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ABSTRAKT, KLÍ ČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT  

Tato práce se zabývá návrhem přední části podvozkového rámu autobusu SOR NB 12 City 
pro použití přední nápravy RL 75EC ZF. Je zde provedeno zjištění zatěžujících sil ve 
vybraných jízdních stavech. Je provedena analýza napjatosti rámu. Jsou uvedeny různé 
možnosti uspořádání interiéru. Je zkontrolováno zatížení náprav. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Autobus, náprava 

ABSTRACT  

This thesis describes the design of the front part of bogie frame for the bus SOR NB12 City 
for the front axle ZF RL 75EC. There is performed the detection the burden of driving forces 
in chosen states. The stress analysis of the frame was realized. There are presented many 
options of the interior design. Axle load was checked. 

KEYWORDS 
Bus, axle 
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ÚVOD 

ÚVOD 
Městské autobusy jsou významným dopravním prostředkem zejména v těch částech města, 
kde nejsou instalovány troleje. Městský autobus je dnes obecně charakterizován jako 
nízkopodlažní vozidlo pro hromadnou přepravu osob, bývá vybaven vyšším počtem dveří. 
Nízkopodlažní prostředek je vhodný pro snadný a rychlý nástup cestujících. Nízko umístěná 
podlaha také usnadňuje přepravu kočárků a nástup vozíčkářů. Dostatečný počet širokých 
dveří opět usnadní nástup a sníží dobu, kterou vozidlo čeká v zastávce. Nízkopodlažní 
autobus mívá nižší tuhost na krut než běžný autobus, nicméně oproti tomu je zpravidla 
používán při nižších rychlostech provozu. 
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POROVNÁNÍ KOCEPCÍ  

1 POROVNÁNÍ KONCEPCÍ  
Koncepce uspořádání dnešních městských autobusů délky 12 m se až na výjimky neliší. Je 
zažité použití trojice dvoukřídlých dveří šířky 1 200 mm viz Obr. 2. Jednou z výjimek je 
právě autobus SOR NB 12 City, který je opatřen čtveřicí dveří viz Obr. 1. Přední dveře jsou 
šířky 860 mm, ostatní 1 200 mm. Dále se používá pouze dvojice dveří, tedy vpředu a 
uprostřed. Toto řešení se používá spíše pro provoz na okraji města a není předmětem mého 
zájmu. 

Většina autobusů používá pneumatiky rozměru 22,5“. Autobus SOR NB 12 City navázal na 
předchozí vozy firmy SOR a převzal rozměr předních pneumatik 19,5“. Ačkoliv to není na 
první pohled patrné, je od této vlastnosti odvozené velké množství parametrů. 

1.1 ROZMĚROVÉ PARAMETRY  
Tab. 1 Parametry vybraných autobusů 

Nájezdový Přední Rozvor Zadní Délka Kapacita 
úhel [˚] převis [mm] náprav [mm] převis [mm] [mm] [-] 

SOR NB 12 City  7 2470 6180 3530 12180 102 
Irisbus Citelis 12 2710 6120 3160 11990 100 
Scania OmniCity 2645 6000 3340 11985 104 

Volvo 7700 2690 5945 3409 12044 95 
Man lions city 2700 5875 3405 11980 98 

Mercedes Conecto 7 2705 5845 3400 11950 94 
Solaris Urbino 12 7 2700 5900 3400 12000 92 

Tedom C12D 7 2610 6020 3400 12030 101 
Van-Hool A330 7 2715 5790 3490 11995  

Zdroje informací v tabulce: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10] 

V Tab. 1 jsou uvedeny některé parametry vybraných autobusů, hodnoty prázdných pozic se 
mi nepodařilo zjistit. Většina výrobců nabízí variabilní vybavení interiéru, případně i možnost 
různých délek skeletu. Z toho důvodu nelze například údaje o maximální kapacitě slepě 
porovnávat. 

V tabulce je vidět největší délka autobusu SOR, přesto má nejmenší přední převis. Důvodů 
k tomuto řešení bylo pravděpodobně více. Používaný rozměr předních pneumatik 
285/70 R19,5 je již na hranici své únosnosti. Zřejmě proto je náprava posunuta co nejvíce 
dopředu, čímž dojde ke snížení jejího zatížení. Z toho důvodu jsou použity přední dveře šířky 
860 mm, širší použít nelze. Hodnota zadního převisu je největší z uváděných, což opět 
přispěje k dalšímu odlehčení přední nápravy. 

Největší hodnota rozvoru souvisí s předchozími hodnotami. Vozidlo s větším rozvorem je 
směrově stabilnější a má menší sklon k houpání, ale při stejném natočení kol má nižší 
poloměr otáčení. Pro městský provoz je tedy vhodnější spíše menší rozvor. 
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POROVNÁNÍ KOCEPCÍ  

Hodnota nájezdového úhlu je 7
bylo vhodné dodržet. 

Kapacitu, jak jsem zmínil, nelze pou
kapacitou bude méně míst k
plochy určené pro stojící cestující
podlahová plocha a s ní i možný po
podrobněji zmíněn v kapitole 

1.2 KONCEPCE INTERIÉRU

Obr. 

Obr. 

Obr. 

Na Obr. 1 je současné vnitř
7700 Obr. 2 a MAN Lion's City 
dle specifikace zákazníka. 
širší ulička a více místa pro stojící 
se tedy řeší použitím jednosedadel na každé stran
okrajových částech města je vhodn
užší uličky mezi předními koly.
Irisbus Citelis, nebo Solaris Urbino.  

U autobusu SOR je vidět vhodnost použití menší
potřebný pro kolo nižší. S
nevzniká žádný nevyužitý prostor
výšce nápravy, resp. kola, 
zády k sobě se používá i u kol rozm

Hodnota nájezdového úhlu je 7˚ u všech modelů. Jedná se tedy o jakýsi standard

Kapacitu, jak jsem zmínil, nelze pouze porovnávat. Lze předpokládat, že v
míst k sezení. Výpočet kapacity se totiž odvíjí od volné podlahové 

ené pro stojící cestující. Při použití nadměrného množství seda
ní i možný počet stojících cestujících. Výpočet kapacity autobusu je 

kapitole 8. 

ONCEPCE INTERIÉRU 

Obr. 1 Uspořádání interiéru SOR NB 12 City [1] 

Obr. 2 Uspořádání interiéru Volvo 7700 [5] 

Obr. 3 Uspořádání interiéru MAN Lion’s City [6] 

časné vnitřní uspořádání autobusu SOR NB 12 City a pro porovnání Volvo 
Lion's City Obr. 3. Většina výrobců nabízí variabilní uspo

dle specifikace zákazníka. Pro častou výměnu cestujících je u městských autobus
ka a více místa pro stojící cestující na úkor místa k sezení. Širší uli
eší použitím jednosedadel na každé straně vozidla. Pro vozy pohybující se po 

ěsta je vhodnější větší počet sedadel, tedy sedačk
ředními koly. Dvousedadla v přední části se používají nap

Irisbus Citelis, nebo Solaris Urbino.    

ět vhodnost použití menších předních pneumatik, které mají prostor 
lo nižší. Sedačky nad přední nápravou jsou zády přisunuté zcela k

nevzniká žádný nevyužitý prostor, jako je tomu v případě MAN a Volvo
 je nástupní schůdek k sedadlu pouze 240 mm.

u kol rozměru 22,5“, ale jsou zde větší prostorové problémy, nap

12 

o jakýsi standard, který by 

edpokládat, že v autobusech s větší 
dvíjí od volné podlahové 

rného množství sedaček klesá volná 
čet kapacity autobusu je 

 

 

 

a pro porovnání Volvo 
 nabízí variabilní uspořádání sedaček 

ěstských autobusů vhodnější 
Širší ulička v přední části 

Pro vozy pohybující se po 
čky po dvojici i za cenu 

ásti se používají například u vozů 

ch pneumatik, které mají prostor 
řisunuté zcela k sobě a 

 MAN a Volvo. Díky celkové nižší 
mm. Přisunutí sedaček 

ětší prostorové problémy, např. 
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POROVNÁNÍ KOCEPCÍ  

bývá nutné zvýšení nástupního schůdku k sedačce až na maximální mez povolenou 
vyhláškou. Proto často bývá mezera mezi sedadly, kde vznikají hluchá místa nad koly, která 
jsou prezentována jako odkládací plochy na zavazadla. Odsunutí sedadel od sebe může být i 
částečně výhodné, druhou řadu sedadel lze upevnit na podlahu a není nutný žádný nástupní 
schůdek. Používají se i dvousedadla, kapacita základního provedení SOR NB 12 City je 26 
sedících a 76 stojích osob, tedy 102 osob celkem. 

Podlaha vozidel zpravidla bývá rovná se zvýšením v oblasti zadní nápravy. Nástupní hrana 
zadních dveří proto bývá o něco výše, než jsou hrany ostatní. 

1.3 KONSTRUKCE RÁMŮ 
Rámy dnešních autobusů jsou vyráběny především z ocelových tenkostěnných profilů. Profily 
jsou spojovány svařováním. Stále častěji se na exponovaná místa používají profily z nerezové 
oceli. Výjimečně se používají i slitiny hliníku. 

 

Obr. 4 Skelet autobusu vyrobený z hliníkové slitiny [11] 

 

Obr. 6 Podvozková skupina autobusu Arriva [13] 

 

Obr. 5 Podvozková skupina autobusu Volvo [12] 
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POROVNÁNÍ KOCEPCÍ  

 

Obr. 8 Podvozková skupina autobusu Mercedes-Benz [14]  

 

Na předchozích obrázcích jsou viditelné používané konstrukce podvozkových rámů. Je 
zřejmý požadavek na plochý rám, což samozřejmě není z konstrukčního hlediska nosníku 
příliš vhodné. Řešení držáku pérování zobrazené na Obr. 7 není pro nízkopodlažní rám 
vhodné. Při zatěžování měchů pérování dochází k namáhání příčky mezi koly, která u 
nízkopodlažního autobusu není. Konstrukce na Obr. 6 se zdá výrobně nenáročná a tedy i 
levná. Nosník pérování svařený z plechu musí být zevnitř ještě vyztužen. 

Další veřejné fotografie provedení držáků ramen, řízení apod. se mi bohužel nepodařilo 
získat.

Obr. 7 Podvozková skupina autobusu Volvo [7] 
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CÍLE PRÁCE  

2 CÍLE PRÁCE  
Mezi základní cíle práce patří: 

• Návrh přední část podvozkového rámu s použitím nápravy ZF RL75EC 
• Zjištění zatěžujících sil při třech jízdních stavech 
• Provedení analýzy napjatosti podvozkového rámu 
• Kontrola kinematiky řízení 
• Návrh rozmístění sedadel ve vozidle 
• Kontrola zatížení náprav dle EHK 107 
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KONSTRUKČNÍ NÁVRH RÁMU 

3 KONSTRUKČNÍ NÁVRH RÁMU  
3.1 POŽADAVKY NA RÁM  
Rám by měl být navržen s ohledem na dostupné výrobní zařízení firmy. Ideově by měl 
vycházet z používaného rámu, aby bylo usnadněno spojení se současně používanou zadní 
částí. Použití co největšího množství již vyráběných dílů by bylo výhodou. Základní 
požadavky jsou stanoveny zadáním. Je to co největší ulička mezi koly, dále použití předních 
dveří šířky 1200 mm. Důležitá je i nízká výrobní náročnost, s čímž souvisí cena. Vlastností 
autobusů SOR je nízká provozní hmotnost, tuto vlastnost jsem se snažil dodržet. 

Na Obr. 9 je zobrazeno usazení nápravy do současného rámu vozu, tento návrh provedl 
Ing. Kopecký. Je zde vidět, že pneumatika v rejdu koliduje s příčkou před ní. Dále je zde 
velký rozměr ve výšce vrchní části měchu pérování. Měch pérování je u stávající nápravy 
vhodně umístěn mezi tyče horního ramene a tak je jeho výška nižší. Jsou zde i návrhy držáků 
horních a dolních ramen, nic z toho jsem pro další práci nepoužil. 

 

Obr. 9 Nová náprava v současném rámu 

3.2   NÁVRH RÁMU  
Celý model je kreslený programu Autodesk Inventor. Na Obr. 10 je zobrazena přední část 
současného rámu, ze kterého jsem se snažil vycházet. Zejména jsem se snažil převzít způsob 
konstrukce jednotlivých fungujících podskupin. Tím myslím konstrukci před a za kolem, 
způsob napojení hlavních podélníků apod. Budoucí autobus vycházející z uvedených návrhů 
budu v textu nazývat NS 12.  
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KONSTRUKČNÍ NÁVRH RÁMU 

 

Obr. 10 Rám vozu NB 12 

 

Obr. 11 Navržená přední část rámu 

Na Obr. 11 je zobrazena navržená přední část podvozkového rámu. Ze současného řešení je 
použita část přední příčky a příčka s rámem ležící pod pracovištěm řidiče. 

Při prvotním návrhu jsem postupoval od přední části vozu. K první příčce v přední části jsem 
připočítal šířku vstupních dveří. Následně jsem namodeloval prostor pro nohy vpravo 
sedícího cestujícího, minimální rozměry jsou dány předpisem EHK 107. Dále bylo nutné 
navrhnout příčku umístěnou před kolem. Zde byl požadavek na minimální mezeru mezi 
kolem a příčkou 35 mm, při všech pohybech kola. Z toho vychází i poloha zadní příčky. 
Délka a výška podélníku podlahy druhé řady sedadel vychází z později navrženého 
uspořádání sedadel. 
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KONSTRUKČNÍ NÁVRH RÁMU 

Podélníky horních ramen jsou posunuty co nejvíce od sebe pro dosažení co nejširší uličky. Na 
tyto podélníky navazují hlavní podélníky rámu. Rozteč těchto podélníků je oproti vyráběnému 
řešení zvětšena. Spojení se stávající zadní částí bude pravděpodobně provedeno vzájemným 
délkovým přesazením hlavních podélníků a svařením. 

