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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá problematikou měření výškové polohy těžiště vozidel. Rešeršní 
část shrnuje obecně známé metody pro měření polohy těžiště a momentů setrvačnosti vozidla. 
Stěžejní částí práce je konstrukční návrh zařízení pro měření výškové polohy těžiště vozidla, 
jehož princip je založený na měření periody volného kmitání. Plošina zařízení je výškově 
stavitelná pomocí lineárních hydromotorů. Navržená konstrukce byla podrobena pevnostní 
kontrole, využita byla kombinace analytického přístupu a metody konečných prvků. Byl 
popsán postup měření a odvozeny vztahy, pomocí kterých bude výšková poloha těžiště 
vozidla vypočítána. Na základě znalosti nepřesnosti měřených veličin byl proveden odhad 
chyby měření pro různé kategorie vozidel. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

těžiště, moment setrvačnosti, perioda kmitu, měření výškové polohy těžiště, měřicí zařízení 

ABSTRACT 

This master's thesis deals with problems connected with measuring vehicle centre of gravity 
height. The research part summarizes generally known methods of measuring vehicle centre 
of gravity and moments of inertia. Essential part of this thesis is the design of a device for 
measuring the centre of gravity height of a road vehicle on a principle of measuring a period 
of oscillation. The height position of the platform of the device is adjustable through 
hydraulic cylinders. A stress-strain analysis of the design was executed through 
a combination of analytical methods and a finite element method. The process of 
measurement was described and an equation for determination of centre of gravity height was 
deduced. Error of measurement was estimated based on the knowledge of partial errors of 
measured values. 
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centre of gravity, moment of inertia, oscillation period, measuring of centre of gravity height, 
measuring device 
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ÚVOD 

ÚVOD 
Vývoj současných automobilů se přizpůsobuje představám zákazníků, základním požadavkem 
je však stále nutnost vyhovět stávajícím předpisům. Ať už jde o oblast pohodlí, bezpečnosti, 
ekologie či výkonnostních parametrů vozidla, ve všech těchto oblastech je vývoji věnována 
značná pozornost a prostředky. Bezpečnost je úzce svázána s jízdními vlastnostmi vozidla. Pro 
jejich nastavení a možné zlepšení je nezbytná mimo jiné znalost polohy těžiště vozidla. Pro 
stanovení podélné a příčné polohy těžiště existují metody, pomocí kterých lze tyto parametry 
relativně snadno a přesně zjistit. Určení výškové polohy je však v některých aspektech 
náročnější. Tato práce se věnuje konstrukčnímu návrhu zařízení pro stanovení výškové polohy 
těžiště vozidla. 

První kapitola práce je věnována rešerši používaných metod pro měření polohy těžiště vozidla 
a jeho momentů setrvačnosti. Jsou zde popsány principy známých metod a možnost jejich 
použití společně s jejich přednostmi a omezeními. 

Druhá kapitola se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro měření výškové polohy těžiště. 
Jedná se o zařízení, které využívá závislosti periody volného kmitání a vzdálenosti těžiště od 
osy rotace. Vozidlo je umístěno na plošinu do dvou různých poloh tak, aby vzdálenost jeho 
těžiště od osy rotace byla rozdílná. Poloha těžiště je poté stanovena výpočtem na základě 
měřených veličin. 

Pevnostní kontrola navrženého zařízení je provedena ve třetí kapitole. Je zde využito 
kombinace analytických metod a výpočtu pomocí metody konečných prvků (MKP). 

Další kapitola se věnuje postupu výpočtu, který vede ke stanovení výškové polohy těžiště 
vozidla. 

V páté kapitole je popsán postup sestavení zařízení, jeho kalibrace a postup samotného měření.  

Poslední kapitola je věnována rozboru chyb měření, postupně je popsán vliv dílčích nepřesností 
měřených veličin na celkovou přesnost stanovení výškové polohy těžiště.
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MĚŘENÍ HMOTNOSTNÍCH PARAMETRŮ VOZIDLA 

1 MĚŘENÍ HMOTNOSTNÍCH PARAMETRŮ VOZIDLA 
Hmotnostní parametry vozidla jsou hmotnost, poloha těžiště vozidla a jeho momenty 
setrvačnosti. Všechny tyto parametry naprosto zásadním způsobem ovlivňují jízdní vlastnosti 
vozidla a jejich znalost je nezbytná k návrhu brzdového systému, odpružení a řady dalších 
prvků automobilu. V následujících podkapitolách budou přiblíženy metody, které slouží 
k měření polohy těžiště a momentů setrvačnosti vozidla. 

 

1.1 MĚŘENÍ POLOHY TĚŽIŠTĚ 

Poloha těžiště může být zjištěna více způsoby. Může být určena výpočetně, pomocí CAD 
modelu. Tento způsob může být velmi užitečný při vývoji, obvykle však nezahrnuje kabeláž 
automobilu, provozní kapaliny a také nezohledňuje možné výrobní a montážní tolerance či 
nepřesnosti. Také u řady vozidel nemusí být CAD model k dispozici (závodní vozidla, 
přestavby), proto je často jedinou možností určit polohu těžiště experimentálně na konkrétním 
vozidle. Experimentální určení polohy těžiště může být provedeno pomocí více metod. 

 

1.1.1 PODÉLNÁ POLOHA TĚŽIŠTĚ 

Podélná poloha těžiště může být zjištěna na základě znalosti celkové hmotnosti vozidla, jeho 
rozvoru a zatížení přední nebo zadní nápravy. Pro vzdálenost těžiště od přední nápravy lf platí 
vztah vycházející z momentové rovnováhy vzhledem k přední nápravě [1]: 

�� ∙ �� � �� ∙ �   

�� � ���� ∙ �   

kde mr je zatížení připadající na zadní nápravu, mV je celková hmotnost vozidla a l je jeho 
rozvor. 

Obr. 1 Podélná poloha těžiště [1], [2] 
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Obdobně pro vzdálenost od zadní nápravy lr platí: 

�� � ���� ∙ �   

kde mf je hmotnost připadající na přední nápravu. 

 

1.1.2 PŘÍČNÁ POLOHA TĚŽIŠTĚ 

Měření příčné polohy těžiště můžeme provést pomocí stejného principu jako v případě podélné 
polohy. Rozchod předních kol může být odlišný od rozchodu kol zadních, proto je nutné jejich 
rozlišení ve výpočetních vztazích. Pro příčné vzdálenosti potom platí [1]: 

�	
 � ��
�� ∙ �
 � ��
��
 � �	
 ∙ �
   

��
 � �	
�� ∙ �
 � �	
��
 � �	
 ∙ �
   

Obr. 2 Příčná poloha těžiště [1], [2] 
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tl1 je příčná vzdálenost těžiště od levého předního kola, ml1 je hmotnost připadající na levé 
přední kolo, mp1 je hmotnost připadající na pravé přední kolo, mf je hmotnost připadající na 
přední nápravu, t1 je rozchod předních kol.  

Obdobně potom pro příčnou vzdálenost těžiště od kol zadní nápravy platí:  

�	 � ���� ∙ � � ���� � �	 ∙ �   

�� � �	�� ∙ � � �	�� � �	 ∙ �   

Index 1 označuje přední nápravu, index 2 zadní, dále potom indexy l a p značí levé a pravé 
kolo. 

 

1.1.3 VÝŠKOVÁ POLOHA TĚŽIŠTĚ 

Měření výškové polohy těžiště je v řadě ohledů náročnější než v případě příčné a podélné 
polohy. Existuje několik metod pro jeho měření, které jsou popsány v následujících odstavcích. 

 

VÁŽENÍ VOZIDLA PŘI NAKLONĚNÍ NA NÁPRAVU 

Jednou z metod je umístění jedné nápravy na váhu a zvednutí vozidla na druhé straně. Princip 
tohoto měření je naznačen na obr. 3. 

Změříme zatížení přední nápravy ve vodorovném stavu. Po zvednutí vozidla o stanovenou 
výšku H1 je zatížení přední nápravy opět změřeno. Výškovou polohu těžiště vyjádříme 
z momentové rovnováhy k zadnímu kolu [1]: 

��
 ∙ � ∙ ��� �
 � �� ∙ �ℎ�
 ∙ ��� �
 � �� ∙ ��� �
� � 0   

��
 � �� ∙ ℎ�
� ∙ ��� �
 � �� ∙ ��� � �� ∙ ℎ�
� ∙ ��� �
 � �� 
  

mf a mf1 jsou hmotnosti připadající na přední nápravu v původním, respektive zvednutém stavu, 
ν1 je úhel odpovídající zvednutí vozidla o H1, h01 je výška těžiště nad rovinou definovanou 
středy kol a rstat je výška středu kol nad vozovkou.  

Změna zatížení přední nápravy Δmf1 vlivem zvednutí vozidla je: 

∆��
 � ��
 � �� �  �� ∙ ℎ�
� ∙ ��� �
   

Měření provedeme pro několik různých úhlů zvednutí ν, naměřené poměry Δmfi/tan(νi) 
vynášíme do grafu a pomocí regresní analýzy stanovíme směrnici přímky danou těmito 
hodnotami. Směrnici přímky (Δmf /tan(ν)) dosadíme do vztahu pro výpočet výšky těžiště nad 
středem kol, zahrnutím více měření pro stanovení této směrnice docílíme minimalizace chyby 
měření.  
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Výška těžiště nad středem kol h0 je potom [1]:  

ℎ� � ∆���� ∙ 	 !" #    

Ve výpočetních vztazích figuruje tangens úhlu ν, který je obtížné měřit, z výšky H1 ho však lze 
snadno spočítat: 

��� � � $
�  
  

��� � � ��� ���� � � ��� �%1 � ���� �� � $
%� � $
 
  

ℎ� � Δ���� ∙ �$
 ∙  )� � $
 
  

Výška těžiště h se určí ze vztahu: 

ℎ � ℎ� � *+ !    

Pro přesné měření polohy těžiště je podstatné dodržet několik podmínek. Vozidlo musí být 
umístěno na rovné ploše, pneumatiky musí být nahuštěny na předepsaný tlak, nesmí dojít 
k propružení tlumičů a tím ke změně vzájemné polohy odpružených a neodpružených částí. 

Obr. 3 Měření výškové polohy těžiště nakloněním na nápravu [1], [2]  



BRNO 2018 16 

 

 

 

MĚŘENÍ HMOTNOSTNÍCH PARAMETRŮ VOZIDLA 

Dalším problematickým prvkem jsou provozní kapaliny, které se mohou při naklánění vozidla 
přelévat. Je tedy vhodné měření provádět s vypuštěnými provozními kapalinami. Při 
nedodržení některého z těchto požadavků může být přesnost měření snížena. 

Nevýhodou této metody je nižší přesnost měření u vozidel, která mají výškovou polohu těžiště 
blízkou výšce středu kol. V takovém případě je změna zatížení vážené nápravy malá nebo téměř 
žádná a výsledky jsou tedy nepřesné nebo nepoužitelné. Dalším omezujícím faktorem je 
maximální úhel naklonění karoserie při měření, daný polohou předního nárazníku, tedy 
nájezdovým úhlem. 

 

VÁŽENÍ VOZIDLA PŘI NAKLOPENÍ NA BOK 

Metoda je založená na podobném principu jako naklonění na nápravu. Vozidlo je obvykle 
umístěno na plošinu, která je na jedné straně zvednuta. Měříme potom úhel naklopení plošiny 
a přírůstek hmotnosti na váze pod plošinou, jak je vidět na obr. 4. 

Vztah pro výškovou polohu těžiště je odvozen z momentové rovnováhy k bodu A: 

, -. � 0   

/�0 ∙ 1 � /�2 ∙ ℎ � 3
0 ∙ 1 � 3
2 ∙ 4 � 0   

Kde Gv je tíha vozidla, F1 je síla odpovídající zatížení váhy a p je tloušťka plošiny, kterou 
v následujících úpravách zanedbáme, protože bude velmi malá: 

Obr. 4 Metoda naklopení na bok [1], [2]  
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ℎ � 1 ∙ �
� ∙ ���5 6 � 1 ∙ ���5 6   

Úhel θ měříme přímo, nebo jako v případě naklonění na nápravu ho vypočítáme ze změřeného 
zvednutí bodu A. 

Výhodou této metody je možnost měření vozidel s nízko položeným těžištěm, odpadá také 
problém s maximálním nakloněním (nájezdový úhel). Negativem je naopak nutnost dobrého 
upevnění automobilu na plošině, musí se zamezit jakékoliv změně vzájemné polohy vozidla 
a plošiny. Stejně jako v případě naklonění na nápravu je třeba zamezit pohybu tlumičů 
a přelévání provozních kapalin. 

 

METODA ZJIŠTĚNÍ ÚHLU PŘEKLOPENÍ 

Tato metoda spočívá v naklopení vozidla na jednu stranu až do úhlu, při kterém by došlo 
k překlopení vozidla na bok. Jedná se tedy o nalezení labilní rovnovážné polohy.  

Pro výpočet výšky těžiště h je třeba znát jeho příčnou polohu T1: 

ℎ � 1
 ∙ ����90° � 6�   

θ je úhel naklonění vozidla. Tato rovnice platí pro vozidlo se stejným rozchodem kol 
vpředu a vzadu. Pokud je rozchod rozdílný, je třeba určit rozchod, který odpovídá příčnému 

Obr. 5: Metoda zjištění úhlu překlopení [1], [2] 
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řezu vedenému těžištěm. Je tedy třeba znát nejen příčnou, ale i podélnou polohu těžiště. 
Přepočet na rozchod v řezu těžištěm tt se provede podle vztahu [3]: 

� � �� � 9�� � ��: ∙ ���  
  

výšková poloha těžiště je potom: 

ℎ � � ∙ ����90° � 6�   

Tak jako u předchozích metod je pro dosažení lepší přesnosti nezbytné zamezit propružení 
tlumičů a přelévání provozních kapalin. Navíc je nutné zajistit vozidlo tak, aby nedošlo k jeho 
úplnému převrácení na bok a jeho poškození. Faktor omezující přesnost této metody je 
deformace zatížené pneumatiky, která je v kontaktu s podlahou na velmi malé ploše a dochází 
tím tak k její výrazné deformaci. 

 

METODA ZAVĚŠENÍ CELÉHO VOZIDLA 

Metoda je podobná naklonění na nápravu, změna úhlu je však vyvolána přidáním 
závaží o známé hmotnosti na jednu z náprav. Měříme tedy úhel naklonění bez závaží a s ním. 
Z momentové rovnováhy k bodu závěsu A vychází [1]: 

, -. � 0   

/; ∙ <�� ∙ ���5 �6
 � 6�� � ℎ! ∙ ����6
 � 6��= � 3> ∙ ℎ? ∙ ����6
 � 6�� � 0   

/; � �; ∙ 5   

3> � �� ∙ 5   

kde ha je vzdálenost bodu závěsu od roviny středů kol a hT je výška bodu závěsu nad rovinou 
těžiště. Po vyjádření vzdálenost hT: 

ℎ? � �;�� ∙ 9�� ∙ ���5 �6
 � 6�� � ℎ!:   

Ze znalosti výšky hT a výšky závěsu A vypočítáme výškovou polohu těžiště h: 

ℎ � $0 � ℎ?   

kde Hz je výška závěsu bodu A u stojícího vozidla. 
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Metoda vyžaduje znalost podélné polohy těžiště, dále zařízení na zvednutí celého automobilu 
nad zem. Nevýhodou může být delší doba ustálení vozidla v rovnovážné poloze. Jednoznačným 
pozitivem je však možnost demontáže náprav, a tedy zjištění polohy těžiště pouze odpružených 
částí.  

 

METODA POSTUPNÉHO ZAVĚŠOVÁNÍ 

V případě zjišťování výškové polohy těžiště automobilu je aplikace této metody znesnadněna 
jeho velkými rozměry a hmotností, ze kterých vyplývá delší doba ustálení v rovnovážném 
stavu. 

Obr. 7 Princip zjištění polohy těžiště pomocí závěsu [4] 

Obr. 6 Metoda zavěšení celého vozidla [1], [2]  
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Z tohoto pohledu je metoda vhodnější pro lehčí vozidla. Problematické může být také nalezení 
vhodných míst pro umístění závěsu. Pokud známe příčnou a podélnou polohu těžiště, můžeme 
této znalosti využít a k určení výškové polohy nám postačí jeden závěs, který polohu těžiště 
jednoznačně určí. Poloha nebo průsečík těžnic získaných touto metodou může být vyhodnocena 
pomocí optického skenování vozidla v zavěšené poloze. 

 

1.2 MĚŘENÍ MOMENTŮ SETRVAČNOSTI 

Měření momentu setrvačnosti vozidla může být provedeno pomocí více metod. Všechny jsou 
ale založeny na vztahu mezi momentem setrvačnosti a frekvencí vlastního kmitání.  

 

1.2.1 FYZIKÁLNÍ KYVADLO VOLNĚ ZAVĚŠENÉ 

Pokud těleso upevníme tak, aby se mohlo otáčet jen kolem jedné osy, která je rovnoběžná 
s osou, ke které chceme zjistit moment setrvačnosti, můžeme využít modelu fyzikálního 
kyvadla. Pokud takto upevněné těleso vychýlíme z rovnovážné polohy, dojde ke změně polohy 
výšky těžiště a kyvadlo má tendenci se do rovnovážné polohy vrátit. Úhlová rychlost ω je 
definována vztahem [5]: 

@ � �A ∙ 6   

kde α je úhlové zrychlení a θ je úhel vychýlení kyvadla. Moment, který působí na vychýlené 
kyvadlo M: 

- � 3> ∙ B   

kde Fg je gravitační síla působící na kyvadlo a b je vodorovná vzdálenost těžiště kyvadla 
v rovnovážné a vychýlené poloze. 

- � �C ∙ 5 ∙ D ∙ ��� 6   

mk je hmotnost kyvadla a d je vzdálenost osy otáčení od těžiště kyvadla. 

Pro malé výchylky, ve kterých se budeme pohybovat, platí aproximace: 

��� 6 � 6   

tedy: 

- � �C ∙ 5 ∙ D ∙ 6   

Z druhého Newtonova zákona vyplývá vztah pro úhlové zrychlení α [5]: 

@ � -EF  
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kde Jo je moment setrvačnosti kyvadla vzhledem k ose otáčení.  

Po dosazení: 

@ � �� ∙ 5 ∙ D ∙ 6EF  
  

A � � ∙ 5 ∙ DEF  
  

A � G� ∙ 5 ∙ DEF     

Perioda kmitání [1]: 

1 � 2 ∙ I ∙ G EJ� ∙ 5 ∙ D     

Moment setrvačnosti vzhledem k ose otáčení je po vyjádření: 

E� � � ∙ 5 ∙ D4 ∙ I ∙ 1 
  

Moment setrvačnosti Jo pomocí Steinerovy věty lehce přepočítáme na moment setrvačnosti 
vzhledem k ose procházející těžištěm JS, případně k jakékoliv jiné rovnoběžné ose [5]. 

