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ABSTRAKT, KLÍ ČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT  

Diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem dětského terénního vozidla na elektrický 
pohon. Nejprve je teoreticky rozebrána problematika pravidel pro závody dětských terénních 
vozidel, elektrického pohonu, předpisů pro zkoušku rámu a možností zavěšení kol. Poté je 
zvolen vhodný elektromotor, akumulátor a další důležité části vozidla. Následuje konstrukce 
rámu a jeho pevnostní analýza pomocí metody konečných prvků. Poslední část práce se 
zabývá konstrukcí zavěšení kol a kinematikou předního zavěšení řešenou pomocí multibody 
programu. Výsledkem práce je koncepční návrh vozidla vytvořený v CAD programu Creo, 
podpořený výsledky pevnostních a kinematických analýz. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
autocross, dětské vozidlo, buggy, elektrický pohon, rám, zavěšení kol 

ABSTRACT  

The master’s thesis is focused on a conceptual design of a children terrain vehicle with 
electric drive. At the first part there are described children terrain vehicles rules, electric 
drives, regulations for a frame test and types of suspension. Then a suitable electric engine, 
an accumulator and other important parts of the vehicle are chosen. The following part 
describes the frame construction and its stress-strain analysis using Finite element method. 
The last part of thesis describes the suspension construction and front suspension kinematics 
solved in a multibody software. The result of thesis is a vehicle conceptual design created in 
CAD software Creo, supported by results of the stress-strain and kinematic analysis. 
 

KEYWORDS 
autocross, children vehicle, buggy, electric drive, frame, suspension  
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ÚVOD 

ÚVOD 
Cílem této práce je vytvoření koncepčního návrhu elektricky poháněného terénního vozidla 
pro děti. Podrobněji by měla být rozpracována především volba pohonu, konstrukce rámu 
a zavěšení kol. 

V dnešní době jsou k dostání různá terénní vozidla určená pro děti i dospělé, stejně tak 
elektrický pohon vozidel je směr, který je momentálně na vzestupu. Proto lze najít různá 
vozidla, která slouží jako inspirace pro tuto práci.  

Vozidla na elektrický pohon nejsou žádnou novinkou. Elektromotor byl pro jejich pohon 
využíván již od počátků automobilismu. Oproti spalovacímu motoru má zajímavé výhody. 
Především jde o vhodnější průběh točivého momentu, jednodušší konstrukci, nižší hmotnost 
a menší rozměry. Elektricky poháněná vozidla mají však jeden velký nedostatek. Tím je 
uskladnění energie. V dnešní době již existují poměrně kvalitní akumulátory, které svou 
kapacitou a cenou umožňují realizaci elektricky poháněných vozidel. Stále však trpí určitými 
nedostatky a nedosahují takové měrné energie jako fosilní paliva. Cílem práce je tak mimo 
jiné i zhodnotit vhodnost použití elektrického pohonu pro malé vozidlo. Což je pro mne 
zajímavé i z pohledu ekologie, jelikož se zajímám o problematiku alternativních pohonů a je 
pro mě důležitá čistota provozu vozidel. 

Poměrně důležitou inspirací při tvorbě práce byla automobilová soutěžní disciplína Racer 
Buggy (dále jen RB). Což jsou autocrossové rychlostí závody speciálních automobilů, které 
spadají pod Federaci automobilového sportu Autoklubu České republiky. Soutěž je určena 
dětem od 5 do 14 let. Závodů se účastní velké množství vozidel od firmy Havel. V takovém 
vozidle jsem měl během dětství několikrát možnost se svézt. A i přesto, že jsem se nikdy 
neúčastnil závodů, je pro mě i tato malá osobní zkušenost jedním z důvodů, proč jsem si 
zvolil toto téma. 

Koncepční návrh by se měl přibližovat vozidlům RB, není však snahou následující práce 
vytvořit vůz, který by splňoval všechny předpisy této disciplíny. Pravidla RB jsou dobrým 
vodítkem především při tvorbě rámu. Rozmístění jednotlivých trubek, jejich rozměry 
a použitý materiál vycházejí z těchto pravidel, resp. z pravidel pro bezpečností rámy všech 
závodních vozidel. Tato pravidla určuje Mezinárodní automobilová federace (FIA). Určuje 
také způsob testování bezpečnostních rámu. I toto je v práci zohledněno a rám je podroben 
pevnostní analýze pomocí metody konečných prvků v programu Ansys. 

V poslední části práce je pozornost věnována zavěšení kol. Je nutné zvážit vhodnost 
jednotlivých druhů zavěšení. Jednak by měly být co nejvhodnější pro použití na terénním 
vozidle, ale na druhou stranu je důležité brát v úvahu, že jde o dětské vozidlo s nízkým 
výkonem a případná realizace a údržba by neměla být složitá a nákladná. S ohledem na tato 
kritéria jsou zvoleny optimální druhy zavěšení pro přední a zadní nápravu. Kinematika 
vozidla je pak zkoumána pomocí multibody programu Adams.  

Jelikož zadání práce neudává věkové rozmezí dětí, pro které je vozidlo určeno, bylo zvoleno, 
že jde o vozidlo pro děti ve věku od 6 do 11 let. Tomu odpovídají i rozměry kokpitu.  
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SOUČASNÁ TECHNICKÁ ŘEŠNÍ 

1 SOUČASNÁ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ 
Malá terénní vozidla jsou v anglickém jazyce označována jako „Buggy“, resp. „Dune Buggy“. 
V našem jazyce se často můžeme setkat s počeštěnou verzí „bugina“.  V následujícím textu 
bude používáno výrazu „buggy“. 

Při hledání současných technických řešení lze narazit na poměrně velké množství výrobců, 
kteří se zabývají produkcí elektricky poháněných vozidel. Nepodařilo se však najít výrobce, 
který by nabízel vozidlo srovnatelné s konceptem této práce. Například jsou zde výrobci, kteří 
produkují výkonné buggy určené pro dospělé uživatele. Většina z těchto vozidel je poháněna 
spalovacím motorem. Je spíše výjimkou najít výrobce, který by do sportovních buggy 
používal elektrický pohon. V tomto ohledu je zajímavý americký výrobce Epic Electric 
Vehicles, který do buggy jiných značek instaluje elektrické motory. Dále jsou pak k dostání 
méně výkonná elektricky poháněná vozidla, např. různá užitková vozítka (golfové vozíky, 
vozíky pro nádražní personál apod.). Poté jsou na trhu také velmi malá vozidla s maximální 
rychlostí do 10 km·h-1 určená pro děti od 3 let. Všechna zmíněná vozidla se však liší od 
konceptu této práce (maximální rychlost do 40 km·h-1, elektrický pohon, sportovní charakter 
vozu). Jako nejvhodnější inspirace se ukázala vozidla od českého výrobce Havel. Pro pohon 
sice využívá spalovací motor, ale jinak je vozidlo koncipováno stejně, jako je záměrem této 
práce. Jeden z modelů zmíněného výrobce je popsán v následující podkapitole. V dalších 
podkapitolách je uveden stručný popis ostatních podobných vozidel. Jako dobrá inspirace 
posloužily i diplomové práce jiných studentů, kteří se zabývali podobnou problematikou.  

 

1.1 HAVEL BETA RSXV 
Vozidlo českého výrobce Havel s.r.o.  Tato firma vyrábí i jiná vozidla, toto je však svým 
výkonem, maximální rychlostí a rozměry nejpodobnější konceptu, který bude dále v práci 
vytvořen. Jde o model, který spadá do kategorie Racer Buggy 160. 

Vozidlo je vybaveno motorem Honda GX 160 5.5 HP (výkon 4,8 HP při 3600 min-1; tedy 
3,6 kW; maximální točivý moment 10,3 Nm při 2500 min-1), čtyřdobý s variátorem. Karoserie 
je jednomístná sklolaminátová skořepina o vysoké tuhosti s posuvnou anatomickou sedačkou. 
Podvozek: vpředu nezávislé zavěšení kol, vzadu nezávislé zavěšení s diferenciálem, hnací 
náprava je zadní. Brzdy na předních i zadních kolech. Pro odpružení jsou použity spirálovité 
pružiny s hydraulickými tlumiči. Řízení je hřebenové. Kola jsou vyrobena z hliníkové slitiny, 
pneumatiky Cross 145/70–8 s duší. Jezdec je připoután čtyřbodovými bezpečnostními pásy, 
na vozidle jsou ochranné sítě, zadní světla, zrcátka a houkačka. Hmotnost vozidla je 135 kg, 
maximální rychlost 45 km·h-1. Rozměry jsou délka x šířka x výška = 1 800 x 1 130 x 950 
mm. Palivová nádrž má objem 3 l a spotřeba paliva je cca 1 litr/hodinu. Vozidlo je schváleno 
UVMV Praha a TÜV AUTOMOTIVE GmbH. Cena je od 100 000 Kč. [1] 
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PERM Motor GmbH. Mot

, proto jsou zde vlastní zpomalující převody. 
tky je 2,7 kW (při 6 000 min
Vozidlo je vybaveno olov
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SOUČ

1.3 
Jedná se o užitkové vozidlo 
o maximálním výkonu 3 kW, napájecí nap
6–8 hodin.
1 730 mm, rozchod kol 1
Zavěšení kol je nezávislé. Vozidlo má jednu hnací nápravu. Brzdy jsou bubnové hydraulické. 
Řízení je h
km·h

 

 

1.4 
Toto vozítko je relativn
km·h
proudem 10 A a nap
z trubek;
Přední náprav
zadní
kol je 356,6 mm. 
8 km
pro dě
kurzu.
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 KAXA M
Jedná se o užitkové vozidlo 

maximálním výkonu 3 kW, napájecí nap
8 hodin. Rozmě
730 mm, rozchod kol 1
ěšení kol je nezávislé. Vozidlo má jednu hnací nápravu. Brzdy jsou bubnové hydraulické. 

Řízení je hřebenové.
h-1 [3] 

 HAWK GK
Toto vozítko je relativn
·h-1 však za konceptem zaostává. Pohonná jednotka je elektrický motor 

proudem 10 A a nap
trubek; rozměry vozu jsou 
řední náprava 

zadní, točivý moment je p
kol je 356,6 mm. 

km·h-1 a při této rychlosti dokáže vozítko jezdit až 2 hodiny do vybití akumulátoru. 
pro děti od 3 do 6 let. 
kurzu. [4]  

ASNÁ TECHNICKÁ ŘEŠNÍ

MOTOS KXU
Jedná se o užitkové vozidlo 

maximálním výkonu 3 kW, napájecí nap
Rozměry vozidla jsou 2

730 mm, rozchod kol 1
šení kol je nezávislé. Vozidlo má jednu hnací nápravu. Brzdy jsou bubnové hydraulické. 

řebenové. Na jedno nabití dokáže ujet 100

GK BATTERY 

Toto vozítko je relativně podobné zamýšlen
však za konceptem zaostává. Pohonná jednotka je elektrický motor 

proudem 10 A a napětím 12 V. 
ěry vozu jsou 
 je rovnobě

čivý moment je př
kol je 356,6 mm. Vůz je vybaven koto

ři této rychlosti dokáže vozítko jezdit až 2 hodiny do vybití akumulátoru. 
od 3 do 6 let. Doporu

EŠNÍ 

KXU – 20 
Jedná se o užitkové vozidlo čínského výrobce. 

maximálním výkonu 3 kW, napájecí nap
ěry vozidla jsou 2 690

730 mm, rozchod kol 1 070 mm vep
šení kol je nezávislé. Vozidlo má jednu hnací nápravu. Brzdy jsou bubnové hydraulické. 

Na jedno nabití dokáže ujet 100

ATTERY GO KART

ě podobné zamýšlen
však za konceptem zaostává. Pohonná jednotka je elektrický motor 

m 12 V. Vozidlo má jeden rychlostní stupe
ry vozu jsou 914,4 x 660,4
je rovnoběžníková, zadní náprava je na kyvném rameni. Hnací náprava je 

ivý moment je přenášen řetě
ůz je vybaven koto

i této rychlosti dokáže vozítko jezdit až 2 hodiny do vybití akumulátoru. 
Doporučená cena výrobce je 518 $

Obr. 

čínského výrobce. 
maximálním výkonu 3 kW, napájecí napětí 48 V. Baterie js

690 x 1 290 x
070 mm vepředu a 1

šení kol je nezávislé. Vozidlo má jednu hnací nápravu. Brzdy jsou bubnové hydraulické. 
Na jedno nabití dokáže ujet 100

ART 
 podobné zamýšlenému konceptu. Se svoji maximální rychlostí 8 

však za konceptem zaostává. Pohonná jednotka je elektrický motor 
Vozidlo má jeden rychlostní stupe

914,4 x 660,4 mm 
žníková, zadní náprava je na kyvném rameni. Hnací náprava je 

řetězem. Průmě
z je vybaven kotoučovou brzdou na zadní náprav

i této rychlosti dokáže vozítko jezdit až 2 hodiny do vybití akumulátoru. 
čená cena výrobce je 518 $

Obr. 1-3 KXU 

ínského výrobce. Je vybaveno stejnosm
ětí 48 V. Baterie js

x 1 820 mm (délka
ředu a 1 140 mm vzadu, sv

šení kol je nezávislé. Vozidlo má jednu hnací nápravu. Brzdy jsou bubnové hydraulické. 
Na jedno nabití dokáže ujet 100–150 km, maximální rychlost je 40 

ému konceptu. Se svoji maximální rychlostí 8 
však za konceptem zaostává. Pohonná jednotka je elektrický motor 

Vozidlo má jeden rychlostní stupe
mm (délka x šíř

žníková, zadní náprava je na kyvném rameni. Hnací náprava je 
ůměr předních kol je 330 mm, pr

čovou brzdou na zadní náprav
i této rychlosti dokáže vozítko jezdit až 2 hodiny do vybití akumulátoru. 

ená cena výrobce je 518 $

KXU – 20 [3] 

ybaveno stejnosm
tí 48 V. Baterie jsou 6 x 8V/150A, nabíjecí doba 

820 mm (délka x š
140 mm vzadu, svě

šení kol je nezávislé. Vozidlo má jednu hnací nápravu. Brzdy jsou bubnové hydraulické. 
150 km, maximální rychlost je 40 

ému konceptu. Se svoji maximální rychlostí 8 
však za konceptem zaostává. Pohonná jednotka je elektrický motor 

Vozidlo má jeden rychlostní stupeň vpř
(délka x šířka). Světlá výška je 50,8 mm. 

žníková, zadní náprava je na kyvném rameni. Hnací náprava je 
ředních kol je 330 mm, pr

ovou brzdou na zadní nápravě. Maximální rychlost je 
i této rychlosti dokáže vozítko jezdit až 2 hodiny do vybití akumulátoru. 

ená cena výrobce je 518 $, tedy 10 475 

ybaveno stejnosměrným motorem 
ou 6 x 8V/150A, nabíjecí doba 

x šířka x výška
140 mm vzadu, světlá výška 210 mm. 

šení kol je nezávislé. Vozidlo má jednu hnací nápravu. Brzdy jsou bubnové hydraulické. 
150 km, maximální rychlost je 40 

ému konceptu. Se svoji maximální rychlostí 8 
však za konceptem zaostává. Pohonná jednotka je elektrický motor s

ň vpřed. Rám je sva
ř ětlá výška je 50,8 mm. 

žníková, zadní náprava je na kyvném rameni. Hnací náprava je 
edních kol je 330 mm, průmě

ě. Maximální rychlost je 
i této rychlosti dokáže vozítko jezdit až 2 hodiny do vybití akumulátoru. 

475 Kč při sou

14

ěrným motorem 
ou 6 x 8V/150A, nabíjecí doba 

ýška). Rozvor 
tlá výška 210 mm. 

šení kol je nezávislé. Vozidlo má jednu hnací nápravu. Brzdy jsou bubnové hydraulické. 
150 km, maximální rychlost je 40  

ému konceptu. Se svoji maximální rychlostí 8 
s napájecím 

Rám je svařený 
tlá výška je 50,8 mm. 

žníková, zadní náprava je na kyvném rameni. Hnací náprava je 
ůměr zadních 

. Maximální rychlost je 
i této rychlosti dokáže vozítko jezdit až 2 hodiny do vybití akumulátoru. Určení 

č ři současném

14 

rným motorem 
ou 6 x 8V/150A, nabíjecí doba 

). Rozvor 
tlá výška 210 mm. 

šení kol je nezávislé. Vozidlo má jednu hnací nápravu. Brzdy jsou bubnové hydraulické. 

ému konceptu. Se svoji maximální rychlostí 8 
napájecím 

řený 
tlá výška je 50,8 mm. 

