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ABSTRAKT 

Práce se zabývá numerickou simulací kinematiky a dynamiky mechanismů pomocí 

vlastní vyvinuté numerické metody a na ní postavené komplexní simulační aplikace. 

Popsány jsou jak matematické principy použité numerické metody, tak i postup 

programování důležitých částí aplikace a její optimalizace. V závěrečné části jsou 

provedena srovnávací měření stran přesnosti a výkonu. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Multibody, simulace, mechanismy, kinematika, dynamika, numerické metody, 

programování, optimalizace. 

 

 

 

ABSTRACT 

This paper focuses on the kinematic and dynamic numerical simulation of mechanisms 

by applying a numerical method, and a complex simulation programme built on it, 

developed by the author. Described are mathematical principles of the numerical 

method used and also the programming progression of the important parts of the 

application and its optimization. The final part includes comparative measuring of the 

accuracy and performance.  

 

KEYWORDS 

Multibody, simulations, mechanisms, kinematics, dynamics, numerical methods, 

programming, optimization. 
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1 ÚVOD 

Matematika má nezastupitelnou roli v historii vědy. Vyvíjela se a štěpila na jednotlivé 

obory podle toho, jak přicházely nové problémy, které bylo třeba popsat a řešit. Zprvu 

jednoduché vztahy střídaly náročnější a sofistikovanější matematické popisy (ostatně 

slova jako Laplaceova transformace děsí ve spánku nemálo studentů vysokých škol). 

Nicméně i přes všechnu eleganci a možnosti dnešní analytické matematiky je třeba 

některé problémy řešit takříkajíc hrubou silou, která je reprezentována numerickými 

metodami a simulacemi. 

Přestože numerické metody jako takové byly vymyšleny dlouho před vznikem počítačů, 

tak teprve s jejich nástupem začaly být masivně využívány. Jedním z prvních a zásadních 

počítačů byl jistě slavný elektronkový počítač ENIAC, který pracoval na pensylvánské 

univerzitě ve státě Maryland od roku 1946 do roku 1955. 

 

Obrázek 1: První turingovský počítač ENIAC [1] 

Původně byl určen pro simulace dělostřeleckých drah, ale během své devítileté kariéry 

byl využit pro mnoho dalších úkolů, mimo jiné i ve vývoji první jaderné bomby. Udává 

se, že ENIAC dosahoval výpočetního výkonu zhruba kolem 350 operací za sekundu. [1] 

Výpočetní výkon dnešních chytrých telefonů se pak pohybuje v řádu miliard operací za 

sekundu, u stolních počítačů desítek až stovek miliard a soudobé superpočítače 
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srovnatelné velikostí s původním ENIACem dosahují výkonu řádově 1017 aritmetických 

operací za sekundu. [2] To je čistě z výkonového hlediska posun o 15 řádů za pouhých 

60 let vývoje výpočetní techniky. Asi není oblast lidského bádání, která by se vyvíjela 

rychleji. Z tohoto drobného srovnání je zřejmé, jaké obrovské možnosti nám nabízejí 

dnešní počítače, a to i ty nejobyčejnější, jež leží běžně zaprášené na stole.  

Tato disertační práce se bude zabývat právě jednou takovou oblastí, která by dnes bez 

dostupnosti patřičného výpočetního výkonu neexistovala. Je jí numerická simulace 

chování strojních mechanismů z pohledu vzájemného pohybu těles a působících sil, čili  

oblast kinematiky a dynamiky. 

Důraz bude kladen zejména na numerickou simulaci v reálném čase a její využití při 

simulaci vozidlových mechanismů. 
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2 POŽADAVKY NA SIMULAČNÍ NÁSTROJE V OBLASTI 

DYNAMIKY VOZIDEL 
 

Texty následující v této kapitole vycházejí z informačních zdrojů [3], [4], [6], [6], [7], a 

[8]. 

2.1 ZJEDNODUŠENÉ MODELY VOZIDEL 
Pro rychlé ocenění vlivu některých změn na vozidle a v jeho nastavení, především ve fázi 

konceptu a „předprototypové“ fázi vývoje je vhodné mít k dispozici jednoduché a rychlé 

nástroje na bázi zjednodušených modelů vozidla. Tyto modely lze využít i pro počáteční 

testování elektronických regulačních systémů, jako kupříkladu semiaktivní odpružení 

apod. Jedná se např. o tyto modely: 

 Jednostopý rovinný model vozidla – směrová dynamika. 

 Čtvrtinový (poloviční) model vozidla – vertikální dynamika 

Tyto modely je možné realizovat v libovolném výpočetním softwaru, který je schopen 

řešit diferenciální rovnice. Vzhledem k možnému propojení právě s řídicími algoritmy je 

vhodné např. využití systému Matlab + Simulink (Obrázek 2, 3) právě pro tvorbu 

regulačních systémů, jejich využití je dále možné pro propojení s detailními multibody 

modely. Systém Simulink je využíván předními výrobci vozidel. 

 

Obrázek 2: Poloviční model vozidla pro simulaci jízdního komfortu Audi (Simulink) 
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Obrázek 3: Semiaktivní systém odpružení – Porsche (Simulink) 

2.2 MULTIBODY MODELY VOZIDLA A KOMPONENT 
Tyto modely jsou v oblasti automobilového průmyslu využívány v 60 % pro virtuální 

testování jízdní dynamiky (ovladatelnost, jízdní komfort), z 30 % pro určení působících 

zatížení a následné testování v oblasti výdrže a spolehlivosti. Jedná se o tradiční nástroj 

v podstatě všech výrobců vozidel a jejich komponent. Při volbě příslušného softwaru by 

měla být věnována pozornost tomu, zda software splňuje následující požadavky. 

 Parametrická stavba modelu 

 Model pneumatiky, dalších speciálních částí 

 Ovládání programu prostřednictvím uživatelských skriptů 

 Model řidiče, model vozovky, jízdní testy 

 Výstupy multibody simulací, postprocessing 

 Import CAD modelů 

 Práce s pružnými tělesy 

 Tvorba řídicích algoritmů 

 Nástroje pro DOE a optimalizaci 

 Využití multibody modelů pro real-time (in-line) simulace 

 Náklady a kompatibilita 
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2.2.1 PARAMETRICKÁ STAVBA MODELU 
Parametrická stavba modelu je taková struktura modelu, kdy je možné jednotlivé části 

vozidel rychle zaměnit za jiné, je možné rychle měnit parametry celého modelu vozidla, 

tzn. jak jeho geometrii, tak vlastnosti dalších prvků (pružiny, tlumiče apod.). Toto může 

zároveň usnadňovat a zrychlovat stavbu modelu, kdy mohou být jednotlivé dílčí celky 

budovány odděleně např. ve spolupráci se subdodavateli. 

 Většina multibody modelů skládá kompletní model vozidla nebo většího celku 

z dílčích částí zvaných templaty (šablony) a je možná jejich poměrně rychlá 

záměna, čili že je možné vytvořit kupříkladu model zavěšení MacPherson, který 

pak může být rychle modifikován pro konkrétní vozidlo a následně připojen 

k modelům různých vozidel. 

 Je vhodné, aby další části vozidla jako např. pružiny, tlumiče, silentbloky atd. bylo 

možné jednoduchým způsobem měnit. Především je vhodné, aby pro tvorbu 

těchto částí nebylo zapotřebí samotného multibody softwaru (využití 

charakteristiky uložené např. v textovém souboru). 

2.2.2 MODEL PNEUMATIKY, DALŠÍCH SPECIÁLNÍCH ČÁSTÍ 
Je vhodné, aby software byl schopen využít většího počtu předdefinovaných modelů 

pneumatik (pro směrovou dynamiku, pro jízdní komfort apod.). Výsledky provedených 

simulací jsou z velké míry závislé právě na použitém modelu pneumatiky. Je tedy dobré, 

aby software měl předdefinované nejčastěji používané modely pneumatik a zároveň 

umožňoval jejich efektivní modifikaci. 

Především pro simulace v oblasti jízdního komfortu jsou podstatné části pryžových 

uložení a případně tzv. hydrobushing (hydromount). Je tedy třeba, aby multibody 

software byl vybaven prvky pro efektivní tvorbu těchto specializovaných částí. 

2.2.3 OVLÁDÁNÍ PROGRAMU PROSTŘEDNICTVÍM UŽIVATELSKÝCH SKRIPTŮ 
Vzhledem k tomu, že virtuální testování jízdních vlastností vozidel obnáší prověření 

velkého množství variant (teď není řeč přímo o optimalizaci) s různým nastavením, 

různými komponenty, různými jízdními testy je vhodné tento proces automatizovat. 

Není možné, aby obsluha spouštěla každý výpočet, měnila parametry a ukládala 

výsledky. Systém by tedy měl umožnit naprogramovat výpočetní postup jednotlivých 

variant, který již následně bude proveden automaticky. 

2.2.4 MODEL ŘIDIČE, MODEL VOZOVKY, JÍZDNÍ TESTY 
Systém by měl být schopen jednoduchým způsobem vytvořit model nahrazující řidiče 

(zásahy do řízení, řazení apod.) a tak vytvářet nejen open-loop, ale také closed-loop 

testy. Dalším podstatným prvkem modelu je model vozovky. Pro úsporu času je vhodné, 

aby systém měl nějakým způsobem předdefinované základní jízdní testy – např. 

zrychlení, brždění v zatáčce, změna jízdní stopy apod., nejlépe přímo testy podle norem 
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ISO (např. DIN ISO 4138, DIN ISO 7401, DIN ISO 9816, DIN ISO 7401, DIN ISO 7975, DIN 

ISO 3888,  NHTSA J-Turn, NHTSA Fish-Hook).   

2.2.5 VÝSTUPY MULTIBODY SIMULACÍ, POSTPROCESSING 
Multibody systém by měl umožňovat aplikaci příslušných norem přímo na výstupy 

získané multibody simulací, např. pro vyhodnocení zrychlení na sedadle je vhodné, aby 

získané zrychlení bylo upraveno dle normy ISO2631 (využití váhových funkcí) a 

nemuselo toto být řešeno až následně v postprocessingu. V případě řešení vibrací je 

vhodné, aby bylo možné získané výsledky zobrazovat jak v časové tak frekvenční oblasti. 

Multibody software by měl být vybaven postprocessingovým nástrojem pro rychlou 

vizualizaci získaných dat a případné srovnání s reálně měřenými daty. Výstupní data 

simulací by měla být uložena ve formátu, který umožňuje jejich načtení v dalších 

softwarech určených pro zpracování dat (např. Matlab). 

2.2.6 IMPORT CAD MODELŮ 
Multibody systém by měl být uzpůsoben pro import CAD modelů komponent vozidla a 

to v nejčastěji používaných formátech (STL, IGES, STEP apod.). Tento import přináší po 

grafické stránce vylepšení vytvořeného modelu, je také podstatný pro použití převodu 

tuhých těles na pružná tělesa (např. přímo v prostředí multibody systému). Na druhou 

stranu v případě importu skutečné geometrie již není možné jednoduchým způsobem 

měnit geometrii příslušných částí popř. jejich uchycovacích bodů a není možné 

jednoduchým způsobem automatizovat celý proces. 

2.2.7 PRÁCE S PRUŽNÝMI TĚLESY 
Pro detailní simulace je vhodné využít jednotlivé díly modelu jako pružná tělesa namísto 

běžně používaných tuhých těles (např. karoserie, ramena zavěšení a další). Je tedy 

podstatné, aby multibody software umožňoval práci s těmito pružnými tělesy, jejich 

vytváření přímo v programu, popř. import tzv. modal neutral files generovaných FEM 

softwary (Ansys, Nastran, Abaqus apod.). 

2.2.8 TVORBA ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ 
Moderní vozidla jsou vybavena celou řadou elektronických systémů, které zasahují do 

jízdy vozidla (ABS, ESP, semiaktivní odpružení). Tyto elektronické systémy tak musí být 

zohledněny přímo v multibody modelu (pokud ovlivňují chování vozidla v příslušném 

testu). Obecně jsou možné dva přístupy: 

 Multibody software je vybaven základními známými elektronickými systémy, 

které jsou vloženy již přímo v prostředí programu a je tak možné ovlivňovat 

některá nastavení těchto systémů (tuto možnost nabízí např. LMS Virtual Lab). 

 Kosimulace s příslušným programem specializovaným na vytváření řídicích 

algoritmů. Jedná se o přímé propojení dvou softwarů (Obrázek 4). Tímto 

způsobem může být vytvořen jakýkoliv nový řídicí systém a propojen s chováním 
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modelu vozidla. Nejčastěji využívaným softwarem pro kosimulaci s multibody 

systémem je program Matlab Simulink. 

 

Obrázek 4: Kosimulace Matlab Simulink + ADAMS [4] 

2.2.9 NÁSTROJE PRO DOE A OPTIMALIZACI 
Multibody systémy jsou mimo jiné určeny právě pro optimalizaci jednotlivých 

parametrů vozidla s ohledem na zvolená kritéria. Je vhodné tento proces co nejvíce 

automatizovat a urychlit (např. zjednodušením modelu). Je vhodné, aby příslušný 

multibody software obsahoval nástroje pro DOE (design of experiment = definování 

variant výpočtu a proložení vícerozměrné plochy vypočtenými hodnotami kritéria) a 

různé optimalizační metody (čas řešení je výrazně ovlivněn složitostí modelu a může 

trvat relativně dlouho). V některých případech je užitečné využití externího 

specializovaného softwaru pro DOE a optimalizace (např. modeFrontier, MiniTab – 

znamená zrychlení výpočtu a volbu více parametrů optimalizace). V tomto případě je 

dobré, aby bylo možné tyto programy (multibody a „optimalizátor“) efektivně propojit 

(Obrázek 5). 
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Obrázek 5: Optimalizace v modeFrontier [6] 

2.2.10 VYUŽITÍ MULTIBODY MODELŮ PRO REAL-TIME (IN-LINE) SIMULACE 
Při testování (HIL, DIL) jednotlivých částí elektronických řídicích systémů tvoří 

multibody modely vozidla základ tohoto testování. Pro potřeby real-time simulací bývá 

multibody model jistým způsobem zjednodušen. Je tak vhodné, aby multibody systém 

umožňoval přímo i real-time simulace nebo byl propojitelný se specializovaným 

softwarem umožňujícím real-time simulace. 

2.2.11 NÁKLADY A KOMPATIBILITA 
Nezanedbatelným aspektem při volbě vhodného simulačního software je samozřejmě 

jeho cena a také skutečnost, jaký software využívají další partneři a externí dodavatelé. 

V případě kompatibility těchto systémů je možné účinně sdílet vytvořené subsystémy 

vozidel, vytvořené virtuální testy, nechat si vytvořit modely nebo analýzy na zakázku 

apod. 

2.3 PROGRAMY PRO VYHODNOCENÍ DAT 
Pro sběr dat z experimentu jsou nejčastěji využívány softwary dodávané přímo s 

příslušným dataloggerem. Tyto programy umožňují v omezené míře přímo i online 

zpracování měřených dat (Labview-National Instruments, IMC Studio-IMC, DeweSoft –

Dewetron atd.).  Většina těchto softwarů má podobné vlastnosti a v případě realizace 

experimentu o značce pořízeného softwaru rozhodují spíše vlastnosti nakupovaného 

hardwaru, s kterým následně spolupracuje výhradně k zařízení dodávaný software. 

Pro detailnější vyhodnocení dat, a to nejen z experimentu, ale i třeba ze simulací nebo 

pro obecné matematické operace (využitelné např. pro propojení subjektivního a 

objektivního hodnocení jízdy vozidla) jsou určeny další specializované programy 
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(Famos-IMC, Diadem-National Instruments, Matlab). Při volbě vhodného softwaru by 

měl být brán ohled na to, zda dodávaný program má tyto vlastnosti: 

 Je schopen importovat různé formáty dat právě i od konkurenčních dodavatelů. 

 Je obsluhován programovacím jazykem, který umožňuje automatizovat 

vyhodnocovací postupy. 

 Umožňuje vhodné grafické a jiné výstupy (obrázky, tabulky, automatická tvorba 

prezentací nebo reportů, atd.). 

 Možnost vytváření tzv. GUI uživatelských aplikací. Pro jednoduché 

automatizované ovládání vyhodnocovacích programů. 

 Obsahuje dostatečně rozsáhlou knihovnu funkcí, které umožní v podstatě 

libovolné operace s daty nebo je umožněna efektivní tvorba vlastních funkcí 

(např. práce s měřenými daty vibrací a hluku tzn. funkce spektrální analýzy 

(zvláště potom jsou-li aplikovány váhové funkce)). 

 Výsledky získané analýzou dat je možné z programu exportovat v řadě formátu – 

*.xlsx, další formáty právě i konkurenčních systémů pro zpracování dat. 

 Rychlost zpracování dat. Vedle hardwaru je toto závislé i na práci samotného 

softwaru. Toto je obtížné objektivně zhodnotit, je vhodné vycházet z referencí 

zkušených uživatelů. 

