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Abstrakt  

Diplomová práca sa zaoberá spomalením motocyklu pri brzdení motorom. Prácu 

možno rozdeliť na teoretickú a praktickú časť.  

Teoretická časť začína možnosťami rozdelenia motocyklov podľa viacerých kritérií. 

Ďalej je uvedená primárna knižná literatúra, použiteľná v súvislosti s problematikou tejto 

práce. Následne práca pojednáva o faktoroch ovplyvňujúcich priebeh spomalenia pri brzdení 

motorom.  

Praktická časť zoznamuje čitateľa s dostupnými meracími prístrojmi, miestom merania 

a metodikou. Ďalej sú uvedené konkrétne namerané hodnoty pre jednotlivé motocykle, 

doplnené grafickým výstupom. Na konci praktickej časti je pre porovnanie stručný súhrn 

nameraných hodnôt pre jednotlivé testované vozidlá. Interpretácia a vyhodnotenie 

nameraných dát sú obsiahnuté v závere práce.       

Abstract 

Diploma thesis deals with the deceleration of the motorcycles with the use of engine 

braking. Work can by divided into theoretical and practical part.  

The theoretical part begins with the possibility of division motorcycles according 

to several criteria. Below is given the primary papers of literature, usable in connection with 

the issue of this work. Subsequently, the work discusses the factors which are affecting 

the course of the deceleration with  the use of engine braking. 

The practical part acquaints the reader with available measuring devices, with 

the place of measurement and the methodology. The following are listed specific measured 

values for individual motorcycles, supplemented with graphical output. At the end 

of the practical part is for comparison a brief summary of the measured values of each tested 

vehicle. Interpretation and evaluation of the measured data are contained in the conclusion 

of the work. 
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1  ÚVOD  

Motocykle sú dnes už veľmi populárnym dopravným prostriedkom, ktorý si obľúbilo 

široké vekové zastúpenie. Je bežným javom, že jazda na motocykli nie je podmienená 

potrebou sa niekam dostať, teda motocykel nie je braný ako dopravný prostriedok, ale je často 

využívaný ako forma oddychu a zábavy. Ak je však motocykel využívaný práve na dopravné 

účely, výhodný je práve v mestských premávkach pretože oproti iným motorovým vozidlám 

je menší, obratnejší a ekonomickejší. S pribúdaním motocyklov na cestách však pribúdajú aj 

dopravné nehody motocyklistov, ktoré majú často tragické následky a oproti dopravným 

nehodám osobných automobilov aj rôzne špecifiká.  

 Hlavný cieľom práce je vykonať sériu meraní na motocykloch a zistiť aké dosahujú 

spomalenie po ubratí plynu, teda pri tzv. brzdení motorom. Meranie je rozsiahle a výstupom 

je množina hodnôt, ktoré vypovedajú o dosiahnutých spomaleniach pri brzdení z rôznych 

rýchlostí a pri zaradení rôznych rýchlostných stupňoch. V súvislosti s meraním 

a vyhodnotením sú motocykle rozdelené na motocykle s manuálnou prevodovkou a na 

motocykle s variatorovým pohonom, pričom pre porovnanie je v druhej kategórií zaradená a 

testovaná aj úžitková štvorkolka.  Pri niektorých vozidlách je skúmaný aj vplyv zmeny 

hmotnosti posádky na dosiahnuté spomalenie.  

Výsledok práce môže mať praktické využitie pri riešení rôznych dopravných situácií 

a nehôd s motocyklami, pretože prináša údaje o spomaleniach motocyklov po ubratí plynu 

získaných z reálne vykonaných meraní.  
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2  ROZDELENIE MOTOCYKLOV 

Motocykle možno deliť do rôznych kategórii podľa viacerých kritérií. V prvom rade 

môže byť kritériom objem motora (príp. výkon motora) a konštrukčná rýchlosť. Rozdelenie 

podľa týchto parametrov je stanovené príslušným zákonom. Ďalej možno motocykle radiť 

do skupín podľa typu, tj. podľa ich konštrukcie a vlastností.   

2.1 ROZDELENIE PODĽA ZÁKONA 

Motocykel patrí do kategórie vozidiel L – motorové vozidlá s menej než štyrmi 

kolesami. Podľa zákona č. 56/2001 Sb. je definovaný ako cestné vozidlo vyrobené za účelom 

prevádzky na pozemných komunikáciách. Podľa vyhlášky Ministerstva dopravy a spojov 

č. 341/2002 Sb, sa kategória L ďalej delí na tieto kategórie: 

LA –  moped – dvojkolesový moped s objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3 

pri pohone spaľovacím motorom a s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou nepresahujúcou 

45 km/h pri ľubovoľnom druhu pohonu. 

LB – moped (trojkolka) – trojkolesový moped s ľubovoľným usporiadaním 

kolies, objemom valov do 50 cm3 pri pohone spaľovacím motorom a maximálnou 

konštrukčnou rýchlosťou 45 km/h pri akomkoľvek pohone. 

– moped (ľahká štvorkolka) – štvorkolka s hmotnosťou v nenaloženom stave menšou 

než 350kg (zároveň je to hmotnosť bez akumulátorov v prípade elektrického pohonu); 

maximálna konštrukčná rýchlosť nepresahuje 45 km/hod a objem valcov nepresahuje 50 cm3 

u spaľovacích motorov a u iných druhov pohonu je čistý maximálny výkon do 4 kW. 

LC – motocykel – dvojkolesové vozidlo s objemom valcov min  50 cm3 pri pohone 

spaľovacím motorom alebo s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou 45 km/h pri akomkoľvek 

pohone.  

LD – motocykel s postranným vozíkom – vozidla s tromi kolesami usporiadanými 

nesúmerne vzhľadom k strednej pozdĺžnej rovine; s objemom valcov cez 50 cm3 v prípade 

spaľovacieho motoru, alebo s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou 45 km/h pri akomkoľvek 

pohone. 

LE – motorové trojkolky – podobne ako vozidla LD, ale tri kolesá sú usporiadané 

vzhľadom k pozdĺžnej rovine súmerne. 



štvorkolky – štvrokolky iné než 

v nenaloženom stave 400 kg alebo 550 kg u

nepočíta hmotnosť akumulátorov v

maximálny výkon motoru nepresiahne 15 kW

LM – motobicykel 

spaľovacieho motoru objem valcov nepresiahne 50 cm

nepresiahne 25 km/hod pri akomko

2.2 ROZDELENIE POD

Motocykel je jednostopové vozidlo ur

sediacich za sebou. Konštruk

s prevodovkou. Nad motorom je umiestnená palivová nádrž. Vodi

riadidiel spojených s predným kolesom, pri

kolesom. [22] 

2.2.1 Moped 

Vozidlo určené k preprave jednej osoby. Miesto stúpa

k naštartovaniu. Tieto vozidlá sú vhodné pre jazdu na krátke

ovládateľné. Motory sú najč

[4], [3] 

2.2.2 Skúter 

Skúter je určený väč

umiestnená v zadnej časti (pod sedadlom) alebo v

malou hmotnosťou, malým rázvorom 

premávky. Výhodou je aj elektrický spúš
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štvrokolky iné než ľahké štvorkolky, ktorých hmotnos

nenaloženom stave 400 kg alebo 550 kg u vozidiel určených k preprave nákladov, do kt. sa 

ť akumulátorov v prípade elektrického pohonu a

nepresiahne 15 kW 

motobicykel – cestný bicykel s trvale zabudovaným pohonom; v

ovacieho motoru objem valcov nepresiahne 50 cm3 a maximálna konštruk

nepresiahne 25 km/hod pri akomkoľvek druhu pohonu. [25], [24]  

ROZDELENIE PODĽA KONŠTRUKCIE A VLASTNOSTÍ

Motocykel je jednostopové vozidlo určené k preprave jednej alebo dvoch osôb 

sediacich za sebou. Konštrukčne pozostáva z dvoch kolies, medzi ktorými je motor spolu 

Nad motorom je umiestnená palivová nádrž. Vodič riadi smer jazdy pomocou 

predným kolesom, pričom obkročmo sedí na sedadle nad zadným 

preprave jednej osoby. Miesto stúpačiek má šliapadlá

naštartovaniu. Tieto vozidlá sú vhodné pre jazdu na krátke vzdialenosti a 

né. Motory sú najčastejšie dvojtaktné s malou spotrebou a jednoduchou údržbou.

 

Obr. 2-1.: Moped [9] 

čený väčšinou k preprave jednej osoby, ojedinele dvoch.

časti (pod sedadlom) alebo v strede v spodnej časti. S

, malým rázvorom  a dobrou ovládateľnosťou, preto je vhodný do mestskej 

Výhodou je aj elektrický spúšťač a automatická prevodovka.

ahké štvorkolky, ktorých hmotnosť nepresahuje 

preprave nákladov, do kt. sa 

prípade elektrického pohonu a ďalej, u ktorých 

zabudovaným pohonom; v prípade 

maximálna konštrukčná rýchlosť 

VLASTNOSTÍ  

preprave jednej alebo dvoch osôb 

, medzi ktorými je motor spolu 

č riadi smer jazdy pomocou 

mo sedí na sedadle nad zadným 

čiek má šliapadlá, ktoré slúžia 

vzdialenosti a sú jednoducho 

jednoduchou údržbou. 

dnej osoby, ojedinele dvoch. Nádrž býva 

časti. Skúter sa vyznačuje 

, preto je vhodný do mestskej 

automatická prevodovka. Podobne ako moped 
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je určený na kratšie vzdialenosti a obvykle je vybavený jednovalcovým motorom s objemom 

od 50 cm3 do 200 cm3 ( výnimočne až do 500 cm3 ). Pri väčších výkonoch (a teda aj 

hmotnostiach) sa ovládateľnosť mierne zhoršuje, ale jazdný komfort pri vyšších rýchlostiach 

je lepší. [4], [3] 

 

Obr. 2-2.: Skúter [9] 

2.2.3 Športový motocykel  

Tieto motocykle umožňujú prepravu jednej alebo dvoch osôb, majú vysoký výkon 

motoru a môžu pracovať vo vysokých otáčkach (až 15 000 min-1 ). Vďaka aerodynamickej 

celokapotáži dosahujú vysokých rýchlostí. Sedadlo a riadidlá sú prispôsobené tak, aby jazdec 

čo najmenej vyčnieval z profilu motocyklu a tým minimalizoval vzdušný odpor. Táto poloha 

nie je veľmi pohodlná, no umožňuje jazdu veľkou rýchlosťou aj v zatáčkach. [4], [3] 

 

Obr. 2-3.: Športový motocykel [9] 

2.2.4 Cestovný motocykel 

Vyznačuje sa robustnou konštrukciou a pohodlnými sedadlami, ktoré umožňujú 

sedenie v prirodzenej polohe jak pre vodiča, tak pre spolujazdca. Ochranu posádky 

pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi zabezpečuje predná zvýšená kapotáž. 

