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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Tato práce obsahuje teoretický přehled z oblasti motocyklových podvozků, systémů zavěšení 

kol a také informace o samotných pružinách a tlumičích. Dále se práce zabývá praktickým 

využitím multibody simulace pro testování motocyklového zavěšení a získané poznatky 

uplatňuje v sérii ukázkových přejezdových testů, vytvořených v programu MSC Adams 

View. Následuje vyhodnocení výstupů simulace společně s návrhy, jak lze v budoucnu tento 

model vylepšit. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Multibody, simulace, motocykl, odpružení, zavěšení, Adams, podvozek, tlumiče 

ABSTRACT 

This thesis consists of theoretical overview about motorcycle chassis and suspension systems 

as well as information about springs and dampers. It is also focused on practical usage of 

multibody simulation for motorcycle suspension testing which leads to the development of 

series of virtual riding tests built within MSC Adams View software environment. Then the 

results are further discussed together with suggestions for future improvement of this model. 
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Multibody, simulation, motorcycle, suspension, Adams, chassis, dampers 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Jízda na motocyklu je v dnešní době nejen víkendovým koníčkem, ale pro mnohé také 

preferovaným každodenním způsobem dopravy, ať už kvůli příznivějším provozním 

nákladům vůči automobilu, praktičnosti při objíždění dopravních komplikací nebo prostému 

požitku z jízdy. Přestože většinu motorkářů nejvíce zaujmou výkonové parametry motoru, je 

důležité mít na paměti, že jízda na motorce je především o rovnováze na dvou kolech 

a schopnosti udržet stroj na silnici. Pro jízdní vlastnosti je přitom podvozek mnohem 

důležitější než několik koní výkonu navíc. Nezkušeného jezdce pak může v nevhodný 

moment překvapit, že motocykl reaguje na zatížení, či opotřebení pneumatik a tlumičů 

mnohem citlivěji než automobil. 

Moderní technologie umožňují přesné měření a nastavení mnoha jízdních parametrů, svou roli 

při nastavení vozidla však vždy hraje i subjektivní pocit řidiče, jehož podněty jsou mnohdy 

nenahraditelné a často odlišují špičkového řidiče od těch průměrných. Tato práce se konkrétně 

zaměřuje na jednostopá vozidla vhodná do terénu, pro něž je spolehlivé tlumení a odpružení 

rázů způsobených nerovnostmi na členitém povrchu zcela zásadní. Výstupem praktické části 

je zjednodušený multibody model pro simulaci přejezdu několika typů nerovností, který může 

být v budoucnu dále rozšiřován pro rozdílná nastavení podvozku, další typy přejezdových 

testů či odlišný povrch. 
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1 ROZMĚRY A GEOMETRIE MOTOCYKLU 

 

Obr. 1 Definice základních rozměrů podvozku motocyklu [1] 

Vlastnosti podvozku se odvíjejí od souhry několika specifických geometrických veličin. 

Nejdůležitější parametry jsou: 

ÚHEL SKLONU PŘEDNÍ VIDLICE 

Je to úhel mezi osou otáčení hlavy řídítek a rovinou vozovky. Menší úhel sklonu vidlice 

(přední kolo více předsunuté dopředu) má větší stabilizující účinek na přední vidlici a lépe 

eliminuje kmitání řídítek. Navíc zlepšuje vedení předního kola při přímé jízdě vyššími 

rychlostmi. Naopak zvětšováním úhlu sklonu přední vidlice se zvětšuje i sklon ke kmitání 

vidlice s řídítky. Úhel sklonu přední vidlice se udává také jako úhel mezi svislou osou kola a 

osou řízení (bývá kolem 26° až 29°) [1] 

ZÁVLEK (STOPA, PŘEDSUNUTÍ) PŘEDNÍHO KOLA 

Jedná se o vzdálenost mezi průsečíkem osy řízení se zemí a styčným bodem kola se zemí. 

Závlek je určující pro vratný moment řízení. Velký závlek vyvíjí velký vratný moment a 

stabilizační účinek, na druhou stranu způsobuje velké síly v řízení a ztěžuje ovládání stroje. 

S malým závlekem je ovladatelnost snazší, avšak stabilizační účinek je nižší. Sportovní 

silniční stroje disponují závlekem cca 90 mm, velké cruisery mohou mít až 160 mm. [2] 

ROZVOR KOL 

Základní hodnota pro celkové rozměry motocyklu, která je závislá především na vnějších 

rozměrech motoru a jeho délce v bloku s převodovkou. U motocyklů nižší třídy začíná jeho 

hodnota u 1350 mm, u čtyřdobých strojů s objemy nad 500 cm3 může přesahovat 1500 mm. 

Prodlužování rozvoru vede ke zvětšování celého stroje, tudíž ke zvyšování hmotnosti a 

vyššímu namáhání rámu. Naopak nevýhodou krátkých strojů je jejich obtížné vedení na 

přímých hrbolatých úsecích vozovky. [1] 
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TĚŽIŠTĚ 

Nízko položené těžiště a soustředění hmotnosti v jeho blízkosti podporují ovladatelnost 

motocyklu. Při použití širších pneumatik má výška těžiště vliv na naklánění motorky při 

průjezdu zatáčkou. Stroj s výše položeným těžištěm stačí do zatáčky naklánět méně, než stroj 

s těžištěm nižším. Umístění těžiště má spolu s rozvorem kol rozhodující vliv na dynamické 

zatížení kol při brzdění a akceleraci. S polohou těžiště také souvisí rozdělení zatížení mezi 

přední a zadní kolo, které se při statickém zatížení obvykle blíží poměru 50 na 50. Poměr se 

však může zásadně měnit vlivem hmotnosti jezdce, případně přítomností spolujezdce nebo 

zavazadel. [2] 
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2 STABILITA MOTOCYKLU PŘI PŘÍMÉ JÍZDĚ 
 

2.1 CHVĚNÍ ŘÍDÍTEK A KÝVÁNÍ STROJE 

Na nestabilitu jízdy mají nejzásadnější vliv dva hlavní jevy: chvění řídítek a kývání 

motocyklu okolo podélné a příčné osy. Řídítka se nejčastěji rozkmitají při rychlosti 40 - 90 

km/h a jezdec musí v takové situaci řídítka velmi pevně držet. Příčinou chvění může být volba 

nevhodné konstrukce podvozku, malý tlak v pneumatikách, případně špatné rozložení 

nákladu. Pokud je podvozek v pořádku, měl by být schopen během 2 - 3 sekund sám výkyvy 

řídítek utlumit. U výkonných silničních a sportovních strojů se někdy aplikují tlumiče řízení.   

Při vyšších rychlostech okolo 100 km/h se může začít celý stroj nebezpečně kývat kolem 

příčné a podélné osy. Výkyvy motocyklu zepředu dozadu a do stran se opakují dvakrát až 

třikrát za sekundu, přičemž se tyto kritické pohyby mohou spojit a vést až k celkové ztrátě 

stability a následnému pádu. Mezi hlavní příčiny tohoto stavu patří nesprávně seřízené 

tlumiče, nevhodné pneumatiky, netěsný tlumič odpružení, nesprávné uložení řídítek, špatně 

seřízené uložení zadní vidlice. Pokud je kývání vyvoláno nerovnostmi vozovky nebo 

chováním jezdce, mělo by se při dobrém stavu podvozku utlumit za 3 - 5 vteřin. 

Typické jednostopé vozidlo má vlastně podvozek složený ze dvou podsystémů otočných 

kolem společné osy. Do prvního podsystému patří přední vidlice s předním kolem, brzdou, 

světlometem a řídítky. Do toho druhého pak rám s motorem a převodovkou, zadní vidlice se 

zadním kolem a zadní brzdou a také sedadlo jezdce. Společnou osou je osa otočné hlavy 

řídítek, tj. osa otáčení přední vidlice. Oba podsystémy mají vlastní mechanické kmitavé 

vlastnosti a musí být schopné co nejúčinněji tlumit rychlé výkyvy. V opačném případě totiž 

může dojít k nebezpečnému podélnému rozkývání motocyklu. [1] 

 

Obr. 2 Osy, kolem nichž se může motocykl nebezpečně rozkývat [1] 
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2.2 GYROSKOPICKÝ MOMENT 

V klidu stojící motocykl nemá možnost sám sebe udržet v rovnováze, aniž by byl nějakým 

způsobem opřen. Jakmile se však začne pohybovat dopředu, může udržet rovnováhu již při 

nízké rychlosti. Při velmi malých rychlostech, kdy se ještě neprojevují gyroskopické 

momenty, závisí rovnováha především na umění jezdce, na geometrii podvozku, poloze 

těžiště a hmotnosti vozidla. Při vyšších rychlostech je rovnováha stále více udržována 

gyroskopickými účinky kol. Gyroskop má velmi vysokou osovou stabilitu, tzn. silnou 

tendenci zachovat si polohu své roviny rotace v prostoru. V praxi se to projeví tak, že není 

problém rotujícím kolem pohybovat ve směru své osy, avšak při snaze naklopit jej do určitého 

směru začne klást odpor. Stroj je tímto působením držen zpříma a v přímém směru. [1] 

Pro gyroskopický moment vzhledem k podélné ose x platí 

𝑀𝐺𝑥 = 𝐽 ∙ 𝜔𝑦 ∙ 𝜔𝑧 (1)  

kde J je hmotnostní moment setrvačnosti kola vzhledem k ose otáčení, ωy je úhlová rychlost 

otáčení kola a ωz je úhlová rychlost natáčení kola kolem svislé osy z. Gyroskopický moment 

způsobuje naklápění kolem osy x. Smysl jeho působení je takový, že natočí-li se řídítka vlevo, 

gyroskopický moment se snaží naklopit stroj vpravo. Klopí-li se stroj vlevo, jsou 

gyroskopickým momentem řídítka natáčena také doleva. Pro úhlovou rychlost otáčení kola o 

poloměru r a dopředné rychlosti v platí vztah [1] 

𝜔𝑦 =
𝑣

𝑟
 (2)  

 

Obr. 3 Rotační pohyby jedoucího kola [1] 

Jestliže se motocykl na vozovce naklopí ve směru jízdy doprava, je to možno chápat jako 

natáčení předního kola kolem osy x v jeho bodu styku s vozovkou. Osa x je potom pro 

gyroskopický systém předního kola osou poruchy vynuceného pohybu. Kolo se pak v reakci 

na rušivý impuls natočí o určitý úhel řízení doprava. Pro první fázi pohybu tedy platí: Boční 

klopení motocyklu doprava má za následek natočení řízeného kola rovněž doprava. Nyní však 

úhel řízení působí jako rušivá veličina pro gyroskopický pohyb, neboť vnucuje přednímu kolu 

úhel řízení (nehraje roli, že tento pohyb byl vynucen samotným systémem). V reakci na 

natočení kola vznikne klopení předního kola na vozovce kolem osy x doleva. Celý motocykl 

se tím začne napřimovat. Pro druhou fázi reakce tedy platí: Natočení řízeného kola doprava 

má za následek boční naklopení motocyklu doleva. [1] 

 



BRNO 2019 

 

 

 

  16 
 

STABILITA MOTOCYKLU PŘI PŘÍMÉ JÍZDĚ 

 
2.3 ÚČINEK ZÁVLEKU KOLA 

Značný vliv na stabilitu motocyklu má rovněž závlek řízení. Ten vznikne na předním kole, 

když se neshoduje poloha bodu styku kola s vozovkou s bodem, kde vozovku protíná 

prodloužená šikmá osa řízení. Z toho plyne, že závlek je tím větší, čím je plošší osa přední 

vidlice. 