EL � E� � �C ∙ D   

 

Obr. 8 Fyzikální kyvadlo [5] 
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1.2.2 FYZIKÁLNÍ KYVADLO PODEPŘENÉ PRUŽINOU 

Metoda využívající modelu fyzikálního kyvadla podepřeného pružinou může být použita 
k měření momentu setrvačnosti kolem příčné, podélné, případně i svislé osy. Princip metody je 
podobný volnému fyzikálnímu kyvadlu. V případě měření kolem podélné či příčné osy je 
automobil umístěn na plošinu, která má na jedné straně ložisko umožňující rotační pohyb a na 
straně druhé je podepřena pružinou o známé tuhosti. Vychýlením z rovnovážné polohy dojde 
k rozkmitání soustavy, měříme opět periodu kmitu. Pro moment setrvačnosti celé soustavy 
k ose otáčení JVP platí [1]: 

E�M � NM ∙ � � �/� � /M� ∙ �ℎ� � ℎ�M�4 ∙ I ∙ 1�M  
  

Kde Cp je tuhost vinuté pružiny, l je vzdálenost osy pružiny od středu otáčení, GV je tíha 
vozidla, GVP je tíha soustavy (vozidla a plošiny), h0 je vzdálenost osy otáčení od horní plochy 
plošiny, hVP je vzdálenost společného těžiště soustavy od horní plochy plošiny a TVP je perioda 
kmitu soustavy. 

Moment setrvačnosti samotné plošiny vzhledem k ose otáčení JP [1]: 

EM � N� ∙ � � /M ∙ �ℎM�4 ∙ I ∙ 1M 
  

Kde hp je vzdálenost těžiště plošiny od její horní plochy a TP je perioda kmitu samotné plošiny. 

Obr. 9 Fyzikální kyvadlo podepřené pružinou [1], [6] 
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Pro moment setrvačnosti samotného vozidla vzhledem k ose otáčení platí: 

E� � E�M � EM   

Pomocí Steinerovy věty přepočítáme na moment setrvačnosti vzhledem k těžišti JT: 

E? � E� � �� ∙ �   

Kde a je vzdálenost těžiště vozidla od osy otáčení. 

Z výpočtu vychází, že potřebujeme znát alespoň příčnou a výškovou polohu těžiště. Problémem 
může být přesné určení vzdálenosti těžiště vozidla od osy otáčení. 

 

1.2.3 TORZNÍ ZÁVĚS 

Model torzního závěsu nám umožňuje zjistit moment setrvačnosti ke svislé ose. Při zkoumání 
automobilů je to realizováno pomocí plošiny, která může kmitat ve vodorovné rovině. Kmitání 
plošiny je zajištěno pomocí torzní pružiny, případně pomocí vodorovně uložených vinutých 
pružin. Pro zjištění momentu setrvačnosti musíme znát tuhost použité pružiny, případně pružin. 
Měřeným parametrem je doba kmitu samotné plošiny a doba kmitu plošiny s automobilem. Pro 
toto měření je třeba znát příčnou i podélnou polohu těžiště. Automobil musí být na plošinu 
umístěn tak, aby jeho těžiště leželo na ose otáčení plošiny. Pokud to není dodrženo, je třeba ze 
znalosti polohy těžiště přepočítat moment setrvačnosti pomocí Steinerovy věty. Pro výpočet je 
tak jako u ostatních metod vhodné neměřit dobu jednoho kmitu, ale několika desítek kmitů, 
čímž je dosaženo lepší přesnosti. Měření času může být spojeno s nepřesnostmi spojenými se 
spuštěním a zastavením časomíry. Pro eliminaci chyb této povahy může být použito optické 

Obr. 10 Torzní závěs [1], [6] 
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měřicí zařízení, které po připevnění na kmitající plošinu měří polohu a z té můžeme vypočítat 
periodu kmitu s velmi vysokou přesností.  

Úhlová rychlost vlastního kmitání obecně [1]: 

A � GN?E  
  

Kde CT je torzní tuhost, J je moment setrvačnosti, po vyjádření je perioda kmitu: 

1 � 2 ∙ I ∙ G EN? 
  

Moment setrvačnosti: 

E � N?4 ∙ I ∙ 1 
  

Moment setrvačnosti samotného vozidla: 

E� � E�M � EM � N?4 ∙ I ∙ �1�M � 1M� 
  

 

1.2.4 BIFILÁRNÍ, TROJVLÁKNOVÝ NEBO ČTYŘVLÁKNOVÝ ZÁVĚS 

Tuto metodu můžeme použít ke zjištění momentu setrvačnosti vzhledem ke svislé ose. 
Jednotlivé varianty se od sebe liší pouze konstrukčně počtem závěsných lan, princip je pro 
všechny společný. Automobil je umístěn na plošinu, která je zavěšena na několika lanech. Lana 
musí být stejně dlouhá, vzájemně rovnoběžná a jejich uchycení umístěna na jedné kružnici. 
Plošina je vychýlena z rovnovážné polohy, opět měříme periodu kmitu. Výpočtový vztah 
vychází ze znalosti délky lan l a poloměru kružnice r, na které jsou lana uchycena.  

Moment setrvačnosti samostatné plošiny se závěsem JP [1]: 

EM � �M ∙ 5 ∙ *
4 ∙ I ∙ � ∙ 1M 

  

Moment setrvačnosti plošiny se závěsem včetně vozidla JPV [1]: 

EM� � ��M � ��� ∙ 5 ∙ *
4 ∙ I ∙ � ∙ 1M�  

  

Moment setrvačnosti samotného vozidla JV: 

E� � EM� � EM � ��M � ��� ∙ 5 ∙ *
4 ∙ I ∙ � ∙ 1M� � �M ∙ 5 ∙ *

4 ∙ I ∙ � ∙ 1� 
  

 



BRNO 2018 25 

 

 

 

MĚŘENÍ HMOTNOSTNÍCH PARAMETRŮ VOZIDLA 

E� � �M ∙ 5 ∙ *
4 ∙ I ∙ � ∙ �1M� � 1M� � �� ∙ 5 ∙ *

4 ∙ I ∙ � ∙ 1M�  
  

Jako u předchozích metod, pokud při měření leží těžiště vozidla na ose, kolem které se závěs 
otáčí, není třeba moment přepočítávat pomocí Steinerovy věty. 

 

1.3 KOMERČNĚ POUŽÍVANÁ ZAŘÍZENÍ 

Jak již bylo zmíněno, znalost polohy těžiště a momentů setrvačnosti je při vývoji naprosto 
nezbytná. Je proto vyvíjena řada zařízení, která umí tyto parametry měřit. 

 

1.3.1 VEHICLE INERTIA MEASUREMENT FACILITY 

Vehicle Inertia Measurement Facility (VIMF) je zařízení zkonstruované společností SEA 
Limited již v roce 1994. Od té doby je používáno řadou výrobců automobilů. Slouží k měření 
hmotnosti vozidla, polohy těžiště a momentů setrvačnosti. Mimo jiné je od roku 2002 
používáno NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) pro testování 
náchylnosti vozidel k převrácení v rámci testů NCAP (The New Car Assessment Programme). 
Testována mohou být vozidla do hmotnosti 4 500 kg, existuje však i verze vyvinutá pro 
americkou armádu pro měření vozidel až do 45 tun [7]. 

Obr. 11 Třívláknový závěs [1], [6] 
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Tab. 1 Přesnost měření – zařízení VIMF [7] 

Měřená veličina Přesnost 

Poloha těžiště 0,5 % 

Moment setrvačnosti vzhledem k podélné ose vozidla 2 % 

Moment setrvačnosti vzhledem k příčné ose vozidla 1 % 

Moment setrvačnosti vzhledem k svislé ose vozidla 1 % 

 

1.3.2 VEHICLE INERTIA MEASURING MACHINE 

Vehicle Inertia Measuring Machine (VIMM) je zařízení vyvinuté německou firmou CFM 
Schiller GmbH. Bylo navrženo pro snadné měření hmotnostních parametrů různých typů 
vozidel. Dokáže určit hmotnost vozidla, polohu jeho těžiště, momenty setrvačnosti a deviační 
momenty. 

Základem zařízení je konstrukce s nájezdy, na které je vozidlo umístěno. Tato konstrukce je 
přes sférické ložisko připojena k pevnému rámu zařízení.  Pohyb plošiny je realizován třemi 
hydraulickými pohony, které umožňují kývání vozidla kolem podélné (roll motion), příčné 
(pitch motion) a svislé osy (yaw motion).    

Obr. 12 Zařízení VIMF [7] 
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Během měření je zaznamenáván úhel natočení plošiny kolem zmíněných os a také zatížení 
kloubu, kolem kterého se celá plošina otáčí. Poloha těžiště je stanovena pomocí měření 
statických stavů při naklápění kolem osy rovnoběžné s podélnou osou vozidla. Momenty 
setrvačnosti a deviační momenty jsou stanoveny na základě dynamických měření spočívajících 
v postupném kývání kolem všech tří os [8], [9]. 

Obr. 13 Vehicle Inertia Measuring Machine (VIMM) – nájezdy pro umístění vozidla [8] 

Obr. 14 Vozidlo umístěné na měřicím zařízení (VIMM) [8] 
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2 NÁVRH ZAŘÍZENÍ 
 

2.1 SPECIFIKACE POŽADAVKŮ 

Před provedením samotného návrhu měřicího zařízení je nezbytné přesně definovat, co musí 
splňovat. Ze zadání práce vyplývá, že musí být možné měřit vozidla do hmotnosti 3 500 kg.  
S rozměry samotné plošiny souvisí maximální rozměry vozidla, které byly zvoleny 
následovně: rozvor 3 000 mm, rozchod 1 700 mm, šířka 2 100 mm. Celková výška a délka 
vozidla nejsou omezeny, jelikož zvolená konstrukce zařízení tyto rozměry nijak neomezuje. 
Podélná poloha těžiště vozidla má také jistá omezení, která souvisí s délkou nájezdové plochy 
a se skutečností, že s ohledem na přesnost měření je výhodné umístit těžiště vozidla vertikálně 
pod osu rotace.  

Zařízení bude navrženo pro umístění do laboratoře ÚADI. V prostorách laboratoře se nachází 
montážní deska o délce 6 m a šířce 2,84 m. V této desce jsou vyfrézované T-drážky, které budou 
využity k upnutí zařízení k podlaze. 

 

2.2 KONCEPCE ZAŘÍZENÍ 

Zařízení je založeno na principu měření periody kmitu volně zavěšeného fyzikálního kyvadla.  
Pomocí více výškových poloh plošiny vůči ose rotace je docíleno rozdílného momentu 
setrvačnosti plošiny a tím i rozdílné periody kmitu. Změna výšky plošiny je realizována pomocí 
hydrauliky. Čtyři hydromotory spojují plošinu s dvojicí horních profilů a tím umožňují zvednutí 
plošiny blíže k ose rotace.  

Zařízení lze rozdělit na dvě části. První z nich je pevná a skládá se ze dvou stojek. Stojky jsou 
připevněny k montážní desce, v jejich horní části je umístěna konzola s ložiskem, které 

Obr. 15 Zařízení na upínací desce 
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umožňuje připojení druhé – kyvné části zařízení. Ta se skládá z více celků, aby byla ulehčena 
manipulace s plošinou a sníženy prostorové požadavky na skladování plošiny, pokud není 
používaná. Tyto celky jsou spojeny pomocí šroubových spojů. Jednotlivé menší díly jsou 
potom spojeny pomocí svarů, které snižují počet úkonů nutných k montáži plošiny. 

 

2.3 PODLAHA 

Podlaha kyvné části zařízení se skládá ze dvou nájezdů, trojice příčných polí a dvou podélných 
nosníků. Jednotlivé části jsou popsány v následujících podkapitolách. Pro nosníky tvořící 
příčná pole i podélné nosníky byly zvoleny normalizované obdélníkové duté profily dle normy 
EN 10219. 

 

2.3.1 NÁJEZDY 

Pro zařízení budou využity nájezdy, které jsou v dílně ÚADI k dispozici. Jedná se o hliníkové 
nájezdy o délce 4 m. Šířka nájezdové plochy je 300 mm, po obou stranách je hliníkový 
obdélníkový profil o výšce 125 mm, šířce 30 mm a tloušťce stěny 3,4 mm. Každý nájezd bude 
k plošině připevněn pomocí 4 šroubů M12 x 290 dle ČSN 021101. Jedná se o šrouby 
s šestihrannou hlavou pevnostní třídy 8.8, pod hlavou šroubu bude plochá kruhová podložka 
dle normy ČSN 021702 B. Spoj bude zajištěn samojistnou maticí M12 dle ČSN 021492, pod 
matici bude použita opět podložka dle normy ČSN 021702 B. 

 

2.3.2 PŘÍČNÉ POLE 

Zatížení je z nájezdů přenášeno na příčné nosníky. Každé příčné pole se skládá ze dvou 
příčných nosníků a dvou příček, které jsou navzájem svařené a tvoří obdélník. Svary jsou 
koutové, výška svaru je 4 mm.  

Obr. 16 Model hliníkového nájezdu [10] 
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Příčné nosníky mají délku 2 180 mm a jsou tvořeny profilem 140 x 60 x 3 dle normy EN 10219, 
materiálem je ocel S235JRH (obdoba 11 375). 

Příčky jsou podle stejné normy, mají stejný průřez a jejich délka je 600 mm. Příčky jsou 
opatřeny návarky o rozměrech 95 x 95 mm, výška použitého koutového svaru je 4 mm. Návarky 
slouží k zesílení stěny profilu v místě spoje, což je žádoucí zejména s ohledem na otlačení 
spojovaných součástí. Jejich dalším úkolem je zajistit dosednutí kontaktních ploch spojovaných 
součástí, čímž je umožněno pevné spojení po dotažení šroubů. Návarky jsou vyrobeny z oceli 
S355J2 (obdoba 11 503). Středem návarku je po jeho přivaření a obrobení na výšku 7 mm 
vyvrtána průchozí díra o průměru 21 mm. Tyto díry slouží k přišroubování k podélnému 
nosníku. 

Dále jsou ve dvou ze šesti příčných nosníků vyrobeny čtyři otvory pro přišroubování nájezdů. 
Otvory jsou 13 mm široké a 163 mm dlouhé, aby bylo možné nájezd posouvat pro rozvor 
vozidel od 1 300 mm do 1 700 mm. 

 

2.3.3 PODÉLNÝ NOSNÍK 

Podélný nosník je dle normy EN 10219 (S235JRH), jeho délka je 3 200 mm. Výška profilu je 
140 mm, šířka 80 mm a tloušťka stěny 8 mm. Nosník je vybaven identickými návarky jako 
příčky, stejně tak je středem každého návarku vyvrtána průchozí díra o průměru 21 mm. 

Každé příčné pole je pomocí dvou lícovaných šroubů na každé straně přišroubováno 
k podélným nosníkům. Použity jsou šrouby M20 x 200, dle ČSN 021112 pevnostní třídy 8.8. 
Spoj je dotažen samojistnou šestihrannou maticí dle ČSN 021492, je použita podložka dle ČSN 
021702 B. 

Na podélný nosník jsou přišroubovány dvě konzoly, které slouží k uchycení hydromotorů. 
Jedná se o šrouby s šestihrannou hlavou rozměru M12 x 200, dle ČSN 021101, použita je 
samojistná matice dle ČSN 021492 a podložka dle ČSN 021702 B. Způsob uchycení konzoly 
je na obr. 18. 

Obr. 17 Model příčného pole s návarky a otvory pro připevnění nájezdů 
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Konzola je vyrobena z oceli S355J2 (obdoba 11 503), v její horní části je vyvrtána díra 
o průměru 35 mm pro umístění čepu pro ložisko hydromotoru.  

V podélném nosníku je dále vyvrtáno celkem 8 děr o průměru 17 mm, které slouží ke spojení 
s posuvným mechanismem. 

 

2.4 POSUVNÝ MECHANISMUS 

Úkolem posuvného mechanismu je umožnit zajištění podlahy zařízení v několika výškových 
polohách vzhledem k ose rotace.  

 

2.4.1 SPODNÍ DÍL MECHANISMU 

Spodní díl mechanismu je tvořen svislým jeklovým profilem 80 x 80 x 8 dle normy EN 10219. 
Materiálem profilu je ocel S355J2H (obdoba 11 503), jeho délka je 970 mm. Spojení mezi 
podélným nosníkem a svislým profilem je realizováno pomocí lícovaných šroubů 
prostřednictvím přeplátování z obou stran trojúhelníkovou ocelovou deskou o tloušťce 8 mm, 
díky které je zatížení souměrné vůči podélné rovině podélného nosníku a nedochází tak 
k namáhání nosníků krutem. Desky jsou zhotoveny z oceli S355J2 (obdoba 11 503), jejich 
výška je 420 mm a délka 520 mm. Čtveřice šroubů na podélném nosníku zajišťuje rozložení 
zatížení a snížení ohybového napění nosníku. Použity jsou lícované šrouby M16 x 120 
(ČSN 021112), plochá podložka (ČSN 021702 B) a samojistná matice (ČSN 021492). 
Šroubový spoj můžeme vidět na obr. 18. 

Obr. 18 Šroubový spoj podélného nosníku a posuvného mechanismu, uchycení konzoly hydromotoru 
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2.4.2 SPOJOVACÍ ČEPY 

Profil 80 x 80 x 8 je spojen s horním dílem posuvného mechanismu dvojicí čepů dle 
ČSN EN 22340, přesné označení je ČEP 24 x 120 B ISO 2340, materiálem je ocel S355J2 
(obdoba 11 503). Jedná se o čep bez hlav, s dvěma otvory pro závlačky. Závlačka 
6,3 x 40 ISO 1234 zamezuje axiální pohyb čepu. V obou spojovaných profilech je vyrobeno 
šest děr, které umožňují vzájemné spojení součástí v celkem pěti různých polohách. Díry jsou 
od sebe vzdáleny 100 mm, rozdíl mezi krajními polohami je tedy 400 mm. Spojované součásti 
včetně čepů můžeme vidět ve spodní krajní poloze na obr. 19. 

Díry mají specifický „vejčitý“ tvar, jak je patrné z obr. 20. Díry totiž, vlivem ne zcela přesné 
synchronizace lineárních hydromotorů v kombinaci s vůlí mezi spodním a horním profilem 
a natočením profilů vlivem ohybu horního nosníku, nemusí být po zvednutí plošiny v přesném 
zákrytu. Na jedné straně je vyrobena díra o průměru 28 mm, zvětšený průměr díry zajistí, že 
čep bude možné manuálně zastrčit dírou v obou profilech.  Na druhé straně je přesně vyrobená 
díra s průměrem 24 mm, která zabezpečuje dokonalý kontakt stykových ploch obou profilů 
a čepu při přenosu tahového napětí po umístění čepů a uvolnění hydromotorů. 

Obr. 20 Čepy se závlačkami a stavěcí šrouby posuvného mechanismu  

Obr. 19 Spojení profilů spojovacího mechanismu 
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Souosá poloha horního a spodního profilu bude zajištěna osmi stavěcími šrouby, které budou 
umístěny do závitové díry ve vnějším profilu a budou se opírat do kuželové díry v profilu 
vnitřním. Budou použity šrouby dle ČSN EN 27434 M10 x 20. Všechny šrouby budou vždy 
zašroubovány do přesně definované pozice s cílem dosažení zmíněné souososti profilů.  