Motocykle majú veľký rázvor a širokú ponuku príslušenstva. Vyznačujú sa dobrými jazdnými 

vlastnosťami a primeraným chodom motoru v stredných otáčkach,  preto je tento typ 

motocyklu vhodný na dlhé trasy. [4], [3] 
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Obr. 2-4.: Cestovný motocykel [9] 

2.2.5 Naháč 

Motocykel je bez kapotáže, s odhaleným motorom. Určený pre jednu až dve osoby. 

Jazdné vlastnosti a ovládateľnosť sú na dobrej úrovni, no aerodynamické vlastnosti sú horšie 

ako u športových motocyklov. Usporiadanie sedadla a riadidiel spôsobuje, že na vodiča 

pri jazde pôsobí značný odpor vzduchu. [4], [3] 

 

Obr. 2-5.: Naháč [9] 

2.2.6 Chopper 

Jedná sa o cestovný motocykel s veľkým rázvorom a uhlom sklonu prednej vidlice. 

Motor je najčastejšie s usporiadaním valcov do “V“ s veľkým objemom. Motory sa vyznačujú 

pomerne veľkým točivým momentom, umožňujú chod v nízkych otáčkach a preto nie je 

potrebné časté preraďovanie rýchlostných stupňov. Motocykle majú väčšiu hmotnosť, ktorá 

spolu s veľkým rázvorom zhoršujú podmienky v hustejšej premávke, no tento typ je vyrábaný 

práve na dlhšie cesty. [4], [3] 
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Obr. 2-6.: Chopper [9] 

2.2.7 Enduro    

Je to športový terénny motocykel (z franc. endurance – vytrvalosť), určený 

na nespevnené cesty a do terénu. Motocykel má vyššiu svetlú výšku a dlhší zdvih pérovania. 

Motor tvorený najčastejšie jedným alebo dvomi valcami  má vysoký točivý moment a pracuje 

už od nižších otáčok. Pneumatiky endura majú hrubší profil vzorku a väčší dezén, sú určené 

do terénu a na klasickej spevnenej komunikácií majú horšie jazdné vlastnosti. Hmotnosť tohto 

motocyklu je cielene nízka, aby umožňovala ľahkú ovládateľnosť v teréne. Konštrukcia 

endura je určená na menšie rýchlosti, preto na aerodynamické vlastnosti nie je kladený veľký 

dôraz, rovnako aj vzdušný odpor jazdca je väčší, pretože sedí vzpriamene.[4], [3] 

 

 

Obr. 2-7.: Enduro [9] 
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3  DOSTUPNÁ LITERATÚRA 

K problematike rozoberanej v tejto práci možno nájsť niekoľko odborných publikácií.  

Teorie a konstrukce motocyklů 1,2 (F. VLK) 

Jedná sa o dvojdielne vydanie, v prvej časti sú rozoberané témy ako dynamika 

motocyklov, motocyklové motory a možnosti prípravy zmesi. Práve v oblasti dynamiky sú 

priblížené jazdné odpory, ktoré priamo súvisia s problematikou tejto práce. Kapitola motory 

pojednáva o možnostiach poháňania motocyklov, no brzdné účinky motorov neuvádza. 

Druhá, nadväzujúca časť vydania sa zaoberá predovšetkým prevodovým ústrojenstvom, 

podvozkami a elektrickou výbavou motocyklov. [22] 

Konstrukce motocyklů (V. JANSA) 

Tento starší knižný titul, podobne ako predchádzajúce knižky od prof. Vlka podrobne 

zoznamuje s konštrukciou motocyklov. Úvodné kapitoly sú venované rozdeleniu motocyklov, 

základným parametrom a základným pojmom používaných v súvisiacej problematike. 

Následne sú rozvedené kapitoly mechanika jazdy, motory, prevodovky atď., niektoré 

podrobnejšie a niektoré stručnejšie než uvádza prof. Vlk. [7] 

Analýza nehôd jednostopových vozidiel (G. KASANICKÝ, P. KOHÚT) 

Táto publikácie je rozdelená do šiestich kapitol, kde začiatok je stručne venovaný 

nehodovosti jednostopových vozidiel v pohľadu štatistiky, konštrukcii motocyklov 

a bezpečnosti motocyklov, či už aktívnej alebo pasívnej. Podrobne sú spracované témy 

mechaniky pohybu jednostopových vozidiel a analýza nehôd jednostopových vozidiel. 

Rozsiahlu časť publikácie tvoria popisy a výsledky nárazových skúšok. [8]  

Soudní inženýrství (A. BRADÁČ) 

Kapitola 23.12 pojednáva o nehodách jednostopových vozidiel (bicykle a motocykle). 

Podrobne je rozobraná mechanika jazdy jednostopového vozidla a tiež analýza nehôd 

motocyklov, kde sú okrem iného uvedené brzdné spomalenia pri brzdení prednou alebo 

zadnou brzdou, využitie tiaže motocyklu pri brzdení a dosiahnuté zmerané hodnoty 

spomalenia jak motocyklu, tak jazdca pri sunutí po vozovke po páde. [1] 
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Dynamika motorových vozidel (F. VLK) 

V tejto odbornej publikácií sú rozvedené témy z dynamiky, napr. brzdenie, 

odpruženie, ovládateľnosť, stabilita atď. Z hľadiska použiteľných informácií pre túto prácu sú 

vysvetlené jazdné odpory. [21] 

Vozidlové spalovací motory (F. VLK) 

Táto komplexná publikácia podrobne pojednáva o všetkých častiach a funkciách 

spaľovacieho motoru, napriek tomu nespomína brzdné účinky motoru. [23]    
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4  SPOMALENIE PRI BRZDENÍ MOTOROM 

Pri brzdení motorom ako aj pri normálnej jazde pôsobia na motocykel sily, ktoré 

pôsobia proti jeho pohybu. Sú to jazdné odpory a tiež aj samotný motor. 

4.1  JAZDNÉ ODPORY 

Na každé pohybujúce sa vozidlo pôsobia jazdné odpory, ktoré sa ho snažia zastaviť. 

Výkon motoru Pm sa spotrebuje v obecnom prípade jazdy (pri zrýchlenej jazde do svahu) 

k prekonaniu jazdných odporov: 

- výkon k prekonaniu odporu trenia v prevodovom ústrojenstve Pt 

- výkon k prekonaniu odporu valenia Pf 

- výkon k prekonaniu odporu vzduchu  Pv 

- výkon k prekonaniu odporu stúpania Ps      

- výkon k prekonaniu odporu zotrvačnosti Pa  

Platí teda rovnováha medzi výkonom dodávaným od motoru a výkonmi 

spotrebovanými k prekonaniu jednotlivých jazdných odporov: 

�� = �� + �� + �� + �� + �	 

, kde Pm  je užitočný výkon motoru, tj. výkon na kľukovom hriadeli motoru. [22], [7]

  

4.1.1 Odpor trenia v prevodovom ústrojenstve  

Výkon motora Nm je prenášaný na hnacie koleso pomocou prevodového ústrojenstva. 

Toto je tvorené primárnym prevodom (reťaz alebo ozubené kolesá), spojka a sekundárny 

prevod (reťaz alebo spojovací hriadeľ). Každá z týchto skupín (rovnako aj ložiská hnacích 

kolies) pracuje s určitou účinnosťou. Výkon stratený trením v prevodovom ústrojenstve Pt je 

považovaný za úmerný prenášanému výkonu Pm 

�� = ��(1 − ) 

, kde súčiniteľ (1 – η) býva niekedy označovaný ako stratový súčiniteľ ξ = 1 – η, kde η je 

mechanická účinnosť celého prevodového ústrojenstva a je daná vzťahom 

 = � ⋅ � ⋅ � 
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, kde � je účinnosť primárneho prevodu, � je účinnosť prevodovky a � je účinnosť 

sekundárneho prevodu. Podobne by bolo možné rozpísať aj účinnosť prevodovky 

na jednotlivé páry prevodových kolies.  

Trenie a teda aj mechanická účinnosť závisí na mnohých činiteľoch, napr. na druhu 

a prevedení prevodového ústrojenstva, na druhu, teplote a množstve mazacieho oleja, ďalej 

na momente, ktorý je prenášaný a na otáčkach, pri ktorých sa prenos deje. [7], [21] 

Odpor trenia v prevodovom ústrojenstve Ot [N], pokladaný za silu pôsobiacu proti 

pohybu, je daný vzťahom 

�� = �� ⋅ � ⋅ (1 − )
��  

, kde Mm je moment na motore [Nm] 

i – celkový prevodový pomer od motoru na hriadeľ hnacieho kolesa (závislý 

na zaradenom prevodovom stupni); � = �� ⋅ �� ⋅ �� 

ip – prevodový pomer primárneho prevodu 

i i – celkový prevodový pomer v prevodovke (pre každý prevodový stupeň iný) 

is – prevodový pomer sekundárneho prevodu 

rv – polomer valenia hnacieho kolesa [m] 

4.1.2 Odpor valivý 

Tento odpor je daný súhrnom niekoľkých čiastkových odporov.  

a) Trenie v stenách pneumatiky pri jej deformácií ( valcovaní ). Tento odpor je ďalej 

podmienený všetkými spôsobmi deformácie pneumatiky, ako sú deformácie 

radiálnym zaťažením, deformácia prenášanými obvodovými silami, deformácia 

bočnými silami. Strata vnútorným trením v stenách pneumatiky je závislá na jej 

konštrukcií, na kvalite materiálu aj na technológií výroby. Závisí značne na tlaku 

vzduchu v obruči. S poklesom tlaku vzduchu deformácia rastie.  

b) Deformácia jazdnej dráhy závisí na povrchu vozovky a má vplyv hlavne pri jazde 

terénom.  



c) Šmýkanie pneumatiky v

brzdeného kolesa sa v

obvodovo stlačené 

valenia. Vplyvom strát v

väčšie, než sily 

tvaru (hysterézia).

d) Prisávanie obruč

sa pri dotyku s vozovkou vytla

obrysy s hlukom odtrhujú. To spôsobuje prídavné deformácie pneumatiky, a

zvýšenie odporu valenia.

e) Do odporu valenia sa tiež zahr

 

Obr. 4-1.: Schéma obvodovej deformácie pneumatiky prenášajúcej obvodové sily:

 a) u

 

Valivý odpor býva najč

, kde � [-] je súč

    � [°] je uhol pozd

Vyššie uvedený vzť

majú rovnakú hodnotu. Ak by tomu tak nebolo

a zadného kolesa a rozdielnou šírkou prednej a

valivý odpor motocyklu ako sú
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pneumatiky v dotykových plochách so zemou. 

brzdeného kolesa sa v styčnej ploche so zemou vyrovnávajú 

čené a časti pretiahnuté, čo spôsobuje preklzávanie obru

. Vplyvom strát v pneumatike sú sily potrebne k 

 ktorými pôsobí pneumatika na vozovku pri 

ia). 