 Možnost využít znalost (použití) software, např. že stejný software je využívaný i 

pro jiné účely (jako např. v případě Matlabu). 

2.4 MODERNÍ TRENDY 
Hlavním trendem všech výpočetních aplikací je samozřejmě zvyšování výkonu a 

schopností (komplexity) daného systému. Moderní aplikace se snaží být zároveň mocné, 

ale i jednoduché a intuitivní na ovládání, což se ne vždy daří skloubit. Například velkou 

výzvou bude jistě zapracování dotykového ovládání, které postupně proniká do 

osobních počítačů. 

Dalším trendem z hlediska samotných výpočetních schopností je postupné slučování 

funkcí multibody systému a systému pro výpočet namáhání pomocí metody konečných 

prvků (dále jen MKP). Například multibody systém ADAMS umožňuje zahrnout do 

výpočtu mechanismu i pružná tělesa (Obrázek 6), jejichž deformační mód je předpočítán 

v MKP softwaru. 
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Obrázek 6: Mechanismus s pružným tělesem (spodní rameno závěsu)  v multibody systému 

ADAMS [3] 

Přestože se tato oblast v poslední době rozšiřuje a značně vyvíjí, tak to neznamená, že by 

již klasická multibody simulace s tuhými tělesy nebyla k užitku. Vzhledem k výpočetní 

náročnosti MKP simulací jsme ještě hodně daleko od toho, aby tyto hybridní aplikace 

mohly sloužit kupříkladu k výpočtům v reálném čase, což je poměrně důležitá oblast 

užití multibody systémů. 
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3 PŘEHLED NÁSTROJŮ PRO SIMULACI DYNAMIKY 

VOZIDEL 

3.1 ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ MULTIBODY SYSTÉMŮ 
Multibody systémy lze rozčlenit podle mnoha různých kritérií. Základní skupiny tvoří 

rozdělení podle: 

A) Druhu pohybu těles 

a. LINEÁRNÍ – základní těleso koná velký nelineární pohyb, ale závislá tělesa 

konají vůči základnímu tělesu malé lineární pohyby, což umožňuje 

zjednodušit a zrychlit celé řešení, ovšem použitelnost je omezena pouze 

na určité typy mechanismů 

b. NELINEÁRNÍ – všechna tělesa mohou konat velké nelineární pohyby; 

komplexní, ale pomalejší řešení umožňuje simulaci v zásadě všech typů 

mechanismů 

B) Formalizmu 

a. SYMBOLICKÉ – sestavení pohybových rovnic v symbolické formě (např. 

jazyka C nebo FORTRAN) se provede pouze na začátku procesu řešení; 

poté se provede optimalizace a překlad do strojového jazyka, což za cenu 

delší přípravné fáze umožňuje teoreticky rychlejší výpočet 

b. NUMERICKÉ – sestavení a výpočet pohybových rovnic probíhá vnitřně 

v každém integračním kroku 

C) Implementace 

a. PARALELIZOVATELNÉ – metoda a její implementace použitá k řešení 

umožňuje rozdělení výpočtu do vícero paralelně vykonávaných procesů, 

což dovoluje lépe využít výkonu víceprocesorových systémů 

b. NEPARALELIZOVATELNÉ – metoda použitá k řešení rozdělení výpočtu 

do paralelních procesů neumožňuje, nebo není takto implementována 

D) Simulace 

a. OFF-LINE MODELY 

i. Detailní multibody modely (MB), (viz níže) 

ii. Modely vozidla - většinou společné se in-line modely vozidel (viz 

níže) 

b. IN-LINE MODELY (VÝPOČTY V REÁLNÉM ČASE)  

i. MIL a SIL modely - vývoj elektronických systémů (jednotek) 

1. Využívající MB modely 

2. Speciální 
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ii. HIL - testování elektronických systémů 

iii. DIL - driver in the loop - simulátory 

1. Driving simulator 

2. Ride simulator 

3.2 SIMULACE - MULTIBODY SOFTWARE 

3.2.1 MSC ADAMS 

 ADAMS/View 

 ADAMS/Solver 

 ADAMS/PostProcessor 

 ADAMS/Car 

o Vytváření a simulace zavěšení 

o Importování CAD modelů 

o Vytváření a simulace celých vozidel 

o Testy manévrování 

o Modely pneumatik (Pacejka, FTIRE,…) 

o Vytváření vozovek 

o Využití pružných těles 

o Vytváření šablon a jejich parametrizace 

o ADAMS/Car Ride 

 Knihovna komponent (tlumiče, hydraulické a pryžové silentbloky, 

databáze testů) 

 Předdefinované scénáře pro jízdní komfort 

 Analýza dat v časové a frekvenční oblasti 

o ADAMS/Car Mechatronic 

 Ovládací systémy založené na funkčních výrazech 

 Umožňuje využít a zkompilovat řídicí algoritmy vytvořené 

v aplikacích Easy5 a Matlab/Simulink  

 Podporuje režim kosimulace – ADAMS/Solver řeší soustavy 

pohybových rovnic a jiná aplikace (např. Easy5 nebo Matlab) 

simuluje současně algoritmy řízení 

 ADAMS/Driveline 

 ADAMS/Vibration 

o Provádění analýz ve frekvenční oblasti (vstupy i výstupy jsou popsány 

frekvenční oblastí) 

 ADAMS/Durability 

o Rozhraní ke strojům pro testování výdrže s využitím souborového 

formátu RPC III a k programům pro výpočet únavy s využitím 

souborového formátu DAC, či pro MKP programy pro řešení napjatosti 

o propojení s MSC Nastran nebo ANSYS 
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 ADAMS/Linear 

o Linearizace nelineárních rovnich ADAMSu 

o Výpočet vlastních frekvencí (eigenvalues) a vlastních tvarů (eigenvectors)  

o Vytváření matic stavových rovnic 

 ADAMS/Controls 

o Rozhraní umožňující modelovat řídicí algoritmy v Matlabu nebo EASY5 

 ADAMS/Chassis 

 ADAMS/Insight 

 ADAMS/Exchange 

 ADAMS/Flex 

o Řešení pružných těles v multibody simulaci 

3.2.2 SIMPACK  (SIMPACK, PŘEHLED MODULŮ)  

 Software obdobného typu jako MSC ADAMS 

 Na rozdíl od software MSC ADAMS poskytuje i in-line modely (pro real-ime 

simeulace) 

3.2.3 LMS VIRTUAL.LAB MOTION (SIEMENS) 

 LMS Virtual.Lab Driving Dynamics 

o Simuluje jízdní a manévrovací schopnosti, či životnost na základě 

zátěžných účinků od vozovky pro všechny typy vozidel 

o Přizpůsobitelné parametrické šablony modelů  

 Přední a zadní zavěšení 

 Systém řízení kol 

 Brzdy 

 Hnací ústrojí 

 Elektronické řídicí systémy 

 Pneumatiky 

o Řidič 

 Řídicí modely pro otevřené smyčky 

 Řídicí modely pro uzavřené smyčky (algoritmy pro sledování 

trajektorie jsou implementovány v LMS Virtual.Lab Motion) 

o Pro reprezentaci aktivních prvků jako například ABS, elektronické 

stabilizace ESP, elektronického posilovače řízení EPS a dalších je možno 

použít jednorozměrných funkčních podmodelů 

o Real-time Solver umožňuje provádět v reálném čase přesné simulace 

detailních modelů pro přesnější HIL testy a vozidlové či letecké aplikace 

o Motion TWR umožňuje zapojit naměřené signály (jako například síly od 

kol či zrychlení) do multibody simulací životnosti 

o CAD rozhraní 

o Pružné prvky 

  

http://www.simpack.com/
http://www.simpack.com/related_content.html?cid=4120&pid=298&no_cache=1
http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/lms/virtual-lab/motion/index.shtml
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3.2.4  PROGRAMOVACÍ JAZYK MODELICA 

 Součástí je multibody knihovna 

 Komerční nástavby (knihovny) 

o Dymola  

o CLAYTEX DYNAMICS 

 Knihovna pro modul Dymola 

o Modelon 

 Knihovna dynamiky vozidel  

 Velmi rychlá, schopná real-time řešení (nasazení prostřednictví 

exportu binárního modelu a generování zdrojových kódů) 

3.3 MODELY MIL, SIL, HIL 
Základní součásti modelů: 

 Vstupní a/nebo výstupní zařízení  - simulátory  

 Hardware vozidla (ECU, prvky systému brzd, řízení atd.) 

 Hardware s CPU (real-time operační systém) a periférie, jako např. procesorová 

karta, I/O karta, napájecí zdroje, simulátory poruch, desky umělých zátěží atd. 

 Vývojové prostředí na vytváření aplikací - software 

 Model dynamiky vozidla (real time) + generátory silnic, automatický řidič 

 Zobrazení ve virtuální realitě 

 

3.3.1 DSPACE (DSPACE): 

 Hardware 

 Vývojové prostředí: ControlDesk + překladač + knihovna na CAN, Matlab, 

Simulink a Real Time Workshop (Matlab) 

 Model vozidla: ASM 

 Zobrazeni ve virtuální realitě - buď VR Toolbox z Matlabu nebo MotionDesk - 

dSPACE 

3.3.2 NATIONAL INSTRUMENTS (NI) 

 Hardware 

 Vývojové prostředí: Veristend, LabView (obojí obecné, ne speciálně pro vozidlo)  

 Zobrazeni ve virtuální realitě - VR Toolbox z Matlabu 

3.3.3 TESIS (TESIS-DYNAWARE) 

 Model dynamiky vozidla veDyna 

 Pokročilé systémy asistence řízení (ADAS) 

3.3.4 IPG (IPG):  

 Xpack4 platforma pro reální čas 

http://www.dspace.com/
http://czech.ni.com/
http://www.tesis-dynaware.com/en/products/dyna4-driver-assistance/dyna4-concept.html
http://ipg.de/testsystems/
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 CarMaker/HIL simulační prostředí 

 Rovnice jsou setaveny s využitím MESA-VERDE multibody systému 

 Advanced driver assistance systems (ADAS)  

 Adaptive Cruise Control (ACC) 

 Green ACC 

 Asistent zatáčení 

 Adaptivní osvětlení 

 Asistent varování před dopravními zácpami 

 Všechna simulační řešení jsou kompletně integrována do prostředí 

Matlab/Simulink. Uživatel tak může jednoduše modifikovat modely, například 

výměnou některých komponent modelu za vlastní řešení s využitím bloků 

Simulinku. 

3.3.5 VI-GRADE (VI-GRADE) 

 Driving simulátor 

 Asi neposkytuje samotný hardware pro HIL (kromě simulátoru) 

 Software 

 Je založen na multibody systému MSC ADAMS, ale využívá vlastní technologii pro 

simulace v reálném čase 

 VI-CarRealTime 

 VI-SportsCar 

 VI-Driver 

 VI-Road 

 VI-Motorsport 

 VI-DriveSim 

 VI-GraphSim powered by SimCoVR 

 VI-SimCenter 

 FEV Virtual Engine 

3.3.6 MECHANICAL SIMULATION CORPORATION  

 Jen simulace vozidla (3D road surfaces + tire models + SuspensionSim) v reálném 

čase: CarSim 

 Matematické modely jsou generovány symbolickým multibody generátorem 

VehicleSim Lisp (původní název AutoSim)  

 Modely podporují blokové rozhraní MATLAB/Simulink, rozhraní LabView a další 

 A&D Technology (Simulink and RT-Linux), 

 dSPACE GmbH (Simulink w. dSPACE OS), 

 ETAS LabCar (RTPC Linux and optionally Simulink), 

 Fujitsu-TEN CRAMAS (Simulink and RT-Linux), 

 National Instruments (LabVIEW RT on ETS). 

http://www.vi-grade.com/index.php?pagid=automotive_industry
http://www.vi-grade.com/index.php?pagid=automotive_industry
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Obrázek 7: dSPACE [19] 

3.4 DIL (DRIVER IN LOOP) SIMULÁTORY 
Driver in loop simulátory označují takové simulační systémy, kde je ve smyčce 

s hardwarem zapojen reálný řidič. 

3.4.1 TYPY SIMULÁTORŮ 

 Driving – simulace směrové dynamiky 

 Riding – simulace svislé dynamiky 

 NVH (noise, vibrations, harshness) – hluk, vibrace, otřesy 

3.4.2 SESTAVA SIMULÁTORU 

 Vlastní simulátor 

o Stacionární 

o Pohyblivé 1-6 stupňů volnosti (elektrické, hydraulické, pneumatické) 

 Pohyb sedadla 

 Pohyb sedadla s ovládacími prvky (volant, stacionární obrazovka) 

 Pohyb celého rámu 

 Působení na proprioreceptory (vnímání napětí a pohybu svalů, 

kloubů, šlach), vestibulární aparát (centrum rovnováhy ve vnitřním 

uchu, snímání pohybu hlavy), zrak 

 Software (virtuální realita) 

o Prostředí (vozovka, křižovatky, animace atd.) 

o Model vozidla 

 Zpětná smyčka + řízení simulátoru 

3.4.3 CRUDEN 

 Použití jako simulační nástroj s řidičem nebo HIL, dynamiku vozidel, NVH a jízdní 

hodnocení komfortu, stejně jako rozhraní ovládacích prvků, aerodynamiky, atd. 
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 Hexatech full-motion simulátor, elektromechanický pohybový systém 

 Cruden Racer Pro operační software 

 ePhyse a ePhyse Net (external physics interfacing package) 

o Kompatibilní s Matlab/Simulink 

o Bezešvá integrace simulačních modelů 

o Firemní model vozidla - Cruden’s Simulink Vehicle Model (CSVM) 

 Založený na programu Matlab/Simulink, využívající model 

pneumatiky Pacejka 6.1 se zahrnutím teplotních a tlakových 

závislostí a podporující dynamický poloměr odvalování 

 Jednoduchá modifikace nebo nahrazení stavebních prvků a 

vlastních nebo externích modelů vozidel  

o Další možné modely vozidel: Vi-Grade, IPG CarMaker, veDYNA, CarSim or 

SIMPACK  

o Knihovny třetích stran, jako např. Bosch ESP 

 Pracuje jako samostatná jednotka, ale může být zapojen i tak, že umožní jízdu 

proti jinému řidiči 

 Nástroj pro analýzu telemetrie 

 Profesionálně naskenované okruhy a cesty (LIDAR) 

 Simulátor Daimler C-Class, Jaguar Land Rove, Performance Motors (dealer BMW) 

 

3.4.4 RFACTOR PRO (RFACTOR) 

 Modulární architektura umožňuje uživateli některý či všechny prvky simulačního 

modelu vlastním řešením vyvinutým v programech jako např. Dymola, Simpack, 

CarMaker, CarSim, AVL VSM, LMS AMESim, Simulink, či jakýmkoliv modelem 

vozidla, který podporuje Simulink rozhraní (IO Block, S-Function) nebo C/C++ 

rozhraní (zdrojový kód, LIB, DLL) 

 In-line simulace na PC, vTAG310, PTWinSim, HIL with dSPACE, vTAG-RT a 

SpeedGoat 

 DIL simulační prostředí zaměřené na vývoj a testování dynamiky vozidel 

o Ovladatelnost 

o Řízení 

o Aktivní bezpečnost 

o Vliv kontrolních systémů na řízení a ovladatelnost 

http://www.rfactor-pro.com/
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Obrázek 8: Architektura rFactor Pro 

3.4.5 OSTATNÍ 

 Speciální simulátory vyvíjené samotnými automobilkami a universitami 

 

Obrázek 9: Realizace real-time simulací osobního vozidla 
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4 CÍLE PRÁCE 

Cílem této práce je vytvořit simulační prostředí, které bude vhodné pro řešení 

kinematiky a dynamiky víceméně obecných mechanismů běžné velikosti a rychlosti (tj. 

nebude se zabývat extrémy mikroskopického světa či vesmírné mechaniky) s důrazem 

na možnosti simulace v reálném čase.  

Pozadím a zároveň jedním z motivů tvorby je možnost využití vzniklého programu pro 

sestavení vlastního automobilového simulátoru, čímž je dána akcentace některých 

specifických funkcí. 

Z těchto faktorů tedy vycházejí následující požadavky na vznikající systém. 