Jedním z požadavků bylo zachovat stávající řešení pracoviště řidiče. Poloha podélníku pod 
pracovištěm řidiče je tedy zachována, je použit delší nosník a vzájemný rozdíl bočních poloh 
podélníku a příčky před kolem je řešen šikmo seříznutým nosníkem. 

Návrhový výkres sestavy je umístěn v příloze. 

K jednotlivým podskupinám se vyjádřím zvlášť. 

3.3 NOSNÍK PÉROVÁNÍ  
Původní nosník pérování je vyroben z ohýbaných plechů a svařen. Je uchycen především 
k vnitřní příčce kola a částečně k příčce před a za kolem. 

 

Obr. 12 Původní nosník pérování 

 

Obr. 14 Druhý návrh podběhu 

Při návrhu nosníku pérování se mi nezdálo vhodné vycházet ze současně používaného řešení. 
Současné řešení má pneumatickou pružinu umístěnu mezi tyčemi horního ramene, její horní 
plocha je poměrně nízko. Náprava ZF má pružinu až nad horními rameny, tedy podstatně 
výše. Při konstrukci podobné stávajícímu řešení, ale s takto vysoko umístěnou pružinou by 
pravděpodobně docházelo k velkému vyklánění příček do uličky. Celkové namáhání nosníku 
pérování by nebylo příliš vhodné. Z toho důvodu je síla od pružiny přenesena do příček před a 
za kolo.   

Obr. 13 První návrh podběhu 
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Na Obr. 13 je zobrazen první návrh nosníku pérování. Během návrhu konstrukce jsem musel 
uvažovat nad budoucími parametry autobusu. Byl zde problém s příliš velkým předním 
převisem. Následně tedy došlo k posunutí příčky 2 níže a uchycení nosníku pérování z čela 
příčky před kolem. Dále jsem zkrátil profil 1 na minimum prostoru pro nohy cestujícího 
stanovené předpisem EHK 107. Tím došlo ke zkrácení převisu o 60 mm. Z řešení na Obr. 13 
je patrné, že profil nosníku vedoucího přes pružinu zvětšuje celkovou výšku.  Pružina je 
poměrně vysoko sama o sobě a výška nástupního schůdku k sedačce umístěné nad předním 
kolem vycházela přibližně na 350 mm. Tato výška je maximální povolená normou, 
nastupování by nebylo příliš komfortní.  Na Obr. 14 jsem zpracoval další řešení. Pružina je 
umístěna do misky a k ní přivařeny tuhé nosníky. Firma SOR disponuje laserem na řezání 
plechu, a tak si mohu dovolit takovéto tvary. Bylo vytvořeno několik dalších návrhů 
vycházejících z Obr. 14. Účelem byl přenos části síly do příčky horních ramen. Následná 
MKP analýza ukázala, že zatěžování této příčky není příliš vhodné. Analýze metodou 
konečných prvků se věnuji v dalších částech práce. 

  

Obr. 16 Závěrečná varianta nosníku pérování 

Dále byl navržen zcela odlišný nosník s použitím ohýbaného čtvercového profilu Obr. 16. 
Jeho výroba by měla být levnější. Horní plocha a boční deska je k nosníku mimo koutových 
svarů přivařena i děrovými svary. MKP analýza ukázala lepší rozložení napětí, než u 
předchozího řešení. Horní plocha musela být doplněna hvězdicí, která vyztužuje plech.  

3.4 ÚCHYT HORNÍCH RAMEN 
Stávající řešení je vidět na Obr. 12. Jedná se o odlitky přivařené k profilům obdélníkového 
tvaru. Případná sériovost se určí až z vlastností případného prototypu, proto je držák horních 
ramen řešen jako svařenec, jehož kusová výroba je levnější. 

Prvotní návrh na Obr. 13 se nezdál být příliš vhodný. Rozhodl jsem se silentblok zapracovat 
do vysokého nosníku se stěnou 5 mm. Zapuštění do nosníku je vhodné pro dosažení co 
největší možné šířky v uličce. Držák silentbloku se skládá ze dvou kostek, které jsou spojeny 
plechem tvaru U. Po svaření je celek obroben a jsou vytvořeny otvory pro šrouby. Při montáži 
se celý držák zavaří koutovými a děrovými svary do horního podélníku. Na Obr. 17 je 
zobrazeno nevhodné řešení. Je provedeno sražení hran kostek a přeplátování již zavařených 
boků s opětovným přivařením. Myšlenkou bylo snížení napětí v rozích kostek. Řešení se 
neosvědčilo, více je uvedeno v kapitole týkající se analýzy napjatosti. 

Obr. 15 Další varianta nosníku pérování 
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Obr. 18 Závěrečná varianta držáku horních ramen 

3.5 ÚCHYT DOLNÍCH RAMEN 
Dolní ramena nápravy jsou podobně jako horní uložena v silentblocích, které mají otvory 
k přišroubování ke kotevním místům. Šrouby silentbloků jsou zašroubovány do ocelových 
kvádrů. Úchyty každého ramene jsou blízko sebe, proto jsou uchyceny do jednoho společného 
celku, který nazývám most nápravy. Nosník se skládá především ze čtyř ocelových kvádrů. 
Ke každému kvádru je ze dvou stran přivařen plech ve tvaru U. Tyto celky jsou následně 
připojeny k plechovým bočnicím. Po zavaření pomocných plechů je celek shora a zdola 
uzavřen. Vše je spojeno koutovými svary, případně je zde i několik děrových svarů. Děrové 
svary zde spojují úchyt ramena s horní a spodní deskou mostu. V přední části musí být nosník 
zúžený kvůli pákám řízení. Z nosníku vycházejí profily tvaru T, které přenášejí část zatížení 
přímo na boční profily. Touto konstrukcí vznikne velmi tuhý nosník, při poměrně nízké 
hmotnosti. Most pérování v přední části přímo navazuje na držáky pomocných pák řízení, 
které jsou popsány v následující části. 

 

Obr. 19 Most nápravy 

Obr. 17 Nevhodná alternativa 
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Obr. 20 Vnitřní uspořádání 

3.6 ÚCHYT POMOCNÝCH PÁK ŘÍZENÍ 
Úchyt pomocných pák se skládá ze dvou plných ocelovým kvádrů. Každým kvádrem 
procházejí šrouby pomocných pák. Oba hranoly jsou přivařeny k plechu a po přivaření 
pomocných výztuží obrobeny. Horní kvádr prochází skrz podlahový příčník. Při tomto 
uspořádání je nutné použití poměrně dlouhých šroubů. Držák hydraulického posilovače řízení 
navržen nebyl, protože ještě nebylo rozhodnuto o použitém typu. 

 

Obr. 21 Držák pomocné páky 

3.7 NÁJEZDOVÝ ÚHEL  
Jak je uvedeno v Tab. 1 běžná hodnota předního nájezdového úhlu je 7˚. Podstatným 
zvětšením předního převisu navrženého autobusu došlo ke snížení této hodnoty přibližně 
na 6˚. Provedl jsem návrh pro případ požadavku na zvětšení této hodnoty. V podstatě zde není 
příliš prostoru pro improvizaci. Je nutné posunout spodní nosník první příčky výš a oříznout 
podlahové podélníky. Posunutí nosníku je o 29 mm. Z důvodu menší styčné plochy podélníků 
s nosníkem první příčky jsou v prostoru podlahy navařeny malé rohovníky. Rohovníky 
nekolidují s dveřmi v jejich otevřené poloze. V případě, že dojde k takovémuto řešení, bude 
zřejmě nutné i přepracování spodní hrany nárazníku. Prostorovým požadavkem pro zařízení 
umístěná v takto upraveném předním čele jsem se nezabýval. 
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Obr. 22 Problematika nájezdového úhlu 

 

Obr. 23 Modifikace příčky a podélníků 
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4 STANOVENÍ ZATÍŽENÍ  
Dle původního firemního zadání má být rám zatěžován třemi základními stavy: 

a) Statické zatížení vozidla 
b) Brzdění na mezi adheze 
c) Jízda na mezi převrácení 

V literatuře jsou uváděny i další jízdní stavy jako například přejezd nerovnosti. Tři uvedené 
stavy byly stanoveny zadáním, proto jsem se odlišnými zatěžujícími stavy nezabýval. 
V podstatě se jedná o statické stavy, nejsou zahrnuty žádné dynamické rázy apod. 

Pro určení sil zatěžujících silentbloky jsem zvolil program Adams View. Pro kontrolu jsem se 
také rozhodl spočítat zatěžující síly klasickým analytickým výpočtem. 

Orientace os souřadného systému je zobrazena na Obr. 24. Orientace os se v různých 
odvětvích automobilového průmyslu liší. Různá je orientace v Evropě a Americe, případně u 
závodních a běžných vozidel. Mnou zvolená orientace je pravděpodobně nejčastěji používaná 
právě v Evropě.  

 

Obr. 24 Orientace os souřadného systému 

 

4.1 SÍLY MEZI KOLEM A VOZOVKOU  
Analytické výpočty jsou provedeny v programu Mathcad. Jsou zobrazeny ve stejné formě 
jako v programu. Přepisování jednotlivých rovnic považuji za zbytečné. 

4.1.1 STATICKÉ ZATÍŽENÍ VOZIDLA  

Při statickém zatížení vozidla uvažuji pouze sílu způsobenou vlastní tíhou, která je kolmá 
k vozovce. Maximální zatížení přední nápravy je voleno podle předběžných výpočtů, které se 
podobaly výpočtům v kapitole 8. Maximální zatížení zadní nápravy vychází z předběžných 
výpočtů, ale také z předpisu pro silniční vozidla, kde nemá hmotnost na zadní nápravu 
přesáhnout 11 500 kg. Hmotnost neodpružené hmoty byla odečtena z objemových modelů a 
z informací výrobce. Hmotnost ramen nápravy a spojovací tyče řízení je uvažována pouze 
poloviční. Je to z toho důvodu, že tato hmota je částečně odpružená. 
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Zadáno:   

Tíhové zrychlení   

Maximální zatížení přední nápravy   

Normálová síla na přední nápravu   

  (1)  

Normálová síla jedno na kolo   

 
 (2)  

4.1.2 BRZDĚNÍ NA MEZI ADHEZE  

Při brzdění na mezi adheze působí na každé kolo svislá síla v ose z a podélná síla v ose x. Dle 
[16] je součinitel přilnavosti pro suchý asfalt a pryž 0,6-0,9. Zvolil jsem hodnotu 0,8. Je 
vypočítáno pouze přitížení nápravy a to je připočteno ke statickému zatížení. Souřadnice 
vzdálenosti těžiště od vozovky vycházejí z předchozích návrhových výpočtů, ale v podstatě se 
neliší od souřadnic skutečného plně zatíženého autobusu řady NB. Neuvažuji působení 
bočních sil na kolo. Vzorec pro přitížení přední nápravy vychází z momentové rovnováhy. 

Zadáno:   

Maximální zatížení zadní nápravy   

Zbrzdění   

Vzdálenost těžiště od vozovky   

Rozvor náprav   

Celkové zatížení vozu   

  (3)  

Přitížení přední nápravy   

 
 (4)  

Zatížení přední nápravy při brzdění   

  (5)  

g 9.807
m

s
2

=

mP 6800kg=

QP1 mP g⋅ 6.669 104× N==

Fz1

QP1

2
3.334 104× N==

m Z 11500kg=

ab 0.8=

lz T 1031mm=

lR 5690 mm=

QC mP mZ+( ) g⋅ 1.795 105× N==

∆Q P2

ab QC⋅ lzT⋅

lR
2.601 10

4× N==

QP2 QP1 ∆Q P2+ 9.27 10
4× N==
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Normálová síla na kolo   

 
 (6)  

Brzdná síla na kolo   

  (7)  

4.1.3 JÍZDA NA MEZI PŘEVRÁCENÍ 

Jízdu na mezi převrácení si lze představit jako průjezd zatáčkou pouze po vnějších kolech. 
Síly působící na vnitřní kola jsou nulové, případně je jejich velikost zanedbatelná, tedy 
všechna tíha leží na vnějších kolech. Rozchod kol uvažuji na obou nápravách stejný. Vzorec 
pro výpočet součinitele boční přilnavosti vychází z uvedeného předpokladu pro jízdu po dvou 
kolech. Výsledná síla působící na vozovku musí při tomto stavu procházet bodem styku kola 
s vozovkou. Podle obrázku sestrojíme momentovou rovnici k bodu dotyku kola. Dle [17] je 
součinitel přilnavosti poměr svislé síly vůči suvné síle. To dosadíme do rovnice a vyjde nám 
vzorec pro výpočet součinitele boční přilnavosti.   

 

Obr. 25 Podmínka jízdy na mezi převrácení 

Zadáno:   

Rozchod kol   

Součinitel boční přilnavosti   

 
 (8)  

Dosažení součinitele přilnavosti 1,042 je nepravděpodobné. Dříve pravděpodobně dojde k 
bočnímu smýkání autobusu. Tento stav je způsoben tím, že se jedná o nízkopodlažní vozidlo s 
nízko umístěným těžištěm. Běžné meziměstské autobusy se spíše dříve převrátí, nežli dojde 
k bočnímu smyku. Nicméně dále počítám se součinitelem 1,042. Převrácení může nastat 
např. v případě jízdy zatáčkou podél obrubníku, který boční smyk neumožní. 