Prisávanie obruče k styčnej ploche závisí na kresbe behúňa. Z

vozovkou vytlačuje vzduch a na konci stykovej plochy

hlukom odtrhujú. To spôsobuje prídavné deformácie pneumatiky, a

zvýšenie odporu valenia. 

Do odporu valenia sa tiež zahrňuje trenie v ložiskách nepoháň

.: Schéma obvodovej deformácie pneumatiky prenášajúcej obvodové sily:

a) u poháňaného kolesa; b) u brzdeného kolesa

býva najčastejšie vyjadrený ako funkcia váhy vozidla G:

�� = � · � · cos � 

účiniteľ valivého odporu 

[°] je uhol pozdĺžneho sklonu jazdnej dráhy 

Vyššie uvedený vzťah platí v prípade, ak súčinitele valivého odporu všetkých kolies 

. Ak by tomu tak nebolo (napr. vplyvom rôzneho hustenia predného 

rozdielnou šírkou prednej a zadnej pneumatiky), tak je potrebné 

valivý odpor motocyklu ako súčet valivých odporov predného a zadného kolesa

�� = ��� + ��� 

dotykových plochách so zemou. U poháňaného alebo 

nej ploche so zemou vyrovnávajú časti pneumatiky 

o spôsobuje preklzávanie obruče po ploche 

 stlačeniu pneumatiky 

pôsobí pneumatika na vozovku pri  vrátení do kruhového 

ňa. Z uzavretých obrysov 

na konci stykovej plochy sa uzavreté 

hlukom odtrhujú. To spôsobuje prídavné deformácie pneumatiky, a teda 

ložiskách nepoháňaných kolies.  

 

.: Schéma obvodovej deformácie pneumatiky prenášajúcej obvodové sily: 

brzdeného kolesa [7] 

yjadrený ako funkcia váhy vozidla G: 

initele valivého odporu všetkých kolies 

eho hustenia predného 

pneumatiky), tak je potrebné určiť 

zadného kolesa 
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Hodnoty súčiniteľa valivého odporu bývajú uvádzané pre rôzne druhy povrchu 

a môže nadobúdať hodnôt od 0,01 (asfalt) až 0,4 (bahnitá pôda). 

Valivý odpor však nezávisí len na povrchu vozovky. Závisí aj na mnoho ďalších 

činiteľoch ako veľkosť, druh, stav a hustenie pneumatiky, na rýchlosti vozidla (od rýchlosti 

cca 80 km/h), na zaťažení jednotlivých pneumatík a na iných činiteľoch. Pri veľkej tvrdosti 

kolies a vozovky býva valivý odpor takmer nezávislý na rýchlosti. U nízkotlakových 

pneumatík však rastie s rýchlosťou vozidla, so zaťažením pneumatík a s klesajúcim hustením. 

[22], [7]    

4.1.3 Odpor vzdušný 

Odpor vzduchu sa skladá z tlakového odporu daného dynamickým tlakom na čelnú 

plochu vozidla, z odporu trením vzduchu o povrch vozidla, z ventilačných strát otáčajúcich sa 

kolies, prípadne z odporu vzduchu vzniknutého priechodom vzduchu chladiacou sústavou. 

Prúdnice vzduchu sa za vozidlo neuzatvárajú, ale vzniká vírenie (Obr. 4-2). 

 

Obr. 4-2.: Obtekanie motocyklu prúdom vzduchu [22] 

Vzdušný odpor motocyklu je daný aerodynamickým vzťahom: 

�� = 1
2 ∙ ! ∙ "# ∙ $# ∙ %&' 

, kde  ! [kg·m-3] je merná hmotnosť vzduchu 

 "# [-] je súčiniteľ odporu vzduchu  

 $# [m2] je čelná plocha vozidla 

 %& [ms-1] je výsledná rýchlosť prúdenia vzduchu okolo vozidla 



Merná hmotnosť vzduchu sa síce mení s teplotou a

podmienkach je možné považova

1,25 kg·m-3 , ktorá platí pre tlak vzduchu 

Súčiniteľ odporu vzduchu 

podmienený jeho tvarom a

k motocyklu.   

Na vzdušný odpor motocyklu majú vplyv tieto prvky (

kolesa; 2. bočný kryt s úplným kryto

zadnej časti; 5. kryt zadnej č

Obr.

 

Na Obr. 4-4 sú uvedené niektoré príklady zlepšenia aerodynamického tvarovania 

motocyklu: 1. predná kapotáž; 2. kryt z

spojler; 5. predĺženie spojleru; 6. úplné zakrytie vodi

Obr. 4-
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ť vzduchu sa síce mení s teplotou a tlakom vzduchu

možné považovať ju za stálu. V praktických výpočtoch je používaná hodnota 

, ktorá platí pre tlak vzduchu p0 =101,3 kPa a teplotu t0 = 15 °C

 odporu vzduchu je závislí na možnosti obtekania vozidla vzduchom, je teda 

podmienený jeho tvarom a u motocyklov značne závisí na polohe jazdca vzh

Na vzdušný odpor motocyklu majú vplyv tieto prvky (Obr. 4

úplným krytom nôh jazdca; 3. spodný kryt motoru; 4. bo

kryt zadnej časti; 6. spätné zrkadlo; 7. odtrhová hrana čelného krytu 

Obr. 4-3.: Veličiny ovplyvňujúce vzdušný odpor 

uvedené niektoré príklady zlepšenia aerodynamického tvarovania 

motocyklu: 1. predná kapotáž; 2. kryt zadnej časti;  3. integrované spätné zrkadlo; 4. predný 

ženie spojleru; 6. úplné zakrytie vodiča; 7. integrované smerové svetlá

-4.: Možnosti zlepšenia aerodynamických vlastností 

tlakom vzduchu, avšak v bežných 

čtoch je používaná hodnota 

= 15 °C. 

je závislí na možnosti obtekania vozidla vzduchom, je teda 

ne závisí na polohe jazdca vzhľadom 

4-3): 1. kryt predného 

nôh jazdca; 3. spodný kryt motoru; 4. bočný kryt 

čelného krytu  

 

ujúce vzdušný odpor [22] 

uvedené niektoré príklady zlepšenia aerodynamického tvarovania 

3. integrované spätné zrkadlo; 4. predný 

a; 7. integrované smerové svetlá 

 

stností [22] 



Čelná plocha vozidla sa zis

príklady čelných plôch získaných týmto spôsobom.

Obr. 4-5.: Čelné plochy motocyklu

Niekedy sa uvádza ako ch

súčinu "# · $#. Zmenšením

k zníženiu odporu vzduchu, ale niekedy môže nasta

môže zmenšiť čelná plocha vozidla, ale môže 

z hľadiska aerodynamiky mohlo nasta

Rozdiel hodnôt súč

spôsobený ich vzájomnou vzdialenos

z hľadiska odporu vzduchu výhodnejšie. 

Jednou z možností, ako stanovi

v aerodynamickom tuneli. Ď

Odpor vzduchu rastie

V prípade bezvetria je to priamo rýchlos

nutné počítať s výslednou rýchlos

vozidlo pohybuje v smere vetru, je nutné výslednú rýchlos

[22], [7] 

4.1.4 Odpor stúpania 

Ak sa vozidlo pohybuje do svahu, je odpor stúpania

, kde G [N] je celková tiaž a

(uhol stúpania). Znamienko plus vyjadruje jazdu do svahu, znamienko mínus jazdu dole 
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elná plocha vozidla sa zisťuje čelnou projekciou vozidla. Na Obr.

elných plôch získaných týmto spôsobom. 

Čelné plochy motocyklu (vľavo motocykel 150 cm3; vpravo skúter 250 
[7] 

Niekedy sa uvádza ako charakteristická hodnota pre aerodynamické 

. Zmenšením čelnej plochy zmenou polohy jazdca však ešte nemusí dôjs

zníženiu odporu vzduchu, ale niekedy môže nastať aj jeho zvýšenie. Zmenou polohy sa síce 

elná plocha vozidla, ale môže aj vzrásť súčiniteľ odporu vzduchu, pretože 

adiska aerodynamiky mohlo nastať zhoršené obtekanie.  

Rozdiel hodnôt súčiniteľa odporu vzduchu pri jazde jednej 

spôsobený ich vzájomnou vzdialenosťou. Je zrejmé, že tesnejšie usporiadanie jazdcov je 

adiska odporu vzduchu výhodnejšie.  

možností, ako stanoviť súčiniteľ odporu vzduchu je meranie 

aerodynamickom tuneli. Ďalšou variantou je stanovenie pomocou dojazdovej skúšky. 

