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ÚVOD 

1 ÚVOD 

Jednu ze základních kategorií bezpečnosti silničního provozu tvoří aktivní bezpečnost vozidel. 

Do ní lze zařadit veškeré konstrukční prvky a opatření snižující možnost vzniku dopravní 

nehody. Pro představu jsou to například: výhled z vozidla, osvětlení vozovky, mikroklima v 

interiéru, poloha řidiče, pozice ovládacích prvků vozidla, ale hlavně jízdní vlastnosti 

automobilu. Termín „jízdní vlastnosti automobilu“ bude v této práci označovat pouze statickou 

řiditelnost vozidla v ustálených stavech (přímá jízda, ustálené zatáčení) a reakci vozidla na 

změnu natočení volantu neboli dynamickou řiditelnost. Toto chování může ovlivňovat velká 

řada faktorů, ať už jsou to hmotností parametry vozidla, pneumatiky, zavěšení kol nebo 

aerodynamika. Často se objevuje snaha účinek právě aerodynamického působení na jízdní 

vlastnosti opomíjet z důvodu zanedbatelně malého vlivu v malých rychlostech v kombinaci s 

relativně nízkými rychlostními limity na silnicích. Ale i kdyby aerodynamika znatelně působila 

na chování vozidla skutečně až v rychlostech vyšších než jsou maximální limity, dokud budou 

automobily schopny dosáhnout těchto kritických rychlostí, zkoumání aerodynamických 

parametrů ve vztahu k jízdním vlastnostem bude stále nezbytností. Navíc v Německu na většině 

dálničních úseků nejsou stanoveny žádné rychlostní limity, a dle provedených průzkumů více 

než 70% britských a českých řidičů alespoň jednou v životě překročilo povolenou rychlost. 

V historii lze nalézt několik automobilů, jejichž nevhodné aerodynamické parametry měly 

prokazatelný podíl na dopravních nehodách, typickým příkladem může být Porsche 911. Už od 

prvních generací tohoto vozidla se konstruktéři potýkali s vysokým aerodynamickým vztlakem 

na zadní nápravě, který způsoboval nestabilitu při zatáčení ve vyšších rychlostech. Velice 

podobný problém museli řešit například i inženýři Audi na konci 90. let u první generace 

modelu TT [1]. V Německu bylo zaznamenáno několik desítek nehod tohoto vozidla, ačkoliv 

významnou roli často hrála příliš vysoká rychlost, „spoluviníkem“ byl opět vysoký vztlak na 

zadní nápravě.  

FORMULACE CÍLŮ PRÁCE 

Z informací uvedených v úvodu lze odvodit základní motivace pro detailní zkoumání vlivu 

aerodynamických parametrů na chování vozidla. Hlavní z nich je bezpochyby zvyšování 

bezpečnost silničního provozu, ale důležité jsou i ekonomické důvody. Jakékoliv dodatečné 

úpravy spojené s řešením (nejen) aerodynamických problémů přináší nemalé navýšení nákladů 

na vývoj nového vozidla, nemluvě o možném snížení prodeje v důsledku ztráty důvěry 

zákazníků. Čím později se problém podaří odhalit, tím se zvyšují náklady na jeho odstranění. 

Z toho plyne, že ideální je eliminovat podobná rizika již v počátečních fázích vývoje nového 

automobilu. Další důležitou otázkou zkoumání jízdních vlastností je vztah aerodynamiky s 

ostatními parametry vozidla a přesná kvantifikace významu těchto vlivů. Na základě těchto 

souvislostí lze analyzovat podíl aerodynamiky a ostatních faktorů u konkrétního problému. 

Uvedené skutečnosti posloužily k sestavení konkrétních cílů této práce: 

 Sestavení metodiky pro hodnocení vlivu aerodynamiky na jízdní vlastnosti, kterou lze 

aplikovat již při vývoji nového vozidla. 

 Ohodnocení vlivu aerodynamických parametrů na řiditelnost osobního automobilu. 

 Srovnání významnosti aerodynamických parametrů s ostatními faktory 

 Experimentální ověření metodiky.
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2 VÝCHOZÍ STAV POZNÁNÍ 

2.1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ  

AERODYNAMICKÉ PARAMETRY 

Při jízdě vozidla vytvářejí částice vzduchu proudící v blízkém okolí vozidla nehomogenní 

tlakové pole na jeho povrchu. Na základě tohoto nerovnoměrného rozložení tlakového pole 

vzniká silová nerovnováha, která se projevuje jako výsledná (tlaková) aerodynamická síla. 

Další podstatný mechanismus vzniku aerodynamických sil tvoří tření částic vzduchu v kontaktu 

s povrchem karoserie, případně tření částic vzduchu proudících proti sobě v oblasti vzdušných 

vírů. Tření má významný vliv pouze pro odporovou sílu (podélný směr působení) ve všech 

ostatních směrech má dominantní vliv rozdíl tlaků. Obecná aerodynamická síla vznikající 

výsledným vektorovým součtem sil jednotlivých jevů se dá ekvivalentně rozložit do vybraného 

souřadného systému, čímž vznikne 6 aerodynamických složek - 3 silové a 3 momentové, viz 

obr. 1. Kladné směry jednotlivých sil a momentů odpovídají směrům souřadných os, takže 

v tomto zvoleném systému bude například hodnota aerodynamické odporové síly FX
A nabývat 

vždy záporných hodnot. 

 

Obr. 1 Rozklad obecné aerodynamické síly do 6 složek v souřadném systému vozidla 

JÍZDNÍ VLASTNOSTI AUTOMOBILU 

Jak bylo uvedeno, pro účely této dizertační práce bude termín jízdní vlastnosti označovat pouze 

statickou a dynamickou řiditelnost. Statická řiditelnost definuje schopnost automobilu zůstat 

nebo se ustavit v daném rovnovážném stavu i přes negativní působení vnějších vlivů, aniž by 

byl řidič nucen provádět korekce v řízení. Těmito rovnovážnými neboli ustálenými stavy 

mohou být například přímá jízda konstantní rychlostí nebo ustálené zatáčení. Čím je dosažena 

vyšší statická řiditelnost vozidla, tím lze jízdní chování obecně hodnotit pozitivněji. Statická 

řiditelnost souvisí i se stáčivostí automobilu (přetáčivost a nedotáčivost), ta se projevuje 

například při kruhové jízdě s konstantním poloměrem zatáčení, kdy vozidlo pomalu zvyšuje 

svou rychlost. Přetáčivé chování nutí řidiče snižovat úhel natočení volantu s nárůstem rychlosti, 

v některých případech dokonce točit na opačnou stranu než vozidlo zatáčí, aby zachovalo svůj 

původní směr jízdy, a nedošlo k jeho přetočení. U nedotáčivého automobilu se musí naopak 

úhel natočení volantu s rostoucí rychlostí zvyšovat. Dynamická řiditelnost označuje schopnost 

automobilu reagovat na řídící povel (natočení volantu), nezahrnuje pouze způsobilost vozidla 

dosáhnout požadovaného směru zatáčení dle nastaveného úhlu volantu, ale hlavně rychlost 
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reakce na toto natočení. Vysoká dynamická řiditelnost odpovídá přesnému řízení a rychlé 

odezvě vozidla na natočení volantu. Na rozdíl od statické řiditelnosti hodnotí dynamická 

řiditelnost přechodové stavy jízdy. 

2.2 METODY ZKOUMÁNÍ PROBLEMATIKY  

Měření vozidla v aerodynamickém tunelu tvoří nedílnou součást každé z metod zkoumání vlivu 

aerodynamiky na jízdní vlastnosti. Aerodynamický tunel je zařízení umožňující vytvořit 

regulovatelný proud vzduchu, užívá se ke zkoumání vlivu proudění na dopravní prostředky, 

stavby a další objekty. Pro účely analýzy jízdní dynamiky se využívá tunel k identifikaci 

aerodynamických koeficientů charakterizující tvar karoserie, jinak řečeno ke kvantifikaci aero-

vlastností vozidla. Hodnoty koeficientů slouží pro identifikaci vozidla po aerodynamické 

stránce, ale i jako vstupní parametry pro simulace a simulátory. V zásadě existují dvě varianty 

provedení tunelu, s otevřeným okruhem bez zpětné cirkulace nebo s uzavřeným okruhem, jehož 

schéma popisuje obr. 2. Velikost tunelu závisí na velikosti měřeného objektu, pro zmenšené 

modely vozidel stačí malý tunel velikosti několika metrů, pro zkoumání reálných automobilů 

se délka takového komplexu pohybuje v řádu několika stovek metrů. 

 

Obr. 2 Schéma aerodynamického tunelu s uzavřeným okruhem, [2] + české popisky 

Metoda posuzování jízdních vlastností pouze pomocí měření v tunelu byla využívána zejména 

v počátcích konstrukce automobilu, kdy se konkrétní vozidlo hodnotilo pouze empiricky na 

základě změřených dat. Ačkoliv metoda může poskytnout zajímavé informace, hlavními 

nevýhodami analýzy jízdní dynamiky pouze na základě aerodynamických dat jsou následující 

skutečnosti: 

 Měření v tunelu ve statické poloze vozidla 

 Nepostihuje vliv setrvačných hmot a podvozku 

 Nelze přesně odvodit reálné chování při jízdě 

2.2.1 SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ 

Základní princip metody subjektivního hodnocení jízdních vlastností tvoří posuzování chování 

automobilu při jízdě na základě pocitů samotných řidičů. Významný přínos v oblasti 

subjektivního ocenění aerodynamické jízdní stability přinesly práce realizované v automobilce 
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Rover, které publikovali J. Howell [3], [4] a C. Windsor [5]. Za hlavní výhodu metody lze 

považovat posuzování toho, jak vozidlo při jízdě působí přímo na řidiče (jaký z něj má pocit). 