 

Obr. 4 Velké délky závleku dosahují např. motocykly typu easy rider 

 s extrémně plochou osou přední vidlice [3] 

 

Stabilizující účinek závleku znázorňuje Obr. 5. Když se přední kolo natáčí z přímého směru o 

úhel řízení δ, posune se bod styku kola s vozovkou. Následkem šikmé polohy osy řízení se 

natáčí kolo po zakřivené dráze a postaví se šikmo (odklon kola). Toto je zanedbáno stejně 

jako mírná změna polohy těžiště motocyklu. Skutečné postavení kola při natočení lze 

reprodukovat na motocyklu, který stojí na stojanu. Kruhový pohyb natáčení kola o úhel δ je 

možno nahradit přímkou a poté pro malé úhly plyne vztah: 

𝑎 = 𝑛 ∙ 𝑡𝑔 𝛿 (3)  

Podélné síly Fx, které působí proti směru jízdy (brzdná síla, valivý odpor) pak společně 

s ramenem a způsobují vratný moment: 

𝑀𝑉 = 𝐹𝑥 ∙ 𝑎 (4)  

Tento vratný moment natáčí přední kolo kolem osy řízení do jeho původní přímé polohy. 

Působí tím proti vychýlení kola a samočinně tak stabilizuje přímou polohu předního kola. 

S větším závlekem je rameno větší a tím se zvětšuje i vratný moment. [1] 
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Obr. 5 Stabilizující účinek závleku kola [1] 
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3 MOTOCYKLOVÝ PODVOZEK 
Historickým vzorem pro stavbu motocyklového podvozku se stalo jízdní kolo. V první 

vývojové etapě byla ponechána i šlapadla a pouze střední část rámu byla upravena pro montáž 

motoru. Později bylo kvůli přibývajícímu výkonu nutné zesilování a vyztužování rámu. 

K tomu se přidal požadavek na změnu pevné přední vidlice na odpruženou a ve druhé 

polovině minulého století se začalo rozmáhat i odpružení zadního kola. Hlavními rysy 

moderního motocyklu jsou umístění motoru uprostřed rámu, přední teleskopická a zadní 

kyvná vidlice. Výjimku tvoří skútry, jejichž středová část rámu je snížena pro snadné 

nastupování a motor je přemístěn k zadnímu kolu. [1] 

 

3.1 ČÁSTI PODVOZKU 

• Rám – nese motor a drží hlavu řízení, v zadní části je uchycena vidlice zadního kola. 

Na horní straně bývá umístěna palivová nádrž a vzadu, někdy na odděleném nosníku, 

je sedačka. 

• Odpružení – zmenšuje přenos kmitavých pohybů nápravy na rám. Zavěšení kola 

umožňuje svislý pohyb kola při pružení a přenáší síly a momenty mezi koly a rámem. 

• Řízení – pro udržování nebo změnu směru jízdy. 

• Brzdový systém – umožňuje snížit rychlost jedoucího motocyklu nebo jeho 

zastavení. 

• Kolo s pneumatikou – je spojovacím článkem mezi motocyklem a vozovkou. Kola 

nesou hmotnost vozidla, posádky a zavazadel, přenáší hnací a brzdné momenty a jsou 

i důležitým prvkem v pružící soustavě vozidla. [1] 

 

3.1.1 RÁM 

 Rám motocyklu musí zajišťovat co nejtěsnější a zároveň co nejtužší konstrukční spojení 

předního a zadního kola při co nejnižší vlastní hmotnosti. Rámem rozumíme prvek, který 

začíná hlavou řízení a končí uložením zadní vidlice. Kromě hnací soustavy musí rám pojmout 

i další díly jako je nádrž, sedlo, chladič, některé elektronické komponenty apod. V průběhu 

historického vývoje motocyklů konstruktéři navrhovali a testovali celou řadu nosných rámů, 

z nichž se některé ukázaly jako slepé vývojové větve, zatímco jiné koncepce se používají 

dodnes. Obecně je můžeme rozdělit na trubkové, lisované, lité a kombinované. [1] 

Kupříkladu trubkové rámy jsou velmi oblíbené nejen pro svoji lehkost, pevnost a tuhost (při 

správné konstrukci), ale také kvůli nízkým nákladům a technologickým požadavkům na 

výrobu. Je tedy vhodný pro kusovou či malosériovou výrobu. Rámy bývají sestaveny 

z několika kusů rovných nebo tvarovaných trubek různého průřezu, z plechových výztuh a 

závěsů a následně spojeny svařováním elektrickým obloukem nebo plamenem. Pro odstranění 

vnitřního pnutí mohou být posléze žíhány. Podle konstrukce můžeme trubkové rámy dělit na 

uzavřené a otevřené, v nichž motor nahrazuje část rámu. Populární variantou uzavřeného 

trubkového rámu je kolébkový rám, který je tvořen smyčkou z jedné trubky vybíhající horem 

od hlavy řízení přes přivařenou sestavu uložení zadní vidlice a spodem pod motorem vracející 
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se zpět do výchozího bodu. Dvojitý trubkový rám je pak tvořen dvěma smyčkami ocelových 

trubek, probíhajících stejně jako u jednoduché kolébky. [1] [2] 

Při použití motoru jako nosného prvku může být rám při zachování tuhosti výrazně lehčí, 

avšak pouze pod podmínkou uložení motoru do rámu natvrdo, bez tlumicích prvků. Motor 

pak v určitém rozsahu otáček přenáší do rámu a odtud do dalších částí motocyklu vibrace. Při 

pružném uložení v pryžových tlumicích elementech se přenos vibrací silně omezuje, avšak za 

cenu vlastního rezonančního kmitání motoru v určitých otáčkách. Pokud chceme tento jev 

eliminovat, musí být rám oproti tvrdému uložení znatelně tužší a tím pádem těžší, čímž se 

vrací problém s jeho hmotností. [2] 

U moderních sportovních motocyklů se nejčastěji setkáme s mostovým rámem z hliníkových 

profilů nebo svařovaných, ohýbaných a tažených plechů (Obr. 7) Dalším konstrukčním 

řešením, preferovaným např. značkou Ducati je příhradový rám, který je oproti tradičnímu 

trubkovému rámu náročnější na výrobu (zejména svařování mnoha menších trubek), naproti 

tomu však poskytuje skvělý poměr tuhosti ke hmotnosti a nezabírá příliš prostoru. Páteřový 

rám, který se začal dostávat do povědomí v 70. letech zase využívá jednoho hlavního prvku – 

silné trubky přivařené k hlavě řízení, pod níž je zavěšen motor a ze které rovněž vybíhá 

uchycení sestavy zadní vidlice. Názory odborníků na nejlepší uspořádání rámu se se různí, 

avšak pro běžného jezdce nehraje typ rámu významnou roli, neboť jízdní vlastnosti 

motocyklu se pro jednotlivé konstrukce významně neliší. [2] 

 

Obr. 6 Nákres trubkového rámu motocyklu Yamaha XS 650 (vlevo) a mřížového 

(mostového) rámu pro BMW K100 (vpravo) [24] [25] 
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Obr. 7 Rám motocyklu Honda CBR600RR ze svařovaných hliníkových profilů [4] 

 

Obr. 8 Příhradový rám z Ducati Monster 695 [5] 

 

3.1.2 ODPRUŽENÍ MOTOCYKLU 

Síly působící na motocykl při jízdě, ať už vyvolané akcelerací a brzděním nebo nerovnostmi 

na vozovce, se snaží motocykl rozkývat. Soustava odpružení a tlumicích prvků má za úkol 

eliminovat nežádoucí účinky těchto sil, tedy zajistit co nejdokonalejší styk kol s vozovkou a 

minimalizovat jejich odskakování od vozovky tak, aby byl motocykl bezpečně řiditelný. 

Eliminace nepříjemných vibrací a rázů zároveň zvyšuje jízdní komfort, tedy snižuje fyzickou 

náročnost jízdy a také zvyšuje životnost jednotlivých dílů. Zásadní je nalézt optimální 

rovnováhu mezi pohodlím jezdce a mírou odskakování kol. Tvrdší pérování totiž zlepšuje 

styk kol s vozovkou, ale je méně pohodlné pro jezdce a naopak. Z toho plyne, že poměr mezi 

pohodlím a jízdními vlastnostmi se bude měnit podle účelu daného stroje. [1] 

Jako odpruženou hmotu motocyklu označíme jeho rám se všemi jeho pevně připojenými díly 

a dále součásti pevně spojené s nosnými trubkami teleskopické přední vidlice (světlomet, 

řídítka, přístrojová deska). K neodpruženým hmotám se řadí díly pevně kopírující pohyby kol, 

což jsou např. brzdové třmeny a kotouče nebo kluzné trubky teleskopické vidlice. 

