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ABSTRAKT 
 
Dizertační práce je zaměřena na propojení měření s matematickým modelem v tomto 
smyslu. Na vozidle jsou snímány jen relativně snadněji měřitelné veličiny a tyto 
proměnné tvoří vstupy matematického modelu. Tento proces je navíc vylepšen 
využitím principů dynamické filtrace, kde měřené veličiny netvoří pouze vstupy 
modelu, ale jsou zároveň použity pro korekci jeho pohybu. Touto metodou je možné 
získat optimální odhad o chování vozidla v průběhu jízdního manévru. 
Pro propojení měření s matematickým modelem s ohledem na použitý model 
(jednostopý rovinný dynamický model vozidla) je využito lineárního diskrétního 
Kalmanova filtru (dynamický filtr). Úkolem Kalmanova filtru je nalézt optimální odhad 
diskrétního časově závislého procesu, který je popsán soustavou lineárních 
stochastických diferenčních rovnic.  
V rámci této práce byl sestaven výkonný měřicí systém založený na jednotce 
CompactRIO. Tento systém je schopen současně měřit velké množství veličin na 
zkušebním vozidle. Základními měřenými parametry jsou složky rychlostí měřené 
optickými korelačními senzory Correvit, stáčivá rychlost měřená vibračním 
gyroskopem, příčné zrychlení a souřadnice dráhy získané systémem MicrosatGPS. 
Velká pozornost byla rovněž věnována získání dalších důležitých vstupů 
matematického modelu, jako jsou poloha těžiště, moment setrvačnosti, převod řízení 
a další. 
Poslední část práce je již orientována na skutečné propojení měření s matematickým 
modelem. Jako experimentálního vozidla je využito Formule Ford 1600. Jízdní 
manévr byl uspořádán podle normy ISO/WD 3888/2. Jsou realizovány tři varianty 
Kalmanova filtru, které se liší měřenými veličinami použitými pro korekci pohybu 
modelu. V závěru jsou nastíněny další možnosti jak proces odhadů stavových veličin 
s využitím diskrétního Kalmanova filtru dále zpřesnit, případně jak tohoto algoritmu 
efektivně využít pro identifikaci parametrů vozidla – např. směrové tuhosti pneumatik. 
 
Klíčová slova: 
 
odhad stavových veličin, jízdní manévr, experimentální vozidlo, měřicí systém, 
diskrétní Kalmanův filtr 
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ABSTRACT 
 
This doctoral thesis is focused in connection of measurement with a model in this 
meaning. Only relative easier measurable variables are measured on a vehicle and 
these variables make model inputs. This process can be improved by using dynamic 
filtering principles, where measured variables are used not only as model inputs, but 
they are used for the correction of a model motion too. We can obtain an optimal 
estimate of vehicle real behaviour during a manoeuvre with using this method.  
Linear discrete Kalman filter (dynamic filter) was used for the connection of the 
measurement with the mathematic model with regard to chosen model (planar linear 
single track model). The main task of Kalman filter is try to estimate the state of the 
discrete time depending process that is determined by the linear stochastic difference 
equation. 
Effective measurement system (based on CompactRIO unit) was built within the 
scope of this PhD thesis. This system is able to measure simultaneously a lot of 
quantities on the experimental vehicle. Velocity components (measured through 
optical correlative sensor Correvit), yaw velocity (measured through vibrating 
gyroscope), lateral acceleration, distance component (measured through 
MicrosatGPS system) are the basic measured parameters.  
Big attention was paid to obtain other important inputs of the mathematic model such 
centre of gravity position, moment of inertia, steering ratio etc. 
The last part of the thesis is oriented on the real connection of the measurement with 
the mathematic model. Formula Ford 1600 was used as the experimental car. The 
driving manoeuvre was arranged according to the norm ISO/WD 3888/2. Three 
versions of the Kalman filter were realised, which differs in the measured variables 
used for the mathematical model motion correction. Other possibilities, how to 
improve the process of state variables estimation eventually how to effective use this 
algorithm for vehicle parameters identification (cornering stiffness of the tires for 
example), are sketched in the end of the thesis.  
 
Key words: 
 
state variables estimation, driving manoeuvre, experimental car, measurement 
system, discrete Kalman filter 



  OBSAH 

 6

OBSAH 
 
ABSTRAKT ................................................................................................................. 4 
ABSTRACT ................................................................................................................ 5 
OBSAH ....................................................................................................................... 6 
SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK ........................................................ 8 
1 ÚVOD .................................................................................................................. 9 

1.1 Cíle práce..................................................................................................... 11 
2 TEORIE DYNAMIKY VOZIDEL ......................................................................... 13 

2.1 Směrová tuhost pneumatiky......................................................................... 13 
2.2 Jednostopý rovinný dynamický model vozidla ............................................. 14 

3 DYNAMICKÁ FILTRACE ................................................................................... 17 
3.1 Diskrétní Kalmanův filtr ................................................................................ 18 

4 JÍZDNÍ MANÉVR ............................................................................................... 20 
4.1 Jízdní manévr ISO 3888-2 ........................................................................... 20 

5 EXPERIMENTÁLNÍ VOZIDLO .......................................................................... 22 
5.1 Základní technické informace ...................................................................... 22 
5.2 Měření polohy těžiště experimentálního vozidla .......................................... 24 
5.3 Měření momentu setrvačnosti experimentálního vozidla ............................. 25 
5.4 Model řídicího ústrojí experimentálního vozidla ........................................... 27 

6 MĚŘICÍ SYSTÉM .............................................................................................. 31 
6.1 Hardwarová část .......................................................................................... 31 

6.1.1 CompactRIO ........................................................................................ 32 
6.1.2 MBox ................................................................................................... 33 
6.1.3 Snímač zrychlení Stack ....................................................................... 35 
6.1.4 Snímač zdvihu kola ............................................................................. 35 
6.1.5 Snímač pohybu hřebenové tyče řízení ................................................ 36 
6.1.6 Snímač otáček kola ............................................................................. 37 
6.1.7 Snímač výšky ...................................................................................... 37 
6.1.8 Snímač brzdového tlaku ...................................................................... 38 
6.1.9 Snímač teploty pneumatiky ................................................................. 39 
6.1.10 Měření polohy – MicrosatGPS ............................................................. 40 
6.1.11 Snímač úhlu otevření škrticí klapky ..................................................... 41 
6.1.12 Motorové veličiny ................................................................................. 42 
6.1.13 Měření rychlosti – Correvit ................................................................... 43 
6.1.14 Snímač otáček motoru ......................................................................... 44 
6.1.15 Tenzometrické měření síly pod kolem vozidla ..................................... 45 
6.1.16 Dashboard ........................................................................................... 45 

6.2 Softwarová část ........................................................................................... 46 
6.3 Optické scannery Tritop a Atos .................................................................... 48 

6.3.1 Měření polohy snímačů v souřadném systému vozidla ....................... 50 
7 MĚŘENÍ ............................................................................................................ 52 
8 PROPOJENÍ MĚŘENÍ S MATEMATICKÝM MODELEM ................................... 55 

8.1 Vstupy Kalmanova filtru ............................................................................... 56 
8.1.1 Převod souřadnic GPS ........................................................................ 56 
8.1.2 Korekce signálu ze snímače Correvit .................................................. 58 
8.1.3 Šum měření ......................................................................................... 59 
8.1.4 Úhel natočení předních kol .................................................................. 60 



  OBSAH 

 7

8.1.5 Ostatní vstupní signály ........................................................................ 61 
8.1.6 Směrová tuhost pneumatik .................................................................. 61 

8.2 Realizované varianty Kalmanova filtru ......................................................... 63 
8.2.1 Varianta 1 ............................................................................................ 63 
8.2.2 Varianta 2 ............................................................................................ 67 
8.2.3 Varianta 3 ............................................................................................ 72 

8.3 Analýza vlivu směrové tuhosti pneumatik .................................................... 77 
8.3.1 Metoda Runge Kutta ............................................................................ 77 
8.3.2 Rozbor simulačního výpočtu ............................................................... 78 

9 DOPORUČENÍ DALŠÍHO POSTUPU ............................................................... 80 
9.1 Identifikace parametrů – směrová tuhost pneumatik .................................... 80 
9.2 Prostorový dynamický model vozidla ........................................................... 81 
9.3 Další typy dynamických filtrů ........................................................................ 82 

ZÁVĚR ...................................................................................................................... 83 
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ........................................................................... 85 
SEZNAM OBRÁZKŮ ................................................................................................ 88 
SEZNAM TABULEK ................................................................................................. 91 



                             SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 8

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 
A [-] matice soustavy 
a (lf) [m] vodorovná vzdálenost těžiště od přední nápravy 
B [-] matice buzení 
b (lr) [m] vodorovná vzdálenost těžiště od zadní nápravy 
Cα [N/°] sm ěrová tuhost pneumatiky 
Cαf [N/°] sm ěrová tuhost pneumatiky přední nápravy 
Cαr [N/°] sm ěrová tuhost pneumatik zadní nápravy 
c [m] vzdálenost optického snímače Correvit S400 od těžiště 

vozidla 
Fy [N] boční vodicí síla kola 
Fyf [N] boční vodicí síla na přední nápravě 
Fyr [N] boční vodicí síla na zadní nápravě 
H [-] modulační matice (matice měření) 
Hf [N] obvodová síla na přední nápravě 
Hr [N] obvodová síla na zadní nápravě 
h [s] krok metody pro řešení diferenciálních rovnic 
Jz [kg m2] moment setrvačnosti k ose z 
K [-] Kalmanův zisk (matice zesílení) 
MZ [N m] vratný moment 
m [kg] hmotnost vozidla 
nk [m] závlek kola 
OV [N] vzdušný odpor 
P- [-] apriori kovariance odhadové chyby 
P [-] posteriori kovariance odhadové chyby 
Q [-] rozptyl šumu procesu 
R [-] rozptyl šumu měření 
r (ε) [rad s-1] stáčivá rychlost kolem osy z 
T [s] čas 
U (vx) [m s-1] podélná rychlost 
u(t) [-] vektor budicích veličin 
v [m s-1] okamžitá rychlost jízdy (rychlost těžiště) 
vy (V) [m s-1] příčná rychlost 
w(t) [-] vektor náhodných budicích veličin 
x(t) [-] vektor stavových veličin 

−x̂  [-] apriori odhad stavové veličiny 

x̂  [-] posteriori odhad stavové veličiny 
y(t) [-] vektor výstupních veličin 
z(t) [-] vektor měřených veličin 
α [rad] úhel směrové úchylky těžiště 
αf [rad] úhel směrové úchylky na přední nápravě 
αr [rad] úhel směrové úchylky na zadní nápravě 
δ [rad] úhel natočení předních kol 
ε [rad] úhel stáčení 
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1 ÚVOD 
 
Analýza jízdního manévru plní nezastupitelnou úlohu při vývoji automobilů, 
pneumatik, při vyhodnocování dopravních nehod a v celé řadě dalších případů. Pro 
vyhodnocení jízdního manévru je možné použít dva základní přístupy. Jedním z nich 
je prosté měření dynamických veličin, na jejichž základě bude provedený jízdní 
manévr analyzován. Druhým přístupem je simulace jízdního manévru na počítači. U 
obou metod jsou však jistá úskalí, která mohou vést k chybným závěrům, při rozboru 
tohoto manévru. V případě prvním (měření dynamických veličin) je ono nebezpečí 
způsobeno tím, že jsou analyzovány jen relativně snadněji měřitelné veličiny (není 
možné předpokládat, že všechny potřebné veličiny lze měřit, popř. ze svého 
fyzikálního principu je jejich měření nesnadné), a to ještě zatížené chybou měření. 
V některých případech může navíc docházet k výpadkům měřeného signálu 
v průběhu prováděného manévru, čímž jsou data pro pozdější analýzu 
znehodnocena.  
Druhým z přístupů je simulace jízdního manévru na počítači. V tomto případě je 
sestaven matematický model příslušného vozidla, který je buzen předem vytvořenými 
matematickými funkcemi (jako např. skokové natočení volantu apod.). Pro tento 
postup analýzy jízdního manévru již byly také vytvořeny některé komerční simulační 
programy. I tento přístup má však některé nedostatky, které následně mohou 
způsobit, že chování modelového systému reprezentující příslušné vozidlo se může 
značně lišit od chování skutečného vozidla při stejném manévru. Problém je 
především v tom, že model je vždy proti skutečnému vozidlu v mnoha ohledech 
zjednodušen. V případě, že se snažíme o co nejvýstižnější model, je zase třeba zjistit 
(změřit) celou řadu parametrů tohoto modelu, čímž do jisté míry ztrácíme výhodu 
simulace manévru na počítači s využitím matematického modelu proti měření 
dynamických veličin na vozidle pomocí snímačů. Navíc je skutečný jízdní manévr 
silně ovlivňován ze strany řidiče a také podmínkami, za nichž byl uskutečněn. 
Výše zmíněné nedostatky by mohlo odstranit propojení obou přístupů, tedy spojení 
měření s matematickým modelem následujícím způsobem. Na vozidle jsou snímány 
jen relativně snadněji měřitelné veličiny, které zároveň tvoří vstupy matematického 
modelu. Na základě rozboru s takto definovaným modelem by bylo možné získat 
přesnější (úplnější) obraz o dynamických dějích probíhajících na vozidle 
(zrekonstruovat skutečně provedený manévr), než kdyby oba přístupy byly použity 
odděleně. 
Celý uvedený systém je možné ještě rozšířit a zároveň i vylepšit využitím principů 
dynamické filtrace, kdy měřené veličiny slouží nejen jako vstupní veličiny 
matematického modelu, ale zároveň jsou tyto měřené veličiny používány pro korekci 
pohybu modelu. 
V posledních letech se pozornost výrobců automobilů zaměřila na vývoj tzv. Driver 
Assistance Systems s cílem snížit námahu řidiče a zmírnit případné jeho chyby. 
Může jít např. o systémy udržující podélnou kontrolu vozidla (ovládající plyn a brzdu), 
systémy pro dodržování jízdy v jízdním pruhu, ABS (Anti-lock Brake System) 
zamezující blokování kol nebo ESP (Electronic Stability Program) omezující výskyt 
skluzů kol, smyku vozidla nebo dokonce jeho převrácení. Tyto aplikace využívají ve 
svých algoritmech vzhledem k výše zmiňovaným skutečnostem právě dynamických 
filtrů (často např. Kalmanových filtrů). Celá tato oblast je však značně složitá a v tuto 
chvíli je řešena právě především v oblasti vědy a výzkumu. Dalším důležitým úkolem 
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souvisejícím s principy dynamické filtrace může být odhad parametrů modelu vozidla. 
Může jít např. o směrovou tuhost pneumatiky, klopnou tuhost náprav a dalších 
důležitých parametrů, které figurují v rovnicích dynamických modelů, a není vždy 
jednoduché přímo zjistit jejich hodnotu. Se znalostí těchto veličin může být 
dynamický model značně zpřesněn. 
Automobily jsou v dnešní moderní společnosti opravdu nepostradatelným prvkem 
našich každodenních životů. Velice důležitou vlastností vozidla je jeho aktivní 
bezpečnost. Velký rozvoj se dá očekávat právě v oblasti elektronické podpory řidiče. 
V průběhu zatáčení vozidla tento stabilizační prvek srovnává řidičem zamýšlené 
chování vozidla s jeho reálným chováním. Jestliže tento systém rozpozná rozdíl mezi 
těmito dvěma stavy, může zasáhnout, např. přibrzděním některého z kol, aby dodržel 
směr, kterým měl v úmyslu řidič se pohybovat. Odhad chování vozidla, které zamýšlí 
řidič je počítáno z úhlu natočení volantu a rychlosti vozidla (použití snímače úhlu 
natočení volantu a otáček kola). Pro určení skutečného chování vozidla je použit 
snímač stáčivé rychlosti kolem svislé osy a snímač příčného zrychlení. Tyto snímače 
však nemusí stačit pro správné určení stavu vozidla především v případech, kdy je 
vozidlo ve smyku. V těchto případech je nutné znát navíc úhel směrové úchylky 
vozidla. Vybavit však dnešní vozidla systémy schopnými měřit tento úhel směrové 
úchylky je prakticky nemožné především kvůli ceně, ale také samotnému principu 
měření. Právě proto je třeba získat hodnotu úhlu směrové úchylky náhradním 
způsobem. Často používaným způsobem je odhadnout tuto hodnotu na základě 
snímače stáčivé rychlosti a příčného zrychlení. Bohužel však signály z těchto 
snímačů jsou zatíženy šumem měření, objevuje se u nich teplotní drift, problémy 
vznikají při samotné integraci. Dalším problémem je část gravitačního zrychlení, která 
se promítá do osy akcelerometru vlivem klopení karoserie vozidla. Tyto problémy do 
jisté míry limitují efektivnější práci těchto elektronických stabilizačních prvků vozidla. 
Právě zlepšení možnosti odhadu úhlu směrové úchylky může výrazně přispět k lepší 
funkci těchto elektronických asistenčních programů. Právě v této oblasti lze spatřovat 
nejširší oblast použití odhadu stavů s využitím dynamických filtrů. Pokud budeme 
navíc schopni identifikovat parametry různých vozidel (znovu aplikací např. 
diskrétního Kalmanova filtru) jako směrovou tuhost pneumatiky, faktor stability, 
klopnou tuhost atd., můžeme zefektivnit fungování např. elektronických stabilizačních 
systémů bránících převrácení vozidla, automatická jízda v pruhu atd. Zmapovat 
možnosti Kalmanova filtru právě ve výše zmíněných oblastech je hlavním cílem této 
dizertační práce. 
 



