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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou semi-aktivního tlumení a jeho použitím  

u nákladních vozidel. První část této diplomové práce se zabývá rešerší existujících tlumících 

systémů, především u nákladních vozidel. Následně jsou porovnávány různé způsoby 

regulací tlumení. Po této analýze byly vytvořeny dvě verze přestavby sériového tlumiče na 

semi-aktivní. V závěru této práce jsou obě verze porovnány. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

semi-aktivní tlumicí jednotka vozidla, semi-aktivní tlumič, elektro-magnetický ventil, 

regulační princip, čtvrtinový model 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the issue of semi-active damping and its use in trucks. The 

first part of this thesis deals with a research of existing damping systems, especially for 

trucks. Subsequently, different ways of damping control are compared. After this analysis, 

two versions of the conversion of the series dumper to semi-active were created. At the end 

of this work, both versions are compared. 

KEYWORDS 

vehicle semi-active damper unit, semi-active damper, electromagnetic valve, control 

principle, quarter model 
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ÚVOD 
V dnešní době velkého rozvoje automobilního průmyslu se klade velký důraz na bezpečnost. 

Na bezpečnosti se především podílejí aktivní prvky bezpečnosti. Mezi tyto aktivní prvky 

bezpečnosti patří například brdy, pomocné elektronické systémy ale také odpružení a tlumení. 

Dobré odpružení a tlumení má pozitivní vliv na bezpečnost ale i na komfort posádky. Jednou 

z nejdůležitějších funkcí je především nepřetržitý kontakt pneumatiky s vozovkou, z důvodu 

zajištění co možná nejlepších jízdních vlastností a s tím spojenou bezpečností jízdy. V případě, 

že by kontakt s vozovkou nebyl dostatečný, mohlo by se vozidlo stát neovladatelným.  Další 

důležitou funkcí je utlumení rázů od vozovky, které by se mohli přes karoserii dostat  

až k posádce vozu. Toto utlumení je důležité z důvodu zvýšení komfortu pro posádku. S tím 

souvisí i snížení rizika únavy řidiče a zvýšení jeho schopnosti soustředit se na řízení vozidla. 

Míru komfortu představuje zrychlení odpružené hmoty vozidla. Čím menší je toto zrychlení, 

tím vetší je míra komfortu pro posádku. Dalším důležitým parametrem je míra bezpečnosti 

jízdy. Tuto míru bezpečnosti jízdy představuje síla kole. Čím je menší kvadratický průměr síly 

na kole, tím je jízda bezpečnější.   

Tlumení je důležitou součástí všech vozidel, ale u nákladních vozidel se tato důležitost ještě 

zvětšuje. To je způsobeno hlavně větší hmotností a také těžištěm umístněným výš nad 

vozovkou. Klasické pasivní jednoplášťové nebo dvouplášťové tlumiče již v dnešní době nejsou 

natolik bezpečné a komfortní, jako jsou například semi-aktivní tlumiče. Ovšem semi-aktivní 

tlumiče ještě nejsou natolik rozšířené, aby bylo možné si pro dané nákladní vozidlo vybrat  

a koupit požadované semi-aktivní tlumiče. Popřípadě ne za výhodnou finanční nabídku. Proto 

se zde objevuje možnost vlastního vývoje a následné výroby požadovaného semi-aktivního 

tlumiče. Cílem této diplomové práce je úprava sériově vyráběného pasivního jednoplášťového 

tlumiče na semi-aktivní tlumič. Tato úprava spočívá v zakomponování elektricky ovládaného 

ventilu, který by reguloval průtok hydraulického oleje a tím měnil konstantu tlumení. Výhodou 

tohoto řešení by také byla možnost aplikace tohoto systému na jiný podobný tlumič. Semi-

aktivní tlumič je ale nutné řídit nějakým regulačním principem. Mezi základní regulační 

principy patří například Groundhook nebo Skyhook. Tato diplomová práce se tedy zabývá 

porovnáním základních regulačních principů a také samotným návrhem semi-aktivního 

tlumiče. Jedná se o návrh, který vychází již z používaného jednoplášťového tlumiče  

a přestavuje se na semi-aktivní tlumič.  

Tato diplomová práce si klade za cíl nejprve zmapovat situaci v oblasti semi-aktivních tlumičů 

především u nákladních vozidel, dále pak porovnat základní regulační principy na čtvrtinovém 

modelu vozidla a nakonec provést návrh semi-aktivního tlumiče. Tento návrh vychází z reálně 

používaného jednoplášťového tlumiče, přičemž se do tohoto tlumiče zakomponuje elektro-

magnetický ventil. Důležitou součástí je i vyhodnocení jednotlivých částí. Například 

vyhodnocení porovnání základních regulačních modelů, nebo i vyhodnocení porovnání 

koncepčních návrhů semi-aktivních tlumičů. V závěru této diplomové práce jsou pak uvedeny 

výsledky těchto porovnání. 
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SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ 

1 SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ 
Tlumiče jsou důležitou součástí pružící soustavy motorového vozidla. Mají za úkol splňovat 

dvě základní úlohy: 

 zajištění vysoké bezpečnosti jízdy, 

 zvýšení jízdního pohodlí. [1] 

Vozidlový tlumič tedy musí především tlumit nárazy, vznikající nerovností vozovky  

a nepřenášet je na karoserii. Tím je zabráněno propružení až k dorazu, zavěšení kol  

a omezovací dorazy netrpí zatěžováním, zároveň je zlepšeno jízdní pohodlí pro cestující. [1]  

Dále musí tlumič udržovat kmitání neodpružených částí v co nejmenší možné míře. Jen tím  

je dosažen lepší, pokud možno nepřerušený, styk kol s vozovkou, který je nezbytný k zajištění 

vysoké jízdní bezpečnosti. [1]  

Vozidlový tlumič je tedy jak tlumičem nárazů, tak tlumičem kmitání. Úlohou tlumení  

v pružící soustavě je odebrat mechanickou energii a změnit ji v jinou formu energie. Základní 

úloha tlumiče je podobná jako u vozidlové brzdy. U tlumiče je ale jen ojediněle mařena 

kinetická energie třením (např. u listových pružin nákladních automobilů), většinou je mařena 

hydraulickým odporem při průtoku vhodnými ventily. Tyto tlumící elementy se proto běžně 

nazývají hydraulické tlumiče. [1]  

Tlumiče jsou nedílnou součástí každého vozidla. Kromě pružin, prvků zavěšení, brzd, kol 

popřípadě poloos je tlumič jedním z nejdůležitějších prvků celého mechanismu zajišťujícího 

trvalý kontakt pneumatiky s vozovkou. Tlumiče při stlačení nebo i při roztažení odebírají 

energii ze soustavy a mění ji na jinou formu energie, nejčastěji na teplo. Pokud by vozidlo 

nebylo osazeno tlumičem, při přejezdu nerovnosti by to způsobilo rozkmitání celého vozidla. 

Na tlumení takového vozidla by se podílelo pouze materiálové tlumení, tlumení ve vazbách 

nebo i tlumení vlivem odporu prostředí. Tlumiče jsou tedy jedním z nejdůležitějších prvků, 

určujících chování a bezpečnost vozu. [2]  

 

Ideální nastavení charakteristiky tlumiče je velmi obtížné. Z pravidla je totiž velmi důležité 

pokrýt velkou oblast možných frekvencí. V dnešní době se stále více začínají používat adaptivní 

tlumiče, které umožňují během jízdy změnu svých vlastností. Z obrázku 1 vyplývá, že pro 

nastavení tlumiče na vysoký jízdní komfort je potřeba nastavení tlumiče na nízkou úroveň 

tlumení. Při požadavku na vysokou stabilitu vozidla je naopak nutné nastavení tlumičů  

na vysokou míru tlumení. V prostředku této závislosti se nachází oblast, v které tlumič 

poskytuje stejnou úroveň jízdního komfortu jako úroveň stability vozidla. Nejedná se však  

o ideální nastavení tlumiče, protože daný tlumič není schopen zaručit maximální jízdní komfort  

a stabilitu vozidla současně za jakékoliv situace. V úvahu připadá spolupráce s dalšími prvky 

bezpečnosti vozidla. Tato spolupráce by znamenala možnost nastavení tlumičů na maximální 

komfort a v případě, že by nastala nebezpečná situace, v které by mohlo dojít k narušení 

stability vozu, tak by došlo ke změně konstanty tlumení a tím i ke zvýšení úrovně stability vozu. 

[3] 
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1.1 ROZDĚLENÍ TLUMIČŮ PODLE JEJICH KONSTRUKCE 

V dnešní době jsou nejvíce rozšířeny teleskopické tlumiče. V minulosti se také používali  

i tlumiče pákové, které již ale vymizely. Postupně se začínají používat i nově vyvinuté tlumiče. 

[1]  

Teleskopické tlumiče můžeme rozdělit na: 

 dvouplášťový teleskopický tlumič, 

 jednoplášťový teleskopický tlumič, 

 PSD tlumič, 

 CDC tlumič, 

 magnetoreologický tlumič, 

 tlumič s lineárním elektromotorem (Bose). [4]  

 

1.1.1 DVOUPLÁŠŤOVÝ TELESKOPICKÝ TLUMIČ 

Dvouplášťový teleskopický tlumič se skládá ze dvou válců, vnějšího a vnitřního. V pracovním 

(vnitřním) válci vyplněném kapalinou se pohybuje píst s průtokovými ventily, který je upevněn 

na konci pístnice. Při pohybu pístu se kapalina protlačuje otvory průtokových ventilů z jedné 

oblasti pracovního prostoru do druhé. Hydraulický odpor vznikající při tomto škrceném průtoku 

je příčinou vzniku tlumící síly závisející na rychlosti pohybu pístu. Mezi pracovním a vnějším 

válcem (pláštěm) tlumiče je tzv. vyrovnávací prostor, naplněný přibližně do poloviny 

kapalinou. Pracovní a vyrovnávací prostor jsou navzájem propojeny vyrovnávacím ventilem  

ve spodní části tlumiče. Vyrovnávací prostor slouží na vyrovnání rozdílů skutečného objemu 

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

a na vyrovnávání rozdílů objemu tlumičové kapaliny, který je závislý na její teplotě. [1]  

Přebytečná kapalina, která je při stlačování tlumiče vytlačena zasouvající se pístnicí, proudí 

vyrovnávacím ventilem do vyrovnávacího prostoru. Při roztahování tlumiče proudí nazpět  

Obr. 1 Závislost jízdního komfortu a stability vozidla na velikosti kmitání [3] 
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do pracovního prostoru. Horní konec pracovního a vyrovnávacího prostoru je uzavřen víkem, 

ve kterém je vodící pouzdro pístnice a ucpávka. [1] 

Jednou z nevýhod může být ale zpěnění hydraulického oleje. To je způsobeno přímým 

kontaktem hydraulického oleje se vzduchem. Při aktivním používání dvouplášťového tlumiče 

dochází ke zvýšení teploty uvnitř dvouplášťového tlumiče a také k samotnému smíchání 

hydraulického oleje se vzduchem a tím i ke vzniku pěny, která se může dostat přes vyrovnávací 

ventily až do pracovního prostoru. [1]  

Funkční schéma dvouplášťového tlumiče je zobrazeno na obrázku 2. 

 

Porovnání dvouplášťového tlumiče v klidovém a stlačeném stavu je zobrazeno na obrázku 3.  

Obr. 2 Funkční schéma dvouplášťového tlumiče [1] 
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1.1.2 JEDNOPLÁŠŤOVÝ TELESKOPICKÝ TLUMIČ 

Jednoplášťový teleskopický tlumič obsahuje pouze jeden vnější válec. Místo vyrovnávacího 

prostoru je zde pružná plynová náplň s tlakem plynu 0,3 až 0,6 MPa. Tlumičová kapalina  

je od plynu oddělena dělícím pístem volně posuvným ve válci. Při zatlačování pístnice směrem 

dolů kapalina protéká ventily v pracovním pístu do prostoru nad tímto pístem. V tomto prostoru 

i v prostoru pod pístem je však tlak (0,3 až 0,6 MPa) a není zde proto nebezpečí tvoření bublin. 

Při průtoku kapaliny vznikne sice tlakový rozdíl v obou komorách, ale nikdy neklesne pod 

kritickou hodnotu. Proto je tento tlumič citlivý i na velmi malé zdvihy. [1]  

Jednoplášťové tlumiče mají v porovnání s dvouplášťovými tlumiči řadu výhod. Jednou z nich 

je větší průměr pracovního pístu při stejném vnějším průměru, proto i nižší pracovní tlaky  

v kapalině. Další výhodou je lepší funkce při kmitavém pohybu s vyššími frekvencemi  

a menšími amplitudami, když vnitřní přetlak v kapalině zabraňuje jejímu pěnění. Dále také lepší 

chlazení pracovního prostoru, necitlivost na změnu objemu kapaliny při ochlazení tlumiče  

v klidovém stavu a u tlumičů s dělícím pístem i libovolná pracovní poloha.  

Naopak nevýhodou jednoplášťových tlumičů je jejich těsnost a životnost ucpávky, pístnice  

a vodícího pouzdra. [1]  

Jednoplášťový tlumič je zobrazen na obrázku 4. 