 Vysoký výkon – systém by měl na aktuálním počítačovém hardwaru umožňovat 

simulaci mechanismů složených řádově z desítek prvků v reálném čase a 

s dostatečnou přesností 

 

 Numerická stabilita – korektně sestavený mechanismus by neměl vyvolávat 

nenadálé problémy s konvergencí numerického řešení; zároveň by simulace měla 

dobře zvládat skokové změny některých parametrů modelu (zejména 

kinematické a dynamické veličiny, silové a momentové působení) 

 

 Interaktivní simulace – nezbytná je principiální schopnost interakce běžící  

simulace a uživatele (případně smyček typu DIL, HIL a podobně) 

 

 Postprocessing – aneb schopnost procházet a analyzovat data ze simulace, 

případně pro složitější zpracování je exportovat do formátů čitelných jinými 

aplikacemi 

 

 Kvalitní zobrazování – aplikace by měla disponovat takovým zobrazením 

modelu a jeho simulace, které bude názorné a pokud možno i estetické 

 

 Intuitivní ovládání – uživatel by měl být schopen ovládat program bez větších 

potíží, aniž by musel každý krok konzultovat s manuálem; nicméně očekávána je 

alespoň základní odbornost uživatele, tj. povědomí o zákonitostech fyziky a 

mechaniky 

 

 Možnost rozšiřování – důležitým prvkem systému je, aby nebyl funkčně 

uzavřený, ale naopak umožnil dodání funkcí, které nejsou v základu přítomny, 

například ve formě rozšiřujících programových modulů, nebo prostřednictvím 

spolupráce s jinými aplikacemi 
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5 METODA KOREKČNÍCH SIL A JEJÍ VYUŽITÍ 

5.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA METODY 
Metoda korekčních sil (dále jen MKS) je původní numerická metoda určená pro 

souběžné řešení dynamiky a kinematiky jednoduchých i složitých mechanismů pomocí 

moderní výpočetní techniky. Název „korekční síly“ vyplývá z myšlenkové podstaty 

metody, kterou je snaha korigovat měnícími se silami polohy pohybujících se vázaných 

těles tak, aby pokud možno odpovídaly vazebným podmínkám. Některá specifika tohoto 

principu ovlivňují i další části řešení multibody modelů, a proto bude nadále v textu 

používáno označení „MKS systém“. 

 

Obrázek 10: Příklad mechanismu 

Mnohé vlastnosti zmiňované dále v textu se úzce vážou na již konkrétní implementaci 

principů MKS. Proto bude-li se hovořit o MKS, je tím myšlena právě současná podoba 

implementovaná v aplikaci Mechanics. Týká se to zejména popisovaných datových typů 

a struktur, nebo možností a postupů spojených s využíváním MKS. 

5.2 PRINCIP MKS 
Na příkladu klikového mechanismu (Obrázek 11) je zjednodušeně znázorněn princip 

MKS v průběhu čtyř kroků simulace. Mezi čepem klikového hřídele a dolním okem ojnice 

je válcová vazba, stejně jako mezi horním okem ojnice a pístním čepem. Kliková hřídel i 

píst jsou mimo to ještě příslušnými vazbami spoutány se statickým tělesem, což ovšem 

není z důvodu přehlednosti v obrázku vyznačeno. 
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Na začátku každého iteračního kroku simulace se na základě silového působení 

z minulého kroku simulace vypočítá nový kinematický stav všech těles podle 

standardních pohybových rovnic Newtonovské mechaniky. Poté se právě 

prostřednictvím MKS určí reakční síly kinematických vazeb.  Tyto reakční síly spolu 

s definovaným vnějším zatížením opět vytvoří nové silové působení, podle kterého se 

analogicky v dalším simulačním kroku vypočítají nové kinematické stavy těles. Celý 

proces se nadále stejným způsobem opakuje. [18] 

Pro větší názornost následuje popis průběhu simulace pro konkrétní mechanismus 

klikového ústrojí popsaného výše. Průběh simulace po jednotlivých iteračních krocích 

pak probíhá v tomto sledu: 

1. Všechna tělesa jsou v klidu, neboť na ně nepůsobí ještě žádné síly či momenty 

(pro potřeby příkladu ani gravitace). Na klikovou hřídel nyní začne působit vnější 

točivý moment. 

2. Kliková hřídel se dá do pohybu, ale ojnice i píst stále stojí. Rozdíl poloh vázaných 

bodů mezi klikovou hřídelí a ojnicí vyvodí korekční sílu, která se snaží podle 

zákona akce a reakce vrátit obě vázaná tělesa k sobě. 

3. Klikový hřídel se stále pohybuje, ale kromě vnějšího točivého momentu na něj již 

působí i korekční síla mezi ním a ojnicí. Stejná síla opačného směru ovšem 

způsobí, že se začne pohybovat i ojnice. Píst stále stojí. Rozdíl poloh vázaných 

bodů mezi ojnicí a pístem vyvodí opět korekční síly mezi těmito dvěma tělesy. 

4. V důsledku silového působení se začal pohybovat už i píst. Nyní se pohybují již 

všechna tělesa. Rozdíl poloh vázaných bodů vyvodí opět korekční síly… 

 

Obrázek 11: Znázornění principu MKS během čtyř iterací (červeně jsou zobrazeny korekční 

síly vazeb a modře vnější silové působení) 
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Rozdíly poloh vázaných bodů znázorněné na obrázku jsou ve skutečnosti mnohem 

menší, neboť i samotný časový diskretizační krok simulace je velice jemný (řádově 

obvykle 10-7 až 10-5 sekundy). 

5.3 ZPOŽDĚNÍ PŘENOSU REAKCÍ 
Z výše zmíněného principu vyplývá, že reakce na buzení se šíří mechanismem postupně 

přes řetězec kinematických vazeb v průběhu jednotlivých diskretizačních kroků. Časové 

zpoždění τ pak odpovídá počtu kinematických vazeb v přímém řetězci n vynásobeném 

diskretizačním krokem Δt. 

 𝜏 = 𝑛 ∆𝑡 (1) 

V případě otevřeného kinematického řetězce se přímým řetězcem rozumí nejkratší 

možné spojení dvou zkoumaných bodů mechanismu (Obrázek 12a). Toto zpoždění může 

být vnímáno jako nevýhoda, ovšem při typickém diskretizačním kroku v řádech 10-5 až 

10-7 sekundy se i u velmi rozsáhlých mechanismů s desítkami těles v přímém řetězci 

pohybuje velikost zpoždění v řádech mikrosekund. 

 

Obrázek 12a: Přímý řetězec mezi body A a D 

Pokud mechanismus obsahuje uzavřené smyčky (Obrázek 12b), mohou se reakce mezi 

sledovanými body šířit více větvemi zaráz, nicméně zpoždění každé větve odpovídá výše 

popsanému principu.  
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Obrázek 12b: Řetězec se dvěma větvemi mezi body A a C 

Je třeba brát v potaz, že ani v reálném mechanismu se reakce na silové buzení nešíří 

mechanismem nekonečnou rychlostí, ale „pouze“ rychlostí zvuku v daném materiálu, čili 

i zde se vyskytuje nenulové zpoždění reakce na buzení. V tomto případě je však již 

zpoždění dáno fyzickými délkami a materiálovými charakteristikami prvků mezi 

zkoumanými místy, nezávisí však na počtu prvků, z kterých je přímý řetězec složen. 

Z hlediska implementace naopak tato vlastnost šíření reakce po diskretizačních krocích 

umožňuje nezávislý výpočet jednotlivých částí mechanismu a tudíž efektivnější 

paralelizaci vedoucí k vyššímu výkonu. 
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6 ELEMENTÁRNÍ PRVKY A JEJICH ŘEŠENÍ 

6.1 TYPY MECHANISMŮ 
Pomocí MKS je možné řešit každý mechanismus v trojrozměrném prostoru, který lze 

sestavit pomocí základních podporovaných elementů, k nimž patří tuhá tělesa, 

kinematické vazby, pružné linky, vnější síly a některé další speciální elementy jako např. 

magnety. Počet jednotlivých elementů a stupňů volnosti simulovaného mechanismu je 

prakticky neomezený. 

 

Obrázek 13: Příklad mechanismu vytvořeného v multibody systému Mechanics 

6.2 VÝPOČETNÍ SCHÉMA 
Na následujícím schématu (Obrázek 14) je symbolicky znázorněn průběh jedné iterace 

výpočetního postupu MKS. Šedé bloky symbolizují výpočetní rutiny a barevné bloky pak 

data jednotlivých elementů. 

Ze schématu je vidět, že při výpočtu všech typů elementů se přistupuje k datům těles, 

což je důležitý fakt z hlediska paralelizace a ošetření paměťových kolizí, což bude 

podrobněji zmíněno v kapitole věnující se programové implementaci MKS v systému 

Mechanics. 
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Obrázek 14: Blokové schéma výpočtu 

Kromě kroků uvedených výše se při každé iteraci řeší ještě další programové bloky 

související s řízením jádra, prováděním rozšiřujících modulů, pořizováním záznamů 

simulovaných veličin a s vykreslovacími rutinami. Tyto výpočty ovšem souvisí přímo 

s implementací systému Mechanics a pro teoretický rozbor samotného fungování MKS 

nejsou podstatné. Následující rozbor se bude tedy týkat pouze čtyř základních kroků 

uvedených na schématu. 

6.3 ZÁKLADNÍ ELEMENTY A NÁZVOSLOVÍ 
V následujících odstavcích budou stručně popsány jednotlivé základní elementy, 

z kterých je možno sestavovat funkční mechanické modely v prostředí aplikace 

Mechanics. 

Z důvodu soudržnosti s názvoslovím aplikace budou v textu užívány pro kinematické 

veličiny tělesa symboly P (poloha), V (rychlost) a A (zrychlení). Dále budou tyto veličiny 

rozlišovány na translační (spodní index t) a rotační (spodní index r). Rotační polohou je 

tedy myšlena orientace tělesa v prostoru (v tomto případě se nejedná o vektor, ale o 

transformační matici rozměru 3x3). Pokud bude hovořeno o úhlu, bude se vždy jednat o 

jeden úhel kolem obecné osy. 

 

Výpočet pohybu 
těles 

Určení reakcí vazeb 

Určení reakcí linků 

Působení vnějších 
sil 

Tělesa 

Linky 

Vnější síly 

Vazby 
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6.4 TĚLESA 
Tuhé těleso je základní stavební prvek každého mechanismu. Těleso může obsahovat 

jeden či více bodů, ke kterým mohou být využitím prvků typu vazba nebo link připojena 

další tělesa. Také je možno těchto bodů využívat jako kinematických či dynamických 

senzorů.  

První bod tělesa se od zbývajících bodů funkčně mírně liší, neboť definuje zároveň jeho 

těžiště. K těžišti tělesa se vztahuje i absolutní poloha a orientace tělesa v globálním 

souřadném systému (dále jen GSS), což je základní inerciální souřadný systém. Ostatní 

body tělesa jsou definovány relativním posunem a orientací právě vůči těžišti. Tento 

relativní posun a orientace tvoří v každém bodě jeho vlastní lokální souřadný systém 

(dále jen LSS). 

 

Obrázek 15: Znázornění elementu tělesa 

Kromě jednoho či více bodů musí mít každé těleso také definovanou hmotnost a tenzor 

setrvačnosti.  Tyto hodnoty musí být nenulové a kladné (vyjma deviačních momentů 

v tenzoru setrvačnosti). Každé těleso ale může být v názvosloví aplikace nastaveno jako 

„statické“, což znamená, že na takové těleso nemají vliv žádné vnější síly či momenty a 

pohybuje se po celou dobu simulace jen na základě předepsaných kinematických veličin. 

 

GSS 

LSS 
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6.4.1 VÝPOČET POHYBU TĚLES  
Pozici každého tělesa v prostoru GSS definují dvě struktury, z nichž první je vektor 

určující posunutí LSS těžiště tělesa vůči počátku GSS a druhou pak transformační matice 

pro transformaci z LSS tělesa do prostoru GSS. Pro popis natočení je používána 

transformační matice pro rotaci kolem obecné osy (Rovnice 2). [9] 

 

𝐶 = [

𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑒𝑥
2(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃) 𝑒𝑥𝑒𝑦(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃) − 𝑒𝑧𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑒𝑥𝑒𝑧(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃) + 𝑒𝑦𝑠𝑖𝑛𝜃

𝑒𝑦𝑒𝑥(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃) + 𝑒𝑧𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑒𝑦
2(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃) 𝑒𝑦𝑒𝑧(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃) − 𝑒𝑥𝑠𝑖𝑛𝜃

𝑒𝑧𝑒𝑥(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃) − 𝑒𝑦𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑒𝑧𝑒𝑦(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃) + 𝑒𝑥𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑒𝑧
2(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)

] (2) 

Kde ex, ey a ez jsou složky jednotkového směrového vektoru obecné osy rotace a θ je úhel 

natočení. 

Pohyb tělesa je pak v každé iteraci určován na základě Newton-Eulerových pohybových 

rovnic. Kompletní výpočet elementu tělesa tedy probíhá následovně: 

 Určení silových a momentových výslednic k těžišti tělesa 

 Aktualizace kinematického stavu těžiště tělesa 

 Aktualizace kinematického stavu dalších bodů tělesa 

6.4.2 URČENÍ SILOVÝCH A MOMENTOVÝCH VÝSLEDNIC K TĚŽIŠTI TĚLESA 
Body tělesa (Obrázek 16) jsou indexovány od nuly až do n-1, kde n je počet bodů. První 

bod (tj. bod s indexem nula) je těžiště tělesa. 

 

Obrázek 16: Těleso (modře je znázorněno natočení lokálního souřadného systému bodu 

těžiště) 
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Po určení silových a momentových výslednic v těžišti tělesa (Rovnice 3, 4) se všem 

bodům tělesa (včetně těžiště) vynulují vektory výslednic (Rovnice 5, 6, 7), neboť 

v dalším iteračním kroku se k nim budou opět od začátku přičítat všechny síly a 

momenty od vazebných prvků či dalších vnějších působitelů. 
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6.4.3 AKTUALIZACE KINEMATICKÉHO STAVU TĚŽIŠTĚ TĚLESA 
Kinematický stav tělesa, resp. jeho těžiště, se určuje na základě Newton-Eulerových 

pohybových rovnic. Translační složka vyplývá z klasické Newtonovy pohybové rovnice 

(Rovnice 8), přičemž rychlost a polohu získáme následnou integrací (Rovnice 9, 10). 

 
cg

t

F
A

m
  (8) 

 
t t

V A dt   (9) 

 
t t

P V dt   (10) 

Rotační zrychlení je určeno na základě Eulerovy pohybové rovnice (Rovnice 11), kde je 

zapotřebí vektory momentu Mcg a rychlosti Vr převést transponovanou transformační 

maticí C do lokálního souřadného systému tělesa (určeného orientací těžiště) a výsledek 

poté transformovat zpět do globálního souřadného systému. Je to z důvodu korektního 

výpočtu s tenzorem setrvačnosti, který je na rozdíl od hmotnosti směrový. Prostou 

integrací se pak již vypočítá i okamžitá rotační rychlost (Rovnice 12). [10] 

 
𝐴𝑟 = 𝐶 ∙ (𝐼−1 ∙ (𝐶′ ∙ �⃗⃗⃗�𝑐𝑔 − (𝐶′ ∙ �⃗⃗�𝑟) × 𝐼 ∙ (𝐶′ ∙ �⃗⃗�𝑟))) (11) 
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r r

V A dt   (12) 

Pro výpočet rotační polohy (aneb orientace), která je v MKS systému Mechanics 

reprezentována transformační maticí natočení kolem obecné osy (Rovnice 2), není 

možno v trojrozměrném prostoru použít integraci vektoru rychlosti jako u translačního 

pohybu (toto je možné pouze v rovině), ale je třeba využít maticového postupu pro 

skládání rotací. Ve formě pracující s diskretizačním krokem Δt pak výpočet vypadá 

následovně. 

Nejdříve se z vektoru rotační rychlosti Vr (Rovnice 12) určí pomocí normalizace 

směrnice osy rotace e (Rovnice 13) a s využitím diskretizačního kroku pak patřičný úhel 

natočení θ (Rovnice 14). 

 

𝑒 =
𝑉𝑟
⃗⃗⃗⃗

|𝑉𝑟
⃗⃗⃗⃗ |

 (13) 

 𝜃 = |𝑉𝑟
⃗⃗⃗⃗ | ∙ ∆𝑡 (14) 

Poznámka: Program musí být ošetřen proti případu, kdy by v rovnici (13) došlo k dělení 

nulou. 

Následně se pomocí transformační matice (Rovnice 2) vypočítá přírůstková 

transformační matice a jejím vynásobením s maticí rotační polohy z předchozího 

diskretizačního kroku k-1 se určí nová rotační poloha (tj. transformační matice) pro 

aktuální okamžik k (Rovnice 15). 

 𝑃𝑟𝑘
= 𝐶(𝑒, 𝜃) ∙ 𝑃𝑟𝑘−1

 (15) 

6.4.4 AKTUALIZACE KINEMATICKÉHO STAVU DALŠÍCH BODŮ 
Poté, co je vypočítán kinematický stav bodu těžiště, určí se již snadno i kinematické 

stavy zbývajících bodů tělesa. Translační poloha bodu v GSS se získá transformací a 

přičtením relativního vektoru posunutí k translační poloze těžiště (Rovnice 17). Vektor 

translační rychlosti resp. zrychlení se vypočítá jako numerická derivace polohy resp. 

rychlosti (Rovnice 19, 21). Rotační poloha je dána součinem transformační matice 

těžiště a příslušného bodu (Rovnice 18). Rotační zrychlení a rychlost všech bodů tělesa 

jsou navzájem shodné, proto se jejich hodnoty vezmou z bodu 0 (Rovnice 20, 22), kde 

byly určeny již při výpočtu kinematiky těžiště tělesa. 