  1  ÚVOD 

 11 

1.1 Cíle práce 
 
Dizertační práce je orientována především na propojení měření s matematickým 
modelem využitím principů dynamické filtrace. Tímto způsobem je možné přesně 
zrekonstruovat chování vozidla během prováděného jízdního manévru. V této 
kapitole budou stanoveny jednotlivé dílčí cíle, které je třeba splnit, aby bylo možné 
opravdu efektivně využít Kalmanových filtrů jak pro analýzu jízdního manévru 
vozidla, ale také v řídicích algoritmech elektronických asistenčních systémů vozidla. 
Cíle práce mimo jiné vychází i ze závěrů diplomové práce [11]. 
1. Jedním ze základních cílů této práce je navrhnout a realizovat dostatečně výkonný 

měřicí systém, který poskytne v dostatečné kvalitě potřebná vstupní data 
matematických modelů (tyto měřené veličiny je následně možné použít i pro 
korekci pohybu modelu). Tento měřicí systém bude sestaven na základě jednotky 
CompactRIO od firmy National Instruments. Tohle zařízení dává dostatečné 
možnosti pro připojení dostatečného množství vstupů (jejich případnou 
rozšiřitelnost) pro současné měření téměř všech relevantních veličin popisujících 
chování vozidla v průběhu manévru. Zároveň systém umožňuje měření vysokých 
vzorkovacích frekvencí některých signálů (nastavení správných vzorkovacích 
frekvencí je samostatným dosti složitým úkolem). Zvláštním problémem je 
synchronizace signálů z jednotlivých snímačů. Realizaci výkonného měřicího 
systému je opravdu základním stavebním kamenem této práce.  
Optické scannery, které jsou dostupné na ÚADI dávají v souvislosti s měřicím 
systémem velké možnosti pro přesné určení polohy některých snímačů 
v základním souřadném vozidla. Znalost této polohy je klíčová především pro 
optické snímače rychlosti Correvit, snímače zrychlení, laserové snímače výšky (s 
ohledem na následnou korekci signálů z akcelerometrů) a systém GPS.  

2. Dalším z cílů práce je volba vhodného matematického modelu, na jehož základě 
je možné s dostatečnou přesností zrekonstruovat skutečně provedený manévr 
automobilu. Cílem tedy je sestavit rovnice popisující chování modelového 
systému, jež nahrazuje skutečný vozidlový systém. V první fázi je využíváno 
jednostopého rovinného dynamického modelu vozidla. Následně budou 
naznačeny možnosti i dalších složitějších modelů vozidla včetně měření některých 
jejich důležitých parametrů (např. měření kinematiky zavěšení s použitím 
optických scannerů). Rovnice příslušného matematického modelu včetně později 
sestaveného algoritmu Kalmanova filtru pro jednotlivé vybrané případy korekce 
jeho pohybu budou sestaveny v programovém prostředí Matlab.  

3. Důležitým cílem, který si pro splnění klade tato práce je vytvoření metodiky měření 
významných veličin figurujících v rovnicích modelu. Jedná se o měření polohy 
těžiště vozidla, ale především o měření momentu setrvačnosti vozidla vzhledem 
k (svislé) ose z. Této záležitosti jsou věnovány některé další kapitoly této práce. 

4. Posledním z cílů této práce je samotné propojení měření s matematickým 
modelem. Bude provedeno reálné měření s experimentálním vozidlem ÚADI 
s dvojím upořádáním zkušební dráhy (ISO/WD 3888/2). Budou prověřeny 
možnosti jednostopého dynamického modelu vozidla. Odhady stavu jako výstup 
diskrétního Kalmanova filtru budou realizovány v několika variantách podle 
různých měřených veličin použitých pro korekci pohybu modelu. Zároveň bude 
snahou v závěru práce naznačit další úkoly k řešení v oblasti využití dynamických 
filtrů v dynamice vozidel (především elektronických asistenčních prvků aktivní 
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bezpečnosti) jako např. identifikace parametrů pneumatik a jiných parametrů 
vozidlového systému, využití podrobnějších dynamických modelů vozidla, využití 
rozšířeného Kalmanova filtru nebo jiných typů matematických filtrů. 
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2 TEORIE DYNAMIKY VOZIDEL 
 
V této kapitole bude rozebráno nezbytné teoretické minimum z oblasti dynamiky 
vozidel, které je nutné pro pochopení dalších kapitol v této práci, které budou 
věnovány propojení měření s matematickým modelem principy dynamické filtrace. 

2.1 Směrová tuhost pneumatiky 
 

 
Obr. 2.1 Směrová tuhost pneumatiky 

 
Valící se pneumatika zatížená boční silou se nepohybuje ve směru podélné osy kola. 
Úhel mezi vektorem rychlosti pohybu kola a podélnou osou kola se nazývá úhel 
směrové úchylky (viz. Obr. 2.1). Vlivem směrové úchylky (elementární síly rostou 
směrem k zadní části stopy) se navíc boční vodicí síla Fy posouvá dozadu o hodnotu 
nk (závlek pneumatiky). Je-li boční vodicí síla Fy přesunuta do příčné osy kola, je 
nutné zavést tzv. vratný moment MZ. 
Závislost boční vodicí síly Fy a vratného momentu MZ na úhlu směrové úchylky se 
zjišťuje experimentálně na speciálních válcových stavech. Vratné momenty nebudou 
v rámci této práce uvažovány. Mezi nejdůležitější zjišťované charakteristiky 
pneumatik patří jistě závislost Fy=f(α) v závislosti na parametru Zk (radiální zatížení 
kola). Pro rovinný model vozidla je zatížení Zk stálé, jelikož není uvažována jeho 
změna vlivem klopení vozidla. 
Z Obr. 2.2 je vidět, že závislost boční síly na úhlu směrové úchylky je nelineární. Pro 
menší úhly směrových úchylek (do 3 – 4 stupňů) je však možné tuto závislost 
považovat za lineární. Boční vodicí síla je potom vyjádřena takto: 
 

 αα ⋅−= CFy  (2.1) 



  2  TEORIE DYNAMIKY VOZIDEL 

 14 

  
Kde Cα je směrová tuhost pneumatiky (směrnice v počáteční lineární oblasti směrové 
charakteristiky pneumatiky) 
 

 
Obr. 2.2 Závislost boční vodicí síly na úhlu směrové úchylky pneumatiky 

 
Podrobněji je celá problematika směrových vlastností pneumatik rozebrána v [5] 
popř. [8], zde bylo uvedeno jen nezbytné minimum nutné pro pochopení dalších 
kapitol práce. 

2.2 Jednostopý rovinný dynamický model vozidla 

 
Obr. 2.3 Jednostopý rovinný dynamický model vozidla 
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V této práci byl pro vyšetřování jízdní dynamiky vozidla v průběhu jízdního manévru 
použit jednostopý rovinný dynamický model vozidla (viz. Obr. 2.3). Tento typ modelu 
se velice často využívá v technické praxi pro rozbor stability a řiditelnosti vozidel. U 
tohoto modelu leží těžiště v rovině vozovky, což znamená, že není uvažováno 
klopení vozidla vlivem odstředivých sil, které má za následek změnu velikosti 
radiálních reakcí kol. Dalším zjednodušujícím předpokladem je, že směrové úchylky 
na vnějším i vnitřním kole jsou stejné a řízení je absolutně tuhé. 
 

 
Obr. 2.4 Jednostopý rovinný dynamický model vozidla [8] 

 
S předpokladem malých úhlů (sin(x)∼0, cos(x) ∼1) lze pohyb jednostopého rovinného 
modelu (viz. Obr. 2.4) popsat soustavou tří pohybových rovnic. 
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(2.2) 

 

 
Úhly směrových úchylek přední nápravy αf a zadní nápravy αr lze vyjádřit rovněž 
takto (podrobněji rozebráno v [8]): 
 
 

δεαα +⋅−−= &
v

l f
f  

 
 (2.3) 

 
εαα &⋅+−=

v

lr
z  

 
                                   (2.4) 

 
S využitím vztahu pro boční sílu na kole a s ohledem na provedený manévr (viz. Kap. 
4), kdy je možné uvažovat 0=v& , lze pohyb modelu popsat soustavou dvou rovnic. 

 

Kde  f
Cα …směrová tuhost obou pneumatik přední nápravy 

 r
Cα …směrová tuhost obou pneumatik zadní nápravy 

 



  2  TEORIE DYNAMIKY VOZIDEL 

 16 

 ( )
( ) 0

0

22

=−⋅++−+

=−⋅+++



 −+

δαεε

δααε

ααα

αα

ααα

αα

frf

rf

Z

rf

lClClC
v

lClC
J

CCCmv
v

lClC
mv

frf

rf

frfF

rf

&&

&

 

 
 
 
              (2.5) 

 
Nyní je s ohledem na další práce s jednostopým modelem výhodné provést několik 
v podstatě formálních úprav. Vektor rychlosti v těžišti může být vyjádřen  

[ ] ,,VU=v kde je U podélná složka rychlosti a V příčná. S ohledem na předpoklad 
malých úhlů je následně možné úhel směrové úchylky zapsat takto. 
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 (2.6) 

 
Výsledná soustava rovnic popisující dynamiku jednostopého rovinného modelu 
vozidla zapsaná v maticové podobě vypadá tedy takto: 
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(2.7) 

 
Veličina δ (úhel natočení předních kol) je budicí (řídicí) funkce, zatímco V a ε jsou 
odezvami systému. 
Pro určení polohy vozidla je třeba transformovat složky rychlosti [U,V] do základního 
souřadného systému [x0;y0], který je vzhledem k souřadnému systému vozidla 
pootočen o úhel ε. Jednotlivé složky rychlosti vyjádřené v základním souřadném 
systému mají následující tvar:  
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(2.8) 

  

Jednostopý model vozidla je podrobněji analyzován např. v [5], popř. v [8]. 
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3 DYNAMICKÁ FILTRACE 
 
Dynamická filtrace je metoda schopná zpracovávat výsledky pozorování 
dynamických objektů v reálném čase a za podmínek neúplné informace o 
vlastnostech objektu, vnějších a vnitřních poruch, které na něj působí. Základy 
dynamické filtrace (nejprve lineární) byly položeny koncem padesátých let R. E. 
Kalmanem. Dynamický filtr je také často nazýván optimálním estimátorem stavu. 
Je dán dynamický objekt, který je buzen známými a náhodnými signály u(t) a w(t). 
Objekt se vlivem působení signálů u(t) a w(t) pohybuje. Pro možnost aplikace 
dynamické filtrace je nutné, aby bylo možné pohyb objektu popsat soustavou 
diferenciálních rovnic prvního řádu. Vzhledem k existenci šumu měření v(t), 
náhodného působení w(t) na zkoumaný objekt nejsou známy okamžité hodnoty 
stavových veličin. Úlohou dynamického filtru je nalézt optimální neposunutý odhad 
stavového vektoru.  
Základem dynamického filtru je model objektu. Model objektu vykonává setrvačný 
pohyb a pohyb vynucený známými signály u(t). Součástí dynamického filtru je i 
model systému měření. Jeho úlohou je transformovat odhad x(t), který je výstupem 
modelu objektu na odhad měřených veličin y(t). Odhad měřených veličin y(t) se na 
rozdílovém členu porovnává s veličinou z(t), naměřenou na skutečném objektu. 
Získaná odchylka e(t) je po vhodném zesílení členem K(t) použita pro korekci pohybu 
modelu. Jsou-li koeficienty matice zesílení voleny vhodně, souběh modelu objektu a 
pozorovaného objektu se bude postupně zlepšovat (bude se zlepšovat přesnost 
odhadu x(t)). Protože vlastnosti modelu objektu a modelu systému měření závisejí na 
odhadovaných veličinách x(t), budou se postupně přibližovat vlastnostem 
identifikovaného objektu. Úlohou matice zesílení je tedy transformace odchylky 
odhadu měřených veličin y(t) od naměřených veličin z(t) na korekční signály. Princip 
dynamické filtrace je přehledně zobrazen na Obr. 3.1. 
Další informace k dynamické filtraci je možné nalézt v [1]. 
 