Obr. 3 Porovnání dvouplášťového tlumiče v klidovém (vlevo) a ve stlačeném (vpravo) 

stavu [5] 
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1.1.3 PSD TLUMIČ 

PSD je zkratkou slov Position Senstitive Damping, což v překladu znamená polohově citlivé 

tlumení. Tento tlumič byl vyvinut firmou Monroe pod názvem SENSA-TRAC. [1]  

Hlavním principem tohoto tlumiče je změna tlumení v závislosti na oblasti, ve které se pohybuje 

píst tlumiče ve válci. Tlumič je na straně pracovního válce bočně rozšířen (Obr. 5), toto 

rozšíření ve střední poloze pístu umožňuje obtékání kapaliny, která nemusí procházet přes 

regulační ventily tlumiče, čímž je ovlivněna tlumící síla. [1]  

Při malých výkyvech se píst pohybuje v kompenzačním pásmu, které je uprostřed zdvihu, 

kapalina obtéká píst a tlumící síla je malá. Při větších pohybech se dostává píst do oblasti mimo 

pásmo největšího obtoku, do horní a dolní oblasti, zde obtok slábne až do úplného omezení  

a kapalina musí procházet přes regulační ventily v pístu. Hydraulický odpor se zvětšuje  

až na maximum, kola jsou přitlačována intenzivněji a tlumení je účinnější. [1]  

Rozšíření pracovního válce bývá nejčastěji řešeno formou drážek ve vnitřní stěně válce, kterými 

je umožněno proudění hydraulického oleje. Tyto drážky se nacházejí na místě, ve kterém  

se pohybuje píst při menším zatížení vozidla. Díky těmto drážkám je umožněn větší průtok 

hydraulického oleje a tím i menší tlumící účinek. Při pohybu pístu mimo oblast se zmíněnými 

drážkami, dochází pouze k průtoku hydraulického oleje přes lamelové ventily v pístu. Tyto 

ventily mohou být v některých případech nahrazeny lamelami s pružinou, což značně snižuje 

hmotnost pístu a zrychluje reakci při malých zdvizích. S postupem času se začali vyrábět drážky 

zakulacené, dík čemuž se snížily škrtící ztráty při průtoku kapaliny. [1]  

Funkční schéma polohově citlivého tlumiče PSD v komfortním a kontrolním stavu je zobrazeno 

na obrázku 5.  

Obr. 4 Funkční schéma jednoplášťového tlumiče [1] 
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1.1.4 CDC TLUMIČ 

CDC je zkratka slov Continuous Damping Control, což v překladu znamená plynulé řízení 

tlumení. Tyto tlumiče se vyznačují přítomností elektromagneticky řízeného ventilu. Tento 

ventil uzavírá nebo otevírá průtočné kanály a tím zmenšuje či zvětšuje průtok kapaliny skrz 

planžety zpětného ventilu. Tlumič je plynule nastavitelný od měkkého naladění až po tvrdou 

charakteristiku, řídící jednotka zjišťuje každé 2 milisekundy aktuální potřebu tlumení  

a následně upravuje až dvacetkrát za sekundu proud, který ovládá pohyb pístku. [4]  

Jedná se o v dnešní době velmi rozšířenou možnost tlumení kmitů karoserie. Velkou výhodou 

CDC tlumičů je jejich rychlost a schopnost reagovat na jakékoliv nerovnosti. Nevýhodou tohoto 

systému ale může být energetická náročnost a také vyšší cena, kvůli velkému počtu snímačů  

a drahé řídící jednotce, která umožňuje vyhodnocovat údaje ze snímačů v reálném čase  

a v závislosti na těchto datech ovládat elektricky ovládaný ventil. [1] 

Systém tvoří nastavitelné tlumiče (mají elektronicky ovládané ventily, které umožňují, aby 

odtok kapaliny a tlak mohl být odlišný, jak při stlačování, tak i při rozpínání tlumiče), senzory 

(měří rychlost jízdy, zrychlení, úhel nastavení kol, tlak v brzdovém systému a zatížení vozidla) 

a řídící jednotka (ze signálů ze senzorů odvozuje stav vozovky, brzdění a akceleraci  

a na základě těchto odvození přenastaví ventil tlumiče). [1]  

Obr. 5 Funkční schéma polohově citlivého tlumiče PSD v komfortním (vlevo) a 

kontrolním (vpravo) režimu [1] 
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Regulační ventil CDC tlumiče je zobrazen na obrázku 6.   

 

Další variantou regulačního ventilu CDC tlumiče je ventil umístěný v dolní části tlumiče. Tento 

ventil je zakomponovaný do pláště tlumiče, kde reguluje průtok hydraulického oleje a tím  

i konstantu tlumení. Tento CDC ventil je zobrazen na obrázku číslo 7. 

Celý systém CDC se skládá z CDC tlumiče, senzoru zrychlení karosérie, senzoru zrychlení 

kola, CDC ventilu a elektronické řídící jednotky. Tento CDC systém je zobrazen na obrázku 8.  

Obr. 6 Regulační ventil CDC tlumiče umístěný v pístu tlumiče [7] 

Obr. 7 Regulační ventil CDC tlumiče umístěný v plášti tlumiče [8] 



 

   19 
 

SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ 

BRNO 2020 

 

 

Na obrázku 9 je zobrazena charakteristika CDC tlumičů. Jedná se o závislost rychlosti pístu  

na tlumící síle. Kladná oblast tlumící síly představuje kompresy tlumiče a záporná oblast 

představuje expanzi tlumiče. V každé z těchto oblastí jsou znázorněny tři křivky, které 

představují tři základní druhy nastavení tlumiče. Jedná se o sportovní nastavení, které má 

největší tlumící schopnost, základní nastavení, které tvoří kompromis mezi sportovním  

a komfortním nastavením a komfortní nastavení, které má nejmenší schopnost tlumení, ale 

zároveň je nevíce komfortní. CDC tlumiče mají možnost plynulé regulace tlumení, a tím pádem 

lze dosáhnout požadovaného nastavení tlumiče ve velmi krátké době. Z Charakteristiky CDC 

tlumičů také vyplývá, že největší schopnost tlumení mají při kompresi tlumiče. Z této 

charakteristiky dále vyplývá, že s vyšší rychlostí pístu také roste (v případě komprese) nebo 

klesá (v případě expanze) tlumící síla. 

Obr. 8 Systém CDC [1] 

Obr. 9 Charakteristika CDC tlumičů [4] 
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1.1.5 MAGNETOREOLOGICKÝ TLUMIČ 

Magnetoreologické tlumiče využívají jako tlumící médium magnetoreologickou kapalinu. Tato 

kapalina se skládá nejčastěji ze syntetického oleje s mikročásticemi schopnými magnetizace 

(nejčastěji železné částice o velikosti 3 až 8 μm). [9]  

Podstatou funkce těchto tlumičů jsou vlastnosti magnetoreologické kapaliny. 

Magnetoreologické tlumiče se konstrukčně velmi podobají jednoplášťovým tlumičům. Rozdíl 

je v tom, že magnetoreologické tlumiče obsahují navíc oproti jednoplášťovým tlumičům 

speciální ventil tvořený cívkou. Touto cívkou protéká proud, který se mění v závislosti  

na datech ze snímačů a při průchodu magnetoreologické kapaliny tímto venilem dochází 

k požadované orientaci kovových částic, a tím i ke změně viskozity magnetoreologické 

kapaliny. Tímto způsobem je tedy i měněna konstanta tlumení u těchto tlumičů. [9] 

V těchto tlumičích je tedy vyvoláváno magnetické pole elektrickým proudem v cívce v pístu, 

které mění viskozitu magnetoreologické kapaliny. Při vyšším magnetickém poli je vyšší  

i viskozita kapaliny. Výhodou těchto tlumičů je reakce v „reálném čase“. V praxi je změna 

vlastností tlumiče provedena během 5 až 10 ms. [9]  

Magnetoreologický tlumič je zobrazený na obrázku 10.  
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V magnetoreologickém tlumiči dochází vlivem protékajícího proudu ke změně viskozity 

magnetoreologického oleje. Při potřebě vyšší tlumící síly magnetoreologický tlumič sníží 

viskozitu magnetoreologického oleje a při potřebě nižší tlumící síly viskozitu naopak zvýší. 

Oba tyto stavy jsou znázorněny na obrázku 11.  

 

 

Obr. 10 Magnetoreologický tlumič [10] 

Obr. 11 Porovnání magnetoreologického oleje při potřebě vyšší tlumící síly (vlevo) a při 

potřebě nižší tlumící síly (vpravo) [11] 
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1.1.6 TLUMIČ S LINEÁRNÍM ELEKTROMOTOREM (BOSE) 

Tyto tlumiče nevyužívají hydrauliku, jako předešlé tlumiče, nýbrž lineární elektromotory  

a elektromagnetismus.  Nevýhoda předešlých tlumičů spočívá v systému řízení, mohou být 

pouze pasivní nebo semi-aktivní. Tlumiče s lineárním elektromotorem BOSE jsou však plně 

aktivní. To znamená, že umožňují nejenom omezení maximální tlumící síly, ale dokáží také 

sílu generovat ve stejném nebo opačném směru vůči pohybu kola vzhledem ke karoserii. [1]  

Rychlost změny charakteristiky tlumení je umožněna během 1 ms. Při jízdě je prakticky 

vyloučeno naklánění vozu v zatáčkách, předklánění při brzdění a zaklánění při akceleraci. 

Systém se díky rychlým reakcím elektroniky dokáže s přehledem vyrovnat s různými povrchy 

při vysokém komfortu jízdy. Lineární elektromotory jsou obsluhovány velmi rychlým 

zpracováním signálů v řídící jednotce, která má za úkol vyřešit prakticky v reálném čase, které 

z kol právě potřebuje jaké tlumení. Velkou nevýhodou takového systému ale může být 

energetická náročnost na elektrickou soustavu ve vozidle. Určitého snížení energetické 

náročnosti lze dosáhnout uchováním energie generované při kmitání vlivem nerovností 

v lineárním elektromotoru do výkonných kondenzátorů. Rekuperace energie v lineárních 

elektromotorech umožnila dosáhnout velmi malého příkonu systému tlumení. Lineární 

elektromotory při propružení kola generují energii, která se ukládá do vysokovýkonných 

kondenzátorů a jež je později využita k vyvolání vhodného tlumícího účinku. Systém pracuje  

s napětím 300 V, palubní síť ale zůstává 12 V. [1]  

Systém odpružení Bose je zobrazen na obrázku 12.  

 

 

Tlumič s lineárním elektromotorem (Bose) je zobrazen na obrázku 13.  

Obr. 12 Systém odpružení Bose [3] 
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1.2 ROZDĚLENÍ TLUMIČŮ PODLE ZPŮSOBU ŘÍZENÍ 

V zájmu zlepšení celkového výkonu automobilových vozidel v posledních letech byla vyvinuta 

odpružení obsahující aktivní komponenty. Tato odpružení mají řadu schopností, ale aktivní 

složky mění pouze vertikální silové reakce, nikoliv kinematiku. Podle způsobů řízení lze 

tlumiče rozdělit do tří základních skupin. Tyto skupiny jsou seřazeny podle vzrůstajících 

schopností. Z Obr. 14 vyplývá, že nejvýhodnější jsou aktivní tlumiče, které ovšem jsou velmi 

nákladné. Pasivní tlumiče jsou nejrozšířenější, kvůli cenové dostupnosti, ale jejich vlastnosti  

se nijak nepřizpůsobují situaci. Kompromisem mezi těmito dvěma kategoriemi jsou semi-

aktivní tlumiče. [13]  

Obr. 13 Tlumič s lineárním elektromotorem (Bose) [12] 
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Tlumiče lze tedy na základě toho, zda a jakým způsobem lze měnit konstantu tlumení rozdělit 

na pasivní, aktivní a semi-aktivní. Zjednodušená schémata zapojení těchto tlumičů jsou 

zobrazené na obrázku 15. [1] 

 

 

1.2.1 PASIVNÍ TLUMIČE 

Pasivní tlumiče jsou i dnes stále nejrozšířenějšími tlumiči. Tyto tlumiče neumožňují změnu 

tlumení. Je to dáno tím, že tyto tlumiče mohou pouze úměrně s rychlostí odebírat energii, ale 

nikoliv ji vkládat do systému. Proto jsou tyto tlumiče označovány jako pasivní. Možnost 

nastavení charakteristiky pasivního tlumiče je zpravidla omezena pouze na vhodnou volbu 

parametrů, danou uspokojivým chováním při předpokládaném rozsahu pracovních frekvencí. 