   1 1 :i n  (16) 
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 �⃗⃗�𝑡𝑖
= �⃗⃗�𝑡0

+ 𝑃𝑟0
∙ �⃗⃗�𝑡𝑟𝑖

 (17) 

 𝑃𝑟𝑖
= 𝑃𝑟𝑟𝑖

∙ 𝑃𝑟0
 (18) 

 i
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6.5 VAZBY 
Kinematická vazba spojuje právě dva body různých těles a předepisuje jim různé 

možnosti vzájemného pohybu ve zvoleném vztažném souřadném systému v závislosti na 

nastavení vazebných koeficientů. 

Vazby k obecným matematicky popsatelným plochám nebo křivkám metoda korekčních 

sil principiálně umožňuje, ovšem současná implementace tuto možnost nepodporuje.  

V některých multibody systémech je nutno rozlišovat mezi takzvanými otevřenými 

mechanismy (tělesa netvoří uzavřený řetězec a mechanismus obsahuje volné konce) a 

uzavřenými mechanismy (opak předchozího případu). MKS ovšem z principu mezi 

těmito typy mechanismů nerozlišuje a je tudíž schopna řešit bez rozdílu v možnostech 

nebo výkonnosti oba typy. [18] 

 

Obrázek 17: Znázornění kinematických vazeb 

Systém Mechanics podporuje aktuálně tyto typy vazeb: 

 Kulová vazba – odebírá 3 stupně volnosti (posuvy podél os x, y, z) 

 Válcová vazba – odebírá 4 stupně volnosti (posuvy podél os x, y; natočení kolem 

os x, y) 

 Rotační vazba – odebírá 5 stupňů volnosti (posuvy podél os x, y, z; natočení 

kolem os x, y) 

 Posuvná vazba – odebírá 5 stupňů volnosti (posuvy podél os x, y; natočení kolem 

os x, y, z) 

 Plošná vazba –  odebírá 3 stupně volnosti (posuv podél osy z; natočení kolem os 

x, y) 

 Fixní vazba – odebírá 6 stupňů volnosti (všechny posuvy a natočení) 

 Inline vazba – odebírá 2 stupně volnosti (posuvy podél os x, y) 
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6.5.1 VÝPOČET KOREKČNÍCH SIL VAZBY 
Výpočet korekční síly a momentu vazby probíhá principiálně následovně: 

 Určení diferenčních vektorů kinematických veličin vázaných bodů 

 Výpočet korekčních sil 

 Aplikace výsledných sil do vázaných bodů 

Z hlediska výpočetního času platí, že čím více odebíraných stupňů volnosti, tím 

náročnější výpočet. Pro názornost bude dále popsán jen detailní výpočet rotační vazby, 

neboť výpočty dalších typů vazeb jsou již jen variací uvedených principů podle toho, 

které pohyby vazba umožňuje či blokuje. 

6.5.2 URČENÍ DIFERENČNÍCH VEKTORŮ KINEMATICKÝCH VELIČIN VÁZANÝCH BODŮ 
Prvním krokem při výpočtu vazeb je určení diferenčních vektorů translační polohy, 

rychlosti a zrychlení a rotační rychlosti a zrychlení mezi prvním a druhým vázaným 

bodem v globálním souřadném systému. 

 ∆𝐴𝑡 = 𝐴𝑡
𝐴 − 𝐴𝑡

𝐵  (23) 

 ∆𝐴𝑟 = 𝐴𝑟
𝐴 − 𝐴𝑟

𝐵 (24) 

 ∆�⃗⃗�𝑡 = �⃗⃗�𝑡
𝐴 − �⃗⃗�𝑡

𝐵 (25) 

 ∆�⃗⃗�𝑟 = �⃗⃗�𝑟
𝐴 − �⃗⃗�𝑟

𝐵 (26) 

 ∆�⃗⃗�𝑡 = �⃗⃗�𝑡
𝐴 − �⃗⃗�𝑡

𝐵 (27) 

Vzhledem k tomu, že rotační poloha není reprezentována vektorem, ale transformační 

maticí, musí se diferenční vektor určit právě z dvojice transformačních matic vázaných 

bodů A a B dle následujícího postupu. 

Nejprve se určí pomocná transformační matice T (Rovnice 28), z které se vypočítá 

samotný diferenční vektor (Rovnice 31), jehož směr určuje osu (Rovnice 30) a délka 

úhel (Rovnice 29) vzájemného natočení obou vázaných bodů. 

 𝑇 = 𝑃𝑟
𝐴 ∙ (𝑃𝑟

𝐵)′ (28) 

 
𝜃 = acos (

𝑇𝑥𝑥 + 𝑇𝑦𝑦 + 𝑇𝑧𝑧 − 1

2
) (29) 
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𝑒 = [

𝑇𝑧𝑦 − 𝑇𝑦𝑧

𝑇𝑥𝑧 − 𝑇𝑧𝑥

𝑇𝑦𝑥 − 𝑇𝑥𝑦

] ∙
1

√(𝑇𝑧𝑦 − 𝑇𝑦𝑧)
2

+ (𝑇𝑥𝑧 − 𝑇𝑧𝑥)2 + (𝑇𝑦𝑥 − 𝑇𝑥𝑦)
2

 (30) 

 ∆�⃗⃗�𝑟 = 𝑒 ∙ 𝜃 (31) 

6.5.3 VÝPOČET KOREKČNÍCH SIL 
Dalším krokem je určení vektorů korekční síly a momentu stále ještě v globálním 

souřadném systému a pro všechny osy, jako kdyby se jednalo o vazbu odebírající 

všechny stupně volnosti (vetknutí). Součiny mezi vektory v následujících rovnicích jsou 

prováděny po složkách. Tato operace bývá též označována jako Hadamardův součin. 

 �⃗�𝐾 = �⃗�𝐾𝑘−1
∗ 𝐾𝑎𝑆1

+ ∆𝐴𝑡 ∗ 𝐾𝑡𝑆1
+ ∆�⃗⃗�𝑡 ∗ 𝐾𝑡𝑆2

∆�⃗⃗�𝑡 ∗ 𝐾𝑡𝑆3
 (32) 

 �⃗⃗⃗�𝐾 = �⃗⃗⃗�𝐾𝑘−1
∗ 𝐾𝑎𝑆2

+ ∆𝐴𝑟 ∗ 𝐾𝑟𝑆1
+ ∆�⃗⃗�𝑟 ∗ 𝐾𝑟𝑆2

∆�⃗⃗�𝑟 ∗ 𝐾𝑟𝑆3
 (33) 

Až nyní se tyto vektory síly a momentu pomocí transformační matice CA převedou do 

lokálního souřadného systému vazby, který je odvozen od lokálního souřadného 

systému bodu A. Zároveň s tím se součinem po složkách s pomocným vektorem vynulují 

ty složky, v jejichž osách má být zachován pohyb (tj. osy s neodebranými stupni 

volnosti). Pro konkrétní příklad rotační vazby jde o vynulování momentu v ose z. 

 

�⃗�𝑘 = (𝐶𝐴 ∙ �⃗�𝑘) ∗ [
1
1
1

] (34) 

 

�⃗⃗⃗�𝑘 = (𝐶𝐴 ∙ �⃗⃗⃗�𝑘) ∗ [
1
1
0

] (35) 

6.5.4 APLIKACE VÝSLEDNÝCH SIL DO VÁZANÝCH BODŮ 
Posledním krokem je zpětné převedení výsledných vektorů korekční síly a momentu do 

globálního souřadného systému násobením transponovanou transformační maticí CA. 

Poté se již transformované vektory přičtou k silovým a momentovým výslednicím 

vázaných bodů (Rovnice 36, 37, 38, 39). 

 �⃗�𝑃𝐴
= �⃗�𝑃𝐴

+ 𝐶𝐴′ ∙ �⃗�𝐾  (36) 

 �⃗�𝑃𝐵
= �⃗�𝑃𝐵

− 𝐶𝐴′ ∙ �⃗�𝐾  (37) 
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 �⃗⃗⃗�𝑃𝐴
= �⃗⃗⃗�𝑃𝐴

+ 𝐶𝐴′ ∙ �⃗⃗⃗�𝐾  (38) 

 �⃗⃗⃗�𝑃𝐵
= �⃗⃗⃗�𝑃𝐵

− 𝐶𝐴′ ∙ �⃗⃗⃗�𝐾  (39) 
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6.6 LINKY 
Link je koncipován jako multifunkční spojovací prvek, který váže obdobně jako prvek 

vazby dva body různých těles. V současné implementaci umožňuje následující čtyři 

základní typy chování: 

 Pružina 

 Progresivní pružina 

 Torzní pružina 

 Torzní progresivní pružina 

Jednotlivé typy lze dále modifikovat nastavení koeficientů pro přenos tlakových a 

tahových sil. U torzních linků je možné nastavit také převodový poměr, čímž lze 

simulovat jednoduché rotační převody. 

 

Obrázek 18: Znázornění linku 

Jak již bylo zmíněno dříve, elementu typu link lze nastavit různé typy chování (lineární 

pružina, torzní pružina, atd.). Pro znázornění postupu následuje popis výpočtu linku, 

jehož mód odpovídá klasické lineární pružině s tlumičem. Výpočet zbývajících módů se 

liší v dílčích krocích, ovšem základní princip je zachován. 

Výchozí krok při výpočtu reakčních sil pružiny s tlumičem je určení délky spojnice 

vázaných bodů (Rovnice 40) a jednotkového vektoru jejího směru (Rovnice 41). Z této 

délky a její první derivace podle času se následně vypočítá velikost reakční síly linku, 

přičemž se zde uplatňují koeficienty tuhosti a tlumení (Rovnice 42). 

 
B At t

L P P   (40) 

 B At t
P P

e
L


  (41) 
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dL

F h L d
dt

     (42) 

Po výpočtu velikosti reakční síly se tato ještě zkoriguje koeficienty linku pro přenos 

tlakových či tahových sil (Rovnice 43). Touto úpravou lze docílit toho, že se link bude 

chovat například jako lano, tj. nebude přenášet žádné tlakové reakční síly mezi vázanými 

body. 

 
0

0

F F F u

F F F v

   

   
 (43) 

Na závěr se obdobně jako u reakcí vazeb provede aplikace výsledné reakční síly linku do 

vázaných bodů (Rovnice 44, 45). Vypočítaná a zkorigovaná velikost reakční síly linku se 

tedy vynásobí jednotkovým vektorem spojnice vázaných bodů a výsledek se k těmto 

bodům přičte, resp. odečte. 

 
A AP P

F F e F    (44) 

 
B BP P

F F e F    (45) 

 

 

Obrázek 19: Užití pružných linků v modelu 
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6.7 SÍLY 
Vnější síly jsou prvky modelu, které se vážou na jeden bod tělesa, ve kterém během 

simulace vytvářejí vnější silové a momentové působení. Element je pak definován 

transformační maticí natočení lokálního souřadného systému a vektory udávajícími 

velikost síly a momentu působících na zatěžovaný bod tělesa (Obrázek 20). 

 

Obrázek 20: Znázornění elementu vnější síly (silová složka je znázorněna jednoduchou 

šipkou, zatímco momentová složka šipkou dvojitou) 

Speciálním případem vnějšího silového působení v modelu je gravitace, která působí 

definovaným vektorem síly na všechna tělesa v bodě jejich těžiště. 

Aplikace působení od vnějších sil a momentů je posledním krokem ve výpočtu jedné 

iterace algoritmu MKS. Po transformaci zadaných vektorů vnější síly a momentu do 

zvoleného lokálního souřadného systému se tyto přičtou k silovým výslednicím bodu 

působiště (Rovnice 46, 47). 

 
P P

F F C F    (46) 

 
P P

M M C M    (47) 

6.8 MAGNETY 
Aplikace Mechanics poskytuje v aktuální verzi dva způsoby práce s magnetickými silami 

a to sice magnetické dvojice a magnetické monopóly. 

6.8.1 MAGNETICKÉ DVOJICE 
Formálně se nachází mezi linky a to určuje i jeho vlastnosti. Magnetická dvojice spojuje 

vždy právě dva body a působí jen mezi nimi bez ohledu na to, jaké další magnetické 

dvojice či monopóly se v prostoru dále nacházejí. 
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Po výpočetní stránce je tento prvek řešen obdobně jako klasický pružinový link, pouze 

samotná reakční síla (Rovnice 48) je určena podle následujícího vztahu (kde µ je 

permeabilita prostředí, S intenzita magnetického zdroje a L vzdálenost vázaných bodů). 

[11] 

 
𝐹𝑀 =

𝜇𝑆

4𝜋 ∙ 𝐿2
 (48) 

Aplikace této síly do vázaných bodů poté probíhá na stejném principu jako u linků (viz 

kapitola 5.9.1). 

6.8.2 MAGNETICKÉ MONOPÓLY 
Magnetické monopóly v pravém slova smyslu jsou v přírodě poměrně vzácný jev. Podle 

aktuálních teorií by se v celém vesmíru měl nacházet zhruba jeden či dva. [12] V aplikaci 

Mechanics však mají prozaičtější úlohu – s jejich pomocí je možno vytvářet klasické 

magnetické páry, které však mohou být ovlivňovány i dalšími blízkými magnety a díky 

tomu se svým chováním v patřičných situacích blíží realitě více, než prosté izolované 

magnetické dvojice.  

Na rozdíl od magnetických dvojic se magnetické monopóly nachází v aplikaci Mechanics 

mezi vnějšími silami, neboť jak již bylo řečeno výše, princip jejich vzájemného působení 

je jiný. Každý magnetický monopól vložený do prostoru modelu interaguje se všemi 

dalšími magnetickými monopóly a netvoří tedy samostatné dvojice. 

Vzhledem k tomu, že je třeba spočíst reakci všech monopólů podle principu každý 

s každým, stoupá výpočetní náročnost tohoto úkonu kvadraticky s počtem monopólů 

přítomných v modelu.  
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7 OPTIMALIZACE VAZEBNÝCH PARAMETRŮ 

7.1 STABILITA SIMULACE 
Přestože je metoda korekčních sil ve většině úloh velice stabilní, může v některých 

případech dojít k tomu, že řešení validního mechanismu zkolabuje, nebo se příliš sníží 

jeho přesnost.  

Numerické výpočty simulace mohou vlivem omezené přesnosti počítačů při výpočtech 

s čísly s plovoucí desetinnou čárkou anebo vlivem rozkmitání netlumených vazeb začít 

divergovat. K tomuto druhu nestability dochází pouze ojediněle. 

Častější případ nestability vzniká při vysokých rychlostech vázaných těles, kdy změny 

silového působení na tělesa jsou rychlejší, než je schopna vazba se svou reakční dobou 

pokrýt. Korekční síly pak již nejsou s to udržet vázaná tělesa dostatečně pohromadě, 

mechanismus se částečně nebo úplně „rozpadne“ a vzájemný pohyb přestane odpovídat 

zadaným podmínkám. 

Řešení spočívá buď ve snížení pracovní rychlosti mechanismu, zkrácení časového kroku 

simulace, nebo úpravě parametrů vazby. Poslední uvedená možnost bude rozebrána 

v následujících odstavcích. 

7.2 POPIS PARAMETRŮ 
Numerické chování vazeb závisí na třech hlavních skupinách parametrů. Jsou to matice 

translačních koeficientů Kt, matice rotačních koeficientů Kr a matice doplňkových 

koeficientů Ka. Matice Kt a Kr se vážou k diferenčním vektorům kinematických veličin 

vázaných bodů. Matice Ka, resp. Její první dva sloupce určují míru přenosu korekčních sil 

z předchozího kroku řešení do aktuálního. Poslední sloupec matice Ka je nevyužitý. 

Poznámka: Uvedené matice nemají pravý matematický maticový význam, ale slouží jako 

logicky strukturovaný kontejner koeficientů. Sloupce reprezentují koeficientový vektor a 

nenulové řádky pak odpovídají odebraným stupňům volnosti ve vztahu k uvedeným osám 

lokálního souřadného systému. 

7.3 VLIV PARAMETRŮ VAZBY NA JEJÍ ODEZVU 
Následující grafy (Obrázek 21) prezentují vliv různých hodnot koeficientů matice Kt na 

chování vazby po skokové změně zatížení jednoho z vázaných těles. Ukázkový 

mechanismus představují dvě tělesa o hmotnosti 1 kg vázané v těžišti. Na první těleso 

působí střídavě síla ± 10 kN obdélníkového průběhu s periodou 4 s. Pro zjednodušení se 

uvažuje pouze pohyb v ose X a koeficienty v jednotlivých sloupcích byly označeny K1 
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(pro rozdíly zrychlení), K2 (rozdíl rychlostí) a K3 (rozdíl polohy). Na vodorovné ose je 

vynesen čas (0 až 4 ms) a na svislé ose rozdíl polohy vázaných bodů (-0,5 až 0,5 mm). 