Detailnějšímu popisu těchto hmot se věnuje praktická část této práce. [2] 

Ideální zavěšení by se chovalo ve všech případech stejně – kola by nikdy neztratila kontakt 

s vozovkou, avšak jejich kmitavý pohyb by se nijak nepřenášel ani na rám, na němž je 

usazený jezdec, ani na řídítka, která má v rukou. O takovém podvozku bychom mohli říct, že 

má maximální přilnavost, a přitom minimální tvrdost. [6] 
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Pokud bychom chtěli znázornit odpružení v blokovém schématu (Obr. 10), pak by vozidlo 

bylo kmitavou soustavou, do níž vstupují nerovnosti na vozovce a výstupem by byly odezvy 

soustavy – např. svislé zrychlení, které je měřítkem jízdního pohodlí. Kmitáním vozidla 

vznikají dynamické síly, čímž se může měnit svislé zatížení mezi kolem a vozovkou. Tyto 

změny mohou být natolik velké, že vyústí v nulové zatížení kol, tudíž nebudou přenášeny 

žádné vodorovné (podélné i boční) síly. Dynamika mezi kolem a vozovkou tedy bude 

měřítkem jízdní bezpečnosti. Mimo nerovností na vozovce může být vozidlo buzeno ještě 

dalšími vlivy, jako je excentricita, nepravidelný tvar kol, nerovnoměrnost pneumatik, či 

nevyváženost kol a rotačních částí motorů a převodů.  [1] 

 

 

 

Obr. 10 Blokové schéma kmitavé soustavy „vozidlo“ [1] 
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Obr. 9 Ideální kompromis mezi pohodlím jezdce a ovladatelností stroje [6] 
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3.1.3 ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍHO KOLA 

Systém zavěšení předního kola musí minimalizovat přenos rázů a vibrací od tohoto kola, vést 

jej v přímém směru, avšak umožňovat bezpečné řízení. V současnosti se standardem v této 

oblasti staly teleskopické vidlice různých variant. Jiná řešení, jako jsou kyvné systémy jsou 

spíše výjimečné (např. Telelever od BMW, Yamaha GTS 1000). Horní část vidlice je tvořena 

jednoduchou trubkou, která je uložena na dvou ložiskách v hlavě řízení. Na spodním konci se 

trubka větví do dvou polovin, které v sobě ukrývají součásti tlumení a odpružení. [2] 

 

Obr. 11 Alternativní způsoby zavěšení předního kola: páková vidlice Telelever od BMW (vlevo) a 

odpružené rameno řízení modelu Yamaha GTS 1000 [2] 

Teleskopická vidlice vykazuje i několik principiálních 

nedostatků. S rostoucími rozměry motocyklu totiž roste 

i zatížení, kvůli kterému musí ve vidlici působit větší 

statické tření, tedy síla nutná k tomu, aby uvedla 

kluznou trubku do pohybu vůči nosné trubce. 

S rostoucím statickým třením však klesá citlivost na 

drobnější nerovnosti. Další problémy souvisí se 

sklonem vidlice, který mimo jiné ovlivňuje přenos 

brzdných sil a tím míru stlačování vidlice a předklánění 

motocyklu při brzdění. Velké podélné síly také vyvozují 

ve vidlici odpovídající třecí síly, v jejichž důsledku 

vznikají silné ohybové momenty. Především poslední 

zmíněný problém částečně řeší tzv. obrácené neboli 

invertní nebo také upside-down vidlice, které mají 

kluzák vsunutý do nosné trubky. Toto uspořádání má 

oproti klasické vidlici mnohem větší styčnou plochu 

nosné a kluzné trubky, což má významný vliv na 

snížení přenášených sil a tření. Větší průměr nosných 

trubek poskytuje rovněž větší pevnost. Nevýhodou 

obrácené vidlice je vyšší hmotnost. [2] 

 

Obr. 12 Základní princip teleskopické 

vidlice [1]: 1-vidlicový můstek; 

2-sloupek; 3-těsnění; 4-kluzák; 

5-slouopek řízení; 6-pružicí vidlice; 

7-tlumicí systém; 8-kluzná trubka 
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3.1.4 ZAVĚŠENÍ ZADNÍHO KOLA 

Vzhledem k tomu, že zadní kolo není řízené, bývá jeho zavěšení jednodušší než u kola 

předního. Prvky vedení kola, odpružení a tlumení lze od sebe oddělit, zatímco přední zavěšení 

musí tyto úlohy kombinovat. Standardně se vyskytují dvouramenné vidlice, méně často pak 

jednoramenné vidlice, které drží kolo jen z jedné strany, a které umožňují snadnou demontáž 

zadního kola. Jednoramenná vidlice však musí zvládat vyšší namáhání, z čehož plyne nutnost 

masivnější konstrukce. Dvouramenná vidlice drží osu kola na obou koncích. Může být 

vyrobena z oceli nebo hliníkových slitin. Dnešní dvouramenné vidlice musí splňovat vysoké 

požadavky na pevnost a tuhost, aby mohly přenášet vysoká zatížení vyvíjená moderními 

silnými motory a těžkými motocykly. často se prosazuje odpružení vidlice tvořené jedním 

centrálním tlumičem namísto klasických dvou, což vede k dalšímu nárůstu působících sil. Jiná 

specifická řešení se objevují u motocyklů s kardanovým pohonem. [2] 

 

KONVENČNÍ DVOURAMENNÁ ZADNÍ VIDLICE 

Tento typ vidlice je stále nejvíce rozšířen. Vidlice sestává ze dvou ramen, která jsou 

odpružena šikmo uchycenými tlumiči, na druhém konci ukotvených v bocích rámu. U 

motocyklů s kardanovým hřídelem může jedna vidlice sloužit jako skříň pro tento hřídel. U 

motocyklů s řetězovým pohonem je vidlice opatřena mechanismem pro posouvání zadního 

kola, kterým se seřizuje napínání hnacího řetězu. Koncovky kývačky musí být dostatečně 

tuhé, aby měl čep zadního kola ve výřezech bezpečné vedení. Nevýhodou dvouramenných 

vidlic je nedostatečná stabilita, kterou se výrobci snaží eliminovat použitím silných 

skříňových konstrukcí, což také vede k vysoké hmotnosti těchto vidlic, která se ještě dále 

zvyšuje použitím dvou tlumičů pérování. [1] 

 

KONZOLOVÁ ZADNÍ VIDLICE 

Ocelová trubková konstrukce, u které je kolo uchyceno ve dvouramenné vidlice, na jejíž horní 

části je nástavec, který je přes jediný tlumič pérování spojený s rámem. Celá konstrukce se 

pak otáčí okolo závěsu v zadní části rámu. Tlumič je přitom uložen v téměř vodorovné 

poloze. Hlavní výhodou tohoto řešení je větší propružení a eliminování odchylek ve 

stranovém nastavení díky centrálně působícímu tlumiči. Vývojově nejstarší systém s centrální 

jednotkou je Yamaha Cantilever, původně určený pro terénní motocykly. Zadní kývačka je 

příhradové trojúhelníkové konstrukce a velká pružící a tlumící jednotka je uložena pod nádrží, 

případně pod přední částí sedla. Toto provedení vidlice zajišťuje vysokou míru stability, ale 

toto uspořádání je zároveň značně prostorově náročné. [1] 
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Obr. 13 Systém Cantilever (Yamaha) [1] 

 

JEDNORAMENNÁ ZADNÍ VIDLICE 

Pro jednoramennou kyvnou vidlici je zcela zásadní dostatečná pevnost její konstrukce, aby 

mohla zachycovat všechny síly působící na zadní kolo. Většinou je odpružená klasickým 

způsobem pomocí jednoho tlumiče upevněného v zadní části rámu. Hlavní výhodou této 

vidlice je snadná montáž a demontáž zadního kola. Na první pohled se může toto provedení 

jevit nestabilně, avšak opak je pravdou, neboť je vždy minimálně stejně stabilní, jako 

odpovídající vidlice dvouramenná. [1] 

 

ZADNÍ VIDLICE S PÁKOVÝM MECHANISMEM A CENTRÁLNÍ TLUMICÍ A PRUŽÍCÍ JEDNOTKOU  

První pohnutkou pro vznik systémů s jednou centrální jednotkou byl požadavek na délku 

zdvihu kolem 200 mm, která by zajišťovala propružení zadního kola asi 300 mm. Dalším 

důvodem byla snaha o dosažení lepší progresivity odpružení. Postupem času vzniklo několik 

systémů, jejichž společným znakem je jedna svisle umístěná jednotka před zadním kolem. 

Dodnes používané mechanismy byly vyvinuty začátkem osmdesátých let a postupně se ze 

závodních motocyklů přesunuly do sériové výroby. Každý ze čtyř velkých japonských 

výrobců má svůj vlastní systém, přičemž jejich provedení se vzájemně odlišuje: 

• Honda – Pro Link 

• Kawasaki – Uni Trak 

• Yamaha – Mono Cross 

• Suzuki – Full Floater 

 

 

 

 Obr. 14 Systém Uni Trak od Kawasaki [1] 
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Obr. 15 Zavěšení Mono Cross (Yamaha) [7] 

Se zvětšujícím se propružením zadního kola se zvětšuje rychlost pohybu pístu v tlumiči, tím 

pádem se zvětšuje tlumící síla (roste odpor oleje v tlumiči). Hlavní výhodou pákových 

systémů je tedy kromě většího propružení i nárůst tlumicí síly při nárůstu pružící síly. Z toho 

plynoucím pozitivním efektem je, že se tvrdost pérování nemusí přizpůsobovat různým 

provozním podmínkám. Součásti pákového mechanismu musí snášet velká zatížení, a proto 

musí být vyrobené z velmi kvalitních materiálů. I přes pečlivé zapouzdřování a utěsňování 

komponent se mohou projevit problémy se znečišťováním pohyblivých částí. [1] 

 

3.2 PRUŽINY 

Pro motocyklové odpružení se v dnešní době používají téměř výhradně vinuté tlačné pružiny. 

Pružina působí silou závislou na velikosti její výchylky z klidové polohy a ve směru proti této 

výchylce. Základní charakteristikou pružiny je její tuhost k, která vyjadřuje závislost mezi 

silou F působící na pružinu a její pružnou deformací ∆l. Tuhost pružiny závisí na třech 

geometrických rozměrech; jedná se o průměr drátu, průměr vinutí a počet závitů na jednotku 

délky. Pro dobré nastavení zavěšení, je správný výběr tuhosti pružiny a jejího předpětí zcela 

zásadní. [6] 

𝑘 =
𝐹

∆𝑙
 

(5)  

 

3.2.1 PŘEDEPÍNÁNÍ PRUŽIN 

Předepnutí pružiny lze většinou regulovat pomocí speciálně tvarovaného otočného prstence, 

který se vlivem otáčení zvedá z původní polohy a zaklesne se do speciálně tvarované drážky. 