Odpor vzduchu rastie s druhou mocninou rýchlosti prúdenia vzduchu okolo vozidla. 

prípade bezvetria je to priamo rýchlosť vozidla. Ak sa vozidlo pohybuje proti vetru, je 

výslednou rýchlosťou danou súčtom rýchlosti vetra a vozidla a

smere vetru, je nutné výslednú rýchlosť uvažovať ako rozdiel

 

Ak sa vozidlo pohybuje do svahu, je odpor stúpania Os daný vzťahom:

�� = ( � · sin � 

[N] je celková tiaž a α [°] je uhol zvierajúci rovina vozovky s

Znamienko plus vyjadruje jazdu do svahu, znamienko mínus jazdu dole 

Obr. 4-5 sú zobrazené 

 

vpravo skúter 250 cm3 ) 

arakteristická hodnota pre aerodynamické vlastnosti hodnota 

zmenou polohy jazdca však ešte nemusí dôjsť 

 aj jeho zvýšenie. Zmenou polohy sa síce 

ľ odporu vzduchu, pretože 

 a dvoch osôb je tiež 

ejmé, že tesnejšie usporiadanie jazdcov je 

 odporu vzduchu je meranie 

alšou variantou je stanovenie pomocou dojazdovej skúšky.   

druhou mocninou rýchlosti prúdenia vzduchu okolo vozidla. 

 vozidla. Ak sa vozidlo pohybuje proti vetru, je 

vozidla a naopak, ak sa 

 uvažovať ako rozdiel rýchlostí. 

daný vzťahom: 

vozovky s vodorovnou rovinou 

Znamienko plus vyjadruje jazdu do svahu, znamienko mínus jazdu dole 



svahom a v tomto prípade sa nejedná o

stúpania pôsobí v ťažisku vozidla

Obvykle je vo výpoč

4.1.5 Odpor zotrvačnosti

Pri zrýchľovaní vozidla pôsobí proti smeru zrýchlenia zotrva

nazývaná odporom zotrvač

pri pohybe spomalenom. Ak je vozidlo zrých

posuvné hmoty, ale aj hmoty všetkých rotujúcich 

ústrojenstva a kolies. Pretože momenty zotrva

k momentom zotrvačnosti rotujúcich 

zotrvačnosti Oa [N] použiť vzť

, kde  � [N] tiaž vozidla  

 +� [Nms2] je moment zotrva

 � [-] je celkový prevod od motoru na koleso pre ur

  [-] je mechanická úč

 ∑ +-[Nms2] je súčet momentov zotrva

 . [ms-2] je zrýchlenie vozidla
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tomto prípade sa nejedná o odpor, ale naopak, o poháň

ťažisku vozidla (Obr. 4-6).  

 

Obr. 4-6.: Odpor stúpania [22] 

Obvykle je vo výpočtoch uhol stúpania vyjadrený stúpavosťou s 

/ = 100 · tan � 

čnosti  

ľovaní vozidla pôsobí proti smeru zrýchlenia zotrva

nazývaná odporom zotrvačnosti. Ten je kladný pri zrýchlenom pohybe a

. Ak je vozidlo zrýchľované, musia byť zrýchľ

posuvné hmoty, ale aj hmoty všetkých rotujúcich častí motoru, celého prevodového 

kolies. Pretože momenty zotrvačnosti prevodového ústrojenstva

čnosti rotujúcich častí motoru a kolies nepatrné, možno pre odpor 

použiť vzťah: 

�	 = 3�
4 + +�  ·  �'  ·   +  ∑ +-��' 5 · . 

 

je moment zotrvačnosti rotujúcich častí motoru  

] je celkový prevod od motoru na koleso pre určitý rýchlostný stupe

] je mechanická účinnosť prevodového ústrojenstva pri danom rýchlostnom stupni

čet momentov zotrvačností kolies 

] je zrýchlenie vozidla 

poháňanie vozidla. Odpor 

 

 v percentách.[22], [7] 

ovaní vozidla pôsobí proti smeru zrýchlenia zotrvačná sila, ktorá je 

nom pohybe a naopak záporný 

ť zrýchľované nielen jeho 

astí motoru, celého prevodového 

o ústrojenstva sú vzhľadom 

kolies nepatrné, možno pre odpor 

itý rýchlostný stupeň 

pri danom rýchlostnom stupni 
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 4 [ms-2] je tiažové zrýchlenie 

 �� [m] je polomer valenia poháňaného kolesa [7] 

4.2 BRZDENIE SPÔSOBENÉ MOTOROM 

Okrem jazdných odporov pôsobí pri pustení plynu brzdným účinkom aj samotný 

motor vozidla. Príčinou je trenie pohyblivých častí motoru, obzvlášť pri vysokých otáčkach je 

práve trenie majoritným zdrojom brzdenia a tiež kompresia v spaľovacom priestore 

(zatvorené sacie aj výfukové ventily). [18] 
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5  MERACIE ZARIADENIA A MIESTO MERANIA 

Cieľom merania je zistiť brzdné spomalenie pri brzdení motorom, teda pri ubratí plynu 

na minimum. Vzhľadom k tomu, že merané vozidlo je motocykel, je možné využiť dve 

dostupné zariadenia.  

5.1 XL METER 

Decelerometer je prístroj určený pre zisťovanie hodnoty spomalenia vozidla 

pri brzdení, ktorá slúži ako kritérium brzdného účinku. 

Elektronický prístroj XL Meter™ Pro Inventure, Inc. (Obr. 5-1) je mobilné zariadenie, 

ktoré slúži k meraniu zrýchlenia alebo spomalenia v priečnom a pozdĺžnom smere v rozsahu -

12,7 m/s2 až +12,7 m/s2 s citlivostí 0,1 m/s2. XL Meter zaznamenáva priebeh pozdĺžneho 

a priečneho zrýchlenia vozidla. Jeho využitie je pri brzdných, akceleračných nebo jazdných 

skúškach. 

Výhodou je rýchla inštalácia a jednoduché použitie. Po kalibrácií, podľa signalizácie 

na displeji, je pripravený k meraniu. Dáta sa ukladajú do pamäti prístroja. Prístroj okamžite 

vyhodnocuje na displeji strednú hodnotu plného brzdného spomalenia, brzdnú dráhu, 

rýchlosť, z ktorej sa brzdilo a dobu brzdenia. Počas merania je možno zaznamenať až 8 

záznamov. Kompletná charakteristika je následne počítačovo spracovaná v podobe grafu.  

Prístroj sa upevňuje pomocou vákuového držiaku a je primárne určený na predné 

alebo zadné sklo vozidla. [6] 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 5-1.: XL meter [6] 
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5.2 PERFORMANCE BOX 

Meranie bude primárne uskutočnené pomocou zariadenia Racelogic Performance Box 

(RLPB). Je to GPS zariadenie merajúce zrýchlenie (spomalenie), rýchlosť, brzdnú dráhu 

a ďalšie.   

Zariadenie pracuje s frekvenciou 10 Hz a všetky zmerané údaje sú ukladané na SD 

kartu. Uložené dáta sú následne spracované pomocou priloženého softwaru, pričom 

prepojenie s PC je možné pomocou USB rozhrania alebo čítačky pamäťovej SD karty. 

RLPB dokáže merať rýchlosť do hodnoty 1600 km/h s presnosťou 0,2 km/h, 

maximálna hodnota zrýchlenia je 4 G s presnosťou 0,01 G.  

Performance box obsahuje integrovanú anténu, je kompaktnej veľkosti,  jednoduchý 

na inštaláciu a nastavenie je prehľadné vďaka grafickému LCD displeju. Výhodou je aj 

externá bezdrôtová anténa, ktorá uľahčí meranie, pretože samotné zariadenie nemusí byť 

komplikovane pripevnené k motocyklu, ale postačí umiestnené v batohu jazdca. 

Okrem vyššie uvedených veličín dokáže merať aj čas okruhu (príp. úseku) a 

zrýchlenie 0 – 100 km/h (0 – 60 km/h). [19] 

 

 

 

Obr. 5-2.: Performance box [19] 
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5.3 MIESTO MERANIA 

Jednotlivé merania boli uskutočnené na účelovej asfaltovej komunikácií pozdĺž 

Biskupického kanálu, nachádzajúceho sa medzi obcou Trenčianske Stankovce (okres Trenčín) 

a diaľnicou D1 (cca 117. km). Cesta bola vhodná, pretože je málo frekventovaná a nie je 

obklopená vysokými budovami alebo stromami, ktoré by mohli brániť kvalitnému spojeniu 

medzi jednotkou RLPB a satelitmi, pomocou ktorých je zabezpečené snímanie polohy. 

Pre účely merania bol vybraný približne 1,8 km dlhý, vodorovný a priamočiary úsek. (Obr. 

5-3)  

 

Obr. 5-3.: Vyznačenie miesta merania [5] 

    

6  MERANIE 

Pred meraním bolo potrebné prístroj RLPB inštalovať k motocyklu, buď to priamo 

pomocou prísaviek (motocykel s čelným ochranným štítom) alebo pomocou externej 

magnetickej antény. V tomto prípade bola potom jednotka RLPB nosená v batohu jazdca. 

Elektrické napájanie prístroja bolo riešené jedným z troch možných spôsobov: 

a) Napájanie priamo zo zásuvky zapaľovača (12 V), ak touto motocykel disponoval. 

Pohodlné a zároveň najmenej časté riešenie. 

b) Napájanie pomocou prenosnej zásuvky zapaľovača pripojenej pomocou svoriek k 

motocyklovému akumulátoru, prípadne k inému dostupnému kladnému 

a zápornému kontaktu.  
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c) Napájanie pomocou akumulátoru noseného v batohu jazdca. Nepohodlné, 

nepraktické ale z dôvodu nemožnosti použitia a) alebo b), najčastejšie používané.   

Po montáži a zapojení elektrického napájania trvalo niekoľko sekúnd kým jednotka 

nadviazala spojenie s dostatočným počtom satelitov, následne bola pripravená k meraniu.    

Samotné meranie spočívalo v rozbehnutí motocyklu na určitú rýchlosť pri určitom 

rýchlostnom stupni (RS), udržaní konštantnej rýchlosti po dobu pár sekúnd, ubratí plynu na 

minimum a nechaní motocyklu spomaliť na danom RS až do okamihu, kedy sa otáčky 

približovali otáčkam voľnobežným („cukanie“ motocyklu), prípadne do vyradenia pohonu 

u motocyklov s variátorom. 

Vyhodnocovaným údajom bolo pozdĺžne spomalenie, jednak maximálne dosiahnuté 

am (informatívne pre porovnanie medzi motocyklami) a hlavne spomalenie priemerné apr 

(lepšia vypovedacia schopnosť, praktické využitie). Tieto hodnoty boli sledované 

v časovom intervale od ubratia plynu až do voľnobežných otáčok. Tieto údaje boli vypočítané 

a vyobrazené softwarom Performance Box Tools po stiahnutí nameraných dát z RLPB do PC.   

Po ubratí plynu, teda pri spomaľovaní spôsobeným brzdením motorom a jazdnými 

odpormi bolo dôležité, aby sa motocykel pohyboval priamočiaro. V inom prípade, (priečne 

premiestňovanie) by sa pri spomalení okrem pozdĺžneho spomalenia prejavovala aj priečna 

zložka. 