 

Obrázek 21: Vliv parametrů tvrdé vazby na odezvu při skokové změně zatížení 

Z grafů je vidět, že koeficient K1 má vliv na útlum kmitání, zatímco koeficient K2 má vliv 

na střední odchylku. Koeficient K3 není do grafů zahrnut, neboť se projevuje až při 

velkém oddálení vázaných bodů, resp. Dlouhodobě přidržuje body u sebe, aby se vlivem 

numerických nepřesností nerozcházely. 

7.4 VLIV ČASOVÉHO KROKU NA VAZBY 
Reakce vazby nezávisí pouze na jejich koeficientech, ale také na časovém kroku 

simulace. Ten ovlivňuje jak průběh reakčních sil, tak i reakční dobu, což je podstatné pro 

rychlé mechanismy. 

 

Obrázek 22: Vliv časového kroku na odezvu tvrdé vazby 
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Jak je vidět z grafů, kratší časový krok zmenšuje reakční dobu. Rozumné rozmezí 

nastavení časového diskretizačního kroku pro typické mechanismy (např. v dynamice 

vozidel a jim podobným) se pohybuje v řádovém pásmu 10-5 až 10-7. Čím větší hodnoty 

(rozuměno delší časový krok), tím je simulace rychlejší, ale snižuje se přesnost řešení. 

Hodnoty většího řádu než 10-5 však mohou způsobovat nestabilitu simulace (záleží 

ovšem také na rychlostech a hmotnostech vázaných těles). 

7.5 AUTOMATICKÝ ODHAD PARAMETRŮ 
Pro všechny předdefinované vazby se složky matic vazebných koeficientů vypočítají 

automaticky podle následujícího postupu: 

 Nalezení minimálního momentu setrvačnosti vůči jednotlivým osám hlavního 

souřadného systému tělesa pro každé z dvojice vázaných těles (Rovnice 49). 
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 Určení redukované hmotnosti (Rovnice 50) a momentu setrvačnosti (Rovnice 51) 

vzhledem k vazebnému bodu. 
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Poznámka: Redukovaná hmotnost a moment setrvačnosti by měly být takové 

parametry fiktivního bodového tělesa, které by u něj zajišťovaly obdobnou míru 

odezvy z pohledu zrychlení jako u vazebného bodu skutečného tělesa a to za 

předpokladu, že by na toto fiktivní těleso působily v těžišti stejné silové účinky, jako 

na vazebný bod skutečného tělesa. 

 

 



Disertační práce Lubor Zháňal 

Brno | 2015  Strana | 52 

 

 Výpočet hlavních koeficientů pro matici translačních vazebných parametrů 

(Rovnice 52) a matici rotačních vazebných parametrů (Rovnice 53) podle 

následujících vztahů s empiricky volenými koeficienty c1 až c6. 

 

𝐾𝑡 = [

𝑐1𝑚𝑟𝑒𝑑 𝑐2𝑚𝑟𝑒𝑑 𝑐3𝑚𝑟𝑒𝑑

𝑐1𝑚𝑟𝑒𝑑 𝑐2𝑚𝑟𝑒𝑑 𝑐3𝑚𝑟𝑒𝑑

𝑐1𝑚𝑟𝑒𝑑 𝑐2𝑚𝑟𝑒𝑑 𝑐3𝑚𝑟𝑒𝑑

] (52) 

 

𝐾𝑟 = [

𝑐4𝐼𝑟𝑒𝑑 𝑐5𝐼𝑟𝑒𝑑 𝑐6𝐼𝑟𝑒𝑑

𝑐4𝐼𝑟𝑒𝑑 𝑐5𝐼𝑟𝑒𝑑 𝑐6𝐼𝑟𝑒𝑑

𝑐4𝐼𝑟𝑒𝑑 𝑐5𝐼𝑟𝑒𝑑 𝑐6𝐼𝑟𝑒𝑑

] (53) 

Přestože systém automatického odhadu vazebných parametrů poskytuje rychlý způsob 

nastavení vazeb, nemusí být vždy tyto vazby pro všechny případy mechanismů a jejich 

spojení ideální. Z toho důvodu je v programu zastoupena možnost definice plně 

uživatelských vazeb, u kterých je možno všechny vazebné koeficienty zadat. 

 

Obrázek 23: Schematické znázornění vázaných těles 
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8 SPECIÁLNÍ REŽIMY SIMULACE 

Kromě hlavního simulačního režimu jsou v aplikaci Mechanics k dispozici i 

specializované simulační režimy. Ty zpravidla využívají stejné výpočetní jádro, nicméně 

některá nastavení nebo dílčí rutiny jsou přizpůsobeny pro specifické požadavky daného 

režimu. V následujícím textu budou popsány tyto speciální režimy: 

 Hledání statické rovnováhy 

 Sestavovací simulace 

 Interaktivní ruka 

8.1 HLEDÁNÍ STATICKÉ ROVNOVÁHY 
Prvním ze speciálních simulačních režimů je hledání statické rovnováhy. Máme-li 

obecný rovinný či prostorový mechanismus, který sestává z tuhých těles, kinematických 

vazeb, případně z dalších interakčních silových prvků (např. pružina, tlumič, atd.), a 

který je zatížen vnějším silovým působením, pak pod rovnovážnou polohou rozumíme 

takový stav mechanismu, ve kterém tento může setrvat po neomezenou dobu, aniž by 

měl tendenci začít se pohybovat. 

 

 

     
a)    b)    c) 

Obrázek 24: Ukázky rovnovážné polohy 

Typickým příkladem takové rovnovážné polohy je například kyvadlo v dolní úvrati 

(Obrázek 24a), na které působí pouze gravitační zrychlení. Naproti tomu existují i 

mechanismy, které rovnovážné polohy dosáhnout nemohou, jako třeba rotující disk 

zatížený momentem síly (Obrázek 24b), nebo i takové mechanismy, které mají více 

stabilních poloh, jako například bistabilní kyvadlo s pružinou (Obrázek 24c). 

8.1.1 POUŽITÁ NUMERICKÁ METODA 
Princip samotné metody je poměrně jednoduchý. Mějme graf, na jehož ose X je čas 

pohybu mechanismu a na osu Y budeme vynášet okamžitou hodnotu celkové kinetické 

energie mechanismu. Metoda nalezení globální rovnovážné polohy, pak vychází 
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z předpokladu, že tato hledaná poloha leží v anebo poblíž jednoho z lokálních maxim na 

grafu průběhu kinetické energie (Obrázek 25).  

 

 

Obrázek 25: Znázornění pohybu mechanismu s průběhem jeho kinetické energie 

 

Provádí-li se simulaci takového mechanismu v multibody systému, pak hledání 

rovnovážné polohy spočívá v tom, že v každém iteračním kroku se spočte celková 

kinetická energie (nebo ekvivalentní zástupná charakteristika, viz odstavec o vylepšení 

algoritmu), čímž dostáváme její průběh v čase. Jakmile se detekuje v tomto průběhu 

lokální maximum, pak je odebrána tělesům mechanismu jistá část kinetické energie, 

čímž se utlumí jejich pohyb. Pokud je takto pokračováno opakovaně, simulace bude 

konvergovat do stavu rovnovážné polohy mechanismu. 

8.1.2 PROVEDENÁ VYLEPŠENÍ METODY 
Během implementace výše popsaného principu se ukázalo, že je v něm ještě prostor pro 

zlepšení jak z hlediska programové optimalizace, tak i rychlosti konvergence. Na základě 

testování tedy byly provedeny následující úspěšné úpravy. 

8.1.2.1 ZJEDNODUŠENÍ VÝPOČTU KINETICKÉ ENERGIE 

Tato úprava vychází ze skutečnosti, že v průběhu simulace hledání rovnovážné polohy 

není zapotřebí znát přesné hodnoty celkové kinetické energie soustavy těles, jak 

popisuje následující vztah (Rovnice 54), ale postačí taková zjednodušená 

charakteristika, která nabízí ekvivalentní průběh s rozmístěním lokálních extrémů. 

 
2 21 1

( )
2 2e

K m v I      (54) 
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Z původního vztahu (Rovnice 54) tedy můžeme odstranit všechny konstanty, které 

nemají vliv na topologii extrémů v průběhu funkce. Po zjednodušení pak dostáváme tvar 

(Rovnice 55), jehož výpočet je méně náročný, což se samozřejmě pozitivně odráží 

v rychlosti celé simulace. 

 
2 2( )

ee
K v    (55) 

8.1.2.2 VOLBA KOEFICIENTU UTLUMENÍ 

Na počátku byla myšlenka, že nejvýhodnější bude ihned po detekci lokálního extrému 

odebrat všem tělesům mechanismu veškerou kinetickou energii, tj. vynulovat vektory 

translační (v) a úhlové rychlosti (ω), což by mělo vést k nejrychlejšímu nalezení 

rovnovážné polohy. 
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V praxi se však ukázalo, že u složitějších mechanismů je obvykle nalezení globální 

rovnovážné polohy provázeno průchodem mechanismu přes mnoho lokálních extrémů 

v průběhu charakteristiky Kee. Tím se prodlužuje doba, za kterou mechanismus dospěje 

ve svém pohybu do blízkosti rovnovážné pozice, neboť po každém průběžném zastavení 

mechanismu se musí opět rozbíhat. Jako výhodnější se ukázalo odebírat v klíčové 

okamžiky jen část kinetické energie, tj. vynásobit oba vektory translační a úhlové 

rychlosti koeficientem utlumení (kt < 1). 
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 (57) 

Tím se sice prodlouží finální doba dokmitávání kolem rovnovážné polohy, ale její hrubé 

nalezení je výrazně rychlejší, což je v součtu ku prospěchu věci. 

8.1.3 DETEKCE LOKÁLNÍHO EXTRÉMU 
Jelikož simulace mechanismu probíhá numerickým řešením v počítačovém programu, 

tak nepracujeme se spojitými průběhy, ale se sérií diskrétních hodnot v jednotlivých 

iteracích (i), neboli krocích simulace. Tomu musíme uzpůsobit i algoritmus detekce 

lokálního maxima. 

Základní idea spočívá v porovnávání tří posledních po sobě jdoucích vzorků kinetické 

energie Kee s tím, že jakmile je prostřední vzorek nejvyšší, pak jsme v předcházejícím 

kroku simulace byli v lokálním maximu sledovaného průběhu. 
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Obrázek 26: Detekce lokálního maxima 

Fakt, že jsme lokální maximum detekovali až v následujícím kroku, není příliš podstatný, 

neboť rozdíl poloh mechanismu je obvykle díky velikosti diskretizačního kroku velmi 

malý a celé řešení tak jako tak dokonverguje. Problém ovšem může nastat ve chvíli, kdy 

se dostaneme se simulací do takové části analyzované křivky, která je po delší dobu 

plochá. V tom případě může být kvůli numerickým chybám mylně detekováno lokální 

maximum, které vyvolá proces utlumení, jenž může vést ve zmatení ukončovacích 

kritérií a předčasnému přerušení simulace s nesprávně nalezenou rovnovážnou 

polohou. 

Jednou z možností řešení toho problému je upravit algoritmus detekce lokálního 

extrému tak, aby bral v úvahu jen odchylky větší, než je nějaká vůči numerickým chybám 

bezpečná minimální hodnota (Err). 
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Obrázek 27: Upravená detekce lokálního maxima 

8.1.4 KRITÉRIA UKONČENÍ 
Předchozí odstavce popisovaly způsob, kterým můžeme poměrně snadno a 

z výpočetního hlediska nenáročně upravit simulaci mechanismu tak, aby konvergovala 

k rovnovážné poloze. Nicméně zbývá ještě poslední krok a tím je ukončení simulace ve 

chvíli, kdy se mechanismus v této pozici skutečně nalézá. Protože však pracujeme 

s diskretizovaným numerickým řešením, tak to není zcela triviální záležitost. Následuje 

několik prvotních nápadů na kritérium pro ukončení simulace spolu s popisem jejich 

nedostatků. 

 Dosažení nulové rychlosti všech těles: vzhledem k numerické povaze řešení 

prakticky nerealizovatelné kritérium 

 Pokles celkové kinetické energie pod určitou mez: funguje dobře u vybraných 

mechanismů, ovšem problém nastává u soustav, jejichž pohyb začíná 

z astabilního stavu 

Z mnoha pokusů nakonec vyplynula taková podoba kritéria, které poměrně spolehlivě 

dokáže určit okamžik příhodný pro ukončení simulace a prohlášení stavu mechanismu 

za rovnovážný. Toto kritérium je založeno na principu dlouhodobějšího sledování (v 

kontextu simulace) průběhu charakteristiky Kee. Pokud průběh této veličiny klesá a 

suma (Sum) za určitý počet simulačních kroků (dS) nepřesáhne nastavenou mez 

(MaxE), dojde k ukončení simulace. 
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Obrázek 28: Kritérium ukončení 

 

Takto postavené kritérium odolává do značné míry i problémům s astabilní výchozí 

polohou nebo déletrvající plochosti v průběhu charakteristiky Kee. Pro případy, kdy je 

tvrdost kritéria příliš vysoká a simulace hledání rovnovážné polohy dlouhá, má uživatel 

stále k dispozici možnost manuálního ukončení simulace v aktuálním okamžiku 

konvergujícího řešení. 
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8.2 SESTAVOVACÍ SIMULACE 
Sestavovací simulace je speciální výpočetní mód, který slouží k automatickému 

sestavení modelu do pozice, ve které polohy těles odpovídají podmínkám použitých 

kinematických vazeb. Teno režim je vhodný zejména pro tyto situace: 

 Volné vytváření modelu 

 Oprava změněného modelu 

Volné vytváření modelu znamená, že uživatel nemusí při sestavování modelu umísťovat 

tělesa do konečných pozic, které by odpovídaly zamýšlené kinematické vazbě. Místo 

toho je možno tělesa do prostoru umístit volně v libovolné poloze a až při zadání 

kinematické vazby mezi těmito tělesy dojde k jejich plynulému složení do patřičné 

polohy (Obrázek 29). 

 

Obrázek 29: Proces sestavení dvou těles po vložení vazby 

Stejné funkce je možné využít i pro „opravu“ mechanismu, kde se v editačním režimu 

například vlivem změny geometrie některého tělesa dostala další na něj navázaná tělesa 

do polohy neodpovídající použitým kinematickým vazbám. Místo složitého přesunování 

často mnoha řetězově navázaných těles stačí vyvolat patřičnou funkci (Obrázek 30) a 

program automaticky projde všechny použité kinematické vazby a v případě potřeby 

v nich provede lokální sestavovací simulaci. Na konci tohoto procesu je tak opět plně 

funkční mechanismus. Pokud uživatel nechce kontrolovat celý model, neboť tato 

operace je u rozsáhlejších modelů přeci trochu časově náročná, může přes kontextové 

menu vyvolat sestavovací simulaci přímo nad vybranou vazbou. 

 

Obrázek 30: Spouštění opravy modelu 

Tato funkce ve své podobě je v oblasti multibody systémů poměrně unikátní a 

dopomáhá k celkové intuitivní práci v aplikaci Mechanics. 
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8.3 INTERAKTIVNÍ RUKA 
Tento režim slouží pro interaktivní ovládání modelu prostřednictvím kurzoru myši 

(nebo kupříkladu i dotekem prstu, je-li k dispozici počítač s dotekovou obrazovkou). 

V plně dynamické simulaci je tak možno uchopit libovolný bod tělesa a tažením s ním 

manipulovat, jako kdyby šlo o reálné těleso v reálném prostoru. 

 

Obrázek 31: Znázornění manipulace s tělesem během simulace 

Aby chování mechanismu a manipulace s ním více odpovídalo realitě, není 

manipulované těleso resp. Jeho bod ovládán pevným svázáním pohybu kurzoru s pozicí 

bodu v prostoru, ale působením síly. Ta je modelována jako fiktivní progresivní pružina 

o délce L s tlumičem (Rovnice 58) natažená mezi manipulovaným bodem a kurzorem 

v rovině rovnoběžné se zobrazovací plochou (tj. například monitorem) a procházející 

manipulovaným bodem (Obrázek 31).  

 𝐹 = 𝑘𝑠𝐿2 + 𝑘𝑑𝑣 (58) 

Derivací délky L podle času je určena rychlost v pro člen tlumiče. Koeficienty tuhosti ks a 

tlumení kd jsou v programu empiricky zvoleny tak, aby ovládání bylo příjemné. 
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9 VERIFIKAČNÍ ÚLOHY 

Pro ověření správnosti řešení poskytovaného systémem Mechanics bylo uskutečněno 

několik srovnávacích úloh oproti analytickému řešení z oblasti statiky, kinematiky a 

dynamiky, z nichž byly vybrány dvě následující pro podrobnější popis metodiky a 

dosažených výsledků. 

9.1 ÚLOHA Č. 1 – PRUTOVÁ SOUSTAVA 
První verifikační úlohou je jednoduchá rovinná prutová soustava, která se běžně řeší ve 

statice. 

9.1.1 ZADÁNÍ 
Prutovou soustavu dle náčrtu (Obrázek 32) tvoří čtyři vodorovné pruty o délce 100 mm 

a dva šikmé pruty o délce 141,421 mm. Úhel mezi vodorovnými a šikmými pruty je 45°. 