Otáčení je snadné, ovšem je potřeba speciální nástroj, který bývá součástí palubní výbavy 

stroje. U centrálních tlumičů se z prostorových důvodů montují za tímto účelem velké 

seřizovací matice. Regulací předepnutí pružiny v tlumiči ovlivňujeme tvrdost tlumiče a 

předcházíme jeho plnému propružení. [1] 
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Obr. 16 Tlumič odpružení s třístupňovou regulací předepnutí pružiny [1]: a) výchozí nastavení; b) 

střední předepnutí; c) maximální předepnutí 

 

3.2.2 NELINEÁRNÍ PRUŽINY 

Tlačné vinuté pružiny lze rozdělit na dvě základní 

skupiny, lineární a nelineární neboli progresivní. 

Zatímco tuhost lineární pružiny se v průběhu 

jejího stlačování nijak nemění, 

u progresivní pružiny bude její tuhost závislá na 

momentální délce stlačení. Jinak řečeno, čím více 

budeme stlačovat progresivní pružinu, tím vyšší 

bude její tuhost. Z toho plyne, že pokud zobrazíme 

průběh síly nutný ke stlačení lineární pružiny v 

grafu, pak bude mít tento průběh tvar přímky, 

zatímco u progresivní pružiny půjde o křivku. 

Progresivity lze dosáhnout různými způsoby. 

Např. nestejným stoupáním závitů pružiny, jejím 

proměnným průměrem nebo kombinací s dalším 

pružným prvkem (pryžový blok, teleskopická 

vidlice se stlačeným vzduchem). [6] 

Pro motocykly se v teleskopické přední vidlici často uplatňují lineární pružiny. Jak již bylo 

zmíněno, správné nastavení podvozku je vždy o kompromisu. Nedostatečně progresivní 

pružina bude působit příliš tvrdě na menších nerovnostech a na větší překážce může dojít 

k jejímu úplnému stlačení, oproti tomu pružiny s příliš progresivní charakteristikou mohou 

být při nižším stlačení příliš měkké a na větší překážce příliš rychle „ztuhnout“. Je nutné mít 

na paměti, že v teleskopické vidlici působí dvě pružné síly. Kromě vinuté pružiny je to také 

vzduch uvnitř vidlice, jehož průběh tuhosti je progresivní a lze ovlivnit hladinou oleje. 

Někteří odborníci proto uvádí, že kombinace lineární pružiny a stlačeného vzduchu poskytuje 

nejlepší kombinaci pro ideální progresivitu předního odpružení. Pro odpružení zadního kola 

terénních vozidel se naopak často využívají pružiny s proměnným stoupáním. [6] 

Obr. 17 Charakteristika pružiny 

[1]: 1-nelineární; 2-lineární 
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Jedním z problému progresivních pružin je ten, že průběh změny tuhosti nelze určit jinak, než 

měřením na testovací stolici a následným zobrazením v grafu. Evidentní je to na příkladu 

níže, který popisuje tři pružiny, z nichž každá má rozmezí tuhosti 0,5 – 1,0 kg/mm. Podle této 

hodnoty by se na první pohled mohlo zdát, že jsou tyto pružiny totožné. Jejich vinutí je však 

rozdílné, a proto se křivka tuhosti každé z nich láme v jiném místě grafu. Pouhé hodnoty 

počáteční a koncové tuhosti nám tedy samy o sobě neposkytují dostatek informací a při 

výběru správného odpružení je proto obvykle nutné kontaktovat výrobce, případně testovací 

středisko. [6] 
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Obr. 18 Průběh pružící síly v přední vidlici s vinutou pružinou a vzduchem [6]   
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Obr. 19 Charakteristika tří nelineárních pružin, z nichž všechny mají stejnou počáteční 

i koncovou tuhost, ale změna tuhosti každé z nich nastává při jiné délce stlačení. [6] 
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3.3 TLUMIČE 

Najede-li kolo na překážku, pružícímu systému se dodá energie, což vede k rozkmitání celé 

soustavy. Pokud by se tento pohyb nijak netlumil, stačila by teoreticky jediná překážka, aby 

motocykl začal kmitat harmonickým periodickým pohybem. Při přejezdu rovnoměrně 

rozložených nerovností by dokonce mohla být frekvence nárazů shodná s vlastní frekvencí 

odpružení a došlo by k rezonanci, při níž by kola odskakovala od terénu, případně by pérování 

pružilo až na doraz. Právě proto je účinné tlumení nezbytnou součástí zavěšení kol. [1] 

Tlumič odpružení musí plnit následující úlohy: 

1) Tlumit nárazy vznikající nerovnostmi vozovky a tyto nepřenášet na karosérii. Tím je 

zabráněno propružení až k dorazu, zavěšení kol a omezovací dorazy netrpí 

zatěžováním a je zlepšeno pohodlí cestujících. 

2) Kmitání neodpružených částí udržovat v co nejmenší možné míře, neboť jen tím je 

dosažen lepší (v ideálním případě nepřerušený) styk kol s vozovkou, který je nezbytný 

k zajištění jízdní bezpečnosti (přenos brzdných a hnacích sil, přenos bočních sil při 

zatáčení). [1] 

 

3.3.1 PRINCIP ČINNOSTI TLUMIČE 

Vozidlový tlumič je jak tlumičem nárazů, tak tlumičem kmitání, má teleskopickou konstrukci 

a roztahuje se a smršťuje podle pohybu vinutých pružin, přičemž se snaží tyto pohyby tlumit. 

Z hydrauliky je známo, že píst pohybující se v kapalině klade pohybu tím větší odpor, čím 

větší je rychlost, kterou se pohybuje. Tlumič má dvojčinný ventil, díky kterému je průřez 

průtokových otvorů větší při jeho stlačování než při roztahování. Při stlačení se pomocí pístu 

protlačuje hydraulický olej v tlumiči přes velké otvory z jedné komory do druhé. Když se 

pružina naopak roztahuje, velké otvory se uzavřou jednocestnými ventily a olej může nazpět 

protékat jen malými obtokovými otvory. Tlumič je tudíž tvrdší a bude se roztahovat se 

zpožděním (brzdí rozpínání vinuté pružiny). Pro podporu tlumicího a pružícího účinku může 

být přidávána ještě vzduchová nebo plynová náplň. Pro případ úplného stlačení bývají pružicí 

a tlumicí prvky vybaveny v obou úvratích tzv. měkkými dorazy, které mohou být hydraulické 

nebo pryžové a jsou schopné absorbovat velkou energii. [1] 

 

3.3.2 PROPRUŽENÍ 

Propružení je rozdíl mezi délkou nadoraz zmáčknutého a zcela uvolněného tlumiče, resp. 

teleskopické vidlice a udává se v milimetrech. Motocykly překonávající členitý terén 

s výraznými nervnostmi pochopitelně vyžadují větší pracovní rozsahy tlumičů než silniční 

stroje. Níže jsou uvedeny příklady propružení u motocyklů různých kategorií. 
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Tab. 1 Hodnoty maximálního propružení  

pro různé typy motocyklů [8] 

  Propružení [mm] 

  vpředu vzadu 

Sportovní motocykly 120 112 

Silniční motorky 135 120 

Terénní enduro 225 200 

Choppery 129 103 

 

 

3.3.3 KONSTRUKCE TLUMIČŮ 

 

DVOUPLÁŠŤOVÝ TLUMIČ 

Teleskopické tlumiče můžeme podle základní konstrukce dělit na jednoplášťové 

a dvouplášťové. Pracovní prostor Dvouplášťového tlumiče je naplněn kapalinou, kterou se 

tam a zpět pohybuje píst s průtokovými ventily, který je upevněn na konci pístnice. Ventily se 

kapalina protlačuje z jedné oblasti pracovního prostoru do druhé. Mezi pracovním prostorem 

a vnějším pláštěm tlumiče se nachází vyrovnávací prostor, který je kapalinou naplněn 

přibližně do poloviny své výšky a s pracovním prostorem je propojen vyrovnávacím ventilem 

ve spodní části tlumiče. Vyrovnávací prostor slouží k vyrovnávání rozdílů skutečného objemu 

pracovního prostoru, který se při zasouvání pístnice postupně zmenšuje o její objem a na 

vyrovnání rozdílů objemu tlumičové kapaliny, který je závislý na její teplotě. Přebytečná 

kapalina proudí do vyrovnávacího prostoru vyrovnávacím ventilem a při roztahování tlumiče 

zase zpět do pracovního prostoru. Pro správnou funkčnost tlumiče je nutné, aby byl pracovní 

prostor dokonale vyplněn kapalinou. Při přítomnosti vzduchu v pracovním prostoru by 

kolísala tlumící síla, což by degradovalo tlumicí účinek. Z toho plyne, že dvouplášťový tlumič 

není možné použít v libovolné poloze, neboť při jeho příliš šikmém uložení by se mohl 

vzduch z vyrovnávacího prostoru dostat vyrovnávacím ventilem až do prostoru pracovního. 

[1] 

 

JEDNOPLÁŠŤOVÝ TLUMIČ 

Místo vyrovnávacího prostoru se v tomto tlumiči nachází pružná plynová náplň s tlakem 

plynu 0,3 až 0,6 MPa, která je od tlumičové kapaliny oddělena dělicím pístem volně 

posuvným ve válci. Při zatlačování pístnice směrem dolů kapalina protéká ventily 

v pracovním pístu do prostoru and tímto pístem. Díky plynové náplni je v pracovním prostoru 

zvýšený tlak a není zde proto nebezpečí tvorby bublin. 

Jednoplášťové tlumiče mají oproti těm dvouplášťovým některé výhody: 

• Díky většímu průměru pracovního pístu při stejném vnějším průměru vznikají při jeho 

pohybu v kapalině nižší pracovní tlaky. 

• Lepší funkce při kmitavém pohybu s vyššími frekvencemi a menšími amplitudami, 

když vnitřní přetlak v kapalině zabraňuje jejímu pěnění. 
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• Lepší chlazení pracovního prostoru. 

• Necitlivost na změnu objemu kapaliny při ochlazení tlumiče v klidovém stavu. 

• Libovolná pracovní poloha (u tlumičů s dělicím pístem). 