žníková, zadní náprava je na kyvném rameni. Hnací náprava je 
r zadních 

. Maximální rychlost je 
čení 

časném 
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Obr. 1-4 Hawk GK Battery [4] 
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2 RACER BUGGY 
Jedná se o automobilovou soutěžní disciplínu určenou pro děti. Závodí se ve třech kategoriích 
[5]: 

• Divize 160 ccm – začínající jezdci od 5 let, motory Honda 160 bez úprav a bez 
převodovky 

• Divize 125 ccm – děti od 6 do 12 let, motor – čtyřdobý jednoválec s libovolnými 
úpravami 

• Divize 250 ccm – děti od 9 do 14 let, motor - čtyřdobý jednoválec s libovolnými 
úpravami 

 

2.1 VÝTAH Z TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ PRO DIVIZE 125 CCM A 250 CCM 
MINIMÁLNÍ HMOTNOST [5] : 

• pro RB 125: 145 kg 
• pro RB 250: 180 kg 

Minimální hmotností je myšlena čistá hmotnost vozu bez jezdce a jeho výbavy, bez paliva, 
ale s brzdovou, chladicí a spojkovou kapalinou. [5] 
 
 
 
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA VOZIDLA [5]: 

• pro RB 125: 1300 mm 
• pro RB 250: 1500 mm 

 
 
 
OCHRANNÁ KONSTRUKCE : 
Vozy RB mají obecně nehomologovanou ochrannou konstrukci. Trubky této konstrukce 
nesmějí vést kapaliny nebo cokoliv jiného. Ochranná konstrukce nesmí bránit jezdci 
v nastoupení nebo vystoupení. Vzpěry konstrukce mohou zasahovat do prostoru pro jezdce 
a procházet přístrojovou deskou. [5] 
Základní struktura musí být tvořena jedním z následujících způsobů [5]: 

a) hlavní oblouk + přední oblouk + 2 podélné vzpěry + 2 zadní vzpěry  
b) 2 boční oblouky + 2 příčné vzpěry + 2 zadní vzpěry  
c) hlavní oblouk + 2 boční půloblouky + 1 příčná vzpěra + 2 zadní vzpěry  

 
Pro nově stavěné vozidla (počínaje rokem 2012) platí, že svislá část hlavního oblouku smí mít 
pouze jediný ohyb ve své dolní svislé části. Spojení horních příčných vzpěr s bočními 
oblouky, spojení horních podélných vzpěr s předním nebo hlavním obloukem a spojení 
bočního půloblouku s hlavním obloukem musí být umístěna na úrovni pevného střešního 
panelu. Ve všech třech případech nesmí být na úrovni střešního panelu rozebíratelný spoj. 
Zadní vzpěry musí být připevněny k hlavnímu oblouku na úrovni střešního panelu a to 
u horních vnějších rohů hlavního oblouku po obou stranách vozidla, zadní vzpěry musejí být 
rovné a se svislicí hlavního oblouku musejí svírat úhel nejméně 30°. Jakmile je vytvořena 
základní struktura vozu, musí být doplněna povinnými vzpěrami, které přesně vymezuje 
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testovací komisař na formuláři stavby vozu. Je možno doplnit volitelnými výztuhami. Dále 
pak platí, že hlavní oblouk, přední oblouk, podélné a zadní vzpěry  musí být z trubek 
o rozměrech 30 x 2 mm (vnější průměr x tloušťka stěny). [5] 

Ostatní prvky ochranné konstrukce, což jsou: 

• spodní podélné výztuhy - spojnice spodních částí oblouků  
• středové podélné výztuhy - spojnice středních částí oblouků  
• přední příčná vodorovná výztuha - spojnice předního oblouku pod přední mříží (sítí)  
• zadní příčná vodorovná výztuha - vodorovná spojnice hlavního oblouku v úrovni 

ramen,  
musí být sestaveny z trubek kruhového průřezu o rozměrech 20 x 2 mm. Je také možné 
použít trubky čtvercového/obdélníkového průřezu s parametry (modul pružnosti v ohybu, 
krutu apod.) odpovídajícími kruhové trubce o průřezu 20 x 2 mm.  Všechny ostatní prvky 
konstrukce (výztuhy) jsou volitelné. [5] 

Materiál pro konstrukci musí být ocel konstrukční uhlíková obvyklých jakostí, například ČSN 
11 523.0 nebo ČSN 11 353.1. Také je možnou použít konstrukční ušlechtilou slitinovou ocel 
se zaručenou svařitelností, například chrommolybdenovou (ČSN 15 130) nebo nerezovou 
(ČSN 17 240-AISI304). [5] 

 

MOTOR, PŘEVODOVKA  

Zdvihový objem je maximálně 125 respektive 250 cm3, čtyřdobý, nepřeplňovaný, 
jednoválcový motor, který pochází ze sériové produkce. Je povinné použít trubkovou 
konstrukci pro ochranu motoru. Převodové stupně jsou libovolné. Poháněná je zadní náprava. 
[5] 

 

PODVOZEK, BRZDY 

Kompletní kolo (ráfek a nahuštěná pneumatika) může mít maximální rozměry (průměr x 
šířka): 450 x 180 mm pro RB 125 a 450 x 260 mm pro RB 250. [5] 

Brzdy musejí být hydraulické s dvouokruhovým systémem, kotouče ocelové. Před nohama 
jezdce musí být přepážka oddělující hydraulickou kapalinu od prostoru jezdce. [5] 
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2.2 VÝTAH Z TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ PRO DIVIZI 160 CCM 
MINIMÁLNÍ HMOTNOST : 

133 kg [5] 
 
 
 
ROZMĚRY VOZIDLA  

(starý resp. nový typ BUGGY RACER BETA) [5]: 
• Šířka: 1 120 mm resp. 1 200 mm 
• Délka: 1 900 mm  
• Rozvor: 1 280 mm resp. 1 360 mm 
• Rozchod vpředu: 870 mm resp. 950 mm 
• Rozchod vzadu: 950 mm resp. 965 mm 
• Světlá výška: min. 80 mm max. 130mm  

 
 
 
OCHRANNÁ KONSTRUKCE : 

Vozy RB 160 mají stejně jako předchozí kategorie obecně nehomologovanou ochrannou 
konstrukci. Trubky konstrukce nesmějí vést kapaliny nebo cokoliv jiného. Bezpečnostní 
konstrukce nesmí zabraňovat jezdci v nastoupení nebo vystoupení. Vzpěry mohou zasahovat 
do prostoru vyhrazeného pro jezdce a mohou procházet přístrojovou deskou. [5] 

Základní struktura je tvořena konstrukcí Havel, která je doplněna doporučenými výztuhami, 
což je a) spodní výztuha přední části podlahy a b) boční výztuha s držákem (podrobnější popis 
je součástí přílohy pravidel). [5] 

 

MOTOR, PŘEVODOVKA  

Vozidlo je vybaveno motorem Honda o zdvihovém objemu 160 cm3, součástí motoru je 
variátor THV 30 S, TCS Comet 20 nebo „Novák“. Poháněna je zadní náprava řetězovým 
převodem. [5] 

 

PODVOZEK, BRZDY 

Tlumiče musí být kapalinové bez oddělené nádobky, doporučené jsou tlumiče od firmy 
Zbrojovka Březnice a.s. Poloha, sklon a umístění není pravidly omezeno. Kola mají povolené 
rozměry 4”; 4,8” a 5” (vše průměr 8”). Brzdy jsou povinné na obou nápravách, musejí být 
hydraulické s dvouokruhovým systémem a brzdové kotouče musí být ocelové. Před nohy 
jezdce je doporučeno umístit přepážku, oddělující prostor pro jezdce a hydraulickou kapalinu. 
Poháněna je zadní náprava, velikost převodu je libovolná. [5] 
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3 POHONNÁ JEDNOTKA  
Pro elektromobil se dá využít v podstatě kterýkoliv typ elektromotoru, jelikož každý z nich 
má své výhody i nevýhody. Pro výběr toho správného typu je tedy nezbyté určit hlavní 
požadavky na pohonnou jednotku vzhledem k tomu, jak bude využíváno sestavované vozidlo.  

 

3.1 STEJNOSMĚRNÉ ELEKTROMOTORY  
3.1.1 STEJNOSMĚRNÝ ELEKTROMOTOR SE SÉRIOVÝM BUZENÍM  

V současnosti je tento typ motoru velmi rozšířen pro pohon vozidel. Budicí vinutí je zapojeno 
sériově s kotvou, proud je tedy současně budicím proudem. Tento motor má nejjednodušší 
regulaci. Jeho napětí je úměrné požadované hodnotě proudu a to tak, že regulátor výkonu řídí 
napětí akumulátoru v proměnném spínání nebo frekvenci. Motor má velmi měkkou 
charakteristiku. Při odlehčování mohou velmi vzrůst otáčky, proto je nutné pracovat se 
zatěžovacím momentem, aby nedošlo k poškození motoru. Díky tomu, že je schopen roztáčet 
velké setrvačné hmoty a otáčky se samočinně přizpůsobují zatížení, je vhodný pro použití 
v elektromobilech. Nevýhodou je nutnost použití komutátoru, který má omezenou životnost. 
[6] 

 

 

3.1.2 STEJNOSMĚRNÝ ELEKTROMOTOR S  CIZÍM BUZENÍM 

Oproti motoru se sériovým buzením se tento vyznačuje tvrdou momentovou charakteristikou, 
kde točivý moment klesá lineárně s otáčkami. Budící vinutí je napájeno z cizího zdroje. 
Reguluje se zde napětí rotoru a budícího proudu. Lze snadno měnit smysl otáčení a je zde také 
jednodušší rekuperační brzdění. Mezi výhody (které jsou podobné motorům se sériovým 
buzením) patří snadná a plynulá regulace v širokém rozsahu, tahové charakteristiky 
a přetížitelnost (pro trvalý výkon po dobu 1 hodiny o 20 % nad trvalým výkonem, 
při rozjezdu až o 100 %). Maximální otáčky jsou omezeny na cca 7  000 min-1. Nevýhodou je 
stejně jako u předchozího typu komutátor. [6] 

Obr. 3-1 charakteristika stejnosměrného elektromotoru s: a)sériovým 
buzením, b) cizím buzením [6] 
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Obr. 3-3 Charakteristika BLDC motoru 
(zelená - točivý moment, žlutá - výkon) [33] 

3.1.3 BEZKARTÁČOVÝ ELEKTROMOTOR (BLDC) 

Zkratka BLDC znamená Brush Less DC Motor, tedy bezkartáčový stejnosměrný motor. Zde 
je patrná hlavní výhoda oproti předchozím typům stejnosměrných motorů, a sice že 
mechanický komutátor je nahrazen elektronickou jednotkou. Uspořádání pevných a rotujících 
částí je zde vzhledem ke komutátorovému motoru převrácené. U klasických stejnosměrných 
motorů je budící částí stator a rotuje vinutí napájené přes kartáče a komutátor-rotor. U BLDC 
motorů je vinutí na statoru a rotuje budič, obvykle osazený permanentními magnety. 
Pro správnou elektronickou komutaci je nutné znát úhel natočení hřídele, ten je snímán 
nejčastěji Hallovou sondou. Vzhledem k tomu, že BLDC motor obsahuje elektronickou 
jednotku s výkonným mikroprocesorem, není zapotřebí dalších zařízení pro regulaci otáček. 
Účinnost při provozu neklesá pod 80 %, krátkodobě lze přetížit až o 100 %. Životnost není 
omezena komponenty kluzného kontaktu (komutátoru), dosahuje tak životnosti použitých 
ložisek. Nevýhodou tohoto motoru je především jeho vyšší cena. Využití BLDC motorů je 
vhodné především tam, kde je stejnosměrné napájecí napětí. Například akumulátorové 
přepravní vozíky, zemědělská mobilní technika, akumulátorové nářadí apod. [7] 

 

 

Obr. 3-2 Uspořádání BLDC motoru [7] 
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3.2 ASYNCHRONNÍ ELEKTROMOTORY  
Nejrozšířenějším elektromotorem je právě tento typ. Značnou výhodou třífázového 
asynchronního motoru je, že zde není vinutí kotvy a kolektor. Díky tomu lze dosáhnout 
otáček až 20 000 min-1. Ve srovnání se stejnosměrným motorem o stejném výkonu je tento 
výrazně menší a lehčí. Konstrukce je jednoduchá, bezúdržbová a motor lze silně přetížit. 
Rekuperace energie při brzdění je realizovatelná s vysokou účinností. Určitá nevýhoda 
spočívá v elektronické regulaci. Při napájení stejnosměrným proudem je nutné jej přeměnit 
na střídavý, což zvyšuje energetické ztráty a přispívá vyšší hmotnosti celého elektrického 
pohonu. V případě, kdy je požadovaná kvalitní regulace rychlosti, je zapotřebí frekvenční 
měnič, který napájí motor proměnlivým kmitočtem a napětím. [6] 

 

3.3 SYNCHRONNÍ MOTORY S PERMANENTNÍM BUZENÍM  
Stator tohoto motoru je stejně jako u asynchronních motorů napájen střídavým trojfázovým 
napětím. V případě napájení stejnosměrným napětím je zapotřebí použít střídač. Rotor je 
celokovový nebo složen z plechů. Na rotoru jsou umístěny permanentní magnety. Tento 
motor je výhodný kromě jiného i svými velmi malými rozměry. Disponuje vysokou účinností 
a to díky skutečnosti, že magnetické pole vybuzené permanentními magnety je bezdrátové. 
Což umožňuje i bezúdržbový a bezporuchový provoz. Regulace otáček není realizovatelná 
zeslabením pole, proto je zapotřebí frekvenční měnič nebo vícestupňová převodovka. [6] 

 

3.4 MAGNETICKÝ ELEKTROMOTOR  
Příkladem může být: permanentní magnet – motor. Má vynikající elektrické parametry 
při malé hmotnosti a rozměrech. Motor lze zařadit do skupiny synchronních motorů 
s elektronickou komutací a permanentním buzením. Rotor je složen z vylisovaných 
elektroplechů, ve kterých jsou tangenciálně magnetizované oddělené magnety (neodym, 
železo, bor) se střídavou polaritou. Stator je složen z lisovaných elektroplechů a tvoří 
vysokopólové nosiče cívek. Ty jsou spojeny s výkonovou elektronikou, která komutuje 
proudy do statorového vinutí tak, že se motor chová jako stejnosměrný s cizím buzením (tzv. 
elektronická komutace). Regulace otáček je snadná a dokonalá v celém rozsahu otáček. [6]

Obr. 3-4 c) charakteristika asynchronního elektromotoru; b) 
charakteristika synchronního motoru s permanentním buzením [6] 
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4 AKUMULÁTOR  
V této práci je pojmem akumulátor myšlen tzv. elektrochemický akumulátor. Tedy 
akumulátor, který využívá přeměny elektrické energie na chemickou nebo naopak. Základní 
části akumulátoru jsou dvě elektrody (anoda, katoda) a elektrolyt. Pro pohon vozidel 
s elektromotorem se používají výhradně akumulátory. Rozdíl mezi baterií (primární článek) 
a akumulátorem (sekundární článek) spočívám v tom, že akumulátor lze na rozdíl od baterie 
znovu nabít. Nicméně i baterie je někdy nazývána jako akumulátor, což může být matoucí.  