Tato omezená možnost výběru charakteristiky je asi největší nevýhodou těchto tlumičů. Tento 

nedostatek byl časem motivací pro vývoj pasivních tlumičů, které by aspoň částečně měnili 

svou charakteristiku v závislosti na aktuální situaci. Výsledkem tohoto vývoje bylo použití 

možností pro nastavení útlumu pro kompresy a odskok, popřípadě polohově citlivý tlumič 

(PSD), který tento nedostatek alespoň do určité míry odboural. Tyto tlumiče jsou tvořeny 

Obr. 14 Cílový konflikt mezi jízdní bezpečností a jízdním pohodlím při návrhu tlumení 

vozidla [1] 

Obr. 15 Systém s a) pasivním, b) aktivním a c) semi-aktivním tlumením [1] 
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hydraulickým elementem, který snižuje potenciální energii soustavy a není schopný energii  

do systému dodat. Z výroby jsou nastaveny na určitou míru tlumení a změna je umožněna pouze 

při manuálním přenastavení tlumiče. Mezi pasivní tlumiče patří teleskopický jednoplášťový  

a dvouplášťový tlumič. Největší nevýhodou tedy je nutnost spočítání nebo vyzkoušení 

optimálního nastavení před konkrétním použitím na určitém povrchu a stylu jízdy. Výhodou 

pasivních tlumičů je jednoduchá konstrukce, nezávislost na podpůrných systémech a nižší cena. 

[14][15]  

Pasivním tlumičem je například jednoplášťový tlumič, který je zobrazen na obrázku 16.  

 

 

1.2.2 SEMI-AKTIVNÍ TLUMIČE 

Semi-aktivní tlumiče již umožňují změnu tlumení během jízdy. Jedná se o jistý kompromis 

mezi pasivními a aktivními tlumiči. Spojují hlavní výhody aktivních i pasivních tlumičů, tedy 

spolehlivost pasivních tlumičů a zároveň možnost přizpůsobovat se aktuální situaci jako  

je tomu u aktivních tlumičů. Tyto tlumiče, stejně jako pasivní tlumiče, do systému energii 

nevkládají, ale pouze ji odebírají. Na rozdíl od pasivních tlumičů ale umožňují průběžné 

nastavení charakteristiky. Oproti aktivním systémům vyžadují ale mnohem méně energie.  

Ta je totiž spotřebována pouze při nutnosti změny charakteristiky tlumení. Tato energie  

se spotřebovává například na otočení tělíska ke změně průtočného průřezu nebo na změnu 

proudu v elektromagnetické cívce.  Další výhodou oproti aktivním tlumičům je i zachování 

určité možnosti tlumení v případě výpadku elektrické energie a tím i udržení stability vozidla. 

Semi-aktivní tlumiče umožňují vyhodnocovat aktuální situaci a také následně přizpůsobovat 

charakteristiku tlumení. Tyto systémy obsahují řídící jednotkou a algoritmem, který na základě 

informací ze senzorů upravuje konstantu tlumení. Výhodou těchto systémů je rychlá změna 

vlastností, lepší komfort pro posádku a lepší ovladatelnost vozidla oproti pasivním tlumičům. 

Nevýhodou je vyšší náročnost na elektrickou soustavu vozidla. Mezi semi-aktivní tlumiče patří 

CDC tlumiče nebo magnetoreologické tlumiče. [14] 

Obr. 16 Pasivní jednoplášťový tlumič [16] 
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Semi-aktivní tlumiče můžou pracovat na principu regulace průtočného otvoru, nebo na změně 

vlastností tlumícího média. Princip na způsobu regulace průtočného otvoru spočívá v použití 

nejčastěji elektro-magnetického ventilu, kterým se podle situace zmenšuje, nebo zvětšuje 

průtokový otvor. Tento princip využívají CDC tlumiče. Druhým principem je změna vlastností 

tlumícího média. Využívá se vlastností elektroreologických a magnetoreologických tekutin, 

které mění svou viskozitu při vystavení elektrickému nebo magnetickému poli. Oba tyto 

principy jsou schopné dosáhnout podobných výsledků, ale elektroreologické  

a magnetoreologické tlumiče mají velký nárok na elektrickou energii. [15] 

Příkladem semi-aktivního tlumiče může být například CDC tlumič, který je zobrazen  

na obrázku 17.  

 

 

1.2.3 AKTIVNÍ TLUMIČE 

Tyto tlumiče umožňují v reálném čase nejenom změnu tlumící síly v případě stlačení tlumiče, 

ale jsou schopné i vytvářet sílu a působit v opačném směru jako akční člen. Tento akční člen  

je zdrojem síly, který v rámci svého pracovního rozsahu dokáže aktivně vyrovnávat silové vlivy 

působící od vozovky na karosérii vozu. Díky vhodnému řízení tohoto systému na základě 

měřených dat ze snímačů je tento systém schopen výrazně překonat úroveň komfortu  

a bezpečnosti pasivních a semi-aktivních systémů. Jedná se zatím o nejvyspělejším tlumící 

systém. Reaguje na změnu ještě rychleji než semi-aktivní tlumící systém. Další výhodou  

je vysoký komfort posádky a bezpečnost. Nevýhodou tohoto tlumícího systému je však vysoká 

energetická náročnost a vysoká cena. Tyto dva parametry brání aktivním tlumičům v jejich 

výrazném rozšíření. Další značnou nevýhodou je i možnost destabilizace vozidla v případě 

Obr. 17 Semi-aktivní CDC tlumič [17] 
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výpadku elektrické energie. Mezi aktivní tlumiče patří například tlumič s lineárním 

elektromotorem Bose. [14][15]  

Aktivní tlumič s lineárním elektromotorem Bose je zobrazen na obrázku 18.  

 

 

1.3 SEMI-AKTIVNÍ TLUMÍCÍ JEDNOTKY NÁKLADNÍCH VOZIDEL 

U nákladních vozidel se stále nejvíce používají dvouplášťové tlumiče. Za nimi následují 

pneumatické tlumiče, ale postupně se začínají rozšiřovat také semi-aktivní tlumiče. Semi-

aktivní tlumiče přináší řadu výhod, mezi které patří například vyšší stabilita a bezpečnost 

nákladních vozidel. Ze semi-aktivních tlumících systémů jsou nejvíce používány CDC tlumiče, 

které obsahují elektronicky řízený regulační ventil, který podle potřeby škrtí průtok 

hydraulického oleje a tím mění konstantu tlumení v závislosti na aktuální potřebě. Dalšími 

používanými tlumiči u nákladních vozidel jsou PCD tlumiče, které jako řídící signál využívají 

tlak uvnitř vzduchové pružiny. Ten potom řídí samotný regulační ventil, který podle potřeby 

reguluje průtok hydraulického oleje. [19]  

 

1.3.1 CDC TLUMÍCÍ JEDNOTKY NÁKLADNÍCH VOZIDEL 

Adaptivní tlumící systémy dělají vozidla snadněji ovladatelné, více sportovní a dynamické  

a více komfortní. Tento komfort je o to důležitější na dlouhých cestách v nákladní dopravě. 

Tyto adaptivní tlumící systémy umožňují dostatečný komfort bez omezení úrovně bezpečnosti. 

CDC (Continuous Damping Control) tlumící jednotky využívají elektronicky řízených ventilů 

v tlumiči, které mění průtok hydraulické kapaliny a tím i charakteristiku tlumení. Tlumení  

Obr. 18 Aktivní tlumič s lineárním elektromotorem Bose [18] 
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se mění na základě signálů ze snímačů, které jsou vysílány do řídící jednotky tlumiče a následně 

do řídícího ventilu, který se buď otevře, nebo přiškrtí. Nákladní vozidlo vybavené touto tlumící 

jednotkou je stabilnější a mnohem bezpečnější v krizových situacích. V případě nebezpečné 

situace systém sám vyhodnotí, na základě signálů ze senzorů, a přiškrtí průtok elektro-

magnetickým ventilem a tím i přitvrdí tlumení. Tento optimalizovaný tlumící systém podporuje 

řidiče formou zvýšení bezpečnosti a zlepšení ovladatelnosti vozidla. Tyto CDC tlumiče  

se používají jak u osobních automobilů, tak i u nákladních automobilů. Konstrukční provedení 

těchto tlumičů bývá nejčastěji v podobě dvouplášťového tlumiče s elektro-magnetickým 

ventilem na vnějším plášti. Dalším způsobem provedení pak může být tlumič s elektro-

magnetickým ventilem v pístu. Konstrukční řešení s elektro-magnetickým ventilem 

zakomponovaným na povrchu vnějšího pláště je zobrazeno na obrázku 19. [19]  

 

Obr. 19 Semi-aktivní CDC tlumič nákladního vozidla [19] 
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1.3.2 PDC TLUMÍCÍ JEDNOTKY NÁKLADNÍCH VOZIDEL 

Tlumiče PDC (Pneumatic Damping control), neboli pneumaticky řízené tlumiče jsou ideálním 

řešením pro nákladní automobily, autobusy a přívěsy s pneumatickým řízením výšky 

pneumatického odpružení. Jedná se tedy o ideální doplněk pneumatického odpružení. 

Pneumaticky ovládané proporcionální tlumící ventily mění tlumící sílu nepřetržitě podle 

aktuálních potřeb. Tyto tlumící jednotky využívají tlakového vzduchu v pneumatických 

pružinách, který je vpouštěn do regulačního ventilu tlumiče, který mění charakteristiku tlumení. 

Není tudíž potřeba žádná elektronika. Tento regulační systém je tedy vhodný především pro 

tažená vozidla (přívěsy a návěsy). PDC, stejně jako CDC, výrazně zvyšuje komfort jízdy  

a zvyšuje bezpečnost silničního provozu. Oba dva tyto systémy zajišťují dodatečnou bezpečnost 

pro řidiče a chrání náklad a součásti vozidla. Pneumatiky jsou vystaveny menšímu opotřebení 

a vozidlo je také šetrnější k povrchu vozovky, protože dynamické zatížení vozidla se tolik 

nemění. PDC tlumič je zobrazen na obrázku 20. [19]  

 

Obr. 20 Semi-aktivní PDC tlumič nákladního vozidla [19] 
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1.4 ROZDĚLENÍ VENTILŮ PODLE MOŽNOSTI OVLÁDÁNÍ 

U některých tlumičů se používají různé škrtící ventily, které umožňují optimální nastavení 

tlumiče pro daný povrch, popřípadě umožňují i změnu nastavení konstanty tlumení v reálném 

čase. Tyto škrtící ventily slouží ke škrcení průtoku hydraulického oleje a tím i k regulaci 

konstanty tlumení. Ventily jsou zařízení, která slouží k regulaci stlačeného plynu nebo 

kapaliny. 

Ventily lze rozdělit podle způsobu ovládání na:  

 mechanicky ovládané (manuální, pneumatické)  

 elektricky ovládané (elektromagnetické, elektropneumatické) [20]  

 

1.4.1 MECHANICKY OVLÁDANÉ VENTILY 

Ventily lze ovládat různými způsoby. Jedním ze způsobů je ovládání, které je založené  

na principu mechaniky. Nejčastěji se jedná o ventily ovládané ručně. Toto ruční ovládání 

spočívá především v použití tlačítka nebo páky. Dalším způsobem ovládání ventilů  

je pneumatický signál. Přičemž se nejedná o použití v elektropneumatice, ale v pneumatice.  

U mechanicky ovládaných ventilů rozlišujeme dva základní principy ovládání:  

 monostabilní   

 bistabilní [20]  

Monostabilní ventily jsou ovládány jednostranně pneumatickým signálem s možností návratu 

do základní polohy. Podstatou tohoto ovládání je přivedení pneumatického signálu a přesun 

ventilu do aktivní polohy. Do této polohy je ventil uveden pouze po dobu, dokud  

je na ovládacím vstupu pneumatický signál. V případě, že dojde k odpojení ovládacího signálu, 

dojde pomocí vratné pružiny ve ventilu k jeho návratu do základní polohy. Monostabilní ventil 

je zobrazen na obrázku 21. [20]  

 

Obr. 21 Monostabilní ventil [20] 
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Bistabilní ventily jsou oproti tomu ovládány oboustranně pneumatickým signálem. Podstatou 

tohoto ovládání je přivedení signálu na ovládací vstupy. V případě, že je potřeba přesunout 

ventil do aktivní polohy, přivede se na určený vstup signál prostřednictvím stlačeného vzduchu. 

To způsobí přesun ventilu. Následně se signál odpojí, ale ventil zůstane ve výchozí poloze. 