Fz2

QP2

2
4.635 10

4× N==

Fx2 Fz2 ab⋅ 3.708 10
4× N==

lr 2149mm=

µy
lr

2lzT
1.042==
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Normálová síla vnější na kolo  

 (9)  

Boční síla na vnější kolo  

 (10)  

4.2 ZATÍŽENÍ SILENTBLOK Ů NÁPRAVY  
Na Obr. 26 je zobrazeno označení bodů na nápravě. 

 

Obr. 26 Označení bodů na nápravě 

4.2.1  ANALYTICKÝ VÝPOČET 

Při výpočtu jsem s určitým zjednodušením vycházel z [18]. Bylo zde zavedeno několik 
zjednodušujících předpokladů. Jsou to především: 

- Neuvažuji odklon kola 
- Neuvažuji záklon rejdové osy 
- Uvažuji vzájemně rovnoběžná ramena nápravy 
- Ramena nápravy leží v rovině rovnoběžné s xy 
- Spojovací tyč řízení leží v rovině rovnoběžné s xy 
- Body F a G mají shodné souřadnice v ose x 
- Uchycení ramen k rámu uvažuji jako kulovou vazbu, ve skutečnosti je to silentblok 

Analytický výpočet není pro ramena uchycená v silentblocích vhodný, bude zmíněno později. 

STATICKÉ ZATÍŽENÍ  

Zadáno:   

Vzdálenost bodů HI ve směru y   

Fz3 QP1 6.669 10
4× N==

Fy3 Fz3 fy3⋅ 6.95 10
4× N==

lyHI 115.5mm=
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Vzdálenost bodů FH ve směru y   

Vzdálenost bodů FE ve směru y   

Vzdálenost bodů FG ve směru z   

Vzdálenost bodů DG ve směru x   

Vzdálenost bodů CD ve směru x   

Vzdálenost bodů BF ve směru x   

Vzdálenost bodů AB ve směru x  

 

 

Hmotnost neodpružené hmoty kola   

 

Obr. 28 Zatížení na těhlici 

 

Zatížení na rejdovém čepu (bod H)  

 (11)  

 (12)  

Těžiště neodpružených hmot uvažuji přibližně v místě rejdového čepu, proto jejich hmotnost 
odečítám v tomto místě. 

Tíha neodpružených hmot na jedno kolo  

 (13)  

Zatížení na těhlici (body EFG)  

lyFH 202mm=

lyFE 84mm=

lz FG 460mm=

lx DG 196mm=

lxCD 391mm=

lxBF 540mm=

lx AB 510mm=

mn 303kg=

RzH1 Fz1 3.334 104× N==

MRxH1 Fz1 lyHI⋅ 3.851 106× N mm⋅==

Qn mn g⋅ 2.971 103× N==

Obr. 27 Zatížení na rejdový čep 
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 (14)  

 (15)  

 (16)  

 
(17)  

 (18)  

 

Obr. 30 Zatížení na spodním rameni 

Zatížení na horním rameni (body CD)  

 (19)  

 
(20)  

 (21)  

Zatížení na spodním rameni (body AB)  

 (22)  

 
(23)  

 (24)  

V následujících výpočtech a obrázcích je zachován smysl již vypočítaných sil, přestože pak 
síly vychází záporně. Je to z toho důvodu, aby bylo možné jednotlivé složky v závěru 
jednoduše sečíst. 

  

FzH1 RzH1=

RzE1 FzH1 Qn− 3.037 104× N==

MxH1 MRxH1=

RyG1

MxH1 RzE1 lyFE⋅+ FzH1 Qn−( ) lyFH⋅+

lzFG
2.725 104× N==

RyF1 RyG1 2.725 104× N==

FyG1 RyG1=

RyC1

FyG1 lxDG⋅

lxCD
1.366 104× N==

RyD1 FyG1 RyC1− 1.359 104× N==

FyF1 RyF1=

RyA1

FyF1 lxBF⋅

lxAB
2.886 104× N==

RyB1 RyA1 FyF1− 1.603 103× N==

Obr. 29 Zatížení na horním rameni
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BRZDĚNÍ NA MEZI ADHEZE  

Reakce od normálové síly není třeba znovu počítat, jsou vynásobeny poměrem normálových 
sil. 

 
(25)  

 

(26)  

Zadáno:   

Vzdálenost bodů HI ve směru z   

Vzdálenost bodů FH ve směru z   

Vzdálenost bodů BF ve směru y   

Vzdálenost bodů GH ve směru y   

Vzdálenost bodů DG ve směru y   

Vzdálenost bodů FG ve směru x   

Vzdálenost bodů HJ   

Poloměr rejdu   

Oproti předchozímu je zde důležitá změna, při brzdění vzniká navíc reakce od tyče řízení 

λ21

Fz2

Fz1
1.39==

RxA2.

RyA2.

RxB2.

RyB2.

RxC2.

RyC2.

RxD2.

RyD2.

RzE2.

































λ21

RxA1

RyA1

RxB1

RyB1

RxC1

RyC1

RxD1

RyD1

RzE1

































0

4.012 10
4×

0

2.229 10
3×

0

1.899 10
4×

0

1.89 10
4×

4.222 10
4×

































N==

lzHI 436.4mm=

lzFH 209 mm=

ly BF 674 mm=

lyGH 136mm=

ly DG 288mm=

ly FG 201mm=

lHJ 330 mm=

lPR 51mm=
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Obr. 32 Zatížení na rejdovém čepu 

Zatížení na rejdovém čepu (bod  H)  

 
(27)  

 (28)  

 (29)  

 (30)  

 (31)  

 (32)  

 

 

Obr. 35 Zatížení na těhlici 

Uložení těhlice je staticky přeurčené, smluvně stanoveno rovnoměrné rozdělení síly FxH2 
mezi body G a F. 

Zatížení na těhlici (body EFG)  

 (33)  

 (34)  

RJ2

Fx2 lPR⋅

lHJ
5.731 10

3× N==

RxJ2 RJ2sin β( )⋅ 1.483 10
3× N==

RyJ2 RJ2cos β( )⋅ 5.535 10
3× N==

RxH2 Fx2 RxJ2+ 3.856 10
4× N==

RyH2 RyJ2 5.535 10
3× N==

MRy H2 Fx2 lzHI⋅ 1.618 10
4× N m⋅⋅==

FxH2 RxH2=

FyH2 RyH2=

Obr. 31 Zatížení na rejdovém čepu
 

Obr. 34 Zatížení na těhlici Obr. 33 Zatížení na těhlici
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 (35)  

 
(36)  

 (37)  

 
(38)  

 (39)  

 (40)  

 (41)  

Obě ramena jsou staticky přeurčená tělesa. Smluvně stanoveno rovnoměrné rozdělení suvné 
síly ve směru x mezi oba silentbloky. Jedná se o síly ����..; ����..; ����..; ��	�.. 

 

 

Obr. 37 Zatížení na horním rameni 

Zatížení na spodním rameni (body AB)  

 (42)  

 (43)  

 (44)  

 
(45)  

 (46)  

My H2 MRy H2=

RyG2

FyH2 lzFH⋅

lzFG
2.515 10

3× N==

RyF2 RyG2 FyH2− 3.02− 10
3× N==

RxG2

MyH2 FxH2 lzFH⋅−

lzFG
1.766 10

4× N==

RxF2 RxG2 FxH2+ 5.622 10
4× N==

MRzG2 0.5FxH2 lyGH⋅ 2.622 10
3× N m⋅⋅==

MRzF2 0.5FxH2 lyFG⋅ 3.876 10
3× N m⋅⋅==

FyF2 RyF2=

FxF2 RxF2=

MzF2 MRzF2=

RyA2..

FyF2 lxBF⋅ FxF2 lyBF⋅+ MzF2+

lxAB
7.87 10

4× N==

RyB2.. RyA2.. FyF2− 8.172 10
4× N==

Obr. 36 Zatížení na spodním rameni
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 (47)  

 (48)  

Zatížení na horním rameni (body CD)  

 (49)  

 (50)  

 (51)  

 
(52)  

 (53)  

 (54)  

 (55)  

Výsledné síly 

 

 

(56)  

 

  

RxA2.. 0.5FxF2 2.811 10
4× N==

RxB2.. RxA2.. 2.811 10
4× N==

Fy G2 RyG2=
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FxG2lyDG⋅ FyG2lxDG⋅+ MzG2−
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3× N==
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3× N==

RxC2.. 0.5FxG2 8.828 10
3× N==

RxD2.. RxC2.. 8.828 10
3× N==
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JÍZDA NA MEZI PŘEVRÁCENÍ 

Reakce od normálové síly není třeba znovu počítat, jsou vynásobeny poměrem normálových 
sil. 

 
(57)  

 

(58)  

 

Obr. 39 Zatížení na těhlici 

Zatížení na rejdovém čepu (bod H)  

 (59)  

 (60)  

 (61)  

 (62)  

Zatížení na těhlici (body EFG)  

 (63)  

λ31

Fz3

Fz1
2==

RxA3.

RyA3.

RxB3.

RyB3.

RxC3.

RyC3.

RxD3.

RyD3.

RzE3.

































λ31

RxA1

RyA1

RxB1

RyB1

RxC1

RyC1

RxD1

RyD1

RzE1

































0

5.772 10
4×

0

3.206 10
3×

0

2.732 10
4×

0

2.719 10
4×

6.074 10
4×

































N==

RyH3 Fy3=

RyH3 6.95 10
4× N=

MRxH3 Fy3− lzHI⋅=

MRx H3 3.033− 10
4× N m⋅⋅=

FyH3 RyH3=

Obr. 38 Zatížení na rejdovém čepu
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 (64)  

 
(65)  

 (66)  

 

Obr. 41 Zatížení na spodním rameni 

Zatížení na horním rameni (body CD)  

 (67)  

 
(68)  

 (69)  

Zatížení na spodním rameni (body AB)  

 (70)  

 
(71)  

 (72)  

MxH3 MRxH3=

RyG3

MxH3 FyH3 lzFH⋅+

lzFG
3.436− 10

4× N==

RyF3 RyG3 FyH3− 1.039− 10
5× N==

FyG3 RyG3=

RyC3..

FyG3 lxDG⋅

lxCD
1.722− 10

4× N==

RyD3.. FyG3 RyC3..− 1.713− 10
4× N==

FyF3 RyF3=

RyA3..

FyF3 lxBF⋅

lxAB
1.1− 10

5× N==

RyB3.. RyA3.. FyF3− 6.109− 10
3× N==

Obr. 40 Zatížení na horním rameni 
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(73)  

4.2.2 VÝPOČET POMOCÍ ADAMS VIEW 

Zjištění zatěžujících sil pomocí MBS Adams View je vhodnější, než analytický výpočet. 
Nejprve jsem odměřil hlavní souřadnice bodů nápravy z výkresu, a poté je vložil pomocí 
point table do programu. Následně jsem jednotlivé body spojil pomocí těles link. Pro 
názornost bylo vytvořeno válcové těleso imitující tvar pneumatiky, ale pro výpočet to není 
nutné. Zadával jsem i hmotnosti jednotlivých těles, poloha jejich těžiště většinou přibližně 
souhlasila, pouze v jednom případě bylo nutné zadávat i polohu těžiště. Poté jsem tělesa 
vzájemně svázal vazbami. Pro simulaci rejdového čepu a spojovacích čepů těhlice s rameny je 
použita vazba revolute. Spojovací tyč řízení je pak vázána vazbami spherical a hooke. Do 
bodu uchycení měchu pérování byl umístěn motion. Tím lze definovat zdvih kola. Zadávat do 
tohoto bodu například pružinu mi nepřišlo příliš vhodné. Autobus je vybaven pneumatickým 
pérováním, kde je snímána poloha kola vůči karoserii a je stále regulována na určitou 
hodnotu. Tedy pro zadané v podstatě statické stavy bude propružení kola nulové. Do bodu 
styku kola s vozovkou je umístěna síla, která působí mezi tímto bodem a zemí. Následně je 
třeba umístit uchycení ramen nápravy, což jsou silentbloky. Silentblok je v prostředí Adams 
nazýván jako bushing. Je třeba dbát na to, aby J marker zadávaného silentbloku byl umístěn 
na ground. V praxi to při zadávání těles znamená kliknout nejdřív na rameno a poté na zem. 
Tyto parametry lze snadno zkontrolovat vypsáním informací o daném silentbloku. U každého 
silentbloku je nutné zadat tuhost ve všech směrech. Údaje o tuhosti silentbloků jsem získal od 
výrobce nápravy, resp. získal jsem tabulky s deformační charakteristikou a tuhost jsem bez 
problémů dopočítal.  

V závěru modelování je třeba vytvořit měření a to postupem Build/Measure/Request/New. 
Následně je třeba vyplnit, co chceme měřit, vybíráme tedy force. V dalších polích je nutné 
vypnit markery I, J, R. I a J marker určuje body, mezi kterými působí síla, jejíž hodnotu 
chceme měřit. R marker určuje orientaci souřadného systému. Při vyplňování je třeba opět 
dbát na to, aby J marker byl umístěn na ground. V případě chybného zadání by byla orientace 
sil obrácená. Jaké údaje zadat snadno zjistíme v informacích každého silentbloku. Poslední 
measure umístíme do místa uchycení měchu pérování. Následně spustíme statický výpočet a 
v postprocessingu odečteme hodnoty sil, případně je můžeme exportovat v různých podobách. 
Výsledné síly jsou při zadávání J markeru na ground vlastně reakce. Pomocí tohoto programu 
také lze snadno zjistit kinematické vlastnosti nápravy, například změnu sbíhavosti v závislosti 
na propružení kola. To ale není cílem práce a proto se tím nezabývám. 
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Obr. 42 Model v prostředí Adams 

4.2.3 SOUHRN A POSOUZENÍ VÝSLEDKŮ 

V následujících tabulkách jsou uvedeny souhrnně výsledky výpočtů. Jsou to přímo síly, které 
se budou následně zadávat do programu při analýze rámu, nikoliv reakce. Orientace os je dle 
Obr. 24. Výsledky analytického výpočtu se hodně liší od výsledků z programu Adams. Je to 
dáno zjednodušujícími předpoklady, především uvažováním sférické vazby namísto 
silentbloků. Silentbloky se při zatěžování deformují a síly se rozkládají odlišně, než by se dalo 
jednoduše předpokládat. Nejvíce je to vidět na silách ve směru z, které dle úvah vychází 
nulové a přitom síly v tom to směru z programu Adams rozhodně nejsou zanedbatelné. Pokud 
v programu zaměním silentbloky za sférickou vazbu, získáme sice přeurčené těleso a program 
některou z vazeb nebude uvažovat, ale počítá dále. Výsledky takto modifikovaného modelu 
jsou podstatně bližší analytickému výpočtu.  