Navíc není vyžadována při jízdních zkouškách žádná speciální měřicí technika. Nicméně 

srovnání vozidel je pouze relativní, čili nelze spolehlivě porovnat vozidla dodatečně hodnocená 

při jiných konfiguracích manévrů nebo jinými řidiči. Taktéž není možné odlišit vliv 

aerodynamiky od jiných faktorů, proto se tento postup hodí spíše pro porovnávání odlišných 

aerodynamických konfigurací jednoho automobilu. Vozidlo se hodnotí jako celek bez možnosti 

zpětného odhalení původce problému. Testovací řidiči musí být velice zkušení a trénovaní na 

vnímání odezvy vozidla na řízení, jinak by rozsah známkování byl příliš nízký a tím 

nepoužitelný pro detailní analýzy.  

2.2.2 OBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ 

Metoda je založena na měření jízdních parametrů vozidla v průběhu zkušebních manévrů, ze 

zaznamenaných dat se následně vypočítají hodnoty objektivních kritérií sloužící pro posouzení 

řiditelnosti. Průběh jízdního manévru i postup výpočtu kritérií přesně definuje norma, oproti 

subjektivnímu hodnocení lze tedy bez problémů srovnávat zcela odlišná vozidla testovaná 

různými řidiči. Podobně jako u subjektivního srovnávání není možné oddělit vliv jednotlivých 

parametrů včetně aerodynamiky. Přesného odvození vlivu konkrétních parametrů se dá 

dosáhnout pouze opakovaným měřením s izolovanou změnou dané veličiny, což je pro 

aerodynamické parametry velmi komplikované. Objektivní hodnocení se taky nemůže využít 

v raných fázích vývoje, jelikož se provádí až na kompletním vozidle. Naopak mezi výhody patří 

snadná reprodukovatelnost a porovnatelnost výsledků, nevyžaduje se zkušeného řidiče, naopak 

se uplatňuje použití řídicího robota. Analýzu aerodynamiky pomocí jízdních zkoušek již 

několikrát zmiňovaného Porsche 911 popisuje ve své studii H.-H. Braess [6]. 

2.2.3 SPOJENÍ SUBJEKTIVNÍHO A OBJEKTIVNÍHO HODNOCENÍ 

Tento přístup spojuje obě předchozí metody, jelikož objektivní hodnocení přináší jasné 

informace o chování vozidla, ale nedokáže vystihnout vnímání řidiče, snahou metody je nalézt 

taková objektivní kritéria, která korelují s výsledky subjektivních hodnocení. To znamená, že 

pro zkoumání vlivu aerodynamiky na jízdní vlastnosti se musí při subjektivních zkouškách 

zároveň měřit i dynamické parametry jízdy.  

Zkoumáním platnosti této metody se věnuje spousta vědeckých prací. První studie se objevily 

v 80. letech, kdy A. Matsushita se svým kolektivem z Isuzu Motors vydal článek zabývající se 

hledáním parametrů korelujících se subjektivním hodnocením [7]. Další publikace z 90. let, 

zejména díla spolupracující autorské trojice Käppler, Godthelp a Van Randwijk [8], [9], se 

zaměřují na propracovaný systém subjektivního hodnocení a měření maximálního množství 

parametrů, pomocí kterého hledají kritéria nejvíce korespondující s hodnocením řidičů. Výhody 

metoda přináší zejména v propojení informace o pocitu z jízdy s reprodukovatelností výsledků 

zkoušek. Na druhou stranu je potřeba měřicí techniky i zkušených řidičů, nelze využít 

v počátcích vývoje, a opět nelze oddělit vliv jednotlivých faktorů automobilu. 

2.2.4 MATEMATICKÉ SIMULACE 

Zkoumání chování vozidla pomocí výpočtového modelu simulujícího reálnou jízdu. Pod 

pojmem výpočtový model si lze představit soustavu rovnic, které více či méně přesně určují 

pohyb automobilu. Stejně jako u ostatních metod se objevují studie využívající tohoto přístupu 

k hodnocení jízdních vlastností. Například M. Rauser ve své práci [10] využil výpočtového 
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modelu pro analýzu vlivu aerodynamických úprav karoserie Porsche 944 na jeho jízdní 

vlastnosti. Matematické simulace aplikoval pro výzkum aerodynamiky i R. Buchheim se svými 

kolegy z VW [11], kdy sestavili základní jednostopý model vozidla, z něhož odvozovali vliv 

vztlaků a dalších parametrů na stabilitu vozidla při přímé jízdě ve vysokých rychlostech. A. R. 

Savkoor využil výpočtového modelu pro zkoumání možnosti využití aerodynamických akčních 

členů pro zlepšení jízdních vlastností vozidla [12]. Výpočtový model může být využit již v rané 

fázi vývoje vozidla, což lze považovat za jeho největší výhodu. Navíc umožňuje zkoumat 

jednotlivé faktory zcela odděleně a vlivy vzájemně porovnávat. Metoda nevyžaduje žádnou 

měřicí techniku ani testovací řidiče. Zásadní problém ovšem přináší nutnost stanovení hodnot 

vstupních parametrů, čili s rostoucí složitostí simulací (počtem parametrů) se zvyšuje obtížnost 

„oživení“ modelu vozidla. Obecně jsou náklady na zkoumání jízdního chování pomocí simulací 

relativně nízké kromě stádia identifikace hodnot veličin, kdy ceny speciální měřicí techniky 

případně ceny objednání měření bývají velmi vysoké. Další nevýhodou je skutečnost, že 

hodnocení chování vozidla nemusí souhlasit s pocity člověka při reálné jízdě. 

2.2.5 SIMULÁTOR 

Poslední variantou použitelnou pro výzkum jízdní dynamiky ve spojení s aerodynamickým 

působením jsou jízdní simulátory. Tato metoda de facto spojuje všechny předcházející přístupy 

(subjektivní hodnocení, objektivní hodnocení, matematické simulace) do jednoho. Obr. 3 

znázorňuje příklad simulátoru jízdy automobilu od nizozemské společnosti Cruden, stejně jako 

všechna obdobná řešení jej tvoří tyto základní části: 

 Sedačka a ovládací prvky (volant, pedály a další ovladače) 

 Zobrazovací jednotka (monitory nebo projekční plátno) 

 Pohybový systém napodobující dynamiku jízdy ve vozidle 

 Výpočetní technika se softwarem postaveným na výpočtovém modelu 

 

Obr. 3 Simulátor jízdy automobilu od firmy Cruden [13] 

Výhody užití simulátorů pro zkoumání vlivu aerodynamiky na chování vozidla lze odvodit 

z výhod metod, které účelně spojuje. Stejně jako samostatný výpočtový model se dá použít již 
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ve fázi vývoje automobilu, dále se propojuje subjektivní a objektivní hodnocení, jednoduché 

srovnání výsledků různých konfigurací, které lze snadno a rychle upravit změnou hodnoty 

daného parametrů v simulačním jádru. Na rozdíl od skutečných testovacích polygonů není 

simulátor závislý na počasí nebo podnebí, navíc lze bezpečně realizovat i limitní manévry bez 

jakéhokoliv bezpečnostního rizika. Nicméně stejně jako u simulací zůstává nutnost naplnit 

model základními daty o vozidle, ale daleko více finančně náročnější je stavba a vývoj 

samotného zařízení. Ačkoliv se zdají být simulátory dobrým řešení pro výzkum jízdní 

dynamiky, stále se jedná o pouhé přiblížení reality. Dosud ani nebyla potvrzena shoda 

subjektivního hodnocení v simulátoru a při reálné jízdě, další významnou nevýhodu tvoří 

vysoká pořizovací cena. 

2.3 VÝBĚR METODY A URČENÍ POSTUPU 

Souhrn jednotlivých metod zkoumání vlivu aerodynamiky na jízdní vlastnosti vozidla 

představuje tab. 1. Hned první stanovený cíl práce (možnost využití metodiky již ve vývojové 

fázi) vyloučí první tři metody, a zůstanou pouze poslední dvě, tj. matematické simulace a 

simulátor. Ovšem simulátor vyžaduje daleko vyšší náklady a čas na realizaci základního 

nástroje zejména z důvodu složitého vývoje řídicího a vizualizačního systému. S ohledem na 

zmíněné skutečnosti byla vybrána jako nejvhodnější metoda výpočtového modelu. S rostoucím 

složitostí modelu roste i náročnost na přesnou identifikaci vstupů, proto bude základní snahou 

vytvořit přesnou metodu s minimálním počtem vstupních parametrů. 