Ve spojích (styčnících) jsou rotační vazby. Na pravý konec soustavy působí vnější svislá 

síla o velikosti 100 N. 

 

Obrázek 32: Prutová soustava 

Cílem výpočtu je určení osových sil působících ve všech prutech soustavy a následné 

porovnání s výsledky poskytnutými numerickou simulací v systému Mechanics. 

9.1.2 ANALYTICKÉ ŘEŠENÍ 
K analytickému řešení uvedené prutové soustavy byla využita postupná styčníková 

metoda. Ta spočívá v postupném uvolňování jednotlivých styčníků a dopočítávání 

neznámých parametrů z rovnic statické rovnováhy. 

Níže (Obrázek 33) je uvedena ukázka výpočtu pro styčník A. V tomto styčníku působí 

dvě osové síly (F1 a F2) a jedna vnější síla (F). Směr neznámých osových sil se volí 

směrem ven z prutu (kladná síla pak odpovídá tahovému namáhání prutu, zatímco 
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záporná síla odpovídá tlakovému namáhání). Všechny působící síly se dosadí do rovnic 

statické rovnováhy a ze vzniklé soustavy dvou rovnic se dopočítají neznámé síly F1 a F2. 

 

Obrázek 33: Ukázka výpočtu neznámých sil ve styčníku A 

Obdobně by se dále pokračovalo v řešení sil ve zbývajících styčnících B až E. Pořadí 

řešení styčníků se volí podle pravidla maximálně dvou neznámých parametrů ve 

styčníku. 

9.1.3 NUMERICKÉ ŘEŠENÍ 
Systém Mechanics nepodporuje samostatné řešení čistě statických či kinematických 

úloh. Statickou úlohu je však možné bez potíží řešit jako dynamickou s tím, že se po 

spuštění simulace pouze vyčká na ustálení výsledků. V simulovaném mechanismu 

prutové soustavy došlo k ustálení s přesností na tři desetinná místa asi po 0,8 sekundy 

simulačního času. Dobu ustálení ovlivňují zejména koeficienty tlumení vazeb. 

9.1.4 SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ 
Výsledky analytického řešení i numerického řešení pomocí MKS systému Mechanics jsou 

shrnuty v následující tabulce (Tabulka 1). Porovnání zahrnuje velikost osové síly 

každého prutu a úhel sklonu její nositelky. 

Odchylky sil a 
úhlů 

Analytické řešení Numerické řešení Rozdíly 

|F|   [N] α   [°] |F|   [N] α   [°] |ΔF|   [N] |Δα|   [°] 

Osové 
síly 

F1 141,421 45 141,419 44,995 0,002 0,005 

F2 100 0 100,006 0,006 0,006 0,006 

F3 100 90 100,002 89,996 0,002 0,004 

F4 200 0 200,005 -0,006 0,005 0,006 

F5 141,421 45 141,419 44,996 0,002 0,004 

F6 100 0 99,999 -0,007 0,001 0,007 

Tabulka 1: Srovnání výsledků 

2 1

1

1

2 1

0 cos( ) 0

0 sin( ) 0

141,421 [N]
sin( )

cos( ) 100 [N]

x

y

F F F

F F F

F
F

F F
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Z porovnání je vidět, že chyby se objevují až na pátém či šestém platném místě. Úpravou 

vazebných koeficientů by bylo možné tyto chyby ještě snížit. 

9.2 ÚLOHA Č. 2 – KLIKOVÝ MECHANISMUS 
Druhou verifikační úlohou je klikový mechanismus, kde se již řeší kinematika i 

dynamika v závislosti na čase. 

9.2.1 ZADÁNÍ 
Standardní klikový mechanismus (Obrázek 34) pístového spalovacího motoru je 

definován následujícími parametry: 

 zdvih pístu (poloměr kliky):  70 (35) mm 

 vzdálenost středů ok ojnice:  100 mm 

 otáčky klikového hřídele:   3000 min-1 

 

Obrázek 34: Schéma klikového mechanismu 

Cílem úlohy je porovnání průběhů polohy, rychlosti a zrychlení pístu ve směru osy válce 

u analytického a numerického řešení pomocí aplikace Mechanics. 

9.2.2 ANALYTICKÉ ŘEŠENÍ 
Analytické řešení průběhu kinematických veličin vychází z odvozených rovnic pro 

polohu (Rovnice 59), rychlost (Rovnice 60) a zrychlení pístu (Rovnice 61) v závislosti na 

úhlu natočení klikové hřídele. 

  21
1 1 1 sin cos

an
P r  
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an an an
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     (61) 

9.2.3 NUMERICKÉ ŘEŠENÍ 
Numerické řešení bylo provedeno v aplikaci Mechanics (Obrázek 35) pro tři různé 

velikosti časového kroku simulace, aby bylo možné vysledovat, jaký vliv má 

diskretizační krok na přesnost simulace. 

Volba vazebných koeficientů, které ovlivňují přesnost řešení nejvíce, byla ponechána na 

automatickém odhadu aplikace. 

 

Obrázek 35: Simulace klikového mechanismu 

9.2.4 SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ 
Pro srovnání průběhů bylo zvoleno procentuální vyjádření přesnosti podle následující 

rovnice. 

 

max

max

( )
max 100%an nu

an

P P
P

P

 
   
 
 

 (62) 

Maximální odchylka polohy pístu je vypočítána jako maximum z absolutní hodnoty 

poměru rozdílu numericky a analyticky získané hodnoty ku maximu analytické hodnoty. 
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Výpočet maximální odchylky rychlosti a zrychlení pístu je zcela ekvivalentní k výpočtu 

maximální odchylky polohy pístu (Rovnice 62). 

Následující shrnutí (Tabulka 2) srovnává maximální zjištěné procentuální odchylky 

kinematických veličin pístu pro tři různé diskretizační kroky simulace. 

Maximální odchylka [%] 
Časový krok simulace [s] 

10-5 10-6 10-7 

Sledovaná 
veličina 

ΔPmax 0.150 0.020 0.016 

ΔVmax 0.603 0.082 0.040 

ΔAmax 0.902 0.118 0.046 

Tabulka 2: Přehled maximálních odchylek sledovaných veličin v závislosti na kroku 

simulace 

Níže uvedený graf (Obrázek 36) zachycuje pro ilustraci průběh procentuálních odchylek 

sledovaných veličin během dvou otáček klikové hřídele při velikosti diskretizačního 

kroku simulace 10-6 sekundy (na horizontální ose je simulační čas). 

 

Obrázek 36: Průběh přesnosti kinematických veličin při diskretizačním kroku 10-6 sekundy 

(graf z postprocesoru aplikace Mechanics) 
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10 IMPLEMENTACE 

Jak již bylo řečeno dříve, MKS využívá poměrně jednoduchého matematického principu, 

na jehož základě odvozená numerická metoda řešení by se dala označit za nepříliš 

sofistikovanou (např. z hlediska rychlosti konvergence ve srovnání s pokročilejšími 

numerickými metodami). Hlavní silou této metody je ovšem její implementační stránka, 

tj. převedení do programového kódu. 

Všechny dílčí specifika této metody totiž vycházejí z požadavku, aby výsledný 

programový kód byl co možná nejefektivnější z hlediska využívání dostupného výkonu 

procesoru. Efektivnost kódu a efektivnost matematické metody totiž obvykle zdaleka 

nejde ruku v ruce. 

 

Obrázek 37: Porovnání měřeného vytížení procesoru (IPC – Instructions Per Cycle) při 

simulaci v systémech ADAMS (vlevo) a Mechanics (vpravo) 

Vysoce optimalizované MKS jádro aplikace Mechanics dokáže vytížit výpočetní jednotky 

procesoru mnohem více (Obrázek 37), než srovnatelná simulace v klasickém multibody 

systému MSC ADAMS. S jistou mírou zjednodušení se dá říci, že MKS sice potřebuje pro 

dosažení stejného cíle více aritmetických operací než klasické numerické metody, ale 

díky své programově orientované povaze dokáže tento výpočetní výkon z moderního 

procesoru vytěžit. 

V následujícím textu budou popsány některé význačné implementační oblasti, na 

kterých stojí aktuální provedení MKS v aplikaci Mechanics. 
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10.1 STRUKTURA APLIKACE 
Aplikace Mechanics je vytvořena moderním způsobem, kdy samotné výpočetní jádro je 

prakticky nezávislé na uživatelském rozhraní. Tato koncepce umožňuje případně 

nepříliš obtížné portování jádra na jiné operační systémy (například Linux), pro které 

existuje adekvátní překladač jazyka Object Pascal, či detašování samotného výpočetního 

jádra do nezávislé DLL knihovny použitelné v jiných aplikacích, jako například 

v Matlabu. 

 

 

Jádro v sobě implementuje jednak samotné algoritmy metody korekčních sil, ale i další 

části v podobě správy parametrického stromu, systému podpory rozšiřujících 

výpočetních modulů, systému pro práci se záznamy simulace a dále grafického, 

konzolového a skriptovacího subsystému. Kolem tohoto jádra je pak vybudováno 

aplikační rozhraní, které umožňuje uživateli snadnou práci se všemi prostředky jádra a 

zpřístupňuje také mnohé další pomocné funkce, zejména v oblasti tvorby modelů, 

interaktivní simulace a postprocessingu. 

10.2 PARAMETRICKÝ STROM 
Veškerá data reprezentující aktuální model a jeho stav jsou uloženy ve stromové 

struktuře. Kromě samotných elementů, z nichž je složený mechanický model, jsou ve 

stromu i větve s vlastnostmi jádra, viewportu, rozšiřujících modulů, záznamů a widgetů. 

M
o

d
u

ly
 

A
p

lik
ac

e 

Uživatelské rozhraní 

Jádro 

Obrázek 38: Schématické znázornění struktury aplikace 
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10.2.1 DATOVÉ TYPY 
V následující tabulce (Tabulka ) je uveden přehled typů proměnných, které jsou užívané 

v parametrickém stromu. Stejné typy mohou mít také parametry příkazů konzole a lze je 

využívat i ve skriptech konzole a rozšiřujících výpočetních modulech. Pokud je některý 

typ tvořen složenou strukturou, jsou jeho složky taktéž součástí parametrického stromu 

v další úrovni. 

Typ hodnoty Popis Struktura 

Skalár 64bitová skalární hodnota z oboru reálných čísel. 
Maximální rozsah je -5.0 x 10^324 až 1.7 x 10^308. 
Počet platných míst je 15 až 16. 

 

Vektor Vektor se třemi složkami skalárního typu. 

 
[
𝑥
𝑦
𝑧

] 

Matice Čtvercová matice s devíti složkami skalárního typu. 

 [

𝑥𝑥 𝑥𝑦 𝑥𝑧
𝑦𝑥 𝑦𝑦 𝑦𝑧
𝑧𝑥 𝑧𝑦 𝑧𝑧

] 

Celé číslo 32bitová číselná hodnota z oboru celých čísel. 
Maximální rozsah je -2147483648 až +2147483647. 

 

Výčtový typ Speciální 32bitový celočíselný datový typ, který 
pomocí interních rezervovaných konstant určuje typ 
daného prvku (např. vazby či linku). 

 

Boolean 1bitová pravdivostní hodnota, nabývající buďto 
hodnoty true (ano), nebo false (ne). 

 

Barva Vektor se čtyřmi složkami skalárního typu, užívaný pro 
definici barvy v klasickém aditivním barevném 
modelu, kde čtvrtý kanál určuje průhlednost. Všechny 
složky mohou nabývat reálných hodnot od 0 do 1. 

[

𝑅
𝐺
𝐵
𝐴

] 

Řetězec Textový řetězec. Může obsahovat libovolné znaky, 
kromě mezer (místo nich lze používat například 
podtržítko). Maximální délka řetězce je omezena na 
64 znaků. 

 

Reference Textový zápis reference na proměnnou příslušného 
typu v parametrickém stromu. 

 

Tabulka 3: Přehled základních datových typů 

10.2.2 STRUKTURA STROMU 
Na následujícím schématu je znázorněna základní struktura stromu, kde každý 

samostatný prvek pod sebou sdružuje vlastní parametry a případně další prvky. 
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10.2.3 ZÁSOBNÍK STAVŮ 
Koncentrace veškerých údajů o aktuálním modelu a jeho stavu do parametrického 

stromu umožňuje rychlé ukládání a obnovu těchto údajů do/z paměti. Pro využití těchto 

možností poskytuje jádro tzv. zásobník stavů, do kterého je možné dočasně uložit 

jakýkoliv aktuální stav modelu a později ho vyzvednout, jako kdyby se pracovalo se 

soubory uloženými na disku. Zásobník stavů je možné ovládat pomocí konzolových 

příkazů. Uložení i vyzvednutí libovolného stavu je prakticky okamžité. 

10.3 VÝPOČETNÍ POSLOUPNOST A JEJÍ PARALELIZACE 
Výpočetní posloupnost (Obrázek 39) je speciální datová struktura, která je tvořena 

dvojicemi ukazatelů na výpočetní nebo jinou obslužnou funkci a přidružený datový blok 

(typicky parametry elementu). 

# Funkce Data Blok 

1 @Compute_Body @Těleso2 

Tělesa 
2 @Compute_Body @Těleso1 

3 @Compute_Body @Těleso4 

4 @Compute_Body @Těleso3 

5 @Compute_Spherical_Bind @Vazba1 

Silové 
prvky 

6 @Compute_Cylindrical_Bind @Vazba2 

7 @Compute_Link @Link1 

8 @Compute_Force @Síla1 

9 @Compute_Modul @Modul1 
Moduly 

10 @Compute_Modul @Modul2 

11 @Simulation_Record @SimRecord 
Jádro 

12 @Core_Management @CoreData 

Obrázek 39: Ukázka struktury výpočetní posloupnosti 

Tato posloupnost je automaticky sestavena před začátkem simulace a během simulace 

se již pouze přiděleným pracovním vláknem prvek po prvku vykonává, aniž by se musel 

program aktivně zaobírat tím, jaká funkce následuje a s jakými daty pracuje. Tato 

absence rozhodovací logiky v průběhu simulace šetří výkon a zjednodušuje některé další 

úkony. Co se pořadí prvků v posloupnosti týče, tak to je v rámci bloku libovolné, ale 

pořadí samotných funkčních bloků je pevně dáno. 

V případě, že je k dispozici počítač s více procesory či procesorovými jádry, je možno 

díky tomuto přístupu poměrně snadno celý výpočet paralelizovat. Před začátkem 

simulace se místo jedné výpočetní posloupnosti vytvoří těchto posloupností více (podle 

počtu jader procesoru) a ty se poté zpracovávají v samostatných pracovních vláknech. 

Nicméně podstatné je, aby se v jeden okamžik v různých pracovních vláknech řešily vždy 

jen prvky stejných blok. Z toho důvodu je zapotřebí na rozhraní bloků přidat 

synchronizační body, které zajistí vzájemné čekání paralelních vláken, než se přejde 

k dalšímu bloku (Obrázek 40). 
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               Posloupnost 1                  Posloupnost 2  
# Funkce Data  # Funkce Data 

1 @Compute_Body @Těleso1  1 @Compute_Body @Těleso4 

2 @Compute_Body @Těleso2  2 @Compute_Body @Těleso5 

3 @Compute_Body @Těleso3  3 -  

4 @Thread_Synchronization   4 @Thread_Synchronization  

5 @Compute_Spherical_Bind @Vazba1  5 @Compute_Spherical_Bind @Vazba3 

6 @Compute_Cylindric_Bind @Vazba2  6 @Compute_Cylindric_Bind @Vazba4 

7 @Compute_Force @Síla1  7 @Compute_Link @Link1 

8 -   8 @Compute_Link @Link2 

9 @Thread_Synchronization   9 @Thread_Synchronization  

10 @Core_Management @CoreData  10 @Simulation_Record @SimRec 

11 @Thread_Synchronization   11 @Thread_Synchronization  

Obrázek 40: Dvě paralelní výpočetní posloupnosti 

Z hlediska optimalizace výkonu je také třeba brát v potaz různou výpočetní náročnost 

jednotlivých funkcí a pokusit se o jejich rovnoměrné rozložení do všech posloupností, 

což v aplikaci Mechanics obstarává poměrně komplikovaná logika. 

Teoreticky vzato je samotná MKS velmi dobře paralelizovatelná, což vyplývá z principu 

rozdělení modelu na dílčí elementy a možnosti jejich samostatného a v bloku 

nezávislého řešení. Nicméně nutnost zavedení meziblokových synchronizačních bodů, 

které z programátorského hlediska nejsou zcela triviální a mají nezanedbatelnou režii, 

způsobuje, že reálně se paralelizace vyplatí, pokud každá posloupnost obsahuje spíše 

desítky než jednotky výpočetních prvků. 

Celá paralelizace je pak aktuálně oblastí, kde lze další optimalizací získat ještě velmi 

výrazné množství výkonu. 