Závěrem tedy lze říci, že analytický výpočet v takové formě, jak je zde uveden, rozhodně není 
vhodný pro výpočet, kde jsou ramena uchycená na poddajné vazbě. Tedy do následující 
analýzy napjatosti používám výsledky z programu Adams. Veškeré síly jsou zapsány na pravé 
kolo v případě působení na levé má složka ve směru y opačnou orientaci. Momenty působící 
na úchyt byly poměrně malé, největší byly při brzdění na mezi adheze. Moment okolo osy y 
byl 11 N·m, u ostatních os do 6,5 N·m. Síly, které by vznikaly z důvodu působení těchto 
momentů, jsou v porovnání s výsledky velmi malé, a proto tyto momenty zanedbávám. 

U vytvořeného modelu je možné měřit síly v závislosti na propružení  kola. Výsledkem jsou 
křivky průběhu sil v závislosti například na zdvihu kola. Je pak otázkou, které síly zadávat. 
Může to být výběr maximálních sil v průběhu zdvihu. Nebo lze analyzovat zatížení rámu pro 
různá propružení kola, čímž narůstá pracnost výpočtu. Při propružení dochází k významnému 
natočení silentbloků a tedy i k vzniku momentu, který zatěžuje úchyty a není zanedbatelný.  
Jak jsem již dříve uvedl, zadáním byly původně jasně stanoveny statické stavy, proto výpočet 
takto neřeším. 
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Další možností výpočtu by bylo namodelování zjednodušené nápravy ve formě prutů včetně 
silentbloků a kloubů v programu Ansys. Tímto krokem by byla do výpočtu zohledněna i 
vlastní poddajnost rámu a výpočet by mohl být přesnější. 

STATICKÉ ZATÍŽENÍ  

Tab. 2 Působící síly při statickém zatížení 

Způsob 
výpočtu 

Orientace  A B C D E 

Spodní 
přední 

Spodní 
zadní 

Horní 
přední 

Horní 
zadní 

Držák 
pružiny 

Adams View 
x 

[N]  

5 278 5 290 -5 219 -5 212 0 

y 17 038 10 630 -11 125 -16 039 0 

z -6 269 5 640 -4 607 4 523 30 855 

Analytický 
výpočet 

x 0 0 0 0 0 

y 28 860 -1 603 -13 660 -13 590 0 

z 0 0 0 0 30 037 

 

BRZDĚNÍ NA MEZI ADHEZE  

Tab. 3 Působící síly při brzdění na mezi adheze 

Způsob 
výpočtu 

Orientace  A B C D E 

Spodní 
přední 

Spodní 
zadní 

Horní 
přední 

Horní 
zadní 

Držák 
pružiny 

Adams View 
x 

[N]  

13 824 14 168 -33 199 -32 935 0 

y 37 208 -2 909 -6 514 -32 513 0 

z -48 135 47 377 -36 611 36 615 43 817 

Analytický 
výpočet 

x -28 110 -28 110 8 828 8 828 0 

y 118 000 -83 950 -26 550 -13 850 0 

z 0 0 0 0 42 220 

 

JÍZDA NA MEZI PŘEVRÁCENÍ 

Tab. 4 Působící síly jízdě na mezi převrácení 

Způsob 
výpočtu 

Orientace  A B C D E 

Spodní 
přední 

Spodní 
zadní 

Horní 
přední 

Horní 
zadní 

Držák 
pružiny 

Adams View 
x 

[N]  

-10795 -10764 10342 10366 0 

y -32189 -19427 -15439 -5655 0 

z 12224 -11444 9050 -9096 62837 

Analytický 
výpočet 

x 0 0 0 0 0 

y -52250 2903 10100 10050 0 

z 0 0 0 0 60740 
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NESYMETRICKÉ BRZDĚNÍ 

Rozhodl jsem se řešit ještě další stav, který vychází z klasického brzdění. Jedná se o případ, 
kdy jedno kolo brzdí na mezi adheze a druhé nebrzdí vůbec. Příčin může být více, například 
porucha brzdového systému nebo jízda po krajnici, kde je náledí. V případě náledí by zde 
samozřejmě určitá brzdná síla byla. Na jedno kolo tedy působí již vypočítané síly a druhé 
zatížíme pouze svislou silou stejné velikosti, jako je u brzdění na mezi adheze. Lze 
předpokládat, že při jednom nebrzdícím kole bude zbrzdění o něco menší, a tedy bude nižší i 
svislá síla. Možné snížení síly jsem ale zanedbal. Toto zjednodušení je pro rám na straně 
bezpečnosti. Zobrazeny jsou tedy síly na nebrzdícím kole. 

Tab. 5 Působící síly na nebrzdící straně 

Způsob 
výpočtu 

Orientace  
A B C D E 

Spodní 
přední 

Spodní 
zadní 

Horní 
přední 

Horní 
zadní 

Držák 
pružiny 

Adams 
View 

x 
[N]  

9 841 9 868 -9 772 -9 752 0 

y 25 577 13628 -23 103 -15 391 0 

z -11 492 10 653 -8 535 8 434 43 878 

 

4.3  DRŽÁKY PŘEDLOHOVÝCH PÁK  
Namáhání držáků předlohových pák není snadné definovat. Rozhodně jsou namáhány při 
zatáčení a to především na místě, ale stanovit odpor kola proti natočení není úplně snadné. 
Navíc se obě kola natáčí zároveň a bylo by nutné počítat i s tím. Dalším zatěžujícím stavem 
by mohlo být nesymetrické brzdění. Při volbě zátěžného stavu vycházím z předpokladu, že 
posilovač řízení musí mít dostatek síly pro natočení kol v jakémkoliv jízdním stavu. Tedy 
pokud zjistím zatížení držáků předlohových pák při maximálním momentu posilovače řízení, 
pak zjistím i maximální možné působící síly. Velikost posilovače bývá předimenzovaná a 
vypočtené síly budou pravděpodobně vyšší, než jaké mohou působit při provozu vozidla. 
Protože se jedná o mechanismus, je vhodné zjistit zatížení v každé jeho poloze. Z tohoto 
důvodu byl modifikován již uvedený model a zjištění zatěžujících sil provedeno v programu 
Adams. Byl kompletně dokreslen mechanismus řízení a otoč kola. Na hlavní páku řízení byl 
definován maximální udávaný moment posilovače řízení. Je otázkou, jak volit rozložení 
působících sil mezi kola. Rozhodl jsem se volit přenos maximální síly vždy na jedno kolo, 
přičemž druhé je například odlehčené a nepřenáší žádné síly. Do rejdového čepu byl 
definován motion kterým jsem definoval pohyb kola. Toto bylo nutné provést pro každé kolo 
zvlášť. Síly byly změřeny zadáním funkce request do bodů uložení předlohových pák. 
Simulace potvrdila předpoklad, že největší zatížení je na levé předlohové páce. Na Obr. 44 je 
zobrazen průběh sil na levém držáku při odporu proti otočení na pravém kole. Špičkové 
hodnoty významných sil byly vždy při stejném natočení mechanismu. U maximálních hodnot 
momentů tomu tak vždy není, ale v jejich maximech jsou již malé působící síly. Proto se 
zabývám stavy, kde působí maximální síly a poměrně velké momenty. V Tab. 6 jsou uvedeny 
zjištěné hodnoty. Mnohonásobně vyšší působící momenty při odporu proti otočení na levém 
kole oproti pravému nejsou chybné, výsledky jsem opakovaně kontroloval.  

Posilovač řízení bude buď použit přímo od výrobce nápravy, nebo se použije posilovač firmy 
RBL typ C-700V. Menší typ C-500V od stejného výrobce je použit u většiny vozidel SOR. 
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Při maximálním povoleném zatížení nápravy by už ale pravděpodobně v současnosti 
používaný typ nevyhovoval. Zadán byl maximální moment výrobce posilovače RBL C-700V.   

 

Obr. 43 Model pro simulaci zatížení předlohových pák 

 

Obr. 44 Ukázka průběhu sil 

Tab. 6 Síly zatěžující úchyty předlohových pák 

Odpor proti otočení na: levém kole pravém kole 

Zatěžující síly držáku Držák Levý Levý Pravý 

FX 

[N] 
71 380 -73 699 7 594 

FY -11 249 35 492 -52 298 

FZ 3 708 0 -1 000 

MX 

[N·m] 
-7 813 -406 683 

MY 17 439 -844 -267 

MZ 0 0 0 



BRNO 2012 

 

40 
 

ANALÝZA NAPJATOSTI R ÁMU 

5 ANALÝZA NAPJATOSTI RÁMU  
5.1 PŘÍPRAVA MODELU  
Analýza napjatosti rámu je provedena v klasickém prostředí programu Ansys. Původně byla 
uvažována varianta vytvoření objemového modelu. U objemového modelu, například plechu, 
je pro dosažení přijatelné přesnosti nutné, aby byly po tloušťce materiálu alespoň tři, lépe 
čtyři prvky. Zkušební model nosníku pérování, vytvořený v objemech podle tohoto pravidla, 
byl neúnosně náročný na výpočet. Rozhodl jsem se tedy pro kombinaci modelu složeného 
z plošných i objemových prvků.  

Model z CAD programu je nutné před samotným exportem do Ansysu připravit. Pro export a 
úpravu modelu jsou používány mně nedostupné programy. Základní požadavek pro tvorbu 
výpočtového modelu v plochách je mít model ve střednicových plochách. V programu Solid 
Works je funkce tvorba střednicových ploch. Při práci se označí dvě plochy proti sobě ležící a 
program mezi nimi vytvoří střednicovou plochu, poté je nutné zbývající odstranit. Další 
možností je zřejmě program Solid Edge ST4, ale jeho studentskou verzi se mi nepodařilo 
spustit.       

Úpravu modelu jsem se rozhodl provést v programu Autodesk Inventor. Zvolené řešení je 
poměrně zdlouhavé, ale ne delší, než v Solid Works a má své výhody. Na Obr. 45 je vlevo 
zobrazen výchozí profil modelu. Jeho tloušťku jsem změnil na polovinu. Tedy vnitřní obrys je 
jeho střednicovou plochou, poté jsem odstranil vnější a čelní plochy. Závěrečný tvar je 
zobrazen vpravo. Při tomto postupu vzniknou mezery mezi čelem profilu a střednicovou 
plochou. Zde je výhoda práce ve stejném programu, ve kterém byl tvořen model. Délky 
profilů lze bez problémů zvětšit, a tím je ušetřena práce s prodlužováním každé plochy zvlášť. 
Následně jsem ještě do modelu umístil náhrady silentbloků jednotlivých ramen.  

 

Obr. 45 Postup tvorby modelu 

Výsledný model se exportuje do formátu *.iges, se kterým dokáže Ansys pracovat. Při 
exportu nastavujeme výstup těles jako povrchy, typ povrchu 144 – oříznuté a odškrtneme 
položku zahrnout náčrty. V modelu jsou držáky řešeny jako objemy, ale záložka výstup těles 
jako tělesa nefungovala korektně. Ansys při otevírání stejně objemy nedokázal vytvořit a 
některé části se zobrazovaly v naprosto jiných místech. Další možnost je vytvořit step 
souboru, ten otevřít v Pro/Engineer a až poté vytvořit *.iges pro program Ansys. Při tomto 
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postupu by se objemy pravděpodobně zobrazovaly správně, ale není zde mnoho objemových 
těles a navíc se jejich tvar bude dále měnit. 

Po exportu do programu Ansys dostáváme tvar rámu jako souhrn ploch. Jednotlivé plochy 
každého nosníku jsou spolu většinou vzájemně spojeny. Tedy dvě sousedící plochy mají 
společnou jednu úsečku. Velké množství ploch ale spojeno není. Například plochy na sebe 
kolmých profilů. Je nutné jejich spojení ploch definovat. Pokud hrana jedné plochy končí a 
začíná na hranách druhé plochy, není se spojením velký problém. Příkaz se provede pomocí 
Preprocessor/Modeling/Operate/Booleans/Glue/Areas. Pokud hrana první plochy končí 
například uprostřed druhé plochy, pak příkaz glue nelze provést. Použil jsem pracovní rovinu, 
kterou jsem zarovnal s první plochou. Poté pomocí příkazu Preprocessor/Modeling/ 
Operate/Booleans/Divide/Area by WrkPlane dojde k rozdělení druhé plochy na dvě. Poté je 
již možné použít příkaz glue. Pokud se plochy nedotýkají, tak se musí domodelovat. Opět lze 
využít příkaz divide, kterým dostaneme průsečík ploch ke kterému je chybějící plocha 
prodloužena. Při modelování jsem většinou spojoval pouze roviny. Hrany nosníků jsou 
tvořeny válcovou plochou, pokud se modeluje spojení dvou válcových ploch, je to poměrně 
zdlouhavé. Jak jsem později ověřil, přesné spojení válcových ploch nemá na výsledky zásadní 
vliv.  