Tab. 1 Shrnutí výhod a nevýhod jednotlivých metod 

Přednosti metody 
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M
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u
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S
im

u
lá

to
r 

Reprodukovatelnost výsledků na jiná vozidla x o o o o 
Možnost využití v raných fázích vývoje x x x o o 
Oddělitelnost vlivu všech faktorů x x x o o 
Hodnocení přímo pocitem řidiče o x o x o 
Není potřeba měřicí techniky o x x o o 
Není potřeba testovacího řidiče x o x o o 
Není potřeba měřit parametry vozidla (kromě aero.) o o o x x 
Zkoušení reálného vozidla o o o x x 
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3 SESTAVENÍ MATEMATICKÉHO MODELU  
Základní výpočtový (matematický) model automobilu pro analýzu jízdní dynamiky se nazývá 

jednostopý model. Přední i zadní náprava se pro zjednodušení nahrazuje jediným kolem (proto 

označení jednostopý), dále se celá hmota vozidla redukuje do hmotného bodu umístěného v 

jeho těžišti, které navíc leží v rovině vozovky. Tento pomyslný bod má ekvivalentní hmotové 

vlastnosti jako reálné vozidlo (hmotnost, tenzor setrvačnosti, ad.). Uvedená zjednodušení 

eliminují velké množství faktorů souvisejících s relativními pohyby odpružené a neodpružené 

hmoty vozidla, model sestaven dle [14], [15] a [16].  

Pro odvození dynamiky obecného rovinného pohybu se využívá několik dalších 

zjednodušujících předpokladů. Neuvažuje se odpor valení pneumatik, ani celková dynamika 

v podélném směru (konstantní rychlost vozidla). Aerodynamické působení lze rozdělit na vlivy 

působící na jízdní dynamiku přímo (aerodynamická boční síla a moment stáčení) a nepřímo 

(vztlak a aerodynamický moment klonění). Působiště přímých aerodynamických vlivů je 

umístěno do středu rozvoru náprav (dle měření v tunelu). Sestavením kinetostatických 

rovnovah podle schéma v obr. 4 získáme výchozí pohybové rovnice modelu vozidla (1).  

∑𝐹𝑌: 𝑚𝑎𝑌 = 𝐹𝑌𝑅 + 𝐹𝑌𝐹 cos(𝛿) + 𝐹𝑋𝐹 sin(𝛿) + 𝐹𝑌
𝐴

∑𝑀𝑍: 𝐼𝑍�̇� = 𝑙𝐹𝐹𝑌𝐹 cos(𝛿) − 𝑙𝑅𝐹𝑌𝑅 + 𝑙𝐹𝐹𝑋𝐹 sin(𝛿)+𝑀𝑍
𝐴 + 𝐹𝑌

𝐴 ∙ (
𝑙𝑅−𝑙𝐹

2
)
  (1) 

 

Obr. 4 Dynamické složky pohybu modelu vozidla 

Vzhledem k uvažované konstantní rychlosti vozidla a  malým úhlům směrové úchylky β lze 

vyjádřit boční zrychlení vozidla vztahem:  

𝑎𝑌 = 𝑣(𝜔 + �̇�)  (2) 

Boční síly na pneumatikách vznikají při jejím bočním skluzu, po malé hodnoty úhlu směrové 

úchylky na pneumatice je závislost skluzu a boční síly téměř lineární (obr. 5), proto se vyjadřuje 

závislost síly na úhlu pomocí parametru nazývaného směrová tuhost pneumatiky Cα, jak uvádí 

rovnice (3). Směrová tuhost závisí na zatížení kola, tento vztah lze vyjádřit pomocí modelu 

pneumatiky nazvaného Magic Formula [17], význam koeficientů z modelu (4) uvádí tab. 2. 

𝐹𝑌𝑖 = 𝐶𝛼𝑖𝛼𝑖  (3) 



 

11 
 
 

BRNO 2013 

IDENTIFIKACE PARAMETRŮ VOZIDLA 

𝐶𝛼𝑖(𝐹𝑍𝑖) = −𝑃𝐾𝑌1 ∙ 𝐹𝑁𝑂𝑀𝐼𝑁 ∙ sin (2 arctan (
𝐹𝑍𝑖

𝑃𝐾𝑌2∙𝐹𝑁𝑂𝑀𝐼𝑁∙𝐿𝐹𝑍0
)) ∙ 𝐿𝐹𝑍0 ∙ 𝐿𝐾𝑌  (4) 

 

Obr. 5 Určení směrové tuhosti pneumatiky 

Směrové úchylky na přední a zadní nápravě byly vyjádřeny pomocí stavových veličin (rychlost 

stáčení, úhel směrové úchylky v těžišti vozidla a rychlosti vozidla) na základě obr. 6. 

𝛼𝐹 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
v∙β+ω∙𝑙𝐹

v
) − 𝛿

𝛼𝑅 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
v∙β−ω∙𝑙𝑅

v
)

  (5) 

 

Obr. 6 Odvození úhlů směrové úchylky přední a zadní nápravy 

Velikost aerodynamických sil závisí na velikosti vozidla, jeho tvaru a taky na charakteru 

proudění. V aerodynamickém tunelu se síly přepočítávají na bezrozměrné koeficienty, které 

zjednodušeně kvantifikují aerodynamické vlastnosti daného automobilu. Aerodynamické síly a 

momenty závisí i na úhlu směrové úchylky vozidla (bočním skluzu). Z koeficientů se v modelu 

vozidla zpětně vypočítávají síly pro danou rychlost vozidla, viz rovnice (6).  
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𝐹𝑍𝐹
𝐴 (𝛽) =

𝑄𝐴

𝑣2
𝐴𝑣2𝐶𝐴𝑉(𝛽)

𝐹𝑍𝑅
𝐴 (𝛽) =

𝑄𝐴

𝑣2
𝐴𝑣2𝐶𝐴𝐻(𝛽)

𝐹𝑌
𝐴(𝛽) = −

𝑄𝐴

𝑣2
𝐴𝑣2𝐶𝑆(𝛽)

𝑀𝑍
𝐴(𝛽) = −

𝑄𝐴

𝑣2
𝐴𝑙𝑣2𝐶𝑁(𝛽)

  (6) 

Zbývá pouze odvození úhlu natočení kol z úhlu natočení volantu a převodu řízení: 

𝛿(𝑡) =
𝛿𝐻(𝑡)

𝑖𝑆
  (7) 

Výsledná soustava 2 diferenciálních rovnic je ve tvaru, kdy levé strany obsahují pouze časové 

derivace stavových veličin, jedná se tedy o pohybovou soustavu se 2 stupni volnosti - 2DOF. 

�̇� =
2𝐶𝛼𝑅∙(−𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(

v∙β−ω∙𝑙𝑅
v

))+2𝐶𝛼𝐹∙(𝛿−𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(
v∙β+ω∙𝑙𝐹

v
)) cos(𝛿)+𝐹𝑌

𝐴

𝑚𝑣
−𝜔

�̇� =
𝑙𝐹∙2𝐶𝛼𝐹∙(𝛿−𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(

v∙β+ω∙𝑙𝐹
v

))cos(𝛿)−𝑙𝑅∙2𝐶𝛼𝑅∙(−𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(
v∙β−ω∙𝑙𝑅

v
))+𝑀𝑍

𝐴+𝐹𝑌
𝐴∙(

𝑙𝑅−𝑙𝐹
2

)

𝐼𝑍

 (8) 

Tab. 2 Přehled všech vstupních parametrů MMV 

Oblast Označení Jednotka Název parametru 

H
m

o
ty

 a
 d

a
lš

í 

k
o

n
st

ru
k

č
n

í 

p
a

ra
m

et
ry

 

iS [-] Převod řízení 

IZ [kg·m2] Moment setrvačnosti vozidla vůči ose Z 

lF [m] Vzdálenost těžiště od přední nápravy 

lR [m] Vzdálenost těžiště od zadní nápravy 

m [kg] Hmotnost automobilu 

P
n

eu
m

a
ti

k
y

 FNOMIN [kg] Nominální zatížení kola 

LFZ0 [-] Měřítko nominálního zatížení kola 

LKY [-] Měřítko směrové tuhosti pneumatiky 

PKY1 [-] Koef. max. hodnoty poměru směrové tuhosti a nom. zatížení 

PKY2 [-] Koeficient zatížení při maximu směrové tuhosti 

A
er

o
d

y
n

a
m

ik
a

 A [m2] Čelní plocha automobilu 

CN [-] Koeficient aerodynamického momentu stáčení 

CS [-] Koeficient boční síly 

CAV [-] Koeficient vztlakové síly na přední nápravě 

CAH [-] Koeficient vztlakové síly na zadní nápravě 

Vnější 

podmínky 
v [km/h] Rychlost vozidla 
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4 VÝBĚR JÍZDNÍCH MANÉVRŮ 

USTÁLENÉ ZATÁČENÍ 

Manévr ustáleného zatáčení (UTZ), v originále Steady-state circular test, definuje norma ISO 

4138:2004 [18]. Pro účely simulací nejvíce vyhovuje varianta manévru při konstantní rychlosti, 

jelikož model byl sestaven pro nulové podélné zrychlení, tudíž pro stálou rychlost. Provedení 

testu spočívá ve velice pomalém zvyšování úhlu natočení volantu při udržování konstantní 

rychlosti. Základní hodnotící kritérium manévru je tzv. Understeer gradient, ten vyjadřuje 

závislost změny natočení volantu na změně dostředivého zrychlení vozidla aC. 