Meranie prebiehalo za týchto klimatických podmienok: 

• teplota vzduchu 15 – 20 °C; jasno až polooblačno; prevažne bezvetrie 

• vozovka suchá, neznečistená 

 Celkovo bolo na brzdenie motorom testovaných 5 motocyklov s manuálnou 

prevodovkou, každý inej kubatúry a iného typu. Ďalej 3 motocykle s variátorovým pohonom 

o rôznych kubatúrach. Pre porovnanie bolo testované aj jedno vozidlo blízke motocyklom, 

a to úžitková štvorkolka. 

6.1 MOTOCYKLE S MANUÁLNOU PREVODOVKOU 

Testovanie vždy prebiehalo od rýchlosti 90 km/h na piatom RS. Následne pri rýchlosti 

80 km/h opäť na piatom RS a potom až po najnižšiu možnú rýchlosť, pri ktorej bolo ešte 

možné znateľne ubrať plyn (väčšinou 50 km/h). Potom sa meranie opakovalo na štvrtom RS 

opäť od rýchlosti 90 km/h. Podobne aj na treťom RS, tu sa však u niektorých motocykloch 

počiatočná rýchlosť odvíjala od maximálnej možnej rýchlosti na danom RS.  
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Z dôvodu presnejšieho vyhodnotenia výsledkov bolo každé meranie vždy uskutočnené 

dvakrát za sebou. U dvoch testovaných motocyklov prebehlo aj skúmanie vplyvu zmeny 

hmotnosti na dosiahnuté spomalenie. Zmena hmotnosti bola dosiahnutá pribraním 

spolujazdca (80 kg). V ostatných prípadoch sedel na motocykle iba vodič o hmotnosti 80 kg.         

6.1.1 Honda Dominator NX 650  

Prvý testovaný motocykel bol od výrobcu Honda s označením Dominator NX 650. 

Jedná sa o cestné enduro a jeho základné technické údaje vidno v Tab. 6-1. 

 

Obr. 6-1.: Honda Dominátor NX 650 [20] 

 

Tab. 6-1.: Základné technické údaje Honda Dominátor [13] 

Honda Dominátor NX 650 

Rok výroby 1995 

Objem motoru [cm3] 644 

Výkon [kW]/otáčky [min-1] 31.4/6000 

Točivý moment [Nm] 53 

Otáčky pri max toč. momente [min-1] 5000 

Usporiadanie valcov stojatý 

Počet valcov 1 

2-taktný/4-taktný 4 

Počet rýchl. stupňov 5 

Pohotovostná hmotnosť [kg] 180 

 

 

Zmerané hodnoty spomalenia sú pre rôzne rýchlosti a pre rôzne RS uvedené v Tab. 

6-2, kde v0= približná východisková rýchlosť; am1= max. dosiahnuté spomalenie z prvého 

merania; am2= max. dosiahnuté spomalenie z opakovaného merania; am= priemerná (stredná) 
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hodnota max. spomalenia (počítané z am1 a am2); apr1= priemerné spomalenie z prvého 

merania; apr2= priemerné spomalenie z opakovaného merania; apr= stredná hodnota 

priemerných spomalení (počítané z apr1 a apr2). V tejto tabuľke vidno, že dosiahnuté 

spomalenie sa pohybuje medzi 0,31 ms-2 pri brzdení z nízkych otáčok motoru až po 1,04 ms-2 

pri ubratí plynu pri vysokých otáčkach.  

Časový priebeh rýchlosti a spomalenia pri brzdení motorom z rýchlosti 90 km/h na 5. 

rýchlostnom stupni je vykreslený na Obr. 6-2.    

 

Tab. 6-2.: Namerané hodnoty spomalení Honda Dominator 

R.S. 5 5 5 5 5 
   v0 [km/h] 90 80 70 60 50 
   am1 [g] 0.18 0.15 0.12 0.09 0.06 
   am2 [g] 0.18 0.17 0.12 0.10 0.07 
   am [g] 0.18 0.16 0.12 0.10 0.07 
   am [ms-2] 1.72 1.56 1.21 0.94 0.64 

   apr1 [g] 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 
   apr2 [g] 0.09 0.07 0.06 0.05 0.04 
    apr [g] 0.09 0.07 0.06 0.05 0.04 
   apr [ms-2] 0.84 0.70 0.59 0.51 0.39 

  R.S. 4 4 4 4 4 4 
  v0 [km/h] 90 80 70 60 50 40 
  am1 [g] 0.19 0.17 0.15 0.12 0.09 0.06 
  am2 [g] 0.19 0.16 0.15 0.11 0.09 0.06 
  am [g] 0.19 0.16 0.15 0.11 0.09 0.06 
  am [ms-2] 1.87 1.61 1.49 1.11 0.92 0.57 

  apr1 [g] 0.10 0.07 0.07 0.07 0.04 0.03 
  apr2 [g] 0.09 0.08 0.07 0.06 0.04 0.03 
   apr [g] 0.09 0.08 0.07 0.06 0.04 0.03 
  apr [ms-2] 0.90 0.74 0.69 0.60 0.40 0.31 

 R.S. 3 3 3 3 3 3 3 

 v0 [km/h] 90 80 70 60 50 40 30 

 am1 [g] - 0.20 0.18 0.16 0.12 0.09 0.05 

 am2 [g] - 0.19 0.17 0.16 0.12 0.09 0.06 

 am [g] - 0.19 0.18 0.16 0.12 0.09 0.06 

 am [ms-2] - 1.90 1.73 1.54 1.15 0.88 0.54 

 apr1 [g] - 0.11 0.09 0.09 0.06 0.05 0.03 

 apr2 [g] - 0.10 0.08 0.08 0.06 0.05 0.03 

  apr [g] - 0.11 0.09 0.08 0.06 0.05 0.03 

 apr [ms-2] - 1.04 0.86 0.83 0.56 0.50 0.31 
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Obr. 6-2.: Brzdenie Honda Dominator 5. RS z 90 km/h  

 

 

Obr. 6-3.: Priemerné hodnoty spomalenia Honda Dominator  

 

U tohto motocyklu bol ďalej zmeraný vplyv zmeny hmotnosti na dosiahnuté 

spomalenia. Toto bolo merané na 3. RS pre východiskové rýchlosti 80, 60, 50 a 40 km/h. 

Pribratím spolujazdca sa hmotnosť vozidla s posádkou zvýšila o 31 %.  

V Tab. 6-3 sú namerané hodnoty spomalenia spolu s vyčíslením rozdielu priemerného 

spomalenia oproti situácií bez spolujazdca. Z nameraného vyplýva, že spomalenie bez 

spolujazdca je vplyvom menšej zotrvačnosti o 12 až 24 % väčšie než v prípade 

so spolujazdcom. 
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Tab. 6-3.: Vplyv zmeny hmotnosti na spomalenie Honda Dominator  

R.S. 3 3 3 3 

 v0 [km/h] 80 60 50 40 

 am1 [g] 0.17 0.13 0.12 0.08 

 am2 [g] 0.17 0.13 0.11 0.07 

 am [g] 0.17 0.13 0.12 0.07 

 am [ms-2] 1.66 1.27 1.16 0.72 

 apr1 [g] 0.10 0.07 0.05 0.05 

 apr2 [g] 0.09 0.07 0.05 0.04 

  apr [g] 0.09 0.07 0.05 0.04 

 apr [ms-2] 0.91 0.67 0.51 0.41 

zmena apr [%] 14 24 12 21 

 

6.1.2 BMW R 1150 RS 

Ďalším testovaným vozidlom je cestovný motocykel BMW R 1150 RS, ktorého 

základné údaje sú v Tab. 6-4. 

  

Obr. 6-4.: BMW R 1150 RS [20] 

Tab. 6-4.: Základné technické údaje BMW R 1150 RS [11] 

BMW R 1150 RS 

Rok výroby 2006 

Objem motoru [cm3] 1150 

Výkon [kW]/otáčky [min-1] 70/7250 

Točivý moment [Nm] 98 

Otáčky pri max toč. momente [min-1] 5500 

Usporiadanie valcov boxer 

Počet valcov 2 

2-taktný/4-taktný 4 

Počet rýchl. stupňov 6 

Pohotovostná hmotnosť [kg] 250 
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Namerané hodnoty spomalení sú uvedené Tab. 6-5. Hodnoty spomalení sa pohybujú 

od 0,38 ms-2 po 1,26 ms-2 v závislosti od východiskovej rýchlosti a zaradeného RS. Graf 

spomaľovania po ubratí plynu na 5. RS z rýchlosti 70 km/h je zobrazený na Obr. 6-5. 

 

Tab. 6-5.: Namerané hodnoty spomalení BMW R 1150 RS 

R.S. 5 5 5 5 5   

 v0 [km/h] 90 80 70 60 50   

 am1 [g] 0.18 0.15 0.12 0.11 0.10   

 am2 [g] 0.18 0.16 0.12 0.11 0.10   

 am [g] 0.18 0.16 0.12 0.11 0.10   

 am [ms-2] 1.75 1.52 1.16 1.09 0.97   

 apr1 [g] 0.10 0.09 0.08 0.06 0.05   

 apr2 [g] 0.10 0.09 0.07 0.06 0.05   

  apr [g] 0.10 0.09 0.07 0.06 0.05   

 apr [ms-2] 1.00 0.90 0.71 0.62 0.48   

R.S. 4 4 4 4 4 4 

 v0 [km/h] 90 80 70 60 50 40 

 am1 [g] 0.19 0.16 0.14 0.13 0.11 0.08 

 am2 [g] 0.19 0.16 0.14 0.13 0.12 0.08 

 am [g] 0.19 0.16 0.14 0.13 0.12 0.08 

 am [ms-2] 1.84 1.57 1.34 1.23 1.13 0.75 

 apr1 [g] 0.10 0.09 0.09 0.08 0.05 0.04 

 apr2 [g] 0.10 0.10 0.09 0.07 0.06 0.04 

  apr [g] 0.10 0.09 0.09 0.08 0.05 0.04 

 apr [ms-2] 1.01 0.92 0.88 0.74 0.53 0.38 

R.S. 3 3 3 3 3 3 

 v0 [km/h] 90 80 70 60 50 40 

 am1 [g] 0.22 0.19 0.18 0.15 0.12 0.11 

 am2 [g] 0.22 0.19 0.18 0.15 0.12 0.11 

 am [g] 0.22 0.19 0.18 0.15 0.12 0.11 

 am [ms-2] 2.17 1.89 1.76 1.46 1.19 1.08 

 apr1 [g] 0.13 0.12 0.10 0.09 0.08 0.05 

 apr2 [g] 0.13 0.11 0.10 0.09 0.07 0.05 

  apr [g] 0.13 0.12 0.10 0.09 0.08 0.05 

 apr [ms-2] 1.26 1.15 0.95 0.87 0.76 0.47 
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Obr. 6-5.: Spomalenie BMW R 1150 RS 5. RS zo 70 km/h  

 

 

Obr. 6-6.: Priemerné hodnoty spomalenia BMW R 1150 RS 

 

Taktiež u tohto motocyklu bol skúmaný vplyv zmeny hmotnosti na dosiahnuté 

spomalenie, a to na 3. RS pri rýchlostiach 90 km/h a 60 km/h, pričom pribratím spolujazdca 

sa hmotnosť vozidla s posádkou navýšila o 24 %.  Z nameraných hodnôt zobrazených v Tab. 