 

2.4.3 HORNÍ DÍL MECHANISMU 

Horní profil je opět dle normy EN 10219, jeho rozměry jsou 60 x 60 x 6. Je zhotoven ze stejného 
materiálu jako profil spodní a jeho délka je 800 mm. 

V horní části tohoto profilu jsou vyvrtány tři díry o průměru 17 mm. Tyto díry slouží ke spojení 
s horním nosníkem pomocí lícovaných šroubů M16 x 100 dle ČSN 021112, dotažení je 
realizováno pomocí samojistné matice M16 dle ČSN 021492, je použita podložka 
ČSN 021702 B. Spojení s horním nosníkem je zajištěno dvojicí trojúhelníkových desek z oceli 
S355J2 (obdoba 11 503) o tloušťce 8 mm. 

 

2.5 HORNÍ NOSNÍK 

Horní nosník má délku 1 050 mm, výška profilu je 140 mm, šířka 60 mm a tloušťka stěny je 
6 mm. Minimalizace průhybu tohoto nosníku je stěžejní s ohledem na funkčnost spojovacího 
mechanismu mezi horní a spodní kyvnou částí. Na obou koncích je vyvrtána trojice děr 
s průměrem 17 mm pro spojení se spojovacími deskami. Opět jsou použity lícované šrouby 
M16 x 100 (ČSN 021112), samojistná matice M16 (ČSN 021492) a podložka (ČSN 021702 B). 

Obr. 21 Vzájemná poloha profilů posuvného mechanismu (řez rovinou procházející stavěcími šrouby) 
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Ve vzdálenosti 120 mm od středu profilu jsou vyvrtány další dva otvory o průměru 13 mm pro 
lícované šrouby M12 x 90 (ČSN 021112). Tyto šrouby slouží k aretaci horního profilu ke stojce 
a tím k zajištění jeho vodorovné polohy během zvedání a spouštění plošiny. Pro tento spoj bude 
použita samojistná matice M12 (ČSN 021492) a podložka (ČSN 021702 B). 

K hornímu nosníku bude přivařena konzola pro čep, a to prostřednictvím koutového svaru 
o výšce 8 mm. Konzola je zhotovena z oceli S355J2 (obdoba 11 503). Je v ní vyvrtána díra 
o průměru 90 mm pro čep, který bude spojovat kyvnou a pevnou část zařízení. 

Obr. 23 Ložiskový čep 

Obr. 22 Šroubový spoj horního nosníku a posuvného mechanismu 
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Čep je vyroben taktéž z oceli S355J2, má délku 215 mm. Na jedné straně bude navařen do 
konzoly pro čep pomocí koutového svaru o výšce 6 mm, na této straně je průměr čepu 90 mm. 
Na straně druhé bude namontováno ložisko, průměr čepu je 70 mm. Konce čepu jsou sraženy, 
přechod poloměrů je ošetřen zaoblením o poloměru 4 mm, aby byla v tomto místě omezena 
koncentrace napětí. 

Na nosník budou dále přišroubovány dvě konzoly pro uchycení hydromotorů shodné 
s konzolami na podélném nosníku. Šroubový spoj, který zajišťuje spojení, je na obr. 22. 

 

2.6 LOŽISKO 

S ohledem na výrobní tolerance, možné nepřesnosti při montáži a průhyb čepů bylo zvoleno 
naklápěcí kuličkové ložisko, které dokáže pracovat i s touto nesouosost. Bylo vybráno ložisko 

Obr. 24 Řez ložiskem 
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s označením 2316K od firmy SKF CZ, a.s. Jedná se o ložisko s vnitřní kuželovou dírou, vnějším 
průměrem 170 mm a šířkou 58 mm. Statická únosnost ložiska je 49 kN, což je s ohledem na 
maximální přípustnou hmotnost měřeného vozidla a hmotnost plošiny dostatečné.  

Ložisko s vnitřní kuželovou dírou usnadňuje montáž a demontáž ložiska. Ložisko bude za tepla 
nalisováno do konzoly, která je součástí statické části zařízení. Na čep bude nasunuto upínací 
pouzdro H2316, následně bude čep společně s pouzdrem zasunut do zalisovaného ložiska. 
V této fázi je pouzdro volně pohyblivé na čepu a mezi pouzdrem a ložiskem je vůle. Z vnější 
strany bude na upínací pouzdro nasazena pojistná matice, která dosedá na ložisko. Jejím 
dotahováním dochází k pohybu upínacího pouzdra směrem k matici, dotažením dle instrukcí 
výrobce bude dosaženo požadovaného přesahu [11]. Popis zmiňovaných součástí je na obr. 24. 

 

2.7 STOJKA 

Spodní část stojky je tvořena podstavou. Ta má lichoběžníkový tvar o vnějších rozměrech 
750 x 330 mm. Je vyrobena z plechu o tloušťce 10 mm, dle ČSN 425310.11, materiálem je ocel 
11 375. Do podstavy jsou vyvrtány čtyři díry o průměru 21 mm, které slouží k připevnění na 
upínací desku. Podstava každé stojky je dole připevněna pomocí 4 šroubů M20 x 80 ISO 4014 
(ČSN 021101), pod hlavu šroubu je umístěna podložka (ČSN 021702 B). Tyto šrouby spojují 
spodní podstavu stojky s protikusem, který je umístěn v T-drážce v montážní desce. Dotažením 
tohoto spoje vzniká pevné spojení stojky a montážní desky.  

Obr. 25 Spojení stojky s upínací deskou 
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 Na podstavě desky je pomocí kontaktního lepidla na bázi polychlorbutadienu přilepen gumový 
nárazník. Je tvořen pryžovým kvádrem o rozměrech 150 x 120 x 20 mm a zabraňuje poškrábání 
či poškození profilů plošiny o upínací šrouby. 

Na spodní podstavu stojky je přivařen obdélníkový profil 160 x 90 x 6 podle normy EN 10219, 
materiálem tohoto profilu je ocel s označením S355J2H (obdoba 11 503). Výška tohoto profilu 
je volena s ohledem na to, aby byla plošina i ve spodní kyvné poloze dostatečně zvednutá nad 
upínací desku, aby při kývání nedošlo k žádné kolizi.  

Výška plošiny nad upínací deskou ve spodní kyvné poloze byla stanovena ze znalosti nutného 
úhlu vychýlení (3°), vzdálenosti plošiny od osy rotace a délky plošiny. Pomocí 
goniometrických funkcí bylo vypočítáno, že pro dané vychýlení musí být plošina alespoň 
85,8 mm nad upínací deskou. To platí pro plošinu, která není nijak deformovaná zatížením, 
nejsou uvažovány výrobní tolerance ani montážní nepřesnosti, ani možnost, že plošina bude 
vychýlena o málo více, než jsou předepsané 3°. Z těchto důvodů byla výška plošiny nad 
podlahou stanovena na 120 mm. Tomu odpovídá výška profilu stojky 1 625 mm. 

Stojka je dále vyztužena dvojicí žeber o tloušťce 9 mm, které omezují průhyb stojky způsobený 
měnícím se zatížením od kyvné části zařízení. Žebra mají tvar pravoúhlého trojúhelníku, délka 

Obr. 26 Stojka s ložiskem 
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odvěsen je 1 000 mm a 270 mm. Vyrobeny jsou z plechu dle ČSN 425310.11, z oceli 11 375. 
Žebra jsou k podstavě a stojce přivařena prostřednictvím koutových svarů o výšce 4 mm.  

Na horní plochu stojky je přivařena horní podstava tvořená plechem P10 – 170 x 110 
ČSN 425310.11 (11 375), která slouží jako plocha pro přivaření konzoly pro ložisko. Rohy této 
podstavy budou z bezpečnostních důvodů zaobleny. Konzola pro ložisko, vyrobená z materiálu 
S355J2 (obdoba 11 503), bude přivařena na horní podstavu stojky pomocí koutových svarů o 
výšce 8 mm. Je v ní vyrobena průchozí díra o průměru 158 mm a souosá díra o průměru 170 mm 
a hloubce 65 mm, do které bude nalisováno ložisko.  

Na horní ploše konzoly bude dále přivařen profil, prostřednictvím kterého bude možné 
prošroubovat stojnou část s horním nosníkem kyvné části. Tím bude zajištěna vodorovná 
poloha horního profilu při procesu hydraulického zvedání a spouštění plošiny. Toto spojení 
bude provedeno pomocí lícovaných šroubů M12 x 110 (ČSN 021112), samojistné matice M12 
(ČSN 021492) a ploché podložky (ČSN 021702 B). Vůle mezi kyvnou a pevnou částí bude 
vymezena zasunutím plechové podložky. Do horní plochy konzoly pro ložisko bude vyvrtána 
18 mm hluboká díra se závitem M10 x 1, do které bude našroubován závěsný šroub M10 dle 
normy ČSN 021669. Šroub bude sloužit k zavěšení stojky a k usnadnění manipulace s ní. 
Nosnost šroubu je 230 kg, což zajišťuje bezpečnost spoje k = 2,5 s ohledem na hmotnost stojky 
okolo 90 kg. Poloha závitové díry je vertikálně nad těžištěm stojky, aby se stojka po zavěšení 
nenakláněla. 

 

2.8 HYDRAULICKÁ ČÁST 

Po najetí vozidla na plošinu zařízení je nutné vozidlo společně s plošinou zvednout do 
požadované výšky. K tomuto účelu by bylo možné použít jeřáb, který je v dílně ÚADI umístěn 
nad upínací deskou. Nosnost jeřábu je však pouze 1 600 kg, bylo proto nutné navrhnout jiné 
řešení. Zvednutí plošiny bude realizováno pomocí hydrauliky. Horní a spodní část plošiny je 
spojena čtyřmi lineárními hydromotory. 

Hydraulický okruh bude zapojen podle schématu na obr. 27. Čerpadlo nasává přes filtr 
hydraulický olej z nádrže. Olej je přes zpětný ventil dopraven k šoupátkovému rozvaděči. 
Pomocí rozvaděče je řízen směr toku oleje v systému. Pomocí zubového děliče průtoku je tok 
rovnoměrně rozdělen do čtyřech potrubí, každé z nich vede k jednomu lineárnímu 
hydromotoru. Každý hydromotor má odlehčovací ventil, který umožní dokončení zdvihu všech 
hydromotorů, pokud dojde k opoždění některého z nich vlivem ne zcela přesného rozdělení 
průtoku. Potrubí je za hydromotory svedeno do jednoho, které vede přes rozvaděč zpět do 
zásobní nádrže. 

Jako zdroj tlaku byl vybrán hydraulický agregát SA4 od výrobce ARGO-HYTOS. Součástí 
agregátu je elektromotor o výkonu 0,75 kW a pracovních otáčkách 2 850 min-1. Napájen je 
střídavým proudem o napětí 230 V z běžné elektrické sítě. Čerpadlo je zubové, vyrobené 
z vysokopevnostní hliníkové slitiny, vybrána byla varianta o geometrickém objemu 4,8 cm3. 
V kombinaci se zvoleným motorem má maximální průtok 13 l∙min-1 při tlaku 30 bar. Agregát 
je vybaven nádrží na olej o objemu 30 l, nádrž má vypouštěcí zátku, víko s protiprachovým 
těsněním, zemnící šroub a spojitý olejoznak. Na výstupní větev čerpadla je připojen základní 
blok, do něhož je vestavěn tlakový přepouštěcí ventil, který slouží k řízení tlaku. Na víku nádrže 
je připojena filtrační jednotka se zpětným filtrem s obtokem [13]. 
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Bude použit hydraulický olej Paramo HM 22/10, který splňuje normu ISO 6743/4, která je 
vyžadována dokumentací hydraulického agregátu [14]. 

Pro přenos tlakového oleje od agregátu k hydromotorům byla vybrána hydraulická hadice 
Flexor 1SN R1AT z nabídky firmy GUMEX. Jedná se o hadici pro dopravu kapalin na ropné 
bázi, skládá se z vnitřní syntetické pryže, ocelového opletu a vnější ochranné vrstvy opět ze 
syntetické pryže. Její vnitřní průměr je 12,7 mm, vnější 20,2 mm, maximální pracovní tlak 
160 bar, poruchový tlak je 640 bar. Rozsah pracovních teplot je –40 °C až +100 °C, poloměr 
ohybu hadice je 180 mm. Rozměr hadice byl vybrán mimo jiné s ohledem na možnost připojit 
koncovky s metrickým závitem 22 x 1,5 i s trubkovým závitem G 1/2 [15]. 

Obr. 27 Schéma zapojení hydraulického okruhu [12] 
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Kontrola rychlosti proudění v potrubí vp [16]: 

Qč je průtok čerpadlem, Sp je plocha průřezu potrubí. 

Doporučená rychlost proudění oleje je do 2 m∙s-1, rychlost proudění tedy vyhovuje [16]. 

Hydromotory byly vybrány z nabídky firmy HYDROMA, spol. s r. o., konkrétně ze série EH. 
Jedná se o dvojčinné přímočaré hydromotory určené pro lehké provozní podmínky. 
Hydromotor je tvořen svařovanou trubkou s přesně opracovaným vnitřním průměrem. Na 
trubku jsou navařena připojovací hrdla s vnitřním závitem, která slouží pro vstup tlakového 
oleje. Na jednom konci trubky je navařeno pevné oko válce, na druhém konci je našroubováno 
víko pro vedení pístní tyče. Pístní tyč je leštěná a chromovaná, na jednom jejím konci je 
namontován píst, na konci druhém je navařeno závěsné oko. Obě oka hydromotoru jsou osazena 
kloubovým ložiskem, které umožňuje naklápěcí pohyby ve všech směrech. Konstrukční 
výhodou tohoto typu ložiska je jeho schopnost vyrovnávat nesouosost, která může vzniknout 
výrobními nepřesnostmi, případně deformací spojovaných součástí při zatížení. Maximální 
přípustný tlak hydromotoru je 18 MPa, maximální pracovní rychlost 0,5 m∙s-1, což je pro tuto 
aplikaci dostatečné. Vybrán byl hydromotor s průměrem pístu 90 mm, průměrem pístní tyče 

O� � PčR�    

O� � 1,71 m ∙ sW
   

Obr. 28 Hydraulický agregát SA4 [13] 



BRNO 2018 41 

 

  

 

NÁVRH ZAŘÍZENÍ 

50 mm a zdvihem 600 mm. Průměr pístu a pístnice byl volen tak, aby bylo možné plošinu 
zvednout za použití co možná nejnižšího tlaku [17]. 

 

Zvedací síla Fz: 

R je průměr pístu hydromotoru, r průměr pístnice hydromotoru a pč je tlak vyvinutý čerpadlem. 

Minimální síla potřebná ke zvednutí plošiny s vozidlem Fzmin: 

mh je maximální zvedaná hmotnost (maximální hmotnost vozidla a hmotnost zvedané části 
plošiny). 

Fz > Fzmin, zvedací síla je tedy dostatečná. 

Synchronizace hydromotorů bude zajištěna pomocí rotačního zubového děliče průtoku od 
firmy Jihostroj a.s. Po konzultaci s výrobcem byl vybrán model s označením 
DPVM-4x0,8-N.001. Dělič má čtyři sekce, geometrický objem každé z nich je 0,8 cm3, rozsah 
pracovních otáček 2 500–6 500 min-1 (tj. průtok sekcí v rozmezí 2,0–5,2 l∙min-1) a maximální 
tlak 210 bar. Výhodou tohoto řešení je nízký úbytek tlaku, nízké energetické a tepelné ztráty. 

30 � 4 ∙ I�X � *� ∙ 4č    

30 � 4 ∙ π�45 mm  �  25 mm� ∙ 3 MPa � 52,78 kN    

30�b" � �c ∙ 5
 

  

30�b" �  4 400 kg ∙ 9,81 m ∙ sW
 � 43,2 kN   

Obr. 29 Lineární hydromotor [17] 
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Navíc umožňuje nejen dělení, ale i skládání proudu, což dovoluje použití jednoho děliče pro 
zvedání i spouštění plošiny [18]. 

Pracovní otáčky děliče průtoku nd: 

id je počet sekcí děliče průtoku, Vgd je geometrický objem jedné sekce děliče. 

Na obr. 31 můžeme vidět závislost přesnosti dělení průtoku na rozdílu tlaku v jednotlivých 
větvích a na poměru skutečného a maximálního průtoku děličem. 

Je zřejmé, že přesnost dělení roste lineárně s klesajícím rozdílem tlaků v jednotlivých větvích. 
Dále platí, že dělení je přesnější při otáčkách blízkých maximálním otáčkám děliče.  

Dělič průtoku, jehož závislosti přesnosti dělení průtoku jsou znázorněny na obr. 31 je od jiného 
výrobce, avšak závislosti budou obdobné i u použitého děliče. Vzhledem ke skutečnosti, že 
maximální tlak v hydraulickém okruhu je 3 MPa a očekávaný rozdíl zatížení jednotlivých 
hydromotorů je v řádu desetin MPa, nepřesnost dělení by tak měla být na základě informací 
poskytnutých výrobcem do 2 % [18], [19]. 

�e � Pč�e ∙ f>e    

�e � 13 000 cmh ∙ minW

4 ∙ 0,8 cmh  � 4 062,5 minW
   

Obr. 30 Zubový dělič průtoku [18] 
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Mezi hydraulický agregát a dělič průtoku bude umístěn rozvaděč RPR3-04 od firmy 
ARGO-HYTOS. Jedná se o čtyřcestný, třípolohový ručně ovládaný šoupátkový rozvaděč, který 
slouží k změně směru proudění oleje v systému. Připojení potrubí bude realizováno 
prostřednictvím připojovací desky od stejného výrobce. Maximální průtok rozvaděčem je 
30 l∙min-1, maximální provozní tlak 320 bar. Tlaková ztráta při průtoku 13 l∙min-1 je do 0,1 MPa 
[20]. 

Všechny hydromotory budou od hydraulického okruhu odpojitelné prostřednictvím 
hydraulických rychlospojek. Použity budou rychlospojky z nabídky firmy Parker. Jedná se 
o rychlospojky řady FET, které umožňují spojení i rozpojení pod tlakem až 170 bar. Současně 
zajišťují zamezení úniku oleje během rozpojování a zavzdušnění při připojování [21]. 

 

2.9 STAVĚCÍ NOHA 

Propružení tlumičů během měření bude zamezeno prostřednictvím čtyř stavěcích noh 
umístěných pod prahy vozidla. Budou umístěny do prostoru, který je určen pro zvedání vozidla. 
Noha je tvořena dolní podstavou, tělem, závitovou tyčí, horní podstavou a kontaktní deskou. 
Profil dolní podstavy je tvořen mezikružím o vnitřním průměru 30 mm, vnějším 100 mm, 
tloušťka plechu je 6 mm (ČSN 425310.11, materiál 11 375). Tělo je tvořeno kruhovou tyčí 
120 mm dlouhou o průměru 40 mm (ČSN 420138.50, materiál 11 375). V tyči je díra s vnitřním 
trapézovým závitem TR DN 32 x 6. Do ní je zašroubována závitová tyč s odpo-
vídajícím vnějším závitem (DIN 975), délka tyče je 140 mm. Na horním konci je závitová tyč 

Obr. 31 Přesnost dělení průtoku [19] 
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přivařena k horní podstavě, která je tvořena kruhovým plechem o průměru 60 mm a o tloušťce 
6 mm (ČSN 425310.11, 11 375).  