𝑈𝐺 =
𝜕𝛿𝐻

𝜕𝑎𝐶
−

𝑙

𝑣2
𝑖𝑆  (9) 

Z hodnoty UG lze snadno posuzovat statickou řiditelnost vozidla, pokud je hodnota vyšší než 

nula, automobil se označuje za nedotáčivý, jelikož při zvyšující se rychlosti musí řidič zvětšovat 

úhel natočení volantu, aby vozidlo zatáčelo stále po stejné trajektorii. V případě, že hodnota 

UG je nižší než nula, chování vozidla se označuje za přetáčivé, řidič musí snižovat úhel natočení 

vozidla s nárůstem rychlosti při zatáčení, v extrémním případě dokonce točit volantem na 

opačnou stranu, aby vozidlo uchovalo původní směr jízdy. Pokud UG vychází roven nule, jedná 

se o speciální případ tzv. neutrálního chování, kdy změna rychlosti nemá vliv na požadovaný 

úhel natočení volantu. 

Tab. 3 Přehled chování vozidla při ustáleném zatáčení 

Chování UG Směrové úchylky Změna natočení volantu 

Nedotáčivé UG > 0 αF > αR zvyšování natočení 

Neutrální UG = 0 αF = αR beze změny 

Přetáčivé UG < 0 αF < αR snižování natočení 

 

  

Obr. 7 Příklad změny natočení volantu při zatáčení konstantním poloměrem 

SKOKOVÉ NATOČENÍ VOLANTU 

Druhý manévr vybraný pro hodnocení vlivu aerodynamiky na jízdní chování se nazývá 

Skokové natočení volantu (SNV), definuje jej ISO norma 7401:2003 [19]. Manévr spočívá v 

prudkém natočení volantu o požadovaný úhel a setrvání na této hodnotě, konkrétně po 
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stabilizování vozidla v ustáleném stavu by mělo vozidlo zatáčet ještě po dobu přibližně 3s. Pro 

hodnocení řiditelnosti vozidla slouží dvě kritéria: čas reakce rychlosti stáčení Tω a ustálená 

hodnota rychlosti stáčení ωSS. Čas reakce slouží pro hodnocení přechodových stavů manévru, 

neboli k hodnocení dynamické řiditelnosti vozidla při změnách směru jízdy. Dobrá dynamická 

řiditelnost odpovídá rychlé reakci vozidla na změnu natočení volantu, čili delší čas reakce 

obvykle znamená nižší řiditelnost. Nicméně podle Vlka [16] existuje i dolní hranice času reakce 

určující dobrou dynamickou řiditelnost, protože pokud reaguje vozidlo extrémně rychle, 

chování automobilu je subjektivně hodnoceno jako velmi nervózní. Žádná norma ani výzkum 

dosud nestanovil přesné hodnoty horní ani dolní hranice času reakce stanovující dobrou 

dynamickou řiditelnost, ani metody pro stanovení těchto rozhraní. 

Postup určení hodnoty času reakce rychlosti stáčení znázorňuje obr. 8, prvně se stanoví 

referenční čas t0 (počáteční čas pro odečítání kritéria), který se rovná času dosažení 50% úhlu 

skokového natočení volantu. Hodnota času reakce odpovídá intervalu mezi t0 a bodem, kdy 

rychlost stáčení (poprvé) dosáhne 90% své ustálené hodnoty. Tímto relativně komplikovaným 

postupem se eliminuje vliv překmitu v časovém průběhu veličiny. Druhé kritérium, ustálená 

hodnota rychlosti stáčení, se určuje daleko jednodušeji, jelikož se jedná o průměrnou hodnotu 

veličiny ve fázi ustáleného zatáčení. Jak už bylo zmíněno, toto kritérium hodnotí statickou 

řiditelnost, stejně jako understeer gradient. Příliš vysoké hodnoty ustálené hodnoty rychlosti 

stáčení pro daný úhel natočení volantu ukazují nízkou řiditelnost, naopak extrémně nízké 

hodnoty signalizují neochotu vozidla zatáčet. 

 

Obr. 8 Odvození kritérií skokového natočení volantu 
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5 MĚŘENÍ JÍZDNÍCH MANÉVRŮ 

Měření manévrů bylo uskutečněno na polygonu IDIADA vlastněného společností Applus 

v termínu od 4. do 15. 6. 2012. Základním účelem měření bylo získání dostatečného množství 

dat pro validaci výpočtového (matematického) modelu vozidla. 

 

Obr. 9 Mapa areálu společnosti Applus IDIADA 

K měření manévrů se použilo vozidlo Škoda Roomster 1,4 TDI, které bylo pro účely měření 

proti sériovému stavu částečně pozměněno (zalepena maska, přívody vzduchu ke kolům, spáry 

okolo světel i mezi kapotou a blatníky, demontovány některé díly interiéru, ad.). 

  

 
Obr. 10 Experimentální vozidlo pro měření jízdních zkoušek 
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Pro měření bylo připraveno celkem 12 konfigurací vozidla – 1 výchozí, 3 aerodynamické, 6 

hmotnostních a 2 podvozkové. Názvy a stručnou charakteristiku jednotlivých konfigurací uvádí 

tab. 4, popis změny dané varianty se vždy uvádí vůči referenční konfiguraci BASE. 

Konfigurace vozidla byly připraveny tak, aby bylo dosaženo výrazné změny pouze vybraného 

parametru (izolovaná změna) bez ovlivnění všech ostatních. 

Tab. 4 Seznam konfigurací experimentálního vozidla 

Označení Popis změny 

BASE Výchozí (referenční) konfigurace vozidla 

AERO1 Zvýšení aerodynamického momentu stáčení 

AERO2 Mírné snížení aerodynamického momentu stáčení 

AERO3 Velké snížení aerodynamického momentu stáčení 

MASS+ Zvýšení celkové hmotnosti vozidla 

MASS- Snížení celkové hmotnosti vozidla 

XT+ Posunutí těžiště vozidla vzad 

XT- Posunutí těžiště vozidla vpřed 

IZ+ Zvýšení momentu setrvačnosti vozidla k ose Z 

IZ- Snížení momentu setrvačnosti vozidla k ose Z 

TIRE Změna charakteristik pneumatik na všech kolech 

PRESS Snížení tlaku pneumatik na zadních kolech a zvýšení tlaku na předních 

 

Obr. 11 Schéma rozložení zátěže základní konfigurace BASE 

Tab. 5 srovnávající hodnoty základních parametrů jednotlivých varianty vůči referenční 

konfiguraci BASE ukazuje, zda bylo skutečně dosaženo izolovaných změn jednotlivých 

parametrů. U hmotnostních parametrů bylo dosaženo kýženého cíle, tj. výrazná změna pouze 

jednoho hmotnostního parametru při současném zachování (resp. minimální změně) dvou 

zbývajících parametrů. U variant se změnou polohy těžiště byly požadované změny menší než 

5%, ale pouze s malým rozptylem hodnot u ostatních konfigurací, pro moment setrvačnosti je 

rozptyl trochu větší. Taktéž byl potvrzen předpoklad komplikovaného uskutečnění izolovaných 

změn aerodynamických parametrů. Aerodynamiku ovlivňují nejen přídavné prvky, ale i výška 

a naklonění karoserie, navíc výraznou změnu aerodynamiky způsobila měřicí kola. Ačkoliv 

změny hodnot parametrů nejsou zcela oddělené, všechny tyto parametry jsou zohledněny 

v modelu, takže tato skutečnost žádným způsobem neovlivní validaci metodiky. 
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Tab. 5 Relativní srovnání hodnot parametrů vůči výchozí konfiguraci BASE 

 m mF / mR IZ A CA dCS dCN 

AERO1 -0,1% -0,4% -0,6% 0,0% -4,5% 0,3% 15,2% 

AERO2 0,1% -0,2% 0,7% 0,0% -3,7% 0,8% -3,0% 

AERO3 0,1% -0,3% 1,1% 0,0% -36,6% 13,4% -21,2% 

MASS+ 6,7% -1,0% 1,2% -1,7% -12,7% 11,6% -6,1% 

MASS- -10,1% -0,2% -0,2% -1,7% -31,3% 10,0% -4,0% 

IZ+ 0,1% 0,5% 7,9% -1,7% -26,1% 11,1% -6,1% 

IZ- -0,2% -0,2% -6,9% -1,7% -26,1% 11,1% -6,1% 

XT+ -0,1% -3,7% 0,7% -1,7% -26,1% 11,1% -6,1% 

XT- 0,1% 4,3% 1,6% -1,7% -26,1% 11,1% -6,1% 

PRESS 0,1% -0,3% 0,0% -1,7% -26,1% 11,1% -6,1% 

TIRE 0,1% -0,3% 0,0% -1,7% -37,3% 11,3% 0,0% 

 

Pro snímání a záznam významných jízdních charakteristik automobilu při experimentálních 

manévrech byl využit komplexní měřicí systém. Jeho základ tvořily tři měřicí ústředny, k nimž 

byly připojeny jednotlivé snímače. Nejdůležitější prvek celého měřicího řetězce tvořila 

inerciální platforma s GPS RT3100 od firmy OxTS, ta posloužila k měření většiny veličin pro 

validaci modelu vozidla. Jedná se o šestiosý inerciální navigační systém s GPS přijímačem, 

který zaznamenává pohyb vozidla.  