6-6 vidno, že spomalenie bez spolujazdca je len nepatrne vyššie ( o 2 až 3 %) než pri jazde so 

spolujazdcom. Oproti predchádzajúcemu motocyklu je to podstatný rozdiel, spôsobený 

menšou pomernou zmenou hmotnosti a väčším brzdným účinkom motocyklu.  
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Tab. 6-6.: Vplyv zmeny hmotnosti na spomalenie BMW R 1150 RS 

R.S. 3 3 

 v0 [km/h] 90 60 

 am1 [g] 0.19 0.14 

 am2 [g] 0.18 0.14 

 am [g] 0.18 0.14 

 am [ms-2] 1.79 1.33 

 apr1 [g] 0.13 0.09 

 apr2 [g] 0.12 0.08 

  apr [g] 0.13 0.09 

 apr [ms-2] 1.23 0.85 

zmena apr [%] 3 2 

6.1.3 Kawasaki VN 900 

V poradí tretím testovaným motocyklom je chopper Kawasaki VN 900 

s technickými parametrami uvedenými v Tab. 6-7. 

  

Obr. 6-7.: Kawasaki VN 900 [20] 

Tab. 6-7.: Základné technické údaje Kawasaki VN 900 [14] 

Kawasaki VN 900 

Rok výroby 2009 

Objem motoru [cm3] 903 

Výkon [kW]/otáčky [min-1] 37/5700 

Točivý moment [Nm] 78 

Otáčky pri max toč. momente [min-1] 3700 

Usporiadanie valcov vidlicový 

Počet valcov 2 

2-taktný/4-taktný 4 

Počet rýchl. stupňov 5 

Pohotovostná hmotnosť [kg] 290 
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Ako vidno v Tab. 6-8, namerané hodnoty spomalenia sa pohybujú od 0,53 ms-2 

do 0,83 ms-2. Oproti predchádzajúcemu motocyklu je spomalenie podstatne menšie, príčinou 

je väčšia hmotnosť a teda väčšia zotrvačnosť, a tiež menší aerodynamický odpor v dôsledku 

menšieho kolmého priemetu. Priebeh spomalenie pri spomaľovaní na 4. RS z rýchlosti 

80 km/h je zobrazený na Obr. 6-8. 

 

Tab. 6-8.: Namerané hodnoty spomalení Kawasaki VN 900 

R.S. 5 5 5 5 5   
  v0 [km/h] 90 80 70 60 50   
  am1 [g] 0.14 0.12 0.10 0.10 0.08   
  am2 [g] 0.14 0.13 0.10 0.10 0.07   
  am [g] 0.14 0.13 0.10 0.10 0.08   
  am [ms-2] 1.38 1.23 0.99 0.98 0.74   
  apr1 [g] 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06   
  apr2 [g] 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06   
   apr [g] 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06   
  apr [ms-2] 0.81 0.73 0.71 0.68 0.62   
 R.S. 4 4 4 4 4   
  v0 [km/h] 90 80 70 60 50   
  am1 [g] 0.15 0.14 0.11 0.10 0.09   
  am2 [g] 0.15 0.13 0.12 0.11 0.10   
  am [g] 0.15 0.13 0.11 0.10 0.10   

  am [ms-2] 1.46 1.32 1.09 1.02 0.95   

  apr1 [g] 0.09 0.08 0.07 0.07 0.07   

  apr2 [g] 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07   

   apr [g] 0.09 0.08 0.07 0.07 0.07   

  apr [ms-2] 0.83 0.80 0.73 0.70 0.65   

 R.S. 3 3 3 3 3 3 3 

 v0 [km/h] 90 80 70 60 50 40 30 

 am1 [g] - - 0.12 0.12 0.11 0.09 0.08 

 am2 [g] - - 0.13 0.12 0.10 0.08 0.09 

 am [g] - - 0.13 0.12 0.10 0.09 0.08 

 am [ms-2] - - 1.24 1.15 1.02 0.84 0.83 

 apr1 [g] - - 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 

 apr2 [g] - - 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 

  apr [g] - - 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 

 apr [ms-2] - - 0.79 0.72 0.71 0.60 0.53 
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Obr. 6-8.: Spomalenie Kawasaki VN 900 4. RS z 80 km/h 

 

 

Obr. 6-9.: Priemerné hodnoty spomalenia Kawasaki VN 900 
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6.1.4 Yamaha Fazer FZS 600 

Ďalším testovaným motocyklom bol Fazer 600 od výrobcu Yamaha, ktorý spadá 

do kategórie naháč.  

  

Obr. 6-10.: Yamaha Fazer FZS 600 [20] 

 

Tab. 6-9.: Základné technické údaje Yamaha Fazer FZS 600 [15] 

Yamaha Fazer 600 

Rok výroby 2007 

Objem motoru [cm3] 599 

Výkon [kW]/otáčky [min-1] 70/11500 

Točivý moment [Nm] 61 

Otáčky pri max toč. momente [min-1] 9500 

Usporiadanie valcov radový 

Počet valcov 4 

2-taktný/4-taktný 4 

Počet rýchl. stupňov 6 

Pohotovostná hmotnosť [kg] 190 

 

Z nameraných údajov vyplýva, že u tohto motocyklu bolo v závislosti na zaradenom 

RS a východiskovej rýchlosti dosiahnuté spomalenie od 0,49 ms-2 do 1,27 ms-2 (Tab. 6-10). 

Priebeh spomalenie pri brzdení motorom na 5. RS z rýchlosti 90 km/h je na Obr. 6-11. 
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Tab. 6-10.: Namerané hodnoty spomalení Yamaha Fazer 600 

R.S. 5 5 5 5 5   

 v0 [km/h] 90 80 70 60 50   

 am1 [g] 0.18 0.16 0.13 0.11 0.07   

 am2 [g] 0.19 0.16 0.13 0.10 0.07   

 am [g] 0.19 0.16 0.13 0.11 0.07   

 am [ms-2] 1.81 1.57 1.26 1.04 0.66   

 apr1 [g] 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05   

 apr2 [g] 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05   

  apr [g] 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05   

 apr [ms-2] 0.82 0.77 0.72 0.59 0.49   

R.S. 4 4 4 4 4   

 v0 [km/h] 90 80 70 60 50   

 am1 [g] 0.19 0.17 0.12 0.11 0.07   

 am2 [g] 0.19 0.16 0.12 0.11 0.07   

 am [g] 0.19 0.17 0.12 0.11 0.07   

 am [ms-2] 1.86 1.62 1.18 1.09 0.68   

 apr1 [g] 0.10 0.09 0.08 0.06 0.05   

 apr2 [g] 0.10 0.09 0.08 0.06 0.05   

  apr [g] 0.10 0.09 0.08 0.06 0.05   

 apr [ms-2] 0.99 0.86 0.78 0.61 0.51   

R.S. 3 3 3 3 3 3 

 v0 [km/h] 90 80 70 60 50 40 

 am1 [g] 0.20 0.19 0.18 0.12 0.11 0.09 

 am2 [g] 0.20 0.19 0.18 0.12 0.11 0.08 

 am [g] 0.20 0.19 0.18 0.12 0.11 0.08 

 am [ms-2] 1.98 1.87 1.74 1.20 1.06 0.80 

 apr1 [g] 0.13 0.12 0.11 0.10 0.08 0.07 

 apr2 [g] 0.13 0.12 0.11 0.10 0.08 0.06 

  apr [g] 0.13 0.12 0.11 0.10 0.08 0.07 

 apr [ms-2] 1.27 1.16 1.09 0.94 0.79 0.65 



40 

 

 

Obr. 6-11.: Spomalenie Yamaha Fazer 600 5. RS z 90 km/h 

 

 

Obr. 6-12.: Priemerné hodnoty spomalenia Yamaha Fazer 600 
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6.1.5 Gas Gas 300 

Posledný motocykel s manuálnou prevodovkou je terénny s označením Gas Gas 300. 

Je jediný testovaný s 2-taktným motorom a jeho technické údaje sú v Tab. 6-11. 

Za povšimnutie stojí hmotnosť motocyklu, ktorá je oproti predchádzajúcim polovičná, voči 

niektorým takmer až tretinová.   

  
Obr. 6-13.: Gas Gas EC 300 [20] 

 

Tab. 6-11.: Základné technické údaje Gas Gas 300 [12] 

Gas Gas EC 300 

Rok výroby 2008 

Objem motoru [cm3] 299 

Výkon [kW]/otáčky [min-1] 38/7340 

Točivý moment [Nm] 50 

Otáčky pri max toč. momente [min-1] 6900 

Usporiadanie valcov stojatý 

Počet valcov 1 

2-taktný/4-taktný 2 

Počet rýchl. stupňov 6 

Pohotovostná hmotnosť [kg] 110 

 

V Tab. 6-12 sú uvedené namerané hodnoty spomalení kde vidno, že priemerné 

spomalenie sa nachádza v intervale od 0,56 ms-2 do 1,05 ms-2. Priebeh spomalenie z 80 km/h 

na treťom rýchlostnom stupni je vykreslený na Obr. 6-14. 
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Tab. 6-12.: Namerané hodnoty spomalení Gas Gas 300 

R.S. 5 5 5 5 5   
  v0 [km/h] 90 80 70 60 50   
  am1 [g] 0.24 0.19 0.14 0.13 0.10   
  am2 [g] 0.23 0.19 0.15 0.13 0.09   
  am [g] 0.23 0.19 0.15 0.13 0.10   
  am [ms-2] 2.30 1.85 1.44 1.28 0.94   
  apr1 [g] 0.11 0.10 0.08 0.08 0.07   
  apr2 [g] 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07   
   apr [g] 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07   
  apr [ms-2] 1.05 0.98 0.84 0.77 0.66   
 R.S. 4 4 4 4 4 4 
  v0 [km/h] 90 80 70 60 50 40 
  am1 [g] - 0.22 0.16 0.13 0.10 0.09 
  am2 [g] - 0.22 0.17 0.14 0.10 0.10 
  am [g] - 0.22 0.16 0.14 0.10 0.09 
  am [ms-2] - 2.17 1.59 1.34 0.98 0.92 

  apr1 [g] - 0.11 0.09 0.08 0.07 0.06 
  apr2 [g] - 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 
   apr [g] - 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 
  apr [ms-2] - 1.02 0.86 0.81 0.72 0.61 