Dále je třeba vytvořit objemové části úchytů ramen a předlohových pák řízení. Objemy byly 
tvořeny zpravidla pomocí příkazu Preprocessor/Modeling/Create/Volumes/Arbitrary/ 
By Areas. Objemy, které jsou spojeny, ale nemají společnou plochu, je nutné opět spojit 
funkcí glue. V průběhu modelování objemů i ploch jsem narazil na více problémů. Z každého 
krajního bodu plochy musí vycházet minimálně dvě hraniční čáry. Poměrně časté bylo 
chybové hlášení, že objekt nelze vytvořit, protože daný keypoint je zadán pouze jednou čarou. 
Může to být způsobeno modelováním, kdy jsou ve stejném místě dva keypointy a ke každému 
vede pouze jedna čára. Řešení je použití funkce Preprocessor/Numbering Ctrls/Merge Items, 
která dané keypointy spojí do jednoho. Ve funkci merge lze nastavit, co vše chceme spojit. 
Mohou to být body, uzly, elementy a další. Dále je možno volit maximální vzdálenost bodů, 
kdy ještě dojde k jejich spojení. Přednastavenou vzdálenost je nejvhodnější neměnit, ale 
v případě problémů lze zvětšit. 

Následně je třeba model vysíťovat. Protože prvky objemů budou mít menší rozměr hrany, tak 
je vysíťuji nejdříve. Tím dojde i k jistému zjemnění sítě v okolí úchytů ramen apod. Rozhodl 
jsem se pro volné síťování objemů a zvolil jsem prvek SOLID 285. Jedná se o čtyřuzlový 
čtyřboký prvek vhodný pro nepravidelnou síť. Horní držáky ramen jsou vysíťovány prvky s 
preferovanou velikostí hrany 10 mm. Úchyty spodních ramen a držáky předlohových pák 
řízení se skládají z více složitějších objemů a pro korektní vysíťování je nutná velikost hrany 
prvku 6 mm. Pro síťování ploch je zvolen prvek SHELL 181. Je to čtyřuzlový prvek se šesti 
stupni volnosti každého uzlu. V nastavení prvku u položky Integration option K3 je nutné 
změnit na Full w/incompatible. Je to zkratka slov full integration with incompatible modes. 
Dle Ansys Help se toto nastavení má použít, pokud jsou po tloušťce použity tři a méně prvků. 
Při síťování plošných prvků rámu je nutné vždy nastavit správnou tloušťku dané plochy resp. 
nosníku. Preferovaný rozměr hrany plošných prvků je volen 15 mm. 

Spoje mezi zjednodušeným čepy silentbloků a držáky jsou vytvořeny funkcí glue. Bylo by 
vhodnější řešit problém jako kontaktní úlohu. Ale je zde osm držáků, v úloze by bylo 
minimálně šestnáct kontaktů. Takové množství kontaktů by značně zpomalovalo výpočet. 
Z hlediska této práce je důležité především rozložení napětí na rámu jako celku, napětí přímo 
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pod čepem silentbloku pro mne není tolik důležité. Z tohoto hlediska by se pravděpodobně 
výsledky kontaktní úlohy příliš nelišily od výsledků zjednodušeného modelu. Z podobného 
důvodu jsem neuvažoval simulaci zatížení od předpětí šroubů. 

                Tab. 7 Přibližné počty prvků v modelu 

Typ prvku Počet prvků 
modelu 

Počet nadměrně 
deformovaných prvků 

Procentuální podíl 
deformovaných prvků 

Shell 181 83 000 1 500 1,8 % 
Solid 285 201 000 1 500 0,7 % 

Dále je nutné stanovit způsob uchycení modelu. Rozhodl jsem se omezit pohyb zadní části 
rámu ve všech směrech a pohyb přední části v ose y a z. Je tedy umožněn podélný posuv 
přední části. Uchycení konců bočních příček s omezením pohybu v z by zřejmě nepopisovalo 
realitu příliš dobře. Z toho důvodu byly k příčkám domodelovány zjednodušené bočnice a 
uchyceny za horní část s omezením pohybu ve všech směrech. Boční svislé nosníky jsou zde 
pouze pro vhodnější rozložení zatížení a napětí na nich pro mne není důležité. Z toho důvodu 
jsou boční příčky vysíťovány nahrubo plošným prvkem s velikostí hrany 50mm. Těchto prvků 
není mnoho a nedochází k zbytečnému zpomalování výpočtu. Bočnice lze samozřejmě také 
modelovat jako pruty. 

Vytvořený model převzal orientaci os z programu Inventor. Všeobecně používaná orientace 
os je ale odlišná a bylo třeba provést otočení modelu. Natočení modelu vůči souřadnému 
systému je vhodné provést na začátku práce, já jsem na to bohužel zapomněl. Je nutné 
přepnout souřadný systém na potřebný cylindrický. Pro otáčení kolem osy z volíme csys1, pro 
otáčení kolem y zadáváme csys5. Pro posun počátečního modelu stačí pouze volit 
Preprocessor/Modeling/Move/Modify/Areas. Tato funkce u takto pokročilého modelu 
nefunguje, protože objemy jsou již spojeny s plochami. Vybrat lze jen posun objemů nebo 
ploch, posun obojího najednou není možný. Musel jsem tedy nejdříve zkopírovat objemy a 
následně plochy. Po tomto kroku jsem využil funkci merge, kdy došlo k opětovnému spojení 
ploch a objemů. Následuje vymazání původního modelu. Na závěr jsem zadáním příkazu 
Preprocessor/Modeling/Numbering Ctrls/Compress numbers přečísloval jednotlivé prvky 
apod. 

Síly získané z Programu Adams jsem následně ukládal do jednotlivých keypointů náhrad 
silentbloků. Tímto způsobem lze zatěžující sílu zadat snadno a rychle, ale síla působí pouze 
na jeden bod. Působiště v jednom bodě způsobuje extrémní napětí v okolí tohoto místa. Tento 
způsob jsem si mohl dovolit, protože silentbloky jsou dodávány spolu s nápravou a jsou 
pevnostně kontrolovány na straně výrobce. Průběh napětí v náhradách silentbloku tedy 
neodpovídá reálnému stavu v tomto místě. Síla od měchu pérování byla přepočítána a zadána 
jako tlak na plochu. Protože rám není symetrický, bylo nutné vytvořit šest load stepů: 

• statické zatížení 
• brzdění na mezi adheze 
• nesymetrické brzdění, nebrzdící levé kolo 
• nesymetrické brzdění, nebrzdící pravé kolo 
• jízda na mezi převrácení po pravém kole 
• jízda na mezi převrácení po levém kole 
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Celkové výsledky se pro ekvivalentní stavy téměř nelišily. 

Provedená analýza je lineární, ocel má lineární charakteristiku pouze do meze kluzu. 
S nelineární charakteristikou materiálu lze počítat, ale výpočet je složitější a časově 
náročnější. Pokud není uvedeno jinak je jako materiál rámu uvažována konstrukční ocel S235, 
mez kluzu je 235 MPa, mez pevnosti při tloušťce 3 - 16 mm je 340 - 470 MPa [19]. Podle této 
hodnoty bylo ve většině případů voleno měřítko zobrazování napětí. Ta místa, kde 
pravděpodobně dojde k překročení meze kluzu, budou zobrazena červeně. Je zobrazováno 
redukované napětí Von-Mises. 

 

Obr. 46 Okrajové podmínky modelu 
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Obr. 47 Statické zatížení rámu 

 

Obr. 48 Brzdění na mezi adheze 
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Obr. 49 Jízda na mezi převrácení po levém kole 

V následujících podkapitolách je zobrazené redukované napětí na jednotlivých částech. Je 
zobrazen vždy stav, u kterého se vyskytuje nejvyšší napjatost. Ostatní stavy jsou zobrazeny 
v přílohách.  

5.2 NOSNÍK PÉROVÁNÍ  
Na Obr. 50, Obr. 51 a Obr. 52 jsou zobrazeny návrhové výpočty nosníku pérování. U těchto 
modelů nebyl modelován celý rám ani nosník, ale pouze polovina nosníku. Na základě těchto 
modelů bylo rozhodnuto vycházet při konstrukci nosníku z varianty na Obr. 51, která má 
podstatně vhodnější rozložení napětí při zhruba stejné hmotnosti. Na Obr. 52 je vidět, že 
použití pouze ploché misky pneumatické pružiny nevyhovuje, maximální zobrazované napětí 
je 450 MPa. Z toho důvodu jsou na plech navařeny stojky spojené mezikružím. Na Obr. 50 a 
Obr. 51 je hodnota maximálního zobrazovaného napětí 315 MPa. 
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Obr. 51 Návrhový výpočet nosníku pérování 

 

Obr. 53 Nosník pérování 

Na Obr. 53 je zobrazen levý nosník pérování. Nejvíce je zatížen při jízdě na mezi převrácení, 
kdy na něj působí vlastně celá hmotnost zatěžující přední nápravu. Tento stav při běžném 
provozu nenastane, ale je vhodné k němu dimenzovat jednotlivé části. Je zde vidět bodové 
extrémní napětí na vnější straně obruby. V tomto místě je bohužel svar spojující konce 
ohnutého plechu. Je vhodné přesunout tento svar do jiného méně namáhaného místa. Nejvyšší 
místní napětí se vyskytuje na horní části ve spoji mezikruží se stojinami. Jedná se o bodové 
napětí zhruba 350 MPa. V tomto místě by pravděpodobně došlo k plastické deformaci 
materiálu. Doporučuji použít ocel S355, která má do tloušťky 16 mm mez kluzu 355 MPa a 
hodí se pro svařované konstrukce [20]. Pozor na Obr. 54 je maximální zobrazované napětí 
396 MPa. Pro přesnější výsledky je na mezikruží a stojiny použita jemnější síť s preferovanou 
délkou hrany 4 mm. Tloušťka stojin byla na základě výpočtu změněna z 6 mm na 8 mm.      

Obr. 50 Návrhový výpočet nosníku pérování 

Obr. 52 Návrhový výpočet nosníku pérování 
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Obr. 54 Jízda na mezi převrácení, pravá strana 

 

5.3 ÚCHYT HORNÍCH RAMEN 
Návrhy rámu byly analyzovány externí firmou. Na Obr. 55 jsou zobrazeny výsledky pro držák 
silentbloku horního ramene. V levé části je držák zapuštěný v nosníku z plechu o tloušťce 
3 mm. V pravé části je upravený držák v nosníku o tloušťce 5 mm. Celé boky držáku jsou po 
zavaření přeplátovány 5 mm plechem a znovu zavařeny. Očekávané zlepšení se nedostavilo. 
Vrátil jsem se k první variantě, ale při použití nosníku o tloušťce 5 mm. Konkurenční vozy 
mají tyto držáky řešeny podobně. 

 

Obr. 55 Analýza od externího výpočtáře [21] 
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Držáky horních ramen jsou nejvíce zatíženy při brzdění. Nejvíce je namáhán zadní držák. Na 
Obr. 56 je zobrazen vytvořený model. Plech spojující kostky držáku je modelován 
střednicovou plochou. Z toho důvodu je vůči hraně kostek o něco ustoupen. Ve spoji 
frézované kostky a vnitřního plechu znatelné zvýšené napětí. Předpokládal jsem, že je to 
způsobeno právě vzájemným posunutím ploch a vznikem jakéhosi vrubu. Dále je podstatně 
zvýšené napětí ve spodním rohu přední stojiny spojující horní a dolní podélník. Předpokládal 
jsem, že je to způsobeno nespojitostí modelu v okolí hran. Došlo tedy k vytvoření spojovacího 
plechu silentbloku v místě horní hrany kostek držáku. Dále jsem spojil hrany nosníků v dříve 
zmiňovaném místě. Výsledek je zobrazen na Obr. 57. Je zde vidět určité zlepšení průběhu 
napětí, ale výsledek není tak zásadní, jak jsem předpokládal. Jedná se spíše o nepatrnou 
změnu. Snížení napětí lze dosáhnout například rozšířením hranolu, tím se zvětší délka svaru a 
pravděpodobně by došlo k požadovanému snížení napětí v jeho okolí.   

 

Obr. 56 Držák horních ramen, původní model 

 

Obr. 57 Držák horních ramen, upravený model 
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Na Obr. 58 je zobrazena vnitřní stěna podélníku. Hranoly držáku jsou zavařeny k podélníku 
přes otvory děrových svarů, jak lze vidět na Obr. 15. Takto byl i model vytvořen. Při zatížení 
tohoto modelu ale nedochází k opření hranolu o vnitřní stěnu podélníku jako v reálném 
případě. Hranol se opírá jen o malou plochu svaru, která je poddajná a většinu zatížení přenáší 
vnější stěna podélníku. Výsledkem je vysoké zkreslení výsledků. Řešením by bylo použití 
kontaktu, ale v tomto případě by jich bylo osm, což poměrně hodně. Rozhodl jsem se hranol 
držáku protáhnout až ke střednicové ploše podélníku a plochy spojit funkcí glue. Touto 
úpravou se již zatížení přenáší na přední i zadní stěnu podélníku podobně jako v realitě. 
Řešení má i nevýhody. Průběh napětí zobrazený na Obr. 58 neodpovídá realitě. Samozřejmě 
nelze určit napětí ve svaru, svar zde modelován není. 

 

Obr. 58 Upravená vnitřní stěna podélníku 

5.4 ÚCHYT DOLNÍCH RAMEN 
Napětí u samotných úchytů dolních ramen není příliš vysoké. Při brzdění je ale poměrně 
hodně zatěžována příčka spojující most s bočnicemi. Tato příčka zachycuje především svislé 
síly, které vznikají natáčením spodního ramene při brzdění. Její svislá část byla navržena 
z plechu tloušťky 6 mm, tedy stejně jako většina mostu nápravy. Tloušťku této části jsem 
zvětšil na 8 mm, došlo zde k mírnému zlepšení rozložení napětí.   
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Obr. 59 Rozložení napětí na spodním držáku a příčce tloušťky 8 mm 

 

Obr. 60 Rozložení napětí na příčce tloušťky 6 mm, měřítko stejné jako v předchozím 

 

5.5 ÚCHYT POMOCNÝCH PÁK ŘÍZENÍ 
Úchyty pomocných pák řízení byly zatěžovány dvěma stavy uvedenými v kap. 4.3. Momenty 
je třeba zadávat v N·mm. Nejvíce je namáhán levý držák při odporu proti otáčení na pravém 
kole. Maximální napětí je oproti mezi kluzu materiálu v pořádku, nejsou zde žádná významná 
extrémní místní namáhání. 