Druhou nezbytnou součástí vybavení byl měřicí volant stanovující hodnotu úhlu natočení 

volant. Pro jízdní zkoušky byl použit volant od německé firmy RMS s označením FEL20, úhel 

natočení zajišťuje optický snímač umístěný v těle volantu. Měřicí volant se připojuje přímo na 

tyč řízení místo původního volantu, pevná poloha statické části zařízení je dosažena 

pomocnými tyčemi, které se uchycují přísavkami k čelnímu sklu. 

Poslední významnou část měřicího řetězce představovala speciální měřicí kola RoaDyn P625 

od společnosti Kistler zaznamenávající síly a momenty přenášené jednotlivými pneumatikami. 

Princip měření je založen na určování sil pomocí několika piezoelektrických snímačů ve tvaru 

válce zabudovaných v měřicím disku kola. Na základně signálů ze senzorů se vypočítává silové 

působení přímo ve styku pneumatiky s vozovkou.  

VALIDACE MODELU POMOCÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ 

V základním matematickém modelu (MMV_01) byly spočítány simulace odpovídající jízdám 

provedeným při měření jízdních manévrů. Aby bylo dosaženo maximálně shodným podmínek, 

použily se pro vstupy modelu dva kanály zaznamenávané při testech: rychlost vozidla a úhel 

natočení volantu. Pro posuzování shody modelu s měřením byly vybrány tři statistické veličiny: 

 Průměrný relativní rozdíl mezi měřením a simulacemi 

 Směrodatná odchylka rozdílů jednotlivých jízd 

 Průměr absolutních hodnot relativních rozdílů (průměrný absolutní rozdíl) 

Průměrný relativní rozdíl lze jinak označit za relativní chybu, se kterou simulace počítají. 

Hodnota průměrného rozdílu se určila jednoduše porovnáním výsledků kritérií z jednotlivých 

jízd měření xm a kritérií z odpovídajících simulací xs, viz rovnice (10). 
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�̅� =
1

𝑛
∑(

𝑥𝑠

𝑥𝑚
− 1)  (10) 

Směrodatná odchylka rozdílů vyjadřuje rozptyl rozdílů simulací a měření. Pokud je dosaženo 

nízké směrodatné odchylky, přestože relativní chyba vychází velká, tak lze simulace považovat 

alespoň kvalitativně za přesné, vzorec pro výpočet: 

𝜎 = √1

𝑛
∑ [(

𝑥𝑠

𝑥𝑚
− 1) − �̅�]

2

  (11) 

Průměrný absolutní rozdíl nevyjadřuje rozdíly výsledků v absolutních hodnotách, ale je 

podobně jako průměrný rozdíl určený z relativních rozdílů výsledků měření a simulací, v tomto 

případě jsou ovšem průměrovány absolutní hodnoty rozdílů, tvar vzorce: 

𝑥𝐴̅̅ ̅ =
1

𝑛
∑ |

𝑥𝑠

𝑥𝑚
− 1|  (12) 

Výsledky srovnání ukazují, že přesnost modelu MMV_01 je velmi nízká. U necelých 40 % 

simulovaných jízd SNV dokonce nedošlo ani k ustálení vozidla v rovnovážném stavu po 

provedení skokového natočení. Celkově se model vozidla projevoval silně přetáčivě a 

s pomalejší odezvou na natočení volantu oproti reálnému automobilu. V simulacích vozidlo 

dosahovalo výrazně vyšších hodnot bočního zrychlení pro srovnatelné úhly natočení volantu, 

tudíž daleko dříve dosáhlo limitů pneumatik. Hodnoty času reakce i ustálené hodnoty rychlosti 

stáčení ze simulací ve všech případech silně převyšovaly výsledky z měření, často i více než 

dvojnásobně. Negativní výsledky validací MMV_01 shrnuje tab. 6. 

Tab. 6 Výsledky validací modelu MMV_01 

MMV_01 ΔTω Δ ωSS 

Průměrný rozdíl 101% 111% 

Směrodatná odchylka 30,7% 34,4% 

 

Na základě výsledků validace byl ohodnocen sestavený modelu jako nevyhovujícího pro 

analýzu statické i dynamické řiditelnosti automobilu, proto se začaly hledat příčiny takto 

vysokých rozdílů. Nejprve kontrola kódu programu vyloučila chyby v samotném modelu 

vozidla a vstupních datech, proto jedinou příčinou odlišností výsledků mohl být faktor nebo 

faktory vozidla dosud v modelu neuvažované. Pro hledání takového faktoru byla účelně využita 

data z experimentů, při jejich porovnání s výsledky ze simulací byly nejmarkantnější velmi 

vysoké rozdíly v bočních silách pneumatik, zejména na přední nápravě. Za srovnatelných 

podmínek a při odpovídajících hodnotách směrových úchylek (při uvažování absolutně tuhého 

mechanismu řízení) produkovaly virtuální pneumatiky výrazně vyšší boční síly. Po eliminaci 

možnosti, že rozdíl způsobila chyba v měření parametrů pneumatik na speciálním stavu nebo 

neadekvátnost modelu pneumatiky, byla za nejpravděpodobnější příčinu odlišností vytipována 

elastokinematika přední nápravy. Dále bylo zpřesňování výpočtového modelu zaměřeno na 

nové významné faktory, které by mohly výrazněji přiblížit simulace jízdních manévrů 

k hodnotám z měření.    
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6 ROZŠÍŘENÍ MATEMATICKÉHO MODELU 
Po neúspěchu první verze modelu vozidla byly postupně vytvořeny další tři verze 

matematického modelu rozšiřující vždy předchozí variantu o nový faktor. Hlavní cíl každého 

nového rozšíření spočíval ve snižování rozdílů mezi výsledky simulací a měření vůči verzi 

předchozí. 

6.1 IMPLEMENTACE PODDAJNOSTI ŘÍZENÍ 

Varianta modelu MMV_02 vychází ze základní verze, ale byl do ní navíc implementován faktor 

poddajnosti řízení. Elasticita řídicího mechanismu způsobuje zmenšování úhlu natočení 

předních kol při zatáčení, čímž se mění i silové poměry na pneumatikách. Původní model 

uvažoval absolutně tuhé řízení, čili libovolná velikost boční síly nezpůsobovala žádné změny 

v natočení kola, reálná řídicí soustava však má určitou poddajnost. Sestavení modelu 

poddajnosti řízení bylo realizováno dle Vlka [16], základní princip pro odvození rovnic 

naznačuje obr. 12, který zjednodušeně zobrazuje schéma polovičního modelu řízení. 

 

Obr. 12 Změna natočení kol způsobená  poddajností řízení 

Skutečná hodnota úhlu natočení předních kol při uvažování poddajnosti řízení: 

𝛿 =
𝛿𝐻

𝑖𝑆
−

𝐹𝑌𝐹∙(𝑛𝐾+𝑛𝑆)

𝐶𝑅
  (13) 

Poddajnost řízení lze implementovat do modelu skrze virtuální směrovou tuhost přední 

nápravy, čímž se základ původního matematického modelu nijak nezmění, pouze jsou do něj 

zavedeny tři nové parametry, tj. tuhost řízení CR, konstrukční závlek nápravy nK a závlek 

pneumatiky nS. Hodnotu virtuální směrové tuhosti přední nápravy pak lze vyjádřit pomocí 

vztahu: 

𝐶𝛼𝐹
∗ =

2∙𝐶𝛼𝐹

1+
2∙𝐶𝛼𝐹∙(𝑛𝐾+𝑛𝑆)

𝐶𝑅

  (14) 
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6.2 ÚPRAVA MODELU PNEUMATIKY 

Další rozšíření modelu vozidla bylo uskutečněno pomocí úpravy modelu pneumatiky. 

Dosavadní model pneumatiky počítal pouze boční síly na pneumatice na základě zatížení kola 

a jeho směrové úchylky. Síly na pneumatice však ovlivňuje daleko více faktorů, navíc 

v důsledku vyosení boční síly vzniká vratný moment. Výpočetní program byl rozšířen o 

empirický model pneumatiky vytvořený Hansem Pacejkou a pojmenovaný Magic Formula 5.2 

(MF5.2), který na základě vstupních dat počítá silové odezvy na pneumatice, zjednodušený 

princip funkce modelu představuje schéma na obrázku. 

 

Obr. 13 Zjednodušené schéma funkce modelu pneumatiky MF5.2 

Zavedením MF5.2 do modelu vozidla s tuhostí řízení vznikla nová verze programu MMV_03, 

s ohledem na změnu rovnic pro výpočet bočních sil, bylo potřeba změnit definici vlivu tuhosti 

řízení, která byla původně zahrnuta v rovnici virtuální směrové tuhosti přední nápravy. 

Vzhledem k tomu, že zahrnutím vratných momentů přibylo další silové působení na vozidle, 

bylo nutné upravit i základní pohybové rovnice. 