Jako nevýhodu jednoplášťových tlumičů je nutno zmínit těsnost a životnost ucpávky pístnice 

a vodicího pouzdra. ucpávka je vystavena značnému přetlaku tlumičové kapaliny, který se ve 

statickém tlaku rovná přetlaku plynu ve vyrovnávacím prostoru (který je u dvouplášťového 

tlumiče prakticky nulový). Tím se jednak zvyšuje nebezpečí pronikání kapaliny ucpávkou, ale 

také se zvětšuje přítlak ucpávky na povrch pístnice, což zvyšuje tření a zmenšuje životnost 

ucpávky. Vodicí pouzdro je umístěno až za ucpávkou, a to má za následek jeho nedostatečné 

mazání a omezení životnosti jak tohoto pouzdra, tak pístnice. [1] 
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Obr. 21 Schéma dvouplášťového tlumiče [1] Obr. 20 Schéma jednoplášťového tlumiče [1] 
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3.3.4 CHARAKTERISTIKA TLUMIČŮ 

Aby kolo motocyklu vhodně kopírovalo terén, je zapotřebí, aby se tlumič dokázal rychle 

stlačit a tím pohltit ráz způsobený nerovností na vozovce, ale zároveň by měl bránit pružině, 

aby se se stejnou razancí znovu roztáhla. Jinak řečeno tlumicí účinek při kompresi by měl být 

menší než při zpětném roztáhnutí tlumiče. Takovéto chování tlumiče nejlépe vyjadřuje jeho 

charakteristika, která vykresluje tlumicí síly v závislosti na rychlosti, případně velikosti 

stlačení tlumiče. Pokud chceme dosáhnout realistického výsledku při simulaci zavěšení, pak 

nám právě znalost charakteristiky konkrétního tlumiče může velmi výrazně pomoci. Plocha 

uzavřená křivkami v silovém diagramu představuje množství energie rozptýlené (pohlcené) 

tlumičem. Tvar této plochy nám zase napovídá, jaká je celková charakteristika tlumiče. Ten 

může mít podobně jako pružina lineární, progresivní nebo degresivní.    

 

Obr. 22 Diagram síly generované tlumičem kmitů [9] 
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Při výběru a kalibraci tlumiče kmitů je třeba mít na paměti následující: 

• celková energie, která má být pohlcena v jednom cyklu 

• rozložení pohlcování energie do dvou fází – roztahování a stlačování tlumiče 

• úroveň nelinearity silové charakteristiky tlumiče. 

Univerzálně dodržované pravidlo říká, že ve fázi komprese by mělo být tlumení méně než 

poloviční oproti fázi roztahování. Přesné rozložení pak závisí na konkrétním typu motocyklu 

a požadované tuhosti zavěšení. Někteří jezdi preferují tuhé pružiny v kombinaci s nižším 

tlumením při kompresi, zatímco jiní naopak silnější tlumení komprese spolu s měkčím 

odpružením. Hlavní výhodou degresivního tlumiče je to, že při stejném maximálním zatížení 

zvládne rozptýlit více energie (oblast mezi křivkami je větší). Pokud zkombinujeme lineární 

tlumič kmitů s progresivní pružinou, bude celková charakteristika zavěšení rovněž 

progresivní. Při ladění zavěšení je tedy potřeba myslet na to, že charakteristika pružiny bude 

působit proti vlastnostem tlumiče. [9] 

 

Obr. 23 Silové diagramy pro tlumič s lineární,  

progresivní a degresivní charakteristikou [9]
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4 MULTIBODY MODEL ODPRUŽENÍ MOTOCYKLU 
Využití počítačových simulací při vývoji motocyklů je v dnešní době běžnou praxí, neboť 

šetří nejen čas, který by bylo nutné strávit stavbou a testováním skutečného modelu, ale také 

náklady na jeho vývoj, či na pokrytí rizik spojených s experimenty a testy. Virtuální 

multibody model může být namodelován buďto matematickým popisem jednotlivých součástí 

vozidla, anebo lze využít komerční software pro tvorbu dynamických soustav, jako je tomu 

v této práci. Je nutno zmínit, že ačkoliv je první varianta složitější a časově náročnější než 

modelování v přednastaveném prostředí, je matematický model flexibilnější v detailním 

definování složitějších prvků modelu. Při vhodné optimalizaci kódu pak bývá také méně 

náročný na výpočetní výkon. Bez matematického modelu se obvykle neobejdou simulace, 

které se detailně zaměřují na chování pneumatik vozidla nebo na síly působící při jeho 

zatáčení. [10] 

 

4.1 MULTIBODY SIMULACE 

MBD (Multibody Dynamics) simulace je účinný nástroj pro studium kinematiky a dynamiky 

pohyblivých systémů. Multibody modely mohou být složeny z 3D CAD součástí či sestav. 

V MBD softwaru jsou tyto modely rozděleny na jednotlivá tělesa, z nichž každé má svou 

charakteristickou hmotnost a těžiště. Tělesa jsou vzájemně propojeny vazbami, které omezují 

jejich relativní pohyb. Pro popis chování jednotlivých vazeb se definují jejich vlastnosti jako 

tuhost, tlumení, třecí koeficient apod. Následná analýza zkoumá, jak se mechanismy chovají 

pod vlivem působících sil při určených okrajových podmínkách. Inverzní úlohy z dynamiky 

naopak zjišťují, jaké síly je nutné vyvolat k dosažení určitě odezvy systému. Důležitá je 

rovněž pohybová analýza, neboť při vývoji a optimalizaci produktů je obvykle nutné 

porozumět, jak spolu různé pohyblivé části celku interagují, případně jak působí na své okolí. 

Součásti rozličných zařízení často generují síly, které je velmi obtížné předvídat a komplexní 

mechanické sestavy představují pro pracovníky vývoje nemalou výzvu. Moderní MBD 

software umožňuje zkoumat tuhá i pružná tělesa, kinematické sestavy, kontakty těles, 

cyklická zatížení, vibrace aj. Díky své všestrannosti se proto používá v mnoha odvětvích 

strojního průmyslu, např. v leteckém, automobilním, spotřebním nebo energetickém. [11] [12] 

 

4.1.1 MSC ADAMS 

MSC Software Corporation je americká společnost založená roku 1963, která se v současnosti 

primárně zabývá vývojem softwaru pro simulace virtuálních prototypů. Jejím hlavním 

a průlomovým produktem se stal MSC Nastran1, který byl komerčně vydán v roce 1971. 

V této práci byl model motocyklového zavěšení vytvořen i testován v prostředí softwaru MSC 

Adams (zkratka pro Automated Dynamic Analysis of Mechanical Systems), který k řešení 

úloh využívá numerické metody psané v programovacích jazycích C++ a Fortran. Konkrétně 

byla využita studentská verze MSC Adams/View z roku 2017 [11] 

                                                 
1 Software pro analýzu pevnosti a pružnosti těles metodou konečných prvků. Vyvíjen byl v šedesátých letech na 

žádost Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA). [10] 
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4.2 MODEL V PROSTŘEDÍ MSC ADAMS VIEW 

Mimo rešerši bylo hlavním cílem této práce, kterému se věnují následující kapitoly, vytvoření 

zjednodušeného multibody modelu systému tlumení a odpružení terénního motocyklu, jehož 

geometrie se bude zakládat na reálném stroji. Hlavní zjednodušení spočívá v omezení pohybu 

těžiště motocyklu jen do jedné roviny a ten se tím pádem při pohybu vpřed nenaklání na 

žádnou stranu (nezatáčí). Klíčové jsou síly působící v podélné rovině vozidla (v níž leží jak 

těžiště, tak středy obou kol), jak ve vertikálním, tak v horizontálním směru, neboť právě tyto 

síly působí na podvozek při přímé jízdě. Pro zhodnocení chování modelu byly vytvořeny tři 

rozdílné případy, při nichž motocykl překonává různé překážky na vozovce. Hlavními 

sledovanými parametry byla výchylka rámu, která indikuje pohodlí jezdce a kontakt kol 

s vozovkou, který zase určuje bezpečnou ovladatelnost stroje.  

 

4.2.1 HONDA CRF450R 

Právě tento motocykl, který je výrobcem označován jako sportovní poloprofesionální offroad, 

byl zvolen jako předloha pro virtuální model. Honda Motor Company vyrábí tento stroj od 

roku 2002 a model z roku 2017 je již pátou generací v řadě. Od svého předchůdce se liší 

hlavně upraveným designem motoru, volitelným elektrickým startérem a nahrazením 

pneumatické přední vidlice (KYB) za vidlici s vinutými pružinami (Showa). 

 
Obr. 24 Motocykl Honda CRF450R z roku 2017 [13] 

 
Obr. 25 Podvozek a motor modelu CRF450R 2017 [14] 
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Tab. 2 Technická specifikace motocyklu Honda CRF450R [15] 

Základní informace 

Model: Honda CRF450R 

Rok: 2017 

Kategorie: Cross / motocross 

Motor a převodovka 

Zdvihový objem: 449,70 ccm 

Typ motoru: Jednoválcový, čtyřtaktní, čtyřventilový 

Výkon: 38,7 kW při 9000 ot/min 

Točivý moment: 48 Nm při 7000 ot/min 

Maximální rychlost: 170 km/h 

Kompresní poměr: 13,5:1 

Vrtání x zdvih: 96,0 x 62,1 mm 

Ovládání ventilů: SOHC 

Chlazení: Kapalina 

Převodovka: 5-rychlostní 

Primární / sekundární převod: Řetěz 

Palivový systém: Vstřikování. PGM-Fi 

Podvozek 

Přední brzdy: 260 mm hydraulická kotoučová 

Zadní brzda: 240 mm hydraulická kotoučová 

Rám: Hliníkový dvoutrubkový 

Přední zavěšení: Obrácená vidlice Showa s nastavitelným 

tlumením komprese i odskoku; zdvih 305 mm 

Zadní zavěšení: Pro-Link® Showa single shock s 

nastavitelným předpětím pružiny a 

nastavitelným tlumením komprese i odskoku; 

zdvih 312 mm 

Úhel sklonu přední vidlice: 27,2° 

Závlek předního kola: 116 mm 

Přední pneumatika: Dunlop MX3S 90/100-21 

Zadní pneumatika: Dunlop MX3S 120/80-19 

Rozměry 

Pohotovostní hmotnost (včetně náplní): 110,2 kg 

Celková výška: 1 271 mm 

Celková délka: 2,191 mm 

Celková šířka: 827 mm 

Světlá výška: 330 mm 

Rozvor: 1 482 mm 

Objem nádrže: 6,43 l 

Objem oleje: 1,80 l 

Výška sedla:  953 mm  
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4.3 ZÁKLADNÍ ROZMĚRY A GEOMETRIE MODELU 