Na horní podstavu je pomocí kontaktního lepidla na bázi polychlorbutadienu přilepena 
kontaktní deska zhotovená z SBR pryže. Jedná se o základní typ pryže s dobrými 
mechanickými vlastnostmi. Kontaktní deska má průměr 60 mm a výšku 16 mm. Zajišťuje 
kontakt s prahem vozidla bez rizika poškrábání prahu o kovové části nohy. V její horní části je 
lichoběžníková drážka pro snadné umístění a zajištění pod prahem vozidla [22], [23]. 

 

2.10  PODKLÁDACÍ KOSTKA 

S vozidlem se na plošinu najíždí v její spodní kyvné poloze. Není tedy v kontaktu s upínací 
deskou a je proto třeba zajistit, aby se během nájezdu vozidla plošina nijak nenakláněla. 
K tomuto účelu byla navržena podkládací kostka, která bude umístěna v každém rohu plošiny 
mezi upínací desku a plošinu. Kostka je tvořená několika částmi. První z nich je ohýbaný plech 
o rozměrech 250 x 150 mm a tloušťce 5 mm, materiálem je ocel S235JRH (obdoba 11 375). 
Vzdálenost mezi ohyby plechu je 190 mm, tak aby díl zapadl do dvou sousedních drážek 
v upínací desce. Na tento plech je navařen čtvercový dutý profil s délkou hrany 100 mm a 5 mm 
tlustou stěnou. Profil je 95 mm vysoký a odpovídá normě EN 10219, materiálem je ocel 

Obr. 32 Stavěcí noha 
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S235JRH. Na druhý konec tohoto profilu je navařen plech o tloušťce 5 mm a rozměrech 
120 x 120 ze stejného materiálu. Na horní plochu tohoto plechu je přilepena kontaktní deska, 
materiálem je SBR pryž, slouží podobně jako u stavěcí nohy k tlumení kontaktu, v tomto 
případě s profilem plošiny, o který se opírá. Její rozměry jsou 120 x 120, výška 15 mm. 

 

Obr. 33: Model podkládací kostky
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3 PEVNOSTNÍ KONTROLA 
Tato kapitola je věnována pevnostní kontrole vybraných součástí zařízení. V analýze je 
kombinován analytický přístup s využitím MKP.  

K pevnostní analýze byl použit program Ansys Workbench 18.1. Byla provedena strukturální 
analýza, jako vstup byla použita geometrie zařízení importovaná z programu PTC Creo. Pro 
potřeby MKP byly v modelu potlačeny všechny šroubové spoje, jejichž pevnostní analýza bude 
provedena analytickou cestou. V modelu nejsou ani svary, koncentrace napětí v místech 
chybějících svarů nebyla brána v potaz, kontrola vysoce zatížených svarových spojů byla 
provedena analyticky. Výstupem z MKP analýzy je kromě pevnostní kontroly součástí také 
znalost deformace zařízení, která bude mít vliv na přesnost měření. 

Z důvodu snížení výpočetní náročnosti analýzy bylo provedeno několik zjednodušení. Pro 
MKP model byly geometricky velmi složité hliníkové nájezdy nahrazeny plným hliníkovým 
profilem o stejném kvadratickém momentu průřezu. Toto zjednodušení neumožní pevnostní 
kontrolu nájezdů, ta však není předmětem práce, jejich nosnost deklarovaná výrobcem je 
4 000 kg. Shodný kvadratický moment průřezu zajišťuje stejné ohybové vlastnosti, které jsou 
stěžejní s ohledem na rozložení zatížení mezi všech šest příčných nosníků. Zachována byla také 
velikost a poloha styčné plochy s příčnými nosníky, ke kterým je nájezd přišroubován. 

Statické zatížení plošiny je jednoduché zjistit ze znalosti hmotnosti vozidla. Během měření se 
však bude plošina kývat, bylo tedy třeba zjistit, jaké dodatečné zatížení bude tímto pohybem 
způsobeno. 

V programu Adams View 2017.1 od společnosti MSC Software byl proveden import geometrie 
plošiny. Zde byla geometrie doplněna rotační vazbou umístěnou na osu ložisek. Geometrii byla 
přiřazena hmotnost, momenty setrvačnosti a poloha těžiště. Dále bylo vytvořeno těleso 
nahrazující vozidlo o maximální přípustné hmotnosti, tedy 3 500 kg. I tomuto tělesu byly 
přiřazeny zmíněné parametry. Vazba mezi „automobilem“ a plošinou byla realizována 
prostřednictvím 4 pružin s vysokou tuhostí, aby nedocházelo k jejich pohybu. Dále byly 
zamezeny posuvy automobilu s výjimkou posuvu ve svislém směru. Vazba prostřednictvím 
pružin umístěných v oblastech styku pneumatik vozidla s plošinou umožňuje měření síly 
v těchto kontaktech během kývání plošiny. 
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Simulace ukázala, že vlivem kývání plošiny dochází k rozkmitu síly pod každým kolem 
s amplitudou 71 N. Tato amplituda odpovídá krajní poloze plošiny, tedy vychýlení o 3°, 
k přitížení dochází na nápravě, která je níže. V rovnovážné poloze je hodnota zatěžující síly 
8 584 N, přitížení vlivem kývání je tedy přibližně 0,8 %.  

Při statickém stavu plošiny s náklonem o 3° dochází taktéž k přitížení jedné z náprav. Přitížení 
připadající na jedno kolo je dáno vztahem: 

3
∆ � 3
 ∙ ℎ ∙ 6l  
  

3
∆ � 8 548 N ∙ 750 mm ∙ 0,05236 rad3 000 mm � 112 N 
  

kde F1Δ je přitížení na jedno kolo, F1 je statické zatížení jednoho kola a θ je úhel naklopení.  

Z výše uvedeného vyplývá, že s ohledem na pevnost plošiny je nejméně příznivý stav po 
vychýlení plošiny, ještě před jejím uvolněním. Toto zatížení bude vstupem pro MKP výpočet. 
Díky souměrnosti vůči podélné rovině procházející středem plošiny můžeme analýze podrobit 
pouze polovinu modelu. Zavazbení modelu bylo provedeno pomocí pevné vazby na plochách 
stojky a žeber, které jsou přivařeny k dolní podstavě stojky. Dále byl definován nulový posuv 
v příčném směru na plochách profilů na podélné rovině symetrie, tato vazba zajišťuje možnost 
použití polovičního modelu bez ovlivnění výsledků. Zatěžující síly byly aplikovány na horní 
plochy profilu nájezdů, vzdálenost ploch odpovídá uvažovanému rozvoru vozidla 3 000 mm, 
délka těchto ploch potom styčné ploše pneumatiky 100 mm. Velikost sil vychází z hmotnosti 
vozidla 3 500 kg a vypočítaného přitížení vlivem naklopení plošiny. V modelu byly dále 

Obr. 34 Model kyvné části zařízení v prostředí Adams View 
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potlačeny ty části, které nebyly pro tuto analýzu třeba. Jedná se o hydromotory včetně jejich 
upevnění k plošině, dále návarky na vnější straně spojů, které se nepodílí na přenosu zatížení. 

Dalším zkoumaným stavem je proces zvedání plošiny, kdy vlivem ne zcela přesné 
synchronizace hydromotorů dochází k mírnému naklonění plošiny. Ze vzdálenosti 
hydromotorů vychází, že naklonění bude výraznější v podélném směru. Naklonění plošiny 
odpovídající uvažované přesnosti dělení ± 2 % je 1,5°. Nejméně příznivý bude stav, kdy je 
plošina téměř v horní poloze, jelikož profily posuvného mechanismu tak mají nejmenší prostor 
pro deformaci. Vstupem pro MKP analýzu je geometrie plošiny v její horní poloze, z modelu 
jsou odstraněny spojovací čepy, které jsou během zvedání plošiny demontovány. Hydromotor 
je v modelu nahrazen tyčí, která je k čepům na obou koncích upevněna vazbou, která umožňuje 
rotaci kolem osy čepu. Pro tuto analýzu je uvažována pouze čtvrtina modelu, jelikož vůči 
podélné rovině je plošina souměrná. Vůči rovině příčné sice kvůli naklonění souměrná není, 
avšak posuvný mechanismus bude více namáhán na straně, která je více zvednutá, jak bylo 
zmíněno, kvůli menšímu prostoru pro deformaci obou profilů, která vede k jejich vyšší 
napjatosti. Zavazbení bylo provedeno opět pomocí pevné vazby na plochy stojky a žebra, které 
jsou přivařeny k podstavě stojky. Plochám příčných nosníků na podélné rovině symetrie byl 
zamezen posuv v příčném směru. Plochám na statické části zařízení a na horním nosníku na 
příčné rovině procházející osou rotace zařízení byl zamezen posuv v podélném směru. Plochy 

Obr. 35 Definice zatížení a okrajových podmínek 
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patřící kyvné části zařízení (nájezdy, podélný nosník a příčka) na této rovině byly natočeny 
o vypočítaný úhel 1,5° prostřednictvím vazby vzdálenou úhlovou deformací.  

Výsledkem této analýzy bylo zjištění vysokého napětí v obou profilech mechanismu dosahující 
až 450 MPa. Z toho vyplývá, že před zvedáním plošiny je třeba horní profil spojovacího 
mechanismu demontovat od horního nosníku. Tím se zamezí kontaktu profilů během zvedání 
plošiny. Profil bude opět přišroubován k hornímu nosníku poté, co dojde k vyrovnání 
nepřesnosti vzniklé ne zcela přesnou synchronizací na konci zdvihu všech hydromotorů. 

Dále je třeba ověřit, že deformace spodního profilu spojovacího mechanismu umožní po 
zvednutí plošiny přišroubování horního profilu k hornímu nosníku. Toto společně s pevnostní 
analýzou zahrnující stav, kdy je plošina zvedána hydromotory, je součástí další analýzy. 
Vstupem je čtvrtinový model, uchycení pevnou vazbou je stejné jako v předchozích analýzách. 
Dále je zamezen posuv ploch obou „řezů“ ve směru na tyto plochy kolmém. V této analýze se 
jedná zejména o pevnostní kontrolu uchycení hydromotorů, dále potom o ohybové napětí 
podélného nosníku, které bude větší než v případě, kdy jsou hydromotory odpojeny a zatížení 
je přenášeno posuvným mechanismem. Ostatní součásti zařízení budou zatíženy stejně nebo 
méně, nebude jim proto u tohoto způsobu zatížení věnována pozornost. 

Na obr. 37 je vykreslena deformace plošiny v podélném směru. Jedná se o stav po dokončení 
zdvihu všech hydromotorů. Velikost deformace horního konce profilu posuvného mechanismu 
je důležitá s ohledem na umožnění přišroubování horního profilu k hornímu nosníku. 

Obr. 36 Redukované napětí při zvedání plošiny (přesnost synchronizace ± 2 %) 
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Deformace je 1,9 mm, což vzhledem k vůli 2 mm na každé straně profilu znamená, že profil 
bude možné přišroubovat. 

V následujících podkapitolách bude rozebrána pevnostní analýza jednotlivých součástí. 

 

3.1 STOJKA 

Stojka zařízení bude namáhána tlakem vyvolaným hmotností plošiny a vozidla. Zatížení však 
nepůsobí v ose profilu stojky, důsledkem je tedy také ohybový moment, který způsobuje 
„vychýlení“ stojky směrem ke středu zařízení. 

Obr. 37 Deformace plošiny v podélném směru po dokončení zdvihu všech hydromotorů 

Obr. 38 Stojka 
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Parametry zatížení: F = 21 000 N, S = 2 763 mm2, lF = 140 mm, Wo = 113 400 mm3, 
σDo = 150 MPa [24]. 

Napětí vzniklé vlivem tlakového zatížení σT  [25]: 

o? � 3R  � 21 000 N2 763 mm  �  7,6 MPa   

Ohybové napětí σoMAX [25]: 

oFp.q � -Fp.qrF  � �s ∙ 3rF � 140 mm ∙ 21 000 N113 400 mmh  �  25,9 MPa 
  

 Kombinované napětí σk [25]: 

oC �  o? � oFp.q �   7,6 MPa �   25,9 MPa �  33,5 MPa   

σT je tlakové napětí, σoMAX je maximální ohybové napětí, F je zatěžující síla, S je plocha průřezu 
profilu, lF je rameno síly, Wo je modul průřezu v ohybu a σDo je dovolené napětí v ohybu. 

Obr. 39 Deformace profilu stojky v příčném směru 
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Zkontrolována bude vzpěrná stability profilu, velikost kritické síly Fkr [25]: 

3C� �  π ∙ t ∙ E�b"4 ∙ �� �   π ∙ 210 000 MPa ∙ 3 689 100 mmu
4 ∙ �1 625 mm�  �  723,89 kN 

  

Jmin je menší z dvojice kvadratických momentů průřezu, E je modul pružnosti a lp je délka 
kontrolovaného prutu. Velikost síly, kterou bude stojka zatížena je přibližně 21 kN, kontrole 
tedy vyhovuje. 

Z MKP výpočtu vyplývá, že maximální napětí ve stojce je okolo 40 MPa. Hodnota je vyšší než 
analyticky zjištěná, protože analytický výpočet nebral v potaz ohyb v další rovině způsobený 
vychýlením plošiny. Toto ohybové napětí nebylo analyticky počítáno z důvodu přítomnosti 
žeber, která tento ohyb omezují a tím velmi znesnadňují analytický výpočet. Maximální 
deformace stojky v příčném směru je 1,6 mm, konkrétně na jejím horním konci. 

 Stojka pevnostně vyhovuje, pokud platí: 

oC v ow   

33,5 MPa v 150 MPa, podmínka je splněna, stojka pevnostně vyhovuje. 

 

3.2 LOŽISKOVÝ ČEP 

Ložiskový čep slouží ke spojení pevné a kyvné části plošiny. Je namáhán ohybem, analýza byla 
provedena pomocí MKP. Čep byl analyzován společně s konzolou, v místě kontaktu s ložiskem 
zatížen silou 21 000 N (odpovídá polovině součtu maximální hmotnosti vozidla a hmotnosti 
zařízení). Na plochy konzoly, které budou ve styku s horním nosníkem, byla aplikována pevná 
vazba zamezující všechny posuvy i rotace. Síťování bylo provedeno prvky o velikosti 10 mm 
u konzoly a 5 mm u čepu. Rádius, ve kterém je očekáváno nejvyšší napětí, byl vysíťován prvky 
o velikosti 1 mm.  

 

Obr. 40 Ložiskový čep 
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Nejvyšší hodnota redukovaného napětí 73,3 MPa byla detekována v místě přechodu poloměrů 
čepu. Čep je vyroben z materiálu 11 503, který má dovolené napětí v ohybu 150 MPa, můžeme 
tedy konstatovat, že pevnostní kontrole vyhovuje. Nejvíce deformován je konec čepu, 
deformace je 0,058 mm. 

Konzola, ve které je čep přivařen, není příliš namáhána, nejvyšší napětí je 25 MPa. 

Konzola, ve které je nalisováno ložisko, byla analyzována společně s celou plošinou, nejvyšší 
redukované napětí 25 MPa se vyskytuje na hraně plochy, o kterou se opírá ložisko. Dalším 
místem s vyšším napětím (23 MPa) je místo, kde bude konzola přivařena ke stojce. 

Obr. 41 Redukované napětí – ložiskový čep 
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3.3 HORNÍ NOSNÍK 

Kontrola ohybového napětí horního nosníku bude provedena pouze pro stav, kdy je zatížení 
přenášeno přes posuvný mechanismus. Stav, kdy je plošina držena hydromotory, bude tento 
nosník namáhat méně, protože rameno momentu síly je menší.  

Obr. 42 Redukované napětí – konzola pro nalisování ložiska 

Obr. 43 Horní nosník 
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Velikost zatěžující síly je daná součtem zatížení hmotností vozidla a plošiny. Na obr. 44 jsou 
výsledné vnitřní účinky působící na polovinu nosníku, druhá polovina bude symetrická. 
Analytický výpočet pro zjednodušení uvažuje rovnoměrné zatížení všech třech šroubů spoje. 

Rovnice silové a momentové rovnováhy: 

x3qb � 0   

x3yb � 0   

x-.b � 0   

3.q � 0   

3.y  �  3
  �  3 �  3h � 0   

�3
� � 3�2���3h�2� � B� �  - � 0   

Z výše uvedených rovnic lze vyjádřit a dopočítat reakční sílu FAY a absolutní hodnotu 
maximálního ohybového momentu MoMAX: 

Obr. 44 Výsledné vnitřní účinky – horní nosník 
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3.y � 3
 � 3 � 3h   

-Fp.q  �  3h� �32�� � B��31�2� � B�   

Parametry zatížení: a = 95 mm, b = 310 mm, Wo = 69 880 mm3, F1 = F2 = F3 = 3 500 N, 
σDo = 110 MPa. 

Po dosazení: 

3.y  � 10 500 N   

Maximální ohybový moment: 

-Fp.q � 3 500N ∙ �4 ∙ 95 � 2 ∙ 310�mm �  3 500 000 Nmm   

Maximální ohybové napětí: 

oFp.q � -Fp.qrF  � 3 500 000 Nmm69 880 mmh  �  50,1 MPa   

V MKP analýze vyšlo nejvyšší napětí horního nosníku 63 MPa, toto napětí bylo detekováno 
v blízkosti svaru s konzolou pro ložisko, čímž může být tento výsledek do jisté míry ovlivněn. 

Maximální dovolené napětí v ohybu σDo = 110 MPa, nosník s ohledem na ohyb vyhovuje, 
pokud platí [24]: 

oFp.q v owF   

63 MPa v 110 MPa, podmínka je splněna. 

Obr. 45 Redukované napětí – horní nosník 
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V modelu byly potlačeny díry pro šrouby, prostřednictvím kterých budou připevněny konzoly 
pro hydromotory. V okolí těchto děr se bude koncentrovat napětí, avšak v jejich místě je 
maximální napětí horního nosníku v rozmezí 10–15 MPa. Lze tedy usoudit, že ani s uvážením 
koncentrace napětí nebude pevnost profilu ohrožena. V místě, kde bude k hornímu nosníku 
přišroubován horní spojovací trojúhelník, je napětí ještě nižší, ani tato oblast nebude tedy 
kritická. 

 

3.4 HORNÍ SPOJ 

Zkoumaný spoj je zobrazen na obr. 46 a jeho pevnostní kontrolou se zabývají následující 
podkapitoly. 

 

3.4.1 HORNÍ NOSNÍK – HORNÍ SPOJOVACÍ TROJÚHELNÍK 

U tohoto spoje bude kontrolován střih dříku šroubů a otlačení spojovaných součástí.  

Výpočet vychází z předpokladu, že zatížení bude mezi všechny šrouby rozloženo rovnoměrně. 
Spojení je realizováno prostřednictvím třech lícovaných šroubů M16 x 100 dle ČSN 021112 na 
obou koncích nosníku.  