 
Obr. 3.1 Schéma principu dynamické filtrace 
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3.1 Diskrétní Kalman ův filtr 
 
Diskrétní Kalmanův filtr byl vůbec prvním filtrem, který R.E.Kalman odvodil. Až 
následně jako limitní případ diskrétního vznikl filtr spojitý. Pro náš případ je právě 
diskrétní filtr vhodným, jelikož pro zpracování na počítači musí být stejně veškeré 
signály vzorkovány. Podrobně je problematika diskrétního Kalmanova filtru 
rozebírána v [1] popř. v [23]. 
Hlavním úkolem Kalmanova filtru je odhadnout stav x Rn diskrétního časově 
závislého procesu popsaného diferenční rovnicí 
 
 

11 −−
+⋅+⋅= iiii wuBxAx  (3.1) 

 
A…matice soustavy 
B…matice buzení 
Měřená hodnota z Rp je popsána rovnicí 
 
 

iii vxHz +⋅=  (3.2) 

 
H…matice měření 
Náhodné veličiny w (procesní šum) a v (šum měření) jsou na sobě nezávislé a jsou 
z normálního rozdělení. 
 
p(w)…N(0,Q) 
p(v)...N(0,R) 
 
kde Q a R jsou rozptyly z normálního rozdělení. 
Definujme nRx ∈−,

) jako apriori odhad stavové veličiny, nRx ∈,
) jako posteriori odhad 

(výstup Kalmanova filtru). 
Chyba odhadu: 
 

iii

iii

xxe

xxe
)

)

−≡

−≡
−−

 
 

(3.3) 

 
Kovariance odhadové chyby: 
Apriori kovariance odhadové chyby (n x n): 
 
 [ ]T

iii eeEP −−−

=  (3.4) 

 
Posteriori kovariance odhadové chyby (n x n): 
 
 
 

[ ]T
iii eeEP =  (3.5) 

 
Cílem filtru je nalézt rovnici, která počítá posteriori odhad stavové veličiny jako 
lineární kombinaci apriori odhadu upraveného o rozdíl mezi aktuální naměřenou 
hodnotou zi a modelem měření reprezentovaného veličinou: 
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 −

⋅= ii xHy ))  (3.6) 

 
Posteriori odhad stavové veličiny (výstup Kalmanova filtru) je potom možné vyjádřit: 
 
 )( −− ⋅−⋅+= iiii xHzKxx )))  (3.7) 

 
Rozdíl v závorce tohoto vztahu je nazýván „residual“. Vyjadřuje rozdíl mezi modelem 
měření a skutečným měřením. Matice K (Kalmanův zisk) – (n x p) funguje jako ladicí 
faktor minimalizující posteriori kovarianci odhadové chyby. 
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(3.8) 

 
Ze vztahu (3.8) je vidět, že blíží-li se R nule, potom hodnota K roste a zvyšuje se tím 
vliv „residualu“ na posteriori odhad stavové veličiny (průběh odhadu se více přibližuje 
měřeným veličinám, více jim „věří“). Naopak blíží-li se nule apriori kovariance 
odhadové chyby, vliv residualu tím klesá (filtr věří méně měření a více se přiklání 
k pohybu danému stavovými rovnicemi). 
Kalmanův filtr odhaduje stav používáním zpětné kontroly ve formě měření. Rovnice 
Kalmanova filtru lze rozdělit do dvou skupin: 
Time update – rovnice předpovědi, pro zjištění tzv. apriori odhadu stavové veličiny 
Measurement update – rovnice opravy, zpětné využívání měření zi pro opravu apriori 
odhadu směrem k odhadu tzv. posteriori odhadu stavové veličiny x(t).   
Celý algoritmus Kalmanova filtru i s příslušnými rovnicemi je na Obr. 3.2. 
 

 
Obr. 3.2 Algoritmus diskrétního Kalmanova filtru 
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4 JÍZDNÍ MANÉVR 
 
Pro propojení měření s matematickým modelem byl použit jízdní manévr, jež byl 
uspořádán podle normy ISO 3888-2 [24].  
Další manévry, které byly v rámci experimentu prováděny, byly zaměřeny na 
identifikaci parametru, především směrové tuhosti pneumatik. Jednalo se o zkušební 
manévr uspořádán podle normy ISO 4138-2004 [25], tzv. kruhový test (výsledky 
tohoto testu zde nebudou prezentovány). Další variantou manévru, která byla 
provedena v této práci a je vhodná pro identifikaci směrové tuhosti pneumatik, je 
vedení vozidla v dlouhých obloucích – pravé i levé zatáčky (viz. Kap. 8.1.1 – Obr. 
8.1). Tento manévr prováděný rovněž v delším časovém úseku dává filtru čas se 
adaptovat a může být pro identifikaci použit. 
Pro vyhodnocení těchto jízdních manévrů (s ohledem na identifikaci parametrů 
pneumatik) je nutné měřit zejména: 

• podélnou rychlost vozidla 
• příčné zrychlení 
• úhel natočení volantu (úhel natočení předních kol) 

Zároveň je vhodné měřit tyto veličiny: 
• stáčivá rychlost 
• příčná rychlost (popř. úhel směrové úchylky) 
• podélné zrychlení 
• úhel klopení karoserie (i s ohledem a možné zkreslení měřeného příčného 

zrychlení vlivem klopení karoserie) 
Veškeré tyto veličiny byly v průběhu experimentu monitorovány.  
 

4.1 Jízdní manévr ISO 3888-2 
 
Pro jízdní zkoušky byl použit tzv. předjížděcí manévr (náhlá změna jízdního pruhu) 
uspořádán dle normy ISO 3888-2. Uspořádání zkušební dráhy je schematicky 
znázorněné na Obr. 4.1. Testovací dráhy sestavené dle této normy se často využívá 
pro hodnocení stability a ovladatelnosti silničních vozidel. Vzhledem ke svému 
charakteru je test určen pouze pro zkoušení osobních vozidel a lehkých užitkových 
vozidel (vozidla do 3,5 t). 
Zkouška byla realizována jako zkouška s uzavřeným regulačním obvodem (closed 
loop), který je tvořen prvky řidič-vozidlo-okolí. 
Základním principem tohoto testu je snaha řidiče o co nejrychlejší projíždění 
vytyčenou dráhou. Vjezd do sekce jedna je proveden na nejvyšší převodový stupeň, 
který zaručuje otáčky motoru vyšší než 2000 min-1. Akcelerační pedál má být uvolněn 
asi 2m po vjetí do sekce č.1 a zbytek dráhy je třeba projíždět s uvolněným 
akceleračním pedálem. Vozidlo se obvykle hodnotí jednak podle dosažené rychlosti 
v daném bodě manévru a také podle stylu, jakým manévr projede. 
 
 
 
 
 



  4  JÍZDNÍ MANÉVR 

 21 

 
 

 
Obr. 4.1 Uspořádání zkušební dráhy podle normy ISO 3888-2 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ VOZIDLO 
 
Jako experimentální vozidlo pro výzkum v oblasti analýzy jízdního manévru byla 
zvolena Formule Faster Ford 1600. Jedná se o formulové vozidlo rámové 
konstrukce, které má proti běžným osobním vozidlům s ohledem na zamýšlené úkoly 
celou řadu výhod. Především veškeré uložení částí zavěšení je realizováno 
s kulovými ložisky typu unibal. Není tak použito běžných pryžových silentbloků, které 
je velmi obtížné modelovat, a velmi ovlivňují chování vozidla při vyšších působících 
silách. Další výhodou je spousta seřizovacích prvků podvozku vozidla (nastavitelné 
tlumiče, jednoduchá změna geometrie řízení, nastavitelné stabilizátory atd.). 
Nezanedbatelným přínosem použití tohoto typu vozidla je zároveň snazší přístup 
k těmto seřizovacím prvkům a s ohledem na skutečnost, že se jedná o vozidlo 
s nekrytými koly i snazší umístění některých snímačů. Naopak velkým problémem 
vzhledem k tomu, že vozidlo je jednosedadlové, formulového typu (v anglickém 
jazyce single seater), je málo místa pro umístění veškerých zařízení souvisejících 
s měřicím systémem (napájení měřicího systému, elektronika optických snímačů 
rychlosti Correvit, samotná jednotka CompactRio atd.). Informace o experimentálním 
vozidle a měřicím systému byly publikovány v [18]. 

 

5.1 Základní technické informace  

Formule Faster Ford 1600 AF 91 

Motor: 

Uložený podélně před zadní nápravou, vodou chlazený, rozvod OHV, litinový blok 
Ford Kent, dva ventily v každém válci, vrtání za zdvih 81,0 x 77,6 mm, suchá kliková 
skříň. Zdvihový objemu 1587 cm3, největší výkon 89 kW při 6800 min-1, největší 
točivý moment 158 Nm při 4200 min-1. Karburátor Weber 32/36. 

Převodné ústrojí: 

Čtyřstupňová bezsynchronní přímo řazená převodovka Hewland LD 200, otevřený 
diferenciál, pohon zadních kol. Suchá, mechanicky ovládaná (ocelovým lankem), 
jednokotoučová spojka s talířovou pružinou. Převody jednotlivých převodových 
stupňů: 2,19 – 1,38 – 1,17 – 1.  Stálý převod: 3,44. 

Podvozek: 

Rámová konstrukce (příhradový rám svařený z ocelových trubek kruhového a 
obdélníkového průřezu). Všechna kola nezávisle zavěšena. Vpředu i vzadu 
lichoběžníková náprava s trojúhelníkovými rameny (uchycení k rámu klouby typu 
unibal) a se vzpěrami pushrod a vahadly. Odpružení vpředu i vzadu vinutými 
pružinami (možnost nastavení předpětí pružiny a také výměny za pružinu s jinou 
tuhostí), tlumení plynokapalinovými tlumiči Koni (s možností nastavení tlumící síly jak 
při stlačení tak při roztažení). Vpředu i vzadu zkrutný stabilizátor nastavitelný z místa 
řidiče natáčením břitu. Brzdy dvouokruhové (zapojení typu TT) s vahadlem 
ovládaným z místa řidiče (možnost nastavení poměru brzdné síly mezi přední a 
zadní nápravou). Brzdy kotoučové 247 x 10 mm s dvoupístkovými třmeny Lockheed 
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(vpředu i vzadu) a brzdovým obložením Ferodo DS 4000. Hřebenové řízení bez 
posilovače. Ráfky vpředu i vzadu 5,5J x 13 ET38, pláště AVON vpředu 6,0/21-13, 
vzadu 7,0/22-13.   

Rozměry a hmotnosti: 

Rozvor náprav 2400 mm, rozchod kol vpředu/vzadu 1471/1366 mm. Hmotnost (bez 
jezdce) 441 kg, objem nádrže paliva 29 l. 

Geometrie zav ěšení: 

Pro určení některých vstupních veličin modelu (směrová tuhost pneumatik) je nutné 
znát aktuální postavení kol vzhledem k vozovce (geometrie zavěšení). Proto byly tyto 
parametry změřeny (popř. seřízeny) na servisním zařízení pro měření geometrie 
zavěšení Hunter DSP600 s CCD kamerami (viz. Obr. 5.2). Výsledky (důležité pro tuto 
práci) měření jsou uvedeny v Tab. 5.1.  

 
Tab. 5.1 Parametry geometrie zavěšení jednotlivých náprav 

Odklon přední náprava -2,3° 

Odklon zadní náprava -1,5° 

Sbíhavost přední náprava 0° 

Sbíhavost zadní náprava 0° 

 

 
Obr. 5.1 Experimentální vozidlo Formule Faster Ford 1600 
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Obr. 5.2 Měření parametrů zavěšení na servisním zařízení Hunter DSP600 

 

5.2 Měření polohy t ěžišt ě experimentálního vozidla 
 
Měření polohy těžiště bylo prováděno ve dvou konfiguracích. Prázdné vozidlo bez 
řidiče a paliva a následně i s řidičem (69 kg) a s plnou nádrží (29 l). Vzhledem 
k použití rovinného dynamického modelu vozidla byla zjišťována jen poloha těžiště 
v rovině vozovky (tzn., nebyla měřena výšková poloha těžiště). Poloha těžiště je 
určena prostým zjištěním jednotlivých radiálních reakcí pod koly vozidla (použity 
tenzometrické váhy Computerscales s přesností měření 1 kg – viz Obr. 5.3) a 
následným výpočtem momentové rovnováhy. Pro pozdější analýzu jízdního manévru 
jsou důležité především údaje vozidla i s řidičem. Zjištěné výsledky jsou přehledně 
zobrazeny v Tab. 5.2 a 5.3. 
 

  
Obr. 5.3 Měření polohy těžiště experimentálního vozidla 
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Tab. 5.2 Naměřené hodnoty radiálních reakcí (v [kg]) pod koly experimentálního 
vozidla (vozidlo + jezdec) 

  Levá Pravá Součet 
Přední 114 112 226 
Zadní 146 152 298 
Součet 260 264 524 

 
Tab. 5.3 Naměřené hodnoty radiálních reakcí (v [kg]) pod koly experimentálního 
vozidla (samotné vozidlo) 

  Levá Pravá Součet 
Přední 87 89 176 
Zadní 132 133 265 
Součet 219 222 441 

 
Na základě provedeného výpočtu bylo zjištěno, že v případě vozidla i s řidičem a 
palivem je poloha těžiště ve vzdálenosti b=1035,1 mm (resp. 957,8 mm v případě 
vozidla bez řidiče a paliva) od středu zadní nápravy a ve vzdálenosti a=1364,9 mm 
(resp. 1442,2 mm) od nápravy přední. 