U akumulátorů používaných v elektromobilech jsou důležité následující parametry: 

• Měrná energie (hustota energie) [W·h·kg-1] 
Z požadovaného dojezdu lze vypočítat potřebné množství energie a z té potom 
požadovaná hmotnost akumulátoru vzhledem k jeho měrné energii. Nejvýhodnější je 
volit akumulátor s nejvyšší měrnou energií. Měrná energie vyjádřena v jednotkách 
[W·h·dm-3] udává prostorovou náročnost akumulátoru. [6] 
 

• Měrný výkon (výkonová hustota) [W·kg-1] 
Ovlivňuje maximální rychlost a zrychlení vozidla. [6] 
 

• Nabíjecí doba [h] 
Závisí na druhu akumulátoru a parametrech nabíječky. Lze ji výrazně zkrátit metodou 
Minit Charger. Princip spočívá v tom, že akumulátor je nabíjen vysokým proudem 
a to v krátkých pulsech. Při nabití na zhruba 80% kapacity klesá nabíjecí proud 
a nabití zbylých 20 % už neprobíhá tak rychle. Výrobci elektromobilů často uvádějí 
nabíjecí dobu právě do kapacity 80 %, protože takový časový údaj je velmi malý 
a tedy atraktivní, na rozdíl od údaje o nabití do 100 %. [6] 
 

• Životnost 
Závisí na způsobu nabíjení a vybíjení, údržbě atd. Je určena počtem kilometrů nebo 
cyklů, které vydrží jedna sada akumulátorů. [6] 

 

Tab. 4-1Údaje používaných akumulátorů (tučně vyznačeny níže popsané typy) [8] 

typ baterie hustota energie výkonová hustota životnost cena 
W·h·kg-1 W·h·l-1 W·kg-1 W·l-1 cyklů let Euro za 

kW 
olovo 30-50 70-120 150-400 350-1000 50-1000 3-5 100-150 

nikl-kadmium 40-60 80-130 80-175 180-350 >2000 3-10 225-350 
nikl-metalhydrid 60-80 150-200 200-300 400-500 500-1000 5-10 225-300 
sodík-niklchlorid 85-100 150-175 155 225 800-1000 5-10 225-300 
lithium-iontová 90-120 160-200 300 300 1000 5-10 275 
lithium-polymer 150 220 300 450 <1000 - <225 

zinek-vzduch 100-220 120-150 100 120 - - 60 
cílové hodnoty 80-220 135-300 75-200 250-600 600-1000 5-10 90-135 
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4.1 OLOVĚNÝ AKUMULÁTOR  
Kladná elektroda má na svém povrchu oxid olovičitý, záporná potom porézní olovo. 
Elektrolytem je kyselina sírová a voda. Při poklesu teploty se snižuje kapacita a tím i dojezd 
vozidla. Údaje o životnosti jsou uvedeny v Tab. 4-1. Existují moderní technologie, které 
zlepšují vlastnosti akumulátoru. Například zpevněním olova vápníkem namísto antimonu 
apod. V dnešní době se používají většinou bezúdržbové olověné akumulátory, kde je 
elektrolyt ve formě gelu, což ale snižuje hodnotu měrné energie. Jedinou zásadní výhodou 
oproti jiným typům je nižší cena tohoto akumulátoru. Nevýhodou je klesání kapacity při 
nízkých teplotách a při vyšších vybíjecích proudech, nízká měrná energie a výkon, velká 
citlivost na nabíjecí a vybíjecí režim. Pro použití v elektromobilu je tento typ spíše nevhodný. 
[6] 

 

4.2 AKUMULÁTOR NIKL -KADMIUM (NI-CD) 
Jde o v plně recyklovatelný a bezúdržbový akumulátor s vysokou životností a vysokou 
energetickou hustotou. Ve vybitém stavu je katoda tvořena hydroxidem nikelnatým, anoda 
hydroxidem kademnatým. Elektrolytem je většinou hydroxid draselný ředěný vodou. Mezi 
výhody těchto akumulátoru (ve srovnání s olověnými) patří vyšší odolnost proti přebíjení 
a podvybití, delší životnost, možnost nabíjení vyššími proudy, možnost skladování 
ve vybitém stavu, malá závislost na okolní teplotě atd. Nevýhody jsou cena, paměťový efekt, 
použití toxického kovu (kadmia). [6], [9] 

 

4.3 AKUMULÁTOR NIKL -METALHYDRID (NI-MH) 
Tyto akumulátory mají mnoho společného s Ni-Cd. Záporná elektroda není tvořena 
jedovatým kadmiem, ale je ze slitiny lanthanu, kobaltu, hliníku a manganu. Při vybíjení 
vytváří metalhydrid. Ni-MH akumulátory jsou tedy ekologické a snadněji likvidovatelné než 
Ni-Cd. Další výhodou je vyšší hodnota měrné energie. Nevýhodou je potom cena, citlivost 
na vybíjecí režim (paměťový efekt) a poloviční životnost oproti Ni-Cd akumulátorům. 
I přes své nevýhody je tento typ běžně rozšířen mezi elektromobily. [6]   

 

4.4 AKUMULÁTOR LITHIUM-ION 
Materiál anody je uhlík, materiál katody je oxid kovu (LiCoO2, LiMn2O4 nebo LiNiO), 
elektrolyt je lithiová sůl v organickém rozpouštědle. V dnešní době je to nejpoužívanější typ 
akumulátoru. Výhody jsou vysoká hustota energie (díky tomu nízká hmotnost a rozměry), 
téměř žádné samovybíjení, žádný paměťový efekt, vysoké napětí jednotlivých článků, vysoká 
životnost, není zapotřebí ji formovat (několikrát nabíjet a vybíjet před prvním použitím) atd. 
Nevýhodou je stárnutí akumulátoru. Bez ohledu na to, jestli je nebo není používán. Rychlost 
stárnutí roste s vyšší teplotu, vyšším stavem nabití a vyšším zatěžováním/vybíjecím proudem. 
Akumulátoru vadí úplné vybití. Další nevýhodou je vysoká cena. [10] 
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5 SPOJKA A P ŘEVODOVKA  
Navrhované vozidlo bude určeno dětem a bude opatřeno motorem s poměrně nízkým 
výkonem, proto je vhodné použít odstředivou spojku a převodovku s plynulou změnou 
převodového poměru (variátor). Díky tomu bude velmi snadné vozidlo ovládat. Rovněž 
i pravidla pro Racer Buggy 160 udávají, že je v této kategorii možné použít pouze variátor 
THV 30 S, TCS Comet 20 nebo „Novák“.  

 

5.1 ODSTŘEDIVÁ SPOJKA  
Jedná se o spojku, která při zvýšení rychlosti otáčení spojí hnací (vnitřní) hřídel s hnaným 
(vnější buben). Na vnitřní část jsou umístěny pakny (2, 3 nebo více), které se při otáčení 
posunují díky odstředivé síle směrem od středu. V tuto chvíli musejí překonávat sílu pružiny, 
která je tlačí ke středu. Síla pružiny a hmotnost paken je navržena tak, aby se při optimálních 
otáčkách rozestoupily pakny a přitlačily třecí plochu vnitřní části spojky na třecí plochu vnější 
části, čímž dojde k sepnutí spojky a přenesení točivého momentu. [11] 

 

 

5.2 PŘEVODOVKA S  PLYNULOU ZMĚNOU PŘEVODOVÉHO POMĚRU 
Tato převodovka je často nazývána jako bezstupňová, variátor nebo v angličtině jako CVT 
(Continuously Variable Transmission). Převod je zde měněn plynule směrem nahoru i dolů. 
Převodovka se skládá ze dvou dělených klínových řemenic (hnací a hnané), kde každá z nich 
je tvořena ocelovými kuželovými kotouči. Jeden kotouč je vždy axiálně nepohyblivý, 
druhému je naopak umožněn axiální posuv. Tímto posuvem je vytlačován řemen na vnější 
obvod kužele nebo je mu naopak umožněno přesunout se na vnitřní obvod kužele. Díky tomu 
je dosaženo plynulé změny převodového poměru. Posunování kužele ve směru jeho osy je 
realizováno tak, že se kužel skládá ze dvou částí, mezi nimiž jsou umístěny válečky. Obě části 
kužele jsou k sobě přitlačovány pružinou. [12] 

Obr. 5-1 Vnitřní část odstředivé spojky [34] 
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Při zvyšujících se otáčkách kužele dochází k posunu válečků směrem od středu díky 
odstředivé síle. Válečky tak postupně přitlačují tento kužel k druhému kuželu a řemen se 
posunuje směrem k obvodu řemenice. Na obrázku je poloha s nízkým převodovým poměrem. 
[12] 

 

Obr. 5-2 Převodovka s plynulou změnou 
převodového poměru [35]  
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6 PŘEDPISY PRO PEVNOSTNÍ ZKOUŠKY RÁMU  
Rám vozidla je zapotřebí podrobit pevnostním zkouškám. Velikost zatížení a způsob 
provedení zkoušky vychází z předpisů Mezinárodní automobilové federace (FIA) z přílohy J. 
Vzhledem ke skutečnosti, že předpisy FIA jsou určeny především pro výkonné a rychlé 
automobily, zatímco navrhovaný vůz dosahuje nízkých výkonů a rychlostí, byly po konzultaci 
s vedoucím práce sníženy hodnoty sil zatížení pro zkoušky pevnosti rámu. Současně s tím 
byla zpřísněna kritéria hodnocení zkoušky, aby byla dodržena určitá analogie s původním 
předpisem. Rám je zatěžován polovičními silami, nicméně maximální povolená deformace je 
snížena na polovinu. Žádné další parametry zkoušky měněny nebyly. 

Dle FIA jsou dány tři zkoušky se statickým zatížením za předepsaných podmínek. Tyto 
zkoušky jsou popsány v následujícím textu, který vychází z dokumentu [13]. 

 

6.1 ZKOUŠKA HLAVNÍHO OBLOUKU  
V této zkoušce působí zatížení směrem dolů ve směru svislé osy vozidla. Zatížení působí přes 
tuhý trn na vrcholu hlavního oblouku, resp. v zadních částech bočních oblouků. Velikost 
zatížení je 4,5p [N], kde p je hmotnost vozu + 150 kg (předepsaná hmotnost řidiče) a tento 
součet je vynásoben 10. Aplikovaná síla je však poloviční, jak je uvedeno výše. Platí pro ni 
tedy: 

Na rámu nesmí během zkoušky dojít k roztržení ani pružné deformaci větší než 50 mm 
respektive 25 mm pro tento případ. Trn je z velmi tuhého materiálu, aby se při zkoušce 
nedeformoval, a má následující rozměry: 

• délka nejméně o 100 mm více než šířka hlavního oblouku, resp. šířka měřená 
přes boční oblouky.  

• šířka 250 ± 50 mm 
• tloušťka nejméně 40 mm 

 

Obr. 6-1 Schéma zkoušky hlavního oblouku 

� = 4,5�2 = 4,5 ∙ (
��� + 150) ∙ 102 			[N] (6.1) 
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6.2 ZKOUŠKA S BO ČNÍM ZATÍŽENÍM 
Zatížení působí na svislý sloupek hlavního oblouku resp. bočního oblouku přes tuhý trn. 
Velikost zatěžující síly je 3,5p [N]. V tomto případě pak: 

� = 	3,5�2 		[N] (6.2) 

Velikost p se určí stejným způsobem jako u předešlé zkoušky. Zatížení působí na konstrukci 
ve vodorovném směru ve výšce 550 ± 50 mm od spodního konce zatěžovaného sloupku. 
Na konstrukci nesmí dojít k roztržení ani pružné deformaci vyšší než 50 respektive 25 mm. 
Trn má následující rozměry: 

• délka 450 ± 50 mm 
• šířka 250 ± 50 mm 
• tloušťka nejméně 40 mm 

 
 

6.3 ZKOUŠKA PŘEDNÍHO OBLOUKU  
Zatížení působí pomocí tuhého trnu na vrchol předního oblouku resp. na přední vrchol 
bočního oblouku. Velikost zatěžující síly je 3,5p. V tomto případě polovina této hodnoty. 
Podélná osa trnu svírá s půdorysem vozu úhel 25 ± 1°, příčná osa trnu pak 5 ± 1°. 
Na konstrukci nesmí dojít k roztržení ani pružné deformaci 100 resp. 50 mm. Trn má stejné 
rozměry jako při boční zkoušce.  

 

 

 

 

 
 
 
 

Obr. 6-2 Schéma zkoušky bočního zatížení 

Obr. 6-3 Schéma zkoušky předního oblouku 
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Obr. 7-2 Kyvadlová úhlová náprava [14] 

7.2 KYVADLOVÁ ÚHLOVÁ NÁPRAVA  
Používá se jako zadní náprava. Jde o vylepšení starého typu nápravy (kyvadlová náprava). 
Osa kývání ramene je v půdorysu šikmá, většinou je šikmá i v nárysu. Tímto dochází 
při propružení k samořízení, díky kterému se vozidlo chová neotáčivě. Při relativním pohybu 
mezi nápravou a karoserií dochází ke změnám rozchodu a odklonu kol. Je-li tato náprava 
hnací, musí být kvůli těmto změnám zajištěno vyrovnávání délky hnacích hřídelů. [14] 

 

 

 

7.3 KYVNÁ VIDLICE  
Jedná se o tradiční a nejrozšířenější způsob zavěšení zadního kola motocyklů. Používá se 
rovněž ve velké míře u čtyřkolek/ATV. Nepoužívá se u automobilů. Vzhledem k tomu, že 
níže navrhované a konstruované vozidlo se svým rozchodem kol přibližuje čtyřkolce, je 
vhodné vzít v úvahu i tento druh zavěšení. 

Kyvná vidlice je odpružena jednou centrální jednotkou (resp. tlumič a pružina) nebo dvěma 
postraními. Pružicí jednotky jsou šikmo uchyceny jedním koncem k rámu a druhým k vidlici. 
Vidlice může být tvořena dvěma rameny (u většiny motocyklů) anebo jen jedním ramenem 
(v případě některých čtyřkolek), kde toto rameno může zároveň sloužit jako skříň 
pro kardanový hřídel. Čtyřkolky, které nejsou poháněny kardanovým hřídelem, mají obvykle 
dvouramennou kyvnou vidlici. [15]  
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Obr. 7-3 Lichoběžníkové zavěšení [14] 

7.4 LICHOBĚŽNÍKOVÉ ZAVĚŠENÍ 
Používá se u zadních i předních náprav. Je tvořeno dvojicí ramen obvykle trojúhelníkového 
tvaru, která jsou umístěna nad sebou. Při pohledu zepředu vytvářejí ramena spolu s těhlicí 
lichoběžník. Horní rameno je obvykle kratší než spodní. Spodní je zpravidla masivnější a tedy 
pevnější, protože přenáší větší síly, jelikož je blíže působišti sil. Při propružení kola vůči 
nehybné karoserii resp. karoserie vůči pevnému kolu dochází ke změně odklonu kol, bočním 
posuvům kol a samořízení. K těmto změnám dochází také při klopení karoserie. Výhodou 
tohoto zavěšení je, že polohou ramen lze určit výšku středu klopení i klonění. Další výhodnou 
vlastností je, že mezi zavěšením pravého a levého kola je dostatek místa pro motor. 
Odpružení je obvykle uloženo na spodním rameni zavěšení, protože vzhledem ke své délce 
koná toto rameno při propružení jen malé úhlové pohyby a odpružení tak může být pevně 
vetknuto. Je však možné umístit odpružení na horní rameno. Toto je nutné u poháněných 
náprav, neboť by tlumič překážel hnacímu hřídeli. Zde však musí být odpružení uloženo 
kloubově, nikoliv vetknuto. [14] 

 
 

 

7.4.1 GEOMETRIE LICHOBĚŽNÍKOVÉHO ZAVĚŠENÍ 

Jelikož se u autocrossových vozidel používá pro přední nápravu výhradně lichoběžníkové 
zavěšení (pro zadní nápravu mnohdy také), bylo už v úvodu práce jisté, že bude použito 
pro navrhované vozidlo. Proto je tento druh zavěšení podrobněji popsán v následujících 
podkapitolách. Velká pozornost bude geometrii věnována také při analýze virtuálního 
modelu.  
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Obr. 7-4 Poloha středu klopení kola P a středu klopení karoserie S 
u lichoběžníkové nápravy [14] 

Obr. 7-5 Středy klonění náprav Op a Oz, střed klonění karoserie O [14] 

 KLOPENÍ KAROSERIE  

Střed klopení kola je označen jako P, střed klopení karoserie jako S. Poloha středu klopení 
karoserie S je dána vzájemným sklonem příčných ramen (Obr. 7-4). V případě kdy jsou 
ramena rovnoběžná, leží střed klopení kola P v nekonečnu a střed klopení karoserie S je díky 
tomu na vozovce. Při nehybné karoserii a malých pohybech kola kolem výchozí polohy se 
vůbec nemění odklon a jen nepatrně se mění rozchod kol. Pro případ nestejnoměrně dlouhých 
příčných ramen toto při větších výchylkách neplatí, jelikož nezůstávají ramena navzájem 
rovnoběžná. Nicméně pokud se naklápí karoserie, dochází ke změně odklonu kol. [14] 

 

 
 
KLONĚNÍ KAROSERIE  

Okamžitý střed klonění kola je myšlený bod, který je pevně spjat s karoserií a okolo kterého 
se otáčí kolo při svém propružení v podélné rovině. Střed klonění nápravy leží v rovině, která 
je rovnoběžná s podélnou rovinou symetrie vozidla a prochází bodem dotyku pneumatiky 
s vozovkou. Na Obr. 7-5 je znázorněn střed klonění přední nápravy Op a střed klonění zadní 
nápravy Oz (v tomto případě kliková). Střed klonění karoserie je označen jako O. Aby 
při brzdění nedocházelo k předklánění resp. při rozjezdu k zaklánění karoserie, musí ležet 
střed klonění karoserie O ve výšce těžiště vozidla. Při brzdění nebo rozjezdu pak setrvačná 
síla nevytváří žádný moment vzhledem ke středu klonění karoserie. [14] 

7.4.2 GEOMETRIE ŘÍZENÉ NÁPRAVY S  LICHOBĚŽNÍKOVÝM ZAVĚŠENÍM 
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Obr. 7-6 Schematické znázornění geometrie řízeného kola [14] 