�̇� =
𝐹𝑌𝑅+𝐹𝑌𝐹 ∙cos(𝛿)+𝐹𝑌

𝐴

𝑚𝑣
−𝜔

�̇� =
𝑙𝐹∙𝐹𝑌𝐹∙cos(𝛿)−𝑙𝑅∙𝐹𝑌𝑅+𝑀𝑍

𝐴+𝐹𝑌
𝐴∙(

𝑙𝑅−𝑙𝐹
2

)+𝑀𝑍𝑅+𝑀𝑍𝐹

𝐼𝑍

  (15) 

6.3 PŘENOS ZATÍŽENÍ 

Poslední úpravu modelu bylo zavedení přenosu zatížení na nápravě vznikající při zatáčení, tím 

dochází ke změně směrových tuhostí na kolech nápravy, avšak poměr změny zatížení kol na 

nápravě není shodný s poměrem změny jejich směrových tuhostí. Obr. 14 znázorňuje příklad 

změny směrových tuhostí pneumatik při odlehčení vnitřního kola o 150 kg a přitížení vnějšího 

o stejnou hodnotu. Graf jednoznačně ukazuje, že součet směrových tuhostí na nápravě se při 

tomto transferu zatížení zmenšil, přesněji dochází k poklesu celkové směrové tuhosti na 

nápravě přibližně o 7%. V důsledku toho by se mohla změnit přetáčivost/nedotáčivost vozidla 

a i dynamická řiditelnosti. Samotné implementování přenosu zatížení do simulačního modelu 

není příliš komplikované, k dosavadním pohybovým rovnicím by se připojila momentová 

rovnováha vůči podélné ose x, čímž by vznikl systém se třemi stupni volnosti. Tím by ovšem 

výrazně stoupl počet vstupních parametrů vozidla, jelikož přenos zatížení ovlivňuje celá řada 

faktorů (tuhosti a umístění pružin, charakteristiky tlumičů, kinematika zavěšení kol, a další). 

MF5.2 
FZ 

α 

FY 

MZ 

pneu-data 
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Obr. 14 Snížení směrové tuhosti nápravy při přenosu zatížení 

Stanovení a implementování přenosu zatížení mezi koly při zatáčení lze však provést s 

pomocí dat zaznamenaných při měření jízdních manévrů, konkrétně se spočítaly změny zatížení 

kol na nápravě z fáze ustáleného zatáčení manévru SNV. Výsledky přenosu zatížení byly 

vztaženy k aktuální velikosti bočního zrychlení, čímž nebylo nutné rozšiřovat pohybové 

rovnice o další stupeň volnosti, pouze se do modelu MMV_04 přidaly rovnice pro výpočet 

aktuální hodnoty zatížení každého kola. Přesto bylo nezbytné stanovit nové vstupní parametry 

– transfer zatížení přední a zadní nápravy, ty se určily pomocí grafů na obr. 15, kde jsou 

vykresleny změny zatížení kol vůči bočnímu zrychlení. Z grafů je patrná téměř lineární 

závislost těchto dvou parametrů, proto hodnoty transferů zatížení byly určeny z gradientů 

proložených regresních přímek, které navíc dosáhly velmi vysokých korelací. 

  

Obr. 15 Závislosti přenosů zatížení na bočním zrychlení 

6.4 SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ VALIDACÍ JEDNOTLIVÝCH MODELŮ 

Srovnání varianty MMV_02 s experimentem bylo daleko uspokojivější než u základní verze 

modelu, jelikož rozdíl kritérií dosahovaly hodnot +13 až -17%, u kritéria ustálené hodnoty 

rychlosti stáčení dokonce rozdíl 2%. Rozšíření modelu vozidla (MMV_03) o složitější model 

pneumatiky přineslo zlepšení u dvou ze tří hodnotících kritérií a snížení rozptylu výsledků 
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jednotlivých simulací. Provedené analýzy výsledků však odhalily významně rostoucí rozdíl 

času reakce rychlosti stáčení se změnou úhlu natočení volantu. Oproti předchozímu modelu se 

u MMV_04 zpřesnilo hodnocení času reakce rychlosti stáčení, ale výrazně vzrostly rozdíly pro 

understeer gradient. Pozitivní posul byl však zaznamenán u snižování rozdílů mezi výsledky 

jednotlivých hodnot úhlů natočení volantu. 

 

Obr. 26 Srovnání variant matematických modelů 

S ohledem na dosažené výsledky se jako nejvhodnější model pro analýzu vlivu aerodynamiky 

ukazuje MMV_04. Přestože u této verze vychází vyšší chyba pro určení understeer gradientu, 

u ostatních dvou kritérií dosahuje nejlepších výsledků, navíc bylo dosaženo nejvyšších korelací. 

Drobnou nevýhodu lze spatřovat v nižší přesnosti pro ωSS, kterou však kompenzuje konstantní 

trend hodnocení tohoto kritéria. Aby bylo možné model zaručeně prohlásit za spolehlivý, 

musela by se uskutečnit další sada měření manévrů s odlišným vozidlem, nicméně i bez další 

validace lze s pomocí MMV_04 získat relevantní informace k analýze vlivu aerodynamiky na 

dynamickou i statickou řiditelnost automobilu. 

DETAILNÍ VÝSLEDKY VALIDACE VERZE MMV_04 

Ze všech sestavených verzí matematického modelu vychází u MMV_04 nejnižší směrodatné 

odchylky rozdílů u všech tří hodnotících kritérií, viz obr. 17. Taktéž absolutní rozdíly mezi 

simulacemi a měřeními jsou pro kritéria SNV nejnižší ze všech. Při rozdělení výsledků validací 

na jednotlivé konfigurace automobilu využité při experimentech (obr. 18) lze konstatovat, že 

se průměrné rozdíly kritéria dynamické řiditelnosti (čas reakce rychlosti stáčení) pohybují mezi 

konfiguracemi vozidla v rozsahu od -6% do +8%. Průměrné rozdíly ustálené hodnoty rychlosti 

stáčení pak nabývají hodnot od -19% do +1%. Největší rozdíly mezi simulacemi a měřením 

vychází pro jednotlivé konfigurace u Understeer gradientu (až 37%), toto kritérium je obecně 

nejméně přesné a tudíž méně vhodné pro hodnocení statické řiditelnosti pomocí matematického 

modelu. Rozptyl výsledků mezi jednotlivými konfiguracemi může být způsobem nepřesnými 

hodnotami vstupních parametrů nebo neuvažováním dalších důležitých faktorů. 

Další grafy zobrazují srovnání výsledků simulací a měření všech uskutečněných jízd manévru 

SNV (obr. 19), včetně vyjádření koeficientu korelace proloženého lineárního trendu. Poslední 

grafy srovnávají rychlost stáčení vozidla z měření se simulacemi jednotlivých verzí modelu na 

dvou konkrétních jízdách (obr. 20). 
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Obr. 37 Souhrnné výsledky validace matematického modelu MMV_04 

 

Obr. 48 Srovnání průměrných rozdílů jednotlivé konfigurace u MMV_04 

  

Obr. 5 Grafické srovnání výsledků simulací a měření pro MMV_04 

Průměrný rozdíl Směrodatná odychylka Přůměrný absolutní rozdíl

T_ω 2,0% 8,5% 7,2%

ω_SS -10,1% 7,2% 10,9%

UG 16,2% 16,0% 18,1%
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Obr. 20 Srovnáním měření a 3 modelů na konkrétních jízdách 

7 CITLIVOSTNÍ STUDIE 
Úkolem citlivostní studie je ohodnocení vlivu aerodynamických parametrů na statickou a 

dynamickou řiditelnost vozidla, a taky srovnání významu aerodynamiky s ostatními vstupními 

parametry v modelu. Výpočtový model tvoří soustava diferenciálních rovnic, z níž nelze 

jednoduše odvodit vztahy pro závislost hodnotících kritérií na konkrétním vstupu. Citlivostní 

analýza byla proto uskutečněna pomocí statistické metody spadající do disciplíny plánování 

experimentu, originální název metody je Response Surface Method (RSM), český překlad by 

mohl znít Metoda citlivostní plochy. Tato metoda složí k určení, jak jednotlivé vstupní 

proměnné daného systému ovlivňují jeho výstupy. Princip spočítá ve výpočtu n-rozměrné 

plochy vyjadřující závislost výstupního kritéria na kombinacích n vstupních parametrů. Obecný 

tvar tohoto kvadratického modelu ukazuje rovnice (16). 

𝑦 = 𝑎0 + ∑𝑎𝑖𝑥𝑖 + ∑∑𝑎𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗 +∑𝑎𝑖𝑖𝑥𝑖
2  (16) 

Z parciálních derivací zjištěné rovnice se určí citlivosti, tato vypočítaná normovaná hodnota 

udává poměrnou závislost odezvy na konkrétním vstupu, např. hodnota citlivosti -0,5 znamená, 

že při zvýšení vstupu o 10% se odezva sníží o 5%.  

