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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 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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3 METODA KOREKČNÍCH SIL A JEJÍ VYUŽITÍ 

3.1 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 a podmínkám. Některá specifika 

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

v textu používáno označení „MKS systém“. 

 

Obrázek 2: 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. 

3.2 PRINCIP MKS 
Na příkladu klikového mechanismu (Obrázek 3) 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. [7] 

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 3: 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). 

3.3 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 4). 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 4: Přímý řetězec mezi body A a D 

Pokud mechanismus obsahuje uzavřené smyčky (Obrázek 5), mohou se reakce mezi 

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

popsanému principu.  
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Obrázek 5: 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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4 ELEMENTÁRNÍ PRVKY A JEJICH ŘEŠENÍ 

4.1 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 6: Příklad mechanismu vytvořeného v multibody systému Mechanics 

4.2 VÝPOČETNÍ SCHÉMA 
Na následujícím schématu (Obrázek 7) 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 7: 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. 

4.3 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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4.4 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 8: 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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4.4.1 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). [3] 

 

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 

4.4.2 URČENÍ SILOVÝCH A MOMENTOVÝCH VÝSLEDNIC K TĚŽIŠTI TĚLESA 
Body tělesa (Obrázek 9) jsou indexovány od nuly až do n-1, kde n je počet bodů. První 

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

 

Obrázek 9: 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. 

 

1

0

n

cg i
i

F F m g




    (3) 

 

1

0

( )
i

n

cg i tr i
i

M M P F




    (4) 

   0 1 :i n  (5) 

 0
i
F  (6) 

 0
i

M  (7) 

4.4.3 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). [4] 

 
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) 

4.4.4 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

i

t

t

P
V

t





 (19) 

 
0ir r

V V  (20) 
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i

t

t

V
A

t





 (21) 

 
0ir r

A A  (22) 
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4.5 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. [7] 

 

Obrázek 10: 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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4.5.1 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. 

4.5.2 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) 



Disertační práce Lubor Zháňal 

Brno | 2015  Strana | 22 

 

 

𝑒 = [

𝑇𝑧𝑦 − 𝑇𝑦𝑧

𝑇𝑥𝑧 − 𝑇𝑧𝑥

𝑇𝑦𝑥 − 𝑇𝑥𝑦

] ∙
1

√(𝑇𝑧𝑦 − 𝑇𝑦𝑧)
2

+ (𝑇𝑥𝑧 − 𝑇𝑧𝑥)2 + (𝑇𝑦𝑥 − 𝑇𝑥𝑦)
2

 (30) 

 ∆�⃗⃗�𝑟 = 𝑒 ∙ 𝜃 (31) 

4.5.3 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) 

4.5.4 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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4.6 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 11: 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 12: Užití pružných linků v modelu 
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4.7 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 13). 

 

Obrázek 13: 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) 

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

a to sice magnetické dvojice a magnetické monopóly. 

4.8.1 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). 

[5] 

 
𝐹𝑀 =

𝜇𝑆

4𝜋 ∙ 𝐿2
 (48) 

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

kapitola 5.9.1). 

4.8.2 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. [6] 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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5 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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6 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 
τ [s]  časové zpoždění přenosu reakcí 
 
Indexy symbolů 
cg   těžiště 
i   obecný bod bod tělesa (nula pro těžiště) 
t   translační 
r   rotační 
a   doplňková 
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 
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P   bod působiště 
S1   první sloupec matice 
S2   druhý sloupec matice 
S3   třetí sloupec matice 
 
Zkratky 
MB   multibody 
MKS   metoda korekčních sil 
GSS   globální souřadný systém 
LSS   lokální souřadný systém 
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