BRNO 2012 

 

51 
 

ANALÝZA NAPJATOSTI R ÁMU 

 

Obr. 61 Napětí na držácích předlohových pák, odpor proti pohybu na pravém kole 

 

Obr. 63 Zatížení na držácích předlohových pák, odpor proti pohybu na pravém kole 

 

Obr. 64 Zatížení na držáku předlohové páky 

  

Obr. 62 Zatížení na držáku předlohové páky, 
odpor proti pohybu na levém kole 
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5.6 DALŠÍ ČÁSTI 
Na most nápravy navazuje podélník, který je u původního řešení vytvořen z plechu 3 mm. 
U navrženého rámu je při brzdění nadměrně zatěžován. Pravděpodobně by došlo k jeho 
plastické deformaci. Zvětšil jsem jeho tloušťku na 5 mm, došlo ke snížení napětí. Nosník je 
zeslaben otvory pro kabeláž. Případné posunutí otvorů blíže k zadní části by zřejmě také 
pomohlo ke snížení maximálního napětí. 

  

Obr. 66 Nosník tloušťky 5 mm 

5.7 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 
V této kapitole byla řešena analýza napjatosti navržené podvozkové části rámu. Maximální 
napětí na hlavních funkčních částech nedosahuje meze kluzu. Samozřejmě jsou zde místní 
extrémní napětí, která mez kluzu přesahují. Lze předpokládat, že v daných místech 
extrémního napětí dojde ke zplastizování materiálu. Napětí se rozloží do větší plochy, čímž 
jeho hodnota poklesne a další plastické deformace nenastanou. Toto zplastizování řeší 
nelineární úloha, kde lze zadat deformační charakteristiky materiálu. 

Zjištěné napětí v místech svarů není reálnou hodnotou. Tvar svaru zde není zohledněn, jedná 
se pouze o spojení materiálu v určitém místě. Navíc svar se nechová izotropně a jeho pevnost 
bývá vyšší, než je základní pevnost materiálu. Proti tomu stojí fakt, že v okolí svaru většinou 
v důsledku rychlého ochlazení hrubne struktura a materiál se stává křehčím. 

Obr. 65 Nosník tloušťky 3 mm 
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6 KINEMATIKA ŘÍDÍCÍHO ÚSTROJÍ 
6.1 KONTROLA KINEMATIKY ŘÍZENÍ 
Z hlediska opotřebení i jízdních vlastností je vhodné, aby se kola za jízdy odvalovala bez 
smýkání. Při jízdě po rovné přímé vozovce je tento požadavek splněn. Při jízdě zatáčkou je 
pro splnění tohoto požadavku nutné, aby se každé kolo odvalovalo po kružnici s jiným 
poloměrem. Aby bylo toto splněno, mají se osy rotace předních kol setkat na prodloužené ose 
zadní nápravy. Toto se nazývá Ackermannova geometrie řízení. [17] 


��� � 
��� �
��

�
 

 

 

Obr. 67 Ackermannova geometrie řízení [17] 

Jak je vidět z obrázku, vhodné je větší natočení vnitřního kola a menší natočení vnějšího kola. 
Různé natočení kol do zatáčky zprostředkovává vhodně navržená poloha pák řízení 
tzv. lichoběžník řízení. Jsou známy i případy, kdy je větší úhel natočení vnějšího kola, ale 
jedná se spíše o sportovní vozidla. Ackermannova geometrie platí pouze při nižších 
rychlostech. Při vyšších rychlostech vznikají na kolech vlivem odstředivých sil směrové 
úchylky, které skutečný střed otáčení posouvají jinam. [17] 

Kinematiku řídícího mechanismu jsem změřil v programu Autodesk Inventor, ve kterém je 
celý model vytvořen. Toto řešení se nabízí, protože model nápravy je vytvořen jako pohyblivý 
kvůli návrhu podběhu apod. Měření bylo provedeno po pěti stupních natočení vnitřního kola. 
Dříve použitý program Adams lze samozřejmě použít i v tomto případě.  

V následujících výpočtech je uváděn rozvor průměrného autobusu. Jedná se o aritmetický 
průměr rozvorů autobusů uvedených v Tab. 1. Do průměru není zařazen autobus SOR, který 
se konstrukci vymyká.  
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Zadáno:   

Rozvor �� � 5690 ��  

Rozvor průměrného autobusu ��� � 5937 ��  

Vzdálenost průsečíků rejdových čepů s vozovkou �� � 2047 ��  

   

Natočení vnějšího kola �  

Natočení vnitřního kola �  

   

Teoretické natočení vnějšího kola   

�� �  !
�"
1

��
��

$ 1
�"�

 
 (74)  

��� �  !
�"
1

��
���

$ 1
�"�

 
 (75)  

Odchylka natočení vnějšího kola  

∆� � �� � �  

∆�� � ��� � �  

 

      Tab. 8 Přehled natočení kol s odchylkami od ideálního stavu  

β2 β'1 β1 Δβ1 β'1P Δβ1P 

5 4,85 4,8 0,05 4,85 0,05 

10 9,41 9,22 0,19 9,44 0,22 

15 13,73 13,27 0,46 13,78 0,51 

20 17,84 17,04 0,80 17,92 0,88 

25 21,76 20,68 1,08 21,89 1,21 

30 25,54 24,15 1,39 25,71 1,56 

35 29,21 27,59 1,62 29,42 1,83 

40 32,79 31,09 1,70 33,06 1,97 

45 36,32 34,77 1,55 36,63 1,86 

50 39,82 38,89 0,93 40,19 1,30 

53 41,91 41,85 0,06 42,32 0,47 

56 44,02 45,63 -1,61 44,45 -1,18 
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Obr. 68 Křivka chyb 

Na Obr. 68 je zobrazená tzv. křivka chyb. Jedná se o graf odchylky natočení kola od ideálního 
stavu v závislosti na natočení druhého kola. Dle [22] je vhodné, aby byla největší odchylka 
1,5˚. Jak je vidět z grafu i tabulek u rozvoru řešeného autobusu NS 12 je maximální odchylka 
přibližně 1,7˚. U průměrného rozvoru je maximální odchylka 2˚. Průběh křivky chyb lze 
upravit změnou délky, nebo polohy předlohových pák. Při použití této nápravy mají 
konkurenční autobusy horší průběh křivky chyb. To je pro mě postačující údaj a úpravy 
mechanismu řízení nejsou nutné. 

6.2 URČENÍ POLOMĚRU OTÁČENÍ  
S natočením kol souvisí i poloměr otáčení, který je důležitý nejen z hlediska 
manévrovatelnosti v provozu, ale i z hlediska schvalování vozidla do provozu. Dle [23] musí 
být motorové vozidlo schopné projet dráhu danou dvěma soustřednými kružnicemi. Průměr 
jedné kružnice je 12,5 m, průměr druhé je 5,3 m. Je zde další požadavek. Pokud vozidlo 
z přímého směru najíždí na zmíněný průměr 12,5 m, pak nesmí žádná jeho část vybočit vně 
původní rovinu boku o více než 0,6 m.  

Při grafickém určení poměrů otáčení jsem vynesl průsečíky os rejdových čepů do roviny 
vozovky. Poté vynesl natočení každého kola a k němu kolmici. V ideálním případě dojde 
k protnutí kolmic v ose zadní nápravy, jak je zmíněno v předchozí části. Nepřesnost natočení 
řešená v 6.1 způsobuje posunutí průsečíku mimo zadní nápravu. Střed otáčení je umístěn 
doprostřed mezi průsečíky kolmic a osy zadní nápravy. K výsledné kružnici je třeba ještě 
přičíst vzdálenost průsečíku rejdového čepu v rovině vozovky a boku kola. Tím získáváme 
stopový poloměr otáčení.  

Obrysový poloměr je vzdálenost od středu otáčení k nejvzdálenější části autobusu. Vnitřní 
poloměr otáčení je vzdálenost od středu otáčení k nejbližší části autobusu. V levé zatáčce 
oproti pravé má náprava SOR mírně nižší hodnotu rejdu, je tedy větší poloměr otáčení. 
Náprava firmy ZF je symetrická, maximální vychýlení kol je na obě strany stejné. Vychýlení 
zadní části při zatáčení se určí pomocí kružnice vedené vnějším zadním rohem autobusu. Je 
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zobrazován průjezd pravou zatáčkou. Vychýlení zadní části nelze porovnávat, protože 
současné řešení nedosahuje tak malého poloměru otáčení. Na prvním obrázku je zobrazen 
průjezd zatáčkou o poloměru 12,5 m stanovený normou. Jak je vidět, navržené řešení tyto 
požadavky splňuje. 

 

Obr. 69 Plnění předpisu EHK 107 

 

Obr. 70 Nejmenší poloměr otáčení 

V Tab. 9 jsou uvedeny poloměry otáčení. Jsou uvedeny parametry autobusu C 12. Nepodařilo 
se mi sehnat přímo parametry typu NB 12. Typ C 12 v porovnání s NB 12 používá přibližně 
stejnou nápravu a jeho rozměry jsou téměř stejné. Tedy ani parametry uvedené v tabulce se 
v podstatě nebudou lišit.   
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   Tab. 9 Souhrn nejmenších poloměrů otáčení 

Autobus C 12 NS 12 

Poloměr otáčení [mm] 
stopový 9628 8196 
obrysový 1109 10163 
vnitřní 4774 3375 

Vychýlení zadní části [mm] 605 839 
 

Přední náprava konstrukce SOR má oproti přední nápravě firmy ZF podstatně menší natočení 
kol. Větší natočení kol ve spojení s nižší hodnotou rozvoru způsobuje podstatné snížení 
prostoru potřebného pro otočení vozidla. Je zde uvedeno i vychýlení zadní části, které se 
zvětšilo. Je to očekávaná vlastnost. Při zachování zadní části a při menším poloměru otáčení 
logicky musí dojít k většímu vychýlení zadní části vozidla.  
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7 NÁVRH ROZMÍSTĚNÍ INTERIÉRU AUTOBUSU  
Již při návrhu struktury rámu bylo nutné počítat s budoucím uspořádáním sedaček. Mým 
úkolem bylo navržení uspořádání interiéru přední části vozidla. Došlo ale ke změně počtu 
dveří mezi nápravami ze dvou na jedny, z toho důvodu nutné navrhnout uspořádání také 
střední části vozidla. Stanovil jsem si za cíl zachovat sedadlo u prvních dveří, přestože to 
sebou přináší jisté nevýhody. Především je to omezená konstrukce nosníku pérování, vysoký 
nástupní schůdek k tomuto sedadlu a velký přední převis vozu. Rozměry prostoru pro 
cestující jsou stanoveny předpisem EHK 107. Například maximální výška nástupního schodu 
k sedačce činí 350 mm. Toto je poměrně vysoká hodnota, které jsem se snažil vyhnout. Ve 
výsledku je výška nástupního schůdku k první sedačce cca 330 mm. Ostatní schůdky v přední 
části jsou nižší. Dalším cílem práce bylo zachování pracoviště řidiče, v této části proto 
nedošlo k žádným změnám, což je vhodné zejména při unifikaci dílů. 

7.1 VERZE A 
Verze A je navržena s důrazem na maximální uličku, z toho důvodu musí být v přední části 
použita jednosedadla. Na první čtveřici míst lze použít i široká jednosedadla. Na tento typ si 
v nouzi sednou i dvě osoby, nicméně normou to povolené není a v pozdějších výpočtech se 
s tím nepočítá. Šířka uličky mezi předními koly je cca 880 mm, přičemž rozměr mezi oky 
horních ramen nápravy je 966 mm. Naproti prostředním dveřím je umístěn prostor pro 
invalidní vozík, tedy přesun vozíčkáře na stanovené místo je bezproblémový. Nástup 
vozíčkáře je umožněn nájezdem na vyklápěcí desku umístěnou v podlaze, stejně jak je tomu u 
vyráběného vozu. Rozměry opěradla pro dozadu orientovaný invalidní vozík jsou opět 
stanoveny předpisem EHK 107. Toto opěradlo je poměrně široké a tak mírně narušuje širokou 
uličku v přední části autobusu. Sedadla nad předními koly nejsou přisunuté až k sobě, tím 
není ideálně využita podlahová plocha. Naopak výhodou tohoto řešení je umístění sedadla 
níže a tedy i nižší hodnota výšky nástupního schůdku. Protože došlo k prodloužení předního 
převisu, tak je zde velký prostor před sedačkou umístěnou za řidičem. Je zde 21 
plnohodnotných a 7 sklopných sedadel.  

 

Obr. 71 Vnitřní uspořádání verze A 
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7.2 VERZE B 
Verze B je navržena s důrazem na vyšší obsaditelnost sedícími osobami, v takovémto 
uspořádání je autobus srovnatelný se současným řešením. Je zde 26 plnohodnotných sedadel a 
7 sklopných. Jediné jednosedadlo je u prvních dvěří, v případě potřeby lze použít 
dvousedadlo. Šířka uličky je přibližně 500 mm, tedy stejně jako u původního autobusu. 
Uspořádání střední části je stejné jako v předchozím případě. 

 

Obr. 72 Vnitřní uspořádání verze B 

7.3 VERZE C 
Verze C částečně vychází z obou předchozích řešení. Levá část je osazena dvousedadly a 
pravá jednosedadly. Tímto řešením dostáváme uličku širokou 690 mm. Je zde je 24 
plnohodnotných sedadel a 7 sklopných. 