V případě, že je potřeba přesunout ventil zpět do výchozí polohy, je nutné použít opačný 

ovládací vstup, do kterého se přivede signál. To způsobí přesun ventilu a ovládací signál může 

být odpojen. Ventily s tímto způsobem ovládání jsou nazývané paměťové. Bistabilní ventil  

je zobrazen na obrázku 22. [20]  

 

1.4.2 ELEKTRICKY OVLÁDANÉ VENTILY 

Dalším druhem ventilů jsou elektricky ovládané ventily. Tyto elektricky ovládané ventily 

můžeme rozdělit podle způsobu ovládání na:  

 monostabilní 

 bistabilní [20] 

Dále se mohou elektricky ovládané ventily rozdělit podle vnitřního uspořádání ovládacího 

systému na:  

 elektromagnetické 

 elektropneumatické [20] 

Obr. 22 Bistabilní ventil [20] 
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Konstrukce těchto ventilů se odvíjí od rozhodnutí výrobců,  jaké provedení ventilu zvolí. Mezi 

nejběžnější provedení patří provedení v hliníkovém obalu, do kterého jsou vyvrtány otvory 

kolmo k šoupěti. Při pohybu šoupěte do stran dochází k přepínání mezi jednotlivými otvory  

a tím pádem ke změně směru proudění stlačeného vzduchu. Na šoupěti se nachází zúžená část, 

která slouží ke spojení příslušných otvorů. Tato zúžená část je znázorněna na obrázku 23 mezi 

otvory 2 a 3. [20]  

 

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY 

Elektromagnetické ventily se vyznačují pohybem šoupěte ventilu způsobeným elektrickou 

cívkou. Tento způsob je zobrazen z obrázku 24. Z obrázku je patrné, že šoupě je přímo spojeno 

s jádrem cívky. Po připojení elektrického napětí na cívku vzniká na cívce elektromagnetické 

pole, které přitahuje kovové jádro. Při pohybu jádra dochází i k pohybu šoupěte. Tím dochází 

k přesunu zúžené části šoupěte a propojení požadovaných průduchů. Na obrázku  

24 je znázorněno provedení 3/2 ventilu, v monostabilní variantě. Opačný pohyb šoupěte  

je zprostředkován vratnou pružinou. K tomuto pohybu dochází po odpojení napětí z cívky. [20]  

 

 

Dalším druhem provedení elektromagnetického ventilu je bistabilní ventil. Bistabilní 

elektromagnetický ventil je zobrazen na obrázku 25. Způsob pohybu šoupěte pomocí elektrické 

cívky je stejný jako u monostabilní varianty, ale opačný pohyb šoupěte již není zprostředkován 

vratnou pružinou, ale další elektrickou cívkou. [20]  

Obr. 23 Ventil 3/2 [20] 

Obr. 24 Monostabilní elektromagnetický ventil 3/2 [20] 
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Výhodou elektromagnetického ventilu je především jednoduchá konstrukce, velká spolehlivost, 

dlouhá životnost, schopnost ovládání nízkých hodnot tlaků, možnost ovládání vakua, malé 

rozměry a nízká cena. Naopak nevýhodou elektromagnetických ventilů je problematické 

ovládání vysokých tlaků a velkých průtoků. Další nevýhodou je také fakt, že se vzrůstajícím 

tlakem a vzrůstajícím průtokem je třeba navyšovat i výkon ovládací elektrické cívky. Čím  

je větší tlak či průtok, tím je i síla potřebná k pohybu šoupěte také větší. Tomu tedy musí 

odpovídat i výkon ovládací cívky. Oproti tomu je další výhodou i schopnost ovládat záporné 

tlaky. Toho se využívá například v aplikacích vakuové techniky. V takovém případě je možné 

ovládat i větší průtoky. [20]  

 

ELEKTROPNEUMATICKÉ VENTILY 

Elektropneumatické ventily se vyznačují složitější konstrukcí s pohybujícím se šoupětem. 

Jedná se o odlišný způsob, jakým se pohybuje se šoupětem. Na obrázku 26 je zobrazen 

elektropneumatický monostabilní ventil 3/2 se zpětnou pružinou a na obrázku 27 je zobrazen 

elektropneumatický bistabilní ventil 3/2. Dalším nejčastěji používaným elektropneumatickým 

ventilem je elektropneumatický ventil 5/2. Ten se liší od ventilu 3/2 pouze jinou základní 

konstrukcí se šoupětem. Šoupě je uváděno do pohybu pomocí jednočinného pneumotoru. 

Pneumotor je ovládán vzduchem pomocí elektromagnetického ventilu 3/2, který je napojen  

na vstup číslo 1 ovládaného ventilu. Výhodou elektropneumatických ventilů je především 

schopnost ovládat poměrně velké tlaky při použití velkých průtoků. Monostabilního a bistabilní 

ventily se od sebe liší způsobem ovládání, tak jak je tomu i v případě elektromagnetických 

ventilů. [20]  

 

 

Obr. 25 Bistabilní elektromagnetický ventil 3/2 [20] 

Obr. 26 Monostabilní elektropneumatický ventil 3/2 [20] 
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Mezi výhody elektropneumatických ventilů tedy patří především schopnost ovládat velké tlaky, 

schopnost ovládat velké průtoky a mnohem menší potřebný výkon ovládacích cívek oproti 

elektromagnetickým ventilům. Tento mnohem menší potřebný výkon ovládacích cívek  

je nejčastěji příčinou volby elektropneumatického ventilu. Naopak mezi nevýhody 

elektropneumatických ventilů patří neschopnost ovládat nízké tlaky (zpravidla nižší jak 2 bar), 

problematické použití pro ovládání vakua (je potřeba použít externí napájení tlakem), složitější 

konstrukce oproti elektromagnetickým ventilům, vyšší cena samotného ventilu a větší rozměry. 

Pokud je vyžadována velká rychlost pneumotorů a velká síla, je potřeba zajistit dostatečný. 

Výkon a průtok elektropneumatického ventilu.  Jistou nevýhodou může být nemožnost použít 

ventil pro nižší tlaky jak 2 bar. Pro přesun šoupěte, i v případě, že by ve ventilu nebyl tlak,  

je zapotřebí minimální sílu, danou odporem těsnění při pohybu šoupěte. Zároveň s minimálním 

ovládaným tlakem souvisí nemožnost ovládat záporné tlaky. Je to možné pouze s externím 

napájením tlaku. Výběr vhodného ventilu se volí s ohledem na ovládaný prvek. Následuje výběr 

podle systému ovládání ventilu, které může být buď mechanické, nebo elektrické. Dále  

se pokračuje v závislosti na požadavcích na tlak a průtok a volí se mezi elektromagnetickou  

či elektropneumatickou variantou. Nakonec se vybírá v závislosti na principu ovládání, mezi 

monostabilním a bistabilním ventilem. [20]

Obr. 27 Bistabilní elektropneumatický ventil 3/2 [20] 



 

   35 
 

BRNO 2020 

 

ANALÝZA VLIVU ZÁKLADNÍCH REGULAČNÍCH PRINCIPŮ 

2 ANALÝZA VLIVU ZÁKLADNÍCH REGULAČNÍCH PRINCIPŮ 
Cílem této analýzy je zjištění vlivů základních regulačních principů na chování čtvrtinového 

modelu. Analýza porovnává základní regulační principy a vyhodnocuje je podle úrovně 

komfortu pro posádku a bezpečnosti. Nejdůležitějšími parametry jsou tedy síla na kole, síla 

v tlumiči a zrychlení odpružené hmoty.  

 

2.1 ČTVRTINOVÝ MODEL 

Pro tuto analýzu byl zvolen čtvrtinový model vozidla. Tento model sice řeší pouze vertikální 

dynamiku, ale pro tuto analýzu je dostačující. Čtvrtinový model se z pravidla skládá 

z odpružené a neodpružené hmoty, které jsou propojeny pružinou a tlumičem. Neodpružená 

hmota je propojena i se zemí viz obr. 28.   

U tohoto schématu představuje q1 výchylku odpružené hmoty, q2 výchylku neodpružené hmoty, 

q0 výchylku nerovnosti vozovky, k1 konstanty tuhosti odpružení, k2 konstantu tuhosti 

pneumatiky, b2 koeficient tlumení pneumatiky, Fsa sílu od semi-aktivního tlumiče, m1 hmotnost 

odpružené hmoty a m2 hmotnost neodpružené hmoty.  

Podle schématu čtvrtinového modelu lze sestavit následující pohybové rovnice: 

∑𝐹𝑖
⃗⃗ 

𝑖

= 𝑚𝑎   (1)  

𝑚1𝑞1̈ + 𝑘1(𝑞1 − 𝑞2) + 𝐹𝑠𝑎 = 0 (2)  

𝑚2𝑞2̈ + 𝑏2(𝑞2̇ − 𝑞0)̇ + 𝑘2(𝑞2 − 𝑞0) − 𝑘1(𝑞1 − 𝑞2) − 𝐹𝑠𝑎 = 0 (3)  

Při převodu rovnic do stavové podoby v maticovém tvaru: 

Obr. 28 Schéma čtvrtinového modelu vozidla [21] 
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�̇� = 𝑨𝑥 + 𝑩𝑢 (4)  

𝑦 = 𝑪𝑥 + 𝑫𝑢 (5)  

můžeme zvolit proměnné například takto: 

𝑥1 = 𝑞1 − 𝑞2 (6)  

𝑥2 = 𝑞1̇ (7)  

𝑥3 = 𝑞2 − 𝑞0 (8)  

𝑥4 = 𝑞2̇ (9)  

𝑢1 = 𝐹𝑠𝑎 (10)  

𝑢2 = 𝑞0̇ (11)  

a po dalších úpravách dostaneme zápis: 

[

𝑥1̇

𝑥2

𝑥3

𝑥4̇

̇
̇
] =

[
 
 
 
 
 

0 1 0 −1

−
𝑘1

𝑚1
0 0 0

0 0 0 1
𝑘1

𝑚2
0 −

𝑘2

𝑚2
−

𝑏2

𝑚2]
 
 
 
 
 

[

𝑥1

𝑥2

𝑥3

𝑥4

] +

[
 
 
 
 
 

0 0

−
1

𝑚1
0

0 −1
1

𝑚2

𝑏2

𝑚2]
 
 
 
 
 

[
𝑢1

𝑢2
] (12)  

𝑦 = [

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

] [

𝑥1

𝑥2

𝑥3

𝑥4

] + [

0 0
0 0
0 0
0 0

] [
𝑢1

𝑢2
] (13)  

 

2.1.1 DEFINOVÁNÍ VSTUPNÍCH PARAMETRŮ 

Pro simulační analýzu vlivu základních regulačních principů byl zvolen čtvrtinový model 

nákladního automobilu se zadanými parametry. Reprezentativním nákladním vozem  

je dvounápravový nákladní vůz o parametrech uvedených v tabulce 1. 
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Tab. 1 Zadané parametry nákladního vozu 

Parametr Značení Hodnota Jednotky 

Celková hmotnost mc 13 510 [kg] 

Odpružená hmotnost ms 12 140 [kg] 

Neodpružená 

hmotnost 
mu 1 370 [kg] 

Tuhost pneumatiky k2 1 000 000 [N/m] 

Konstanta tlumení 

pneumatiky 
b2 500 [N·s/m] 

Motion ratio (zdvih 

pružiny / zvih kola) 
i 0,55 [-] 

Poměrný útlum bp1 0,25 [-] 

Zdvih kola x 0,3 [m] 

Frekvence přední 

nápravy 
ff 1,2 [Hz] 

Frekvence zadní 

náprava 
fr 1,2 [Hz] 
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Ze zadaných parametrů se následně dopočítaly potřebné vstupní parametry do čtvrtinového 

modelu. Tyto parametry se počítali v programu Matlab a byly součástí vstupního skriptu  

do výpočetního programu Simulink.   

 

Při výpočtu některých veličin bylo použito několika vzorců. Tyto vzorce jsou uvedeny  

a popsány v následujících odstavcích. 

 

VÝPOČET ODPRUŽENÉ HMOTNOSTI ČTVRTINOVÉHO MODELU 

Pro výpočet odpružené hmotnosti čtvrtinového modelu byla použita předem daná hodnota 

odpružené hmotnosti celého vozu ms. Pro zjednodušení výpočtu je uvažována stejná hmotnost 

na přední i zadní nápravě. Výpočtový vztah je uveden v rovnici 14.  

𝑚1 =
𝑚𝑠

4
 (14)  

 

VÝPOČET NEODPRUŽENÉ HMOTNOSTI ČTVRTINOVÉHO MODELU 

Pro výpočet neodpružené hmotnosti čtvrtinového modelu byla použita předem daná hodnota 

neodpružené hmotnosti celého vozu mu. Pro zjednodušení výpočtu je uvažována stejná 

hmotnost na přední i zadní nápravě. Výpočtový vztah je uveden v rovnici 15.  

Obr. 29 Skript vstupních parametrů do programu Simulink 
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𝑚2 =
𝑚𝑢

4
 (15)  

 

VÝPOČET TUHOSTI PRUŽINY (PŘEPOČTENÁ NA KOLO) 

Pro výpočet tuhosti pružiny čtvrtinového modelu byly použity tyto veličiny: odpružená 

hmotnost čtvrtinového modelu m1 a frekvence nápravy f. Výpočtový vztah je uveden v rovnici 

16. 

𝑘1 = 𝑚1 ∙ (2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓)2 (16)  

 

 

VÝPOČET ÚHLOVÉ RYCHLOSTI ODPRUŽENÉ HMOTY ČTVRTINOVÉHO MODELU 

Při výpočtu úhlové rychlosti odpružené hmoty byla použitá vypočtená hodnota odpružené 

hmotnosti čtvrtinového modelu m1 a tuhost pružiny (přepočtená na kolo) k1. Výpočtový vztah 

pro výpočet úhlové rychlosti odpružené hmoty je uveden v rovnici 17.  

𝑜𝑚𝑒𝑔𝑎1 = √
𝑘1

𝑚1
 (17)  

 

VÝPOČET ÚHLOVÉ RYCHLOSTI NEODPRUŽENÉ HMOTY ČTVRTINOVÉHO MODELU 

Pro výpočtu úhlové rychlosti neodpružené hmoty byla použitá vypočtená hodnota neodpružené 

hmotnosti čtvrtinového modelu m2, tuhost pružiny (přepočtená na kolo) k1 a zadaná radiální 

tuhost pneumatiky k2. Výpočtový vztah pro výpočet úhlové rychlosti odpružené hmoty  

je uveden v rovnici 18.  