Pro správnou funkci kol během přímé jízdy i zatáčení, resp. aby se kola odvalovala, řízení 
bylo lehké, přesné a stabilní, mají řízená kola a rejdové osy určité geometrické nastavení. Jde 
o odchylky od svislé roviny a toto nastavení je označováno jako geometrie zavěšení kol. 
Jednotlivé geometrické veličiny jsou následující: úhel odklonu kola γ, příklon rejdové osy σ, 
poloměr rejdu r0, záklon rejdové osy τ, závlek nk a úhel sbíhavosti δ0. Všechny tyto veličiny 
jsou na následujícím obrázku, který je pohledem na kolo zezadu, shora a z boku. Šipka 
vyjadřuje směr jízdy vozidla. [14] 

 

 

SBÍHAVOST  

Úhel sbíhavosti δ0 je svírán v rovině vozovky mezi podélnou osou vozidla a střední rovinou 
kola. Kolo je sbíhavé, jestliže je jeho přední část přikloněna k podélné ose vozidla 
a rozbíhavé, je-li odkloněna.  Účelem sbíhavosti je, aby se kola při přímé jízdě odvalovala 
paralelně; dále pak aby se vymezily vůle v řízení a ložiskách. Při velké sbíhavosti dochází 
k nadměrnému opotřebování pneumatik. [14] 
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ODKLON KOLA  

Úhel odklonu kola γ je sklon střední roviny kola od svislé osy vozidla. O kladný odklon se 
jedná tehdy, když je horní část kola nakloněna vně od vozidla. O záporný odklon (příklon) jde 
tehdy, když je horní část kola přikloněna k vozidlu. Vlivem kladného odklonu dochází 
k tomu, že kolo tvoří ve styku s vozovkou kuželovou plochu a má snahu se odvalovat 
po kružnici, která má střed v průsečíku osy kola s rovinou vozovky. Kola se tedy odvalují 
směrem od sebe, což může snižovat sklon ke kmitání kol. Nicméně při dokonalém uložení 
kola je kmitání zabráněno, a proto pak kola prokluzují na silnici, což zvyšuje opotřebení 
pneumatik. U předních kol osobních automobilů je vhodné nastavit nepatrný odklon (5´ až 
10´), jelikož je většina vozovek mírně klenutá a kola se tak odvalují kolmo a opotřebení je 
na obou kolech stejné. V poslední době se z důvodu lepšího vedení pneumatiky při průjezdu 
zatáčkou volí nulový až záporný odklon. [14] 

 

PŘÍKLON REJDOVÉ OSY  

Příklon rejdové osy σ je úhel mezi rejdovou osou a svislicí do roviny rovnoběžné s příčnou 
rovinou vozidla. Rejdová osa je osa, okolo které se kolo při řízení vychyluje. 
U lichoběžníkového zavěšení je dána spojnicí středů horního a spodního kulového čepu. 
Příklon rejdové osy slouží k samočinnému navracení řízených kol do přímé polohy. Díky 
příklonu dochází při jejich natáčení ke zvedání karoserie, řidič tedy musí vynaložit určitou 
sílu na volant. Při uvolnění volantu se kola díky tíhové síle od karoserie navracejí do původní 
přímé polohy. [14] 

 

POLOMĚR REJDU 

Poloměr rejdu r0 je vzdálenost mezi průsečíkem rejdové osy s rovinou vozovky a středem 
styku pneumatiky. Je promítnut do roviny rovnoběžné s příčnou rovinou vozidla. Jestliže leží 
tento průsečík vně od střední roviny kola, jedná se o záporný poloměr rejdu. Jestliže leží 
směrem dovnitř od střední roviny kola, jde o kladný poloměr rejdu. Pokud leží 
ve střední  rovině kola, jde o nulový poloměr rejdu. Čím je hodnota poloměru rejdu vyšší, tím 
je vyšší vratný moment, který navrací kola do přímého směru jízdy. Nicméně s vyšší 
hodnotou poloměru rejdu roste i citlivost nápravy na podélné síly. Naopak výhodou 
záporného poloměru rejdu je skutečnost, že řidič nemusí měnit natočení předních kol, i když 
je brzdění nesouměrné (např. vlivem rozdílného povrchu vozovky nebo při selhání jednoho 
okruhu brzd u diagonálního zapojení brzd). [14] 

 

ZÁKLON REJDOVÉ OSY , ZÁVLEK  

Záklon rejdové osy τ je průmět úhlu mezi rejdovou osou a svislicí do roviny rovnoběžné 
s podélnou rovinou vozidla. Je nazýván kladným, jestliže je rejdová osa ve své horní části 
skloněna vzad. Závlek nk je vzdálenost mezi průsečíkem rejdové osy s rovinou vozovky 
a středem styku pneumatiky, promítnutá do roviny, která je rovnoběžná s podélnou rovinou 
vozidla. Je nazýván kladným, jestliže je průsečík před středem styku pneumatiky s vozovkou. 
Závlek pomáhá navracet kola do přímého směru. Jako příklad může posloužit nákupní vozík 
ze supermarketu. Kolečka vozíku jsem vlivem závleku vlečena, nikoliv tlačena. [14] 
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7.4.3 ŘÍZENÍ 

Pro správné fungování kol při průjezdu zatáčkou, tedy aby se kola pouze odvalovala 
a nesmýkala, musí být splněny určité geometrické podmínky. Jestliže jsou kola uvažována 
jako bočně nepoddajná, musí střed otáčení vozidla ležet na prodloužené ose zadní nápravy. 
Jde o teoretickou neboli Ackermannovu teorii. Pro následující vztahy platí: l – rozvor náprav, 
R – teoretický poloměr zatáčení, t0 – vzdálenost os rejdových čepů, β1 – úhel natočení 
vnějšího kola, β2 – úhel natočení vnitřního kola. Z obrázku pak plynou následující vztahy 
[14]:  

����	�� = � + ��2  (7.1) 

����	�! = � − ��2  (7.2) 

 
tedy: 

����	�� − ����	�! = ��  (7.3) 

 

 

 

Obr. 7-7 Ackermannova geometrie řízení [14] 
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8 KONCEPČNÍ NÁVRH A VOLBA JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 
VOZIDLA  

Zde končí rešeršní část práce a začíná návrh samotného vozidla. Je důležité zvážit požadavky 
na vozidlo s ohledem na jeho použití. Maximální konstrukční rychlost je 40 km·h-1. Vozidlo 
je určeno pro uživatele ve věku 6–11 let, k provozu na nezpevněné vozovce v členitém terénu. 
Hrozí zde nebezpeční převrácení nebo srážky s jiným vozidlem při závodě. Rovněž je 
důležité, aby průběh výkonu a točivého momentu odpovídal závodnímu provozu a také aby 
byl akumulátor schopen dodávat elektrickou energii dostatečně dlouhou dobu. Neméně 
důležitým kritériem je také cena jednotlivých součástí.  

 

8.1 MOTOR 
Pro volbu optimálního typu elektromotoru je nutné vytyčit hlavní požadavky. Mezi ně patří 
především: 

• dostatečný výkon a krouticí moment 
• vysoká účinnost v širokém spektru otáček 
• maximální poměr výkon/hmotnost 
• jednoduchá konstrukce 
• spolehlivost a minimální údržba 
• možnost plynulé změny otáček, především ve využívaném spektru 
• eliminovat zatěžování akumulátoru rozběhovým proudem 
• využití výstupního napětí z akumulátoru bez zbytečných transformací 
• možnost přetížení elektromotoru 
• malé rozměry 
• dostupnost 
• příznivá cena 

 

S přihlédnutím k těmto kritériím byl zvolen elektromotor typu BLDC . Výhody takového 
motoru jsou následující: 

• vysoký výkon a krouticí moment  
• dobrá účinnost v celém spektru otáček 
• vynikající poměr výkon/hmotnost 
• vysoká spolehlivost a životnost 
• zapouzdřená bezúdržbová konstrukce 
• možnost přetížení 
• není nutná úprava napětí z akumulátoru 
• dostupnost a osvědčenost provozu (např. u elektrických skútrů) 

 

Nevýhody BLDC motoru jsou:  

• vyšší cena (nutnost použití mikroprocesoru a Hallových sond)  
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8.1.1 VÝPOČET VHODNÉHO MOTORU 

Pro navrhované vozidlo byl zvolen elektromotor od německé firmy Heinzmann GmbH & Co. 
KG. Výrobce poskytuje na svých webových stránkách dostatek technických podkladů, 
především katalog nabízených motorů, manuál pro výběr vhodného motoru a 3D model 
ke stažení. Následující výpočty byly provedeny dle zmíněného manuálu [16] a šlo nejprve 
pouze o orientační výpočet, jelikož v této části práce ještě nebyla známa hmotnost vozidla. 
Po dokončení 3D modelu vozidla a určení jeho hmotnosti byl výpočet zaktualizován a byla 
zvolena výkonnější varianta motoru než při orientačním výpočtu.  

Pro výpočty bylo použito software Mathcad. Jelikož se výpočty prolínají s nezbytnými 
komentáři a poznámkami, bylo vhodnější ponechat je jako součást práce a neumisťovat 
do  příloh. 

 

VSTUPNÍ HODNOTY 

Dle zadání je konstrukční rychlost do 40 km·h-1. Pro výpočet je tedy zvolena přesně tato 
hodnota. 

#$%& = 40	'
 ∙ ℎ)� 

průměrná rychlost vozidla (odhadovaná) 

#%�* = 25	'
 ∙ ℎ)� 

průměr pneumatiky (Mitas) 

+,�-� = 412	

 

maximální otáčky motoru 

./_$�1 = 6	000	
3.)� 

pohotovostní hmotnost vozidla 


4�5. = 150	'� 

maximální hmotnost řidiče 


/7879 = 40	'� 

provozní hmotnost vozidla 


:�**; = 
4�5. + 
/7879 = 190	'� (8.1) 

valivý odpor (mokrá polní cesta/bahnitá půda) 

=> = 0,2 
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celková účinnost motoru 

?9@-,. = ?$�1. ∙ ?4ř@��8. (8.2) 

odhadovaná celková účinnost dle podkladů výrobce 

?9@-,. = 0,84 

 

VÝPOČET 

Převodový poměr 

Optimální poměr mezi otáčkami motoru a kol: 

3�41. = ./_$�1./_,�-� (8.3) 

po úpravě: 

3�41 = ./_$�1 ∙ +,�-� ∙ C#$%& = 11,649 
 

zvolený poměr: 11,6:1 

 

Točivý moment potřebný pro překonání odporu vzduchu a valivého odporu  

valivý odpor 

�D = 
:�**; ∙ � ∙ => = 372,653	F (8.4) 

koeficient odporu vzduchu dle podkladů 

�& = 0,4 

hustota vzduchu při 15°C dle podkladů 

G = 1,25	'� ∙ 
)H 

čelní plocha závodního vozidla bez blatníků dle podkladů 

I& = 0,7	
! 

průměrná rychlost vozidla odhadovaná 

#%�* = 25	'
 ∙ ℎ)� 
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průměrná rychlost větru dle podkladů 

#� = 15	'
 ∙ ℎ)� 

výsledná (náporová) rychlost 

#/ = #%�* + #� = 40	'
 ∙ ℎ)� (8.5) 

síla odporu vzduchu 

�� = �& ∙ G2 ∙ I& ∙ #/! = 21,605	F (8.6) 

potřebný výkon motoru 

J�8 = K�D + ��L ∙ #/?9@-,. = 5,215	'M (8.7) 

potřebný točivý moment motoru 

N�8 = J�82 ∙ C ∙ ./_$�1 = 8,3	F
 (8.8) 

 

Točivý moment pro zrychlení na ploché dráze 

Vozidlo by mělo být schopno určitého zrychlení. Navrhovaná hodnota doby zrychlení 
z úplného stání na odhadovanou průměrnou rychlost, tedy z 0 na 25 hm·h-1 je 3 s. 

�% = 3	O 

#� = 0 

#%�* = 25	'
 ∙ ℎ)� 

kinetická energie při akceleraci 

P,_% = 12 ∙ 
:�**; ∙ K#%�*! − #�!L = 4,581	'Q (8.9) 

potřebný výkon motoru 

J% = P,_%�% ∙ ?9@-,. = 1,818	'M (8.10) 

potřebný točivý moment motoru 

N% = J%2 ∙ C ∙ ./_$�1 = 2,893	F
 (8.11) 
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Obr. 8-1 Vozidlo na nakloněné rovině [31] 

Točivý moment pro překonání odporu stoupání 

Stoupání s je poměr výšky elementárního úseku h k délce tohoto úseku l. Udává se v % a lze 
jej jednoduše vysvětlit tak, že s% = 1 % znamená, že na vzdálenosti 100 metrů vystoupá vůz 
o 1 metr. Navrhovaný vůz by měl být schopen zvládnout stoupání až 15 %. Pro srovnání: 
maximální stoupání běžných silnic je zhruba 12 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O% = ℎ = ��(S) (8.12) 

O% = 15% 

úhel stoupání 

S = TU���(0,15) = 8,531° (8.13) 

síla odporu stoupání 

��W = 
:�**; ∙ � ∙ sin(S) = 276,397	F (8.14) 

potřebný výkon 

J�W = ��W ∙ #%�*?9@-,. = 2,285	'M (8.15) 

potřebný točivý moment 

N�W = J�W2 ∙ C ∙ ./_$�1 = 3,637	F
 (8.16) 
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Maximální celkový točivý moment motoru potřebný pro překonání všech jízdních odporů 
zároveň a to při jejich maximálních hodnotách (odpor vzduchu, valení, zrychlení a stoupání): 

N9@-,. = N�8 + N% + N�W = [\, ]^	_` (8.17) 

příslušný výkon 

J9@-,. = N9@-,. ∙ 2 ∙ C ∙ ./_$�1 = a, ^[]	bc (8.18) 

 

Točivý moment pro překonání odporů při jízdě s konstantní rychlostí po rovné dráze. Stále je 
zde uvažován koeficient tření pro mokrý až bahnitý povrch, tedy horší možnost.  

N�_,�dW1. = N�8 = ], ^	_` (8.19) 

příslušný výkon 

J�_,�dW1. = N�_,�dW1. ∙ 2 ∙ C ∙ ./_$�1 = e, f[e	bc (8.20) 
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8.1.2 VÝBĚR KONKRÉTNÍHO MOD

ohledem na vypo
EC 160, Type 22B

parametry předchozímu výpo
parametry zvolené

Tab. 8-1 Paramentry BLDC motoru PMS 120 SL

maximální (

jmenovitý 

maximální kontinuální to

špič

moment setrva

ČNÍ NÁVRH A VOLBA JEDNOTLIVÝCH 

ĚR KONKRÉTNÍHO MOD

vypočtený potř
EC 160, Type 22B, external ventilation

ředchozímu výpo
parametry zvoleného elektromotoru. 

Paramentry BLDC motoru PMS 120 SL

maximální 

maximální (jmenovitý

jmenovitý toč

maximální kontinuální to

špičkový točivý moment M

špičkový výkon P

jmenovitý proud I

napájecí nap

moment setrvač

hmotnost motoru m

chlazení

LBA JEDNOTLIVÝCH 

Obr. 8-

R KONKRÉTNÍHO MODELU

čtený potřebný točivý moment a výkon motoru byl vybrán model 
external ventilation

edchozímu výpočtu. V
ho elektromotoru.  