 

Obr. 73 Vnitřní uspořádání verze C 

  
 



BRNO 2012 

 

60 
 

KONTROLA ZATÍŽENÍ VO ZIDLA 

8 KONTROLA ZATÍŽENÍ VOZIDLA  
8.1 ZATÍŽENÍ NÁPRAV AUTOBUSU  
Nejdříve je nutné stanovit zatížení náprav navrženého autobusu v provozním stavu. Výpočet 
není náročný z matematického hlediska, ale je zde použito více přibližných údajů, tedy i 
přesnost výsledku klesá. Prvním krokem je přepočítání zatížení náprav na délku 12 m. 
Původní autobus NB 12 má délku 12 180 mm, navržený NS 12 má délku 12 000 mm. 
Udávaná hmotnost příslušenství je hmotnost motoru, předovky, náprav, chladičů… Tedy 
hmotnost příslušenství se zkrácením autobusu nemění, po jejím odečtení získáváme hmotnost 
skeletu, kterou lze modifikovat poměrem délek autobusů. Zkrácení vozu uvažuji v těžišti, 
proto se rozložení zatížení náprav nemění. Většinu údajů, které jsou uvedené v této kapitole, 
jsem čerpal z interní firemní databáze.  

Zadáno:  

Zatížení přední nápravy �&'� � 3000 (" 

Zatížení zadní nápravy �)'� � 7300 (" 

Hmotnost příslušenství �&ří,- � 3200 (" 

Délka NB 12 �'� � 12 180 �� 

Délka NS 12 �'/ � 12 000 �� 

  

Pohotovostní hmotnost 12 m autobusu  

���� �
�'/ · 1�&'� $ �)'/ � �&ří,-2

�'�
$ �&ří,-

� 10 195 (" 

(76)  

Zatížení přední nápravy 12 m autobusu  

�&� �
�&'�

�&'� $ �)'�
���� � 2 969 (" (77)  

V dalším kroku jsem se rozhodl vypočítat souřadnice těžiště autobusu s posunutou přední 
nápravou. Je třeba odečíst hmotnost nápravy a jejího kompletního uchycení, přičíst hmotnost 
nápravy ZF a jejího okolí. Vše samozřejmě s ohledem na rozdílnou polohu těžiště. Těžiště 
každé nápravy a jejího uchycení jsem uvažoval v ose PN.  

Zadáno:   

Hmotnost nápravy SOR s okolními příčkami apod. �3/4� � 718 ("  

Hmotnost nápravy ZF s okolními příčkami apod. �356 � 943 ("  

Rozvor SOR 12 m ��� � 6000 ��  

Rozvor NS 12 �� � 5690 ��  
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Vzdálenost těžiště vozidla od zadní nápravy   

���7 �
8�&� � �/4�9��� $ �356 · ��

���� $ �356 � �3/4�
 

 (78)  

���7 �
12 969 � 71826 000 $ 943 · 5 690 

10 195 $ 943 � 718
� 1 811�� 

(79)  

Hmotnost autobusu v prvním výpočtu   

��� � ���� � �3/4� $ �356 � 10 420 ("  (80)  

Zatížení přední nápravy autobusu v prvním výpočtu  

��& �
��� · ���7

��
� 3 316 (" 

 (81)  

Dostáváme polohu těžiště upraveného vozu s vloženou jinou PN, ale stále jsou použity čtvery 
dveře. Také chybí hmotnost podlahy v místě, kde byla dřív umístěná náprava, naopak tato 
hmotnost přebývá tam, kde je náprava umístěná nyní. Poloha těžiště středních dveří je 
uprostřed rozvoru. Poloha těžiště obou původních středních dveří byla také uprostřed rozvoru, 
stačí tedy v tomto místě odečíst jeden rozdíl hmotnosti dveří a boční stěny. Rozdíl hmotnosti 
dveří a boční stěny je rozdíl celkové hmotnosti dveří vůči hmotnosti boční stěny, která by tyto 
dveře nahrazovala. 

Zadáno:   

Hmotnost chybějícího podvozkového rámu ��� � 23,5 ("  

Rozdíl hmotnosti dveří a boční stěny  ∆�� � 55 ("  

Rozdíl hmotnosti 860 mm a 1 200 mm dveří ∆�	 � 10 ("  

Délka úseku s přední nápravou ��' � 1 200 ��  

Poloha předních dveří od ZN ��	 � 7 350 ��  

Délka chybějící části rámu   

��; � ��� � �� � 310 ��  (82)  

Poloha těžiště chybějící části rámu   

���; � ��� $
��'

2
�

��;

2
� 6445�� 

 (83)  

Poloha těžiště přebývající části rámu   

���� � �� �
��'

2
$

��;

2
� 5245 �� 

 (84)  
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Vzdálenost těžiště vozidla od zadní nápravy ve druhém výpočtu  

����7 �
��& · �� � ∆�� · ��

2 $ ∆�	 · ��	 $ ��� · ���; � ��� · ����

��� � ∆�� $ ∆�	 $ ��� � ���
 

(85)  

����7 �
3 316 · 5 690 � 55 · 5 690

2 $ 10 · 7 350 $ 23,5 · 6 445 � 23,5 · 5 245

10 420 � 55 $ 10 � 23,5 $ 23,5
 

(86)  

����7 �1 813 mm (87)  

Hmotnost autobusu ve druhém výpočtu  

���� � ��� � ∆�� $ ∆�	 $ ��� � ��� � 10 375 (" (88)  

Zatížení přední nápravy autobusu ve druhém výpočtu  

���& �
���� · ����7

��
� 3 306 (" 

(89)  

V posledním výpočtu je třeba zohlednit úbytek hmotnosti sedadel. Výsledkem bude tedy 
hmotnost autobusu o délce 12 m se zastavěnou přední nápravou ZF. Přední a střední část 
interiéru bude bez sedaček a v každé verzi se musí jejich hmotnost přičíst. Je zde uveden 
„Moment od úbytku předních sedadel“, aby byl v jednotkách SI, musí se násobit tíhovým 
zrychlením. V následujícím kroku bych jej ale znovu tíhovým zrychlením musel dělit, proto 
volím nestandardní jednotku kg·m. Pro lepší pochopení lze sledovat uspořádání interiéru na 
Obr. 1. Všechny tři uvedené výpočty by bylo možné shrnout do jednoho, ale srozumitelnost 
myšlenky by byla ještě nižší, než v tomto případě. 

Zadáno:   

Hmotnost jednoho běžného sedadla ��/ � 7,6 kg  

Hmotnost širšího jednosedadla �Š= � 10,7 ("  

Hmotnost sklápěcího sedadla �// � 10,3 ("  

Vzdálenost těžiště 1. řady sedadel od ZN �/� � 6 155 ��  

Vzdálenost těžiště 2. řady sedadel od ZN �/� � 5 594 ��  

Vzdálenost těžiště 3. řady sedadel od ZN �/> � 4 434 ��  

Vzdálenost těžiště 4. řady sedadel od ZN �/? � 2 994 ��  

Vzdálenost těžiště 5. řady sedadel od ZN �/@ � 2 436 ��  

Vzdálenost těžiště 6. řady sedadel od ZN �/A � 952 ��  

Moment od úbytku běžných sedadel, odlehčuje PN   



BRNO 2012 

 

63 
 

KONTROLA ZATÍŽENÍ VO ZIDLA 

B�/ � ��/ · 12 · �/� $ 4 · �/� $ 2 · �/> $ 2 · �/?2 � 376,5 (" · � (90)  

Moment od úbytku sklápěcích sedadel, odlehčuje PN   

B// � �// · 13 · �/@ $ 2 · �/A2 � 94,9 (" · � (91)  

Moment od úbytku širšího jednosedadla, odlehčuje PN   

BŠ= � �Š= · �/� � 65,9 (" · � (92)  

Hmotnost autobusu  

�� � ���� � 10 · ��/ � 1 · �Š= � 5 · �// � 10 237 (" (93)  

Vzdálenost těžiště vozidla od zadní nápravy  

��7 �
���& · �� � B�/ � B// � BŠ=

��
� 1 786 �� 

(94)  

Zatížení přední nápravy autobusu   

�& �
�� · ��7

��
� 3 213 (" 

 (95)  

Zatížení zadní nápravy autobusu   

�) � �� � �& � 7 024 ("  (96)  

 

8.2 METODIKA VÝPOČTU PRO RŮZNÉ OBSAZENÍ 
Metodika výpočtu se opět řídí předpisem EHK 107. Zjednodušeně popíši postup při 
homologaci vozidla. Nejdříve je nutné zjistit zatížení náprav vozidla v pohotovostním stavu. 
Pohotovostním stavem se rozumí nenaložené vozidlo včetně chladiva, maziv, 90% paliva, 
náhradního kola a řidiče (75 kg) [26]. Toto zatížení jsme spočítali v předchozím kroku, je 
nutné pouze započítat sedačky v přední části. 

Městský nízkopodlažní autobus je uvažován jako vozidlo třídy I. V literatuře [23] uvedeno: 
“„T řída I“ – vozidla zkonstruovaná s prostory pro stojící cestující a umožňující častý pohyb 
cestujících.“ U vozidla třídy I. je uvažována hmotnost jednoho cestujícího 68 kg. U ostatních 
je to 72 kg včetně 3 kg příručního zavazadla. Následně je nutné provést výpočet zatížení pro 
každou konfiguraci vozidla zvlášť. Vypočítá se hmotnost sedících cestujících s ohledem na 
umístění každého sedadla. Poté je nutné spočítat podlahovou plochu pro stojící cestující a její 
těžiště. Na každého stojícího cestujícího dle [23] připadá 0,125 m2 prostoru. Jednoduchým 
výpočtem zjistíme hmotnost od stojících osob působící v těžišti podlahové plochy a poté ji 
dalším výpočtem rozložíme mezi obě nápravy. Dále je nutné spočítat zatížení při obsazení 
prostoru pro vozíčkáře. Jako hmotnost vozíčkáře se dle předpisu uvažuje 250 kg, je to 
poměrně vysoká hodnota. Je třeba si uvědomit, že vozík může být poháněn elektricky a jeho 
hmotnost se k 250 kg může přiblížit. Výpočet zatížení se řídí i dalšími předpisy, které zde 
nezmiňuji. Například z podlahové plochy jsou vyloučeny prostory, na které není možné 
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umístit obdélník o rozměrech 400 mm x 300 mm. Dále musí být umožněn výhled řidiče, proto 
není do podlahové plochy počítán prostor u předních dveří, jak je vidět na Obr. 74. Pro tyto 
výpočty zatížení jednotlivých variant jsem vytvořil tabulku v Excelu, která je zobrazena v 
přílohách. Je do ní nutné dosadit rozvor, zatížení náprav, polohy těžišť sedadel, podlahovou 
plochu a její těžiště, případně polohu těžiště vozíčkáře apod.  

Index únosnosti pneumatiky rozměru 275/70 R22,5 je 148 [24]. Index únosnosti 148 
odpovídá maximálnímu zatížení kola 3 150 kg [25], tedy maximální zatížení na nápravu činí 
6 300 kg. Složitější situace nastává u zadní nápravy. Jsou standardně používány pneumatiky 
435/45 R22,5, alternativně 275/70 R22,5 ve dvoumontáži. Dle [1] použití úzkoprofilových 
pneumatik šířky 435 mm snižuje spotřebu až o 3%. Bohužel tyto pneumatiky mají poměrně 
malou únosnost. V literatuře [25] str. 63 je uvedena možnost zvýšení zatížení pneumatiky 
v případě její použití při snížené rychlosti. Byla vybrána maximální rychlost 40 km/h, kdy je 
možné násobit maximální únosnost pneumatiky koeficientem 1,15. Jedná se tedy a zvýšení 
únosnosti o 15 %. Pro provoz na pozemních komunikacích je vyhláškou 341 stanovené 
zatížení jednotlivé hnané nápravy 11,5 tuny a jednotlivé nehnané 10 tun, na toto omezení se 
zmíněný koeficient nevztahuje. V Tab. 10 jsou uvedeny maximální zatížení náprav pro různé 
pneumatiky. Různá únosnost stejné pneumatiky 275/70 R22,5 na přední a zadní nápravě je 
způsobena jejím použitím ve dvoumontáži. Index únosnosti se zpravidla při použití ve 
dvoumontáži liší. Ve výpočtech, není řešeno nesymetrické zatížení mezi pravým a levým 
kolem, kontroluji pouze maximální zatížení na danou nápravu. Vyhláškou [26] je stanoveno 
maximální nesymetrické zatížení mezi pravým a levým kolem 15 %. Únosnost přední nápravy 
ZF je dle výkresu 7 500 kg. Únosnost zadní nápravy Voith BRA 132 DC80 je dle [29] 
12 000 kg, limit tedy není na straně náprav. 

