜎𝑁 0,65 1,79 -5,57 -5,62 

𝜏𝑇 - - - - 

𝜎𝑀𝑜 35,81 -85,71 -104,76 -156,89 

𝝈𝒓𝒆𝒅 36,45 87,50 110,34 162,51 

B 

𝜎𝑁 0,65 1,79 -5,57  -5,62 

𝜏𝑇 0,36 -1,20 0,47 -0,92 

𝜎𝑀𝑜 32,82 -78,57 -96,03 -143,81 

𝝈𝒓𝒆𝒅 33,50 76,82 101,62 149,44 

C 

𝜎𝑁 0,65 1,79 -5,57 -5,62 

𝜏𝑇 0,60 -2,00 0,78 -1,53 

𝜎𝑀𝑜 - - - - 

𝝈𝒓𝒆𝒅 1,37 4,38 5,78 6,40 
Tab. 14 Napětí po průřezu ve význačných bodech 

 

Z výsledků vyplývá, že všechny složky napětí, vyjma ohybové, jsou prakticky zanedbatelné. 
Zkontrolován byl také bod ležící v rovině těžiště, v němž se nacházelo největší smykové 
napětí, avšak napjatost v něm vyšla oproti vnějšímu a vnitřnímu vláknu minimální. 

Pro výpočet napětí byl nadále brán v potaz pouze bod 𝐴, jelikož dosahoval největších hodnot. 
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» Rozložení redukovaného napětí po natažené střednici rámu postupně ve všech stavech: 

Klid, brzdění, šlapání 1 a šlapání 2: 

 

Obr. 43 Redukované napětí napříč zátěžným stavům zobrazené po natažené střednici - horizontální osa [mm]
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4.9 PODROBNĚJŠÍ ANALÝZA 3. STAVU 
U šlapání se projevilo znatelné navýšení napjatosti i při menší zátěži, která byla vložena 
dolními končetinami cyklisty do pedálů. Bylo tedy uznáno za vhodné tento stav důkladněji 
zkontrolovat. 

4.9.1 NALEZENÍ SIL PŮSOBÍCÍCH NA RÁM OD ŠLAPÁNÍ 
Cyklista, který se nohama zapřel do pedálů, se stejnou silou opřel i o sedačku (obr. 22 - 
vpravo). Po domluvě s Ing. Tomášem Gayerem bylo určeno místo - bod pBody, kam tato síla 
působila a určil se tak úhel sklopení 𝛼𝑝. Znázornění na obr. 44. 

 

Obr. 44 Rozdělení sil od šlapání v tělese č. 3 

Z rovnice statické rovnováhy (rov. 4.19) vyšly síly 𝐹𝐼𝑝 a 𝐹𝐶𝑝, které se poté vektorově sečetly 
se silami 𝐹𝐼 a 𝐹𝐶, které byly získány z rovnice 4.18.   

Síla 𝐹𝑝  působila také na pedál, bod pPedal, který ji přenesl do řetězu - buď přes malý 
(Šlapání 1) nebo velký (Šlapání 2) převodník. Síla v řetězu, 𝐹𝑐ℎ1 , byla vypočtena přes 
momentovou rovnováhu. Výsledná síla 𝐹𝐴𝑝 , působící na rám, poté vznikla vektorovým 
součtem 𝐹𝑝 a 𝐹𝑐ℎ1. 

 

Obr. 45 Určení síly 𝐹𝐴𝑝 
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Řetěz dále přenesl sílu v řetězu 𝐹𝑐ℎ1  přes kladku, umístěnou v bodě pC2, do druhé části 
řetězu. Velikost síly 𝐹𝑐ℎ2  zůstala v rovnosti s 𝐹𝑐ℎ1 , pouze se změnil směr jejího působení. 
Vektorovým součtem byla získána síla 𝐹𝐶𝑝2, která působila při šlapání na rám. 

 

Obr. 46 Určení síly 𝐹𝐶𝑝2 

Řetěz poté přenesl sílu 𝐹𝑐ℎ2 do převodníku zadního kola, kde byla, opět přes momentovou 
rovnováhu, nalezena síla 𝐹𝑎𝑠𝑓 - působící mezi vozovkou a zadním kolem. 

 

Obr. 47 Určení síly 𝐹𝑎𝑠𝑓 

Vektorovým součtem mezi 𝐹𝑎𝑠𝑓 a 𝐹𝑐ℎ2 byla získána síla 𝐹𝐻𝑝, která se tím přidala jako další 
zatížení tělesa 7 a ovlivnila tak síly v zadních oporách rámu 𝐹𝐻1 a 𝐹𝐻2. 