Rozměry byly převzaty z technické dokumentace, případně dostupné fotodokumentace výše 

zmíněného stroje Honda CRF450R. Zvláštností tohoto motocyklu, která se promítla i do jeho 

virtuální verze, je systém zavěšení zadního kola, označovaný jako Honda Pro-Link. Tento 

systém se v dnešní době využívá napříč všemi kategoriemi motocyklů Honda od terénních 

přes cestovní až po silniční supersporty. [16] 

 

 

 

 

 

 
Obr. 27 Systém zavěšení zadního kola  

Honda Pro-Link v zatíženém a nezatíženém stavu [17] 
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Obr. 26 Základní rozměry modelu 
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4.4 PRINCIP FUNGOVÁNÍ MODELU 

Z pohledu dynamiky je motocykl tuhé těleso, napojené na kola elastickými systémy – 

předním a zadním zavěšením. Takovéto tuhé těleso je označováno jako odpružená hmota 

(rám, motor, ovládací prvky, řidič), zatímco kola jsou hmotou neodpruženou. Motocykl je 

vymodelován jako trojrozměrný, avšak vhodnými vazbami je úloha omezená jen 

do roviny xy. Takovýto v rovině se pohybující motocykl složený ze tří těles je charakterizován 

pěti stupni volnosti. Odpružená hmota se při přímé jízdě a přejíždění překážek může 

pohybovat v horizontálním i vertikálním směru a také se v rovině natáčet. Zadní odpružené 

hmotě je povolen rotační pohyb kolem bodu ukotvení kyvné vidlice v rámu. Posledním 

stupněm volnosti je pohyb přední odpružené hmoty tam a zpět ve směru osy přední vidlice.  

[9] 

Reálný motocykl je pro zjednodušení modelován jako těleso o hmotnosti m2, zastupující rám, 

motor, sedlo a jezdce. Kola jsou nahrazena dvěma tělesy m1p a m1z. Mezi rámem a koly jsou 

pružiny o tuhostech c2 a tlumicí prvky k2. Pružící a tlumící vlastnosti kol jsou znázorněny 

dalšími pružinami a tlumiči (c1, k1). Komplexní dynamické modely mohou mít hmotnost 

jezdce vyjádřenou jako další těleso, opět připojené k rámu pružinou a tlumičem, které 

vyjadřují vlastnosti sedla. [1] 

 
Obr. 29 Dynamický model odpružení motocyklu [1] 

142 mm 

74 mm 

49 mm 

80 mm 

Obr. 28 Systém zavěšení Pro-Link v prostředí Adams 
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4.5 HLAVNÍ PRVKY MODELU 

 

 

 

4.5.1 TĚLESA (BODIES) 

1) Země (Ground) je základní prvek v prostředí Adams a jako jediný je za všech 

okolností nehybný. Vytváří se automaticky při vytvoření nového modelu. Nemá 

žádnou hmotnost a do modelu nevnáší žádné stupně volnosti. Ground part definuje 

počátek globálního souřadného systému a vytyčuje oblast v níž je možné tvořit model. 

Zároveň slouží jako reference, vůči které jsou určeny relativní rychlosti a zrychlení 

(pokud uživatel nezvolí jinak). [18] 

2) Rám motocyklu určuje polohu několika klíčových bodů a vazeb (hlava řízení, 

uchycení tlumičů, osa otáčení zadní vidlice). Je nejtěžším tělesem modelu, neboť ve 

svém těžišti (umístěném dle Obr. 26) zahrnuje jak hmotnost neodpružené hmoty 

motocyklu (85 kg), tak hmotnost jezdce (80 kg). 

3) Přední teleskopická vidlice je vymodelována jako tuhé těleso, které je s rámem 

spojeno posuvnou vazbou, čímž je pohyb tělesa omezen jen na posouvání v ose 

vidlice. Na opačném konci je rotační vazbou spojena s předním kolem 

4) Zadní kyvná vidlice je spojena s rámem a zadním kolem dvěma rotačními vazbami. 

Třetí rotační vazbou je napojená na mechanismus Pro-Link. 

5) Zadní kolo je vymodelováno jako torus o rozměrech doporučené pneumatiky. Ve 

svém středu je připojeno rotační vazbou ke kyvné vidlici. 

6) Přední kolo je řešeno obdobně jako kolo zadní. 

7) Páka systému Pro-Link je na jednom konci spojena s rámem a na druhém konci 

s hlavním členem systému. V obou případech jde o rotační vazbu. 

1 

2 3 

4 

5 6 

7 
8 

9 

Obr. 30 Jednotlivá tělesa modelu 
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8) Hlavní člen systému Pro-Link propojuje třemi rotačními vazbami kyvnou vidlici, 

páku vedoucí k rámu a zadní tlumič.   

9) Vozovka, která je pevně spojena s prvkem ground a slouží jako podložka, po níž se 

motocykl pohybuje. Interakce s koly je nastavená pomocí kontaktů (Forces -> 

Contact). Součástí tohoto tělesa jsou i překážky a nerovnosti, která byly nejdříve 

vymodelovány samostatně a následně sloučeny s tělesem vozovky. 

 

4.5.2 VAZBY (CONNECTORS) 

Rovinná vazba (Inplane joint primitive) je použita na obě kola tak, aby zajišťovala, že jejích 

středy otáčení vždy zůstanou v podélné rovině, procházející těžištěm motocyklu. Rovnoběžná 

vazba (Parallel joint primitive) udržuje podélnou rovinu zadního kola stále kolmo vůči 

vozovce (rovnoběžně s globální rovinou xy), čímž zamezuje nežádoucímu naklápění 

motocyklu. Posuvná vazba (Translational joint) zajišťuje správné vedení přední vidlice vůči 

rámu. Pevné vazba (Fixed joint) drží ve fixní pozici těleso vozovky. Ostatní vazby jsou 

rotačního typu (Revolute joint) a fixují v osách rotace jak kola, tak kyvnou vidlici a části 

systému Pro-Link. Třecí vlastnosti těchto vazeb byly ponechány ve výchozím nastavení. 

 

4.5.3 SÍLY (FORCES) 

• GRAVITACE – tíhová síla, resp. gravitační zrychlení v ose Y s hodnotou -9,81 m∙s-2 

• Odpružení (translational spring-damper) 

o ZADNI – pružení/tlumení pohybu zadního kola 

o PREDNI – pružení/tlumení pohybu předního kola 

• Kontakty kol s vozovkou a překážkami jsou pro obě kola nastaveny totožně 

s výjimkou hodnoty tlumení, které je u zadního kola nepatrně vyšší. Hodnoty byly 

nastaveny podle odborné literatury a dostupných vědeckých prací. 

o ZEME_PREDEK 

o ZEME_ZADEK 

• MOMENT – moment síly působící na zadní kolo v ose rotace, který konstantně 

urychluje motocykl. 

 

 

 

Obr. 31 Seznam vazeb v modelu Obr. 32 Seznam silových prvků 

v modelu 
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NASTAVENÍ KLÍČOVÝCH PARAMETRŮ 

Hodnoty pro tuhost pružin a jejich předpětí byly získány z volně dostupné databáze 

specializované firmy2 a z uživatelské příručky pro daný motocykl. Během vývoje modelu byla 

vyzkoušena celá řada tuhostí pružin i koeficientů tlumení, které byly nalezeny v odborných 

článcích a výzkumech, zabývajících se touto problematikou. [10] [19] [20] [21] [22] 

Testováno bylo rovněž využití prvku spline pro vyjádření proměnlivého koeficientu. Nakonec 

byly vybrány hodnoty zobrazené níže, které dosahovaly uspokojivých výsledků ve všech 

třech simulovaných situacích. Obdobnou rešerší a opakovaným testováním byly získány i 

parametry kontaktu kol s vozovkou. Velikosti součinitelů přilnavosti odpovídají suché 

betonové vozovce. [23] 

 

Obr. 33 Nastavení kontaktů kol s vozovkou jsou identická s výjimkou tlumení 

 

                                                 
2  Databáze pružin a tlumičů společnosti Race Tech je spolu se stručnými informacemi o jejich nastavení 

dostupná na: http://www.racetech.com/ProductSearch/ 



BRNO 2019 

 

 

 

  41 
 

MULTIBODY MODEL ODPRUŽENÍ MOTOCYKLU 

 

 

Obr. 34 Nastavení pružin a tlumičů 

 

 

4.5.4 MĚŘENÍ (MEASURES) 

Pro sledování chování modelu bylo do některých konstrukčních bodů těles či jejich vazeb 

a kontaktů, vloženo množství měřicích prvků. Zjištěné hodnoty byly vyhodnocovány, aby 

následně mohly být měněny a optimalizovány jednotlivé parametry modelu, dokud nebylo 

dosaženo uspokojivých výsledků. 

 

Tab. 3 Seznam sledovaných charakteristik 

Measure Sledovaná charakteristika 

Y_POLOHA_ZAD_KOLA vertikální poloha středu otáčení zadního kola 

Y_POLOHA_PRED_KOLA vertikální poloha středu otáčení předního kola 

POLOHA_TEZISTE_Y vertikální poloha těžiště v závislosti na čase 

PREDNI_PRUZ_DEF deformace přední pružiny 

ZADNI_PRUZ_DEF deformace zadní pružiny 

DOPREDNA_RYCHLOST rychlost rámu v ose x 

POLOHA_RAMU_Y vertikální poloha rámu (MARKER_109) 

ZADNI_PRUZ_SILA síla stlačující zadní pružinu 

PREDNI_PRUZ_SILA síla stlačující přední pružinu 

KONTAKT_PREDNI silové působení předního kola na podložku 

KONTAKT_ZADNI silové působení zadního kola na podložku 
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Ve chvíli, kdy je model sestavený a jsou vloženy všechny potřebné hodnoty pro nastavení 

pohybu, vazeb a kontaktů, je vhodné si uvědomit, jaké jsou vlastně očekávané výsledky. 

Vzhledem k tomu, že je model vazbami omezen na pohyb jen v jedné rovině, tak vždy 

nastane jedna z níže zobrazených situací, případně jejich kombinace.  