Paramentry BLDC motoru PMS 120 SL

maximální otáčky nmax

jmenovitý) výkon P

točivý moment M

maximální kontinuální točivý moment M

čkový točivý moment M

čkový výkon Pšp

jmenovitý proud IN

napájecí napětí Un

moment setrvačnosti rotoru J

hmotnost motoru m

chlazení 
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-2 BLDC motor PMS [17]

ELU 

ř čivý moment a výkon motoru byl vybrán model 
external ventilation. Zvolený motor odpoví

V následující tabulce jsou 

Paramentry BLDC motoru PMS 120 SL-EC 160, Type 22B

max 

výkon PN 

ivý moment MN 

čivý moment M

ivý moment Mšp 

šp 

N 

n 

čnosti rotoru J 

hmotnost motoru m 

ČÁSTÍ VOZIDLA

BLDC motor PMS [17]

ivý moment a výkon motoru byl vybrán model 
Zvolený motor odpoví

následující tabulce jsou 

EC 160, Type 22B

6

10

ivý moment Mmax 19,1

25,13 

146,5

TÍ VOZIDLA  

BLDC motor PMS [17] 

ivý moment a výkon motoru byl vybrán model 
Zvolený motor odpovídá svými výkonovými 

následující tabulce jsou uvedeny všechny d

EC 160, Type 22B, external ventilation

6 000 min

6,3 kW (při 6

10 Nm (při 

19,1 Nm (při 1

40 Nm

25,13 kW (př

146,5 A (při 

48 V

26,3 kg

12,3 kg

vnějším ventilátorem

ivý moment a výkon motoru byl vybrán model 
dá svými výkonovými 

uvedeny všechny d

external ventilation [1

00 min-1 

ři 6 000 min

ři 6 000 min-

ři 1 500 min

40 Nm 

kW (při 6 000 min

A (při 6 000 min

48 V 

26,3 kg·cm2 

12,3 kg 

ějším ventilátorem

41

ivý moment a výkon motoru byl vybrán model PMS 120 
dá svými výkonovými 

uvedeny všechny důležité 

[17] 

min-1) 
1) 

500 min-1) 

00 min-1) 

00 min-1) 

jším ventilátorem 

41 

PMS 120 
dá svými výkonovými 

ůležité 
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 AKUMULÁTOR

Pro pohon byl vybrán akumulátor typu 
výrobce Winston

akumulátoru pro dnešní malá vozidla s
vozíky apod.). Podklady k

Tab. 8-2 Parametry

nominální nap

maximální nap

minimální nap

optimální nabíjecí/vybíjecí proud

maximální nabíjecí/vybíjecí proud

vybíjecí proud po do

hmotnost 1 

rozm

cena celé sady

ČNÍ NÁVRH A VOLBA JEDNOTLIVÝCH 

KUMULÁTOR  
Pro pohon byl vybrán akumulátor typu 

Winston, resp. distributora 
akumulátoru pro dnešní malá vozidla s
vozíky apod.). Podklady k výpo

Parametry akumulátoru LiFeYPO4 WB

nominální napě

maximální napě

minimální napětí U

kapacita C

optimální nabíjecí/vybíjecí proud

maximální nabíjecí/vybíjecí proud

vybíjecí proud po dobu 5 s

životnost

hmotnost 1 článku

rozměry 1 článku

cena 1 článku

cena celé sady

Obr. 

LBA JEDNOTLIVÝCH 

Pro pohon byl vybrán akumulátor typu 
, resp. distributora 

akumulátoru pro dnešní malá vozidla s
výpočtu byly č

átoru LiFeYPO4 WB

nominální napětí Unom 

maximální napětí Umax 

minimální napětí Umin 

kapacita C 

optimální nabíjecí/vybíjecí proud

maximální nabíjecí/vybíjecí proud

bu 5 s v 1 min

životnost 

hmotnost 1 článku 

ě článku 

článku 

cena celé sady 

 

Obr. 8-3 Akumulátor LiFeYPO4 3,2V/60Ah

LBA JEDNOTLIVÝCH ČÁS

Pro pohon byl vybrán akumulátor typu Li- ion
, resp. distributora GWL Power

akumulátoru pro dnešní malá vozidla s elektromotorem (skútry, d
čtu byly čerpány z

átoru LiFeYPO4 WB-LYP9

optimální nabíjecí/vybíjecí proud 

maximální nabíjecí/vybíjecí proud 

1 min 

Akumulátor LiFeYPO4 3,2V/60Ah

ČÁSTÍ VOZIDLA

ion, konkrétně
GWL Power. Jde o j

elektromotorem (skútry, d
čerpány z literatury 

90AHA [19]

Akumulátor LiFeYPO4 3,2V/60Ah

TÍ VOZIDLA  

, konkrétně LiFeY
. Jde o jeden z nejpoužívan

elektromotorem (skútry, dětská vozítka, golfové 
literatury [18]. 

]  

3,2 V

4 V

2,8 V

60 Ah

maximálně

maximálně

maximálně 1

2 000 cykl

2,3 kg

115 x 61 x 2

1 695 

25 425

Akumulátor LiFeYPO4 3,2V/60Ah [19]  

YPO4 WB-LYP6
nejpoužívaně

elektromotorem (skútry, dětská vozítka, golfové 

3,2 V 

4 V 

2,8 V 

0 Ah 

maximálně 30 A 

maximálně 180 A 

maximálně 1 200 A 

000 cyklů 

kg 

x 61 x 203 mm 

 Kč 

425 Kč 

42

LYP60AHA
nejpoužívanějších typů 
tská vozítka, golfové 

42 

0AHA 
jších typů 

tská vozítka, golfové 
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8.2.1 VÝPOČET AKUMULÁTORU  

Elektromotor má dle Tab. 8-1 napájecí napětí Un = 48 V, jmenovitý výkon PN = 6,3 kW 
a špičkový výkon Pšp = 25,13 kW. Akumulátor má dle Tab. 8-2 nominální napětí Unom = 3,2 
V a kapacitu C = 60 Ah. Minimální doba provozu vozidla je 20 minut. 

.%,� = gdgd�$ = 483,2 = 15 (8.21) 

Je tedy zapotřebí 15 akumulátorů zapojených do série. 

energie potřebná k provozu motoru po dobu t = 20 minut při jmenovitém výkonu: 

P4 = Jh ∙ � = 2,1	'Mℎ (8.22) 

 

Zde je nutné k energii potřebné k provozu při jmenovitém výkonu přičíst také energii 
potřebnou při špičkovém výkonu motoru. Akumulátory lze špičkově přetížit na 5 sekund v 1 
minutě. Při celkové době provozu 20 minut lze tedy teoreticky maximální výkon využít až 
20x. 

P4_š4 = 20 ∙ Jš4 ∙ �š4 = 0,698	'Mℎ (8.23) 

celková energie potřebná k provozu: 

P9 = P4 + P4_š4 = f, ja]	bck (8.24) 

využitelná energie celé sady akumulátorů 

P%,� = l ∙ gd�$ ∙ .%,� = f, ]]	bck (8.25) 

 

Musí platit podmínka Ec ≤ Eaku. Podmínka je splněna, sada akumulátorů tedy bude schopna 
dodávat energii pro provoz motoru po dobu 20 minut. Do výpočtu je zahrnuto maximální 
možné využití přetížení akumulátoru a rovněž je uvažován provoz s maximálním výkonem 
motoru. V praxi by však nebylo využíváno maximálního přetížení každou minutu a stejně tak 
by nebylo vozidlo provozováno stále v oblasti maximálního výkonu, proto je doba provozu 20 
minut zaručena a ve skutečnosti by byla i delší. Na druhou stranu je nutné uvést, že 
při přetěžování ztrácí akumulátor 5% své kapacity. Pro výpočet by tedy měla být uvažována 
hodnota 57 Ah. Toto by však nijak zásadně neovlivnilo výpočet, který je navíc uvažován 
pro maximální výkony a zatížení, což v praxi většinou nenastane. Proto lze prohlásit, že sada 
akumulátorů bude schopna dodávat energii pro provoz motoru nejméně 20 minut.  
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8.2.2 REAL TIME BATTERY MANAGEMENT SYSTEM (RT-BMS) 

Jelikož je zde použito akumulátoru LiFePO4, je nutné použít systém RT-BMS pro jejich 
správnou funkci. Systém monitoruje a upravuje hodnoty nabíjecích a vybíjecích proudů 
a teplotu každého jednotlivého akumulátoru tak, aby bylo vybíjení a nabíjení akumulátorů 
rovnoměrné. Tím je zajištěna jejich dlouhá životnost a vyšší dojezd vozidla. Systém RT-BMS 
může být řízen tzv. aktivním nebo pasivním balancováním. Při pasivním balancování jsou 
všechny akumulátory řízeně vybity na hodnotu nejméně nabitého akumulátoru. Při aktivním 
balancování je energie ve více nabitých akumulátorech předána těm méně nabitým. Každý 
akumulátor má vlastní vyrovnávací jednotku (Cell Balancig Unit – CBU), která sleduje jeho 
stav a odesílá informace do řídící jednotky RT-BMS. Zvolený systém je od stejného 
dodavatele jako akumulátory, tedy firmy GWL Power. Na obrázku je operační blokové 
schéma celého systému. [20] 

 

8.2.3 NABÍJENÍ AKUMULÁTOR Ů 

Pro nabíjení akumulátorů je zapotřebí zvolit vhodnou nabíječku. Ta není součástí vozidla. 
Nejvhodnější je zvolit nabíječku od stejného výrobce jako akumulátory. Proto byla zvolena 
nabíječka GWL Power Charger 48V/30A. Nabíječka je vybavena konektorem pro připojení 
k BMS, což je v tomto případě nezbytné. Cena je necelých 7 000 Kč. [21] 

 

 

Obr. 8-4 Operační blokové schéma RT-BMS [20] 
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8.4 
Dle pravidel Racer Buggy jsou doporu
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opatř
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 KOLA  
Jsou zvoleny disky od firmy

výrobce Mitas
ráfku 8” . Pneumatiky jsou p
volbu. [22] 

 ODPRUŽENÍ

Dle pravidel Racer Buggy jsou doporu
byl zvolen tlumič
opatřen progresivn
(784,5 N), maximální zdvih je 86 mm, cena je 566 

ČNÍ NÁVRH A VOLBA JEDNOTLIVÝCH 

Jsou zvoleny disky od firmy
Mitas, model K

. Pneumatiky jsou př

DPRUŽENÍ 
Dle pravidel Racer Buggy jsou doporu
byl zvolen tlumič, který je jinak používán pro zadní odpružen

en progresivně vinutou pružinou, jeho maximální doporu
(784,5 N), maximální zdvih je 86 mm, cena je 566 

Obr. 

LBA JEDNOTLIVÝCH 

Jsou zvoleny disky od firmy Havel s
model K-02 / 145/70

. Pneumatiky jsou přímo určeny pro d

Dle pravidel Racer Buggy jsou doporuč
, který je jinak používán pro zadní odpružen
ě vinutou pružinou, jeho maximální doporu

(784,5 N), maximální zdvih je 86 mm, cena je 566 

 

Obr. 8-5 Pneumatika Mitas K

Obr. 

LBA JEDNOTLIVÝCH ČÁS

Havel s průměrem 8
145/70-8. Tedy šíř

ř čeny pro dětskou terénní buggy, takže se jedná o ideální 

Dle pravidel Racer Buggy jsou doporučené tlumič
, který je jinak používán pro zadní odpružen

 vinutou pružinou, jeho maximální doporu
(784,5 N), maximální zdvih je 86 mm, cena je 566 

Pneumatika Mitas K

Obr. 8-6 Tlumič Č

ČÁSTÍ VOZIDLA

ů ěrem 8” a šířkou 5
. Tedy šířka 145 mm, profilové 

ětskou terénní buggy, takže se jedná o ideální 

čené tlumiče od firmy Zbrojov
, který je jinak používán pro zadní odpružen

 vinutou pružinou, jeho maximální doporuč
(784,5 N), maximální zdvih je 86 mm, cena je 566 Kč. [23] 

Pneumatika Mitas K-02 / 145/70

č ČZ 485 [23] 

TÍ VOZIDLA  

a šířkou 5” . Pneumatiky jsou voleny 
řka 145 mm, profilové 

tskou terénní buggy, takže se jedná o ideální 

če od firmy Zbrojovk
, který je jinak používán pro zadní odpružení motocyklu 

 vinutou pružinou, jeho maximální doporučené statické zatížení je 80 kp 

02 / 145/70-8 [22] 

 

. Pneumatiky jsou voleny 
ka 145 mm, profilové číslo 70

tskou terénní buggy, takže se jedná o ideální 

ka Březnice a.s. Proto 
í motocyklu ČZ 485. Tlumi
čené statické zatížení je 80 kp 

45

. Pneumatiky jsou voleny 
číslo 70 %, průměr 

tskou terénní buggy, takže se jedná o ideální 

řeznice a.s. Proto 
ČZ 485. Tlumič je 

ené statické zatížení je 80 kp 

45 

. Pneumatiky jsou voleny 
ů ěr 

tskou terénní buggy, takže se jedná o ideální 

eznice a.s. Proto 
č je 

ené statické zatížení je 80 kp 
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8.5 ŘÍZENÍ  
Je voleno hřebenové řízení, konkrétně 11” Mini Sand Rail Rack & Pinion Steering Unit 
od firmy The Desertkarts. Toto řízení je přímo určeno pro malá terénní vozidla a je dostupné 
za 97 $ (1 973 Kč). Vzdálenost mezi jedním a druhým okem je 11” (27,94 cm), převod řízení 
je 1,5 otáčky volantu při jeho otočení z mezní polohy na jedné straně do mezní polohy 
na druhé straně, při tomto 1,5 otočení volantu je délka chodu hřebene řízení 4” (101,6 mm). 
[24] 

 

 
8.6 PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ 
Pro převod a přenos točivého momentu byla vybrána převodovka s plynulou změnou 
převodového stupně Comet 94 Duster Clutch Series. Jde o poměrně robustní model, který je 
určen nejen pro vozidla typu buggy, ale také průmyslová, zahradní a užitková vozidla 
menších výkonů a také pro sněžné skútry. Maximální přenositelný výkon je 40 HP (29,4 kW). 
Průměr hnací řemenice je 17,78 mm, šířka klínového řemenu je 30 mm. [25] 

 

 

Obr. 8-7 Hřebenové řízení 11” [24] 

Obr. 8-8 Comet 94 Duster Clutch Series [25] 
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9 KONSTRUKCE RÁMU  
Při tvorbě 3D modelu vozu probíhala konstrukce rámu současně s konstrukcí zavěšení kol 
a všech ostatních částí, nicméně na následujících stránkách je tato problematika rozdělena 
do jednotlivých kapitol, aby bylo možné každou důležitou část podrobně popsat.  

Rám je tvořen trubkami o rozměrech 30 x 1,5 a 20 x 1,5 mm. Původně byly použity trubky 
o tloušťce 2 mm, ale celé vozidlo pak bylo poměrně těžké. Proto došlo k odlehčení použitím 
tenčích trubek. Rám je i s těmito trubkami dostatečně pevný. Základní struktura rámu vychází 
z pravidel RB 125 a 250, respektive z řádu Mezinárodní automobilové federace (FIA) 
z článku J. Je tvořena dvěma bočními oblouky (TR 30 x 1,5 mm), dvěma příčnými vzpěrami a 
dvěma zadními vzpěrami (vše TR 20 x 1,5 mm). Ostatní trubky mají rovněž rozměr 20 x 1,5 
mm. Použitý materiál je ocel ČSN 11 523.0 (ČSN EN 1.0553) s následujícími vlastnostmi: 
Rm = 490 MPa, Re = 355 MPa. [26] 

Jako první byl vytvořen kokpit pro řidiče. Rozměr podlahy byl určen rozměrem sady 
akumulátorů, které jsou umístěny naležato přímo na podlaze, aby bylo těžiště vozu co nejníže. 
Dále bylo nutné zjistit výšku dítěte ve věku 6-11 let. K tomuto účelu posloužily růstové grafy 
na internetových stránkách Státního zdravotního ústavu [27]. Z těchto grafů vyplývá, že výška 
řidiče se pohybuje v rozmezí 115–155 cm a hmotnost v rozmezí 20–40 kg. Údaje odpovídají 
dívkám i chlapcům. Pro zjištění proporcí lidského těla byly využity učební materiály Katedry 
oděvnictví Technické univerzity v Liberci [28]. Podle proporcí byly určeny rozměry sedadla 
a vzdálenost pedálů i volantu.  

S ohledem na danou základní strukturu, velikost podlahy, velikost sedadla, vzdálenost 
ovládacích prvků a také možnost měnit polohu sedadla, byl vytvořen kokpit. 

V další části práce byl zkonstruován prostor pro umístění elektromotoru a převodovky. Poté 
byla vytvořena zadní tuhá náprava. V poslední části konstrukční práce vznikla přední část 
vozu a zavěšení kol. 

Při tvorbě CAD modelu byly nejprve vytvořeny střednice trubek, následně byl v nástroji 
Framework vybrán konkrétní rozměr trubky a postupným vybíráním střednic trubky vznikaly. 