Pokud tedy cyklista začal šlapat, do výpočtu byly přidány síly 𝐹𝐴𝑝, 𝐹𝐶𝑝2, 𝐹𝐻𝑝 a ovlivněny byly 
síly 𝐹𝐶, 𝐹𝐷, 𝐹𝐸1a 𝐹𝐸2. 

Dále proběhlo srovnání síly 𝐹𝑝 se zvolenými hodnotami napříč intervalů 0 𝑁 − 2 000 𝑁 pro 
Šlapání 1 a 0 𝑁 − 3 000 𝑁 pro Šlapání 2. Záměrně byly zvoleny vyšší koncové hodnoty, aby 
bylo patrné, co by se stalo v případě vyšší zátěžné síly, než jsou kontrolovaná maxima.  
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4.9.2 GRAFY ZÁVISLOSTÍ 𝑭𝒑 

» Závislost 𝑭𝒑 na 𝝈𝒓𝒆𝒅 

Nejprve proběhla analýza závislosti síly šlapání 𝐹𝑝  na hodnotě výsledného redukovaného 
napětí 𝜎𝑟𝑒𝑑.  

 

Obr. 48 Závislost 𝑭𝒑 na 𝝈𝒓𝒆𝒅 

Z grafu je vidět, že stav Šlapání 1 nepřesáhl mezi kluzu. Šlapání 2 však překročilo hodnotu 𝑅𝑒 
při zátěži 𝐹𝑝 = 1 870 𝑁. 

» Závislost 𝑭𝒑 na 𝑭𝑮𝒚 a 𝑭𝑯𝒚 

Dále proběhla analýza závislosti 𝐹𝑝 na hodnotách stykových výslednic v kolech 𝐹𝐺𝑦  a 𝐹𝐻𝑦 . 

 

Obr. 49 Závislost 𝑭𝒑 na 𝑭𝑮𝒚 a 𝑭𝑯𝒚 

Z grafu je patrné, že se ani jedna z hodnot nepřiblížila nulové hranici a žádné z kol se tedy 
neodlehčilo natolik, aby se nadzvedlo od vozovky. 
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» Závislost 𝑭𝒑 na koeficientu prokluzu 

Závislosti síly vložené do pedálů na síle 𝐹𝑎𝑠𝑓, která mohla při dostatečně velké hodnotě vést 
k prokluzu zadního kola, byla taktéž analyzována. Síla byla přepočítána na koeficient 
prokluzu, analogicky dle výpočtu uvedeného v kapitole 4.2.1. Prokluz by nastal, pokud by 
hodnota přesáhla mez 0,55. 

 

Obr. 50 Závislost 𝑭𝒑 na 𝑷𝑹𝒌𝒐𝒆𝒇 

Z grafu vyplývá, že u stavu Šlapání 2 nebyl problém, ani v případě, kdy dosahovala síla 
𝐹𝑝 hodnoty 3 000 N. U stavu Šlapání 1 bylo vše v kontrolovaném rozmezí 0 N - 1 000 N 
v pořádku, avšak jakmile byla vyvinuta síla 𝐹𝑝 = 1 880 𝑁, prokluz zadního kola s vozovkou 
nastal. 

» Závislost 𝑭𝒑 na 𝒖 

Protože vyšly hodnoty průhybu v bodě p34 u Šlapání 1 téměř 5 mm a u Šlapání 2 téměř 
7 mm, byla provedena analýza závislosti 𝐹𝑝 na posuvu u. 

 

Obr. 51 Závislost 𝑭𝒑 na 𝒖 

Zde je možné pozorovat, že jak u Šlapání 1, tak u Šlapání 2 se rám nejprve narovnal, a až poté 
se deformoval záporným směrem od síly 𝐹𝑑𝑜𝑝.   
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4.10  BEZPEČNOST 
Bezpečnost byla počítána k mezi kluzu 𝑅𝑒 , která byla převzata z materiálových 
charakteristik [15]. 

» Stav 1 - klid 

 𝐾𝑘 =
𝑅𝑒
𝜎𝑟𝑒𝑑

=
150

36,12
= 4,15 (4.38)  

Zkontrolována byla i situace, kdy cyklista na lehokolo prudce naskočí. Zátěž simulující tento 
stav byla stanovena na 300 kg. Bezpečnost vyšla 𝐾𝑘 = 2,07. 