Pevnostní podmínka pro střih [16]: 

z � 3� ∙ R ∙ { � 4 ∙ 3I ∙ D ∙ � ∙ { v zw 
  

τ je smykové napětí, F je síla zatěžující spoj, d je průměr dříku šroubu, i je počet šroubů 
přenášejících zatížení, φ je součinitel využití a τD je dovolené napětí ve smyku. Pro šroub 
pevnostní třídy 8.8 je dovolené napětí ve smyku 250 MPa, φ = 0,75 [16], [24]. 
Po dosazení: 

z � 4 ∙ 10 500 Nπ ∙ �17 mm� ∙ 3 ∙ 0,75 � 20,6 MPa 
  

Obr. 46 Horní spoj 
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z v zw   

20,6 MPa v 250 MPa, podmínka je splněna. 

Otlačení spojovaných součástí bude ověřeno pomocí vztahu [16]: 

4b � 3� ∙ R ∙ { � 3D ∙ �b ∙ � ∙ { v 4w 
  

p je tlak ve stykových plochách, li je tloušťka spojovaných součástí a pD je dovolený tlak ve 
stykových plochách.  

Tloušťka stěny horního nosníku je 6 mm, šroub se opírá o dvě plochy, l1 je tedy 12 mm. 
Tloušťka trojúhelníkové desky je 9 mm, spoj obsahuje dvě tyto desky, l2 je tedy 18 mm. 
Dovolený tlak pro materiál spojovaných součástí je 65 MPa (horní nosník – S235 JRH), 
respektive 90 MPa (spojovací desky – S355 J2) [24]. 

Po dosazení: 

4
 � 10 500 N17 mm ∙ 12 mm ∙ 3 ∙ 0,75 � 22,9 MPa 
  

4 � 10 500 N17 mm ∙ 18 mm ∙ 3 ∙ 0,75 � 15,3 MPa 
  

4
 v 4w;  4 v 4w    

22,9 MPa v 65 MPa;  15,3 MPa v 90 MPa  
Podmínka je splněna, spoj vyhovuje pevnostní kontrole. 

 

3.4.2 HORNÍ SPOJOVACÍ TROJÚHELNÍK 

U spojovacího trojúhelníku bude kontrolován kritický průřez procházející spodní dírou, kde je 
nejmenší množství materiálu. Vzdálenost středu díry od krajů desky je 30, respektive 25 mm. 
Průměr díry je 17 mm. Prostřednictvím šroubu působí na plochu díry síla 3 500 N (opět 
aplikován zjednodušující předpoklad rovnoměrného rozdělení zatížení mezi všechny tři 
šrouby). Pro výše uvedené rozměry je koeficient tvaru α = 4. Koeficient vychází z modelu pro 
stěnu s příčným otvorem, ve kterém je nasazen kolík, prostřednictvím kterého je stěna 
namáhána tahem [25]. 

Napětí vzniklé tahovým zatížením σT: 

o? � 3R ∙ @ � 3 500 N342 mm ∙ 4 �  40,9 MPa   

Dovolené napětí v tahu σDT = 140 MPa, součást tedy pevnostně vyhovuje. 
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3.4.3 HORNÍ SPOJOVACÍ TROJÚHELNÍK – POSUVNÝ MECHANISMUS 

Spoj je realizován pomocí třech šroubů M16 x 100 dle ČSN 021112. 

Kontrola odpovídá postupu z kapitoly 3.4.1. Po dosazení: 

20,6 MPa v 250 MPa 

 
Tloušťka horního spojovacího trojúhelníku je 9 mm, tedy l1 =18 mm. Stěna profilu spojovacího 
mechanismu má tloušťku 6 mm, l2 = 12 mm. 

4
 � 10 500 N17 mm ∙ 18 mm ∙ 3 ∙ 0,75 � 15,3 MPa 
  

4 � 10 500 N17 mm ∙ 12 mm ∙ 3 ∙ 0,75 � 22,9 MPa 
  

4
 v 4w;  4 v 4w    

15,3 MPa v 90 MPa;  22,9 MPa v 90 MPa   

Spoj vyhovuje pevnostní kontrole. 

 

3.5 POSUVNÝ MECHANISMUS 

U obou profilů mechanismu bude kontrolováno tahové napětí a otlačení v místě kontaktu 
s čepem. U spojovacích čepů bude kontrolováno napětí ve střihu a v ohybu. 

 

z � 4 ∙ 10 500 Nπ ∙ �17 mm� ∙ 3 ∙ 0,75 � 20,6 MPa 
  

z v zw   

Obr. 47 Posuvný mechanismus 
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Parametry zatížení horního profilu: S = 867 mm2, α = 2,2, F = 10 500 N. 

Napětí vzniklé v horním profilu mechanismu tahovým zatížením σT: 

o? � 3R ∙ @ � 10 500 N867 mm ∙ 2,2 �  26,6 MPa   

Parametry zatížení spodního profilu: S = 1 636 mm2, α = 2,3, F = 10 500 N. 

Napětí vzniklé ve spodním profilu mechanismu tahovým zatížením σT: 

o? � 3R ∙ @ � 10 500 N1 636 mm ∙ 2,3 �  14,8 MPa   

Dovolené napětí v tahu pro oba profily je σDT = 140 MPa, součást tedy pevnostně vyhovuje. 

Otlačení spojovaných profilů bylo počítáno pro případ, kdy bude zatíženo pouze jedním 
z dvojice spojovacích čepů. Takto konzervativní přístup byl zvolen, aby byla zajištěna 
funkčnost spoje i v případě, že by kvůli výrobním nepřesnostem byl jeden čep zatížen více než 
druhý. Tlak v kontaktních plochách s čepem pro horní, respektive spodní profil: 

4
 � 10 500 N24 mm ∙ 12 mm ∙ 1 ∙ 0,75 � 48,6 MPa 
  

4 � 10 500 N24 mm ∙ 16 mm ∙ 1 ∙ 0,75 � 36,5 MPa 
  

4
 v 4w;   4 v 4w    

48,6 MPa v 90 MPa;  36,5 MPa v 90 MPa  
Profily tedy vyhovují kontrole otlačení spojovaných součástí. 

Kontrola střihu čepu vychází ze součinitele využití spoje φ = 1 a dovoleného napětí ve smyku 
τD = 85 MPa. Opět je uvažován přenos zatížení pouze jedním čepem [16], [24]. 

z � 4 ∙ 10 500 Nπ ∙ �24 mm� ∙ 1 ∙ 1 � 23,2 MPa 
  

z v zw   

23,2 MPa v 85 MPa, podmínka je splněna. 

Maximální ohybové napětí čepu [16]: 

oFp.q � 4 ∙ 3 ∙ }I ∙ Dh  � 4 ∙ 10 500 N ∙ 80 mmπ ∙ �24mm�h �  77,4 MPa   

oFp.q v owF   

B je rozměr vnějšího spojovaného profilu a d je průměr čepu. 
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oFp.q v owF   

77,4 MPa v 150 MPa, podmínka je splněna. 

Pevnostní kontrola posuvného mechanismu byla provedena i pomocí MKP. Oba profily jsou 
namáhány jak tahem, tak ohybem v důsledku průhybu horního a podélného nosníku. 

Oba profily i čep byly vysíťovány pomocí metody multizone. Velikost elementů byla volena 
tak, aby na tloušťku stěny připadaly 3 prvky. Pro čep byla zvolena velikost prvku 1 mm.  

Nejvyšší hodnota redukovaného napětí je podle MKP analýzy 51 MPa u horního profilu, 
respektive 41 MPa u profilu spodního. Maximální napětí se u obou profilů vyskytují podle 
předpokladu v místě působení největšího ohybového momentu – tedy v místě, kde končí 
spojovací trojúhelník.

Obr. 48 Redukované napětí – spodní 
profil posuvného mechanismu 

Obr. 49 Redukované napětí – spodní profil v blízkosti 
kontaktu s čepem 
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Dále bylo v místě kontaktu spojovacích čepů a spodního profilu detekováno napětí 88 MPa, 
u spojovacích čepů 141 MPa. Toto napětí se však v reálném spoji vyskytovat nebude, jelikož 
z povahy zatížení daného deformací vyplývá, že spodní profil bude do čepu „tlačit“ na jeho 
druhé straně, kde je jak v případě čepu, tak u spojovaných profilů výrazně menší napětí. 
Detekované napětí bude v tomto případě dáno definicí kontaktu mezi profily a čepem, který 
neodpovídá zcela realitě. Zvolený kontakt „bonded“ drží kontaktní plochy pevně u sebe 
a neumožní ani drobný vzájemný pohyb vyvolaný ohybem profilů. 

 

3.6 DOLNÍ SPOJ 

Dolní spoj je zvýrazněn na obr. 51 a jeho pevnostní kontrola je provedena v následujících 
podkapitolách. 

Obr. 50 Redukované napětí – spojovací čep 

Obr. 51 Spodní spoj 
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3.6.1 POSUVNÝ MECHANISMUS – DOLNÍ SPOJOVACÍ TROJÚHELNÍK 

Stejně jako u předchozích šroubových spojů bude kontrolován střih dříku šroubů a otlačení 
spojovaných součástí. Spojení je zajištěno třemi šrouby M16 x 100 dle ČSN 021112. 

z � 4 ∙ 10 500 Nπ ∙ �17 mm� ∙ 3 ∙ 0,75 � 20,6 MPa 
  

z v zw   

20,6 MPa v 250 MPa   

Tloušťka stěny spodního dílu posuvného mechanismu je 8 mm, l1 je 16 mm, spojovací 
trojúhelník má tloušťku 8 mm, l2 je 16 mm. 

4
 � 10 500 N17 mm ∙ 16 mm ∙ 3 ∙ 0,75 � 17,2 MPa 
  

4 � 10 500 N17 mm ∙ 16 mm ∙ 3 ∙ 0,75 � 17,2 MPa 
  

4
 v 4w;  4 v 4w    

17,2 MPa v 65 MPa;  17,2 MPa v 65 MPa, spoj vyhovuje. 

 

3.6.2 SPODNÍ SPOJOVACÍ TROJÚHELNÍK 

Stejně jako u horního spojovacího trojúhelníku bude kontrolován kritický průřez. Vzdálenost 
středu díry od krajů desky je 41, respektive 43 mm. Průměr díry je 17 mm. Prostřednictvím 
šroubu působí na plochu díry síla 3 500 N (opět aplikován zjednodušující předpoklad 
rovnoměrného rozdělení zatížení mezi všechny tři šrouby). Pro výše uvedené rozměry je 
koeficient tvaru α = 5,5 [25]. 

Napětí vzniklé tahovým zatížení σT : 

o? � 3R ∙ @ � 3 500 N544 mm ∙ 5,5 �  35,4 MPa   

Dovolené napětí v tahu σDT = 140 MPa, součást tedy pevnostně vyhovuje. 
 

3.6.3 SPODNÍ SPOJOVACÍ TROJÚHELNÍK – PODÉLNÝ NOSNÍK 

Spoj je realizován prostřednictvím 4 šroubů M16 x 100 dle ČSN 021112.  

z � 4 ∙ 10 500 Nπ ∙ �17 mm� ∙ 4 ∙ 0,75 � 15,4 MPa 
  

z v zw   
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15,4 MPa v 250 MPa 

Tloušťka spojovacího trojúhelníku je 8 mm, tloušťka stěny podélného nosníku 6 mm, tedy l1 je 
16 mm a l2 je 12 mm. 

4
 � 10 500 N17 mm ∙ 16 mm ∙ 4 ∙ 0,75 � 12,9 MPa 
  

4 � 10 500 N17 mm ∙ 12 mm ∙ 4 ∙ 0,75 � 17,2 MPa 
  

4
 v 4w;  4 v 4w    

12,9 MPa v 65 MPa;  17,2 MPa v 65 MPa, spoj vyhovuje. 

 

3.7 PODÉLNÝ NOSNÍK 

Pevnostní kontrola podélného nosníku bude provedena s ohledem na ohybové napětí, vzhledem 
ke skutečnosti, že tento typ namáhání bude dominantní.  

Definice zatížení nosníku podléhá několika předpokladům. Prvním z nich je rovnoměrné 
zatížení obou nosníků, tedy že vozidlo je umístěno uprostřed plošiny a poloha těžiště leží 
v podélné rovině symetrie vozidla. Dalším předpokladem je rovnoměrné zatížení všech šesti 
příčných nosníků. Stejně tak předpokládáme, že šrouby přenášející zatížení na posuvný 
mechanismus jsou zatíženy rovnoměrně. Takto definované zatížení je na obr. 53. 

Obr. 52 Podélný nosník 
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Parametry zatížení: a = 200 mm, b = 270 mm, c = 140 mm, d = 240 mm, e = 400 mm, Wo = 
101 160 mm3, F1 = F2 = F7 = 3 500 N, F3 = F4 = F5 = F6 = 2 625 N, σDo = 150 MPa. 

Z rovnic silové a momentové rovnováhy můžeme vyjádřit vztah pro ohybový moment. 
Ohybový moment byl stanoven po celé délce nosníku, jeho maximum se nachází v místě 
působení síly F5. Absolutní hodnota tohoto maxima je dána vztahem: 

-Fp.q  �  3
 ∙ �~ � D � 2�� �32 ∙ �D � 2�� � 33 ∙ 2�� 34 ∙ �   

Po dosazení: 

M����  � 3 500 N ∙ �400 � 2 ∙ 240 � 4 ∙ 140�  � 2 625 N ∙ �3 ∙ 140� ��  6 142 500 Nmm 
  

Obr. 53 Výsledné vnitřní účinky – podélný nosník 



BRNO 2018 66 

 

 

 

PEVNOSTNÍ KONTROLA 

Maximální ohybové napětí: 

oFp.q � -Fp.qrF  � 6 142 500 Nmm101 160 mmh  �  60,7 MPa   

V MKP analýze vyšlo nejvyšší napětí podélného nosníku 45 MPa, nachází se v místě 
korespondujícím s analytickým výpočtem. Rozdíl hodnot analytického výsledku a výsledku 
MKP analýzy je nejspíše zapříčiněn zjednodušujícími předpoklady, které byly při tvorbě MKP 
modelu použity. Zejména potlačení šroubových spojů může napomoci rozložení zatížení a tím 
ke snížení napětí. 

Maximální dovolené napětí v ohybu: σoD = 150 MPa [24], nosník s ohledem na ohyb vyhovuje, 
pokud platí: 

oFp.q v owF   

60,7 MPa v 150 MPa, podmínka je splněna. 

Jak bylo zmíněno v úvodu kapitoly, podélný nosník bude nejvíce namáhán při zvedání plošiny. 
Při analýze s tímto zatížením bylo detekováno maximální redukované napětí 65 MPa v blízkosti 
konzoly pro upevnění hydromotoru. Napětí bude vlivem koncentrace napětí kolem děr pro 
šrouby vyšší. Tvarový koeficient α = 1,6 byl stanoven pro velikost díry pro šroub 13 mm [25].  

Napětí v blízkosti otvoru je dáno vztahem: 

op.q � o ∙ @ �  65 MPa ∙ 1,6 �  104 MPa   

Mez kluzu materiálu nosníku je 250 MPa, nosník tedy pevnostně vyhovuje. 

 

Obr. 54 Redukované napětí – podélný nosník 
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3.8 ŠROUBOVÝ SPOJ PODÉLNÝ NOSNÍK – PŘÍČNÉ POLE 

Každé příčné pole je k podélným nosníkům připojeno celkem 4 lícovanými šrouby M20 x 170 
dle ČSN 021112.  

Zatížení je dáno součtem maximální přípustné hmotnosti vozidla a hmotnosti nájezdů, příčných 
nosníků a příček (3 734 kg). Opět je zaveden předpoklad, že všechny šrouby přenášejí stejné 
zatížení. Velikost síly připadající na dvojici šroubů tak je 6 105 N. 

z � 4 ∙ 6 105 Nπ ∙ �21 mm� ∙ 2 ∙ 0,75 � 11,8 MPa 
  

z v zw   

11,8 MPa v 250 MPa 

Styčná plocha je tvořena stěnou profilu a dvojicí návarků na každém z nich. Síla návarku je 
7 mm, tloušťka stěny podélného nosníku 8 mm a příčky 3 mm, z čehož vyplývají parametry 
l1 = 30 mm, l2 = 20 mm. 

4
 � 6 105 N21 mm ∙ 30 mm ∙ 2 ∙ 0,75 � 6,5 MPa 
  

4 � 6 105 N21 mm ∙ 20 mm ∙ 2 ∙ 0,75 � 9,7 MPa 
  

4
 v 4w;  4 v 4w    

6,5 MPa v 65 MPa;  9,7 MPa v 65 MPa 

Šroubový spoj vyhovuje pevnostní kontrole. 

 

 

Obr. 55 Šroubový spoj podélný nosník – příčné pole 
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3.9 PŘÍČNÉ POLE 

Příčné pole se skládá s dvou příček a dvou příčných nosníků, zmíněné díly jsou zvýrazněny na 
obr. 56. 

 

3.9.1 PŘÍČKA 

I u tohoto nosníku bude kontrolováno ohybové napětí, použit bude stejný zjednodušující 
předpoklad jako u příčného nosníku. Zatížení je dáno součtem maximální hmotnosti vozidla, 
hmotnosti nájezdů a příčných nosníků (3 750 kg). 

Rovnice silové a momentové rovnováhy: 

3.y  �  3
  �  3 � 3�y � 0   

�3
 ∙ � � 3 ∙ �� � B� � 3�y ∙ �2 ∙ � � B� � 0   

Z výše uvedených rovnic lze vyjádřit a dopočítat reakční síly FAY a FBY: 

3�y � 3
 ∙ � � 3 ∙ �� � B�2 ∙ � � B     

3.y  � 3
 � 3 � 3�y   

Parametry zatížení příčky (hmotnost 3 750 kg): a = 100 mm, b = 400 mm, F1 = F2 = 3 066 N, 
Wo = 39 730 mm3. 

Po dosazení: 

3�y � 3 066 N    

3.y  � 3 066 N   

 

Obr. 56 Příčné pole 
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Maximální ohybový moment: 

-Fp.q  �  3
� � 3 066 N ∙ 100 mm �  306 600 Nmm   

Maximální ohybové napětí: 

oFp.q � -Fp.qrF  � 306 600 Nmm39 730 mmh  �  7,7 MPa   

Maximální dovolené napětí v ohybu: σoD = 110 MPa [24], nosník s ohledem na ohyb vyhovuje, 
pokud platí: 

oFp.q v owF   

7,7 MPa v 110 MPa, podmínka je splněna. 

Podobně jako u příčného nosníku, i pokud by maximální ohybový moment byl trojnásobný, 
napětí by bylo 23,1 MPa, lze tedy říci, že nosník vyhovuje pevnostní kontrole. 

Obr. 57 Výsledné vnitřní účinky – příčka 
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Z MKP výpočtu vychází, že nejvyšší napětí se vyskytuje u prostřední příčky. Dosahuje 26 MPa, 
což se dá vysvětlit skutečností, že prostřední příčka je do jisté míry ohýbána podélným 
nosníkem, na který působí zatížení od příček krajních. 