 
 Obr. 9-1 Důležité rozměry rámu 
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10   PEVNOSTNÍ ZKOUŠKY RÁMU  
Pevnostní analýzy byly provedeny v MKP software Ansys. Do tohoto programu lze 
importovat 3D modely z CAD programů a zde na nich provádět potřebné analýzy. Takovýto 
naiportovaný model má určitý objem a při výpočtu je celý tento objem uvažován. Což značně 
zvyšuje dobu potřebnou pro výpočet a nároky na hardware počítače. V případě trubkového 
rámu však existuje způsob, jak provést výpočet poměrně přesně a zároveň se vyhnout 
dlouhému výpočtovému času a vysokým požadavkům na výkon počítače. Z CAD modelu se 
do programu Ansys naimportuje pouze střednicový model rámu a zde se potom tento model 
vysíťuje pomocí prvků Beam189. Což je prvek, který je právě pro takové případy určen. Dále 
je nutné nastavit kontakt mezi rámem a zátěžným trnem. Ostatní kroky výpočtu jsou pak 
provedeny obvyklými způsoby. Prvky použité v modelu jsou následující: 

• Beam189 

Jde o kvadratický 3uzlový prvek (element). V základním nastavení je v každém uzlu 6 stupňů 
volnosti, které zahrnují posuvy v osách x, y, z a rotace okolo těchto os. Každý z uzlů může 
být doplněn sedmým stupněm volnosti, kterým je krut. Prvek je vhodný pro vysíťování 
štíhlých i mírně širších prutů. Pomocí tohoto prvku jsou určeny průřezové charakteristiky 
zadáním rozměrů daného průřezu. Všechny trubky rámu jsou vysíťovány tímto prvkem. [29] 

 

• Solid185 

Prvek je určen pro 3D síťování objemových struktur. Je definován 8 uzly, které mají 3 stupně 
volnosti v každém z nich (posuvy ve směru x, y a z). Prvek je použit pro vysíťování zátěžného 
trnu. [29] 

 

 

 

 

 

  

Obr. 10-1 Prvek typu Beam189 [29] 

Obr. 10-2 Prvek typu Solid185 [29] 
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• Targe170 

Prvek se používá k určení 3D cílové plochy u kontaktní dvojice a to ve spojení s následujícími 
elementy: Conta173, Conta174, Conta175, Conta176 a Conta177. Kontaktní elementy můžou 
být objemové, skořepinové nebo čárové a tvoří kontaktní dvojici s Targe170. Je možno zavést 
jakýkoliv posuvný rotační, tepelný, elektrický nebo magnetický potenciál na element typu 
Targe170. Je tedy vhodný pro aplikaci síly. Prvek je v kontaktní dvojici přiřazen k zátěžnému 
trnu. [29] 

 

• Conta175 

Tento prvek se používá u kontaktních dvojic k určení kontaktu nebo skluzu mezi dvěma 
povrchy, uzlem a povrchem anebo čárou a povrchem. Prvek je použitelný pro 2D i 3D 
prostředí. Umisťuje se na plochy těles, trubky nebo skořepinové prvky. V tomto případě je 
umístěn na rám. Kontakt nastane při průniku cílové plochy s kontaktním prvkem. Lze nastavit 
tření. [29] 

 

 

 

  

Obr. 10-3 Prvek typu Targe170 [29] 

Obr. 10-4 Prvek typu Conta175 [29] 
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10.1   VÝPOČTOVÝ MODEL 
10.1.1   IMPORT GEOMETRIE 

V tomto kroku byl naimportován střednicový model rámu. Zde je výhodné, že byl 3D model 
vytvořen pomocí střednic. V CAD programu pak postačilo odmazat trubky a další součásti 
rámu a ponechat pouze střednice. Ty musely být zkontrolovány a upraveny tak, aby se 
protínaly a navazovaly na sebe. Soubor byl pak uložen do formátu IGES (*.igs) a otevřen 
v programu Ansys pomocí File/Import/IGES...  

 

10.1.2   PŘÍPRAVA K  ŘEŠENÍ - PREPROCESSOR 

Zde je důležité model připravit pro výpočet. Jednotlivé operace jsou provedeny pomocí 
Main Menu/Preprocessor. V některých místech střednicového modelu se nacházely body, 
které byly od sebe vzdáleny v řádech tisícin milimetru a bylo nutné je sloučit pomocí 
Numbering Ctrls/Merge Items. Stejně tak některé čáry se rozdělily na zbytečně malé úseky 
a bylo zapotřebí je sloučit pomocí Modeling/Operate/Booleans/Add/Lines.  

Pomocí Modeling/Create/Keypoints/In Active CS bylo vytvořeno 8 klíčových bodů, které 
představují rohy zátěžného trnu. Z těchto bodů byl vytvořen objem pomocí Modeling/ 
Create/Volumes/Arbitrary/Through KPs. Pro správnou funkci kontaktu musí spodní plocha 
trnu ležet na střednicích trubek rámu, resp. na uzlech. 

V záložce Element/ Add/Edit/Delete byly vybrány prvky Beam189 a Solid185. Prvky 
Targe170 a Conta175 není nutné volit, program je navolí sám při vytváření kontaktu.  

V Material Props/Material Models/Structural/Linear/Elastic/Isotropic byly nadefinovány 
materiálové vlastnosti oceli. Pro materiál rámu byl zadán modul pružnosti 2,1·105 MPa 
(2.1E+005) a Poissonovo číslo 0,3 (0.3). Pro materiál trnu pak 2.1E+010 a 0.3. Trn je tedy 
oproti rámu velmi tuhý, aby se při zatížení nedeformoval. 

Dále byly v Sections/Beam/Common Sections nastaveny velikosti průřezů trubek. 

Pomocí Meshing/Mesh Tool byl model vysíťován. Pro rám jsou použity prvky Beam189 a 
materiál č. 1, pro trn prvky Solid185 a materiál č. 2. V Element Attributes/Global/Set je 
nastaven typ prvku, číslo materiálu a průřez trubek. V Size Controls/Global/Set je nastavena 
velikost prvku. Pro zátěžný trn je velikost 50 mm, pro rám byly nejprve použity prvky 
o velikosti 5 mm a poté byla v místech největších napětí a deformací zjemněna síť použitím 
prvků velikosti 1 mm. Trn má mapovanou síť.  

Kontakt mezi trnem a rámem byl vytvořen v Modeling/Create/Contact Pair. Při volbě 
kontaktní dvojice je jako Target Surface vybrán zátěžný trn (spodní plocha), přičemž je 
nastaveno: Target Surface: Areas a Target type: Flexible. Jako Contact Surface jsou vybrány 
střednice rámu. A to všechny, které přicházejí do styku s trnem. Je nastaveno: Contact 
Surface: Lines, Contact Element Type: Node-to-Surface. V dalším kroku je 
v Optional settings/Initial Adjustment/ Automatic contact adjustment vybrána možnost Close 
gap. Dokončení kontaktu už je pak jednoduše provedeno stisknutím Create a Finish. Program 
sám přiřadil oběma částem kontaktní dvojice vhodný typ prvku (Targe170 a Conta175). 
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V Loads/Define Loads/Apply/Structural/Displacement/On Areas, On Keypoints, On Nodes 
byly zavedeny vazby. Zátěžnému trnu je zamezen posuv v osách např. x a z (zkouška 
hlavního oblouku). Rám má v místech uchycení zadní nápravy zamezen posuv ve všech 
osách. V místech uchycení přední nápravy a tlumiče je zamezeno posuvu v ose y (hlavní 
oblouk). Při dalších dvou zkouškách jsou v místě uchycení přední nápravy přidány vazby 
zamezující posuvu v ose x. 

Ve stejné záložce jako vazby lze zavést i síly (.../ Force/Moment /On Keypoints). Hodnota síly 
byla rozdělena na 6 dílů a aplikována do 6 míst na zátěžném trnu a to tak, aby bylo zatížení 
rovnoměrné.  

 

10.1.3   ŘEŠENÍ A NAČTENÍ VÝSLEDKŮ 

Řešení je provedeno volbou Solution/Solve/Current LS. Načtení výsledků potom pomocí 
General Postproc/Read Results/First Set. Vykreslení výsledků je provedeno pomocí General 
Postproc/Plot Results/Contour Plot/Nodal Solution. Pro redukované napětí je vykresleno von 
Mises stress a pro průhyb Displacement vector sum.  

Pro zobrazení výsledků nebo také prvků, kterými je vysíťován rám, je nutné v PlotCtrls/ 
Style/Size and Shape zatrhnout možnost Display of element. Pro zobrazení všech sil a vazeb je 
zapotřebí v PlotCtrls/Symbols vybrat All Applied BCs a zaškrtnout Force symbol common 
scale. Před vykreslením výsledků je potřeba vybrat pouze prvky rámu, aby se vykreslené 
průhyby a napětí nevztahovaly k zátežnému trnu a také aby zátežný trn nezakrýval rám. Toto 
lze provést přes Select/Entities/Elements – Attached to Lines. Zobrazení výsledků tak, aby 
byla na rámu vyznačena pouze napětí pomocí barev a nikoliv jednotlivé prvky sítě, je 
provedeno přes PlotCtrls/Best Quality Image. Stejného efektu lze dosáhnout pomocí 
PlotCtrls/Style/Edge Options/Element outline style a výběrem None. Export do souboru 
obrázku je pak proveden přes PlotCtrls/Redirect Plots/To JPEG File. 

 
 
  

Obr. 10-5 Vysíťovaný model s vazbami a silami 
(zkouška hlavního oblouku) 
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10.2   VÝSLEDKY ZKOUŠEK  
10.2.1   ZKOUŠKA HLAVNÍHO OBLOUKU  

Hmotnost vozu je 150 kg, dle vztahu (6.1) je tedy velikost zatěžující síly 6 750 N. Zátěžný trn 
má rozměr 780 x 270 x 40 mm. Průběh redukovaného napětí (von Mises) je znázorněn 
na následujícím obrázku. Nejvyšší hodnoty se vyskytují v oblastech zadních ohybů bočních 
trubek. Tato místa jsou na obrázku vyznačena. Velikost redukovaného napětí je zde 
103,229 MPa. Není tedy překročena mez kluzu ani mez pevnosti.  

 

Největší deformace se vyskytuje v horních částech bočních oblouků. Hodnota průhybu je 
0,67 mm. Což je velmi nízká hodnota a nedošlo by tedy k ohrožení hlavy řidiče ani 
k překročení povolené hodnoty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10-6 Průběh redukovaného napětí 

Obr. 10-7 Deformace rámu 
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10.2.2   ZKOUŠKA S  BOČNÍM ZATÍŽENÍM 

Velikost zatěžující síly je 5 250 N. Trn má rozměr 400 x 200 x 40 mm a jeho střed je vy výšce 
500 mm od podlahy. Průběh redukovaného napětí je znázorněn na obrázku a místo 
s maximální hodnotou je vyznačeno kroužkem. Tato hodnota je 241,623 MPa. Není tedy 
překročena mez kluzu ani mez pevnosti a nedojde k roztržení rámu nebo plastické deformaci.  

 

Největší deformace se vyskytuje v místech zatížení trnem, tedy na levém boku rámu a také 
na pravém boku rámu. Nejvyšší hodnota deformace je právě na pravém boku rámu. Dosahuje 
hodnoty 2,79 mm. Jde tedy o poměrně nízkou hodnotu průhybu, která nepřekračuje 
povolenou mez ani neohrožuje řidiče. 

 

 

Obr. 10-8 Průběh redukovaného napětí 

Obr. 10-9 Deformace rámu 
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10.2.3   ZKOUŠKA PŘEDNÍHO OBLOUKU  

Velikost zatěžující síly je 5 250 N. Trn má rozměr 400 x 200 x40 mm. Je umístěn na levý 
přední oblouk a je natočen dle předpisů zkoušky. Nejvyšší redukované napětí se vyskytuje 
v oblasti, kde působí zátěžný trn. Maximální hodnota tohoto napětí je 334,431 MPa. Není 
tedy překročena mez kluzu ani mez pevnosti. Nicméně jde o nejrizikovější část rámu. 

 

S ohledem na skutečnost, že je při této zkoušce dosaženo vysokého redukovaného napětí, lze 
očekávat i velkou hodnotu deformace. Tomu jsou přizpůsobeny i požadavky homologační 
zkoušky, které povolují dvojnásobnou deformaci oproti předchozím zkouškám. Zde je 
velikost deformace 8,98 mm a dochází k ní poblíž místa působení zátěže. Povolena mez není 
překročena.  

 

 

Obr. 10-10 Průběh redukovaného napětí 

Obr. 10-11 Deformace rámu 
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11   KONSTRUKCE NÁPRAV  
11.1   PŘEDNÍ NÁPRAVA  
Náprava využívá lichoběžníkového zavěšení kol, které se pro tento typ vozidla používá 
ve většině případů. Ramena jsou vytvořena z trubek o rozměrech 16 x 2 mm. Na spodním 
rameni se nachází uchycení tlumiče. Pouzdra pro uchycení ramen nápravy k rámu mají 
rozměr 20 x 3 mm, V těchto pouzdrech jsou umístěna jehlová ložiska, která jsou v modelu 
zobrazena pouze koncepčně. Rám je opatřen přivařenými oky, ke kterým jsou ramena 
nápravy připevněna pomocí šroubů s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem (tzv. imbus) 
o rozměru M12 x 53 mm. Těhlice je k ramenům připevněna pomocí kloubových hlavic M10 
a M12. Náboj kola je umístěn ve dvouřadém kuličkovém ložisku. Obě kola jsou vybavena 
kotoučovými brzdami a zatáčení je realizováno hřebenovým řízením.  

 

11.2   ZADNÍ NÁPRAVA  
Zadní tuhá náprava je tvořena trubkami o rozměru 20 x 2 mm. Náprava je uchycena pomocí 
pouzder, ve kterých jsou vložena jehlová ložiska. Spoj je zajištěn šroubem o průměru 16 mm. 
Osa zadních kol je uložena v kuličkových ložiskách. Na ose je připevněn brzdový kotouč 
a také řetězové kolo.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11-1 Detail přední nápravy 

Obr. 11-2 Detail zadní nápravy 
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Obr. 12-1 Model zavěšení levého kola 

12   KINEMATIKA VOZIDLA  
Kinematika zavěšení předních kol vozidla byla analyzována v tzv. multibody software MSC 
Adams/View. Kinematika zavěšení zadních kol analyzována nebyla, jelikož jde o tuhou 
nápravu. Při jejím propružení se nemění geometrické parametry. Nejprve byla řešena 
kinematika zavěšení předních kol, dále klopení a klonění karoserie, nakonec ověření 
Ackermannovy teorie řízení. 

 

12.1   KINEMATIKA ZAV ĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL  
V programu Adams byl vytvořen model zavěšení levého kola. K řešení postačí model pouze 
jednoho kola, jelikož druhá strana je jen zrcadlově převrácená. 

Ve 3D modelu (program Creo) byly odměřeny souřadnice důležitých bodů levého zavěšení. 
Z těchto souřadnic byly poté v programu Adams vytvořeny body (Point), jejichž spojením 
pomocí prvků Link vznikl simulační model. Horní a spodní rameno je zavazbeno k pracovní 
rovině (resp. k rámu) pomocí rotačních vazeb (Revolute), těhlice a tyč řízení je zavazbena 
pomocí sférických vazeb (Spherical). Souřadný systém byl umístěn tak, aby mohl být model 
snadno a přehledně vytvořen. Ze 3D modelu byl také odměřen minimální a maximální zdvih 
tlumiče, resp. posuvy bodu 1 ve svislé ose, což je údaj, který posloužil pro definování pohybu 
zavěšení při propružení. Dále byly v důležitých místech vytvořeny tzv. Markery, které 
poslouží pro definování pohybu a umístění měřicích senzorů. Naměřené hodnoty byly zpětně 
ověřeny ve 3D modelu a došlo také k změně polohy čepu řízení na těhlici (bod 10) a uchycení 
tyče řízení ke hřebenu (bod 11). Díky tomu se mírně zlepšily některé geometrické parametry. 

Všechny důležité body jsou zobrazeny na obrázku a jejich souřadnice jsou uvedeny 
v následující tabulce.  
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Tab. 12-1 Souřadnice bodů tvořících přední nápravu 

č. bodu popis bodu X [mm] Y [mm] Z [mm] 
1 střed kola -1,18 -40,86 392,32 
2 uložení náboje kola v těhlici -1,18 -43,17 311,20 
3 horní čep těhlice 1,8 133,8 275,62 
4 spodní čep těhlice -1,8 -76,20 310,80 
5 uchycení horního ramena -100 210 0 
6 uchycení horního ramena 100 210 0 
7 uchycení spodního ramena -100 0 0 
8 uchycení spodního ramena 100 0 0 
9 uchycení páky řízení 1,1 85,59 286,54 
10 čep řízení -80 94,4 302 
11 uchycení tyče řízení -80,19 176 -53,30 

 
 

12.1.1   POHYB NÁPRAVY  

V bodě 1 byl vytvořen Marker, který je spojen se zavěšením a při propružení se s ním 
pohybuje (Add to Part), a také Marker, který zůstává v původním místě (Add to Ground), 
a vůči kterému je definován pohyb. Pohyblivý Marker má proti statickému zdvih ve svislé ose 
(Y) od -35,97 do 153,98 mm (vůči souřadnému systému -76,83 až 113,12 mm). Pohyb je pak 
definován pomocí Point Motion funkcí -35.97 + time. Při simulaci je konečný čas nastaven 
na hodnotu 189.95, což je velikost rozdílu mezi maximálním a minimálním zdvihem. Měřené 
parametry jsou pak zobrazeny v závislosti na zdvihu. 