 R.S. 3 3 3 3 3 3 3 

 v0 [km/h] 90 80 70 60 50 40 30 

 am1 [g] - 0.22 0.20 0.16 0.13 0.10 0.08 

 am2 [g] - 0.24 0.20 0.17 0.13 0.09 0.08 

 am [g] - 0.23 0.20 0.17 0.13 0.10 0.08 

 am [ms-2] - 2.24 1.94 1.62 1.25 0.95 0.76 

 apr1 [g] - 0.11 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 

 apr2 [g] - 0.11 0.09 0.08 0.07 0.06 0.06 

  apr [g] - 0.11 0.09 0.09 0.08 0.06 0.06 

 apr [ms-2] - 1.04 0.90 0.83 0.74 0.63 0.56 

 

 

Obr. 6-14.: Spomalenie Gas Gas 300 3. RS z 80 km/h 
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Obr. 6-15.: Priemerné hodnoty spomalenia Gas Gas 300 

 

6.2 MOTOCYKLE S VARIATOROVÝM POHONOM 

V tejto kategórii boli zmerané celkovo 3 motocykle (skútre) s kubatúrou 50 cm3, 125 

cm3 a 300 cm3. Meranie bolo jednoduchšie, pretože skútre majú iba jeden „rýchlostný 

stupeň“. Meranie spočívalo v rozbehnutí na príslušnú rýchlosť, udržaní tejto rýchlosti po dobu 

pár sekúnd, ubratí plynu a nechaní motocykel spomaliť až do okamihu vyradenie pohonu 

(vypnutí spojky).   

 

6.2.1 Aprilia Amico 50 

Prvý meraný skúter je od výrobcu Aprilia s parametrami uvedenými v Tab. 6-13. 

  

Obr. 6-16.: Aprilia Amico 50 [20] 
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Tab. 6-13.: Základne technické údaje Aprilia Amico 50 [10] 

Aprilia Amico 50 

Rok výroby 1999 

Objem motoru [cm3] 49 

Výkon [kW]/otáčky [min-1] 2.1/6750 

Točivý moment [Nm] 3.1 

Otáčky pri max toč. momente [min-1] 3500 

Usporiadanie valcov stojatý 

Počet valcov 1 

2-taktný/4-taktný 2 

Počet rýchl. stupňov A 

Pohotovostná hmotnosť [kg] 95 

Meranie bolo uskutočnené pre rýchlosti 30 až 60 km/h, pretože vyššiu rýchlosť tento 

skúter nedosahuje. Dosiahnuté spomalenia sa pohybovali medzi 0,26 ms-2 a 0,52 ms-2 (Tab. 

6-14). Priebeh spomalenie pri brzdení z rýchlosti 40 km/h je na Obr. 6-17. Grafické 

zobrazenie dosiahnutých spomalení je v porovnaní s ostatnými skútrami zobrazené na Obr. 

6-24.  

Tab. 6-14.: Namerané hodnoty spomalení Aprilia Amico 50 

v0 [km/h] 60 50 40 30 

 am1 [g] 0.12 0.11 0.05 0.04 

 am2 [g] 0.13 0.11 0.06 0.04 

 am [g] 0.13 0.11 0.06 0.04 

 am [ms-2] 1.23 1.08 0.56 0.38 

 apr1 [g] 0.05 0.04 0.04 0.03 

 apr2 [g] 0.06 0.05 0.04 0.03 

  apr [g] 0.05 0.05 0.04 0.03 

 apr [ms-2] 0.52 0.46 0.36 0.26 
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Obr. 6-17.: Spomalenie Aprilia Amico 50 zo 40 km/h 

6.2.2 Yamaha Majesty 125 

Ďalší skúter je Yamaha Majesty 125 s technickými údajmi uvedenými v Tab. 6-15. 

  

Obr. 6-18.: Yamaha Majesty 125 [20] 

Tab. 6-15.: Základne technické údaje Yamaha Majesty 125 [16] 

Yamaha Majesty 125 

Rok výroby 2008 

Objem motoru [cm3] 124 

Výkon [kW]/otáčky [min-1] 8.5/9000 

Točivý moment [Nm] 9 

Otáčky pri max toč. momente [min-1] 8500 

Usporiadanie valcov stojatý 

Počet valcov 1 

2-taktný/4-taktný 4 

Počet rýchl. stupňov A 

Pohotovostná hmotnosť [kg] 140 
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Spomalenie pri brzdení motorom bolo u tohto vozidla merané pri rýchlostiach 40 až 

90 km/h a hodnoty priemerných spomalení sa pohybujú od 0,51 ms-2 do 0,82 ms-2 (Tab. 

6-16).  

Tab. 6-16.: Namerané hodnoty spomalení Yamaha Majesty 125 

v0 [km/h] 90 80 70 60 50 40 

 am1 [g] 0.14 0.12 0.10 0.09 0.07 0.07 

 am2 [g] 0.15 0.12 0.11 0.09 0.07 0.06 

 am [g] 0.15 0.12 0.11 0.09 0.07 0.06 

 am [ms-2] 1.42 1.18 1.05 0.88 0.68 0.62 

 apr1 [g] 0.08 0.07 0.08 0.06 0.05 0.05 

 apr2 [g] 0.09 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 

  apr [g] 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 

 apr [ms-2] 0.82 0.77 0.72 0.62 0.54 0.51 

 

 

Obr. 6-19.: Spomalenie Yamaha Majesty 125 z 80 km/h 

 

6.2.3 SYM GTS 300i ABS 

Posledným meraným skútrom je GTS 300i ABS od spoločnosti SYM MOTO 

s parametrami uvedenými v Tab. 6-17. 
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Obr. 6-20.: SYM GTS 300i ABS [20] 

 

Tab. 6-17.: Základné technické údaje SYM GTS 300i ABS [17] 

SYM GTS 300i ABS 

Rok výroby 2012 

Objem motoru [cm3] 278 

Výkon [kW]/otáčky [min-1] 21/7500 

Točivý moment [Nm] 27 

Otáčky pri max toč. momente [min-1] 6500 

Usporiadanie valcov stojatý 

Počet valcov 1 

2-taktný/4-taktný 4 

Počet rýchl. stupňov A 

Pohotovostná hmotnosť [kg] 190 

Priemerné hodnoty spomalení sa u tohto motocyklu pohybovali v závislosti 

na východiskovej rýchlosti v intervale 0,74 ms-2 až 0,89 ms-2 (Tab. 6-18). V porovnaní 

s predchádzajúcimi dvomi skútrami, je toto rozpätie podstatne menšie. Spomalenie pri brzdení 

z rýchlosti 70 km/h je zobrazené na Obr. 6-21. 

 

Tab. 6-18.: Namerané hodnoty spomalení SYM GTS 300 

v0 [km/h] 90 80 70 60 50 40 

 am1 [g] 0.14 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07 

 am2 [g] 0.14 0.13 0.1 0.09 0.09 0.08 

 am [g] 0.14 0.13 0.10 0.09 0.08 0.07 

 am [ms-2] 1.36 1.24 1.01 0.89 0.81 0.72 

 apr1 [g] 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 

 apr2 [g] 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 

  apr [g] 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 

 apr [ms-2] 0.89 0.87 0.80 0.78 0.76 0.74 
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Obr. 6-21.: Spomalenie SYM GTS 300 zo 70 km/h 

 

U tohto skútru bol ďalej testovaný vplyv zmeny hmotnosti na dosiahnuté spomalenie. 

Pribratím spolujazdca sa hmotnosť zvýšila o 29 %. Meranie bolo vykonané pre rýchlosti 80, 

60 a 50 km/h. Z nameraných hodnôt (Tab. 6-19) vidno, že spomalenie bez spolujazdca je 

vplyvom menšej zotrvačnosti o 15 až 23 % väčšie než v prípade so spolujazdcom. 

 

Tab. 6-19.: Vplyv zmeny hmotnosti na spomalenie SYM GTS 300 

v0 [km/h] 80 60 50 

 am1 [g] 0.10 0.08 0.07 

 am2 [g] 0.10 0.08 0.07 

 am [g] 0.10 0.08 0.07 

 am [ms-2] 0.99 0.78 0.71 

 apr1 [g] 0.07 0.07 0.07 

 apr2 [g] 0.07 0.07 0.07 

  apr [g] 0.07 0.07 0.07 

 apr [ms-2] 0.71 0.68 0.64 

zmena apr [%] 23 15 18 
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6.2.4 Štvorkolka Can-Am Outlander 800 

Do skupiny motocyklov s variatorovým pohonom je v tejto práci pre porovnanie 

zaradená aj úžitková štvorkolka Can-Am Outlander 800. 