 

3.9.2 SVAR PŘÍČNÉHO POLE 

Smykové napětí ve svaru související s posouvající silou τ´ [25]: 

z´ � 31,414 ∙ � ∙ �+  � 3 060 N1,414 ∙ 4 mm ∙ 119 mm  �  4,6 MPa   

Smykové napětí související s ohybovým momentem τ´´ [25]: 

z´´ � 3 ∙ �s ∙ 30,707 ∙ � ∙ �+  � 3 060 N ∙  100 mm ∙ 30,707 ∙ 4 mm ∙ �119 mm�  �  22,9 MPa   

F je zatěžující síla, z je šířka svaru, ls je účinná délka jednoho svaru a lF je rameno působící síly. 

Výsledné smykové napětí ve svaru τ [25]: 

z � )�z´� � �z´´�  � %�4,6� � �22,9�  �  23,3 MPa   

Součinitel bezpečnosti svaru kks je dán vztahem [25]: 

�C+ � X� ∙ 0,577z  � 380 MPa ∙ 0,57723,3 MPa  �  9,4   

Re je mez pevnosti materiálu elektrody (E 42 3 B 51 H5). 

Z hodnoty součinitele bezpečnosti 9,4 můžeme usoudit, že svar je dimenzován dostatečně. 
V krajním případě, že by zatížení bylo přenášeno jen jedním příčným nosníkem, a tedy i jen 
jedním svarem v každém rohu, bezpečnost by byla stále 3,1. 

 

3.9.3 PŘÍČNÝ NOSNÍK 

U tohoto nosníku bude kontrolováno ohybové napětí. Výpočet je zjednodušen předpokladem, 
že všech šest příčných nosníků bude zatíženo stejnou silou. Toto zjednodušení bude vzato 
v úvahu při hodnocení výsledku. Každý nájezd je s nosníkem v kontaktu na dvou místech, 
zatěžující síly jsou tedy čtyři. Pozice nájezdů, a tedy i zatěžujících sil, odpovídá maximálnímu 
přípustnému rozchodu měřeného vozidla, což je 1 700 mm. Tato poloha vychází z předpokladu, 
že vozidlo s maximální přípustnou hmotností (3 500 kg) bude mít rozchod blízký této hodnotě.  
Menší rozchod je méně příznivý s ohledem na ohybové napětí nosníku, zároveň však lze 
předpokládat, že hmotnost takového vozidla by byla výrazně menší. Byla proto zvolena ještě 
druhá varianta zatížení, která odpovídá vozidlu o rozvoru 1 400 mm a hmotnosti 1 500 kg.   
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Definované zatížení je zobrazeno společně s výslednými vnitřními účinky na obr. 58. K oběma 
variantám byla připočtena hmotnost nájezdů, která je 79 kg. 

Rovnice silové a momentové rovnováhy: 

3.y  �  3
  �  3 �  3h  �  3u � 3�y � 0   

�3
 ∙ � � 3 ∙ �� � B��3h ∙ �� � B � �� � 3u ∙ �� � 2B � �� � 3�y ∙ �2� � 2B � �� � 0   

Z výše uvedených rovnic lze vyjádřit a dopočítat reakční síly FAY a FBY: 

3�y � 3
 ∙ � � 3 ∙ �� � B��3h ∙ �� � B � �� � 3u ∙ �� � 2B � ��2� � 2B � �     

3.y  � 3
 � 3 � 3h � 3u � 3�y   

1. varianta zatížení (rozvor 1 700 mm, hmotnost 3 579 kg): a = 40 mm, b = 330 mm, c = 1 
370, Wo = 39 730 mm3, F1 = F2 = F3 = F4 = 1 463 N. 

Obr. 58 Výsledné vnitřní účinky – příčný nosník 
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Po dosazení: 

3�y � 2 926 N    

3.y  � 2 926 N   

Maximální ohybový moment: 

-Fp.q  �  3
 ∙ � � 3 ∙ �� � B� � 1 463N ∙ �40 � 40 � 330�mm �  599 830 Nmm   

Maximální ohybové napětí: 

oFp.q � -Fp.qrF  � 599 830 Nmm39 730 mmh  �  15,1 MPa   

Maximální dovolené napětí v ohybu: σoD = 110 MPa [24], nosník s ohledem na ohyb vyhovuje, 
pokud platí: 

oFp.q v owF   

15,1 MPa v 110 MPa, podmínka je splněna. 

2. varianta zatížení (rozvor 1 400 mm, hmotnost 1 579 kg): a = 190 mm, b = 330 mm, c = 
1 070, Wo = 52 540 mm3, F1 = F2 = F3 = F4 = 646 N. 

Po dosazení: 

3�y � 1 292 N    

3.y  � 1 292 N   

Maximální ohybový moment: 

-Fp.q   �  3
 ∙ � � 3 ∙ �� � B� � 646 N ∙ �190 � 190 � 330� mm �  458 660 Nmm   

Maximální ohybové napětí: 

oFp.q � -Fp.qrF  � 458 660 Nmm39 730 mmh  �  11,6 MPa   

oFp.q v owF   

11,6 MPa v 110 MPa, podmínka je splněna. 

Pokud uvážíme krajní případ, že zatížení bude přenášeno pouze dvěma nosníky z šesti, velikost 
zatěžujících sil bude trojnásobná. V tomto případě by maximální ohybové napětí bylo 
45,3 MPa, můžeme tedy prohlásit, že příčný nosník vyhovuje pevnostní kontrole. 

Pomocí MKP bylo zjištěno nejvyšší napětí u krajních nosníků a to 33 MPa. Ve výpočtech 
nebylo bráno v potaz oslabení průřezu dvou nosníků dírami, kterými k nim bude přišroubován 
nájezd. Jedná se však o nosníky, které, jak vyplývá z MKP analýzy, nebudou tolik namáhány. 
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Maximální napětí v nich je 20 MPa, i s uvážením vlivu tvarového součinitele (α = 1,6) je 
bezpečnost stále na vysoké úrovni [25]. 

Celková deformace plošiny je na obrázku obr. 59. Důležitým výstupem je také deformace 
nájezdu ve vertikálním směru. Tato hodnota bude mít výrazný vliv na přesnost výpočtu polohy 
těžiště vozidla. Vlivem zatížení odpovídajícího vozidlu o hmotnosti 3 500 kg došlo v místě 
zatížení nájezdů (styk s pneumatikami vozidla) k průhybu plošiny o 3,0 mm. Znalost této 
hodnoty může posloužit ke korekci vypočítané hodnoty výškové polohy těžiště vozidla. 

Obr. 59 Celková deformace plošiny 
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4 VÝPOČET POLOHY TĚŽIŠTĚ VOZIDLA 
Princip výpočtu spočívá ve změření periody kmitání plošiny ve dvou různých polohách. Perioda 
bude změřena ve stejných polohách i po umístění vozidla, které chceme měřit.  

 

Obr. 60: Prázdná plošina v dolní poloze 

 

Obr. 61: Prázdná plošina v horní poloze 

Perioda kmitání je závislá na hmotnosti tělesa, jeho momentu setrvačnosti vzhledem k ose 
rotace a vzdálenosti jeho těžiště od osy rotace. Dále bude změřena hmotnost plošiny v obou 
polohách a hmotnost vozidla. Základními rovnicemi, ze kterých řešení vyplývá, jsou rovnice 
pro výpočet periody kmitu fyzikálního kyvadla, rovnice pro moment setrvačnosti soustavy těles 
a rovnice pro moment sil působících na soustavu těles [5]. 

1 � 2 ∙ I ∙ G E� ∙ 5 ∙ D   

EL � x Eb   

-+ � x -b   

T je perioda volného netlumeného kmitání fyzikálního kyvadla, J je moment setrvačnosti 
kyvadla vzhledem k ose otáčení, m je hmotnost kyvadla, g je gravitační zrychlení a d je 
vzdálenost těžiště kyvadla od osy otáčení. JS je moment setrvačnosti soustavy a Ji jsou momenty 
setrvačnosti těles tvořících tuto soustavu. Ms je celkový statický moment sil působících na 
soustavu, Mi jsou jednotlivé dílčí momenty sil působících na dané těleso. 
 
Po úpravě a dosazení parametrů dostáváme následující rovnice: 
 

E�
 � ��
 ⋅ 5 ⋅ D�
4 ∙ I ⋅ 1�
 
  

E� � �� ⋅ 5 ⋅ D�4 ∙ I ⋅ 1� 
  

E�!
 � ��!
 ⋅ 5 ⋅ D�!
4 ∙ I ⋅ 1�!
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E�! � ��! ⋅ 5 ⋅ D�!4 ∙ I ⋅ 1�! 
  

E�!
 � E�
 � E!
   

E�! � E� � E!   

��
 ∙ D�
 � �! ∙ D!
 � ��!
 ∙ D�!
   

�� ∙ D� � �! ∙ D! � ��! ∙ D�!   

Indexy 1 a 2 reprezentují spodní a horní polohu zařízení, indexy p, a a pa jsou označením 
plošiny, automobilu a soustavy plošiny společně s automobilem. (Jpa2 je tedy například moment 
setrvačnosti plošiny s automobilem v horní poloze.) d je vzdálenost těžiště od osy rotace, jak je 
zřejmé z obr. 62. 

Dále platí: 

��!
 � ��
 � �!   

��! � �� � �!   

Hmotnost plošiny bude v dolní a horní poloze rozdílná, protože připojené hydromotory budou 
v jiné fázi zdvihu a budou tak obsahovat rozdílné množství oleje. To je způsobeno skutečností, 
že pístnice je jen na jedné straně pístu hydromotoru. 

Z polohy 1 do polohy 2 plošinu s vozidlem zvedáme o známou vzdálenost D, proto platí: 

D!
 � D! � �   

Moment setrvačnosti vozidla vzhledem k příčné ose procházející těžištěm vozidla Ia je v obou 
polohách stejný, po aplikaci Steinerovy věty můžeme psát [5]: 

�!
 � �!   

Obr. 62: Zobrazení společné polohy těžiště soustavy 
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E!
  �  �! ∙ D!
 � E!  �  �! ∙ D!   

Z výše uvedených rovnic lze vyjádřit vztah pro vzdálenost těžiště vozidla od osy rotace: 

D!
 �
�� ⋅ D� ⋅ 5 ⋅ 1�! � ��
 ∙ D�
 ∙ 5 ∙ 1�!
 � �! ⋅ � ⋅ 5 ⋅ 1�!

4I � E�
 � E� � � ∙ �!�!4 ∙ I ⋅ 91�!
 � 1�!: � 2 ∙ �! ⋅ �    

Výšková poloha těžiště h je dána vztahem: 

ℎ � D
 � D!
   

kde d1 je vzdálenost osy rotace od plochy nájezdu, na které je vozidlo umístěno v poloze 1. 

Jak je zřejmé, do výpočtu vstupuje řada veličin. Některé parametry můžeme přímo změřit. 
Jedná se o mp1, mp2, ma, Tpa1, Tpa2, Tp1, Tp2, D, d1. Další parametry jako mpa1, mpa2 budou 
dopočítány z výše uvedených vztahů. Veličiny Ia1, Ia2, Ja1, Ja2, Jpa1 a Jpa2 není třeba dopočítávat 
vůbec, vztahy mezi nimi slouží pouze k výpočtu jiných veličin.  

Parametry plošiny dp1, dp2, Jp1, Jp2 je možné odečíst z CAD modelu soustavy. Avšak tato 
varianta nemusí být příliš přesná, s ohledem na výrobní tolerance, možné nepřesnosti vzniklé 
při svařování jednotlivých dílů a další nepřesnosti. Proto bude využito inverzního postupu, 
jehož podstatou je umístění tělesa o známých parametrech na plošinu a změření period kmitání 
plošiny s tělesem v obou výškových polohách. Z výsledků tohoto měření můžeme zmíněné 
parametry plošiny vypočítat. 

 

Obr. 63: Plošina se sudy v dolní výškové poloze 
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V našem případě půjde o umístění dvou plechových sudů naplněných jemným pískem. Sudy 
budou umístěny na nájezdy plošiny tak, že jejich těžiště bude pod osou rotace zařízení. Jediný 
rozdíl oproti výše uvedenému postupu stanovení polohy těžiště vozidla je v tom, že známe 
parametry umisťovaného tělesa a zjišťujeme parametry plošiny. Můžeme tedy psát analogicky: 

��
 ∙ D�
 � 2 ∙ �+ ∙ D+
 � ��+
 ∙ D�+
   

�� ∙ D� � 2 ∙ �+ ∙ D+ � ��+ ∙ D�+   

��+
 � ��
 � 2 ∙ �+   

��+ � �� � 2 ∙ �+   

Index s reprezentuje parametry spojené se sudem, index ps potom parametry soustavy plošiny 
s dvojicí sudů.  

E�
 � ��
 ∙ 5 ∙ D�
4 ∙ I ∙ 1�
 
  

E� � �� ∙ 5 ∙ D�4 ∙ I ∙ 1� 
  

E�+
 � ��+
 ∙ 5 ∙ D�+
4 ∙ I ∙ 1�+
 
  

E�+ � ��+ ∙ 5 ∙ D�+4 ∙ I ⋅ 1�+ 
  

E�+
 � E�
 � 2 ∙ E+
   

E�+ � E� � 2 ∙ E+   

E+
 � �+ � �+ ∙ D+
   

E+ � �+ � �+ ∙ D+   

Parametry Js1 a Js2 jsou momenty setrvačnosti jednoho sudu vzhledem k ose rotace v dolní, 
respektive horní poloze. Is je moment setrvačnosti sudu vzhledem k ose rovnoběžné s osou 
rotace zařízení a zároveň procházející těžištěm sudu. 

Pro moment setrvačnosti válce vzhledem k ose kolmé na spojnici středů jeho podstav 
a procházející jeho těžištěm platí vztah [26]:  

�+ � 14 ∙ �+  ∙ �*+ � O+
3 � 

  

Po změření výšky sudu vs, jeho poloměru rs a hmotnosti ms můžeme dopočítat moment 
setrvačnost Is. 
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Z uvedených rovnic můžeme vyjádřit výškovou polohu těžiště samotné plošiny v obou 
polohách: 

D�
 �
�+ ∙ 5 ∙ D+
 ∙ 1�+


4 ∙ I � E+
��
 ∙ 5 ∙ �1�
 � 1�+
�4 ∙ I
 

  

D� �
�+ ∙ 5 ∙ D+ ∙ 1�+

4 ∙ I � E+�� ∙ 5 ∙ �1� � 1�+�4 ∙ I
 

  

Takto získané hodnoty budou využity pro výpočet Jp1 a Jp2 a dosazeny do rovnice pro výpočet 
výškové polohy těžiště měřeného vozidla. 



BRNO 2018 79 

 

 

 

POSTUP MĚŘENÍ 

5 POSTUP MĚŘENÍ 
Prvnímu měření bude předcházet sestavení plošiny a stanovení parametrů dp1 a dp2 inverzním 
způsobem popsaným v kapitole 4. 

Zařízení bude sestaveno na upínací desce v dílně ÚADI. Nad upínací deskou je jeřáb, který 
usnadní manipulaci s těžkými součástmi zařízení. Pomocí jeřábu budou na desku do 
požadované pozice umístěny stojky, každá z nich bude pomocí 4 šroubů připevněna k upínací 
desce prostřednictvím dotažení protikusů do T-drážky. V prostoru mezi stojkami bude trojice 
příčných polí přišroubována k oběma podélným nosníkům položeným na podkládacích 
kostkách. Nájezdy budou umístěny na příčné nosníky a přišroubovány do pozice definované 
rozchodem měřeného vozidla. K podélným nosníkům budou přišroubovány všechny čtyři 
spodní části posuvného mechanismu. Do těchto profilů budou volně zasunuty horní části 
mechanismu.  

Pomocí jeřábu bude k jedné ze stojek zvednut horní nosník s přivařenou konzolou s čepem. Na 
čep bude nasunuto upínací pouzdro a poté bude zasunut do díry v ložisku. Z vnější strany bude 
na upínací pouzdro našroubována pojistná matice. Dotažením matice vznikne vlivem posunu 
upínacího pouzdra spojení mezi ložiskem a čepem s předepsaným přesahem. Prostřednictvím 
dvojice šroubů spojíme aretační profil na konzole s ložiskem s horním nosníkem, aby horní 
profil byl aretován ve vodorovné poloze. K hornímu nosníku budou přišroubovány spojovací 
trojúhelníky. Stejný postup provedeme i na druhé straně. 

Dále je třeba připojit lineární hydromotory. Oba konce hydromotorů zajistíme pomocí čepů do 
konzol na nosnících. Axiální polohu čepů zajistíme pojistnými kroužky. Po upevnění 
hydromotorů zapojíme hydraulický okruh dle schématu na obr. 27. Po spuštění čerpadla se 
začne plošina umístěná na podlaze zvedat směrem k hornímu nosníku, po dokončení zdvihu 
všech hydromotorů vypneme čerpadlo a přišroubujeme horní profily spojovacích mechanismů 
k horním nosníkům. Do děr ve spojovacím mechanismu, které jsou v zákrytu, zasuneme 
spojovací čepy a zajistíme je závlačkami. Poté změníme směr proudění oleje v systému pomocí 
rozvaděče; po krátkém spuštění čerpadla dojde k dosednutí čepu na přesně obrobené plochy děr 
ve spodním i horním profilu spojovacího mechanismu. Nyní pomocí rychlospojek odpojíme 
hydromotory od hydraulického okruhu. 

Dalším krokem je vychýlení plošiny z rovnovážné polohy o 3°, což bude provedeno postupným 
rozhoupáním plošiny. Předchází tomu odšroubování aretačního profilu, který kývání plošiny 
zabraňuje. Pomocí M-boxu poté měříme periodu kmitání. Po jejím změření opět připojíme 
hydraulický okruh a plošinu zhruba o 1 cm zvedneme (horní nosník musí být aretován ve 
vodorovné poloze). V této poloze vytáhneme čepy z posuvného mechanismu, aby byl umožněn 
další pohyb plošiny. Plošinu spustíme do jiné výškové polohy, pomocí čepů ji zajistíme 
a opakujeme měření.  

Analogicky je měření prováděno s vozidlem, případně před prvním měřením s kalibračními 
sudy. S vozidlem na nájezdy najedeme, zabrzdíme ho a pod prahy umístíme stavěcí nohy, které 
brání propružení tlumičů. Z naměřených period kmitání je stanovena výšková poloha těžiště 
vozidla postupem rozebraným v kapitole 4. 

K měření periody kmitání je použito M-boxu. Jedná se o zařízení, které je na ÚADI k dispozici 
a dokáže měřit také úhlovou rychlost. Elektrické snímače úhlové rychlosti jsou v zařízení tři, 
lze tak měřit kolem třech navzájem kolmých os. Pro naše měření bude potřeba pouze úhlová 
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rychlost kolem vodorovné, příčné osy. Výstupní signál je prostřednictvím měřící karty přenesen 
do počítače. Zpracování signálu probíhá v prostředí programu LabView. Zde jsou data ze 
snímače úhlové rychlosti proložena regresní křivkou. Z časového rozdílu „vrcholů“ 
jednotlivých vln lze stanovit periodu kmitání. Perioda kmitání je vždy stanovena z několika po 
sobě následujících kmitů s ohledem na její přesnější stanovení. Takto provedeným měřením je 
možné stanovit periodu kmitu s přesností na 1∙10-4 s [27], [28]. 