VÝSLEDKY CITLIVOSTNÍ ANALÝZY 

Výsledky simulací pro jednotlivé konfigurace vstupů byly vypočítány pomocí varianty modelu 

MMV_02, jelikož dosahuje vhodného kompromisu mezi počtem vstupů a přesností. S ohledem 

na obecně nízkou validitu pro understeer gradient byl simulován pouze manévr skokového 

natočení volantu. Bylo vybráno 12 vstupních parametrů, ty většinou odpovídají vstupům 

simulačního programu obsahující matematický model vozidla, až na parametry stanovující 

charakteristiky pneumatiky, kterých je ve verzi modelu MMV_02 celkem pět. Pro zjednodušení 

byly charakteristiky pneumatiky definovány dle [15] pomocí směrového koeficient CCα, ten 

určuje poměr směrové tuhosti pneumatiky a jejího svislého zatížení. Jelikož závisí směrový 

koeficient na zatížení téměř lineárně, lze jej vyjádřit pomocí dvou přímkových koeficientů 

nazvaných: gradient směrového koeficientu CCx a základ směrového koeficientu CC1. 
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Simulace skokového natočení volantu byly počítány pro rychlost 150km/h a úhlem natočení 

15°. Určené výsledky citlivostí jednotlivých vstupních parametrů uvádí graficky i číselně graf 

na obr. 21. 

 

Obr. 21 Výsledky citlivostní analýzy pro kritéria SNV 

Výsledky jednoznačně ukazují, že největší vliv na obě kritéria mají hmotnostní parametry, u 

ustálené hodnoty rychlosti stáčení je však méně významný rozvor náprav, a nulový vliv má 

moment setrvačnosti, jelikož se jedná o ustálený stav. Velký význam vychází i pro tuhost řízení, 

což bylo prokázáno již při validaci modelu, kdy implementace parametrů poddajnosti řízení 

výrazně zvýšila jeho přesnost. Z parametrů pneumatiky nejvýrazněji ovlivňuje výsledky základ 

směrového koeficientu u Tω. Naopak nejmenší vliv byl určen pro všechny aerodynamické 

parametry, z nich dosahuje nejvyšších hodnot čelní plocha a rozložení vztlaků mezi nápravy. 

Ze získaných citlivostí by se dalo usuzovat, že vliv aerodynamiky na statickou a dynamickou 

řiditelnost je zanedbatelný. Ovšem zobrazené hodnoty jsou normované, čili nezohledňují vůbec 

rozsah vstupů, vysoká citlivost sama o sobě nemusí znamenat snadnou ovlivnitelnost chování 

automobilu. Například pro čas reakce rychlosti stáčení vychází velmi vysoká citlivost na rozvor 

náprav, ale rozsah této vstupní veličiny je velmi malý, tudíž ve výsledku může nabývat 

významnosti menší než jiné parametry s menší citlivostní, ale daleko větším rozsahem hodnot. 

Proto byl určen pro každou vstupní veličinu parametr nazvaný ovlivnitelnost, který zahrnuje 

kromě hodnoty citlivosti i rozsah daného vstupu. Hodnota ovlivnitelnosti byla taktéž určena 

s pomocí citlivostí, konkrétně udává max. a min. změnu odezvy v celém rozsahu daného 

vstupního parametru. Zjištěné údaje ovlivnitelnosti kritérií jsou zakresleny do grafů na obr. 22 

a obr. 23. 

m mF/m l IZ A CA CAV/CA dCS dCN CCx CC1 CR

T_ω -1,265 -0,521 -0,956 0,925 0,043 0,010 -0,020 0,011 0,022 0,073 -0,476 0,360

ω_SS -0,864 -1,256 -0,204 0,000 0,030 0,004 -0,026 0,008 0,018 -0,054 0,052 0,775
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Obr. 22 Výsledky ovlivnitelnosti času reakce rychlosti stáčení 

 

Obr. 23 Výsledky ovlivnitelnosti ustálené hodnoty rychlosti stáčení 

Zahrnutím rozsahů se vliv jednotlivých parametrů na kritéria změnil, stále zůstávají 

nejvýznamnější hmotnostní parametry (zejména celková hmotnost) a v případě ustálené 

hodnoty rychlosti stáčení i tuhost mechanismu řízení. Situace se ovšem výrazněji změnila při 

srovnání parametrů pneumatik a aerodynamických parametrů. Rozložení vztlaku mezi nápravy 

dosahuje téměř stejné ovlivnitelnosti ustálené hodnoty rychlosti stáčení jako charakteristiky 

pneumatiky, význam ostatních aero-dat je znatelně menší. Experimenty realizované v rámci 

několika studií prokázaly, že subjektivně mají vlastnosti pneumatiky významný vliv na 

hodnocení jízdního chování řidičem. S ohledem na výsledky ovlivnitelnosti modelu vozidla lze 

předpokládat, že podobný význam budou mít i aerodynamické parametry, zejména rozložení 

vztlaku mezi nápravy. Získané hodnoty výsledků ale platí pouze pro stanovenou základní 

konfiguraci vstupů a nastavení manévru, při změně jednoho nebo druhého se výsledky mohou 

lišit. Přesto citlivostní studie poskytnula základní představu o významu jednotlivých vstupních 

parametrů matematického modelu a jejich vliv na chování automobilu. 

m mF/m l IZ A CA CAV/CA dCS dCN CCx CC1 CR

max 84,2% 16,4% 7,0% 51,1% 0,3% 0,2% 1,4% 0,0% 0,2% 3,2% 6,4% 6,7%

min -19,1% -3,2% -6,4% -50,6% -0,5% -0,6% -1,9% -0,4% -0,7% -3,3% -5,0% -7,7%
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Mezi nejdůležitější cíle výzkumu a vývoje automobilů bezpochyby patří zvyšování bezpečnosti 

silničního provozu, která obsahuje mimo jiné i oblast nazvanou aktivní bezpečnost, ta zahrnuje 

všechna opatření automobilu snižující pravděpodobnost vzniku dopravní nehody. Do okruhu 

zájmu aktivní bezpečnosti lze přiřadit i vliv aerodynamiky, jelikož v minulosti bylo 

zaznamenáno mnoho případů, kdy nevhodná aerodynamika měla významný podíl na havárii 

daného automobilu. Tyto případy se však nevyskytovaly pouze ve 30. letech 20. století, kdy 

s příchodem vozidel proudnicového tvaru karoserie se objevily první nehody s prokazatelným 

přičiněním aerodynamických vlastností vozidla, zejména vztlaků. V moderní době lze taktéž 

nalézt obdobné situace, problémy s nevhodnou aerodynamikou museli řešit například i 

konstruktéři z Audi a Porsche. 

Cílem práce bylo detailní prozkoumání vlivu aerodynamických parametrů na jízdní chování 

vozidla, konkrétně vliv na statickou a dynamickou řiditelnost automobilu, a tím přispět ke 

zvyšování aktivní bezpečnosti vozidel. Zároveň měla být navržená metodika aplikovatelná již 

ve vývojové fázi nového automobilu, protože čím později jsou skryté konstrukční chyby na 

automobilu odhaleny, tím vyšší jsou náklady na jejich odstranění. Při zkoumání vztahu 

aerodynamiky a jízdních vlastností vozidla se využívá několik metod. Subjektivní hodnocení 

chování vozidla řidičem a objektivní měření jízdních manévrů lze použít nejdříve u plně 

funkčního prototypu vozidla, což může být už pozdě. Velké množství výhod nabízí simulátor 

jízdy automobilu, ale ten je velice finančně náročný, proto byla vybrána metoda simulací 

jízdních manévrů pomocí výpočtového (matematického) modelu vozidla. 

První verze modelu vozidla byla sestavena s cílem minimální počtu vstupních parametrů pro 

realizaci simulací, přestože většina studií se snaží jít směrem zvyšování počtu faktorů v modelu. 

Nicméně přesná identifikace většiny parametrů může být náročná na vybavení a i finanční 

výdaje, navíc v raných fázích vývoje vozidla nemusí být všechny jeho parametry známy. Pro 

zkoumání statické i dynamické řiditelnosti vozidla byl vybrán manévr skokového natočení 

volantu. Aby bylo možné zjistit platnost a přesnost vytvořeného simulačního modelu, 

uskutečnilo se měření jízdních manévrů na polygonu společnosti Applus IDIADA ve 

Španělsku. Bylo provedeno celkem 355 jízd manévru SNV v různých konfiguracích vozidla a 

manévru. Přichystané varianty experimentálního vozidla byly zaměřeny na hmotnostní i 

aerodynamické parametry a taky na vlastnosti pneumatik. Naměřená data následně posloužila 

nejen k validaci metodiky, ale i pro zpřesnění výpočtového modelu. 

Rozdíly mezi výsledky prvního matematického modelu a měřením byly velmi vysoké, hodnoty 

kritérií dynamické a statické řiditelnosti vycházely v simulacích vyšší v průměru o 100%. 

Detailní analýzy následně odhalily velké rozdíly v silových poměrech především na přední 

nápravě, proto byla provedena úprava modelu implementací poddajností řízení, která ovlivňuje 

úhel natočení předních kol při zatáčení. Přesnost druhé verze modelu vycházela daleko vyšší 

(rozdíl kritérií se pohybuje přibližně v rozpětí ±15%), ale rozptyl rozdílů simulací a měření byl 

stále dost vysoký. Taky se objevovaly rozdíly v hodnocení odlišných konfigurací manévru, 

např. mezi zatáčení na levou nebo pravou stranu, nebo výrazné rozdíly mezi jednotlivými úhly 

natočení volantu. Zejména z těchto důvodu byl matematický model rozšířen o složitější model 

pneumatiky, a taky zahrnut vliv přenosu zatížení z kol na vnitřní straně na stranu vnější při 

zatáčení. Tyto dvě úpravy přinesly zpřesnění zejména v hodnocení dynamické řiditelnosti 

vozidla, jehož průměrná relativní chyba klesla na 2%. V rámci všech konfigurací vozidla a 
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manévru se pohybuje relativní chyba přibližně v rozsahu ±6%. Kritérium statické řiditelnosti 

vychází sice u poslední verze modelu s nižší celkovou přesnosti (-10%), ale na rozdíl od kritéria 

dynamické řiditelnosti dosahuje nižšího odchylky hodnot a vyššího koeficientu korelace při 

srovnání jednotlivých hodnot s měřením. Výsledky taky prokázaly, že model s minimálním 

množstvím parametrů je velice nevhodný ke zkoumání jízdních vlastností. Při zvýšení počtu 

faktorů zahrnutých v modelu se zvyšuje i přesnost, ale narůstají i nároky na vstupní data, proto 

je potřeba hledat určitý kompromis mezi přesností a celkovým počet parametrů definujících 

vozidlo. 