   

Obr. 6-22.: Can-Am Outlander 800 [20] 

 

Tab. 6-20.: Základné technické údaje Can-Am Outlander 800 [2] 

Can-Am Outlander 800 

Rok výroby 2008 

Objem motoru [cm3] 799 

Výkon [kW]/otáčky [min-1] 61/5250 

Točivý moment [Nm] 73 

Otáčky pri max toč. momente [min-1] 5500 

Usporiadanie valcov vidlicový 

Počet valcov 2 

2-taktný/4-taktný 4 

Počet rýchl. stupňov A 

Pohotovostná hmotnosť [kg] 330 

 

Dosiahnuté zmerané spomalenia štvorkolky sú v Tab. 6-21, nadobúdajú hodnôt 

1,06 ms-2 až 1,49 ms-2 a oproti skútrom sú teda podstatne vyššie. Priebeh spomalenia 

z rýchlosti 90 km/h je zobrazený na Obr. 6-23. 
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Tab. 6-21.: Namerané hodnoty spomalení Can-Am Outlander 800 

v0 [km/h] 90 80 70 60 50 40 30 

 am1 [g] 0.22 0.21 0.19 0.19 0.18 0.17 0.17 

 am2 [g] 0.22 0.20 0.19 0.19 0.18 0.17 0.17 

 am [g] 0.22 0.20 0.19 0.19 0.18 0.17 0.17 

 am [ms-2] 2.16 1.98 1.87 1.84 1.75 1.65 1.65 

 apr1 [g] 0.16 0.15 0.14 0.13 0.13 0.13 0.11 

 apr2 [g] 0.15 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12 0.11 

  apr [g] 0.15 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12 0.11 

 apr [ms-2] 1.49 1.40 1.37 1.27 1.24 1.21 1.06 

 

 

 

Obr. 6-23.: Spomalenie Can-Am Outlander 800 z 90 km/h 

 

Taktiež u štvorkolky bol testovaný vplyv zmeny hmotnosti na spomalenie, a to pri 

rýchlostiach 30 až 60 km/h. Zaťažením štvrokolky dvomi osobami sa celková hmotnosť 

zvýšila o 20 % oproti zaťaženiu len šoférom. Napriek tejto skutočnosti sa spomalenie líšilo 

len nepatrne (1 – 7 %) od hodnôt nameraných pri jazde bez spolujazdca (Tab. 6-22).    
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Tab. 6-22.: Vplyv zmeny hmotnosti na spomalenie Can-Am Outlander 800 

v0 [km/h] 60 50 40 30 

 am1 [g] 0.17 0.16 0.16 0.16 

 am2 [g] 0.16 0.16 0.16 0.16 

 am [g] 0.16 0.16 0.16 0.16 

 am [ms-2] 1.61 1.56 1.60 1.59 

 apr1 [g] 0.13 0.13 0.12 0.10 

 apr2 [g] 0.13 0.12 0.12 0.10 

  apr [g] 0.13 0.12 0.12 0.10 

 apr [ms-2] 1.26 1.21 1.15 0.99 

zmena apr [%] 1 2 5 7 

 

 

 

Obr. 6-24.: Grafické vyjadrenie priemerných spomalení pre 3 skútre a štvorkolku 
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7  POROVNANIE VÝSLEDKOV 

Pre sprehľadnenie výsledkov je v Tab. 7-1 a Tab. 7-2 pre jednotlivé motocykle 

uvedený súhrn intervalov, v ktorých sa namerané spomalenia pohybovali. Jednak sú tu 

uvedené rozmedzia pre maximálne spomalenia (am) a tiež pre priemerné spomalenia (apr).    

Podľa týchto tabuliek sú následne na Obr. 7-1 a Obr. 7-2 vykreslené horné hranice 

intervalov spomalení, ktoré jednotlivé motocykle dosahovali. 

 

Tab. 7-1.: Intervaly nameraných hodnôt spomalení motocyklov s manuálnou prevodovkou 

  
  

Honda 
Dominator 650 

BMW R 1150 
RS 

Kawasaki VN 
900 

Yamaha Fazer 
600 

Gas Gas 300 

 am [ms-2] 
min 0.54 0.75 0.74 0.66 0.76 

max 1.9 2.17 1.46 1.98 2.3 

 apr [ms-2] 
min 0.31 0.38 0.53 0.49 0.56 

max 1.04 1.26 0.83 1.27 1.05 

 

 

 

Obr. 7-1.: Horné hranice spomalení u jednotlivých motocyklov s manuálnou prevodovkou 
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Tab. 7-2.: Intervaly nameraných hodnôt spomalení motocyklov s variatorovým pohonom 

  

Aprilia Amico 50 Yamaha Majesty 125 SYM GTS 300i Can-Am Outlander 800 

 am [ms-2] 
min 0.38 0.62 0.72 1.65 

max 1.23 1.42 1.36 2.16 

 apr [ms-2] 
min 0.26 0.51 0.74 1.06 

max 0.52 0.82 0.89 1.49 

 

 

Obr. 7-2.: Horné hranice spomalení u jednotlivých motocyklov s variatorovým pohonom 
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8  ZÁVER 

Diplomová práca sa zaoberá spomalením motocyklu pri brzdení motorom, teda 

po ubratí plynu na minimum. Teoretická časť s využitím uvedených prameňov zoznamuje 

čitateľa predovšetkým s dynamickými silami pôsobiacimi na motocykel. Hlavným cieľom 

práce však bolo s využitím dostupných zariadení vykonať sériu meraní na dostatočnom počte 

motocyklov za účelom získania potrebných údajov o spomalení. Celkovo bolo testovaných 9 

vozidiel, z toho 5 s manuálnou prevodovkou a 4 s variatorovým pohonom. Podľa tohto 

rozdelenia sa členila aj práca a následne aj vyhodnotenie nameraných údajov v kapitole 7   

Z nameraných hodnôt boli vyhodnocované dva údaje o dosiahnutom spomalení. 

Prvým údajom je hodnota maximálneho spomalenia (am) po ubratí plynu. Táto slúži skôr len 

pre porovnanie medzi testovanými vozidlami, vypovedacia hodnota je nízka a praktické 

využitie sa nepredpokladá. Druhým sledovaným údajom je priemerné spomalenie (apr) 

od okamihu ubratia plynu do dosiahnutia rýchlosti na voľnobežných otáčkach, prípadne 

do okamihu vypnutia pohonu v prípade variatorového pohonu. Údaj o priemernom spomalení 

v sledovanom časovom intervale priamo vypovedá o brzdných vlastnostiach pri brzdení 

motorom a preto má praktické využitie a v ďalšom bude porovnávaná práve táto hodnota 

spomalenia.  

 Z nameraných údajov možno u motocyklov s manuálnou prevodovkou, u ktorých sa 

hodnoty priemerných spomalení pohybovali od 0,31 do 1,27 ms-2, konštatovať nasledujúce. 

Motocykle s porovnateľnou kubatúrou a hmotnosťou ( Honda 650 a Yamaha 600) nedosahujú 

rovnaké spomalenie. Neplatí ani predpoklad, že motocykel s väčšou hmotnosťou bude 

vplyvom väčšej zotrvačnosti dosahovať vždy menšieho spomalenia. Motocykle 

s porovnateľným točivým momentom a rozdielnymi ostatnými vlastnosťami (Honda 650 

a Gas Gas 300) môžu dosahovať približne rovnakého spomalenia. Na druhej strane motocykle 

s porovnateľným spomalením ( BMW 1150 a Yamaha 600) sa líšia vo všetkých podstatných 

parametroch, ktoré sa môžu navzájom kompenzovať. Z uvedeného plynie, že dosiahnuté 

spomalenia skutočne závisia na rôznych parametroch vozidiel (hmotnosť, kubatúra, točivý 

moment, usporiadania valcov, vzdušné odpory ai.)  a na základe vykonaných meraní nemožno 

určiť závislosť medzi jednotlivými parametrami a dosiahnutým spomalením. 

Motocykle s variatorovým pohonom vrátane štvorkolky dosahovali priemerné 

spomalenie od 0,26 do 1,49 ms-2. U týchto vozidiel už na základe nameraných hodnôt možno 

sledovať určitú závislosť spomalenia na parametroch. Z Tab. 7-2 plynie, že motocykle 
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s väčším obsahom motoru dosahovali väčšieho priemerného spomalenia, a to aj napriek 

väčšej hmotnosti a väčšiemu točivému momentu.  

U štyroch testovaných vozidiel bol skúmaný aj vplyv zmeny hmotnosti na spomalenie. 

Pribraním spolujazdca došlo u jednotlivých vozidiel k zväčšeniu hmotnosti o 20 až 31 %, 

vplyvom čoho sa zvýšila zotrvačnosť vozidla s posádkou a dosiahnuté priemerné spomalenie 

teda muselo byť prirodzene nižšie. U vozidiel s pomerne značným brzdným účinkom motoru 

(BMW 1150 a štvorkolka Outlander 800) dosahovala zmena v dosiahnutom spomalení len 1 

až 7 %. U ostatných dvoch motocykloch (Honda 650 a SYM GTS 300i) bola zmena 

v spomalení 14 až 24 %.    
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12   ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 

Značka Názov Jednotka 

a zrýchlenie (spomalenie) vozidla ms-2 
am max. spomalenie výsledné ms-2 
am1 max. spomalenie z prvého merania ms-2 
am2 max. spomalenie z opakovaného merania ms-2 
apr priemerné spomalenie výsledné ms-2 
apr1 priemerné spomalenie z prvého merania ms-2 
apr2 priemerné spomalenie z opakovaného merania ms-2 
cx súčiniteľ odporu vzduchu  - 
f súčiniteľ valivého odporu - 
G váha vozidla  N 
g tiažové zrýchlenie ms-2 
i celkový prevodový pomer od motoru na hriadeľ hnacieho kolesa - 
ii  celkový prevodový pomer v prevodovke  - 
ip prevodový pomer primárneho prevodu - 
is  prevodový pomer sekundárneho prevodu - 
Jm moment zotrvačnosti rotujúcich častí motoru Nms2 

Mm moment na motore  Nm 
Oa odpor zotrvačnosti N 
Of valivý odpor  N 
Ofp valivý odpor predného kolesa N 
Ofz valivý odpor zadného kolesa N 
Os odpor stúpania N 
Ot odpor trenia v prevodovom ústrojenstve N 
Ov vzdušný odpor  N 
p0 normálny tlak kPa 
Pa  výkon k prekonaniu odporu zotrvačnosti  kW 
Pf výkon k prekonaniu odporu valenia  kW 
Pm užitočný výkon motoru kW 
Ps      výkon k prekonaniu odporu stúpania  kW 
Pt výkon k prekonaniu odporu trenia v prevodovom ústrojenstve  kW 
Pv výkon k prekonaniu odporu vzduchu   kW 

RLPB racelogic performance box   
RS rýchlostný stupeň   
rv polomer valenia kolesa  m 
s stúpavosť % 
Sx čelná plocha vozidla m2 
t0 normálna teplota ° C 
v0 približná východisková rýchlosť kmh-1 
vr výsledná rýchlosť prúdenia vzduchu okolo vozidla ms-1 
α uhol pozdĺžneho sklonu jazdnej dráhy ° 
η mechanická účinnosť celého prevodového ústrojenstva  - 
ηi účinnosť prevodovky  - 
ηp účinnosť primárneho prevodu - 
ηs účinnosť sekundárneho prevodu - 
ξ stratový súčiniteľ  - 
ρ merná hmotnosť vzduchu kgm-3 

∑Jk súčet momentov zotrvačností kolies Nms2 
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13  PRÍLOHY 

1) Fotodokumentácia testovaných motocyklov (elektronicky) 

2) Súbory s nameranými hodnotami (elektronicky) 

 