» Stav 2 - brzdění 

 𝐾𝑘 =
𝑅𝑒
𝜎𝑟𝑒𝑑

=
150

87,50
= 1,71 (4.39)  

» Stav 3 - šlapání 1  

 𝐾𝑘 =
𝑅𝑒
𝜎𝑟𝑒𝑑

=
150

110,34
= 1,36 (4.40)  

» Stav 3 - šlapání 2 

 𝐾𝑘 =
𝑅𝑒
𝜎𝑟𝑒𝑑

=
150

162,51
= 0,92 (4.41)  

Jak je z výsledků patrné, nejlépe rám lehokola snášel klidový stav / rovnoměrnou jízdu. 
Jakmile cyklista brzdil, bezpečnost se snížila až na hodnotu 1,71. Je třeba si uvědomit, že se 
jednalo o brzdění předním kolem s maximálním koeficientem tření. Stav, který by v praxi 
mohl nastat málokdy, hlavně díky přítomnosti zadních brzd, které by zpomalování výrazně 
dopomohly. 

Kritické, na zátěž rámu, se však ukázalo šlapání. Při zvolení nejmenšího převodníku, kdy 
cyklista zabral silou zvolenou 1 000 N, se bezpečnost snížila na hodnotu 1,36. Tento stav by 
byl však také těžko dosažitelný, protože dříve, než by začal být rám touto silou namáhán, 
by se celé lehokolo rozjelo. 

Z toho důvodu byl zkoumán ještě druhý stav, ve kterém byl zvolen největší převodník. Tato 
volba umožňovala simulaci situace, kdy se člověk opřel mezi dvě zdi a zatlačil vší silou 
nohama. Z praktického experimentu bylo zjištěno, že průměrný, 100 kg člověk, je schopen 
vyvinout sílu 1 500 N. Zátěž byla proto zvolena 2 000 N. Pedály však mají, oproti zdi, 
stykovou plochu menší. Je tedy spekulativní, zda by byl cyklista opravdu schopen do pedálů 
vyvinout podobnou sílu. I kdyby ne, bezpečnost se ale i tak pohybuje na nízké hodnotě. 
Věc by však potřebovala dalšího zkoumání. 
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5 MATLAB 
Jak už bylo uvedeno v úvodu, cílem této práce bylo také vytvoření programu, schopného 
analytického spočtení deformace a napjatosti z daných geometrických podmínek. Program byl 
napsán ve vývojovém prostředí MATLAB. 

5.1 VSTUPNÍ DATA 
Vstupní data představovaly souřadnice 16 bodů. Ty bylo potřeba vložit do textového souboru 
A_VstupniParametry.m. Dále byly předvyplněné charakteristiky profilu rámu, materiál, 
vzdálenosti pedálů a převodníků. Vše bylo možno libovolně měnit v souboru 
A_VstupniParametry_prepocty.m 

5.2 PRÁCE V PROGRAMU 
Samotný program se spouští souborem Start.m. Objeví se menu s možnými volbami zadání. 
Na výběr je stav klidu, brzdění nebo šlapání. Každá z těchto voleb dále požaduje upřesnění 
zadání, např. koeficient brzdění, sílu šlapání nebo váhu cyklisty. Dále je nutno zvolit místo 
uchycení přední části sedačky.  

Program také nabízí možnost metodiky rychlého numerického počtu, avšak bez výpočtu 
posuvu, nebo symbolického, několikanásobně delšího, avšak i s posuvem. 

Pokud není zvolena žádná možnost, program automaticky zvolí defaultní hodnoty: 

» Metodika: Numerická  
» Váha: 150 Kg 
» Koeficient brzdění: 0,55 
» Síla působící do pedálů: 1 000 N 
» Uchycení: Na rovném úseku 

5.3 VÝSTUPNÍ HODNOTY 
Program po zpracování vstupních hodnot vypíše výstupní hodnoty, viz příloha P3-1, které 
zahrnují síly působící na rám a jejich úhly, maximální a minimální hodnoty VVÚ, zkontroluje 
statickou rovnováhu celku, zobrazí hodnotu redukovaného napětí, jeho lokaci po délce rámu 
a bezpečnost. V okně poté zobrazí grafický průběh složek VVÚ po natažené střednici 
a průběh redukovaného napětí. Pokud je zvolena symbolická metodika, vypíše také posunutí 
v předem definovaném bodě. 

Příkazem »Stats« je možno vypsat podrobnější hodnoty zatížení a napětí individuálních 
intervalů a posuvy od jednotlivých složek VVÚ. Detailněji viz příloha P3-2. 