Dalším cílem práce bylo porovnání významnosti vlivu aerodynamiky s ostatními parametry 

automobilu, k jeho splnění posloužila citlivostní studie zkoumající vliv vstupních parametrů na 

výsledky matematického modelu. Výsledky citlivostní analýzy určující závislost řiditelnosti na 

parametrech automobilu ukazují, že největší vliv mají hmotnostní parametry vozidla a 

parametry řízení, naopak nejmenší citlivost byla stanovena pro aerodynamické parametry. 

Nicméně samotná citlivostní studie ukazuje pouze poměrný vliv bez uvažování dosažitelných 

změn hodnot vstupních parametrů. Zahrnutím dostupných rozsahů jednotlivých veličin byla 

stanovena ovlivnitelnost jízdního chování vozidla. Dle vypočítaných výsledků poskytují stále 

největší možnost ovlivnění chování vozidla hmotností parametry, ale parametr rozložení 

vztlaků na přední a zadní nápravu se posunul díky velkému rozsahu na úroveň ovlivnitelnosti 

pneumatik, které jsou obecně považovány za významný faktor. 

Rozložení vztlaku na nápravy bylo tedy vybráno jako nedůležitější aerodynamický parametr. 

Z výsledků analýz dále plyne, že k zlepšení jízdního chování automobilu při vysokých rychlost 

by měl být vztlak na přední nápravě mírně vyšší než na nápravě zadní. Tyto závěry korespondují 

s výsledky jiných studií zabývající se vlivem aerodynamiky na jízdní vlastnosti. 

Všechny stanovené cíle této dizertační byly splněny, byla sestavena metodika pro hodnocení 

vlivu aerodynamiky na jízdní vlastnosti automobilu použitelná i při vývoji fyzicky dosud 

neexistujícího vozidla. Tato metodika byla validována pomocí experimentu s výsledným 

rozdílem vybraných hodnotících kritérií do 10%. Určení vlivu aerodynamiky na jízdní 

vlastnosti a srovnání s ostatními parametry poskytnula citlivostní studie a určení ovlivnitelnosti 

výsledků modelu. V případě eventuálního pokračování výzkumu by bylo vhodné se zaměřit na 

další validaci modelu s jinými automobily a se zaměřením na vztlakové síly, jelikož bylo 

provedeno pouze měření s jediným vozidlem. Taktéž existuje velký prostor pro rozšiřování 

výpočtového modelu v oblasti parametrů podvozku, ale částečně i aerodynamických 

charakteristik. Metodiku, vypracovanou na základě výsledků popsaného výzkumu vlivu 

aerodynamiky na jízdní chování automobilu, využívá v současnosti vývojové oddělení TFA 

(oddělení aerodynamiky) ve Škoda-Auto. 
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A [m2] Čelní plocha automobilu 

aC [m·s-2] Dostředivé zrychlení vozidla 

aY [m·s-2] Boční zrychlení vozidla 

CAH [-] Vztlakový koeficient na zadní nápravě 

CAV [-] Vztlakový koeficient na přední nápravě 

CCα [N·rad-1·N-1] Směrový koeficient pneumatiky 

CN [-] Koeficient aerodynamického momentu stáčení 

CR [N·m·rad-1] Tuhost mechanismu řízení 

CS [-] Koeficient aerodynamické boční síly 

Cα [N·rad-1] Směrová tuhost pneumatiky 

CαF [N·rad-1] Směrová tuhost předního kola 

CαF
*
 [N·rad-1] Virtuální směrová tuhost přední nápravy 

CαR [N·rad-1] Směrová tuhost zadního kola 

dCN [rad-1] Gradient koeficientu aerodynamického momentu stáčení 

dCS [rad-1] Gradient koeficientu aerodynamické boční síly 

FNOMIN [N] Nominální zatížení kola v MF 

FXF [N] Hnací síla na přední nápravě 

FY
A [N] Aerodynamická boční síla 

FYF [N] Boční síla na přední nápravě 

FYR [N] Boční síla na zadní nápravě 

FZF
A [N] Aerodynamická vztlaková síla na přední nápravě 

FZR
A [N] Aerodynamická vztlaková síla na zadní nápravě 

iS [-] Převod řízení 

IZ [kg·m2] Moment setrvačnosti vozidla vůči ose Z 

l [m] Rozvor náprav automobilu 

lF [m] Vzdálenost těžiště od přední nápravy 

LFZ0 [-] Měřítko nominálního zatížení MF 

LKY [-] Měřítko směrové tuhosti pneumatiky MF 

lR [m] Vzdálenost těžiště od zadní nápravy 

m [kg] Hmotnost automobilu 

MZ
A [N·m] Aerodynamický moment stáčení 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

MZF [N·m] Vratný moment pneumatik na přední nápravě 

MZR [N·m] Vratný moment pneumatik na zadní nápravě 

nK [m] Konstrukční závlek kola 

nS [m] Závlek pneumatiky 

PKY1 [-] Koef. max. hodnoty poměru směrové tuhosti/nom. zatížení MF 

PKY2 [-] Koef.zatížení při maximu směrové tuhosti MF 

QA [Pa] Dynamický tlak 

Tω [s] Čas reakce rychlosti stáčení SNV 

UG [rad·m-1·s2] Understeer gradient 

v [m·s-1] Rychlost vozidla 

αF [rad] Úhel směrové úchylky přední nápravy 

αR [rad] Úhel směrové úchylky zadní nápravy 

β [rad] Úhel směrové úchylky v těžišti automobilu / Úhel natočení 

δ [rad] Úhel natočení předních kol 

δH [rad] Úhel natočení volantu 

ω [rad·s-1] Úhlová rychlost stáčení vozidla 

ωSS [rad·s-1] Ustálená hodnota rychlosti stáčení při SNV 

*Pzn.  Jednotky všech použitých veličin jsou v seznamu uvedeny v základních a odvozených 

jednotkách soustavy SI, přestože v textu práce mohou být užity jednotky odlišné. 
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ABSTRAKT 

ABSTRAKT 

Základním cílem dizertační práce je vytvoření výpočetního nástroje pro ohodnocení vlivu 

aerodynamiky na jízdní vlastnosti vozidla. Navržená metodika je založena na simulování 

jízdních manévrů pomocí jednostopého modelu vozidla, který byl sestaven s požadavkem na 

minimální počet vstupních parametrů. Takovýto základní model umožňující zkoumání vlivu 

aerodynamiky na dynamickou i statickou řiditelnost vozidla má nízké nároky na vstupní data, 

proto se zjednodušuje i jeho naplnění hodnotami příslušných veličin. Výpočtový model vozidla 

byl validován rozsáhlým měřením dvou jízdních manévrů definovaných ISO normami 

(skokové natočení volantu a ustálené zatáčení). Na základě neuspokojených výsledků validací 

byly analyzovány rozdíly mezi měřením a simulacemi, které vedly k postupnému rozšiřování 

modelu o nové faktory zpřesňující výpočet simulací. Poslední část práce se zaměřuje jednak na 

vzájemné srovnání velikosti vlivu jednotlivých aerodynamických parametru na jízdní chování, 

a taky na porovnání významnosti aerodynamiky celkově vůči ostatním zahrnutým faktorům 

(pneumatiky, hmotnostní vlastnosti, řízení, ad.). Tato práce byla realizována v úzké spolupráci 

se Škoda-Auto. 

 

ABSTRACT 

The main aim of this dissertation was to develop a computational tool capable of evaluating the 

influence of aerodynamics on the handling of a vehicle. The methodology it uses is based on 

the simulation of driving manoeuvres with a single-track model of a vehicle, which was 

composed with an emphasis on minimizing the amount of necessary input parameters. This 

simple model, which allows the assessment of the influence of aerodynamics on vehicle 

dynamic and static driveability, therefore doesn’t require large amount of input data, which 

makes the acquirement of relevant values easier. The computational model was validated by 

extensive measurements of two driving manoeuvres defined by ISO norms (step steer input and 

steady state cornering). As a consequence of unsatisfactory initial validation results, the 

differences between measurements and simulations were analysed, which led to gradual 

enhancements of the model with additional inputs to achieve better accuracy of simulations. 

The final part of the thesis deals with the comparison of influences of individual aerodynamic 

parameters on vehicle handling and the assessment of overall significance of aerodynamics 

compared to other factors which were taken into account (tires, mass properties, steering etc.). 

This thesis was realized in close cooperation with Škoda-Auto. 