10.4 VEKTOROVÉ INSTRUKČNÍ SADY 
Základní instrukční sadou procesorů pro práci s reálnými čísly je sada x87, která se 

poprvé objevila u samostatného matematického koprocesoru Intel 8087 v roce 1980. 

Jedná se o sadu instrukcí pro práci se skalárními čísly, které na rozdíl od celočíselných 

instrukcí nepracují s klasickými registry, ale nad osmistavovým zásobníkem typu FILO 

(First In Last Out). Moderní procesory ovšem obsahují i různě pokročilé SIMD (Single 

Instruction Multiple Data) instrukční sady pro práci s vektory (ve smyslu větší skupiny 

čísel, nikoliv fyzikálním či geometrickém), které významně zvyšují dosažitelný 

aritmetický výkon. [13] 

Základní chronologický přehled vývoje vektorových instrukčních sad: [14] [15] 

 MMX/3Dnow! (1997) – šířka vektoru 64 bitů, pracuje pouze s celočíselnou 

aritmetikou (16- a 32bitový datový typ Integer) 

 SSE1 (1999) – šířka vektoru 128 bitů, pracuje pouze s celočíselnou aritmetikou 

(16- a 32 bitový datový typ Integer) 
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 SSE2 (2001) – šířka vektoru 128 bitů, podpora reálných čísel ve formátu single 

(32 bitů) a double (64 bitů) 

 SSE3 (2004) – šířka vektoru 128 bitů, podpora reálných čísel ve formátu single 

(32 bitů) a double (64 bitů) 

 SSE4 (2006) – šířka vektoru 128 bitů, podpora reálných čísel ve formátu single 

(32 bitů) a double (64 bitů) 

 AVX (2011) – šířka vektoru 256 bitů, podpora reálných čísel ve formátu single 

(32 bitů) a double (64 bitů) 

 AVX2 (2013) – šířka vektoru 256 bitů, podpora reálných čísel ve formátu single 

(32 bitů) a double (64 bitů) 

 AVX-512 (2015) – šířka vektoru 512 bitů, podpora reálných čísel ve formátu 

single (32 bitů) a double (64 bitů) 

Pro fyzikální simulace jsou vhodné zejména instrukce sad SSE2 a pozdější, neboť 

podporují práci s reálnými čísly a navíc nabízejí dostatečnou bitovou šířku vektoru, aby 

pojmuly více jak jedno číslo v datovém formátu double (64 bitů). 

Zatímco při použití instrukční sady x87 je kupříkladu součet dvou tříprvkových vektorů 

(což je nejběžnější forma vektoru pro fyzikální simulace v prostoru) nutno provádět po 

složkách, tak pomocí instrukční sady AVX je možno tuto operaci provést naráz jedinou 

instrukcí. Tím se teoreticky násobně zvyšuje dostupný aritmetický výkon procesoru 

oproti základní x87 sadě. 

Implementace výpočetního jádra aplikace Mechanics obsahuje experimentální podporu 

instrukcí SSE2, nicméně zde ještě dosahovaný nárůst výkonu není příliš velký (zhruba 

okolo 10 % dle situace). Je to dáno tím, že tyto instrukce mají šířku vektoru pouze 128 

bitů, čili nepojmou naráz celý tříprvkový vektor (či větší struktury typu matice) a stále je 

tak nutno většinu operací provádět ve více krocích. 

Podle všech indicií by ale výrazného zvýšení výpočetního výkonu mohlo být dosaženo 

s instrukčními sadami AVX, což je oblast, na kterou se další vývoj aplikace zaměří, 

jakmile bude k dispozici patřičný hardware. Ve vektorových instrukcích a masivním 

paralelismu je ovšem jednoznačně budoucnost výkonné počítačové techniky. 

10.5 KOMPRESE 
Zásadní vlastností aplikace Mechanics je to, že se kompletní simulace v každém 

iteračním kroku ukládá do operační paměti. To znamená, že je možno se kdykoliv po 

skončení simulace interaktivně vrátit do libovolného časového okamžiku a studovat 

v něm aktuální stav modelu. Vzhledem k tomu, že je v operační paměti uložen pro každý 

krok obsah parametrického stromu ze všech větví, které tvoří mechanický model, bylo 

třeba se nějakým způsobem pokusit o redukci velkého množství těchto dat, neboť 

kapacita operační paměti není neomezená. 
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Za tímto účelem je záznam simulace ukládán pomocí speciální variace na proudovou 

kompresi. To je metoda, která využívá k redukci obsahu dat toho, že ne vždy se všechny 

zaznamenávané hodnoty mění v každém kroku (Obrázek 41). V grafické reprezentaci 

zde vidíme ukázky tří typických datových situací, které mohou nastat. Řádek A 

demonstruje data, která se mění s každým krokem (například poloha pohybujícího se 

tělesa). V řádku B je naopak hodnota, která se po dobu simulace nemění vůbec, anebo 

jen velmi zřídka (typicky hmotnost tělesa). V posledním řádku C je pak hodnota, která se 

mění častěji, ale ne v každém kroku (takto se často chovají uživatelské vstupy, jako např. 

ovládání síly pomocí pákového ovladače). 

A                         
B                         
C                         

Obrázek 41: Ilustrace různých typů datových proudů 

Klasická proudová komprese pracuje obvykle tak, že ke každé hodnotě přiřazuje číselný 

parametr, který vyjadřuje, kolikrát se daná hodnota v následujícím proudu dat opakuje. 

U řádků B a C se tímto způsobem docílí značné datové úspory, ovšem u řádku A tento 

způsob naopak vede k nárůstu ukládaných informací. Četnosti zastoupení případů A, B a 

C je pak dána celková efektivnost metody. 

Výše popsaný způsob kódování informace ovšem vyžaduje, aby byla všechna data známa 

předem. Protože záznam simulace je třeba ukládat průběžně tak, jak je výpočetním 

jádrem dodáván, bylo nutné použít technicky jiné řešení, které nevyžaduje znalost 

následujících dat.  Implementace užitá v aplikaci Mechanics tedy pracuje tak, že před 

každou číselnou hodnotu, která je reprezentována 64bitovým reálným číslem, přidává 1 

příznakový bit, který značí, zda se hodnota liší či neliší od předchozího kroku. Pokud se 

liší, uloží se za tento bit i nová hodnota (a celková informace tak naroste právě o tento 

jeden bit). V opačném případě se ukládá právě pouze tento příznakový bit (a dojde tak 

k úspoře 63 bitů). 

Celková kompresní účinnost výše popsané metody hodně závisí na konkrétním modelu, 

jeho struktuře, množství proměnných parametrů, hustoty záznamu (která se může 

uživatelským nastavením lišit od hustoty diskretizačních kroků samotné simulace) a 

dalších podmínkách. Nicméně za běžných situací dochází k redukci datové náročnosti 

typicky o 40 až 60 procent, což v podstatě zdvojnásobuje délku simulace, která se vejde 

do operační paměti. 

10.6 ROZŠIŘUJÍCÍ MODULY 
Jádro systému poskytuje jednoduché programové rozhraní, umožňující snadné rozšíření 

výpočetních schopností pomocí zásuvných modulů reprezentovaných formou DLL 

knihoven. Ty mohou být psány prakticky v libovolném programovacím jazyce, který 

technologii DLL knihoven podporuje.  
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Rozhraní je tvořeno následujícími prvky: 

 funkce pro (de)registraci vybraných proměnných modulu do/z parametrického 

stromu 

 funkce pro (de)registraci exekutivních procedur pro zpracování událostí 

vyvolaných jádrem 

 pomocné funkce 

 definice datových typů a struktur užívaných jádrem 

Takto vytvořený modul může být plnohodnotnou součástí parametrického stromu a bez 

omezení přistupovat ke všem jeho položkám, stejně jako nástroje integrované přímo 

v aplikaci. Přístup k datům je řešen pomocí ukazatelů (pointerů), čili nedochází ke 

zbytečnému kopírování dat mezi jádrem a modulem. 

Pomocí rozšiřujících modulů je možno řešit řadu speciálních případů v simulaci 

mechanismů, které samotné jádro schopné řešit není, neboť je koncipováno způsobem, 

který staví na co největší obecnosti, zaručujícím vysokou variabilitu a zároveň 

jednoduchost systému. Typickým polem pro využití výpočetních modulů je řešení 

různých matematických závislostí mezi vstupními a výstupními veličinami modelu. 

Jeden z dodávaných výpočetních modulů například simuluje průběh tlakové síly na píst 

ve spalovacím motoru. 

Modulární systém zároveň nabízí vysokou výpočetní rychlost, neboť veškeré moduly 

jsou předem zkompilované a tudíž mnohem rychlejší, než kdyby byly řešeny například 

formou interpretovaných skriptů. 

Jedinou nevýhodou rozšiřujících výpočetních modulů je fakt, že není možné je na 

víceprocesorových systémech automaticky vykonávat paralelně na úrovni jádra, neboť 

nelze zajistit ochranu proti paměťovým kolizím. Případná paralelizace výpočtů uvnitř 

nějakého složitého modulu samozřejmě možná je, ale musí se o ni postarat sám tvůrce 

modulu. 

Počet instancí výpočetních modulů zavedených do jádra z jedné DLL knihovny není 

omezen. 
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11 ANALÝZA VÝPOČETNÍHO VÝKONU 

11.1 PLATFORMY 
Je zajímavé porovnat dosahovaný simulační výkon na procesorech firem AMD a Intel. 

Přesněji řečeno bylo to zajímavé do roku 2010, kdy AMD používala architekturu K10 a 

bude to zajímavé snad opět od roku 2016, kdy přijde nová architektura Zen. V současné 

době totiž AMD používá procesory postavené na architektuře Bulldozer (a od ní 

odvozené následovníky Piledriver, Steamroller a Excavator), která má v oblasti 

fyzikálních simulací jeden zásadní problém a tím je slabá FPU jednotka (Floating Point 

Unit – tj. část procesoru, která má na starosti výpočty s čísly s plovoucí desetinnou 

čárkou). Tato jednotka je navíc ještě sdílená mezi dvěma jádry procesoru, které tak 

dohromady tvoří jeden výpočetní klastr. Naproti tomu procesory Intel mají každé jádro 

autonomní a s vlastní výkonnou FPU jednotkou. 

 

Obrázek 42: Porovnání měřeného simulačního výkonu (x 1000 iterací/s) na vybraných 

procesorech firmy AMD a Intel (v režimu instrukční sady x87) 

Procesory firmy Intel mají krom architektury ještě další výhodu v lepším výrobním 

procesoru (pro srovnání aktuálně v roce 2015 používá Intel 14 nm litografii, zatímco 
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AMD ještě stále 28 nm litografii). Z toho pramení i mnohem lepší energetická efektivita, 

což je parametr, který je důležitý zejména u mobilních počítačů.  

11.2 STABILITA VÝKONU 
Přestože je aplikace Mechanics stavěna v podstatě jako univerzální multibody systém, 

tak hlavní zamýšlené užití byla simulace vozidlových mechanismů v reálném čase, jak již 

bylo zmíněno v úvodu. Z tohoto důvodu je důležitou vlastností programu nejen jeho 

absolutní simulační výkon, ale i jeho stabilita. Jinak řečeno jde o to, aby nedocházelo 

k náhlým a nepredikovatelným propadům v rychlosti simulace, které by měl negativní 

vliv na možnosti jejího užití v reálném čase. 

Samotný výkon může kolísat z několika důvodů. Těmi nejzásadnějšími jsou: 

 Vlastnosti numerické metody 

 Vlastnosti implementace 

 Vliv operačního systému 

 Vliv hardwaru počítače 

Nejhůře se postihuje vliv operačního systému. Operační systém Microsoft Windows, pro 

který je aplikace Mechanics tvořena, není primárně stavěn jako realtimový operační 

systém. To znamená, že žádné aplikaci nezaručuje celkové množství ani pravidelnost 

přidělovaného času procesoru a podílu dalších systémových zdrojů. Za normálních 

okolností, pokud v systému neběží další výrazně zatěžující procesy, to však není kritický 

problém. Výhodou je, pokud máme k dispozici počítač s více procesory či procesorovými 

jádry. Pak lze problémům předcházet tím, že se simulační program nastaví tak, aby 

cíleně nevytěžoval všechna dostupná jádra. Díky tomu zůstanou pro operační systém a 

další procesy na pozadí jisté volné výpočetní prostředky a sníží se tím pravděpodobnost 

náhlých propadů výkonu v hlavní aplikaci. 

Další těžko postihnutelný a poměrně novodobý problém je řízení výkonu na úrovni 

samotného hardwaru, konkrétně procesoru. Všechny moderní procesory obsahují více či 

méně pokročilé způsoby regulace vlastního výkonu buďto za účelem úspory energie, 

nebo dodržování předepsaných limitů provozních teplot a tepelného výkonu. Díky tomu 

neustále kolísá taktovací frekvence procesoru (Obrázek 43) či jeho jednotlivých částí a 

s tím se samozřejmě mění i dostupný výpočetní výkon. Tento problém je větší zejména u 

mobilních počítačů (notebooků a tabletů), které dokáží chvilkově poskytnout výkon 

srovnatelný i se stolním počítačem, ale dost často ho nejsou s to poskytovat dlouhodobě 

(například z důvodu nedostatečného chlazení). 
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Obrázek 43: Ukázka kolísání taktovací frekvence, spotřeby a teploty procesoru při zatížení 

programem SuperPi [16] 

Naproti tomu oblasti, které ovlivnit lze, jsou vlastnosti samotné numerické metody 

řešení a její implementace, čili opět stránky, na kterých je postavena hlavní 

charakteristika MKS a systému Mechanics. Z hlediska numerické metody je pro stabilitu 

výpočetního výkonu zásadní zejména konstantní diskretizační krok. Díky tomu je 

zaručeno, že se simulace nezrychluje nebo nezpomaluje vlivem měnících se podmínek 

simulovaného modelu. Důsledkem tohoto přístupu je ovšem logický fakt, že se mění 

dosahovaná přesnost simulace. 

Po stránce vnitřní implementace jde pak o zajištění toho, aby si samotná aplikace 

takříkajíc nekomplikovala život nepotřebnými úkony v kritický čas a aby pokud možno 

co nejhospodárněji zacházela s dostupnými prostředky. Častým problémem jsou 

například náhlé potřeby realokace velkých paměťových bloků, které mohou způsobovat 

krátké, ale citelné propady výkonu. Tomuto se dá předcházet vhodnými technikami 

programování. 
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Jak je vidět z následujícího grafu (Obrázek 44), tak simulační výkon aplikace Mechanics 

je díky výše popsaným prvkům návrhu a patřičným optimalizacím velmi stabilní a 

nevykazuje známky náhlých propadů. 

 

Obrázek 44: Průběh výkonu simulace testovacího modelu. Na vertikální ose je přepočítaná 

rychlost simulace vůči reálnému času. 
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12 INTERAKTIVNÍ PROSTŘEDÍ 

MKS systém Mechanics umožňuje během simulace přímo měnit libovolné číselné 

parametry modelu (včetně parametrů rozšiřujících výpočetních modulů) a tím 

bezprostředně ovlivňovat jeho chování. Z toho plyne, že simulace je plně interaktivní a je 

tudíž možné, aby do ní uživatel v reálném čase zasahoval. 

Ke každému modelu je možné přiřadit skupinu ovládacích a indikačních prvků – tzv. 

widgetů (Obrázek 45). Ty se zobrazují v jedné scéně společně s modelem. Jejich pozadí 

je poloprůhledné, takže můžou překrývat model, aniž by ho zcela zastínily. 

 

Obrázek 45: Ovládací prvky ovlivňujícími chování simulovaného modelu 

Jak již bylo zmíněno v kapitole věnující se grafickému subsystému, jsou i tyto části 

uživatelského rozhraní vykreslovány pomocí hardwarově akcelerovaného rozhraní 

OpenGL, což zaručuje vysokou rychlost a nízké systémové nároky. Navíc grafická 

implementace widgetů je vektorové povahy, tudíž je možné libovolně měnit jejich 

velikost a umístění bez vlivu na kvalitu vykreslování. 

Widgety a jejich parametry jsou zároveň součástí parametrického stromu a lze tedy 

k jejich tvorbě či nastavení použít mimo jiné i příkazy konzole. Uživatelem vytvořená 

skupina widgetů se vždy ukládá do jednoho souboru spolu s modelem. 
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12.1 OVLÁDACÍ PRVKY 
První skupinu widgetů dostupných v současné verzi aplikace Mechanics tvoří ovládací 

prvky, které slouží k přímému nastavování veličin různého typu v průběhu simulace. 

Patří mezi ně: 

 Posuvník – nastavuje vybranou skalární hodnotu (nebo složku složené struktury, 

například prvek matice či vektoru) 

 Hladký posuvník – nastavuje vybranou skalární hodnotu (nebo složku složené 

struktury); na rozdíl od základního posuvníku nevytváří skokové změny, ale 

hladké spojité průběhy 

 Čítač – nastavuje vybrané celočíselné parametry 

 Přepínač – nastavuje vybrané binární parametry (ano/ne, zapnuto/vypnuto) 

Uživatel může všechny tyto prvky ovládat kdykoliv během běžící i neběžící simulace 

v jejich aktivní oblasti prostřednictvím ukazatele myši. Změna hodnoty se projevuje 

v modelu okamžitě a není třeba provádět žádné manuální překreslení.  