Program také dovede vypsat požadované hodnoty do textového souboru s cyklickým 
přírůstkem zadaných parametrů. Výsledkem je např. závislost síly šlapání na maximální 
hodnotě redukovaného napětí, nebo reakčních sil v obou kolech. Viz kapitola 4.9.
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6 MKP  
Pro kontrolu průběhu VVÚ, napjatosti a deformace byl výpočtový model rámu lehokola 
namodelován také v aplikaci ANSYS Mechanical. Proběhlo tedy srovnání hodnot mezi 
analytickou a numerickou metodou. 

VVÚ pro normálové, smykové a momentové složky stavu 1 -  Klid / Rovnoměrná jízda: 

 

Obr. 52 Ansys - Normálové složky [N] 

 

Obr. 53 Ansys - Smykové složky [N] 

 

Obr. 54 Ansys - Momentové složky [Nmm] 

Grafický výstup VVÚ z prostředí ANSYS se shodoval s výstupem analytickým (obr. 37). 
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Porovnány byly také maximální hodnoty pro stav 1 - Klid / Rovnoměrná jízda: 

Maximální 
hodnoty 

Metodika 
Procentuální 

chyba Numerická - 
Ansys 

Analytická - 
Matlab 

𝑁𝑚𝑎𝑥 [N] -515,77 -518,20 0,47% 

𝑇𝑚𝑎𝑥 [N] -1 006,06 -1013,87 0,78% 

𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥  [N mm] 220 609,00 223 198,24 1,17% 

𝜎𝑟𝑒𝑑 [MPa] 35,76 36,45 1,93% 

𝑢𝑚𝑎𝑥 [mm] 1,45 1,25 16,00% 
Tab. 15 Srovnání numerické a analytické hodnoty 

Jak je z porovnání hodnot patrné, výsledky se odlišovaly v řádu jednotek procent (vyjma 
posuvu 𝑢𝑚𝑎𝑥). 

Posunutí 𝑢𝑚𝑎𝑥 , které se od analytické metody odlišovalo o celých 16%, se dá zdůvodnit 
následovně: Analytická metoda v aplikaci MATLAB počítala vertikální posunutí v místě bodu 
p34. Oproti tomu numerická metoda v aplikaci ANSYS nalezla a vypočetla místo největšího 
posuvu - ve směru jeho působení. Pokud by se tedy u numerické metody uvažoval pouze 
posuv vertikální, a to v bodě p34, je možné usoudit, že by vyšla procentuální chyba 
několikanásobně menší. 

Posuv ve vektorovém znázornění: 

 

Obr. 55 Ansys - Posunutí vektorově [mm] 
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Von Missesovo redukované napětí 

 

Obr. 56 Ansys - Detail maximálně namáhaného místa v klidovém stavu [MPa] 

 

Ke konci práce proběhlo také srovnání, jaké rám vydrží zatížení od jezdce u prvních dvou 
stavů. 

 

Obr. 57 Závislost zatížení rámu na 𝝈𝒓𝒆𝒅 

 

Rám v klidovém stavu vydržel zatížení od hmotnosti až 615 kg. 
Ve stavu 2 - brzdění - vydržel zatížení od hmotnosti až 255 kg.
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7 ZÁVĚR  
V této práci byla zpracována úloha komplexní verifikace designu lehokola firmy Azub/Bike. 
Postupně byla provedena deformační, napjatostní a bezpečnostní analýza rámu lehokola 
využitím přístupů prosté pružnosti. Úloha byla řešena jako monotónní zátěžový kvazistatický 
proces, přičemž aktuálním mezním stavem byl stav MSP s 𝑅𝑒 = 150 𝑀𝑃𝑎. Reálným mezním 
stavem je však MS únavového namáhání. Rám lehokola by řešen pro 3 zátěžné stavy, 
popsány blíže v kapitole 3.3. 

» Stav 1 - Klid / rovnoměrná jízda: Lehokolo bylo v této fázi nejméně namáháno, a i když 
bylo zkontrolováno na dvojnásobné zatížení, simulující „naskočení“ do sedačky, bezpečnost 
se stále pohybovala na hodnotě 𝐾𝑘 = 2,07 . Z obr. 57 vyplynulo, že by snesl zatížení až 
615 kg. Posunutí v místě 𝐹𝑑𝑜𝑝 bylo 𝑢 = 1,2 𝑚𝑚. 

» Stav 2 - Brzdění: První zvýšené redukované napětí se objevilo v okamžiku, kdy cyklista 
použil naplno brzdy předního kola. 𝜎𝑟𝑒𝑑 dosáhla hodnoty 87,50 MPa a bezpečnost 𝐾𝑘 = 1,71. 
Silová výslednice v zadním kole se přiblížila nebezpečně na úroveň 𝐹𝐻𝑦 = 69,34 𝑁. Pokud 
by její hodnota klesla až na nulu, znamenalo by to překlopení lehokola směrem dopředu. Tuto 
skutečnost by bylo vhodné dále prozkoumat, hlavně chování v nakloněné rovině. Posunutí 
bylo 𝑢 = 1,4 𝑚𝑚. 