 

 

Obr. 35 Vibrace motocyklu v rovině  [9]

Kmitání zadního kola Kmitání předního kola 

Kývání odpružené hmoty Odskakování odpružené hmoty 
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5 VÝSTUPY SIMULACE 

5.1 STATICKÉ PROPRUŽENÍ 

Ze statického propružení je možné zjistit, o kolik se vertikálně vychýlí sedlo (případně střed 

rámu) při nasednutí jezdce. Tato hodnota, označovaná v anglické literatuře jako static sag, 

v praxi ukazuje, zda je zvolena pružina o správné tuhosti a zda je správně předepnuta. 

V uživatelských manuálech se lze setkat s optimální délkou statického propružení pro různá 

jízdní nastavení. V příručce pro Hondu CRF450R se počítá změna vzdálenosti mezi osou 

zadního kola a šroubem fixujícím sedlo a je stanovena na 100 mm pro standardní závodní 

režim (obecně se dá říct, že statické propružení by mělo mít hodnotu přibližně jedné třetiny 

celkového rozsahu tlumiče). V tomto případě se však propružení měří ze zcela nezatíženého 

stavu, kdy je zadní kolo volně nad vozovkou. Zároveň není měřena vzdálenost od jednoho 

bodu ke druhému, nýbrž změna vertikální polohy daného bodu rámu vůči povrchu vozovky. 

Ve svém modelu jsem se proto snažil dosáhnout hodnoty okolo 90 mm. Doba trvání simulace 

byla nastavena na 4 sekundy a počet kroků na 400. 

 

 

Obr. 36 Graf ukazující změnu polohy sledovaného bodu rámu při statickém propružení 

Výchozí výška sledovaného bodu je 764 mm nad povrchem vozovky. Po propružení a 

následném uklidnění soustavy se tentýž bod ustálí ve výšce 675 mm. Hodnota propružení po 

zatížení jezdcem je tedy 88,8 mm. 
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ROZLOŽENÍ HMOTNOSTI MEZI KOLA 

 

Obr. 37 Graf sil působících v kontaktech kol motocyklu s vozovkou při statickém propružení 

Díky změření sil působících v kontaktech kol s vozovkou je možno také zjistit rozložení váhy 

mezi předním a zadním kolem. Vzhledem k tomu, že chvíli trvá než se motocykl stabilizuje, 

bylo zatížení kol počítáno jen z hodnot naměřených v čase 1,5 – 4,0 s. Tím bylo zjištěno, že 

průměrné zatížení předního kola je 894 N a na zadním kole je to 949 N. Jednoduchý přepočet 

ukazuje, že na zadním kole leží 51,5 % hmotnosti a na předním 48,5 %. V grafu lze také 

pozorovat rozvibrování přední vidlice v čase 1,25 s. Příčina těchto vibrací nebyla nalezena, 

nicméně se nezdá, že by měly významný vliv na následující dynamické testy. S největší 

pravděpodobností půjde o chybu některého z parametrů kontaktu kol s vozovkou.  

 

MÍRA STLAČENÍ TLUMIČŮ 

 

Obr. 38 Stlačení tlumičů při statickém propružení 

Po ustálení motocyklu ve statické poloze zůstává přední tlumič stlačený o 64 mm, zadní je 

stlačen o 38 mm. 
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5.2 PŘEJEZD DVOU OBLOUKOVÝCH NEROVNOSTÍ 

Jako překážka pro první simulovaný případ byla zvolena dvojice obloukových (válcových) 

nerovností o poloměru 35 cm, jejichž středy jsou od sebe vzdáleny 3 m a jsou zapuštěny 20 

cm pod povrch vozovky. Vrchol překážky se tudíž nachází 15 cm nad povrchem silnice a 

jedná se o jakousi obdobu silničního retardéru. Pro tento případ byla simulace nastavena na 5 

sekund a 1000 kroků. Klíčovými sledovanými parametry pro tuto i následující simulace byly 

rychlost, kterou motocykl najíždí na překážky, vertikální výchylka kol a rámu a kontakt obou 

kol s povrchem vozovky, přičemž je zásadní, aby byl tento kontakt co nejméně přerušován, 

neboť ztráta kontaktu vede ke ztrátě ovladatelnosti stroje. 

 

Obr. 39 Překážky obloukového profilu 

 

Obr. 40 Graf znázorňující dopřednou rychlost rámu při přejezdu obloukových nerovností 

Graf znázorňující postupné zrychlování vozidla ilustruje, jak ztráta kontaktu zadního kola 

s vozkou vede k nižší koncové rychlosti. Motocykl zpočátku konstantně zrychluje tempem 

téměř 3 m∙s-2. Pokud by nenarazil na žádnou překážku nebo v ideálním případě udržel 

nepřerušený kontakt hnaného kola s podložkou, jel by po pěti sekundách simulace rychlostí 

téměř 15 m/s. V tomto případě má konečná rychlost hodnotu 12,7 m/s. Za předpokladu, že 

velikost hnací síly zůstává neměnná, může hodnota dopředné rychlosti na konci simulace 

sloužit jako objektivní parametr pro posuzování kvality nastavení podvozku. Neříká nám sice 

nic o pohodlí jezdce, zato můžeme s jistotou říci, že čím vyšší bude koncová rychlost 

motocyklu, tím lepší je nastavení například pro závod. 
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Obr. 41 Graf síly působící v místě styku předního kola s vozovkou 

 

 

Obr. 42 Graf síly působící v místě styku zadního kola s vozovkou 

Jak již bylo vidět z průběhu rychlosti, kontakt zadního kola s podložkou je od ideálu poměrně 

daleko. Toto nemusí být způsobeno pouze nevyhovujícím nastavením zavěšení, ale také 

polohou těžiště, nepřesným nastavením kontaktu kol s vozovkou, či faktem, že motocykl má 

snahu zrychlovat po celou dobu simulace, zatímco v praxi by jezdec při překonávání obdobné 

překážky pravděpodobně přizpůsobil jezdecký postoj i zrychlování stroje dané situaci. 

Nejhorší kontakt zadního kola je zjevný v čase 2,5 – 3,5 s, kdy zároveň dochází k výraznému 

poklesu dopředné rychlosti. Po přejezdu druhé nerovnosti zadní kolo rovněž nevhodně 

dokmitává. Kritický moment pro přední kolo nastává v čase 2,9 s, kdy odskakuje od druhého 

retardéru a na dvě desetiny vteřiny úplně ztrácí kontakt. Po zbytek simulace si přední kolo 

udržuje přijatelný kontakt. 
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Obr. 43 Porovnání vertikální výchylky rámu s výchylkami kol 

Při porovnávání vertikální výchylky rámu vůči kolům lze konstatovat, že výchylka rámu je 

sice značná, v maximu 149 mm nad rovnovážnou polohou, ale přijatelná ve srovnání 

s výraznými výkyvy obou kol. Zároveň stojí za zmínku, že zavěšení úspěšně tlumí přenos 

dokmitu zadního kola na rám po přejezdu druhého retardéru. 

 

Obr. 44 Odskakování zadního kola při přejezdu nerovností 

Grafický výstup ukazuje, že přední kolo zdolá první překážku bez větších problémů a zvládá 

s podložkou udržovat kontakt. Zadní kolo už však od prvního hrbu odskakuje a nedostatečné 

tlumení tohoto výkmitu destabilizuje i přední kolo, které odskočí od druhého retardéru, načež 

ho obloukem překonává i těleso rámu. Na druhý retardér pak dopadá zadní kolo a motocykl 

může opět začít zrychlovat.  
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5.3 PŘEJEZD SCHODU 

Ve druhém případě motocykl překonává vysoký schod, ze kterého seskakuje o jeden metr 

níže. Simulován byl opět časový úsek 5 sekund v 1 000 krocích. 

 

Obr. 45 Překážka v podobě metr vysokého schodu 

 

 

Obr. 46 Graf znázorňující dopřednou rychlost rámu při přejezdu schodu 

Po vykreslení grafu rychlosti lze na první pohled vidět, že k výraznějšímu zpomalení dochází 

pouze ve chvíli, kdy přední kolo seskočí na sníženou vozovku, zatímco zadní kolo je stále ve 

vzduchu. Cílová rychlost má hodnotu 14 m/s, tedy vyšší než při přejezdu retardérů. Tato 

hodnota by se dala ještě vylepšit, pokud by se těžiště rámu posunulo více dozadu, což by 

odpovídalo postoji, který jezdec při přejezdu obdobné překážky obvykle zaujímá.  
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Obr. 47 Graf síly působící v místě styku předního kola s vozovkou 

 

 

Obr. 48 Graf síly působící v místě styku zadního kola s vozovkou 

Kontakt kol s podložkou je v tomto případě určitě lepší než v první simulaci. Velmi dobrých 

výsledků dosahuje zejména přední zavěšení, díky kterému zůstává přední kolo ovladatelné 

téměř po celou dobu simulace, jen s výjimkou letové fáze. Zadní kolo po dopadu jen dvakrát 

významněji odskočí, avšak poté se opět objevuje kmitání kola, stejně jako po přejetí retardérů. 

Dobrou zprávou je, že toto kmitání se daří eliminovat zadním tlumičem, díky čemuž se nešíří 

až na těleso rámu a jeho rozkývání způsobené dopadem se daří utlumit již po jedné vteřině. 
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Obr. 49 Porovnání vertikální výchylky rámu s výchylkami kol 

 

 

 

Při sledování animace pohybu motocyklu je na první pohled zřejmé, že motocykl dopadá pod 

poměrně velkým úhlem na přední kolo. V reálné situaci by se jezdec určitě pokusil přesunout 

část své váhy na zadní kolo, případně by při odrazu krátce přidal plyn, aby dopadl oběma koly 

současně a využil tak tlumicích účinků předního i zadního zavěšení. Dopad na přední kolo 

totiž nejen působí velmi silné namáhání ráfku kola a přední vidlice, ale také hrozí úplná ztráta 

stability, případně pád jezdce přes řídítka motocyklu. Následující graf ukazuje, k jak 

významnému propružení předního a zadního tlumiče po seskoku došlo. Přední tlumič se 

oproti statické poloze stlačil o 112 mm, zadní pak o 78 mm. 