 

12.1.2   MĚŘICÍ SENZORY 

Zdvih 
- Měří pohyb středu kola vůči souřadnému systému ve směru osy Y. 
- Snímač umístěn na střed kola (bod 1). 
- typ snímače: point-to-point 

Sbíhavost 
- Měří umístění středu kola vůči souřadnému systému okolo osy Y. 
- Snímač umístěn na střed kola (bod 1). 
- typ snímače: orientation 
- charakteristika: Body 3-2-1 
- komponenta: Second rotation  

Odklon kola 
- Měří umístění středu kola vůči souřadnému systému okolo osy X. 
- Snímač umístěn na střed kola (bod 1). 
- typ snímače: orientation 
- charakteristika: Body 3-2-1 
- komponenta: Third rotation   
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Obr. 12-2 Graf závislosti sbíhavosti na zdvihu kola 

Příklon rejdové osy 
- Měří umístění rejdové osy, která je orientována od dolního čepu k hornímu, vůči 

souřadnému systému okolo osy X. 
- Snímač umístěn na dolní čep (bod 4). 
- typ snímače: orientation 
- charakteristika: Body 3-2-1 
- komponenta: Third rotation 

Rozchod přední nápravy 
- Měří pohyb středu kola vůči souřadnému systému ve směru osy Z. 
- Snímač umístěn na střed kola (bod 1). 
- typ snímače: point-to-point 

 

12.1.3   VÝSLEDKY SIMULACE  

SBÍHAVOST  

V ideálním případě má vozidlo mírnou sbíhavost, aby docházelo k paralelnímu odvalování 
kol a vymezení vůli, tato hodnota by se neměla zásadně měnit. Při velkých změnách 
sbíhavosti dochází ke změnám vlastností vozidla a to se pak mění z přetáčivého na nedotáčivé 
a naopak.  

Sbíhavost je nejvíce ovlivněna polohou bodu uchycení tyče řízení ke hřebenu řízení (bod 11) 
a  k čepu řízení na těhlici (bod 10).  Poloha těchto bodů byla během simulací upravena, aby 
došlo k alespoň mírnému zlepšení vlastností vozidla. Konkrétně byla prodloužena páka řízení 
na těhlici a bod uchycení tyče řízení ke hřebenu byl posunut níže v záporném směru osy Y. 

Pro vodorovnou osu grafu byla nastavena minimální mez -76,83 mm a maximální 113,12 
mm. Což je nejnižší (maximální roztažení tlumiče) a nejvyšší poloha středu kola (maximální 
stlačení tlumiče) (bod 1) vůči souřadnému systému.   
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ODKLON KOLA  

Úhel odklonu kola se pohybuje během celého rozsahu zdvihu v záporných hodnotách. Kolo je 
tedy neustále přikloněno k rámu. Tento záporný odklon není vhodný pro vozidla, která jsou 
provozována na silnicích, jelikož mají silnice obvykle mírně klenutý tvar. Navrhované 
vozidlo bude však provozováno většinou na nezpevněných vozovkách, a proto zde není 
zapotřebí tuto skutečnost uvažovat. Lze naopak říci, že záporný odklon je v tomto případě 
výhodný, jelikož zlepšuje vedení kola pří průjezdu zatáčkou. Odklon kola lze regulovat 
délkou ramen nápravy, jejich uchycením k rámu, tvarem těhlice a řídicí tyčí. V tomto případě 
došlo ke snížení změn odklonu díky prodloužení páky řízení na těhlici (bod 10). 

 
 
 
PŘÍKLON REJDOVÉ OSY  

Příklon rejdové osy se mění společně s odklonem kola. Lze jej regulovat délkou ramen. 

 

 

  

Obr. 12-3 Graf závislosti odklonu kola na zdvihu 

Obr. 12-4 Graf závislosti příklonu rejdové osy na zdvihu 
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ROZCHOD PŘEDNÍ NÁPRAVY  

Rozchod přední nápravy byl odměřován pouze na jednom kole, při měření obou kol by tedy 
průběh byl stejný, ale výsledné hodnoty dvojnásobné. Rozchod kol se nejméně mění ve chvíli, 
kdy jsou ramena nápravy rovnoběžná s vozovkou. Naopak nejvíce se mění okolo oblasti 
maximálního a minimálního zdvihu kola.  

 

 

POLOMĚR REJDU 

Poloměr rejdu 8,74 mm a jde o kladný poloměr rejdu. Při takovém poloměru rejdu jsou kola 
navracena do přímého směru díky vratnému momentu. Nicméně se zvyšující se hodnotou 
poloměru rejdu se zvyšuje i citlivost nápravy na podélné síly. Nevýhodou je rovněž nutnost 
korigovat volantem směr vozidla při rozdílných brzdných silách. Což je situace, která může 
nastat při selhání jednoho z okruhů brzd (u diagonálního zapojení) anebo při brzdění, kdy jsou 
kola na různém povrchu.  

Velikost poloměru rejdu lze regulovat délkou ramen, resp. příklonem rejdové osy. 

 

ZÁKLON REJDOVÉ OSY , ZÁVLEK  

Záklon rejdové osy a závlek napomáhají navracení kol do přímého směru a kola tak 
stabilizují. Tohoto lze dosáhnout buď posunutím rejdové osy směrem dopředu anebo 
nahnutím rejdové osy směrem vzad. V případě tohoto vozidla je použito nahnutí rejdové osy 
vzad. Dle literatury [14] by se měl záklon pohybovat v rozmezí 1 až 3° pro vozidla s pohonem 
zadních kol. Zde je hodnota záklonu 1°. Bylo jí dosaženo posunutím horního čepu těhlice 
(bod 3) vzad a dolního čepu těhlice (bod 4) vpřed. Závlek má potom velikost 3,6 mm. 

 

  

Obr. 12-5 Graf závislosti rozchodu kol na zdvihu 
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12.2   KLOPENÍ KAROSERIE  
Určení středů klopení bylo provedeno graficky v programu Creo v prostředí pro zpracování 
výkresů. Pro přední nápravu je střed klopení kola PP určen průsečíkem dvou přímek, kdy 
jedna z nich je rovnoběžná s horním a druhá s dolním ramenem lichoběžníkového zavěšení. 
Přímka prochází středem čepu na těhlici. Jelikož jsou ramena rovnoběžná, jsou i přímky 
rovnoběžné a protínají se v nekonečnu. Střed klopení kola PP tedy leží v nekonečnu. 
Spojením tohoto bodu a bodu dotyku kola s vozovkou vznikne další přímka. Ta je rovnoběžná 
s prvními dvěma přímkami díky skutečnosti, že se bod PP nachází v nekonečnu. V místě 
průsečíku této přímky a středové roviny souměrnosti vozidla leží střed klopení karoserie 
pro přední nápravu SP. Jeho vzdálenost od vozovky je 116,1 mm.  

 
 
V případě zadní nápravy je vedena přímka osou otáčení nápravy při propružení. Další přímka 
prochází body dotyku pneumatiky s vozovkou. Přímky jsou spolu rovnoběžné, a proto leží 
střed klopení zadního kola PZ v nekonečnu. Střed klopení karoserie pro zadní nápravu leží 
na průsečíku přímky spojující body dotyku kol s vozovkou a středovou osou (resp. rovinou) 
vozidla. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12-6 Poloha středu klopení kola a karoserie pro 
přední nápravu 

Obr. 12-7 Poloha středu klopení kola a karoserie 
pro zadní nápravu 
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Spojením bodů SP a SZ vznikne osa klopení karoserie. Jestliže uvažujeme tuhou karoserii, tak 
se vozidlo při průjezdu zatáčkou naklápí kolem této osy. Svislá vzdálenost těžiště odpružené 
části vozidla (karoserie) od osy klopení udává velikost ramene, na kterém odstředivá síla 
naklápí karoserii. Jde o tzv. klopný moment. Náprava působí proti klopnému momentu tzv. 
vratným momentem. Cílem je, aby se karoserie příliš nenaklápěla při průjezdu zatáčkou. 
Nicméně není vhodné naklápění vozidla zcela eliminovat, protože pak řidič dostatečně 
nevnímá odstředivou sílu při průjezdu zatáčkou, což může být nebezpečné.  

Osa klopení karoserie a poloha těžiště je znázorněna na Obr. 12-8. Je zde znázorněno těžiště 
celého vozu, zatímco klopný moment působí v těžišti karoserie. To je však velmi blízko a pro 
tento případ, kdy neurčujeme přesnou hodnotu klopného momentu, dostačující. Těžiště je od 
osy klopení vzdáleno 295,4 mm, což je poměrně vysoká hodnota. Bude tedy docházet 
k výraznému naklápění karoserie při průjezdu zatáčkami. Problém by bylo možné vyřešit 
změnou polohy středů klopení, k čemuž by bylo nutné upravit geometrii náprav anebo použít 
jiný typ nápravy (především vzadu). 

 

12.3   KLONĚNÍ KAROSERIE  
Okamžitý střed klonění předního kola OP leží v rovině, která je rovnoběžná s podélnou 
rovinou symetrie vozidla a prochází bodem dotyku pneumatiky s vozovkou. Přesná poloha 
tohoto bodu je dána průsečíkem přímek vedených přes horní a spodní čep těhlice ve směru os 
ramen nápravy. Jelikož jsou tyto osy rovnoběžné s vozovkou a mezi sebou, leží bod OP 
v nekonečnu. Přední kola se tedy nenaklánějí okolo žádného bodu, ale pohybují se jen nahoru 
a dolů ve svislém směru. Okamžitý střed klonění zadní tuhé nápravy OZ leží v ose uchycení 
nápravy k rámu. Střed klonění karoserie vznikne průnikem dvou přímek, kdy první z nich je 
propojením bodu OZ a bodu dotyku zadních kol s vozovkou a druhá z nich je propojením 
bodu OP a bodu dotyku předních kol s vozovkou. Vzhledem ke skutečnosti, že se bod OP 
nachází v nekonečnu, leží střed klonění karoserie O na vozovce v místě dotyku zadních kol 
s vozovkou.  

 
 
  

Obr. 12-8 Středy klonění náprav a karoserie, osa klopení karoserie 
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Poloha středu klonění karoserie není ideální. Svislá vzdálenost tohoto bodu a těžiště (353,5 
mm) je ramenem, na kterém působí setrvačná síla při akceleraci a deceleraci vozidla. Tato 
síla bude způsobovat předklánění a zaklánění vozu při brzdění a rozjezdu. Aby k tomuto 
efektu nedocházelo, musel by střed klonění karoserie ležet ve výšce těžiště. Toho lze docílit 
lepším nastavením geometrie zavěšení a použitím lepšího typu zavěšení vzadu.  

Zde se vyskytují dva důležité pojmy a to anti-dive a anti-squat. Pojmy udávají míru 
předklánění a zaklánění vozu při brzdění a rozjezdu, resp. míru eliminace tohoto negativního 
efektu. Jestliže je anti-dive 0%, pak je předklánění karoserie zachycováno pouze odpružením 
a dochází k maximálnímu předklonění. Při anti-dive 100% přenáší zatížení jen ramena 
zavěšení a nedochází vůbec k předklánění. Zde je velikost anti-dive velmi nízká. Obdobná 
situace je u anti-squat. [30] 

 

 

12.4   ŘÍZENÍ – ACKERMANNOVA TEORIE  
Při průjezdu zatáčkou je nutné, aby se kola odvalovala a nesmýkala. Musí tedy plnit 
Ackermannovu teorii. Střed otáčení vozidla musí ležet na prodloužené ose zadní nápravy. 
Kola jsou uvažována jako bočně nepoddajná. Pro výpočet ideálního natočení vnitřního kola 
při průjezdu zatáčkou byl použit program Mathcad, pro určení skutečného natočení vnitřního 
kola byl sestaven další model v programu Adams. Výsledky byly naimportovány do MS 
Excel a srovnány v grafu na konci kapitoly. 

Vzhledem ke skutečnosti, že v tomto případě jde o malé vozidlo s nízkou konstrukční 
rychlostí, není splnění Ackermannovy teorie natolik důležité jako u větších vozidel, nicméně i 
přesto byla tato teorie zohledněna, jelikož se jedná o jednu z nejdůležitějších vlastností 
podvozků vozidel.  
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12.4.1   URČENÍ SKUTEČNÉHO NATOČENÍ VNITŘNÍHO KOLA  

Konstrukce byla provedena stejným způsobem jako v předchozí podkapitole. Ve 3D modelu 
byly odměřeny souřadnice důležitých bodů. V programu Adams byly poté vytvořeny body 
(Point), propojeny prvky Link, z čehož vznikl simulační model. Vazby jsou typu Spherical. 
V tomto případě je v modelu zahrnuto zavěšení levého i pravého kola, ale nejsou zde ramena 
nápravy. Je zde pouze těhlice, tyče řízení a hřeben řízení. Poloha těhlic vůči hřebenu řízení 
odpovídá stejnému zdvihu tlumiče jako v předchozím modelu. Tedy situaci, kdy vozidlo stojí 
na vozovce a je zatíženo vlastní a řidičovou hmotností. Stejně jako u předchozího modelu, 
i zde došlo k drobným úpravám. Páky řízení musely být vyhnuty směrem ven od středu 
vozidla, aby při zatáčení docházelo k většímu natočení vnitřního kola oproti vnějšímu. U bodů 
3 a 6 tedy došlo ke zvýšení hodnoty z-ové souřadnice. Tyto změny byly zpětně aplikovány 
na předchozí model a výsledky. 

 
 

Tab. 12-2 Souřadnice bodů modelu 

č. bodu popis bodu X [mm] Y [mm] Z [mm] 
1 spodní čep těhlice – L -1,8 0 503,8 
2 horní čep těhlice – L 1,8 210 468,62 
3 čep řízení na těhlici – L -80 170,6 495 
4 spodní čep těhlice – P -1,8 0 -503,8 
5 horní čep těhlice – P 1,8 210 -468,62 
6 čep řízení na těhlici – P -80 170,6 -495 
7 uložení náboje kola v těhlici – L  -1,18 33,03 504,2 
8 uložení náboje kola v těhlici – P -1,18 33,03 -504,2 
9 střed kola – L -1,18 35,34 585,32 
10 střed kola – P -1,18 35,34 -585,32 
11 uchycení páky řízení – L 1,1 161,79 479,54 
12 uchycení páky řízení – P 1,1 161,79 -479,54 
13 uchyc. tyče řízení ke hřebenu – L -80,19 252,2 139,7 
14 uchyc. tyče řízení ke hřebenu – P -80,19 252,2 -139,7 

Obr. 12-9 Model řízení předních kol 
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POHYB MODELU  

Rozpohybování modelu bylo provedeno obdobně jako v předchozím případě. V bodě 13 byly 
vytvořeny dva Markery. První Marker zůstává na původním místě (Add to Ground), druhý je 
připojen k hřebenu řízení (Add to Part). Pomocí nástroje Point Motion je s použitím těchto 
dvou Markerů definován posuv v záporném směru osy Z. Zadaná funkce je 0–time. Dle 
výrobce je chod hřebene řízení při natočení z polohy rovně do maximálního zatočení 2” (50,8 
mm). Při simulaci je proto konečný čas (End Time) nastaven na hodnotu 50.8. 

 

MĚŘICÍ SENZORY 

Natočení levého kola 

- Měří natočení náboje kola vůči souřadnému systému okolo osy Y. 
- Snímač umístěn v bodě uložení náboje kola v těhlici (bod 7) 
- typ snímače: orientation 
- charakteristika: Body 3-2-1 
- komponenta: Second rotation 

Natočení pravého kola 

- Měří natočení náboje kola vůči souřadnému systému okolo osy Y. 
- Snímač umístěn v bodě uložení náboje kola v těhlici (bod 8). 
- typ snímače: orientation 
- charakteristika: Body 3-2-1 
- komponenta: Second rotation 

 

12.4.2   URČENÍ IDEÁLNÍHO NATOČENÍ VNITŘNÍHO KOLA  

Pro výpočet jsou použity vztahy (7.1) a (7.2), kde R je teoretický poloměr zatáčení, L – 
rozvor náprav, β1 – úhel natočení vnějšího kola, β2 – úhel natočení vnitřního kola, t0 – 
vzdálenost os rejdových čepů. Po úpravě platí: 

� = mtg	(��) − ��2  (12.1) 

 

Rovněž platí: 

�! = TU����� p� − ��2m q (12.2) 

Vstupní hodnoty: 

L = 1 589,75 mm; t0 = 959,84 mm 
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Při simulaci v programu Adams bylo zjištěno, že maximální natočení levého (vnějšího) kola 
je 36°. Úhel β1 tedy nabývá hodnot od 1 do 36°. Výpočet v programu Mathcad je naznačen 
na následujícím obrázku. 