12.2 INDIKAČNÍ PRVKY 
Druhou skupinu widgetů tvoří indikační prvky, jež slouží k rozličnému způsobu 

zobrazování veličin různého typu v průběhu simulace (ovšem reagují obdobně jako 

ovládací widgety na změny referenčních hodnot i mimo simulační režim). Patří mezi ně: 

 Stupnice – zobrazuje vybranou skalární hodnotu na ručičkovém ukazateli 

 Graf – zobrazuje časový průběh vybrané skalární hodnoty v jednoduchém 

pohybujícím se grafu 

 Průběh – zobrazuje vybranou skalární hodnotu v horizontálním sloupcovém 

ukazateli 

 Displej – zobrazuje v textové podobě číselnou hodnotu vybraného skalárního 

parametru 

 Ukazatel – zobrazuje stav vybraného binárního parametru (ano/ne, 

zapnuto/vypnuto) 

Překročí-li u indikačních i ovládacích prvků referenční hodnota definované meze (popř. 

není-li reference na tuto hodnotu validní), dojde ke znázornění tohoto aktu zčervenáním 

aktivní části widgetu. 

Přestože většina indikačních prvků zobrazuje skalární hodnotu, je možné jako vstupy 

použít i vektorové proměnné. V tom případě bude zobrazována skalární hodnota 

velikosti vektoru. 
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12.3 DALŠÍ MOŽNOSTI 
Multibody systém Mechanics poskytuje i další způsoby interaktivního ovládání simulace. 

Jednou z nich je využití připojených externích zařízení, jako například joysticku 

(Obrázek 46).  

 

Obrázek 46: Ovládání simulovaného modelu pomocí joysticku 

V tomto případě lze dle typu připojeného joysticku využít všechny jeho osy pro spojité a 

všechna tlačítka pro dvoustavové řízení vybraných parametrů modelu. 
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13 VIRTUÁLNÍ REALITA 

Dalším prvkem spojeným s pokročilým grafickým systémem a vysokou interaktivitou 

aplikace Mechanics je možnost zobrazení scény se simulovaným mechanismem v režimu 

virtuální reality. To znamená, že uživatel sledující takto promítanou scénu má skutečný 

dojem prostoru a vnímání hloubky. Zobrazované objekty mohou jakoby vystupovat ze 

zobrazovacího média (monitor, projekční plátno, atd.), nebo se nacházet i za ním. U 

klasického zobrazení, které je pouze průmětem trojrozměrné geometrie na 

dvourozměrnou plochu, tento dojem uživatel nikdy nemá. 

V současné době se pro tento typ 3D zobrazení používají nejčastěji tři postupy. Jsou jimi 

aktivní nebo pasivní stereoskopie a anaglyfní stereoskopie. První dva uvedené způsoby 

se využívají například ve známých kinech IMAX 3D. 

 

Obrázek 47: Ukázka zobrazení modelu z aplikace Mechanics v 3D stereoskopickém 

anaglyfním režimu 

Text a ilustrace následujících kapitol (8.1 až 8.3) vycházejí částečně z webových stránek 

společnosti GALI-3D [17]. 

13.1 PASIVNÍ STEREOSKOPIE 
Pasivní 3D projekce (Obrázek 48) je založena na brýlích, které mají v očnicích 

polarizační filtry. Jedna očnice má polarizační filtr orientovaný tak, že propouští pouze 

světlo kmitající v horizontální rovině. Druhá očnice obsahuje stejný o devadesát stupňů 
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otočený filtr. Tedy takový, že propouští pouze světlo kmitající ve vertikální rovině. Dva 

obrazy se promítají na jednu projekční plochu, přičemž před každým projektorem je 

upevněn taktéž polarizační filtr. Nastavení filtrů na projektoru koresponduje 

s nastavením filtrů na brýlích.  

 

Obrázek 48: Schéma pasivní stereoskopické 3D projekce [17] 

Dvojice obrazů (pro pravé a levé oko) se následně promítá na jednu projekční plochu, 

která je vyrobena ze speciálního materiálu a opatřena povrchem, který zachová 

polarizaci dopadajícího světla. Odražené obrazy od projekční plochy se dostávají 

k divákovi, nicméně do každého oka pronikne (díky polarizačním filtrům v očnicích) 

pouze příslušný obraz. 

 Výhody 

Kvalitní obraz ve vysokém rozlišení. Vhodné pro větší počet lidí (metodu 

používají standardní kina IMAX 3D). Velmi stabilní obraz. Grafický hardware 

nemusí být tak výkonný jako u aktivní stereoskopie. 

 Nevýhody 

Jsou zapotřebí dva projektory a je také nezbytně nutné speciální projekční plátno 

s nedepolarizujícím povrchem. Pro pasivní projekci nelze použít monitor. 

Relativně vysoké pořizovací náklady. 
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Poznámka: Projekční místnost s technologií pasivní stereoskopie je umístěna i na fakultě 

strojního inženýrství VUT Brno a systém Mechanics ji plně podporuje. 

13.2 AKTIVNÍ STEREOSKOPIE 
Vyjma pasivní stereoskopické technologie, která využívá polarizační brýle, existuje i 

další způsob jak zajistit, aby pozorovatel obdržel do každého oka příslušný snímek. 

Diváci sledují obraz, který se promítá na plátno (nebo monitor) s dvojnásobnou 

snímkovou frekvencí (Obrázek 49), přičemž na filmovém pásu jsou střídavě proložené 

obrazy pro levé a pravé oko. Elektronické brýle diváka se dálkově (většinou s pomocí 

IrDA paprsku, nebo kabelem) synchronizují se zdrojem vysílání a střídavě zatmívají levé 

nebo pravé oko. Výsledkem je, že každý lichý snímek vidí uživatel jedním okem a každý 

sudý okem druhým. Tímto systémem se sice sníží frekvence promítaných obrazů pro 

každé oko na polovinu, nicméně každé oko uživatele dostává pouze svůj předurčený 

obraz. Z dvojice oddělených snímků mozek následně skládá skutečnou trojrozměrnou 

scénu.  

 

Obrázek 49: Schéma aktivní stereoskopické 3D projekce [17] 
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Z důvodu prokládání obrazu musí být obnovovací frekvence promítaného děje poměrně 

vysoká, aby nedocházelo k blikání a rychlé únavě očí. Minimální rozumná hranice je 120 

Hz, lépe však 160 Hz (z toho důvodu není možné pro tento způsob zobrazení použít LCD 

monitory, neboť ty tak vysoké snímkové frekvence neumožňují). 

 Výhody 

Kvalitní plnobarevné zobrazení. Pro projekci stačí normální projekční plátno. 

Metoda také funguje velmi dobře i s kvalitními CRT monitory (ovšem LCD 

monitory použít nelze, neboť nedosahují dostatečné obnovovací frekvence pro 

nerušené sledování). 

 Nevýhody 

Každý uživatel musí mít poměrně komplikované elektronické brýle – není 

vhodné pro velký počet lidí. Projekce vyžaduje specializovaný nestandardní 

projektor. Pro dosažení požadované obnovovací frekvence je zapotřebí velmi 

výkonný grafický hardware. Pořizovací náklady jsou taktéž poměrně vysoké. 

13.3 ANAGLYFNÍ STEREOSKOPIE 
Anaglyfní projekce (Obrázek 50) je dnes jednou z nejvíce rozšířených metod, jak lze 

zobrazit 3D prostorové obrázky či případně i animace a film. Známý je především proto, 

že je velmi snadné zajistit jeho projekci. Ve výsledku stačí pouze brýle, které jsou 

vybavené jednou červenou a jednou modrou nebo zelenou očnicí. Nepsaným pravidlem 

je, že levé oko je vždy zabarveno červeným filtrem. Pravá očnice je potom vybavena 

zeleným nebo častěji modrým filtrem. Existují však i další experimentální druhy 

anaglyfů.  

Sledovaná 3D scéna je vyrobena tak, že obsahuje smíchané oba stereoobrazy v sobě, 

pouze základní dvojice barev (červená a modrá nebo červená a zelená) slouží pro 

oddělení dvou obrazů. Pokud divák sleduje scénu s 3D brýlemi, do každého oka více či 

méně dostává (díky příslušným barevným filtrům) separátní obraz. Mozek ve výsledku 

vygeneruje z těchto obrazů 3D scénu.  
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Obrázek 50: Schéma anaglyfní stereoskopické 3D projekce [17] 

Bohužel, cenou za snadné a finančně nejméně náročné zobrazení anaglyfu se platí 

ztrátou barevných informací. Situace je o to komplikovanější, že divák vidí scénu 

každým okem zcela barevně jinak (jedním okem červeně a druhým modře nebo zeleně). 

Mozek diváka se sice tyto ruchy snaží co možná eliminovat, ale vjem nikdy není tak 

kvalitní jako u jiných typů 3D projekcí. 

 Výhody 

Technická a finanční nenáročnost, snadné přehrávání nebo prohlížení 3D scén, 

animací a videa na všech běžných médiích (tisk, video, projekce, PC, atd.). Při 

využití jako zobrazovacího režimu na PC nemusí být grafický hardware tak 

výkonný jako u aktivní stereoskopie. 

 Nevýhody 

Scéna je barevně deformovaná a vjem není pro diváka nikdy tak poutavý jako 

např. u aktivní či pasivní 3D projekce. U citlivějších jedinců může docházet po 

delším sledování takto zobrazené scény i k bolestem očí nebo hlavy. 
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Metoda Barevná 
informace 

Rozlišení Vhodné 
pro 

projekci 

Zobrazení 
na 

monitoru 

Počet 
diváků 

Náklady 

Anaglyfní 
zobrazení 

kompletní 
ztráta 

střední ano ano vysoký velmi 
nízké 

Aktivní 
zobrazení 

plná vysoké ano ano omezený vyšší 

Pasivní 
zobrazení 

plná vysoké ano ne vysoký střední 

Tabulka 4: Shrnutí vlastností metod stereoskopického zobrazení 

13.4 PROSTOROVÉ OZVUČENÍ 
Pro zdokonalení požitku ze systému virtuální reality obsahuje aplikace Mechanics i 

možnost prostorového ozvučení scény. Tato technologie není ovšem přímo součástí 

jádra, ale je dodávána jako rozšiřující výpočetní modul. 

Modul zahrnuje celkem tři parametricky řízené způsoby práce se zvukovým vzorkem: 

 frekvenční modulace 

 amplitudová modulace 

 umístění zvuku v prostoru 

Pro zpracování zvuku využívá modul knihovny multiplatformního rozhraní OpenAL 

(Open Audio Library), což je obdoba knihoven OpenGL pro zvuk zpracovávaný pomocí 

zvukových karet. 

 

Obrázek 51: Znázornění audiosystému v konfiguraci 4.0 pro prostorové ozvučení 

K dosažení kýženého efektu prostorového ozvučení je zapotřebí, aby počítač obsahoval 

zvukovou kartu s podporou OpenAL rozhraní a připojenou reproduktorovou soustavou 

minimálně se dvěma kanály (konfigurace 2.0 nebo 2.1), lépe však s více (např. 

konfigurace 4.0, 5.0, 5.1 nebo 7.1). 
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14 ZÁVĚR 

Tato práce měla čtenáře seznámit s problematikou multibody systémů, tj. numerických 

simulací mechanismů. Prostřednictvím vývoje vlastní numerické metody došlo 

k vytvoření počítačové aplikace Mechanics, která umožňuje v interaktivním grafickém 

prostředí sestavovat a simulovat mechanické modely složené z tuhých těles, 

kinematických vazeb, vnějších sil, momentů a dalších interakčních silových prvků. 

Samotné jádro programu, tj. numerická metoda MKS, se ukázala býti životaschopnou a 

poskytuje spolu s dalšími nástroji aplikace Mechanics tyto zásadní vlastnosti: 

VÝHODY (+) 

 Vysoká a stabilní rychlost řešení – běžný moderní počítač dokáže pomocí MKS 

v reálném čase simulovat modely složené z desítek prvků 

 Odolnost vůči skokovým změnám veličin – numerická metoda nemá problém 

kupříkladu s nespojitým průběhem zatěžovacích sil nebo kinematických veličin 

těles 

 Interaktivní simulace a integrovaný postprocessing – během simulace je 

možno měnit všechny veličiny a parametry modelu (ať už uživatelem nebo 

prostřednictvím jiného programu či hardwaru); k dispozici je také procházení 

kompletního záznamu simulace a možnost vykreslování jednotlivých průběhů do 

grafů 

 Snadná rozšiřitelnost a propojitelnost - prostřednictvím modulární koncepce 

je možno do aplikace doprogramovat vlastní výpočetní rutiny, nebo využití 

exportovaná data ze simulace pro další zpracování v jiných programech 

 Podpora moderních technologií – aplikace využívá  

VLASTNOSTI (±) 

 Potřeba velmi malého diskretizačního kroku – simulace mechanismů běžných 

velikostí a rychlostí (například klikový mechanismus, zavěšení kola, atd.) probíhá 

obvykle s diskretizačním krokem v řádech 10-5 až 10-7 sekundy 

 Efektivnější paralelizace až pro rozsáhlejší modely – teoreticky je vyvinutá 

numerická metoda velmi dobře paralelizovatelná, ale vlivem nutnosti 

synchronizace dílčích kroků není v aktuální podobě možno efektivně 

paralelizovat příliš jednoduché modely (zhruba do deseti prvků) 

NEVÝHODY (-) 

 Nemožnost samostatného řešení kinematiky – numerická simulace vždy 

probíhá jako společné řešení dynamiky a kinematiky 
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 Šíře záběru - aplikace nenabízí takovou komplexnost a šíři záběru jako mnohé 

komerční multibody systémy, zejména z důvodu omezené vývojové kapacity (1 

člověk) 

Prakticky všech dílčích bodů stanovených v kapitole Cíle práce se podařilo dosáhnout. 

Největší rezervy jsou v tuto chvíli v z hlediska implementace v oblasti paralelizace a 

z hlediska matematického modelu v podpoře složitějších kinematických vazeb 

(například vázaných na křivku). 

Do budoucna je zvažována také podpora kontaktních úloh a jisté jednodušší formy 

pružných těles. Nicméně hlavní doménou aplikace Mechanics je a bude simulace 

klasických vozidlových mechanismů v reálném čase, neboť za tímto účelem byla i 

původně navrhována. 
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15 PŘEHLED SYMBOLŮ A ZKRATEK 

V  rovnicích a matematických vztazích užitých v této práci  jsou použity symboly 

v kombinaci s indexy dle následujícího přehledu. 

Symboly 
e [1]  jednotkový vektor 
F [N]  síla 
M [Nm]  moment 
m [kg]  hmotnost tělesa 
I [kg·m2] tenzor setrvačnosti 
L [m]  obecná vzdálenost 
g [m·s-2] gravitační zrychlení 
P  [m]  poloha 
V [m·s-1] rychlost 
A [m·s-2] zrychlení 
t [s]  čas 
C [1]  transformační matice pro převod souřadných systémů 
K [1]  matice vazebných koeficientů 
h [N·m-1] součinitel tuhosti pružiny 
d [N·s·m-1] součinitel tlumení pružiny 
u [1]  míra přenosu tlakových sil 
v [1]  míra přenosu tahových sil 
r [m]  délka ramene klikové hřídele 
Err [1]  chyba řešení 
λ [1]  klikový poměr 
α [rad]  úhel natočení klikové hřídele 
ω [rad·s-1] úhlová rychlost klikové hřídele 
τ [s]  časové zpoždění přenosu reakcí 
 
Indexy symbolů 
cg   těžiště 
i   obecný bod tělesa (nula pro těžiště) 
t   translační 
r   rotační 
a   doplňková 
e   energie 
ee   ekvivalentní energie 
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tr   translační relativní (vůči těžišti tělesa) 
rr   rotační relativní (vůči těžišti tělesa) 
d   diferenční 
K   korekční 
k-1   předchozí iterace 
A   první vázaný bod 
B   druhý vázaný bod 
P   bod působiště 
S1   první sloupec matice 
S2   druhý sloupec matice 
S3   třetí sloupec matice 
an   analytický 
nu   numerický 
min   minimální 
max   maximální 
red   redukovaná/ý 
 
Zkratky 
MIL   Model In the Loop 
SIL   Software In the Loop 
HIL   Hardware In the Loop 
DIL   Driver In the Loop 
MB   multibody 
MKS   metoda korekčních sil 
GSS   globální souřadný systém 
LSS   lokální souřadný systém 
CPU   centrální mikroprocesor počítače 
FPU   jednotka mikroprocesoru pro práci s reálnými čísly 
SIMD   označení pro skupinu vektorových instrukcí 
IPC   instrukce za cyklus (instructions per cycle) 
IrDa   infračervený paprsek 
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