 Tab. 10 Únosnosti pneumatik 

 PN ZN 

Rozměr pneu 275/70 R22,5 435/45 R22,5 275/70 R22,5 dvoumontáž 

Index Li  148 [24] 162 [24] 145 [24] 

Maximální zatížení na 
pneumatiku [kg] 3 150 4 750 2 900 

Maximální zatížení na 
nápravu [kg] 6 300 9 500 11 600 

Maximální zatížení do 
40 km/h [kg] 7 245 10 925 13 340 
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8.3 VERZE A 
Tab. 11 Základní údaje verze A s různými pneumatikami 

Pneu na 
zadní 

nápravě Vozíčkář 
Zatížení 
PN [kg] 

Zatížení 
ZN [kg] 

míst ke 
stání 

míst k 
sezení 

Využití 
podlahové 

plochy 
[%] 

celková 
kapacita 

275/70 ne 6 280 11 487 88 21 97,7 109 

275/70 ano 6 155 11 386 81 21 99 102 + 1 

435/45 ne 4 527 9 499 33 21 36,7 54 

435/45 ano 4 520 9 485 29 21 35,5 50 + 1 

435/45 s 
koficientem ne 5 770 10 909 72 21 80 93 

435/45 s 
koeficientem ano 5 746 10 911 68 21 83,1 89 + 1 

 

8.4 VERZE B 
Tab. 12 Základní údaje verze B s různými pneumatikami 

Pneu na 
zadní 

nápravě Vozíčkář 
Zatížení 
PN [kg] 

Zatížení 
ZN [kg] 

míst ke 
stání 

míst k 
sezení 

Využití 
podlahové 

plochy 
[%] 

celková 
kapacita 

275/70 ne 6 076 11 460 79 26 99,1 105 

275/70 ano 5 917 11 325 71 26 99,4 97 + 1 

435/45 ne 4 640 9 496 29 26 36,4 55 

435/45 ano 4 635 9 479 25 26 35 51 + 1 

435/45 s 
koficientem ne 5 674 10 910 65 26 81,5 91 

435/45 s 
koeficientem ano 5 638 10 924 61 26 85,4 87 + 1 
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8.5 VERZE C 
Tab. 13 Základní údaje verze C s různými pneumatikami 

Pneu na 
zadní 

nápravě Vozíčkář 
Zatížení 
PN [kg] 

Zatížení 
ZN [kg] 

míst ke 
stání 

míst k 
sezení 

Využití 
podlahové 

plochy 
[%] 

celková 
kapacita 

275/70 ne 6 168 11 485 83 24 98,8 107 

275/70 ano 6 012 11 347 75 24 99 99 + 1 

435/45 ne 4 580 9 470 30 24 35,7 54 

435/45 ano 4 604 9 491 27 24 35,7 51 + 1 

435/45 s 
koficientem ne 5 718 10 915 68 24 80,9 92 

435/45 s 
koeficientem ano 5 689 10 922 64 24 84,5 88 + 1 

 

8.6 VERZE D 
Verze osazené pneumatikami rozměru 435/45 jsou na zadní nápravě limitovány. Pro případ 
požadavku na použití pneumatik šířky 435 byla vytvořena návrhová verze D. Základní 
myšlenkou je plné využití únosnosti přední nápravy. K výchozí verzi A byly před zadní 
nápravu přidány čtyři sedačky. Úpravou by mělo dojít k posunutí těžiště podlahové plochy 
více do přední části a tedy i k výraznějšímu zatížení přední nápravy. Výsledek je zobrazen na 
Obr. 74. Při maximálním zatížení ZN 9 500 kg je kapacita 66 osob. Při použití koeficientu 
1,15 je maximální kapacita 102 osob. Pro varianty s vozíčkářem nebyl výpočet proveden. 

 

Obr. 74 Návrhové uspořádání sedaček verze D 
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8.7 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 
V podstatě ze všech zobrazených tabulek je jasně vidět, že použití širokých nízkoprofilových 
pneumatik výrazně snižuje kapacitu navrženého autobusu. Jednoznačně bych tedy na zadní 
nápravu volil dvoumontáž pneumatik 275/70 R22,5 a to i za cenu mírného zvýšení spotřeby 
paliva. Při použití zmíněného koeficientu 1,15 lze jednomontáž zatížit více, ale použití 
autobusu je pak silně omezené. Navržená varianta D částečně parametry autobusu zlepšuje, 
ale stále je zde vidět značné snížení kapacity nebo zásadní omezení použití vozu. Navržená 
varianta A (Obr. 71) nevypadá příliš dobře. Podélníky podlahy druhé řady sedaček zasahují 
nepřirozeně do prostoru. Tyto podélníky jsou však nosné, v budoucnu by bylo vhodné vyřešit 
tento nosný prvek jiným způsobem. Nicméně hlavním parametrem autobusu je kapacita a ta je 
u navrženého řešení nejvyšší z udávaných v Tab. 1. 
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ZÁVĚR 
V předchozích kapitolách je řešen komplexní návrh přední podvozkové části autobusu vhodný 
k připojení ke stávající zadní části. 

Návrh rámu byl vytvořen se snahou o nízkou hmotnost a levnou výrobu. Je zde snaha o 
použití již vyráběných dílů, proto není nijak měněno pracoviště řidiče, nebo přední čelo 
autobusu. 

Byl vytvořen model nápravy v programu Adams, do kterého byly zadány síly mezi kolem a 
vozovkou v jednotlivých jízdních stavech. Výsledkem byly síly v uchycení silentbloků ramen 
nápravy. 

Analýza napjatosti rámu byla provedena v programu Ansys. Prvotně proběhly návrhové 
informativní výpočty pro volbu konstrukčních řešení a změn. Následně byl vytvořen model 
celé přední části rámu. Jednotlivé nosníky byly modelovány v plochách. Úchyty silentbloků 
byly modelovány jako objemová tělesa. Proběhla analýza pro šest stavů. Na základě výsledků 
došlo k několika dalším změnám. Byla provedena i analýza napjatosti v místech uložení 
předlohových pák. Redukované napětí na většině součástí nedosahuje meze kluzu materiálu. 
V některých malých místech je dosažena mez kluzu, lze předpokládat částečné místní 
zplastizování materiálu a rozložení zatížení do okolí těchto míst. Je třeba počítat s tím, že se 
jedná o návrh. Na základě zjištěných hodnot lze rozhodnout o dalších konstrukčních 
modifikacích a opět provést výpočet. Bylo by vhodné provést analýzu s ohledem na únavovou 
životnost, ale ohledně provedení této analýzy s použitím metody konečných prvků mám jen 
minimální znalosti.  

V závěru práce byly provedeny tři návrhy rozmístění interiéru. Byla vypočítána kapacita 
každé verze pro různé použití zadních pneumatik a pro různé použití vozidla. Z této části 
plyne doporučení použití dvoumontáže pneumatik 275/70 R22,5. Tímto dojde k téměř 
naprostému využití únosnosti náprav.   

Parametry navrženého autobusu jsou: 

Tab. 14 Parametry autobusu 

Délka 12 000 mm 

Rozvor 5 690 mm 

Přední převis 2 780 mm 

Zadní převis 3 530 mm 

Nájezdový úhel vpředu 7˚ 

Maximální kapacita 109 osob 
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Navržený autobus má poměrně malý rozvor téměř na úrovni autobusu SOR délky 10,5 m. 
Vozidlo s malým rozvorem může mít sklon k houpání. Jedná se o nízkopodlažní vozidlo 
s nízko položeným těžištěm, tedy moment od zbrzdění způsobující houpání nebude tak velký, 
jako v případě běžného autobusu. Díky menšímu rozvoru a použití nápravy s velkým rejdem 
bylo dosaženo poloměru otáčení pouze 10 163 mm. Poměrně velký přední převis vznikl 
použitím širších předních dveří a použitím stávajícího předního čela autobusu, které nelze 
modifikovat. Navzdory většímu převisu byl zachován stávající nájezdový úhel. Kapacita 
autobusu je maximálně 109 osob, to je v porovnání s úvodní Tab. 1 nejvyšší hodnota. Další 
výhodou navrženého řešení je velká srovnatelnost s konkurencí. Autobus je srovnatelný 
v ohledu délky, rozměru kol, počtu a šířky dveří. Právě rozměr kol autobusu NB 12 může být 
kritériem pro jeho vyřazení z výběrového řízení. 

Jsou zde samozřejmě i nevýhody. Zvýšení hmotnosti je pouze o 100 kg. Tato hodnota je tak 
nízká, protože zároveň došlo ke zkrácení vozu o 180 mm. Se zvýšením hmotnosti lze 
očekávat zvýšení spotřeby paliva. Možný sklon k houpání je zmíněn výše. Další nevýhodou je 
vyšší cena nápravy firmy ZF oproti vlastní nápravě SOR. Menší počet dveří je i nevýhodou, 
protože je zde méně prostoru pro výměnu cestujících. Zřejmě poslední zásadní nevýhoda je 
nákladnost přípravy výrobních procesů a přechodu výroby. Zvážení rentability je na výrobci, 
podobný fungující autobus současně v nabídce má, tím myslím typ NB 12.        

V této práci jsem si zlepšil znalosti v práci v moderních programech konstruktéra. Především 
oceňuji zlepšení svých dovedností ohledně MKP výpočtů. Kdybych práci řešil znovu, pokusil 
bych se zjistit více informací o různých zátěžných stavech působících na vozidlo při provozu. 
Zejména je to dříve zmiňovaný přejezd nerovnosti. Pak bych zvážil namodelování nápravy 
přímo v Ansysu, tím by byla zohledněna i vlastní tuhost rámu. Původně jsem měl v plánu 
ještě vytvořit analýzu držáku tlumiče a provést kontrolu šroubových spojů. Bohužel se mi 
nepodařilo sehnat vhodnou literaturu, pomocí které bych určil zatěžující sílu držáku. 
Šroubové spoje nebyly kontrolovány z časových důvodů, ale rozměry šroubů jsou určeny 
dodanými silentbloky v ramenech. Pravděpodobně tedy není důvod, aby použité šrouby 
nevyhovovaly.    

 

 

Obr. 75 Boční pohled na modifikovaný autobus 
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Síly jsou značeny písmenem F, následuje směr působení (x, y, z). V indexu je potom označení 
bodu, ve kterém daná síla působí. Číslo v indexu označuje zatežující stav. 

Příklad: FyH2 síla působící v bodě H ve směru osy y při stavu 2 

Reakční síly jsou značeny podobně jako síly, pouze je místo písmena F použito R. 

Momenty jsou značeny podobně jako síly, jen písmenem M. 

Příklad: MxA1 moment působící v bodě A okolo osy x při stavu 1 

Reakční momenty jsou značeny podobně, pouze je M zaměněno za MR 

Vzdálenosti jsou značeny písmenem l, následuje směr vzdálenosti (x, y, z). V indexu je potom 
označení bodů, mezi kterými je daná vzdálenost měřená. Číslo v indexu označuje zatežující 
stav. 

Číslo v indexu vždy označuje zatěžující stav: 

1. statické zatížení 
2. brzdění na mezi adheze 
3. jízda na mezi převrácení 

Prozatímní hodnoty ve výpočtech, které se ještě budou měnit, jsou značeny tečkami v indexu, 
případně apostrofem. 

Ostatní zkratky a symboly 

ab [-] zbrzdění 

Fx [N] brzdná síla na kolo 

Fy [N] boční síla na vnější kolo 

FZ [N] normálová síla na jedno kolo 

g [ms-2] tíhové zrychlení 

lCH [mm] délka chybějící části rámu 

lNB [mm] délka autobusu NB 12 

lNS [mm] délka autobusu NS 12 

lPD [mm] poloha předních dveří od zadní nápravy 

lPR [mm] poloměr rejdu 

lR [mm] rozvor náprav 

lr [mm] rozchod kol 

lR2 [mm] rozvor 12 m autobusu SOR 
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lRP [mm] rozvor průměrného autobusu 

lS1 [m] vzdálenost těžiště 1. řady sedadel 

lS2 [m] vzdálenost těžiště 2. řady sedadel 

lS3 [m] vzdálenost těžiště 3. řady sedadel 

lS4 [m] vzdálenost těžiště 4. řady sedadel 

lS5 [m] vzdálenost těžiště 5. řady sedadel 

lS6 [m] vzdálenost těžiště 6. řady sedadel 

lxCH [mm] poloha těžiště chybějící části rámu v X 

lxRP [mm] poloha těžiště přebývající části rámu v X 

lxT [mm] vzdálenost těžiště vozidla od zadní nápravy 

lzT [mm] vzdálenost těžiště od vozovky 

m12C [kg] pohotovostní hmotnost 12 m autobusu 

mBS [kg] hmotnost jedné běžného sedadla 

MBS [kg·m] moment od úbytku běžných sedadel 

mC [mm] hmotnost autobusu 

mn [kg] hmotnost neodpružené hmoty kola 

mnSOR [kg] hmotnost nápravy SOR s okolními příčkami 

mnZF [kg] hmotnost nápravy ZF s okolními příčkami 

mP [kg] maximální zatížení přední nápravy 

mp1 [kg] zatížení přední nápravy 12 m autobusu 

mpNB [kg] zatížení přední nápravy autobusu NB 12 

mPR [kg] hmotnost chybějícího podvozkového rámu 

mpřísl [kg] hmotnost příslušenství 

mSS [kg] hmotnost sklápěcího sedadla 

MSS [kg·m] moment od úbytku sklápěcích sedadel 

mŠJ [kg] hmotnost širšího jednosedadla 

MŠJ [kg·m] moment od úbytku širšího jednosedadla 

mZ [N] maximální zatížení zadní nápravy 

mzNB [kg] zatížení zadní nápravy autobusu NB 12 

QC [N] celkové zatížení vozu 

Qn [N] tíha neodpružených hmot 

QP [N] normálová síla na přední nápravu 
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t0 [mm] vzdálenost průsečíků rejdových čepů s vozovkou 

β’1 [˚] teoretické natočení vnějšího kola 

β’1P [˚] teoretické natočení vnějšího kola průměrného autobusu 

β1 [˚] natočení vnějšího kola 

β2 [˚] natočení vnitřního kola 

ΔlPN [mm] délka úseku s přední nápravou 

ΔmB [kg] rozdíl hmotnosti dveří a boční stěny 

ΔmD [kg] rozdíl hmotnosti 860 mm a 1 200 mm dveří 

ΔQP [N] přitížení přední nápravy 

Δβ1 [˚] odchylka natočení vnějšího kola 

Δβ1P [˚] odchylka natočení vnějšího kola průměrného autobusu 

λ21 [-] poměr svislých zatížení kola při stavech 1 a 2 

λ31 [-] poměr svislých zatížení kola při stavech 1 a 3 

µy [-] součinitel boční přilnavosti 
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SEZNAM PŘÍLOH 
P1 návrhový výkres sestavy 

P2 analýza napjatosti rámu 

P3 analýza napjatosti rámu 

P4 analýza napjatosti rámu 

P5 analýza napjatosti rámu 

P6 ukázka výpočtu kapacity 1/2 

P7 ukázka výpočtu kapacity 2/2 

 

 

 

 

 