 

5.3 Měření momentu setrva čnosti experimentálního vozidla 

 
Obr. 5.4 Schéma měřicího zařízení pro měření momentu setrvačnosti 
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Moment setrvačnosti vozidla je dalším důležitým parametrem, který bezprostředně 
ovlivňuje chování vozidla. Zároveň tato veličina figuruje v momentové rovnici 
matematického modelu vozidla. Vzhledem k tomu, že pro analýzu jízdního manévru 
vozidla je použit rovinný model (těžiště leží v rovině vozovky a není tak uvažováno 
klopení a klonění) má v tomto případě význam pouze moment setrvačnosti ke svislé 
ose (ose z). Bohužel hodnota momentu setrvačnosti k ose z není výrobci vozidla 
běžně uváděnou hodnotou. Proto bylo realizováno měření této hodnoty u zkušebního 
vozidla na speciálním zkušebním stavu, který byl navržen pro potřeby ÚADI 
(registrován jako funkční vzorek). 
Zkušební zařízení pro měření momentu setrvačnosti vozidla vzhledem ke svislé ose 
pracuje na principu fyzikálního (torzního) kyvadla. Zkoušený automobil je umístěn 
tak, aby osa rotace měřicí plošiny procházela těžištěm vozidla (viz. Obr. 5.5). 
Následně je manuálně vybuzeno kmitání soustavy (plošina + automobil). Přesnými 
snímači zrychlení (ADXL 105) a snímači úhlové rychlosti (Murata ENF 05D-52) 
integrovanými v jednom zařízení (MBox) je změřena doba několika kmitů. Sběr dat je 
realizován s využitím měřicího systému navrženého v této práci (viz. Kap. 6). 
Následně jsou naměřená data zpracována v softwaru Mathcad. Po odečtení 
momentu setrvačnosti samotné měřicí plošiny (měření doby kmitu bez vozidla) od 
momentu setrvačnosti soustavy lze zjistit moment setrvačnosti samotného vozidla 
vzhledem ke svislé ose.  
Moment setrvačnosti vozidla je určen výpočtem na základě vztahu: 
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Kde: 
TC…doba kmitu celku – vozidlo + plošina 
TP…doba kmitu samotné plošiny 
 
Vlastnosti m ěřicího standu: 
 
Pružiny jsou seskupeny ve dvou párech (hodnoty jejich tuhostí jsou pravidelně 
přeměřovány) 
 
C1 = 34,1 N/mm 
C2 = 34,2 N/mm 
C3 = 33,6 N/mm 
C4 = 35,8 N/mm 
 

Vzdálenost pružin od osy rotace: 
 
l1 = 676 mm 
l2 = 607 mm 
 

Výsledky měření momentu setrvačnosti kolem osy z jsou přehledně zobrazeny v Tab. 
5.4 a 5.5. 
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Obr. 5.5 Měření momentu setrvačnosti experimentálního vozidla 

 
 

Tab. 5.4 Naměřené hodnoty dob kmitu a momentu setrvačnosti 
Měření Doba kmitu [s] 

(vozidlo + plošina) 
Doba kmitu 
plošiny [s] 

Moment setrvačnosti 
vozidla [kg m2] 

1 0,8040 0,5242 536,2 
2 0,8055 0,5236 539,7 
3 0,8062 0,5235 541,3 
4 0,8062 0,5243 541,4 
5 0,8067 0,5242 542,7 
6 0,8061 0,5240 541,1 
7 0,8057 0,5240 540,1 

 
Tab. 5.5 Statistické vyhodnocení měřených momentů setrvačnosti experimentálního 
vozidla 

Aritmetický průměr 540,4 
Směrodatná odchylka 1,9 
Chyba měření (opakovatelnost) 0,35% 
Výsledná hodnota Jz [kg m2] 540,4±1,9 

 

5.4 Model řídicího ústrojí experimentálního vozidla 
 
Budicí funkcí modelového systému je úhel natočení předních kol. Změřit 
jednoduchým způsobem přímo natočení předních kol není nijak jednoduché. Tento 
problém je řešen tak, že úhel natočení předních kol je dopočítán na základě 
jednoduchého modelu řídicího ústrojí z měřené veličiny, což může být úhel natočení 
volantu popř. pohyb (posunutí) hřebenové tyče. V tomto případě je použito právě 
signálu z lineárního potenciometru, který snímá pohyb hřebenové tyče. Na základě 
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změřených souřadnic kinematických bodů přední nápravy s využitím optických 
scannerů Tritop a Atos (podrobněji vysvětleno v Kap. 6.3), je sestaven multibody 
model předního zavěšení včetně řízení. Podrobněji je postup získání potřebných 
souřadnic kinematických bodů rozebrán v Kap. 6.3.1. Pro vytvoření tohoto modelu 
bude použito specializovaného modulu softwaru Adams – Adamsu Car.  

Multi body systém Adams 
 
ADAMS (Automatic Dynamic Analysis of Mechanical Systém) je softwarový produkt 
firmy MID (Mechanical Dynamics, Inc.,USA). Jedná se o výpočtový systém pro 
modelování a simulaci mechanických soustav (MBS – multibody systems) 
skládajících se z tuhých a poddajných těles vázaných mezi sebou pomocí různých 
kinematických vazeb. Umožňuje provádět statické, kinematické a dynamické analýzy 
navržených modelů mechanických systémů a umožňuje rovněž optimalizovat jejich 
matematické modely. Úkolem systému je vytvořit ze vstupních souborů matematický 
model mechanického systému a dále pak tuto soustavu nelineárních algebraických a 
diferenciálních rovnic vyřešit. Pro jednotlivá odvětví průmyslu vznikly různé 
specializované moduly programu (např. ADAMS/Car, ADAMS/Chassis, ADAMS/Tire, 
ADAMS/Aircraft, ADAMS/Rail atd.). Hlavní výhodou těchto specializovaných modulů 
je, že obsahují knihovny předdefinovaných částí modelů (tzv. templates), které 
usnadňují a zrychlují uživateli práci. 
 

 
Obr. 5.6 Prostředí softwaru Adams 

Model řízení v programu Adams Car 
 
Jak již bylo zmiňováno v úvodu této kapitoly, je sestaven model předního zavěšení 
v programu Adams Car na základě změřených souřadnic kinematických bodů. Řízení 
vozidel bývá konstruováno s ohledem na Ackermannovu teorii řízení. Aby 
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nedocházelo ke smýkání kol vozidla při průjezdu zatáčkou, je nutné, aby se vnitřní 
kolo natáčelo více než kolo vnější. Vzhledem k tomu, že je použito jednostopého 
modelu vozidla je nutné převést měřený pohyb hřebenové ryče na natočení kola 
v ose vozidla. Zároveň s ohledem na lichoběžník řízení není závislost natočení kol 
vzhledem k pohybu hřebenové tyče lineární. Pro zvolené jízdní manévry (viz. Kap. 4) 
lze předpokládat menší úhly natočení předních kol, což znamená, že v těchto 
menších úhlech natočení lze závislost úhlu natočení kola na pohybu hřebenové tyče 
linearizovat. Tím budou natočení levého i pravého kola shodné a navíc v oblasti 
těchto menších úhlů je lze považovat za lineární. Lze tak vytvořit jednoduchou rovnici 
přímky, která převádí měřený pohyb hřebenové tyče na úhel natočení kol přední 
nápravy (u jednostopého modelu reprezentováno úhlem natočení jednoho kola 
přední nápravy v ose vozidla), což je budicí funkce modelu vozidla. Model 
lichoběžníkového předního zavěšení experimentálního vozidla je na Obr. 5.7. V grafu 
na Obr. 5.8 lze nalézt závislost pohybu hřebenové tyče na úhlu natočení předních kol 
(výstup z programu Adams Car). Na Obr. 5.9 jsou záběry ze samotného měření 
souřadnic kinematických bodů předního zavěšení experimentálního vozidla 
s využitím optických scannerů. Tyto souřadnice tvoří vstupy kinematického modelu 
v programu Adams Car. 
 

 
Obr. 5.7 Model předního zavěšení experimentálního vozidla v programu Adams Car 
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Obr. 5.8 Závislost pohybu hřebenové tyče na úhlu natočení předních kol, výstup 
z programu Adams Car 
 
 

Obr. 5.9 Měření souřadnic kinematických bodů předního zavěšení experimentálního 
vozidla s využitím optických scannerů 
 
Po provedené linearizaci závislosti v oblasti menších úhlů natočení předních kol je 
závislost mezi pohybem hřebenové tyče a úhlem natočení předních kol popsána 
rovnicí:  
 

k

x
y =  

 
Kde  x…pohyb hřebenové tyče [mm] 
 y…Úhel natočení kola jednostopého modelu na přední nápravě [°] 
 k…koeficient převodu pohybu hřebenové tyče na úhel natočení kola 
 
Zjištěná hodnota koeficientu převodu pohybu hřebenové tyče na úhel natočení kola 
na základě modelu v programu Adams Car je k=1,4 mm/°. 
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6 MĚŘICÍ SYSTÉM  
 
K dosažení cílů stanovených v úvodu této práce je především nutné zvolit vhodný 
měřicí systém. Jelikož se jedná opravdu o klíčovou a základní část této disertační 
práce, bude jí zde věnováno větší množství prostoru. Při sestavování měřicího 
řetězce byly uvažovány vhodné kombinace jednotlivých snímačů, princip měřícího 
systému a vhodné softwarové prostředky. Jelikož měřící systém bude sloužit pro 
měření na jedoucím vozidle, musí splňovat některé základní požadavky: 
 

• Mobilnost 
• Spolehlivost 
• Univerzálnost (tzn. případná možnost umístění na různá vozidla) 

 
Jako ideální řešení pro sběr dat byla vybrána jednotka CompactRIO od firmy 
National Instruments. Od stejného výrobce byl využit i software – LabView. Samotné 
zpracování měřených dat a jejich následné propojování s matematickým modelem je 
realizováno v prostředí Matlab.  
Samotný měřicí systém je možné rozdělit na část hardwarovou a softwarovou. Obě 
tyto části budou následně podrobněji rozebrány. V části hardwarové budou popsány 
jednotlivé snímače. Podrobněji budou řešeny ty, jež tvoří vstupy matematického 
modelu nebo korigují pohyb tohoto modelu. Další snímací zařízení nemá přímý vztah 
k modelovanému systému, dává jen doplňkové informace pro provoz 
experimentálního vozidla, chování řidiče v průběhu manévru (zda není manévr 
ovlivněn chybným chováním řidiče), pomáhá sledovat hodnoty veličin, jež mají vztah 
k chování vozidla v průběhu manévru (přesto nevystupují v rovnicích matematického 
modelu – např. teplota pneumatik) nebo jsou dány normami pro prováděný manévr 
atd. U každého příslušného snímače bude umístěna tabulka dávající přehled o 
základních technických parametrech senzoru. Je-li signál z čidla použit pro korekci 
pohybu modelu je důležitým parametrem především hodnota přesnosti měření 
(hodnota měřicího šumu R – viz Kap. 8.1.3). 
Celý měřicí systém je základním stavebním kamenem celé této disertační práce. 
 

6.1 Hardwarová část 
 
Měřicí systém, který byl v rámci této práce vytvořen, má za úkol zjišťovat veličiny, 
které tvoří vstupy matematického modelu a zároveň slouží pro korekci pohybu 
modelu. Základem celého zařízení je jednotka CompactRIO od firmy National 
Instruments. Jedná se o počítač s real-time procesorem a FPGA technologií. Je 
určen jak pro sběr dat, jejich ukládání (data logging), tak pro řízení a kontrolu. Pro 
obsluhu tohoto měřicího systému je použito softwaru LabView (National 
Instruments). CompactRIO je pro snadné připojení jednotlivých senzorů vybaveno 
řadou vyměnitelných modulů (např. analogové vstupy, výstupy, modul pro měření 
s použitím tenzometrů, termočlánků typu K, digitální vstupy atd.). 
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6.1.1 CompactRIO 
 
CompactRIO je programovatelný univerzální měřicí a řídicí kontrolér určený pro 
průmyslové aplikace s požadavkem na práci v reálném čase (real-time). V měřicí 
ústředně je použit kontrolér cRIO-9014 (viz. Obr. 6.1). Jeho základem je 400 MHz 
mikroprocesor s 2GB vnitřní pamětí, který je pomocí vnitřní sběrnice spojen se všemi 
měřicími moduly. Celá sestava má malé rozměry, kovovou konstrukci a neobsahuje 
žádné pohyblivé součásti. Pro komunikaci s uživatelem slouží síťové připojení 
(TCP/IP) umístěné na čelní straně měřicí ústředny (viz. Obr. 6.1). V případě potřeby 
pouhého záznamu dat lze také využít vnějšího USB portu pro připojení přenosného 
USB disku. 
 

 
 

Obr. 6.1 Kontrolér cRIO-9014 [28] 
 
K systému CompactRIO jsou připojeny tyto specializované výměnné moduly (viz. 
Tab. 6.1): 
 

Tab. 6.1 Moduly použité v systému CompactRIO 
Označení modulu Vlastnosti 

NI 9205 32 analogových vstupů 
NI 9411 6 digitálních vstupů 
NI 9217 4 teplotní vstupy typu Pt100 
NI 9219 4 univerzální vstupy 
NI 9237 4 vstupy pro měření pomocí tenzometru 
NI 9211 4 termočlánkové vstupy  

 
Základní technické parametry jednotky CompactRIO jsou uvedeny v následující 
tabulce (Tab. 6.2). Podrobnější informace i o jednotlivých zásuvných modulech lze 
nalézt v [28]. 
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Tab. 6.2 Základní technické parametry měřicího modulu CompactRIO 9014 
Kapacita paměti 2 GB 
Napájení 9 – 35 V 
Spotřeba (při připojení všech modulů) 20 W 
Pracovní teplota 12 Mb/s 
Přenosová rychlost USB portu 4 univerzální vstupy 
Minimální hodnota vstupu 500 mV 
Maximální hodnota vstupu 5,5 V 
Komunikační rychlost připojení 10 Mbps 

 

 
Obr. 6.2 Umístění měřicí jednotky CompactRIO na experimentálním vozidle 

 

6.1.2 MBox 
 
MBox je zařízení vyvinuté na Ústavu konstruování VUT FSI Brno. Jedná se o box 
s integrovanými třemi snímači zrychlení a třemi snímači úhlové rychlosti. Podrobné 
informace lze nalézt v [13]. 
 
Snímač zrychlení 
 
Použité snímače zrychlení jsou výrobkem firmy Analog Devices a nesou označení 
ADXL 105. Jedná se o tzv. kapacitní snímače zrychlení. Kapacitní snímače jsou 
založeny na změně kapacity kondenzátoru, které je dosaženo buď změnou 
vzdálenosti jeho elektrod, nebo změnou jejich plochy (překrytí elektrod). Aby 
snímače zrychlení byly co nejméně ovlivněny dalšími působícími zrychleními např. 
při stáčení vozidla je vhodné je umisťovat pokud možno v blízkosti těžiště vozidla. 
Následně je potom vhodné zjistit polohu tohoto senzoru vzhledem právě k těžišti 
automobilu, což je možné např. s využitím optických scannerů Tritop (popř. Atos) – 
viz. Kap. 6.3.1. Vzhledem k principu snímače se při klopení vozidla během manévru 
do jeho osy promítá část tíhového zrychlení (závislé na úhlu klopení). Proto je nutné 
tyto snímače zrychlení kombinovat např. se snímači výšky (poloha karoserie) nebo 
snímači zdvihu, aby tento vliv klopení na měřenou hodnotu zrychlení mohl být 
následně výpočtově korigován. Pozn. Navíc bude v případě tohoto měřicího systému 
použito jednoosého snímače zrychlení firmy Stack pro kontrolní měření příčného 
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zrychlení. Umístění MBoxu na experimentálním vozidle je vidět na Obr. 6.3, základní 
technické parametry lze potom nalézt v Tab. 6.3. 

 

 
Obr. 6.3 Umístění MBoxu na experimentálním vozidle 

 
Tab. 6.3 Základní parametry snímače zrychlení ADXL 105 

Rozsah (dle nastavení) ± 1g (± 5g) 
Analogový výstup od 250 mV/g po 1,5V/g 
Odolnost proti zrychlení 1000g 
Napájení 2,7 – 5 V 

 
 
Snímače úhlové rychlosti 
 
Pro měření rychlostí klonění, klopení a stáčení je využito senzorů firmy Murata 
(Gyrostar ENV-05D-52), tzv. vibračních gyroskopů využívajících Coriolisovy síly. 
V případě snímačů úhlové rychlosti není jejich poloha ve vozidle s ohledem na 
přesnost naměřené veličiny podstatná. Stáčivá rychlost je přímo stavovou veličinou. 
 