» Stav 3 - Šlapání 1 a Šlapání 2: Třetí stav byl rozdělen na dvě zátěžové situace. Pro každou 
z nich byl zkontrolován prokluz zadního kola, který vyšel bezpečně a s dostatečnou rezervou. 
Redukované napětí však vyšlo, popořadě, 𝜎𝑟𝑒𝑑 = 110 𝑀𝑃𝑎  a 𝜎𝑟𝑒𝑑 = 163 𝑀𝑃𝑎 . Druhá 
zátěžová volba tedy překročila hranici meze kluzu a rám plastizoval. Praktickými testy bylo 
vyzkoušeno, že je člověk schopen vyvinou s potížemi sílu 1 600 N, a to zapřen vůči zdi. 
Pedály mají daleko menší stykovou plochu, proto je spekulativní, zda by cyklista dosahoval 
této síly i vůči nim. Je tedy možno usoudit, že zátěžová situace 2 000 N v praxi nenastane 
a rám tedy mez kluzu nepřekročí. Bylo by však třeba dalšího zkoumání. Posunutí dosáhlo 
hodnot 𝑢 = −4,8 𝑚𝑚 a 𝑢 = −7,0 𝑚𝑚. Tyto velikosti se jevily jako velké a za následek měly 
citelné periodické kmitání rámu při šlapání. Vhodná by proto byla změna geometrie, 
materiálu, nebo jiné upravení rámu tak, aby zvládal větší zatížení. 

Dalším výstupem práce byl program napsaný ve vývojovém prostředí MATLAB. Ten byl 
schopen vyřešit deformaci, napjatost, bezpečnost a vykreslit grafy složek VVÚ a 
redukovaného napětí. To vše pro upravitelnou geometrii rámu se zvoleným zatížením napříč 
všemi stavy. Dále byl schopen vypsat zvolené hodnoty v závislosti na příbytku jiných 
zvolených hodnot a exportovat výsledky do textového souboru. Tyto údaje pak dále pomohly 
vytvořit grafy závislostí - kap. 4.9.2. 

První stav byl zkontrolován také pomocí MKP, kde veličiny 𝑁𝑚𝑎𝑥 , 𝑇𝑚𝑎𝑥 , 𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥  a 𝜎𝑟𝑒𝑑 
dosahovaly v porovnání s analytickým řešením, procentuální chyby okolo 2%. 

Autor práce doporučuje, aby bylo řešení podrobeno dalšímu zkoumání a dále rozšířeno o tyto 
prvky: Zavedení 3D prostoru (v této práci nebyl brán v úvahu krut, který od šlapání nastával), 
do výpočtového modelu zahrnout i dvojici zadních podpor a přední vidlici, kola zavazbit 
rotační vazbou na obou stranách, důkladněji zkontrolovat stavy v proměnlivě nakloněném 
terénu. Důležitá by také byla analýza k MS únavovému porušování, protože se jedná o 
cyklickou míjivou zátěž. Vhodné by také bylo zkontrolovat reálný model rámu bez 
zjednodušení pomocí MKP a porovnat je s analytickými výslednými hodnotami. 
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   P2-2: Šlapání - malý převodník - zatížení 1 000 N (stav Šlapání 1) 
   P2-3: Šlapání - velký převodník - zatížení 2 000 N (stav Šlapání 2) 

Přílohy 3 Kód z programu vytvořeného v aplikaci MATLAB 

   P3-1: Vstupní parametry a ukázka hierarchie počítání 
   P3-2: Výstupní textová data z vytvořeného programu pro stav Brzdění 

Přílohy 4 Grafy porovnávající závislosti - v souborech .xlsx 

   P4-1: Závislost 𝐹𝑝 na 𝜎𝑟𝑒𝑑 
   P4-2: Závislost 𝐹𝑝 na 𝐹𝐻𝑦  a 𝐹𝐺𝑦  
   P4-3: Závislost 𝐹𝑝 na Koeficientu prokluzu 𝑃𝑅𝑘𝑜𝑒𝑓 
   P4-4: Závislost 𝐹𝑝 na posunutí 𝑢. 
   P4-5: Závislost hmotnosti u stavu 1 a 2 na 𝜎𝑟𝑒𝑑 

Přílohy 5 Program napsaný v aplikaci MATLAB 

   P5-1: Složka P5-1 - JanVerner_program 
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