M-box bude připevněn na hliníkový nájezd pod vozidlem, v oblasti pod osou rotace zařízení 
pomocí pružného upínače, aby byl minimalizován jeho pohyb vůči zařízení. 

Obr. 64 Umístění M-boxu na podobném zařízení [28] 
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6 ODHAD CHYBY MĚŘENÍ 
Jelikož žádnou měřenou hodnotu nelze stanovit zcela přesně, každý výpočet založený na 
měřených veličinách je zatížen chybou. Ani výpočet výškové polohy těžiště není výjimkou. Do 
výpočtu vstupuje řada měřených veličin, jedná se o hmotnosti, periody kmitání a vzdálenosti. 
Tyto veličiny jsou vždy naměřeny s určitou dílčí chybou, která ovlivňuje celkovou chybu 
měření.  

Pro analýzu chyb měření byla vybrána tři modelová vozidla. První z nich je vozidlo 
s maximální hmotností přípustnou pro měření (velké SUV), druhé reprezentuje automobil 
střední třídy (segment D) a třetí je reprezentantem supermini (segment A). Parametry 
modelových vozidel, které jsou pro výpočet podstatné, jsou v tab. 2. 

Tab. 2 Vybrané parametry modelových vozidel 

 Hmotnost m [kg] Výšková poloha těžiště h [mm] 

Velké SUV (vozidlo 1) 3 500 750 
Vůz střední třídy (vozidlo 2) 1 500 650 
Supermini (vozidlo 3) 1 000 550 

V následujících podkapitolách je rozebrán vliv nepřesnosti jednotlivých veličin, které vstupují 
do výpočtového vztahu pro výpočet výškové polohy těžiště. Výpočet chyby měření je stanoven 
na základě zanesení chyby přímo měřené veličiny do výpočtového vztahu pro stanovení polohy 
těžiště. 

 

6.1 CITLIVOST NA NEPŘESNOST MĚŘENÍ HMOTNOSTI PLOŠINY A KALIBRAČNÍCH 

SUDŮ 

Před prvním měřením bude zjištěna hmotnost plošiny a kalibračních sudů. Skutečná hmotnost 
plošiny je 826,3 kg a hmotnost kalibračních sudů je 695,8 kg. 

Tab. 3 Vliv odchylky naměřené hmotnosti plošiny a kalibračních sudů na chybu měření 

 
m [kg] Δm [kg] 

Vozidlo 1 Vozidlo 2 Vozidlo 3 

h [mm] Δh [%] h [mm] Δh [%] h [mm] Δh [%] 

Plošina 

816,3 -10,0 748,12 -0,251 647,05 -0,455 546,77 -0,588 

825,3 -1,0 749,81 -0,025 649,70 -0,046 549,67 -0,059 

826,3 0,0 750,00 0,000 650,00 0,000 550,00 0,000 

827,3 1,0 750,19 0,025 650,30 0,046 550,33 0,059 

836,3 10,0 751,92 0,256 653,02 0,465 553,30 0,601 

Sudy 

685,8 -10,0 751,29 0,173 651,78 0,274 551,68 0,306 

694,8 -1,0 750,13 0,017 650,18 0,027 550,17 0,030 

695,8 0,0 750,00 0,000 650,00 0,000 550,00 0,000 

696,8 1,0 749,87 -0,017 649,83 -0,027 549,84 -0,030 

705,8 10,0 748,76 -0,165 648,29 -0,264 548,38 -0,294 

Z hodnot v tab. 3, kde m je naměřená hmotnost, Δm je odchylka naměřené hmotnosti od 
hmotnosti skutečné, h je výšková poloha těžiště a Δh je odchylka od skutečné polohy těžiště, je 
zřejmý vliv nepřesně stanovené hmotnosti plošiny a kalibračních sudů. Můžeme vidět, že stejně 
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velká chyba stanovení hmotnosti plošiny má rozdílné důsledky na přesnost u každého 
z modelových vozidel. Z vypočítaných hodnot vyplývá, že měření je nejvíce citlivé na přesnost 
stanovení hmotnosti plošiny i kalibračních sudů u vozidla 3. To souvisí s nízkou hmotností 
tohoto vozidla, naopak u vozidla 1 je vliv nejmenší vzhledem ke skutečnosti, že hmotnost 
vozidla 3 je několikrát větší než hmotnost plošiny. 

Ze závislostí vyplývá, že nadhodnocení hmotnosti plošiny posouvá výsledek polohy těžiště 
k vyšším hodnotám, naopak nadhodnocení hmotnosti kalibračních sudů má opačný důsledek. 

 

Obr. 65 Vliv odchylky naměřené hmotnosti na chybu měření 

V obou případech předpokládáme, že hmotnost lze stanovit s přesností na 1 kg, případně 
i přesněji. Při této chybě měření hmotnosti plošiny dojde k ovlivnění měření polohy těžiště 
vozidla v rozmezí 0,19–0,33 mm v závislosti na parametrech vozidla. Stejná chyba stanovení 
hmotnosti kalibračních sudů má za důsledek chybu měření polohy těžiště 0,13–0,17 mm. 

 

6.2  CITLIVOST NA NEPŘESNOST MĚŘENÍ HMOTNOSTI VOZIDLA 

Před samotným měřením bude vozidlo vždy zváženo. Hmotnosti modelových vozidel jsou 
v tab. 2.  

Můžeme vidět, že s klesající hmotností vozidla klesá i přesnost stanovení polohy těžiště. Je to 
způsobeno skutečností, že stejně velká chyba měření hmotnosti reprezentuje u lehčího vozidla 
větší procentuální rozdíl. Druhým důvodem je vliv poměru hmotnosti vozidla a plošiny, 
zmíněný v kapitole 6.1. 
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Tab. 4 Vliv odchylky naměřené hmotnosti vozidla na chybu měření 

 m [kg] Δm [kg] h [mm] Δh [%] 

Vozidlo 1 

3 480 -20 749,52 -0,064 

3 498 -2 749,95 -0,006 

3 500 0 750,00 0,000 

3 502 2 750,05 0,006 

3 520 20 750,48 0,064 

Vozidlo 2 

1 480 -20 647,12 -0,443 

1 498 -2 649,71 -0,044 

1 500 0 650,00 0,000 

1 502 2 650,29 0,044 

1 520 20 652,85 0,438 

Vozidlo 3 

980 -20 542,38 -1,385 

998 -2 549,25 -0,137 

1 000 0 550,00 0,000 

1 002 2 550,75 0,136 

1 020 20 557,42 1,348 

 

Obr. 66 Vliv odchylky naměřené hmotnosti vozidla na chybu měření 

Ze závislostí vyplývá, že nadhodnocení hmotnosti vozidla má za důsledek posun výsledku 
polohy těžiště k vyšší než skutečné hodnotě. 

Vozidlo bude váženo pomocí čtyř vah umístěných pod každé kolo vozidla, každá z nich má 
přesnost 0,5 kg, celková chyba měření hmotnosti vozidla je tak ± 2 kg. Při této přesnosti je 
chyba měření polohy těžiště v rozmezí 0,05–0,75 mm, opět v závislosti na parametrech vozidla. 
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6.3 CITLIVOST NA NEPŘESNOST MĚŘENÍ PERIODY KMITÁNÍ PLOŠINY 

Před měřením s vozidlem bude změřena bude perioda kmitání prázdné plošiny ve spodní poloze 
(Tp1 = 2,865 7 s) a horní poloze (Tp2 = 2,767 5 s). 

Tab. 5 Vliv odchylky naměřené periody kmitání plošiny na chybu měření 

 T [s] ΔT [s] 
Vozidlo 1 Vozidlo 2 Vozidlo 3 

 h [mm] Δh [%] h [mm] Δh [%] h [mm] Δh [%] 

Tp1 

2,855 7 -0,010 0 745,79 -0,561 638,15 -1,822 530,84 -3,484 

2,864 7 -0,001 0 749,59 -0,055 648,85 -0,177 548,14 -0,338 

2,865 6 -0,000 1 749,96 -0,005 649,89 -0,018 549,81 -0,034 

2,865 7 0,000 0 750,00 0,000 650,00 0,000 550,00 0,000 

2,865 8 0,000 1  750,04 0,005 650,11 0,018 550,19 0,034 

2,866 7 0,001 0 750,41 0,054 651,14 0,176 551,85 0,336 

2,875 7 0,010 0 753,95 0,526 661,11 1,710 567,97 3,268 

Tp2 

2,757 5 -0,010 0 757,18 0,957 665,54 2,390 571,47 3,903 

2,766 5 -0,001 0 750,70 0,093 651,51 0,233 552,09 0,380 

2,767 4 -0,000 1 750,07 0,009 650,15 0,023 550,21 0,038 

2,767 5 0,000 0 750,00 0,000 650,00 0,000 550,00 0,000 

2,767 6 0,000 1 749,93 -0,009 649,85 -0,023 549,79 -0,038 

2,768 5 0,001 0 749,31 -0,093 648,62 -0,212 547,92 -0,378 

2,777 5 0,010 0 743,23 -0,902 635,35 -2,254 529,75 -3,681 

 

Obr. 67 Vliv odchylky naměřené periody kmitání plošiny na chybu měření 
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Z hodnot v tab. 5 vyplývá, že měření je citlivější na stanovení periody kmitání v horní poloze. 
Platí také, že při stejné odchylce stanovení periody kmitání je přesnost stanovení polohy těžiště 
nejvyšší u vozidla 1, které má nejvyšší hmotnost. 

Perioda kmitání bude stanovena s přesností na 1∙10-4 s, vliv takovéto nepřesnosti má za 
důsledek ovlivnění naměřené polohy těžiště v rozmezí 0,04–0,19 mm v případě periody Tp1, 
respektive 0,07–0,21 mm v případě periody Tp2, opět v závislosti na hmotnosti měřeného 
vozidla. 

 

6.4 CITLIVOST NA NEPŘESNOST MĚŘENÍ PERIODY KMITÁNÍ PLOŠINY 

S KALIBRAČNÍMI SUDY 

Před měřením s vozidlem bude dále změřena perioda kmitání plošiny společně s kalibračními 
sudy ve spodní poloze (Tps1 = 2,552 2 s) a horní poloze (Tps2 = 2,428 2 s). 

Opět platí, že měření je citlivější na přesnost měření periody kmitání v horní poloze plošiny. 
Dále platí, že u vozidla 1 má stejná nepřesnost měření periody jako u ostatních vozidel výrazně 
menší vliv na zkreslení výsledné polohy těžiště. 

V případě, že perioda bude opět stanovena s přesností na 1∙10-4 s, bude ovlivnění výsledku 
měření v rozmezí 0,04–0,10 mm v případě periody Tps1, respektive 0,08–0,17 mm pro periodu 
Tps2. 

Tab. 6 Vliv odchylky naměřené periody kmitání plošiny s kalibračními sudy na chybu měření 

 T [s] ΔT [s] 
Vozidlo 1 Vozidlo 2 Vozidlo 3 

 h [mm] Δh [%] h [mm] Δh [%] h [mm] Δh [%] 

Tps1 

2,542 2 -0,010 0 753,61 0,482 657,72 1,188 559,66 1,757 

2,551 2 -0,001 0 750,37 0,050 650,79 0,122 550,99 0,181 

2,552 1 -0,000 1 750,04 0,005 650,08 0,012 550,10 0,018 

2,552 2 0,000 0 750,00 0,000 650,00 0,000 550,00 0,000 

2,552 3 0,000 1 749,96 -0,005 649,92 -0,012 549,90 -0,018 

2,553 2 0,001 0 749,63 -0,050 649,20 -0,123 549,00 -0,182 

2,562 2 0,010 0 746,15 -0,514 641,77 -1,266 539,70 -1,873 

Tps2 

2,418 2 -0,010 0 742,20 -1,040 635,66 -2,206 533,36 -3,026 

2,427 2 -0,001 0 749,20 -0,107 648,53 -0,226 548,29 -0,311 

2,428 1 -0,000 1 749,92 -0,011 649,85 -0,023 549,83 -0,031 

2,428 2 0,000 0 750,00 0,000 650,00 0,000 550,00 0,000 

2,428 3 0,000 1 750,08 0,011 650,15 0,023 550,17 0,031 

2,429 2 0,001 0 750,81 0,107 651,48 0,228 551,72 0,312 

2,438 2 0,010 0 758,27 1,103 665,21 2,339 567,65 3,209 
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Obr. 68 Vliv odchylky naměřené periody kmitání plošiny s kalibračními sudy na chybu měření 

 

6.5 CITLIVOST NA NEPŘESNOST MĚŘENÍ PERIODY KMITÁNÍ PLOŠINY S VOZIDLEM 

Perioda kmitání bude změřena ve spodní i v horní poloze plošiny zařízení. Pro vozidlo 1 je 
perioda Tpa1 = 3,276 2 s a Tpa2 = 4,082 7 s, pro vozidlo 2 je Tpa1 = 3,102 0 s a Tpa2 = 3,463 2 s, 
pro vozidlo 3 je Tpa1 = 3,021 8 s a Tpa2 = 3,201 8 s. 

Tab. 7 Vliv odchylky naměřené periody kmitání plošiny s vozidlem na chybu měření 

 
ΔT [s] 

Vozidlo 1 Vozidlo 2 Vozidlo 3 

  T [s] h [mm] Δh [%] T [s] h [mm] Δh [%] T [s] h [mm] Δh [%] 

Tpa1 

-0,010 0 3,266 2 756,71 0,895 3,092 0 665,29 2,352 3,011 8 574,54 4,462 

-0,001 0 3,275 2 750,68 0,090 3,101 0 651,55 0,238 3,020 8 552,85 0,518 

-0,000 1 3,276 1 750,07 0,009 3,101 9 650,15 0,024 3,021 7 550,25 0,045 

0,000 0 3,276 2 750,00 0,000 3,102 0 650,00 0,000 3,021 8 550,00 0,000 

0,000 1 3,276 3 749,93 -0,009 3,102 1 649,85 -0,024 3,021 9 549,75 -0,045 

0,001 0 3,277 2 749,32 -0,090 3,103 0 648,45 -0,238 3,022 8 547,50 -0,454 

0,010 0 3,286 2 743,17 -0,911 3,112 0 634,32 -2,412 3,031 8 524,69 -4,602 

Tpa2 

-0,010 0 4,072 7 745,74 -0,568 3,453 2 639,64 -1,594 3,191 8 532,92 -3,106 

-0,001 0 4,081 7 749,58 -0,056 3,462 2 648,97 -0,158 3,200 8 548,31 -0,307 

-0,000 1 4,082 6 749,96 -0,006 3,463 1 649,90 -0,016 3,201 7 549,83 -0,031 

0,000 0 4,082 7 750,00 0,000 3,463 2 650,00 0,000 3,201 8 550,00 0,000 

0,000 1 4,082 8 750,04 0,006 3,463 3 650,10 0,016 3,201 9 550,17 0,031 

0,001 0 4,083 7 750,42 0,056 3,464 2 651,02 0,157 3,202 8 551,68 0,306 

0,010 0 4,092 7 754,19 0,559 3,473 2 660,13 1,559 3,211 8 566,64 3,026 
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Z hodnot v tab. 7 vyplývá, že měření je citlivější na přesnost měření periody kmitání ve spodní 
poloze. To je způsobeno skutečností, že perioda kmitání je ve spodní poloze výrazně kratší než 
v poloze horní. Odchylka o stejnou hodnotu má tedy výraznější procentuální vliv na periodu 
kmitání ve spodní poloze. Opět platí, že výraznější vliv nepřesnosti měření periody kmitání se 
projeví u lehčích vozidel. 

 

Obr. 69 Vliv odchylky naměřené periody kmitání plošiny s vozidlem na chybu měření 

V případě, že perioda bude opět stanovena s přesností na 1∙10-4 s, bude ovlivnění výsledku 
měření v rozmezí 0,07–0,25 mm v případě periody Tpa1, respektive 0,04–0,17 mm pro 
periodu Tpa2. 

 

6.6 CITLIVOST NA NEPŘESNOST MĚŘENÍ POLOHY NÁJEZDŮ A POLOHY TĚŽIŠTĚ 

KALIBRAČNÍCH SUDŮ 

Do výpočtu vstupuje také vzdálenost plochy nájezdů od osy rotace zařízení (d1 = 1 434 mm) 
a výšková poloha těžiště kalibračních sudů (dts = 410 mm). 

Z tab. 8 je zřejmé, že přesnost stanovení zejména vzdálenosti plochy nájezdů od osy rotace 
bude mít výrazný vliv na přesnost měření. Opět platí, že u těžšího vozidla je tento vliv menší. 

Pokud bude vzdálenost nájezdové plochy od osy rotace určena s přesností ± 5 mm, bude 
ovlivnění výsledku měření v rozmezí 5,97–7,18 mm. Při přesnosti stanovení výškové polohy 
těžiště sudů ± 5 mm bude ovlivnění výsledku v rozmezí 0,97–2,18 mm. 
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Tab. 8 Vliv odchylky naměřené vzdálenosti nájezdů od osy rotace a výškové polohy těžiště sudů 

 d [mm] Δd [mm] 
Vozidlo 1 Vozidlo 2 Vozidlo 3 

 h [mm] Δh [%] h [mm] Δh [%] h [mm] Δh [%] 

Poloha  

nájezdů 

1 414 -20 725,95 -3,207 622,35 -4,254 520,99 -5,274 

1 429 -5 744,01 -0,799 643,13 -1,057 542,79 -1,310 

1 434 0 750,00 0,000 650,00 0,000 550,00 0,000 

1 439 5 755,97 0,796 656,84 1,053 557,18 1,305 

1 454 20 773,80 3,173 677,22 4,187 578,53 5,187 

Výšková 

poloha  

těžiště sudů 

390 -20 753,80 0,507 657,22 1,111 558,53 1,551 

405 -5 750,97 0,130 651,84 0,284 552,18 0,396 

410 0 750,00 0,000 650,00 0,000 550,00 0,000 

415 5 749,01 -0,132 648,13 -0,288 547,79 -0,401 

430 20 745,95 -0,540 642,35 -1,177 540,99 -1,638 

 

Obr. 70 Vliv odchylky naměřené vzdálenosti nájezdů od osy rotace a výškové polohy těžiště sudů 

 

6.7 CITLIVOST NA NEPŘESNOST MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI KRAJNÍCH POLOH 

POSUVNÉHO MECHANISMU 

Tato vzdálenost je dána vzdáleností děr v profilech posuvného mechanismu (D = 400 mm). 