  
Obr. 6.4 Umístění systému MBox na experimentálním vozidle (vlevo), snímač úhlové 
rychlosti Murata  Gyrostar ENV-05D-52 (vpravo) [27] 
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Tab. 6.4 Základní parametry vibračních gyroskopů Gyrostar ENV-05D-52 
Rozsah úhlových rychlostí ± 60 °/s 
Analogový výstup 25 mV°/s 
Napájení 5 Vdc (15 mA) 
Přesnost 0,5% 
Pracovní teplota -30 – 80 °C 

 

6.1.3 Snímač zrychlení Stack 
 
Pro měření příčného zrychlení byl na experimentální vozidlo umístěn rovněž 
jednoosý snímač zrychlení od výrobce Stack. Tento snímač byl připevněn přes 
pružnou podložku na podlahu vozidla v blízkosti těžiště a orientován tak, aby jeho 
příčná osa (naznačená šipka na povrchu snímače) byla souhlasně orientována 
s příčnou osou vozidla. 
 

  
Obr. 6.5 Umístění snímače zrychlení Stack na experimentálním vozidle (vlevo), 
samotný snímač Stack ST791 (vpravo) 
  

Tab. 6.5 Základní parametry snímače zrychlení Stack 
Měřicí rozsah  ± 5g 
Napájení 12 V 
Pracovní teplota -30 – 80 °C 

 

6.1.4 Snímač zdvihu kola 
 
Pro měření zdvihů jednotlivých kol je použito lineárních potenciometrů (změna 
odporu při pohybu tyče a tím změna výstupního napětí) výrobce Penny + Gilles (SLS 
130/75). Snímače zdvihu kola jsou umístěny na těleso tlumiče a měří tak přímo 
stlačení pružiny (pohyb pístu tlumiče) – viz Obr. 6.6. Pro toto uchycení byly 
zkonstruovány příslušné držáky. S pomocí vytvořeného kinematického modelu 
zavěšení je možné tento zdvih tlumiče převést na pohyb kola vozu, popř. ze stlačení 
pružiny přibližně určovat sílu pod kolem vozidla. Základní technické parametry 
snímače lze nalézt v Tab. 6.6. 
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Obr. 6.6 Umístění snímače zdvihu kola Penny + Gilles SLS 130/75 na 
experimentálním vozidle 
 

Tab. 6.6 Základní parametry snímačů zdvihu kola Penny + Gilles SLS 130/75 
Elektrický zdvih 150 mm 
Mechanický zdvih 154 mm 
Linearita (garantovaná / typická) ± 0,15% / ± 0,07% 
Opakovatelnost 0,01 mm 
Napájení (maximum)  74 V 

 

6.1.5 Snímač pohybu h řebenové ty če řízení 
 
Důležitým signálem pro rekonstrukci pohybu vozidla je úhel natočení volantu popř. 
jiná veličina dávající informaci o vstupní veličině modelu vozidla vztahující se k řízení 
– tj. úhel natočení kol řízené nápravy nebo pohyb hřebenové tyče. V tomto případě je 
k měření pohybu řízení využito lineárního potenciometru stejně jako v případě zdvihů 
kol, pouze s jiným parametrem zdvihu senzoru. Výpočtový převod z pohybu 
hřebenové tyče na úhel natočení kol je řešen v Kap. 5.4. Signál ze snímače natočení 
kol (popř. volantu) je důležitý i s ohledem na rekonstrukci zásahů řidiče v průběhu 
manévru. 
 

 
Obr. 6.7 Umístění snímače pohybu hřebenové tyče Penny + Gilles SLS 130/150 
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Tab. 6.7 Základní parametry snímače pohybu hřebenové tyče Penny + Gilles SLS 
130/150 

Elektrický zdvih 150 mm 
Mechanický zdvih 154 mm 
Linearita (garantovaná / typická) ± 0,15% / ± 0,07% 
Opakovatelnost 0,01 mm 
Napájení (maximum)  74 V 

 

6.1.6 Snímač otáček kola 
 
Pro měření otáček jednotlivých kol je použito Hallových senzorů otáček firmy Bosch. 
Informace o otáčkách kol mohou být použity pro určení rychlosti vozidla, což 
v případě využití přesnějších optických snímačů Correvit není třeba. Informaci 
z otáčkových čidel je možné využít v extrémních situacích pro určení prokluzu (resp. 
bloku) kol (proto stačí menší počet otáčivých značek). Pro měření otáček bylo třeba 
navrhnout a vyrobit nejen držáky Hallových senzorů, ale také otáčivé terče, jež jsou 
na zadní nápravě umístěny na poloose vozu a vepředu v ložisku předního náboje 
kola (viz. Obr. 6.8).  
 

  
Obr. 6.8 Umístění Hallových snímačů otáček na experimentálním vozidle, přední kolo 
vlevo, zadní náprava vpravo 

 
Tab. 6.8 Základní parametry Hallova snímače Bosch 

Maximální otáčky 4000 min-1 

Vzdálenost od značky 0,1 – 1,8 mm 
Napájení  5V 
Pracovní teplota -40 – 150 °C 

 

6.1.7 Snímač výšky 
 
Pro určení polohy odpružené hmoty (karoserie) výhledem k vozovce je třeba využít 
snímačů výšky. V tomto případě je využito tří laserových senzorů (třemi snímači je 
jednoznačně určena poloha karoserie v prostoru) výšky využívajících principu optické 
triangulace od firmy Corrsys - Datron. Dva ze snímačů jsou umístěny v zadní části 
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vozidla na zkonstruovaném pomocném rámu pevně spojeném s převodovkou vozidla 
(bez pružných prvků). V přední části vozidla je následně na levé straně umístěno třetí 
čidlo výšky. Těchto laserových snímačů výšky je možné využít pro výpočtovou 
korekci hodnoty měřeného příčného zrychlení vlivem klopení karoserie. Aby však 
těchto signálů mohlo být pro korekci využito, je nutné znát polohu těchto výškových 
čidel v souřadném systému vozidla. Tato poloha bude zaměřena optickými scannery 
(viz. Kap. 6.3.1) 
 

 
Obr. 6.9 Umístění laserových snímačů výšky HT 250 (polohy karoserie vozidla) na 
experimentálním vozidle, vlevo snímač v přední části vozidla, vpravo dva snímače na 
pomocném rámu v zadní části vozidla 
 

Tab. 6.9 Základní parametry laserového snímače výšky HT 250 
Rozsah 80 až 330 mm 
Přesnost 0,1 mm 
Linearita ≤ ± 0,2% 
Analogový výstup 0 až 10 V 
Maximální vzorkovací frekvence 6500 Hz 
Napájení 9 – 18 V (90 mA, 12 V) 

 

6.1.8 Snímač brzdového tlaku 
 
Pro řešení úloh v oblasti podélné dynamiky je nutností schopnost měřit účinek 
brzdové soustavy. Vedle snímání podélného zrychlení je třeba mít informace o tlaku 
v brzdových okruzích. Vzhledem k tomu, že u experimentálního vozidla je použito 
dvou oddělených brzdových válců pro příslušné okruhy (navíc poměr mezi účinky 
okruhů je možné měnit za jízdy pomocí vahadla) není možné použít jednoho 
snímače tlaku nebo měření pohybu brzdového pedálu. Je tak použito dvou snímačů 
tlaku od firmy Bosch. Pro připojení těchto senzorů bylo třeba s pomocí speciálních T-
kusů rozdvojit u brzdového válce příslušné brzdové vedení. Pro analýzu jízdního 
manévru v této práci nebude signálů z těchto snímačů využito. 
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Obr. 6.10 Umístění tlakových snímačů Bosch na experimentálním vozidle, rozvod 
brzdové kapaliny s ohledem na použití snímačů (vlevo), umístění snímačů uvnitř 
vozidla v blízkosti pedálů (vpravo)  
 

Tab. 6.10 Základní parametry snímače tlaku brzdové kapaliny Bosch 
Maximální tlak 250 bar 
Napájení  5 V 
Přesnost (0 – 35 bar) ≤ 0,7% 
Přesnost (35 – 250 bar) ≤ 5,0 % 
Pracovní teplota  -40 – 120 °C 

 

6.1.9 Snímač teploty pneumatiky 
 
Pro měření teploty pneumatik za jízdy vozidla je použito infračervených pásmových 
pyrometrů s nastavitelnou emisivitou, jež jsou produktem firmy Omega. Měření je 
prováděno za kolem, kde je při opouštění běhounu z kontaktu s vozovkou na plášti 
nejvyšší teplota. Bylo nutné navrhnout držáky samotných snímačů a zároveň 
adaptéry pro uchycení těchto držáků k těhlici kola. Senzory mohou být na držáky 
v různých konfiguracích od jednoho až po tři na jedno kolo. Vzhledem k tomu, že 
adaptéry i držáky jsou součástí neodpružené hmoty, je velice důležitý požadavek na 
jejich minimální hmotnost. Je proto ve velké míře využito hliníkových profilů. Signály 
z těchto teplotních čidel nefigurují přímo v použitém modelu, ale jedná se o důležitou 
veličinu např. pro splnění podmínek měření dle normy ISO 4138-2004 nebo jen pro 
prosté zjištění, zda je pneumatika provozována ve správném teplotním režimu. 
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Obr. 6.11 Způsob uchycení infračervených pyrometrů Omega OS100 na 
experimentálním vozidle (vlevo), samotný snímač OS100 (vpravo)  
  

Tab. 6.11 Základní parametry infračerveného pyrometru OS100 
Rozsah teplot -18 až 538 °C 
Přesnost +/- 2% z měřené hodnoty nebo 2,2 °C 
Opakovatelnost +/- 1% z měřené hodnoty 
Optické zorné pole 6:1 (vzdálenost/velikost měřené plochy) 
Emisivita Stavitelná od 0,1 do 0,99 
Napájení 12 až 24 V, 100 mA 
Analogový výstup 1 mV / °C 

6.1.10 Měření polohy – MicrosatGPS  
 
Pro měření rychlosti a zároveň polohy vozidla je určen Microsat GPS systém od firmy 
Corrsys-Datron. Jedná se o GPS aplikaci, která je určena primárně pro měření 
rychlosti. Máme tak k dispozici 20 změřených údajů rychlosti každou sekundu. 
Hodnota rychlosti je vedle běžného postupu dále zpřesňována s využitím Dopplerova 
jevu. Umístění zařízení Microsat na zkušební vozidlo nepředstavuje velký problém. 
Samotná malá anténa s magnetem je umístěna na vrchol hlavního ochranného 
oblouku a elektronická jednotka je pomocí plastových stahovacích pásek přichycena 
na stěnu za jezdcem. V případě manévrů prováděných pro potřeby této disertační 
práce nebude využito signálu rychlosti ze zařízení MicroSat (rychlost je měřena 
přesnějšími optickými snímači Correvit – viz dále). Důležitým výstupem z tohoto 
zařízení je však především poloha vozidla v průběhu manévru, která je využívána 
pro korekci pohybu modelu vozidla. Měřená poloha vozidla pomocí Microsat GPS 
vlastně představuje polohou antény zařízení. Právě Y-ová souřadnice polohy je 
použita pro korekci pohybu modelu, což znamená, že je porovnávána s odhadem 
měření y-ové složky polohy modelu. Tato poloha modelu je vztahována k těžišti. Bylo 
by tedy vhodné určit polohu antény systému GPS v souřadném systému vozidla 
s pomocí optických scannerů (viz. Kap. 6.3.1). Je však třeba si uvědomit, že poloha 
měřená pomocí Microsat GPS v absolutních hodnotách není příliš přesná. Její vyšší 
přesnost je jen v hodnotách relativních. Zároveň s ohledem na formát ukládaných dat 
polohy, bude nutná následná transformace těchto veličin (viz. Kap. 8.1.1) 
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Obr. 6.12 Umístění měřicího systému MicroSat GPS na experimentálním vozidle 

 
Tab. 6.12 Základní parametry měřicího systému Microsat GPS 

Rozsah rychlostí 0 až 1854 km/h 
Přesnost (rychlost/vzdálenost) 0,1 km/h / 0,5% 
Přesnost poloha 1m CEP (circulal error probability) 
Měřicí frekvence 20 Hz 
Napájení 9 – 20 Vdc 
Pracovní teplota 0 – 60 °C 

6.1.11 Snímač úhlu otev ření škrticí klapky 
 
Pro měření úhlu otevření škrticí klapky je použito rotačního potenciometru s úhlem 0-
90 stupňů od firmy Bosch. Tento signál netvoří ani vstup matematického modelu, ani 
neslouží pro korekci pohybu modelu, může však být použit jak pro analýzu chování 
vozidla, tak pro určení případných zásahů jezdce. Snímač je připevněn pomocí 
navrženého držáku přímo k otočné hřídeli škrticí klapky.  

 

 

 

Obr. 6.13 Umístění rotačního potenciometru Bosch pro měření úhlu otevření škrticí 
klapky na experimentálním vozidle (vlevo), samotný snímač úhlu otevření škrticí 
klapky firmy Bosch (vpravo) [30] 
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Tab. 6.13 Základní parametry snímače úhlu otevření škrticí klapky Bosch 
Rozsah 0 °– 86 ° 
Napájení (UV) 5V 
Měřicí charakteristika 0.04≤ UA/UV ≤0.96 
Pracovní teplota -40 – 130 °C 

 

6.1.12 Motorové veli činy 
 
K systému CompactRIO jsou připojeny rovněž další senzory, které nemají přímo 
vztah k problematice řešené v této disertační práci. Jedná se především o veličiny 
mající vztah k motoru a jsou nutné pro bezproblémový provoz experimentálního 
vozidla. Jedná se o teplotu vody, teplotu oleje a tlak oleje. Teploty jsou snímány čidly 
firmy Jumo – Vibrotemp Pt100 (-50 až 270 °C). Vzhle dem k principu těchto snímačů 
musí tyto být připojeny na zvláštní modul jednotky CompactRIO, který je určen pro 
měření snímači tohoto typu, navíc musí být použito zvláštního vedení. Tlak oleje je 
řešen čidlem firmy VDO s běžným analogovým výstupem. Umístění snímačů na 
experimentálním vozidle je vidět na Obr. 6.14. 
 

  
Obr. 6.14 Umístění snímačů teploty Jumo Vibrotemp Pt100 (vlevo) a snímače tlaku 
oleje VDO (vpravo) na experimentálním vozidle 
 
Tab. 6.14 Základní parametry snímače teploty chladicí kapaliny a oleje Jumo 
Vibrotemp (Pt100)  

Rozsah -50 – 150 °C 
Připojovací rozměr M14 x 1,5 

 
Tab. 6.15 Základní parametry snímače tlaku oleje VDO 

Rozsah 0 – 10 bar 
Výstup 0,5 – 4,5 V 
Měřicí charakteristika ± 0,25% 
Pracovní teplota -40 – 125 °C 
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6.1.13 Měření rychlosti – Correvit  
 
Rychlost vozidla jako i úhel směrové úchylky jsou zjišťovány speciálními optickými 
korelačními snímači Correvit firmy Corrsys – Datrron. ÚADI je vybaveno dvěma 
těmito senzory v provedení S400 a V1. Jejich uchycení je vyřešeno držáky, které 
jsou dodávány společně se senzory. Snímač V1 umístěný v zadní části vozidla je 
s využitím tohoto držáku přišroubován na pomocnou konzolu spojenou 
s převodovkou stejně jako laserové snímače výšky. V přední části je držák spojen 
přímo s rámem formulového vozu. Výstupy ze senzoru S400 tvoří jak vstupy 
matematického modelu tak je těchto signálů využity pro korekci pohybu modelu (viz. 
Kap. 8). Zároveň je třeba si uvědomit, že vzhledem k principu snímačů o velikosti 
měřených složek rychlostí rozhoduje i poloha těchto snímačů vzhledem k těžišti 
vozidla. Je tedy nutné určit přesnou polohu těchto čidel vzhledem k těžišti. K tomuto 
bude použito optického scanneru Tritop (podrobněji řešeno v Kap. 6.3.1). S ohledem 
na velký příkon těchto optických korelačních snímačů rychlosti (je osvětlována 
struktura vozovky) a skutečnosti že napájení celého měřicího systému je realizováno 
z akumulátorů bude zapínání tohoto zařízení řešeno softwarově až od rychlosti 40 
km/h. 
 