𝑜𝑚𝑒𝑔𝑎2 = √
𝑘1 + 𝑘2

𝑚2
 (18)  

 

VÝPOČET MINIMÁLNÍHO KOEFICIENTU PRO SKYHOOK 

Pro regulační princip skyhook je potřeba vypočítat minimální koeficient, s kterým čtvrtinový 

model počítá. Tento minimální koeficient pro skyhook je vypočítán za použití minimálního 

poměrného útlumu tlumiče bp1min, odpružené hmotnosti čtvrtinového modelu m1, a úhlové 

rychlosti odpružené hmotnosti čtvrtinového modelu omega1. Výpočtový vztah pro minimální 

koeficient pro skyhook je uveden v rovnici 29.  

𝑏1𝑚𝑖𝑛 = 𝑏𝑝1𝑚𝑖𝑛 ∙ (2 ∙ 𝑚1 ∙ 𝑜𝑚𝑒𝑔𝑎1) (19)  
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VÝPOČET MAXIMÁLNÍHO KOEFICIENTU PRO SKYHOOK 

U regulační princip skyhook je potřeba také vypočítat i maximální koeficient, s kterým 

čtvrtinový model počítá. Tento maximální koeficient pro skyhook je vypočítán za použití 

maximálního poměrného útlumu tlumiče bp1max, odpružené hmotnosti čtvrtinového modelu m1, 

a úhlové rychlosti odpružené hmotnosti čtvrtinového modelu omega1. Výpočtový vztah pro 

maximální koeficient pro skyhook je uveden v rovnici 20.  

𝑏1𝑚𝑎𝑥 = 𝑏𝑝1𝑚𝑎𝑥 ∙ (2 ∙ 𝑚1 ∙ 𝑜𝑚𝑒𝑔𝑎1) (20)  

 

VÝPOČET KONSTANTY TLUMENÍ TLUMIČE (PŘEPOČTENÉ NA KOLO) 

Pro výpočet konstanty tlumení tlumiče (přepočtené na kolo) byly použity hodnoty poměrného 

útlumu tlumiče bp1, odpružená hmotnost čtvrtinového modelu m1 a úhlová rychlost odpružené 

hmoty omega1. Výpočtový vztah pro výpočet konstanty tlumení tlumiče (přepočtené na kolo) 

je uveden v rovnici číslo 21. 

𝑏1 = 𝑏𝑝1 ∙ (2 ∙ 𝑚1 ∙ 𝑜𝑚𝑒𝑔𝑎1) (21)  

 

V tabulce 2 jsou uvedeny výsledné vstupní parametry do čtvrtinového modelu v programu 

simulink. 
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Tab. 2 Vstupní parametry do čtvrtinového modelu v programu Simulink  

Parametr Značení Hodnota Jednotky 

Odpružená hmotnost 

nákladního vozu 
ms 12 140 [kg] 

Neodpružená 

hmotnost nákladního 

vozu 

mu 1 370 [kg] 

Odpružená hmotnost m1 3 035 [kg] 

Neodpružená 

hmotnost 
m2 342,5 [kg] 

Frekvence nápravy f 1,2 [Hz] 

Tuhost pružiny 

přepočtena na kolo 
k1 172 540 [N/m] 

Radiální tuhost 

pneumatiky 
k2 1 000 000 [N/m] 

Poměrný útlum 

tlumiče 
bp1 0,25 [-] 

Minimální poměrný 

útlum tlumiče 
bp1min 0,1 [-] 

Maximální poměrný 

útlum tlumiče 
bp1max 0,5 [-] 

Úhlová rychlost 

odpružené hmoty 
omega1 7,5398 [rad] 

Úhlová rychlost 

neodpružené hmoty 
omega2 58,5104 [rad] 

Minimální koeficient 

pro skyhook 
b1min 4 576,7 [N·s/m] 

Maximální 

koeficient pro 

skyhook 

b1max 22 883 [N·s/m] 

Konstanta tlumení 

tlumiče přepočtena 

na kolo 

b1 11 442 [N·s/m] 
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Konstanta tlumení 

pneumatiky 
b2 500 [N·s/m] 

 

2.1.2 ČTVRTINOVÝ MODEL V PROGRAMU SIMULINK 

Program Simulink byl zvolen pro vytvoření simulačního modelu pro tuto analýzu především 

z důvodu přehlednosti a dostatečné přesnosti. Nejprve byl vytvořen pasivní čtvrtinový model 

vozidla, na který bylo přivedeno buzení a byly vyvedeny základní grafy síly v tlumiči na čase 

a síly na kole na čase. Tyto výstupy byly porovnány s výstupy z jiného pasivního čtvrtinového 

modelu v Simulinku a byla tak ověřena správnost čtvrtinového modelu. Na obrázku  

30 je zobrazen pasivní simulační model v programu Simulink. 

 

Samotný čtvrtinový model vozidla (viz obr. 31) byl sestaven na základě diferenciálních rovnic 

(2) a (3). Tento čtvrtinový model funguje za předpokladu přivedení proměnné q0, která 

představuje buzení. Vstupní hodnoty proměnných jsou uvedeny v tabulce 2. Ze čtvrtinového 

modelu vystupují proměnné Fd a Fs, které představují sílu v tlumiči a sílu na kole. Dále pak  

ze čtvrtinového modelu vystupují grafy q1“ a q1, které představují závislosti zrychlení  

a výchylky odpružené hmoty na čase. Tento čtvrtinový model byl následně upravován podle 

potřeby pro různé regulační principy.  

Obr. 30 Simulační model v programu Simulink 
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2.2 REGULAČNÍ PRINCIPY 

Regulační principy jsou určité algoritmy, které slouží k určení adekvátní odezvy tlumičů 

s měnitelnou charakteristikou tlumení. Při těchto principech se používá čtvrtinového modelu  

a v něm obsažené odpružené a neodpružené hmoty. Zásah algoritmu je umožněn kvůli splnění 

určité podmínky. Tato podmínka se většinou skládá z informací o směru a velikosti rychlosti 

odpružené a neodpružené hmoty. Mezi základní regulační principy patří Skyhook on–off, 

Skyhook continuous a groundhook. Regulační principy Skyhook mají za úkol zvýšit komfort 

posádky tím, že minimalizují zrychlení odpružené hmoty. Oproti tomu regulační princip 

Groundhook spočívá v minimalizaci  zrychlení neodpružené hmoty. [22] 

 

2.2.1 SKYHOOK ON-OFF 

Tento regulační princip využívá pouze maximální a minimální hodnotu konstanty tlumení 

tlumiče, mezi kterými přepíná v závislosti na hodnotě součinu relativní rychlosti na tlumiči  

a absolutní rychlosti odpružené hmoty m1. Jedná se o zjednodušení regulačního principu 

Skyhook continuous. V případě, že se směr rychlosti odpružené hmoty a rychlosti tlumiče 

Obr. 31 Čtvrtinový model vozidla v programu Simulink 
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shoduje, tlumič má nastavenou stejnou konstantu tlumení, jako pasivní tlumič. V případě,  

že tyto rychlosti mají opačný směr, tlumič má nastavenou minimální konstantu tlumení. 

V porovnání se spojitým řízením Skyhook continuous májí obě tlumící síly stejný směr jako 

ideální tlumící síla Skyhook. V případě Skyhook continuous je tato síla i stejně velká. [22] 

Pokud je hodnota součinu 𝑞 ̇1(�̇�1−𝑞 ̇2) větší než nula, algoritmus zvolí maximální hodnotu 

konstanty tlumení tlumiče b1max. Pokud je ale součin 𝑞 ̇1(𝑞 ̇1−�̇�2) menší než nula, zvolí  

se minimální hodnota konstanty tlumení b1min. Simulační model v programu Simulink byl 

doplněn o regulační blok F-controller_skyhook_on_off, který je propojen se čtvrtinovým 

modelem přes proměnnou y, která obsahuje rychlost odpružené hmoty 𝑞 ̇1 a rozdíl ryhlosti 

odpružené a neodpružené hmoty (𝑞 ̇1−𝑞 ̇2). Tento způsob regulace je vhodný pro snažší realizaci 

s pomocí změny průtočného průřezu u viskózních tlumičů. Minimální a maximální hodnoty 

konstanty tlumení byly vypočítány podle minimálního útlumu 0,1 a maximálního útlumu  

0,5 (viz obr. 29). Rozhodovací podmínka pro konstantu tlumení a síla v tlumiči jsou definovány 

v rovnicích (22) a (23). [22]  

𝑏𝑆𝑘𝑦ℎ𝑜𝑜𝑘−𝑜𝑛−𝑜𝑓𝑓 = {
𝑏1𝑚𝑎𝑥 ,      𝑞1̇(𝑞1̇ − 𝑞2̇) > 0
𝑏1𝑚𝑖𝑛 ,      𝑞1̇(𝑞1̇ − 𝑞2̇) ≤ 0

 (22)  

𝐹𝑆𝑘𝑦ℎ𝑜𝑜𝑘−𝑜𝑛−𝑜𝑓𝑓 = 𝑏𝑆𝑘𝑦ℎ𝑜𝑜𝑘−𝑜𝑛−𝑜𝑓𝑓(𝑞1̇ − 𝑞2̇) (23)  

 

Simulační model regulačního principu Skyhook on-off vytvořený v programu Simulink  

je zobrazený na obrázku 32. 

 

Obr. 32 Simulační model vozidla principu Skyhook on-off v programu Simulink 
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Samotný regulační blok F-controller_skyhook_on_off  regulačního principu Skyhook on-off  

je znázorněn na obrázku 33.  

 

2.2.2 SKYHOOH CONTINUOUS 

Dalším regulačním principem je regulační princip Skyhook continuous. Tento regulační princip 

se liší od předešlého Skyhook on-off tím, že již pouze nevybírá mezi dvěma hodnotami 

konstanty tlumení, ale používá jakoukoliv hodnotu z vymezeného rozsahu. Pokud je hodnota 

součinu 𝑞 ̇1(�̇�1−𝑞 ̇2) větší než nula, je volena hodnota útlumu, která je rovna součinu konstanty 

zesílení G a absolutní rychlosti �̇�1. Tato hodnota musí ležet v pracovním rozsahu tlumiče. Pokud 

je hodnota součinu 𝑞 ̇1(𝑞 ̇1−𝑞 ̇2) menší než nula, je volena minimální hodnota konstanty tlumení 

b1min, tak, jak je tomu i v případě regulačního principu Skyhook on-off. Rozhodovací podmínka 

pro konstantu tlumení a síla v tlumiči jsou definovány v rovnicích (24) a (25). [22]  

𝑏𝑆𝑘𝑦ℎ𝑜𝑜𝑘−𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠 = {
𝑚𝑎𝑥{𝑏1𝑚𝑖𝑛,𝑚𝑖𝑛[(𝐺 ∙ 𝑞1)̇ , 𝑏1𝑚𝑎𝑥]} ,      𝑞1̇(𝑞1̇ − 𝑞2̇) > 0

𝑏1𝑚𝑖𝑛 ,                                                        𝑞1̇(𝑞1̇ − 𝑞2̇) ≤ 0
 (24)  

𝐹𝑆𝑘𝑦ℎ𝑜𝑜𝑘−𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠 = 𝑏𝑆𝑘𝑦ℎ𝑜𝑜𝑘−𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠(𝑞1̇ − 𝑞2̇) (25)  

Obr. 33 Regulační blok principu Skyhook on-off v programu Simulink 
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Regulační princip Skyhook contiuous se vyznačuje zavěšením odpružené hmoty k pevnému 

bodu „oblaku“ pomocí tlumiče. Znázornění tohoto regulačního principu Skyhook continuous 

na čtvrtinovém modelu je zobrazeno na obrázku 34. Přičemž mo představuje odpruženou hmotu 

a mn představuje neodpruženou hmotu. 

 

 

Simulační model regulačního principu Skyhook continuous v programu simulink je zobrazen 

na obrázku 35: 

 

 

Regulační blok F-controller_skyhook_continuous regulačního principu Skyhook continuous  

je znázorněn na obrázku 36.  

Obr. 35 Simulační model vozidla principu Skyhook continuous v programu Simulink 

Obr. 34 Regulační princip Skyhook continuous na čtvrtinovém modelu [4] 
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2.2.3 GROUNDHOOK 

Regulační princip Groundhook spočívá v minimalizaci zrychlení neodpružené hmoty. Tato 

skutečnost má pozitivní vliv na ovladatelnost vozidla. Tato pozitivní vlastnost je však vyvážena 

nevýhodou v podobě diskomfortu posádky vozidla. Volba konstanty tlumení probíhá u tohoto 

regulačního principu na základě absolutní rychlosti neodpružené hmoty 𝑞 ̇2 a relativní rychlosti 

(𝑞 ̇1−𝑞 ̇2). Rozhodovací podmínka pro volbu konstanty tlumení a síla v tlumiči jsou znázorněny 

v rovnicích (26) a (27). [22]  

𝑏𝐺𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑ℎ𝑜𝑜𝑘 = {
𝑏1𝑚𝑎𝑥,     −𝑞2̇ (𝑞1̇ − 𝑞2̇) > 0
𝑏1𝑚𝑖𝑛 ,    −𝑞2̇ (𝑞1̇ − 𝑞2̇) ≤ 0

 (26)  

𝐹𝐺𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑ℎ𝑜𝑜𝑘 = 𝑏𝐺𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑ℎ𝑜𝑜𝑘(𝑞1̇ − 𝑞2̇) (27)  

 

Regulační princip Groundhook se vyznačuje zavěšením odpružené hmoty k pevnému bodu 

„vozovce“ pomocí tlumiče. Znázornění tohoto regulačního principu na čtvrtinovém modelu  

je zobrazeno na obrázku 37. Přičemž ms představuje odpruženou hmotu a mu představuje 

neodpruženou hmotu. 