Zkoumaná odchylka má u všech vozidel přibližně stejný vliv na přesnost měření, procentuální 
vliv je však výraznější u vozidel s nižší hmotností. 
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Tab. 9 Vliv odchylky naměřené vzdálenosti děr posuvného mechanismu 

 d [mm] Δd [mm] 
Vozidlo 1 Vozidlo 2 Vozidlo 3 

 h [mm] Δh [%] h [mm] Δh [%] h [mm] Δh [%] 

Vzdálenost děr  

posuvného  

mechanismu 

395,0 -5,0 758,67 1,156 659,46 1,456 559,06 1,647 

399,5 -0,5 750,87 0,115 650,94 0,145 550,90 0,164 

400,0 0,0 750,00 0,000 650,00 0,000 550,00 0,000 

400,5 0,5 749,13 -0,115 649,06 -0,145 549,10 -0,164 

405,0 5,0 741,36 -1,152 640,60 -1,447 541,01 -1,634 

 

Obr. 71 Vliv odchylky naměřené vzdálenosti děr posuvného mechanismu 

Pokud bude vzdálenost děr změřena s přesností ± 0,5 mm, bude ovlivnění výsledku měření 
v rozmezí 0,87–0,90 mm. 

 

6.8 ODHAD CELKOVÉ CHYBY MĚŘENÍ 

Ze znalosti vlivu jednotlivých chyb měření můžeme určit celkovou chybu měření výškové 
polohy těžiště. Ta je stanovena zanesením všech výše zmiňovaných nepřesností do výpočtu. 
Velikost všech chyb byla zvolena na základě očekávané přesnosti těchto měření, viz tab. 10. 
Zvlášť byl vyhodnocen výpočet se zadáním odchylek, které nadhodnocují polohu těžiště, zvlášť 
potom těch, které ji podhodnocují. 
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Tab. 10 Přesnost stanovení měřených veličin 

Měřená veličina Přesnost měření 

Hmotnost plošiny ± 1 kg 
Hmotnost kalibračních sudů ± 1 kg 
Hmotnost vozidla ± 2 kg 
Periody kmitání ± 1∙10-4 s 
Vzdálenost nájezdové plochy od osy rotace ± 5 mm 
Výšková poloha těžiště kalibračních sudů ± 5 mm 
Vzdálenost děr posuvného mechanismu ± 0,5 mm 

Tab. 11 Mezní varianty odchylky od naměřených hodnot 

Maximální vypočítaná 

poloha těžiště 

mp + 1 kg ˄ ms –  1 kg ˄ mv + 2 kg ˄ Tp1 + 1∙10-4 s ˄ Tp2 –  1∙10-4 s ˄ Tps1 – 1∙10-4 s ˄ Tps2 + 
+ 1∙10-4 s ˄ Tpa1 –  1∙10-4 s ˄ Tpa2 + 1∙10-4 s ˄ d1 + 5 mm ˄ ds – 5 mm ˄ D – 0,5 mm 

Minimální vypočítaná 

poloha těžiště 

mp – 1 kg ˄ ms + 1 kg ˄ mv –  2 kg ˄ Tp1 –  1∙10-4 s ˄ Tp2 + 1∙10-4 s ˄ Tps1 + 1∙10-4 s ˄ Tps2 –   
– 1∙10-4 s ˄ Tpa1 + 1∙10-4 s ˄ Tpa2 –  1∙10-4 s ˄ d1 –  5 mm ˄ ds + 5 mm ˄ D + 0,5 mm 

V tab. 11 jsou dvě mezní varianty, které mohou nastat; při nich bude odchylka od skutečné 
polohy těžiště největší. Takto definované hodnoty byly zadány do výpočtu, výsledné hodnoty 
jsou v tab. 12. Jedná se o krajní varianty, je nepravděpodobné, že by takto definovaná 
kombinace dílčích chyb nastala, jde tedy o maximální chybu stanovení výškové polohy těžiště 
vozidla, které se můžeme při jejím měření na základě stanovených vstupních informací 
dopustit. 

Tab. 12 Mezní hodnoty vypočítané výškové polohy těžiště a její chyby 

 Vozidlo 1 Vozidlo 2 Vozidlo 3 
  h [mm] Δh [mm] Δh [%] h [mm] Δh [mm] Δh [%] h [mm] Δh [mm] Δh [%] 

Maximální  

vypočítaná  

poloha 

758,65 8,65 1,153 660,58 10,58 1,628 562,55 12,55 2,282 

Minimální  

vypočítaná  

poloha 

741,59 8,41 1,121 638,24 11,76 1,809 537,32 12,68 2,305 

Je zřejmé, že nejvyšší přesnosti, ať už absolutní nebo poměrné, bude dosaženo při měření 
vozidla 1, tedy vozidla s vysokou hmotností. Z celé řady měřených veličin vstupujících do 
výpočtu je naprosto stěžejní přesnost stanovení vzdálenosti nájezdové plochy od osy rotace. 
Vliv této chyby tvoří více než polovinu celkové chyby měření. Je to do jisté míry dáno zvolenou 
přesností měření tohoto parametru ± 5 mm, které by mohlo být dosaženo i s použitím 
základních měřidel. Pokud by byla vzdálenost nájezdové plochy a výšková poloha těžiště 
kalibračních sudů určena přesněji, mělo by to výrazně pozitivní vliv na přesnost celého měření. 

Se vzdáleností nájezdové plochy od osy rotace souvisí také průhyb plošiny vlivem jejího 
zatížení. Velikost průhybu byla vypočítána pomocí MKP modelu, pro vozidlo 1 je přibližně 
3 mm. Jedná se o průhyb plošiny v místě stykových ploch s pneumatikami vozidla. Vzhledem 
ke znalosti tohoto průhybu můžeme vypočítanou hodnotu polohy těžiště korigovat a výrazně 
tím snížit vliv průhybu plošiny na nepřesnost měření. 
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ZÁVĚR 

ZÁVĚR 
Cílem práce bylo navrhnout zařízení pro měření výškové polohy těžiště založené na principu 
měření periody volného kmitání, provést pevnostní výpočet a odhadnout chyby měření výškové 
polohy těžiště. Byla zpracována rešerše používaných metod pro měření polohy těžiště vozidla 
a jeho momentů setrvačnosti. Byly popsány základní principy a vybraná zařízení pro měření 
těchto parametrů.  

Konstrukce zařízení pro měření výškové polohy těžiště pro vozidla do 3 500 kg byla navržena 
pro umístění na upínací desku v laboratoři ÚADI. Zařízení je založeno na principu měření 
periody volného kmitání, pro výpočet je využito vztahu periody kmitání a vzdálenosti těžiště 
od osy rotace. Plošinu zařízení je možné zajistit ve více výškových polohách a tím docílit 
rozdílné vzdálenosti těžiště plošiny i vozidla od osy rotace zařízení.  Zvedání a spouštění 
plošiny mezi těmito polohami je realizováno hydraulicky, pomocí čtyř lineárních hydromotorů.  

Po naměření periody kmitání samotné plošiny a plošiny s měřeným vozidlem, pokaždé ve dvou 
výškových polohách, je možné stanovit výškovou polohu těžiště postupem popsaným 
v kapitole 4.  

Byla provedena pevnostní kontrola zařízení, využita byla kombinace analytických metod 
a MKP. Na základě výsledků MKP analýzy provedené v programu ANSYS Workbench byla 
navržena drobná úprava postupu měření. Z analýzy zohledňující stav, kdy je plošina zvedána 
hydromotory vyplynulo, že vlivem ne zcela přesné synchronizace hydromotorů vedoucí 
k naklonění plošiny dojde k překročení meze kluzu profilů posuvného mechanismu. Z toho 
vyplývá nutnost demontáže horního profilu od horního nosníku před zvedáním plošiny, čímž 
se zamezí kontaktu profilů spojovacího mechanismu. Po zvednutí do žádané polohy bude profil 
opět přišroubován. Tento úkon by mohl být eliminován za předpokladu, že by byla zajištěna 
synchronizace hydromotorů s přesností ± 0,5 %, kterou však pro navržené řešení synchronizace 
nelze garantovat. Z provedené pevnostní analýzy vyplynulo, že dimenzování součástí zařízení 
je vyhovující. 

Pro zvolený způsob měření byl odvozen vztah pro výpočet výškové polohy těžiště vozidla. Byl 
popsán postup montáže zařízení, jeho kalibrace i samotného měření. Závěrečná část práce je 
věnována odhadu chyby měření. Bylo zjištěno, že zařízení je schopné měřit výškovou polohu 
těžiště přesněji u těžších vozidel. Polohu těžiště u vozidla s maximální přípustnou hmotností 
(3 500 kg) je možné stanovit s přesností 1,15 %, u vozidla o hmotnosti 1 500 kg je možná chyba 
1,8 %. Dále byl identifikován faktor nejvíce ovlivňující měření, kterým je stanovení vzdálenosti 
nájezdové plochy od osy rotace. Na celkové chybě se podílí téměř 50 %. Velikost chyby měření 
je založená na předpokladu, že zmíněnou vzdálenost dokážeme určit s přesností ± 5 mm. Této 
přesnosti je možné dosáhnout i s použitím běžných měřidel, pokud by tato vzdálenost byla 
určena přesněji, mělo by to výrazný pozitivní vliv na přesnost celého měření. Značný vliv na 
přesnost měření má také stanovení polohy těžiště kalibračních sudů (uvažovaná přesnost 
± 5 mm). Pokud by byl k dispozici jiný homogenní předmět s přesněji definovatelnými 
rozměry, kterým by mohl být například ocelový kvádr, mohla by být chyba měření snížena až 
o 0,13–0,40 % v závislosti na měřeném vozidle. Také přesnější stanovení vzdálenosti děr 
posuvného mechanismu (uvažovaná přesnost ± 0,5 mm) by znatelným způsobem snížilo chybu 
měření. Většina ostatních zkoumaných parametrů má na přesnost měření jen velmi malý vliv. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

CAD  Computer Aided Design (počítačem podporované navrhování) 

CP [N∙m-1] tuhost vinuté pružiny 

CT [N∙m∙rad-1] torzní tuhost  

ČSN  chráněné označení českých technických norem 

d [m] vzdálenost těžiště od osy rotace 

D [m] výškový rozdíl mezi horní a spodní polohou plošiny 

DIN  německá národní norma 

d1 [m] vzdálenost nájezdové plochy od osy rotace ve spodní poloze 

da1 [m] vzdálenost těžiště vozidla od osy rotace ve spodní poloze 

da2 [m] vzdálenost těžiště vozidla od osy rotace v horní poloze 

dp1 [m] vzdálenost těžiště plošiny od osy rotace ve spodní poloze 

dp2 [m] vzdálenost těžiště plošiny od osy rotace v horní poloze 

dpa1 [m] vzdálenost těžiště plošiny a vozidla od osy rotace ve spodní poloze 

dpa2 [m] vzdálenost těžiště plošiny a vozidla od osy rotace v horní poloze 

E [MPa] modul pružnosti v tahu 

EN  evropská norma 

F [N] zatěžující síla 

F1 [N] statické zatížení jednoho kola 

F1Δ [N] přitížení na jedno kolo 

Fkrit [N] kritická síla 

Fz [N] zvedací síla 

Fzmin [N] minimální síla ke zvednutí plošiny 

GP [N] tíha plošiny 

GV [N] tíha vozidla 

GZ [N] gravitační síla působící na závaží 

h [m] výšková poloha těžiště 

h0 [m] výška těžiště na rovinou středů kol 

H1 [m] výška zvednutí nápravy 

ha [m] vzdálenost bodu závěsu od roviny středů kol 



BRNO 2018 95 

 

 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

hm [m] vypočítaná poloha těžiště 

hp [m] vzdálenost těžiště plošiny od její horní plochy 

hT [m] výška bodu závěsu nad rovinou těžiště 

HT [m] výška bodu závěsu u stojícího vozidla 

hVP [m] vzdálenost společného těžiště soustavy od horní plochy plošiny 

i [-] počet šroubů ve spoji 

Ia1 [kg∙m2] moment setrvačnosti vozidla k jeho těžišti ve spodní poloze plošiny 

Ia2 [kg∙m2] moment setrvačnosti vozidla k jeho těžišti v horní poloze plošiny 

id [-] počet sekcí děliče průtoku 

Is [kg∙m2] moment setrvačnosti sudu k jeho těžišti 

ISO  mezinárodní norma 

J [mm4] kvadratický moment průřezu 

Ja1 [kg∙m2] moment setrvačnosti vozidla k ose rotace ve spodní poloze plošiny 

Ja2 [kg∙m2] moment setrvačnosti vozidla k ose rotace v horní poloze plošiny 

Jo [kg∙m2] moment setrvačnosti vzhledem k ose otáčení 

Jp [kg∙m2] moment setrvačnosti plošiny vzhledem k ose otáčení 

Jp1 [kg∙m2] moment setrvačnosti plošiny ve spodní poloze k ose rotace 

Jp2 [kg∙m2] moment setrvačnosti plošiny v horní poloze k ose rotace 

Jpa1 [kg∙m2] moment setrvačnosti plošiny s vozidlem ve spodní poloze k ose rotace 

Jpa2 [kg∙m2] moment setrvačnosti plošiny s vozidlem v horní poloze k ose rotace 

Jps1 [kg∙m2] moment setrvačnosti plošiny se sudy ve spodní poloze k ose rotace 

Jps2 [kg∙m2] moment setrvačnosti plošiny se sudy v horní poloze k ose rotace 

JS [kg∙m2] moment setrvačnosti vzhledem k ose procházející těžištěm 

Js1 [kg∙m2] moment setrvačnosti kalibračních sudů ve spodní poloze k ose rotace 

Js2 [kg∙m2] moment setrvačnosti kalibračních sudů v horní poloze k ose rotace 

JT [kg∙m2] moment setrvačnosti vzhledem k těžišti 

JV [kg∙m2] moment setrvačnosti vozidla vzhledem k ose otáčení 

Jvp [kg∙m2] moment setrvačnosti soustavy vozidlo plošina vzhledem k ose otáčení 

kks - součinitel bezpečnosti svaru 

l [m] vzdálenost osy pružiny od středu otáčení 

L [m] rozvor vozidla 
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lf [m] vzdálenost těžiště od přední nápravy 

lF [m] rameno síly F 

lr [m] vzdálenost těžiště od zadní nápravy 

ls [mm] účinná délka svaru 

m [kg] hmotnost 

M [N∙m] moment působící na kyvadlo 

ma [kg] hmotnost vozidla 

mf [kg] hmotnost připadající na přední nápravu 

mf1 [kg] hmotnost připadající na přední nápravu při zvednutí zadní nápravy 

mh [kg] maximální hmotnost zvedané části plošiny s vozidlem 

mk [kg] hmotnost kyvadla 

MKP  metoda konečných prvků 

MoMAX [N∙m] maximální ohybový moment 

mp1 [kg] hmotnost plošiny ve spodní poloze 

mp2 [kg] hmotnost plošiny v horní poloze 

mpa1 [kg] hmotnost plošiny a vozidla ve spodní poloze 

mpa2 [kg] hmotnost plošiny a vozidla v horní poloze 

mps1 [kg] hmotnost plošiny s kalibračními sudy ve spodní poloze 

mps2 [kg] hmotnost plošiny s kalibračními sudy v horní poloze 

mr [kg] hmotnost připadající na zadní nápravu 

ms [kg] hmotnost kalibračního sudu 

mV [kg] hmotnost vozidla 

mZ [kg] hmotnost závaží 

NCAP  The New Car Assessment Programme 

nd [min-1] pracovní otáčky děliče průtoku 

NHTSA  National Highway Traffic Safety Administration 

pč [MPa] tlak čerpadla 

pD [MPa] dovolený tlak ve stykových plochách 

pi [MPa] tlak ve stykových plochách 

Qč [l∙min-1] průtok čerpadlem 

r [m] průměr pístnice hydromotoru 
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R [m] průměr pístu hydromotoru 

Re [MPa] mez pevnosti 

rs [m] poloměr kalibračního sudu 

rstat [m] výška středů kol nad vozovkou 

S [mm2] plocha průřezu 

Sp [m2] plocha průřezu potrubí 

SUV  Sport Utility Vehicle (sportovní užitkové vozidlo) 

T [s] perioda kmitání 

t1 [m] rozchod kol přední nápravy 

T1 [m] vzdálenost těžiště od pravé vnější bočnice pneumatiky  

t2 [m] rozchod kol zadní nápravy 

T2 [m] vzdálenost těžiště od levé vnější bočnice pneumatiky  

tf [m] rozchod přední nápravy 

Tg [N] gravitační síla působící na vozidlo 

tl1 [m] příčná vzdálenost těžiště od středu levého předního kola 

tl2 [m] příčná vzdálenost těžiště od středu levého zadního kola 

TP [s] perioda kmitání plošiny 

tp1 [m] příčná vzdálenost těžiště od středu pravého předního kola 

Tp1 [s] perioda kmitání plošiny ve spodní poloze 

tp2 [m] příčná vzdálenost těžiště od středu pravého zadního kola 

Tp2 [s] perioda kmitání plošiny v horní poloze 

Tpa1 [s] perioda kmitání plošiny s vozidlem ve spodní poloze 

Tpa2 [s] perioda kmitání plošiny s vozidlem v horní poloze 

Tps1 [s] perioda kmitání plošiny s kalibračními sudy ve spodní poloze 

Tps2 [s] perioda kmitání plošiny s kalibračními sudy v horní poloze 

tr [m] rozchod zadní nápravy 

tt [m] rozchod odpovídající příčné rovině vedené těžištěm  

TVP [s] perioda kmitání soustavy vozidlo plošina 

ÚADI  Ústav automobilního a dopravního inženýrství 

Vgd [mm3] geometrický objem jedné sekce děliče 

VIMF  Vehicle Inertia Measurement Facility 
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VIMM  Vehicle Inertia Measuring Machine 

vp [m∙s-1] rychlost proudění v potrubí 

vs [m] výška kalibračního sudu 

Wo [mm3] modul průřezu v ohybu 

z [mm] šířka svaru 

α [rad∙s-2] úhlové zrychlení 

α [-] koeficient tvaru 

Δd [m] odchylka naměřené vzdálenosti 

Δh [m] odchylka výškové polohy těžiště 

Δh [%] odchylka výškové polohy těžiště 

Δm [kg] odchylka naměřené hmotnosti 

Δmf1 [kg] změna zatížení přední nápravy vlivem zvednutí zadní nápravy 

ΔT [s] odchylka naměřené periody kmitání 

θ [°] úhel naklonění 

θ0 [°] úhel naklopení bez závaží 

θ1 [°] úhel naklopení se závažím 

ν [°] úhel naklopení odpovídající obecnému zvednutí nápravy 

ν1 [°] úhel naklopení odpovídající zvednutí nápravy o H1 

σD [MPa] dovolené napětí 

σk [MPa] kombinované napětí 

σoD [MPa] dovolené napětí v ohybu 

σoMAX [MPa] maximální ohybové napětí 

σT [MPa] napětí v tlaku / tahu 

τ [MPa] smykové napětí 

τ' [MPa] smykové napětí od posouvající síly 

τ'' [MPa] smykové napětí od ohybového momentu 

φ [-] součinitel využití spoje 

ω [rad∙s-1] úhlová rychlost 
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SEZNAM PŘÍLOH 
Příloha 1: CD:  

• Kopie diplomové práce (soubor pdf) 
• Skript pro výpočet polohy těžiště (soubor pro Matlab) 
• Model zařízení (sestava vytvořená v PTC Creo) 
• Výkres sestavy zařízení s kusovníkem 
• Výkres sestavy (stavěcí noha) 
• Výkresy součástí (stavěcí noha) 