 

 

Obr. 6.15 Umístění optických snímačů rychlosti V1 (vlevo) a S400 (vpravo) firmy 
Corrsys Datron na experimentálním vozidle 
 

Tab. 6.16 Základní parametry optického snímače rychlosti Correvit S400 
Rozsah 0,5 až 250 km/h 
Přesnost ≤ ± 0,1% 
Rozsah úhlů směrové úchylky ± 40° 
Přesnost úhlu směrové úchylky ≤ ± 0,1° 
Pracovní vzdálenost 400 ± 100 mm 
Analogový výstup (velikost podélné rychlosti) 0 – 10 V 
Analogový výstup (příčná rychlost) -10 až 10 V 
Napájení 11,5 až 14,5 V; 80W (12 Vdc) 
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Tab. 6.17 Základní parametry optického snímače rychlosti Correvit V1 
Rozsah 0,25 až 310 km/h 
Přesnost ≤ ± 0,1% 
Rozsah úhlů směrové úchylky ± 40° 
Přesnost úhlu směrové úchylky ≤ ± 0,5° 
Pracovní vzdálenost 520 mm 
Analogový výstup (velikost podélné rychlosti) 0 – 10 V 
Analogový výstup (příčná rychlost) -5 až 5 V 
Napájení 10,5 až 15 V; 75W (12 Vdc) 

 

6.1.14 Snímač otáček motoru 
 
Pro měření otáček motoru je použito magnetorezistivního snímače firmy Pulsotronic. 
Jako referenční značky pro senzor je použito ozubeného věnce setrvačníku. Hodnota 
otáček motoru je důležitá především pro sledování, zda je motor využíván ve 
správném otáčkovém spektru (nejsou překračovány maximální otáčky). Znalost 
otáček motoru je důležitá i s ohledem na normu ISO/WD 3888/2, kde je určeno, že 
vozidlo musí vytyčenou drahou projíždět s otáčkami motoru vyššími než 2000 min-1.  
Signál otáček je důležitý ještě z jednoho důvodu. S ohledem na vysoký příkon 
optických snímačů rychlosti Correvit a laserových snímačů výšky jsou tyto spínány 
pomocí relé až při pohybu vozidla, přičemž další podmínkou pro připojení těchto 
zařízení k napájení je nastartovaný motor vozidla (jistá nenulová hodnota otáček 
motoru, nastavení hraničních hodnot je prováděno v podprogramu, který je součástí 
softwaru pro sběr dat v prostředí LabView). 

 
Obr. 6.16 Umístění magnetorezistivního snímače otáček motoru na experimentálním 
vozidle 
 

Tab. 6.18 Základní parametry snímače otáček motoru Pulsotronic 
Rozsah 0 – 20000 Hz 
Výstupní signál Obdélníkový 
Napájení 10 – 30 V 
Teplotní drift ≤ 10% 
Pracovní teplota -25 – 70 °C 
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6.1.15 Tenzometrické m ěření síly pod kolem vozidla 
 
Pro měření radiální reakce pod kolem vozidla je použito tenzometrů firmy HBM, 
jejichž odborná montáž byla realizována firmou HBP měřicí technika s.r.o. Na 
každém z pushrodů jsou nalepeny dva tenzometry každý s dvojicí mřížek. Signály 
z těchto snímačů síly jsou prostřednictvím LAN kabelů vedeny na speciální modul 
jednotky CompactRIO (NI 9237, viz. Kap. 6.1.1). Rozložení zatížení pod jednotlivými 
koly vozidla je určující pro jeho chování. Zároveň se dá znalosti této hodnoty využít 
pro určení stavu, v jakém se nachází pneumatika (s ohledem na její charakteristiku) 
a v celé řadě dalších případů. 
 

 
Obr. 6.17 Umístění tenzometrů na vozidle, na pushrodu přední nápravy (vlevo), na 
pushrodu zadní nápravy (vpravo) 
 

Tab. 6.19 Základní parametry tenzometru XK51E – 3/350 
Počet měřicích mřížek 2 
Počet tenzometrů na pushrodu 2 
Max. budicí napětí mřížky 10 V 

 

6.1.16 Dashboard 
 
Jako zařízení, které zobrazuje nejdůležitější provozní údaje o vozidle pro obsluhu a 
jezdce (nahrazuje rovněž běžné palubní přístroje), stejně tak pro možné nastavování 
vlastností jednotky CompactRIO bez připojení vnějšího PC, je použito malého 
počítače firmy National Instrument (TPC-2106T). 
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Obr. 6.18 Zobrazovací panel firmy National Instruments (TPC-2106T) použitý jako 
dashboard experimentálního vozidla (obrázek vpravo [29]) 
 

Tab. 6.20 Základní parametry dashboardu (TPC-2106T) 
Procesor 416 MHz 
Paměť 64 MB SDRAM 
Operační systém Windows CE 5.0 
Velikost displeje 5,6 palců 
Napájení 12 – 32 V 

 

6.2 Softwarová část 
 
Základní programové vybavení k měřicí ústředně lze rozdělit na tři základní části (viz. 
Obr. 6.19). Pro samotný CompactRIO kontrolér je nutné vytvořit základní program 
pro zpracování časově kritických operací (řešeno pomocí programovatelného 
hradlového pole - FPGA) a následně program pro samotné zpracování, řízení a 
záznam dat. Tyto dva programy jsou následně přeloženy do strojově čitelného kódu 
a uloženy do vnitřní paměti kontroléru. Všechny programy jsou vytvořeny 
v programovacím prostředí LabView. Na Obr. 6.20 je část programu hradlového pole 
– FPGA. 
 

 
Obr. 6.19 Programová architektura měřicí ústředny [28] 
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Obr. 6.20 Část programu hradlového pole – FPGA 

 
Celá měřicí ústředna je plně autonomní celek, který začne vykonávat požadované 
činnosti (měření, řízení atd.) ihned po svém spuštění a nepotřebuje žádné další 
externí ovládání nebo spojení s řídicím počítačem. Na druhou stranu jsou situace, 
zejména při změně měřené aplikace, kdy je nutné kompletně změnit nastavení 
měřicího řetězce. Z tohoto důvodu je vytvořena třetí aplikace (viz. Obr. 6.21), která 
může běžet na libovolném počítači s operačním systémem Windows (Windows XP a 
novější), kde lze všechny změny nastavení měřicí ústředny provést. Každé nové 
nastavení je pak uloženo do vnitřní paměti kontroléru, který si jej při startu znovu 
načte. 
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Obr. 6.21 Čelní panel konfiguračního programu – příklad definice analogových 
vstupů 
 

6.3 Optické scannery Tritop a Atos 
 
Za součást měřicího systému lze považovat i optické scannery Tritop a Atos, které 
mohou být použity pro měření polohy jednotlivých komponent automobilu (umístění 
snímačů v souřadném systému vozidla), tvaru jednotlivých komponent, nebo 
některých dalších veličin, které je možné použít pro zpřesnění matematického 
modelu (torzní tuhost karoserie). Také při případném přechodu z rovinného na 
prostorový dynamický model vozidla lze s využitím těchto scannerů vytvořit jednotlivé 
modely zavěšení pro určení parametrů důležitých k určení klopení či kloněné 
karoserie atd. 
Systém TRITOP je průmyslový, bezkontaktní optický měřící systém pro měření 
přesných prostorových souřadnic bodů objektu, využívající principů fotogrammetrie. 
Tento přenosný systém se v praxi velice často používá při kontrole kvality a při 
deformačních analýzách. Data získaná při měření se dají použít pro porovnání s 
teoretickým CAD modelem nebo také pro vytvoření digitálního modelu.  
 
Systém Tritop se skládá z těchto komponent (viz. Obr. 6.22):  

• Digitální fotoaparát s vysokým rozlišením a objektivem se stálou ohniskovou 
vzdáleností, kruhový blesk pro optimální nasvícení měřeného objektu. 

• Kódované referenční body. Každý kódovaný referenční bod má své 
identifikační číslo, jež systém TRITOP automaticky rozezná a využije pro 
výpočet polohy fotoaparátu (tzv. resekce). 

• Nekódované referenční body k získání prostorových souřadnic důležitých 
součástí měřeného objektu. 

• Certifikované kalibrační tyče pro určení měřítka výsledku měření.  
• Výkonné PC s aplikačním softwarem pro analýzu a vyhodnocení snímků. 
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Samotné měření probíhá ve čtyřech základních krocích. Nejprve je třeba těleso 
označit nekódovanými referenčními body a vhodně do jeho blízkosti umístit 
kódované referenční body a kalibrační tyče. Poté je objekt nasnímán podle postupu 
naznačeného na Obr. 6.22, navíc s ohledem na další pravidla, která zde nebudou 
podrobněji rozebírána (dostatečný počet viditelných bodů na překrývajících se 
snímcích atd.). Následně jsou data převedena do PC, jež prostřednictvím programu 
Tritop provede potřebné výpočty. Posledním krokem je postprocessing, tedy 
zpracování získaných souřadnic. 

. 

Obr. 6.22 Optický 3D scanner Tritop, postup měření 
 
Systém ATOS je mobilní bezdotykový optický 3D scanner pro měření přesných 
prostorových souřadnic bodů a tvarů objektu (viz Obr. 6.23). Nejširší využití systému 
ATOS je v oblastech, kde je vyžadováno měření reálných objektů a jejich následné 
srovnání s teoretickým modelem. Proces měření je založen na principech optické 
triangulace, fotogrammetrii a fringe projection. Na povrch objektu jsou promítány 
pruhy světla, které jsou snímány pomocí dvou kamer s CCD čipem (viz Obr. 6.23). 
Automatické složení jednotlivých záběrů do jednoho celku je zajištěno pomocí 
referenčních značek umístěných na objektu nebo mimo něj.  
 

 
  

 
Obr. 6.23 Optický 3D scanner Atos 
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Systém Atos se skládá z těchto komponent:  
• Měřící hlava se dvěma CCD kamerami a zdrojem světla (projektor) 

s proměnnou mřížkou. 
• Referenční body pro spojení jednotlivých scanů měřeného objektu. 
• Výkonné PC s aplikačním softwarem pro analýzu a vyhodnocení měření. 

6.3.1 Měření polohy sníma čů v sou řadném systému vozidla 
 
S využitím optických scannerů (především scanneru Tritop) byla změřena poloha 
některých snímačů v základním souřadném systému vozidla (snímače zrychlení, 
optické snímače rychlosti Correvit S400 a V1, výškové snímače HT250, anténa 
systému Microsat GPS). Zjištěné polohy souřadnic těchto čidel (jejich 
charakteristických bodů) v základním souřadném systému vozidla jsou uvedeny 
v Tab. 6.21. Základní souřadný systém vozidla je charakterizován spodními úchyty 
spodních ramen přední a zadní nápravy. V Tab. 6.22 jsou potom souřadnice 
jednotlivých jednotkových vektorů, které charakterizují orientaci snímačů v základním 
souřadném systému vozidla. 
 

Tab. 6.21 Souřadnice polohy snímačů v základním souřadném systému vozidla 
snímač souřadnice x souřadnice y souřadnice z 
Anténa Microsat GPS 1136,99 193,25 531,03 
Correvit S400 2882,63 190,88 290,37 
Correvit V1 -358,58 -300,05 368,54 
Mbox – snímače 
zrychlení 

2175,65 -34,5 -64,43 

Snímač výšky HT250 
– přední 

2524,33 260,77 62,02 

Snímač výšky HT250 
– zadní levý 

-237,97 368,73 101,84 
 

Snímač výšky HT250 
– zadní pravý 

-250,03 -363,71 103,4 

 
Tab. 6.22 Souřadnice jednotkových vektorů snímačů v základním souřadném 
systému vozidla 
snímač eX eY eZ 
Correvit S400 [1;0,0006;0,0066]   
Correvit V1 [1;0,0006;0,0066]   
Mbox – 
snímače 
zrychlení 

[1;-0,009;-0,01] [0,009;1;0,00023] [0,01; 0; 1] 

Snímač výšky 
HT250 – přední 

  [0,0296;-0,01;0,9995] 

Snímač výšky 
HT250 – zadní 
levý 

  [-0,0106;-0,043;0,999] 

Snímač výšky 
HT250 – zadní 
pravý 

  [0,0576;-0,006;-0,998] 
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Obr. 6.24 Měření polohy snímačů v základním souřadném systému vozidla



  7  MĚŘENÍ 

 52 

7 MĚŘENÍ 
 
Měření jízdních manévrů definovaných v Kap. 4 bylo provedeno na letištní ploše 
letiště Brno-Tuřany dne 22.5.2010 (viz. Obr. 7.1). Zkušební dráha byla uspořádána 
do dvou sekcí, kdy jedna byla určená pro manévr ISO/WD 3888/2, druhá potom pro 
manévr vhodný k identifikaci parametrů (např. směrové tuhosti pneumatik apod.). 
V případě druhého manévru se jedná o uspořádání dle normy ISO/4138-2004 
(výsledky zde nebudou prezentovány) popř. prosté zatěžování pneumatik boční silou 
po delší čas (dlouhé oblouky doprava i doleva – viz Kap. 4, viz Obr. 7.4), aby se 
Kalmanův filtr dokázal ustálit a hledaný parametr tak identifikovat.  
V případě manévru ISO/WD 3888/2 jde o projetí vytyčenou dráhou co nejvyšší 
rychlostí. Jedná se tak v podstatě o extrémní manévr, který klade vysoké nároky 
především na pneumatiky. Na Obr. 7.3 a 7.4 je vidět průběhy podélné rychlosti 
vozidla resp. úhlu natočení volantu s vyznačením jednotlivých částí jízdního testu, 
který byl popsán výše. Jak jsou zatěžovány pneumatiky na jednotlivých nápravách 
lze usuzovat i z Obr. 7.5, který znázorňuje průběhy směrových úchylek na přední a 
zadní nápravě. Tyto hodnoty jsou získány pomocí simulačního výpočtu jednostopého 
modelu, kdy jsou jako vstupy modelu použity měřený úhel natočení předních kol 
(budicí funkce) a podélná složka rychlosti (součást matice stavu). Je vidět, že 
hodnoty úhlů směrových úchylek se v některých částech blíží hodnotám 8°. 
S ohledem na skutečnosti uvedené v Kap. 2.1 je tedy možné říci, že jsou tyto 
hodnoty již mimo lineární oblast charakteristik pneumatik, čímž je zároveň ovlivněna 
velikost generované boční síly. Tato skutečnost se projeví i ve výstupu Kalmanova 
filtru, což bude v dalších částech práce detailněji rozebráno.  
 