Obr. 36 Regulační blok principu Skyhook continuous v programu Simulink 

Obr. 37 Regulační princip Groundhook na čtvrtinovém modelu [4] 
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Simulační model regulačního principu Groundhook v programu simulink je zobrazen  

na obrázku 38.  

Regulační blok F-controller_groundhook regulačního principu Groundhook je znázorněn  

na obrázku 39.  

 

2.3 POROVNÁNÍ REGULAČNÍCH PRINCIPŮ 

Základní regulační principy jsou v této diplomové práce porovnávány z hlediska komfortu pro 

posádku vozidla. Komfort pro posádku vozidla nejvíce ovlivňují síla na kole a zrychlení 

odpružené hmoty. Dále jsou porovnávány síly v tlumiči a výchylka odpružené hmoty.  

Obr. 38 Simulační model vozidla principu Groundhook v programu Simulink 

Obr. 39 Regulační blok principu Groundhook v programu Simulink 
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Pro toto porovnání byla použita data z měření profilu vozovky v časovém úseku 20 s (viz 

obrázek 40). [23]  

Pro vyhodnocení tohoto porovnání jsou provedeny kvadratické průměry (RMS) síly na kole  

a zrychlení odpružené hmoty. Čím menší jsou hodnoty kvadratických průměrů zrychlení 

odpružené hmoty a síly na kole, tím je regulační princip komfortnější pro posádku vozidla.  

Závislosti byly vytvořeny v programu Matlab importováním dat z programu Simulink.  

Byly provedeny i průměry síly na kole a zrychlení odpružené hmoty z důvodu ověření 

funkčnosti čtvrtinového modelu. Tyto průměry měly vyjít kolem nuly. Malé odchylky jsou 

způsobené posledním kmitem, který se neměl s čím vyrušit.  

 

Obr. 40 Závislost profilu vozovky na čase 
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2.3.1 POROVNÁNÍ VÝCHYLKY ODPRUŽENÉ HMOTY 

Nejprve se provedlo porovnání závislostí výchylek odpružené hmoty na čase. Tyto závislosti 

byly zároveň porovnány oproti profilu vozovky na čase. Toto porovnání je znázorněno  

na obrázku 41. Pro detailní porovnání je následně zobrazen výřez z této závislosti (obrázek 42).  

   

 

Z výše uvedených závislostí je patrné, že největší výchylku odpružené hmoty má regulační 

Obr. 41 Závislost výchylky odpružené hmoty na čase 

Obr. 42 Výřez závislosti výchylky odpružené hmoty na čase 
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princip Groundhook. Naopak nejmenší výchylku odpružené hmoty má regulační princip 

Skyhook on-off. Jedná se ovšem o grafické porovnání optickou metodou, a není tedy 

jednoznačné, jestli jsou opravdu závislosti výchylek odpružených hmot regulačních principů 

opravdu takto seřazeny. Pro přesné porovnání slouží porovnání pomocí kvadratických průměrů 

v podkapitole 2.3.5.  

 

2.3.2 POROVNÁNÍ ZRYCHLENÍ ODPRUŽENÉ HMOTY 

Jako další se provedlo porovnání závislostí zrychlení odpružené hmoty na čase. Toto porovnání 

je znázorněno na obrázku 43. Pro detailní porovnání je následně zobrazen výřez z této závislosti 

(obrázek 44).  

Obr. 43 Závislost zrychlení odpružené hmoty na čase 

Obr. 44 Výřez závislosti zrychlení odpružené hmoty na čase 
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Z grafických závislostí zrychlení odpružené hmoty na čase vyplývá, že největší výchylku 

zrychlení má regulační princip Groundhook. Tudíž tento regulační princip je nejméně 

komfortní pro posádku. Následuje Skyhook on-off, pasivní regulační princip a nejkomfortnější 

se jeví regulační princip Skyhook continuous. Toto vyhodnocování ale není dostatečně přesné. 

Proto je proveden výpočet kvadratických průměrů těchto závislostí v podkapitole 2.3.5.  

Na základě tohoto výpočtu je možné přesné porovnání těchto regulačních principů.  

 

2.3.3 POROVNÁNÍ SÍLY V TLUMIČI 

Další závislostí, která se porovnávala, byla závislost síly v tlumiči na čase. Tato závislost 

popisuje, jaká je síla v tlumiči při různých regulačních principech. Tato závislost je zobrazena 

na obrázku 45. Pro přehlednost je zobrazen i výřez z této závislosti na obrázku 46.  

Obr. 45 Závislost síly v tlumiči na čase 

Obr. 46 Výřez závislosti síly v tlumiči na čase 
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Z uvedených grafických závislostí síly v tlumiči na čase vyplívá, že největší výchylku síly 

v tlumiči na čase má regulační princip Groundhook, následuje regulační proncip Skyhook on-

off, pasivní a nejmenší výchylku síly v tlumiči na čase má regulační princip Skyhook 

continuous.  

 

2.3.4 POROVNÁNÍ SÍLY NA KOLE 

Jako poslední se porovnávala závislost síly na kole na čase. Tato závislost je stejně jako 

závislost zrychlení odpružené hmoty na čase důležitá pro vyhodnocení regulačních principů 

z hlediska komfortu pro posádku vozidla. Čím menší je kvadratický průměr (RMS) závislosti 

síly na kole na čase daného regulačního principu, tím komfortnější daný regulační princip  

je pro posádku vozidla. Závislost síly na kole na čase je zobrazena na obrázku 47. Z důvodu 

lepší přehlednosti je tato závislost zobrazena i ve výřezu na obrázku 48.  

Obr. 47 Závislost síly na kole na čase 

Obr. 48 Výřez závislosti síly na kole na čase 
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Ze zobrazených závislostí síly na kole na čase vyplývá, že největší výchylku síly na kole  

na čase má regulační princip Groundhook. To vypovídá i o tom, že tento regulační princip  

je nejméně komfortní pro posádku vozidla. Druhou největší výchylku má podle grafické 

závislosti regulační princip Skyhook on-off, následuje pasivní regulační princip a nejmenší 

výchylku závislosti síly na čase má regulační princip Skyhook continuous. Z důvodu přesnosti 

porovnání těchto závislostí je provedeno porovnání kvadratických průměrů těchto závislostí 

v podkapitole 2.3.5.  

  

2.3.5 VYHODNOCENÍ REGULAČNÍCH PRINCIPŮ 

Nejprve bylo potřeba ověřit správnost čtvrtinového modelu, zda prování výpočty správně. Tato 

správnost se ověřila provedením průměru hodnot ze závislostí zrychlení odpružené síly na čase 

(a1) a následně ze závislostí síly na kole na čase (Fs). Pokud by čtvrtinový model počítal 

správně, měly by být tyto průměry přibližně rovny nule. Tato malá odchylka je způsobená 

posledním kmitem závislostí, který nemá opačný kmit, který by vynuloval tento průměr. 

Průměry závislostí zrychlení odpružené hmoty na čase jsou znázorněny v tabulce 3. Všechny 

průměry vyšli podle očekávání přibližně rovny nule. U průměru síly na kole na čase jsou 

hodnoty sice ve stovkách, ale oproti maximálním hodnotám, které jsou v desetitisících, jsou 

tyto hodnoty zanedbatelné. Výpočtový čtvrtinový model tedy na základě tohoto ověření počítá 

správně.  

Z výsledků simulací je patrné, jak se vozidlo se semi-aktivním řízením konstanty tlumení chová 

za různých podmínek budícího signálu a při různém nastavení maximální a minimální 

konstanty tlumení. Semi-aktivním řízením je možné dosáhnout zlepšení průběhu síly pod 

pneumatikou a tím zvýšení jízdní bezpečnosti. V případě, že bude poměr mezi maximální  

a minimální konstantou tlumení větší, bude i průběh síly pod pneumatikou lepší. Lepší průběh 

síly pod pneumatikou ovlivní pneumatiku tak, že bude více přitlačována k povrchu vozovky  

a tím bude i více schopna přenášet větší příčné a podélné síly na vozovku. Při snižování hodnoty 

minimální konstanty tlumení při zachování maximální konstanty tlumení, dojde ale  

k okamžiku, kdy síla pod kolem začne nabývat příliš nízkých nebo naopak příliš vysokých 

hodnot. Největší problém by nastal v případě minimální síly pod pneumatikou, což  

by znamenalo nízkou úroveň stability. V případě příliš vysoké maximální síly pod kolem  

by na druhou stranu mohlo docházet k nebezpečnému přetěžování všech částí nápravy, což  

by znamenalo snížení bezpečnosti. Pokud by tedy minimální síla  nabývala příliš nízkých  

až záporných hodnot, mohlo by nastat, že by pneumatika nebyla možná přenášet požadované 

síly na vozovku. V případě, že by byla síla pod pneumatikou záporná, mohlo by dojít ke ztrátě 

kontaktu pneumatiky s vozovkou a tím i k odskakování pneumatiky od vozovky. 

 

Tab. 3 Průměry závislostí zrychlení odpružené hmoty na čase a síly na kole na čase  

 Groundhook Pasivní Skyhook continuous Skyhook on-off 

Průměr a1 [m/s2] 0,083 0,028 -0,021 0,081 

Průměr Fs [N] -265,337 -55,010 118,535 -91,118 
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Následně byl proveden samotný výpočet kvadratických průměrů (RMS) hodnot závislostí 

zrychlení odpružené hmoty na čase a závislostí síly na kole na čase. Podle těchto kvadratických 

průměrů lze porovnat, který regulační princip je nejkomfortnější pro posádku vozidla. Čím 

menší je hodnota kvadratického průměru těchto závislostí, tím komfortnější tento regulační 

princip je. Porovnání kvadratických průměrů závislostí zrychlení odpružené hmoty na čase  

a kvadratických průměrů závislostí síly na kole na čase je znázorněno v tabulce 4 a na obrázcích 

49 a 50.  

 

Tab. 4 RMS závislostí zrychlení odpružené hmoty na čase a síly na kole na čase  

 Groundhook Pasivní Skyhook continuous Skyhook on-off 

RMS a1 [m/s2] 2,985 2,040 1,736 1,913 

RMS Fs [N] 9 372,318 6 273,116 5 191,454 7 200,307 
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Z výše uvedených porovnání kvadratických průměrů (RMS) zrychlení odpružené hmoty  

na čase a síly na kole na čase vyplývá, že podle zrychlení odpružené hmoty na čase má nejmenší 

hodnotu kvadratického průměru (RMS) regulační princip Skyhook continuous. Je tedy tím 

pádem i nejkomfortnější regulační princip pro posádku vozidla. Za ním následuje regulační 

princip Skyhook on-off, pasivní regulační princip a nejméně komfortní regulační princip  

je Groundhook. Toto pořadí odpovídá i předem danému předpokladu. Podle porovnání 

kvadratických průměrů síly na kole má nejmenší hodnotu také Skyhook continuous. Za ním 

následuje ale už pasivní regulační princip, Skyhook on-off a nakonec také Groundhook. 

Z hlediska komfortu pro posádku vozidla je ale vhodnější brát v úvahu přímo zrychlení 

odpružené hmoty, které přímo působí na posádku. Výsledné pořadí regulačních principů podle 

komfortu pro posádku je zobrazeno v tabulce 5.  

 

Tab. 5 Pořadí regulačním principů podle největšího komfortu pro posádku vozidla 

 Skyhook continuous Skyhook on-off Pasivní Groundhook 

Pořadí 1. 2. 3. 4. 
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3 KONCEPČNÍ NÁVRH SEMI-AKTIVNÍHO TLUMIČE 
Po porovnání základních regulačních principů byl vytvořen koncepční návrh semi-aktivního 

tlumiče. Nejprve byly vybrány komponenty, které budou použity. Tlumič byl vybrán Donerre 

Lithium. Následně byl vybírán elektro-magnetický ventil. Jako elektro-magnetický ventil byl 

nakonec vybrán ventil Hawe EM 1. V. Po vybrání použitých komponent se přešlo k samotnému 

koncepčnímu návrhu semi-aktivního tlumiče.  

3.1  POUŽITÉ KOMPONENTY 

Před samotným koncepčním návrhem bylo potřeba vybrat komponenty, které budou použity. 

Jednalo se o tlumič a elektro-magnetický ventil. Tyto komponenty byly vybírány především 

z hlediska vhodné koncepce, tvaru a vhodného použití.  

 

3.1.1 TLUMIČ 

Tlumič byl vybrán Donerre Lithium. Tento tlumič byl vybrán především z důvodu vhodné 

koncepce. Jedná se o jednoplášťový tlumič s expanzní nádobkou určený pro nákladní vozy. 