 
 

12.4.3   SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ 

 

Obr. 12-11 Graf porovnání ideálního a skutečného natočení kol 

Obr. 12-10 Výpočet úhlu β2 
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13   SHRNUTÍ NEJPODSTATNĚJŠÍCH TECHNICKÝCH DAT  
Zde jsou na závěr práce shrnuta nejdůležitější technická data. Na obrázcích je několik 
celkových pohledů na vozidlo.  

 

Tab. 13-1 Důležitá technická data 

nejvyšší konstrukční rychlost 40 km·h-1 
maximální (jmenovitý) výkon motoru 6,3 kW 
jmenovitý točivý moment motoru 10 Nm 
špičkový výkon motoru 25,13 kW 
špičkový točivý moment motoru 40 Nm 
zaručená doba provozu 20 min 
typ elektromotoru BLDC 
typ akumulátorů Li-ion 
rozvor 1590 mm 
rozchod kol vpředu / vzadu 1 170 / 1 170 mm 
světlá výška 106 mm 
pohotovostní hmotnost 150 kg 
 

 

 

  

Obr. 13-1 Celkový pohled na přední část vozidla 
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Obr. 13-3 Celkový pohled - zadní část 

Obr. 13-2 Celkový pohled - zleva 
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ZÁVĚR 
Cílem práce bylo vytvoření koncepčního návrhu dětského terénního vozidla na elektrický 
pohon. Přičemž největší pozornost byla věnována volbě vhodného typu elektromotoru, 
akumulátoru, konstrukci rámu, jeho pevnostní analýze, konstrukci náprav a prozkoumání 
kinematiky především předního zavěšení kol.  

Po úvodní rešerši současných technických řešení bylo zvoleno, že určitým vzorem práce bude 
vozidlo Havel Beta RSXV, které v závodech Racer Buggy spadá do kategorie RB 160. Tento 
vůz disponuje maximálním výkonem 3,6 kW při 3600 min-1 a maximálním točivým 
momentem 10,3 Nm při 2500 min-1. Je určen pro začínající jezdce od 5 let. Věkové rozmezí 
uživatele navrženého vozidla bylo stanoveno na 6 až 11 let. Nejprve byl zvolen vhodný typ 
elektromotoru a akumulátoru a poté proveden orientační výpočet, dle kterého byly zvoleny 
konkrétní modely. Zvolený elektromotor je typu BLDC o maximálním výkonu 6,3 kW při 
6 000 min-1 a maximálním točivém momentu 19,1 Nm. Jde o poměrně výkonnější pohonnou 
jednotku, oproti motoru ve vozidle Havel, nicméně navržená buggy má o něco vyšší hmotnost 
než Havel, je určena o něco starším dětem a také je navržena pro bezproblémové překonání 
jízdních všech jízdních odporů. Lze tedy říci, že zvolená pohonná jednotka je optimální. 
Původně byla zvažována i méně výkonná verze stejného elektromotoru s maximálním 
výkonem 4,2 kW, ale nakonec bylo nutné zvolit výkonnější verzi, aby bylo možné zaručit, že 
vůz bude schopen překonávat všechny jízdní odpory. Důležitou vlastností elektromotorů je 
možnost jejich krátkodobého přetížení, při kterém například elektromotor navrženého vozu 
disponuje výkonem 25,13 kW při 6 000 min-1 a 40 Nm v celém rozsahu otáček. Jde však o 
velmi vysoký výkon s ohledem na skutečnost, že se jedná o dětské vozidlo, a bylo by vhodné 
jej elektronicky omezit, aby dosahoval například jen 10 kW. Zvýšila by se tím i doba dojezdu 
vozu, jelikož takovéto přetěžování odebírá velké množství energie z akumulátorů. Také by 
bylo možné použít méně robustní součásti převodového ústrojí, což by snížilo hmotnost vozu.  

Původním záměrem při volbě akumulátorů bylo umožnit dobu provozu okolo 30 až 45 minut, 
ale vzhledem k poměrně vysoké hmotnosti vozidla (pohotovostní hmotnost 150 kg) a díky 
tomu použití výkonnější verze elektromotoru, byl tento požadavek přehodnocen na dobu 20 
minut. Poté bylo možné použít akumulátory s kapacitou 60 Ah namísto původně zvažovaných 
90 Ah, což snížilo hmotnost vozu o 16,5 kg a cenu celé sady baterií o 13 305 Kč. Nevýhodu 
krátké doby provozu by bylo možné řešit například takovým způsobem, kdy by byla celá sada 
akumulátorů umístěna v jednom pevném celku, který by bylo možné vysunout do strany a 
vyměnit za druhý celek s nabitými akumulátory. Bylo by sice nutné vlastnit dvě nebo i více 
sad akumulátorů, ale pro využití při závodech je to zajímavé a rychlé řešení. Akumulátory 
jsou na podlaze naskládány tak, aby měly co nejníže položené těžiště a vyžadovaly co 
nejméně prostoru, i přesto však musí být kokpit o něco větší, než vyžaduje prostor pro řidiče a 
to především v podélném směru. Vozidlo tak má poměrně velký rozvor. Také poloha sedačky 
je díky akumulátorům výše, což zvyšuje polohu těžiště vozidla s řidičem. Z hlediska 
ergonomie byl prostor pro řidiče navržen velmi precizně. Velikost sedáku a opěradla sedačky, 
vzdálenost pedálů, umístění volantu i jednotlivé polohy sedačky odpovídají proporcím 
lidského těla přizpůsobeným věku 6-11 let.  

Celkově lze elektrický pohon zhodnotit jako zajímavou alternativu ke spalovacím motorům. 
Především průběh točivého momentu, nižší hmotnost a nulová tvorba emisí při provozu jsou 
velkou výhodou tohoto pohonu. Na druhou stranu nízká kapacita akumulátorů, vysoká 
hmotnost, vysoká cena a ekologická zátěž při jejich likvidaci jsou stále velkým nedostatkem, 
a proto je pro pohon takového malého vozidla výhodnější použít spalovací motor.  
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Rám vozidla byl zkonstruován postupně s konstrukcí celého vozidla. Nejprve byl vytvořen 
prostor pro umístění akumulátorů a pro řidiče, tedy kokpit, dále byl vytvořen prostor 
pro umístění elektromotoru, uchycení zadní nápravy a samotná zadní náprava. V poslední fázi 
byla vytvořena přední část vozidla a zavěšení předních kol. Rám je vytvořen z oceli ČSN 
11 523.0. Jde o běžnou konstrukční ocel s dostatečně vysokou mezí kluzu a pevnosti. 
Původně zamýšlené trubky o tloušťce 2 mm byly nahrazeny trubkami a tloušťce 1,5 mm, aby 
došlo ke snížení hmotnosti rámu. Při pevnostních zkouškách se ukázalo, že i s tímto 
odlehčením je rám dostatečně pevný. K nejmenšímu průhybu a napětí docházelo při zkoušce 
hlavního oblouku, naopak k největšímu napětí docházelo při zkoušce předního oblouku. 
V rámu nebylo nutné přidávat žádné vzpěry, ani jinak upravovat rozmístění trubek. 
Zajímavým řešením by bylo použití oceli vyšší kvality (např. chrommolybdenová nebo 
nerezová), což by umožnilo snížit hmotnost rámu a kompenzovat tak vysokou hmotnost 
akumulátorů. Současně s tím by však vzrostly i náklady na výrobu rámu.  

Při tvorbě výpočetního modelu v programu Ansys byly pro vysíťování trubek použity prvky 
typu Beam189, které umožňují sledovat hodnoty deformací a redukovaných napětí po délce 
prutu. Tyto prvky umožňovaly výrazně zkrátit výpočetní časy a snížit nároky na výkon 
počítače. Výsledky získané použitím těchto prvků však nelze považovat za přesné pro místa 
spojení trubek. V těchto místech by bylo nutné použít objemové prvky typu solid. Nicméně 
vzhledem ke skutečnosti, že je u svarů zaručena stejná nebo vyšší kvalita oproti svařovaným 
trubkám, je možné takovýmto způsobem postupovat a považovat hodnoty deformací a napětí 
rámu za dostatečně přesné. V žádné ze tří zkoušek se navíc hodnota maximální deformace 
nebo napětí nevyskytla v místě svaru. Při homologačních zkouškách se provádějí zvlášť 
zkoušky svarů před celkovou homologační zkouškou.  

Poslední část práce je zaměřena na konstrukci zavěšení kol a jejich kinematickou analýzu. 
Zvolené typy zavěšení jsou vhodné vzhledem k určení vozidla. Přední lichoběžníkové 
zavěšení má poměrně dobré vlastnosti a lze jej mírně doladit, případně vyměnit ramena 
za kratší nebo delší a ovlivňovat tak geometrii vozu. Zadní tuhá náprava nemá úplně ideální 
vlastnosti, ale pro dětské terénní vozidlo je naprosto dostačující. Pro vůz s vyšší konstrukční 
rychlostí by bylo vhodné použít lichoběžníkové zavěšení i pro zadní kola. Polohy středů 
klonění a klopení nejsou zcela ideální, což je však v práci uvedeno. V případě realizace 
vozidla by bylo vhodné se důkladněji zaměřit na jeho podvozek a zlepšit jeho vlastnosti. 
Jelikož v jedné diplomové práci je obtížné provést kompletní konstrukční návrh celého 
vozidla od volby pohonu, přes konstrukci rámu, až po ideální naladění podvozku.  

V kapitole Kinematika vozidla je provedeno i ověření Ackermannovy teorie. Od nulového 
natočení kol až do hodnoty necelých 10° je situace dobrá, při dalším natáčení se však reálný 
průběh natočení mírně vzdaluje od ideálního. I přesto je průběh skutečného natočení vnitřního 
kola dobrý a pro dané vozidlo dostačující. Navíc jde o dětské terénní vozidlo, které je tedy 
provozováno na nezpevněných vozovkách a při malých rychlostech. Proto by nemělo mírné 
smýkání kol při průjezdu prudkých zatáček zásadní vliv na ovladatelnost vozu nebo 
opotřebení pneumatik. Zlepšení průběhu skutečného natočení vnitřního kola je možné 
především vyhnutím páky řízení na těhlici směrem ven od vozu. Zde byly páky vyhnuty 
v maximální možné míře. Další vyhnutí nebylo možné, protože by došlo ke kontaktu páky 
s pneumatikou. Jestliže by bylo nutné upravit konstrukci tak, aby byla zcela splněna 
Ackermannova teorie, musela by se změnit celá konstrukce těhlice, aby vznikl dostatek 
prostoru pro vyhnutí pák řížení. Situaci lze zlepšit i zkrácením těchto pák, to by ale vedlo 
k ještě větším změnám sbíhavosti kol při propružení, což není žádoucí.   
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Diplomová práce splnila všechny body zadání. Některým z nich však nebylo možné věnovat 
dostatečný prostor. Především problematika zavěšení kol nabízí možnost k dalšímu řešení. 
Také zde není kompletně vyřešeno rozvedení elektroinstalace, ovládání elektromotoru 
od akceleračního pedálu, brzdová soustava anebo rozměry řetězových kol. Dle zadání však 
měl být vytvořen pouze koncepční návrh, což je zde splněno.  

Z mého osobního pohledu považuji za přínosné, že jsem si díky této práci komplexně rozšířil 
znalosti související s vývojem vozidel od počátečního návrhu, přes volbu pohonné jednotky, 
konstrukci rámu a zavěšení kol, nezbytné analýzy, až k virtuální realizaci. Také jsem byl 
motivován ke zlepšení mých dovedností s programy Ansys, Adams a Creo.  
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C [Ah] kapacita akumulátoru 

cx [-] koeficient odporu vzduchu 

Dkolo [mm] průměr pneumatiky 

Eaku [kWh] využitelná energie celé sady akumulátorů 

Ec [kWh] celková energie potřebná k provozu 

Ek_a [kJ] kinetická energie 

Ep [kWh] energie potřebná k provozu po dobu 20 minut 

Ep_šp [kWh] energie potřebná k provozu při přetížení 

F [N] síla zatížení trnu 

Ff [N] valivý odpor 

fK [-] valivý odpor (mokrá polní cesta/bahnitá půda) 

Fos [N] odpor stoupání 

Fv [N] síla odporu vzduchu 

g [m·s-2] tíhové zrychlení 

IN [A] jmenovitý proud motoru 

iopt [-] optimální poměr mezi otáčkami motoru a kol 

J [kg·cm2] moment setrvačnosti rotoru motoru 

l, L [mm] rozvor nápravy 

m [kg] hmotnost motoru 

Ma [Nm] točivý moment od Pa 

mbuggy [kg] provozní hmotnost vozidla 

Mcelk. [Nm] točivý moment pro překonání všech jízdních odporů zároveň 

Mmax [Nm] maximální kontinuální točivý moment motoru 

MN [Nm] jmenovitý točivý moment motoru 

Mod [Nm] točivý moment od Pod 

Mos [Nm] točivý moment od Pos 

mpoh [kg] pohotovostní hmotnost vozidla 

mridic [kg] maximální hmotnost řidiče 

Mšp [Nm] špičkový točivý moment motoru 

Mv_konst. [Nm] točivý moment pro překonání jízdních odporů při konstantní rychlosti 

naku [-] počet akumulátorů 

nk [mm] závlek 
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nmax [min-1] maximální otáčky motoru 

nr_kolo [min-1] maximální otáčky kol 

nr_mot [min-1] maximální otáčky motoru 

O [mm] střed klonění karoserie 

OP [mm] střed klonění předních kol 

OZ [mm] střed klonění zadních kol 

Pa [kW] výkon od kinetické energie 

Pcelk. [kW] výkon pro překonání všech jízdních odporů zároveň 

PN [kW] jmenovitý (maximální) výkon motoru 

Pod [kW] výkon od Ff a Fv 

Pos [kW] výkon pro překonání odporu stoupání 

PP [mm] střed klopení kol přední nápravy 

Pšp [kW] špičkový výkon motoru 

Pv_konst. [kW] výkon pro překonání všech jízdních odporů zároveň 

PZ [mm] střed klopení kol zadní nápravy 

R [mm] teoretický poloměr zatáčení 

r0 [mm] poloměr rejdu 

Re [MPa] mez kluzu 

Rm [MPa] mez pevnosti 

s% [%] stoupání 

SP [mm] střed klopení karoserie pro přední nápravu 

Sx [m2] čelní plocha vozidla 

SZ [mm] střed klopení karoserie pro zadní nápravu 

T [mm] těžiště vozu 

t0 [mm] vzdálenost os rejdových čepů 

ta [ms-2] doba zrychlení 

tšp [min] doba přetížení 

Umax [V] maximální napětí akumulátoru 

Umin [V] minimální napětí akumulátoru 

Un [V] napájecí napětí motoru 

Unom [V] nominální napětí akumulátoru 

v0 [km·h-1] počáteční rychlost 

vavg [km·h-1] průměrná rychlost vozu 
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vmax [km·h-1] maximální (konstrukční) rychlost vozu 

vr [km·h-1] náporová rychlost 

vv [km·h-1] rychlost větru 

α [°] úhel stoupání 

β1 [°] úhel natočení vnějšího kola 

β2 [°] úhel natočení vnitřního kola 

γ [°] úhel odklonu kola 

δ0 [°] úhel sbíhavosti 

ηcelk. [-] celková účinnost motoru 

ηmot. [-] účinnost motoru 

ηpřevod. [-] účinnost převodové soustavy 

π [-] Ludolfovo číslo 

ρ [kg·m-3] hustota vzduchu 

σ [°] příklon rejdové osy 

τ [°] záklon rejdové osy 

   
DALŠÍ POUŽITÉ FYZIKÁLNÍ JEDNOTKY  

 [kp] kilopond 

 [l] litr 

 [W·h·kg-1] měrná energie 

 [W·kg-1] měrný výkon 

 [´] minuta 

 [’’] palec 

 [HP] výkon v koních 
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ZKRATKY  

3D three dimensions 

BLDC Brushless direct curent 

CAD Computer-aided Design 

FIA Fédération Inernationale de l’Automobile 

GmbH  Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

IGES  Initial Graphics Exchange Specification 

L  levá strana 

MKP metoda konečných prvků 

P  pravá strana 

RB Racer Buggy 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

RT-BMS  Real time battery management system 

CBU  Cell Balancig Unit 
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SEZNAM PŘÍLOH 
Práce obsahuje pouze elektronické přílohy. Ty jsou zkomprimovány na přiloženém CD. 

 

Příloha 1: Elektronická verze diplomové práce (.pdf) 

Příloha 2: 3D model (.asm, .prt) 

Příloha 3: Výpočty (.xmcd, .xlsx) 

Příloha 4: Pevnostní zkoušky (.db, .err,...) 

Příloha 5: Kinematické analýzy (.bin, .biq) 