 
Obr. 7.1 Vyznačení místa měření (červený obdélník) 
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Obr. 7.2 Měření na letištní ploše Brno – Tuřany 

 

 
Obr. 7.3 Podélná složka rychlosti měřená optickým snímačem rychlosti Correvit 
s vyznačením jednotlivých manévrů 
 



  7  MĚŘENÍ 

 54 

 
Obr. 7.4 Úhel natočení předních kol s vyznačením jednotlivých manévrů 

 

 
Obr. 7.5 Průběhy směrových úchylek na přední (modrá křivka) a zadní nápravě 
(zelená křivka) – výstup simulačního výpočtu 
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8 PROPOJENÍ MĚŘENÍ S MATEMATICKÝM MODELEM  
 

Pro konkrétní řešení jednotlivých případů Kalmanova filtru je třeba sestavit příslušné 
rovnice a určit, které z veličin jsou veličinami stavovými, budicími, a které vytváří 
výstup modelového systému. Zároveň je nutné zvolit vhodné měřené veličiny, které 
budou použity pro korekci pohybu modelu.  
Pro matematický popis pohybu jednostopého lineárního rovinného dynamického 
modelu vozidla jsou použity rovnice z Kap. 2.2. Vzhledem k tomu, že pro samotnou 
analýzu jízdního manévru s využitím dynamické filtrace bude použito lineárního 
diskrétního Kalmanova filtru, je nutné tyto rovnice nejdříve převést na diferenční tvar 
(veškeré měřené signály jsou vzorkovány). Pro tento převod je vhodná a často také 
používaná metoda Runge-Kutta 4. řádu (rovnice zde nebudou pro svou složitost 
uváděny). Ve vztahu (8.2) je pro ilustraci zobrazen diferenční tvar rovnic, kdy je pro 
převod použita jednodušší metoda Eulerova). Rovnice popisující pohyb modelu 
vozidla mají tento obecný diferenční tvar. 
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Kde  A…matice soustavy (2x2) 
 B…matice buzení (2x1) 
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(8.3) 

 
Nyní rozdělíme použití Kalmanova filtru na případy podle měřené veličiny, která bude 
použita pro srovnávání s modelem měření. Tento rozdíl mezi skutečným měřením a 
modelem měření slouží pro korekci „ a priori“ odhadu na „posteriori“ odhad stavové 
veličiny. Ten je vlastně výstupem celého systému a ovlivňuje pohyb modelu. 
Pro veškeré varianty Kalmanových filtrů použitých v této dizertační práci byly 
vytvořeny modely (programy) v prostředí Matlab. 
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Tab. 8.1 Matematické modely pro použití Kalmanova filtru 

Varianta  Stavové veli činy  Měřené veli činy  
1. Příčná rychlost: V 

Stáčivá rychlost: r 
Příčná složka rychlosti měřená snímačem 
Correvit S400: Vcor 

Stáčivá rychlost: r 
2. Příčná rychlost: V 

Stáčivá rychlost: r 
Příčná složka rychlosti měřená zařízením 
Correvit S400: Vcor 
Stáčivá rychlost: r  
Veličina: ay-B1βv 

3. Příčná rychlost: V 
Stáčivá rychlost: r 
Úhel stáčení: ε 
Y-ová souřadnice 
dráhy: y 

Příčná složka rychlosti měřená zařízením 
Correvit S400: Vcor 
Stáčivá rychlost: r  
Veličina: ay-B1βv 
Y-ová souřadnice dráhy  

 

8.1 Vstupy Kalmanova filtru 
 
Některé z měřených veličin, jež jsou ukládány v průběhu jízdního manévru je nutné 
před vstupem do Kalmanova filtru upravit, popř. převést na vhodný formát. Zároveň 
pokud je měřená veličina použita pro korekci pohybu modelu je třeba určit rozptyl tzv. 
šumu měření (veličina R – viz Kap. 8.1.3). 
 

8.1.1 Převod sou řadnic GPS 
 
V případě použití souřadnic dráhy pro korekci pohybu modelu v Kalmanově filtru je 
nejprve nutné změřené souřadnice GPS transformovat tak, aby tyto údaje byly 
vyjádřeny ve vhodném souřadnicovém systému. Poloha přijímače GPS je udávána 
v souřadném systému WGS-84. Tento systém je definován polohami družic 
navigačního systému a představuje tak geocentrický (absolutní) souřadnicový 
systém. Pro porovnání s polohou modelu je však nutné dostat polohu vozidla (a tedy 
i přijímače GPS) v jiném souřadném systému reprezentovaném běžnými 
souřadnicemi polohy [x,y]. Je možné využít např. systému S-JTSK (Souřadnicový 
systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální – použit Besselův elipsoid) nebo 
např. lokální tangenciální souřadnicové systémy.  
Data polohy získaná pomocí GPS systému Microsat jsou dána zeměpisnými 
souřadnicemi Longitude, Latitude, Altitude. Podoba výstupního souboru systému 
Microsat je v Tab. 8.2 (uvedeny pouze parametry důležité pro tuto práci). 
 

Tab. 8.2 Příklad formátu dat jako výstupu ze systému MicrosatGPS 
Time Speed Distance GPS time Latitude Longitude Altitude 
0,500 42,12 6,55 12:44:50,550 49.15231018 16.70828856 231,041 
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Longitude – zeměpisná geodetická délka je úhel, který svírá rovina místního 
poledníku s rovinou základního poledníku 
Latitude – zeměpisná šířka je úhel, který svírá rovina rovníku s normálou k ploše 
elipsoidu 
Altitude – elipsoidická výška je vzdálenost od elipsoidu měřená na normále 
 
Je tedy nejprve nutné z těchto geodetických souřadnic získat souřadnice pravoúhlé. 
Tyto je třeba následně transformovat do lokálního tangenciálního souřadného 
systému. Informace uvedené níže vychází z emailové korespondence [32]. 
Je dán bod P na povrchu elipsoidu. Tímto elipsoidem je veden meridiánový řez. 
V bodě P na povrchu je následně definován lokální tangenciální (tečný) souřadnicový 
systém tak, že jeho osa z′  leží v normále elipsoidu v daném bodě a ukazuje nahoru. 
Osy x′  a y′  leží v tangenciální rovině v bodě P tak, že osa x′  leží v rovině meridiánu 
a směřuje na jih, osa y′  kolmo k ní na západ. Libovolný vektor a v geocentrickém 
systému lze transformovat do lokálního systému podle vztahu: 

aRa ⋅=′  
Kde R je matice rotací, kterou je možné vyjádřit  

λϕ RRR ⋅=  

λR …matice rotací kolem osy z o úhel λ v rovině rovníku  

ϕR …matice rotací kolem osy kolmé k rovině meridiánu o úhel 90°- ϕ 
Matice R je ortonormální, zachovává tedy eukleidovskou normu vektoru 
(vzdálenost).  
Jak je vidět z výše uvedeného samotný převod dat (polohy) ze souřadnic systému 
GPS do rovinných pravoúhlých souřadnic, jež jsou potřebné pro analýzu jízdního 
manévru vozidla, je dosti složitým problémem. Velice podrobně je celá problematika 
rozebrána v [2] a [7]. Pro potřeby této dizertační práce byl ve spolupráci s pracovníky 
fakulty stavební VUT Brno, vytvořen program v prostředí Matlab pro převod těchto 
souřadnic ze systému WGS-84 do lokálního tangenciálního souřadnicového 
systému. Na Obr. 8.1 je vidět dráha zkušebního testu realizovaná na letištní ploše. 
Data byla získána převodem souřadnic systému WGS-84 jako výstupu měřicího 
zařízení Microsat GPS do lokálního tangenciálního souřadnicového systému 
(souřadnice polohy [x,y]). 
  

 
Obr. 8.1 Dráha zkušebního testu po převodu souřadnic ze systému WGS-84 jako 
výstupu měřicího zařízení MicrosatGPS do lokálního tangenciálního souřadného 
systému (souřadnice polohy [x,y])   
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8.1.2 Korekce signálu ze sníma če Correvit 
 
Jak již bylo zmiňováno výše, pro každý ze snímačů je možné v obslužném programu 
pro CompactRIO nastavit kalibrační konstantu (koeficient převodu z veličiny 
elektrické na veličinu fyzikální) a také tzv. offset (posunutí). V případě optických 
snímačů rychlosti Correvit je nastavení tohoto offsetu složitější. Vzhledem k principu 
funkce snímače, jež byl naznačen v Kap. 6.1.13 je třeba, aby byla osa snímače 
souhlasně orientovaná s podélnou osou vozidla. Toho není možné snadno při 
montáži dosáhnout. Je tedy třeba měřené signály následně korigovat. Možný způsob 
korekce je ten, že je zaznamenán úsek, na kterém se vozidlo pohybuje rovným 
směrem tak, aby měřený úhel směrové úchylky vozidla byl nulový. Pakliže tomu tak 
není, získaná hodnota úhlu směrové úchylky je v podstatě úhel, který svírá osa 
snímače s podélnou osou vozidla. Toto natočení snímače je možné ošetřit následně 
výpočtově nebo nastavit přímo v řídicí jednotce snímače Correvit. V případě měření 
použitého v této práci byl tento úhel stanoven výpočtem na hodnotu 1,6°. Zárove ň 
s ohledem na průměrování naměřených hodnot přímo v elektronické jednotce 
snímače (nastaven filtr „moving average“ 128 ms) je nutné tato získaná data 
posunout o polovinu hodnoty času průměrování zpět v časové ose. Průběh úhlu 
směrové úchylky korigovaný s ohledem na natočení snímače vůči podélné ose 
vozidla je na Obr. 8.2. Obdobná korekce platí i pro další výstup ze senzoru Correvit, 
což je příčná složka rychlosti. 
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Obr. 8.2 Průběh úhlu směrové úchylky korigovaný o hodnotu úhlu natočení snímače 
Correvit vůči podélné ose vozidla 
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8.1.3 Šum m ěření 
 
Důležitým parametrem, který figuruje v algoritmu Kalmanova filtru je veličina R (viz. 
Kap. 3). Jedná se o rozptyl šumu měření. Tato hodnota určuje, zda je pro samotný 
Kalmanův filtr měření, které pohyb koriguje důvěryhodné nebo zda se filtr přikloní 
více k modelu. Tato hodnota rozptylu je vlastností snímače a v některých případech 
se dá nalézt přímo ve specifikaci senzoru, kterou udává výrobce. V případě měření 
použitého v této práci je situace trochu odlišná. Pro korekci pohybu modelu budou 
využívány signály ze zařízení MBox (stáčivá rychlost), z optického korelačního 
snímače rychlosti Correvit, ze snímače příčného zrychlení Stack a také ze systému 
MicrosatGps. Ve všech těchto případech bude hodnota rozptylu šumu měření určena 
z poslední části naměřeného záznamu. V tomto časovém úseku měřicí systém dále 
ukládá data, avšak vozidlo je v klidu (viz. Obr. 8.3 – průběh podélné složky rychlosti 
měřený snímačem Correvit). Pro konkrétní určení rozptylu byl použit program Matlab. 
V případě signálu z vibračního gyroskopu, jež je součástí zařízení MBox jsou vibrace 
vozu důvodem, proč nemůže být použita hodnota rozptylu udávaná výrobcem. Tyto 
vibrace zvyšují hodnotu rozptylu a musí být tedy určena způsobem naznačeným 
výše. Průběh stáčivé rychlosti z celého záznamu je na Obr. 8.4. 
Systém Correvit naopak s ohledem na princip svojí funkce měřená data nejdříve 
filtruje (viz. Kap. 8.1.2). Tento filtr je v několika úrovních nastavitelný přímo v řídicí 
jednotce snímače a je volen např. s ohledem na typ povrchu, na němž je měření 
prováděno. Není tedy snadné určit rozptyl šumu měření (výrobcem není navíc 
udáván). Znovu je tedy řešením použít procedury v programu Matlab a tento rozptyl 
určit z poslední části měřeného záznamu. Průběh směrové úchylky (celý záznam) 
měřený optickým senzorem Correvit je na Obr. 8.2.   
Obdobný postup jako byl zmiňován výše je použit i pro určení rozptylu šumu měření 
v případě zařízení MicrosatGPS  (určení souřadnice polohy). 
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Obr. 8.3 Průběh podélné složky rychlosti vozidla měřený snímačem Correvit (celý 
záznam). V poslední části záznamu je vidět stání vozidla (z této části budou 
určovány rozptyly šumu měření jednotlivých snímačů) 
 
Zjištěné hodnoty rozptylů šumu měření pro jednotlivé snímače, jejichž signálů je 
použito pro korekci pohybu modelu jsou uvedeny v následující Tab. 8.3. 
 

Tab. 8.3 Hodnoty rozptylu šumu měření pro jednotlivé snímače 
Měřicí zařízení Hodnota rozptylu 
Stáčivá rychlost r 0,02 rad/s 
Příčná rychlost v 0,0056 m/s 
Příčné zrychlení ay 0,2174 m/s2 

Souřadnice dráhy y 0,1389 m 
 

8.1.4 Úhel nato čení předních kol 

Pohyb hřebenové tyče, který je pomocí lineárního potenciometru měřen přímo na 
zkušebním vozidle, musí být pro potřeby jednostopého rovinného modelu převeden 
na úhel natočení předního kola. Tomuto převodu (zjištění koeficientu převodu) byla 
věnována Kap. 5.4. Úhel natočení kola je budicí funkcí modelového systému. Na 
Obr. 7.4 je možné vidět průběh natočení předních kol (přepočet z pohybu hřebenové 
tyče). 
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8.1.5 Ostatní vstupní signály 

Přímo stavovou veličinou, která je navíc použita pro korekci pohybu modelu, je 
stáčivá rychlost (úhlová rychlost kolem osy z). Na Obr. 8.4 je vidět průběh 
naměřeného signálu stáčivé rychlosti. S ohledem na funkci Kalmanova filtru není 
bezpodmínečně nutné, aby byl tento signál filtrován. Šum měření bude následně 
zohledněn ve výpočtovém algoritmu v podobě rozptylu šumu měření (R) – viz výše. 
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Obr. 8.4 Průběh stáčivé rychlosti 

Další vstupní veličinou jednostopého rovinného modelu je podélná složka rychlosti 
(U), která je měřena optickým senzorem Correvit. Její průběh je vidět na Obr. 8.3. 