Vnitřní průměr pláště je 60 milimetrů a průměr pístnice je 25 milimetrů. Zároveň má tento 

tlumič již zabudovaný manuální škrtící ventil, který je ve verzi 2 nahrazen za elektromagnetický 

ventil. Použitý tlumič Donerre Lithium je zobrazen na obrázku 51. [24

Obr. 51 Tlumič Donerre Lithium [24] 
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Tento tlumič Donerre Lithium je vybaven manuálním škrtícím ventilem pomalé komprese, 

který je zobrazen v řezu na obrázku 52. Tento škrtící ventil je vestavěn do expanzní nádobky 

tlumiče.  

 

 

Na obrázku 53 je zobrazen model tlumiče Donerre Lithium vytvořený v programu Autodesk 

Inventor.  

Obr. 52 Řez manuálním škrtícím ventilem v expanzní nádobce tlumiče Donerre Lithium [24] 

Obr. 53 Model tlumiče Donerre Lithium vytvořený v programu Autodesk Inventor 
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Na obrázku 54 je zobrazen řez vytvořeného tlumiče Donerre Lithium v programu Autodesk 

Inventor.   

 

Obr. 54 Řez tlumičem Donerre Lithium vytvořený v programu Autodesk Inventor 
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3.1.2 ELEKTRO-MAGNETICKÝ VENTIL 

Jako další a poslední komponent, který se vybíral je elektro-magnetický ventil. Tento elektro-

magnetický ventil slouží ke škrcení hydraulického oleje, tak aby bylo možné měnit konstantu 

tlumení vybraného tlumiče. Bylo požadováno, aby byl elektro-magnetický ventil dostatečně 

malý na to, aby bylo možné ho zastavět do vybraného tlumiče. Dalším kritériem bylo, aby byl 

elektro-magnetický ventil dimenzovaný na tlak, který bude v tlumiči. Dále pak bylo nutné, aby 

byl elektro-magnetický ventil na 12 V, kvůli jednoduchosti jeho použití. Posledním kritériem 

pak bylo, aby byl vybraný elektro-magnetický ventil řízen proudem.  

Tyto kritéria splnil pouze elektro-magnetický monostabilní ventil 2/1 Hawe EM 1. V. Elektro-

magnetický ventil Hawe EM 1. V. je dostatečně malý na to, aby bylo možné jej zastavět  

do tlumiče Donerre Lithium, je na dimenzovaný na použití v automobilovém průmyslu. 

Maximální přípustný tlak tohoto elektro-magnetického ventilu je 450 bar, přičemž maximální 

tlak v tlumiči Donerre Lithium vyšel 212,2 bar (viz rovnice 28). Koeficient bezpečnosti tohoto 

ventilu je roven 2,1 podle rovnice 29. Tento elektro-magnetický ventil je zároveň na 12 V.  

A posledním kritériem bylo, aby elektro-magnetický ventil byl řízen proudem, což elektro-

magnetický ventil Hawe EM 1. V. také splňuje. [25]  

 

𝑃𝑡_𝑚𝑎𝑥 =
2 ∙ 𝐹𝑡_𝑚𝑎𝑥

𝑆𝑝
=

2 ∙ 𝐹𝑡_𝑚𝑎𝑥

𝜋 ∙ 𝑟𝑝2
=

2 ∙ 30 000

𝜋 ∙ 0,032
= 21 220 659 [𝑃𝑎]

= 212,2 [𝑏𝑎𝑟] 

(28)  

V rovnici (29) je znázorněn výpočet maximálního tlaku v tlumiči Pt_max, kde Ft_max je maximální 

síla v tlumiči (viz regulační princip Groundhook na obrázku 47), Sp je plocha pístu v tlumiči  

a rp je poloměr pístu v tlumiči. Pro tento výpočet byla použita síla Ft_max, která byla odečtena 

z obrázku 47, jako největší síla v tlumiči při regulačním principu Groundhook a byla 

vynásobena koeficientem 2. Tento koeficient představuje možnou překážku, která by mohla 

nastat během reálného provozu.  

 

𝑘𝑣 =
𝑝𝑣_𝑚𝑎𝑥

𝑝𝑡_𝑚𝑎𝑥
=

450

212,2
= 2,1 [−] (29)  

V rovnici (29) je znázorněn výpočet koeficientu bezpečnosti vybraného elektro-magnetického 

ventilu Hawe EM 1. V. Kde kv je koeficient bezpečnosti vybraného ventilu, pv_max je maximální 

povolený tlak daného ventilu a pt_max je maximální tlak v tlumiči z rovnice (28). Keficient 

bezpečnosti elektro-magnetického ventilu vyšel 2,1, tudíž vybraný ventil je vhodný pro tuto 

aplikaci.  

Ventil Hawe EM 1. V. je zobrazen na obrázku 55.  
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Na obrázku 56 je znázorněn model elektro-magnetického ventilu Hawe EM. 1. vytvořený 

v programu Autodesk Inventor.  

 

Obr. 55 Elektro-magnetický ventil Hawe EM. 1. [25] 

Obr. 56 Model elektro-magnetického ventilu Hawe EM. 1. vytvořený v programu Autodesk Inventor 
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3.2 VERZE 1 

Po vytvoření modelů tlumiče Donerre Lithium a elektro-magnetického ventilu Hawe EM. 1. 

v programu Autodesk Inventor se přešlo k samotnému vytvoření koncepčního návrhu semi-

aktivního tlumiče s pomocí zaimplementování daného elektro-magnetického ventilu do 

zvoleného tlumiče. První varianta byla založená na škrcení průtoku hydraulického oleje 

v pístnici. Toho je dosaženo umístěním elektro-magnetického ventilu do dolního úchytu 

tlumiče a zakomponováním posuvných kuželů, které spojují tento elektro-magnetický ventil 

s jehlou v duté pístnici. Úpravy v tlumiči byly provedeny pouze odebíráním materiálu.  

Do dolního úchytu tlumiče byla vyvrtána díra se závitem, do které byl zašroubován elektro-

magnetický ventil. Do elektro- magnetického ventilu byl zašroubován posuvný element 

s kuželovou částí, která nadzvedává škrtící jehlu. Škrtící jehla je umístěna ve vyvrtané pístnici 

a je utěsněna těsnícím kroužkem. Na konci jehly je umístěna pružina, která jehlu přitlačuje  

na posuvné kužely. Elektro-magnetický ventil je tedy v tomto případě použit pouze jako zdroj 

pohybu pro posuvné kužele. Posuv jehly v elektro-magnetickém ventilu Hawe EM. 1. je 5 mm 

a posuv škrtící jehly v duté pístnici je zvolen také 5 mm. Kužely mají tudíž sklon 45 °. Jehla 

v elektro-magnetickém ventilu se při zvýšení proudu zasouvá a tím dochází k otevírání škrtící 

jehly v duté pístnici. Tento způsob škrcení má výhodu v tom, že ke škrcení dochází oblasti pístu 

a tudíž je toto škrcení nejúčinnější. Na druhou stranu zde vznikají třecí ztráty při kontaktu jehly 

s posuvnými kužely. Tato verze semi-aktivního tlumiče je znázorněna na obrázku 57. Řez tímto 

semi-aktivním tlumičem je znázorněn na obrázku 58.  

Obr. 57 Model semi-aktivního tlumiče verze 1 vytvořený  v programu Autodesk Inventor 
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Obr. 58 Řez modelu semi-aktivního tlumiče verze 1 vytvořený  v programu Autodesk Inventor 
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U této verze bylo potřeba zvýšit uložení dolní misky pružiny, aby bylo možné umístit  

do dolního úchytu tlumiče elektro-magnetický ventil. Za tímto účelem se přidala mezi dolní 

úchyt tlumiče a dolní misku pružiny podložka, která posouvá dolní misku pružiny výš a je tedy 

možné umístit elektro-magnetický ventil do dolního úchytu tlumiče. Dále bylo potřeba oříznout 

pryžový doraz tlumiče, aby se zvětšila jeho kontaktní plocha s dolním úchytem tlumiče. 

Elektro-magnetický ventil Hawe EM. 1. bylo potřeba upravit tak, aby se na něj dal napojit 

posuvný člen s kuželi. Tato úprava byla provedena vyvrtáním díry do jehly elektro-

magnetického ventilu a vytvořením vnitřního závitu v této díře. Samotný posuvný člen s kužely 

je našroubován do této jehly a posouvá se v závislosti na posuvu jehly elektromagnetického 

ventilu. Detailní řez této úpravy tlumiče je znázorněn na obrázku 59.  

 

Umístění elektro-magnetického ventilu u semi-aktivního tlumiče verze 1 je zobrazeno 

z perspektivy na obrázku 60.  

Obr. 59 Detailní řez modelu semi-aktivního tlumiče verze 1 vytvořený  v programu Autodesk 

Inventor 

Obr. 60 Umístění elektro-magnetického ventilu u semi-aktivního tlumiče verze 1 vytvořené  

v programu Autodesk Inventor 
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3.3 VERZE 2 

Druhá verze semi-aktivního tlumiče spočívá ve výměně stávajícího manuálního ventilu 

v expanzní nádobce tlumiče Donerre Lithium, který je zde umístěn již z výroby, za elektro-

magnetický ventil Hawe EM. 1. Umístění škrtícího ventilu v hlavě expanzní nádobky tlumiče 

má své výhody, ale i nevýhody. Mezi jeho výhody patří snadná dostupnost, jednoduchá výměna 

expanzní nádobky z jednoho tlumiče na druhý. Mezi jeho nevýhody však patří velká vzdálenost 

od samotného tlumení pístu a zároveň možnost pouze ovlivnění tlumení pomalého stlačení. 

Tato verze semi-aktivního tlumiče má výhodu ve snadné výměně původního manuálního 

ventilu za elektro-magnetický ventil, ovšem jedná se tedy pouze o možnost ovlivňovat pouze 

tlumení pomalého stlačení. Jelikož má elektro-magnetický ventil Hawe EM. 1. jiné rozměry, 

než původní ventil, je potřeba přizpůsobit rozměry díry na tento ventil. Bylo tedy nutné vyvrtat 

větší vstupní díru, ale zároveň bylo nutné zmenšit nejmenší průměr díry. Toho bylo dosaženo 

použitím redukce, která je osazena vnějším a vnitřním závitem, přes které je upevněna v otvoru 

a zároveň je do ní upevněn elektro-magnetický ventil. Redukce má boční otvor přesně v místě, 

kde je i otvor v hlavě expanzní nádobky. Zároveň se v tomto místě nachází boční otvory 

elektro-magnetického ventilu. Je tedy umožněn průchod hydraulického oleje přes elektro-

magnetický ventil do expanzní nádobky tlumiče. Verze 2 semi-aktivního tlumiče je zobrazena 

na obrázku 61.  

 

Na obrázku 62 je zobrazen řez modelem semi-aktivního tlumiče verze 2 vytvořený v programu 

Autodesk Inventor.  

Obr. 61 Model semi-aktivního tlumiče verze 2 vytvořený  v programu Autodesk Inventor 
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Obr. 62 Řez modelu semi-aktivního tlumiče verze 2 vytvořený  v programu Autodesk Inventor 
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Prostor mezi elektro-magnetickým ventilem a vnitřní stěnou hlavy expanzní nádobky bylo 

potřeba vyplnit. K tomuto účelu se použila redukce, která zároveň slouží jako spojovací člen 

elektro-magnetického ventilu a hlavy expanzní nádobky. Tato redukce je utěsněna O-kroužky. 

Zároveň v ní jsou vyfrézované drážky pro zajištění průchodu hydraulického oleje. Umístění 

této redukce je znázorněno v detailním řezu modelu semi-aktivního tlumiče verze 2 na obrázku 

63.  

 

 

 

Umístění elektro-magnetického ventilu z perspektivy je zobrazeno na obrázku 64.  

Obr. 63 Detailní řez modelu semi-aktivního tlumiče verze 2 vytvořený  v programu Autodesk 

Inventor 
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Samotná redukce, která spojuje elektro-magnetický ventil a hlavu expanzní nádobky  

je zobrazená na obrázku 65.  

 

 

 

  

Obr. 65 Redukce spojující elektro-magnetický ventil a hlavu expanzní nádobky vytvořená 

v programu Autodesk Inventor 

Obr. 64 Umístění elektro-magnetického ventilu u semi-aktivního tlumiče verze 2 vytvořené  

v programu Autodesk Inventor 
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3.4 POROVNÁNÍ OBOU VERZÍ 

Obě verze semi-aktivních tlumičů mají své výhody, ale i nevýhody. Mezi největší výhody první 

verze patří především umístění škrtící jehly. Díky umístění škrtící jehly v duté pístnici dochází 

ke škrcení v oblasti pístu a je tedy toto škrcení velmi účinné. Další výhodou je možnost 

demontáže tlumícího segmentu (dolního úchytu s pístnicí a pístem) a následné montáže tohoto 

tlumícího segmentu na podobný tlumič. Naopak nevýhodou první verze semi-aktivního tlumiče 

jsou velké třecí ztráty v oblasti kontaktu posuvného elementu se škrtící jehlou a v místě 

kontaktu posuvného elementu a dolního úchytu tlumiče. Tyto třecí ztráty se mohou projevit 

nedostatečnou rychlostí regulace konstanty tlumení. Další nevýhodou je poměrně složitá úprava 

původního tlumiče na semi-aktivní. V případě druhé verze semi-aktivního tlumiče je největší 

výhodou poměrně snadná úprava sériového tlumiče na semi-aktivní. Tato úprava spočívá pouze 

ve zvětšení otvorů pro elektro-magnetický ventil a použití redukce, která umožní uchycení 

elektro-magnetického ventilu do hlavy expanzní nádobky a zároveň správný průtok 

hydraulického oleje. Další výhodou jsou minimální třecí ztráty, jelikož je na škrcení průtoku 

hydraulického oleje použit přímo elektro-magnetický ventil určený k tomuto účelu. 