 

Obr. 50 Seskočení na přední kolo 
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Obr. 51 Graf míry stlačení tlumičů předního a zadního kola 

 

5.4 PŘEJEZD SÉRIE MENŠÍCH NEROVNOSTÍ 

Ve třetím simulovaném případě překonává motocykl dvaadvacet metrů dlouhé pole 10 cm 

vysokých výstupků lichoběžníkového průřezu. Délka nerovného úseku vozovky je necelých 

12 metrů. Nastavení simulace je opět shodné s předchozími případy s výjimkou počtu kroků, 

který je tentokrát navýšen na 2500, aby bylo dosaženo přesnějších výsledků při krátkých 

interakcích kol s podložkou. 

 

Obr. 52 Série nerovností na vozovce 

 

Obr. 53 Graf znázorňující dopřednou rychlost rámu při přejezdu série nerovností 
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V posledním ze simulovaných případů je hodnota dopředné rychlosti motocyklu po pěti 

sekundách pouze 11,5 m/s. Z průběhu grafu lze vyčíst, že motocykl po nájezdu na nerovnosti 

takřka přestal zrychlovat a znovu začal až v čase 3,5 s, kdy se podařilo trochu stabilizovat 

kmitání zadního kola. Na grafech níže je jasně vidět, že v průběhu přejezdu opravdu dochází 

ke kriticky nedostatečnému kontaktu kol s vozovkou, což by v praxi vedlo nejen ke ztrátě 

dopředného zrychlení, ale také k velmi omezené kontrole jezdce nad strojem. Z toho důvodu 

je vhodné v reálné situaci stát ve stupačkách a nežádoucí výkyvy částečně kompenzovat 

vhodnými pohyby těla a pevným držením motocyklu ve vzpřímené poloze a přímém směru. 

Z jezdce se tím vlastně stává další pružně-tlumící prvek soustavy, přispívající k její 

stabilizaci. 

 

Obr. 54 Graf síly působící v místě styku předního kola s vozovkou 

 

 

Obr. 55 Graf síly působící v místě styku zadního kola s vozovkou 
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V Obr. 56 byly pro větší názornost oba kontakty vloženy do jednoho grafu, který zobrazuje 

časový úsek přejezdu překážky. Z překrytí křivek je zřejmé, že především v první polovině 

přejezdu je kontakt s podložkou velmi omezený a často nastává situace, kdy jsou obě kola ve 

vzduchu. 

 

Obr. 56 Kontakt kol s podložkou v průběhu přejezdu nerovností 

Na první pohled se zdá, že výchylka rámu a kol je v tomto případě po celou dobu velmi 

vysoká, ale je nutné si uvědomit, že pokud by motocykl stál na místě s oběma koly 

položenými na výstupcích, nacházel by se o 10 cm výše, než je zbytek rovné vozovky. Tím je 

grafika trochu zkreslena. Nic to však nemění na tom, že až do poloviny přejezdu zadní kolo 

kmitá se značnou výchylkou, která ovlivňuje i výchylku rámu, potažmo sedla jezdce. 

V závěru je opět vidět drobné dokmitávání zadního kola, které se však na rám již nepřenáší.   

 

Obr. 57 Porovnání vertikální výchylky rámu s výchylkami kol 
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Obr. 58 Odskakování kol na nerovné vozovce 

Animace pohybu názorně ilustruje jevy, které bylo možné vyčíst z předcházejících grafů. 

Problém nastává už při prvním kontaktu zadního kola s překážkou, které se na rozdíl od kola 

předního neudrží na podložce, odskakuje a rozkývá celou soustavu, která je schopná sama 

sebe částečně stabilizovat až ve druhé polovině přejezdu. Podobně jako v případě seskoku ze 

schodu, by i zde bylo vhodné uvažovat o posunutí těžiště rámu blíže k zadnímu kolu, aby se 

snížilo jeho odskakování. 

 

5.5 MOŽNOSTI BUDOUCÍHO ROZŠÍŘENÍ MODELU 

 

TĚLESA 

Celkové chování modelu se primárně odvíjí od rozměrů a tvarů jednotlivých těles a od 

rozmístěních klíčových bodů a vazeb, které tato tělesa spojují. V první fázi rozšiřování a 

zpřesňování modelu by tedy určitě bylo vhodné jeho základ opřít o co nejpřesněji 

vymodelovaná tělesa. Velkým krokem kupředu by jistě byla fyzická přítomnost skutečného 

motocyklu, na němž by bylo možné všechny kritické rozměry přeměřit a nejdůležitější 

součásti vymodelovat za pomocí specializovaného CAD softwaru a až následně je přenést do 

Adams, kde by byly vzájemně zavazbeny. Přesná kinematická struktura by umožnila vytvořit 

dostatečně robustní model, na němž by bylo možné už optimalizovat zavěšení pro konkrétní 

jízdní situace. 

 

CHARAKTERISTIKA ZAVĚŠENÍ 

Hodnoty charakterizující vlastnosti zavěšení kol, jako tuhosti pružin a koeficienty tlumení 

byly získány z odborné literatury a volně dostupných internetových zdrojů a přibližně 

odpovídají skutečnosti. Reálné chování těchto součástí je však daleko komplikovanější, 
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pružiny zpravidla nemají zcela lineární průběh tuhosti a podrobná charakteristika konkrétního 

tlumiče je většinou také nedostupná. Velkou výhodou by opět byla fyzická přítomnost 

skutečného motocyklu, z něhož by bylo možné tlumiče vymontovat a na testovací stolici 

získat jejich kompletní charakteristiku, kterou by následně bylo možné vložit jako spline do 

silového prvku translational spring-damper. Nelineární nastavení pružin a tlumičů bylo 

vyzkoušeno i při tvorbě modelu v této práci, ale nedosahovaly přesvědčivých výsledků, 

zřejmě právě proto, že pocházely z typově velmi odlišných motocyklů.   

 

PNEUMATIKY 

Přestože je model zavěšení v této práci značně zjednodušen, bez nasimulování 

motocyklových pneumatik by se neobešel. I když se motocykl pohybuje jen v jedné rovině, 

má nastavení kontaktu kola s vozovkou zásadní vliv na výstupy simulace. Není proto divu, že 

komplexní plně trojrozměrné modely jízdní dynamiky věnují právě problematice pneumatik 

značnou pozornost a jejich realistické chování zpravidla podpoří robustním matematickým 

modelem. Autoři těchto modelů však stále potřebují znát hodnoty jako jsou podélná, příčná a 

radiální tuhost pneumatiky. Tyto hodnoty si výrobci pneumatik úzkostlivě střeží, a tak je opět 

jedinou možností laboratorní testování pro získání vlastních dat. Pokud však simulace 

skutečně obsahuje věrný model pneumatiky, resp. reálně napodobuje její kontakt s vozovkou, 

otevírají se pokročilé možnosti trojrozměrných simulací, jako je jízda po různých typech 

povrchů nebo testování složitějších jízdních manévrů. [10] [19] 

 

POROVNÁNÍ S REÁLNÝM STROJEM 

V neposlední řadě by byla obrovským přínosem možnost porovnat výstupy simulace 

s reálným experimentem za stejných podmínek, jako jsou ty nastavené v prostředí Adams. 

Pomocí vhodně umístěných akcelerometrů by bylo možné měřit výchylky kol a rámu nebo 

míru stlačování tlumičů pro získání podobných výsledků, jaké poskytuje Adams a porovnání 

multibody simulace se skutečným motocyklem by pak bylo jen otázkou vhodně zvolené 

metodiky. Měření prováděná na reálném stroji by mimo jiné mohla také odpovědět na otázku, 

jak se mění těžiště celé soustavy, pokud jezdec stojí ve stupačkách, posouvá své těžiště 

dozadu nebo se naopak naklání nad řídítky, a i tyto poznatky by pak bylo možné promítnout 

do virtuálního modelu. Při využití tohoto i výše zmíněných postupů a vylepšení by postupem 

času bylo možné vybudovat dostatečně spolehlivý model, který by mohl najít komerční 

využití, podobně jako toho bylo dosaženo podobnými výzkumy, publikovanými na internetu. 
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ZÁVĚR 
V teoretické části práce byla provedena rešerše, týkající se motocyklových podvozků se 

zaměřením na nejběžnější systémy zavěšení kol a vlastnosti standartně užívaných pružin a 

tlumičů. Získané znalosti byly následně využity pro vytvoření vlastního zjednodušeného 

modelu motocyklového zavěšení v programu MSC Adams View 2017, který byl zvolen 

s ohledem na jeho využívání v praxi i jeho zařazení v osnovách FSI VUT. Cílem bylo 

vyhodnotit chování modelu inspirovaného reálným terénním motocyklem v různých jízdních 

situacích. Konkrétně šlo o přejezd výraznější nerovnosti, dopad po skoku a jízdu po sérii 

nerovností. 

Již během tvorby modelu začalo být zřejmé, že největší překážkou pro dosažení uspokojivých 

výsledků bude získání realistických hodnot pro jednotlivé prvky modelu. Především 

koeficienty tlumení, tuhosti pneumatik a vlastnosti kontaktů kol s vozovkou je velmi obtížné 

nastavit bez obstarání reálných experimentálních dat a ani využití optimalizačního nástroje 

v programu Adams nepřineslo použitelné hodnoty. Finální nastavení tak vzniklo postupnou 

kombinací hodnot získaných z různých odborných prací, zabývajících se touto problematikou.  

Celkem byly nasimulovány tři přejezdy různých překážek a jeden statický test propružení. 

V každé ze čtyř situací byly zhodnoceny pozitivní i negativní pozorované jevy, odhadnuty 

jejich příčiny a navržena možná zlepšení. Realističtější výstupy nejvíce omezovalo již dříve 

zmiňované nastavení kontaktů s vozovkou a dále např. simulování tělesa jezdce jen jako 

navýšené hmoty rámu, neboť při skutečném přejíždění překážek má aktivní pohyb jezdce 

významný vliv na chování stroje. Práce přesto na příkladu zjednodušeného modelu nabízí 

obecný náhled to dané problematiky a ukazuje cestu, kterou je možné se vydat při budoucím 

zdokonalování multibody modelů motocyklového zavěšení. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

a [m∙s-2] Zrychlení 

F [N] Síla 

J [kg∙m2] Moment setrvačnosti 

k [N∙m-1] Tuhost pružiny 

l [mm] Délka 

M [N∙m] Moment síly 

m [kg] Hmotnost 

n [min-1] Otáčky 

p [Pa] Tlak 

P [W] Výkon 

r [m] Poloměr otáčení 

t [s] Čas 

V [cm3] Objem  

v [m∙s-1] Rychlost  

ω [rad∙s-1] Úhlová rychlost 

 

 

 

 

 

  