V neposlední řadě je výhodou také poměrně snadná montáž expanzní nádobky s elektro-

magnetickým tlumičem na jiný podobný tlumič. Tato montáž spočívá  pouze v odpojení 

hadičky od původní expanzní nádobky a připojení expanzní nádobky s elektro-magnetickým 

tlumičem. Naopak velkou nevýhodou je možnost regulace tlumení pouze pomalého stlačení 

tlumiče. Porovnání obou verzí semi-aktivních tlumičů v řezu je znázorněno na obrázku 66.  

 

 



  

70  
 

BRNO 2020 

 

KONCEPČNÍ NÁVRH SEMI-AKTIVNÍHO TLUMIČE  

 
Obr. 66 Porovnání obou verzí semi-aktivního tlumiče v řezu vytvořené v programu Autodesk 

Inventor (verze 1 vlevo, verze 2 vpravo) 
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Z porovnání obou verzí semi-aktivního tlumiče na obrázku 66 vyplývá, že každá verze  

je vhodná pro jiný účel. První verze je vhodná pro větší rozsah regulace tlumení, jelikož 

neovlivňuje pouze pomalé stlačování tak jako druhá verze. První verze ale má větší třecí ztráty, 

a proto může být tato regulace časem pomalejší, popřípadě může mít tento semi-aktivní tlumič 

kratší životnost, než semi-aktivní tlumič druhé verze. Naopak druhá verze má minimální třecí 

ztráty, a tudíž bude regulace konstanty časem rychlejší než u první verze a i životnost tohoto 

semi-aktivného tlumiče bude delší. Ovšem omezená možnost regulace tlumení druhé verze 

semi-aktivního tlumiče může být v některých případech nedostatečná. Je proto důležité znát 

předem použití tohoto semi-aktivního tlumiče. Pokud by se jednalo o závodní použití, při 

kterém je potřeba velký rozsah regulace tlumení, ale není vyžadována tak dlouhá životnost, 

výhodnější by byla první verze semi-aktivního tlumiče. Ovšem pokud by tento semi-aktivní 

tlumič byl použit pro sériovou výrobu nákladních vozidel, bylo by zřejmě z hlediska delší 

životnosti a nižším nárokům na rozsah regulace výhodnější použití semi-aktivního tlumiče 

verze 2.  

V případě porovnání obou variant vzhledem k charakteristice semi-aktivního tlumiče je zřejmé, 

že větší oblast regulace umožňuje první verze semi-aktivního tlumiče. Toto porovnání  

je zobrazeno na obrázku 67. První verze semi-aktivního tlumiče umožňuje regulaci v kladné 

oblasti tlumící síly (v kompresi), ale také v záporné oblasti tlumící síly (v expanzi). Oproti tomu 

druhá verze umožňuje regulaci pouze v kladné oblasti tlumící síly (v kompresi).  

Je to způsobeno rozdílným umístění škrtícího prvku průtoku hydraulického oleje. U první verze 

semi-aktivního tlumiče je tímto prvkem škrtící jehla v duté pístnici, které škrtí průtok 

hydraulického oleje mezi oblastí před pístem a za pístem tlumiče. Díky tomuto umístění 

škrtícího prvku je tato verze schopna regulovat konstantu tlumení jak při kompresi, tak i při 

expanzi tlumiče. V případě druhé verze semi-aktivního tlumiče se škrtící prvek nachází 

v oblasti hlavy expanzní nádobky, a to v podobě samotné škrtící jehly v elektro-magnetickém 

ventilu Hawe EM.1. Kvůli tomuto umístění škrtícího prvku u druhé verze semi-aktivního 

tlumiče je tento tlumič schopen regulovat konstantu tlumení pouze v případě pomalé komprese 

tlumiče. Ve srovnání s první verzí semi-aktivního tlumiče v oblasti komprese je první verze 

také výhodnější z důvodu menší vzdálenosti škrtícího prvku od pístu. Z hlediska velikosti 

rozsahu regulační oblasti je tedy první verze semi-aktivního tlumiče jednoznačně výhodnější. 

To samé platí i v případě porovnání obou verzí vzhledem k bezpečnosti a komfortu. Tím,  

že první verze umožňuje regulaci v oblasti komprese i v oblasti expanze, je reakční doba 

k nastavení požadovaného útlumu kratší, než v případě druhé verze semi-aktivního tlumiče,  

u kterého je možnost regulace konstanty tlumení omezena pouze na oblast komprese. Doba pro 

dosažení požadovaného útlumu je tedy v případě druhé verze podstatně delší. Nákladní vozidlo 

osazené první verzí semi-aktivního tlumiče bude bezpečnější i komfortnější oproti nákladnímu 

vozidlu osazenému druhou verzí semi-aktivního tlumiče. 

 



  

72  
 

BRNO 2020 

 

KONCEPČNÍ NÁVRH SEMI-AKTIVNÍHO TLUMIČE  

 

 

Obr. 67 Porovnání obou verzí semi-aktivního tlumiče vzhledem k charakteristice semi-aktivního 

tlumiče z hlediska oblastí regulace 
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ZÁVĚR 
V současné době se v automobilovém průmyslu klade velký důraz na bezpečnost. To platí  

i v případě nákladních vozidel. Nákladní vozidla mají větší hmotnost a i výš umístěné těžiště 

oproti osobním automobilům. To z nich dělá hůř ovladatelné a nebezpečnější vozidla. Je tedy 

potřeba se zabývat výzkumem bezpečnosti nákladních vozidel a snížit riziko nehody  

na minimum. Jedním z možných řešení je aplikace semi-aktivních tlumičů. Jsou určitým 

kompromisem mezi pasivními a drahými aktivními tlumiči. 

Tato diplomová práce si kladla za cíl vytvořit přehled používaných řešení v oblasti tlumení 

nákladních vozidel, porovnat základní regulační principy na čtvrtinovém modelu nákladního 

vozidla a provést úpravu sériově vyráběného jednoplášťového tlumiče na semi-aktivní tlumič 

zakomponováním elektro-magnetického ventilu.  

Z porovnání regulačních principů na čtvrtinovém modelu vyplývá, že nejbezpečnější  

a nejpohodlnějším regulačním principem je podle očekávání regulační princip Skyhook 

Continuos. Naopak nejnebezpečnějším regulačním principem je taktéž podle očekávání 

Groundhook. Dalším krokem v rámci této diplomové  práce byla úprava sériově vyráběného 

pasivního jednoplášťového tlumiče na semi-aktivní tlumič zakomponováním elektro-

magnetického ventilu.  Jako tlumič byl vybrán tlumič Donerre Lithium. Jako elektro-

magnetický ventil pak byl vybrán ventil Hawe EM. 1. Tento elektro-magnetický ventil splňoval 

všechny požadavky a jeho koeficient bezpečnosti pro tuto aplikaci vyšel 2,1. Malé rozměry 

tohoto elektro-magnetického ventilu umožnili vytvoření dvou verzí semi-aktivního tlumiče. 

První verze tlumiče s umístěním elektromagnetického ventilu v dolním úchytu tlumiče  

a škrcením v pístnici má značnou výhodu v možném rozsahu regulace konstanty tlumení, oproti 

druhé verzi semi-aktivního tlumiče, která umožňuje regulaci jen v oblasti pomalé komprese. 

Naopak druhá verze s elektromagnetickým ventilem umístěným v otvoru pro původní manuální 

ventil pomalého stlačování má velkou výhodu v samotném systému škrcení, ke kterému 

dochází přímo v elektro-magnetickém ventilu. Nedochází tedy k dalším ztrátám vlivem tření 

pohybových součástí, jako je tomu u první verze. V případě porovnání z hlediska bezpečnosti 

a komfortu je výhodnější první verze semi-aktivního tlumiče se škrtící jehlou umístěnou v duté 

pístnici, kvůli kratší reakční době nastavení požadovaného útlumu tlumiče. Je to způsobeno 

velikostí rozsahu regulační oblasti obou verzí, přičemž první verze umožňuje regulaci 

konstanty tlumení v oblasti komprese i expanze, ale druhá verze semi-aktivního tlumiče  

je omezená pouze na regulaci v oblasti pomalé komprese. V závislosti na konkrétní aplikaci  

je tedy výhodnější použití buď první verze semi-aktivného tlumiče v případě nutnosti velkého 

rozsahu regulační oblasti, nebo druhé verze pro případ nutnosti dlouhé životnosti a spolehlivosti 

tlumiče při nižším nároku na rozsah regulační oblasti. 

Jako největší přínos této diplomové práce lze uvažovat především nové možnosti řešení semi-

aktivního tlumiče, které mohou sloužit pro další studie semi-aktivních tlumičů. Přínosem může 

být i analýza základních regulačních principů, která je provedena na čtvrtinovém modelu 

nákladního vozidla s danými parametry v programu Simulink.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

b1 [N∙s∙m-1] Konstanta tlumení tlumiče (přepočtena na kolo) 

b1max [N∙s∙m-1] Maximální koeficient pro skyhook 

b1min [N∙s∙m-1] Minimální koeficient pro skyhook 

b2 [N∙s∙m-1] Konstanta tlumení pneumatiky 

bGroundhook [N∙s∙m-1] Konstanta tlumení tlumiče (přepočtena na kolo) u Groundhook 

bp1 [-] Poměrný útlum tlumiče 

bp1max [-] Maximální poměrný útlum tlumiče 

bp1min [-] Minimální poměrný útlum tlumiče 

bSkyhook-continuous [N∙s∙m-1] Konstanta tlumení tlumiče (přepočtena na kolo)  Skyhook continuous 

bSkyhook-continuous [N∙s∙m-1] Konstanta tlumení tlumiče (přepočtena na kolo)  Skyhook continuous 

bSkyhook-on-off [N∙s∙m-1] Konstanta tlumení tlumiče (přepočtena na kolo) u Skyhook on-off 

f [Hz] Přirozená frekvence 

Fd [N] Síla v tlumiči 

ff [Hz] Frekvence přední nápravy 

FGroundhook [N] Síla v tlumiči u Groundhook 

fr [Hz] Frekvence zadní nápravy 

Fs [N] Síla na kole 

Fsa [N] Síla od semi-aktivního tlumiče 

FSkyhook-continuous [N] Síla v tlumiči u Skyhook continuous 

FSkyhook-continuous [N] Síla v tlumiči u Skyhook continuous 

FSkyhook-on-off [N] Síla v tlumiči u Skyhook on-off 

Ft_max [N] Maximální síla v tlumiči 

G [-] Konstanta zesílení 

i [-] Motion ratio 

k1 [N∙m-1] Tuhost pružiny (přepočtena na kolo) 

k2 [N∙m-1] Tuhost pneumatiky 

kv [-] Koeficient bezpečnosti ventilu 

m1 [kg] Hmotnost odpružené hmoty čtvrtinového modelu 

m2 [kg] Hmotnost neodpružené hmoty čtvrtinového modelu 

mc [kg] Celková hmotnost 

mp [kg] Hmotnost přední nápravy 

ms [kg] Odpružená hmotnost 
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mu [kg] Neodpružená hmotnost 

mz [kg] Hmotnost zadní nápravy 

omega1 [rad] Úhlová rychlost odpružené hmoty 

omega2 [rad] Úhlová rychlost neodpružené hmoty 

Pt_max [Pa] Maximální tlak v tlumiči 

pvmax [Pa] Maximální přípustný tlak ventilu 

q0 [m] Výchylka nerovnosti vozovky 

q1 [m] Výchylka odpružené hmoty 

q2 [m] Výchylka neodpružené hmoty 

rp [m] Poloměr čelní plochy pístu 

Sp [m2] Obsah čelní plochy pístu 

x [m] Zdvih kola 

𝑞 ̇1 [m∙s-1] Rychlost odpružené hmoty 

𝑞 ̇2 [m∙s-1] Rychlost neodpružené hmoty 

q̈1 [m∙s-2] Zrychlení odpružené hmoty 

q̈2 [m∙s-2] Zrychlení neodpružené hmoty 
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Příloha 1: Vstupní data do výpočtového modelu 

Příloha 2: Profil vozovky 

Příloha 3: Čtvrtinový model – groundhook 

Příloha 4: Čtvrtinový model – pasivní 

Příloha 5: Čtvrtinový model – porovnání 

Příloha 6: Čtvrtinový model – skyhook continuous 

Příloha 7: Čtvrtinový model – skyhook on-off 

Příloha 8: Model sériového tlumiče 

Příloha 9: Model semi-aktivního tlumiče verze 1 

Příloha 10: Model semi-aktivního tlumiče verze 2 