8.1.6 Směrová tuhost pneumatik 
 
Dalším z důležitých vstupů matematického modelu, který určuje jeho chování je 
směrová tuhost pneumatik. O této veličině z teoretického hlediska pojednává Kap. 
2.1, podrobnější informace lze potom nalézt v [5] popř. [8]. Obecně je určení tohoto 
parametru dosti obtížné. Směrová tuhost pneumatik je měřena nejčastěji přímo 
výrobci pneumatik na speciálních stavech. Existují i jiné možnosti experimentálního 
zjištění přímo na vozidle s využitím např. jízdy v kruhu, ale i ty jsou velmi náročné a 
méně přesné. Další možností určení směrové tuhosti je přímo identifikací této 
veličiny jako neznámého parametru z Kalmanova filtru (viz. Kap. 9.1). 
Pro potřeby této práce byla směrová tuhost určena z údajů výrobce sportovních 
pneumatik, které jsou dostupné na internetu – viz [31]. Tyto údaje jsou uvedeny 
v tabulkové podobě, kdy jsou dány závislosti boční vodicí síly v závislosti na úhlu 
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směrové úchylky (popř. závislost vratného momentu na úhlu směrové úchylky), a to 
navíc pro různé hodnoty odklonů a radiálního zatížení (příklad směrové 
charakteristiky pneumatiky udávané výrobcem viz Obr. 8.5). S využitím těchto 
tabelovaných hodnot byly následně určeny přesnější charakteristiky pro 
experimentální vozidlo formule Ford 1600 (Obr. 8.6 a Obr. 8.7), z nich potom 
směrové tuhosti pneumatik přední a zadní nápravy vozidla pro aktuální radiální 
zatížení pod koly vozidla. 

 
Obr. 8.5 Příklad charakteristiky přední pneumatiky jako podklad výrobce (pro odklon -
0,5°) [31]  
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Obr. 8.6 Závislost směrové tuhosti pneumatiky na radiálním zatížení pod kolem 
vozidla pro přední nápravu, červený bod ukazuje konkrétní hodnotu pro 
experimentální vozidlo 
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Obr. 8.7 Závislost směrové tuhosti pneumatiky na radiálním zatížení pod kolem 
vozidla pro zadní nápravu, červený bod ukazuje konkrétní hodnotu pro 
experimentální vozidlo 
 
Výsledné hodnoty směrových tuhostí pneumatik tak jsou: 
 
Kolo přední nápravy CαfK=309,24 N/° 
Celá přední náprava (jednostopý model) Cαf=618,48 N/° 
Kolo zadní nápravy CαrK=487,12 N/° 
Celá zadní náprava (jednostopý model) Cαr=974,24 N/° 
 

8.2 Realizované varianty Kalmanova filtru 
 
V této kapitole bude provedeno samotné propojení měření s matematickým modelem 
pomocí diskrétního Kalmanova filtru a to ve třech variantách naznačených v úvodu 
Kap. 8. 

8.2.1 Varianta 1 
 
Stavová rovnice má tento tvar (viz. Kap. 2.2):  
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(8.4) 

 
V případě Varianty 1 jsou měřené veličiny tyto: 
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Kde Vcor je příčná složka rychlosti v místě optického senzoru Correvit S400. 
Veličiny měřené jsou tedy podobné jako veličiny stavové, jen je třeba příčnou složku 
rychlosti transformovat z místa Correvitu do těžiště vozidla. Platí: 
 

 crVVcor ⋅+=  (8.6) 

 
Kde c je vzdálenost optického snímače Correvit S400 od těžiště vozidla. Na základě 
měření viz Kap. 6.3.1 byla určena vzdálenost c = 1719,9 mm 
Matice měření H (matice vytvářející z „apriori“ odhadu stavové veličiny odhad 
měřené veličiny) má na základě skutečností uvedených výše tvar:   
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(8.7) 

 
Aby byl celý algoritmus kompletní, je třeba vložit do filtru počáteční hodnoty 
(stavového vektoru a apriori odhadu kovarianční matice chyb). S rostoucím časem se 
stává filtr na těchto hodnotách nezávislý. Jen u apriori odhadu kovarianční matice je 
třeba volit nenulové diagonální prvky. V případě že by tyto prvky byly voleny nulové, 
znamenalo by to, že odhadované veličiny jsou absolutně shodné s veličinami 
stavovými, což nemusí být pravda. Počáteční vstupy Kalmanova filtru mohou být 
tedy zadány na příklad takto: 
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(8.8) 

 

 

Na Obr. 8.8 je vidět srovnání odhadu příčné složky rychlosti (výstup diskrétního 
Kalmanova filtru) v místě Correvitu S400 (černá křivka) s hodnotami měřenými přímo 
Correvitem S400 (červená křivka) a výstupem simulačního modelu (řešení soustavy 
rovnic metodou Runge-Kutta v programu Matlab, zelená křivka). Je vidět dobrá 
shoda mezi odhadovanou a měřenou veličinou. Ta může být do jisté míry dána tím, 
že analogové výstupy ze senzoru Correvit jsou přímo v elektronické jednotce 
dodatečně průměrovány (filtrovány), což na výstupu snižuje šum měření a tedy i jeho 
rozptyl. Na základě této hodnoty rozptylu šumu měření (viz. Kap. 8.1.3) je Kalmanův 
filtr následně nucen tomuto měření více věřit. Tato problematika bude následně 
podrobněji rozebrána v dalších částech práce. Rozdíl mezi simulací a zbývajícími 
dvěma průběhy je vysvětlován v Kap. 8.5.2 (platí i pro průběhy dalších stavových 
veličin). 
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Obr. 8.8 Srovnání odhadu příčné složky rychlosti (výstup diskrétního Kalmanova 
filtru) v místě Correvitu S400 (černá křivka) s hodnotami měřenými přímo snímačem 
Correvit S400 (červená křivka) a výstupem simulačního modelu (řešení soustavy 
rovnic metodou Runge-Kutta, zelená křivka) 
 

Na Obr. 8.9 je zobrazeno vzájemné porovnání odhadu stáčivé rychlosti (výstup 
diskrétního Kalmanova filtru, černá křivka) s hodnotami měřenými na vozidle 
(červená křivka) a výstupem simulačního modelu (řešení soustavy rovnic metodou 
Runge-Kutta, zelená křivka). 
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Obr. 8.9 Srovnání odhadu stáčivé rychlosti (výstup diskrétního Kalmanova filtru, 
černá křivka) s hodnotami měřenými na vozidle (červená křivka) a výstupem 
simulačního modelu (řešení soustavy rovnic metodou Runge-Kutta, zelená křivka) 
 
Hodnoty kovariance chyb pro jednotlivé stavové veličiny jsou vyobrazeny na Obr. 
8.10. Tato hodnota vyjadřuje míru shody mezí výstupem diskrétního Kalmanova filtru 
a reálnými hodnotami skutečného objektu (vozidla). V tomto případě je vidět 
postupné snižování těchto hodnot v průběhu funkce filtru (v průběhu jednotlivých 
kroků). 
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Obr. 8.10 Průběhy kovariancí chyb pro stavové veličiny – příčná složka rychlosti 
těžiště (modrá křivka), stáčivá rychlost (červená křivka) 
 

8.2.2 Varianta 2 
 
Druhá varianta Kalmanova filtru předpokládá použití stejných stavových veličin, 
pohyb modelu však bude vedle příčné složky rychlosti v místě Correvitu S400 a 
stáčivé rychlosti navíc korigován na základě signálu ze snímače příčného zrychlení 
(Stack).  
Změněn tedy musí být vektor měření a následně samozřejmě i matice měření H. 
Složky zrychlení působící na vozidlo je možné vyjádřit takto: 
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(8.9) 

 
Na základě vztahů uvedených v Kap. 2.2 je možné vyjádřit V& a vztah pro příčné 
zrychlení ay potom psát takto: 

 
 δ⋅−=⋅+⋅+⋅ 11211 BaUrrAVA y  (8.10) 

 
Pravou stranu rovnice je možné považovat za veličinu měřenou, zatímco na levé se 
jedná o kombinaci stavových veličin V a r se členy matice soustavy A11 a A12. Vektor 
měřených veličin má tuto podobu: 
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Nyní je třeba vytvořit matici měření H tak, aby po vynásobení s vektorem stavových 
veličin byl získán vektor odhadu měřených veličin, který bude následně porovnán 
s vektorem měřených veličin zi (viz výše). Matice H  má tento tvar: 
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Pro počáteční vstupy Kalmanova filtru (jak stavové veličiny, tak kovarianční matici 
chyb) platí obdobné hodnoty a podmínky, jež byly uvedeny v Kap. 8.2. 
 

Na Obr. 8.11 je vidět srovnání odhadu příčné složky rychlosti (výstup diskrétního 
Kalmanova filtru) v místě Correvitu S400 (černá křivka) s hodnotami měřenými přímo 
snímačem Correvit S400 (červená křivka) a výstupem simulačního modelu (řešení 
soustavy rovnic metodou Runge-Kutta, zelená křivka). V tomto případě odhad této 
veličiny v podstatě kopíruje průběh veličiny měřené, což je dáno vlivem korekce 
pohybu modelu signálem ze snímače příčného zrychlení. Data z tohoto senzoru jsou 
totiž patrně silně filtrována (aniž by to bylo výrobcem inzerováno), což má vliv na 
rozptyl šumu měření, který je v tomto případě velmi nízký. Vzhledem k těmto 
skutečnostem se průběh stavových veličin jako výstup Kalmanova filtru přimkne 
k hodnotám měřeným snímači s tímto nízkým šumem měření. 
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Obr. 8.11 Srovnání odhadu příčné složky rychlosti (výstup diskrétního Kalmanova 
filtru) v místě Correvitu S400 (černá křivka s hodnotami měřenými přímo snímačem 
Correvit S400 (červená křivka) a výstupem simulačního modelu (řešení soustavy 
rovnic metodou Runge-Kutta, zelená křivka) 
 

Na Obr. 8.12 je zobrazeno vzájemné porovnání odhadu stáčivé rychlosti (výstup 
diskrétního Kalmanova filtru, černá křivka) s hodnotami měřenými na vozidle 
(červená křivka) a výstupem simulačního modelu (řešení soustavy rovnic metodou 
Runge-Kutta, zelená křivka). V tomto případě je vidět drobný časový posun odhadu 
Kalmanova filtru proti měření i simulaci. Tuto skutečnost je možné si vysvětlit 
s ohledem na výše zmíněné filtrování signálu snímače zrychlení, což by mohlo vést 
k časovým posunům, stejně jako bylo vysvětlováno v Kap. 8.1.2 pro Correvit S400. 
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Obr. 8.12 Srovnání odhadu stáčivé rychlosti (výstup diskrétního Kalmanova filtru, 
černá křivka) s hodnotami měřenými na vozidle (červená křivka) a výstupem 
simulačního modelu (řešení soustavy rovnic metodou Runge-Kutta, zelená křivka) 
 

Na Obr. 8.13 je vidět srovnání odhadu příčného zrychlení (výstup diskrétního 
Kalmanova filtru, černá křivka) s hodnotami měřenými na vozidle (červená křivka) a 
výstupem simulačního modelu (řešení soustavy rovnic metodou Runge-Kutta, zelená 
křivka). Shoda mezi výstupem filtru a měřením je velice silná. Důvod tohoto jevu je 
podrobně vysvětlen výše, u průběhu složky příčné rychlosti měřené zařízením 
Correvit (Varianta 2). 
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Obr. 8.13 Srovnání odhadu příčného zrychlení (výstup diskrétního Kalmanova filtru, 
černá křivka) s hodnotami měřenými na vozidle (červená křivka) a výstupem 
simulačního modelu (řešení soustavy rovnic metodou Runge-Kutta, zelená křivka) 
 
Hodnoty kovariance chyb pro jednotlivé stavové veličiny jsou vyobrazeny na Obr. 
8.14. Vysvětlení významu těchto hodnot bylo provedeno v Kap. 3. 
 

 
Obr. 8.14 Průběhy kovariancí chyb pro stavové veličiny – příčná složka rychlosti 
těžiště (modrá křivka), stáčivá rychlost (červená křivka) 
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8.2.3 Varianta 3 
 
Třetí varianta Kalmanova filtru využívá pro korekci pohybu modelu y-ovou souřadnici 
dráhy měřenou systémem Microsat GPS. Rovnice modelu tak musí být doplněny o 
další dvě rovnice, které vyjadřují úhel stáčení a právě y-ovou souřadnici (složku) 
dráhy. 
 

 r=ε&    (8.13) 
 

 εεε ⋅+≈⋅+⋅= UVUVy )sin()cos(&                             (8.14) 
 

Je-li soustava diferenciálních rovnic doplněna o tyto další dvě rovnice, je třeba 
následně modifikovat i diferenční tvar (s využitím metody Runge-Kutta 4. řádu), který 
je použit v algoritmu Kalmanova filtru. Význam jednotlivých prvků matice A (8.16) je 
rozebírán v úvodu Kap. 8.  
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Změněn musí být samozřejmě i vektor měření. Vedle měřených veličin uvedených 
v Kap. 8.3 (Varianta 2) přibude navíc y-ová souřadnice dráhy. Vektor měření má 
následující tvar: 
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Matice H vyjadřuje vztah mezi měřenými a stavovými veličinami. Je tedy třeba tyto 
měřené signály vyjádřit pomocí těchto stavových veličin. Matice měření H má tedy 
tuto podobu: 
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Pro volbu počátečních hodnot jak stavových veličin, tak kovarianční matice chyb platí 
obdobná pravidla jako u Variant 1 a 2. 
 
Na Obr. 8.15 je vidět srovnání odhadu příčné složky rychlosti (výstup diskrétního 
Kalmanova filtru) v místě Correvitu S400 (černá křivka) s hodnotami měřenými přímo 
Correvitem S400 (červená křivka) a výstupem simulačního modelu (řešení soustavy 
rovnic metodou Runge-Kutta, zelená křivka). Vysvětlení velké shody mezi odhadem 
a měřenou veličinou je vzhledem ke stejným korekčním měřeným veličinám stejné 
jako v Kap. 8.3. 

 
Obr. 8.15 Srovnání odhadu příčné složky rychlosti (výstup diskrétního Kalmanova 
filtru) v místě Correvitu S400 (černá křivka s hodnotami měřenými přímo Correvitem 
S400 (červená křivka) a výstupem simulačního modelu (řešení soustavy rovnic 
metodou Runge-Kutta, zelená křivka) 
 
Na Obr. 8.16 je zobrazeno vzájemné porovnání odhadu stáčivé rychlosti (výstup 
diskrétního Kalmanova filtru, černá křivka) s hodnotami měřenými na vozidle 
(červená křivka) a výstupem simulačního modelu (řešení soustavy rovnic metodou 
Runge-Kutta, zelená křivka). Možný důvod časového posunu mezi průběhem 
odhadované a měřené veličiny je diskutován v Kap. 8.3. 
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Obr. 8.16 Srovnání odhadu stáčivé rychlosti (výstup diskrétního Kalmanova filtru, 
černá křivka) s hodnotami měřenými na vozidle (červená křivka) a výstupem 
simulačního modelu (řešení soustavy rovnic metodou Runge-Kutta, zelená křivka) 
 
Na Obr. 8.17 je vidět srovnání odhadu příčného zrychlení (černá křivka) s hodnotami 
měřenými na vozidle (červená křivka) a výstupem simulačního modelu (řešení zelená 
křivka).  Důvod velké shody mezi měřením a odhadem je popsán v Kap. 8.3. 

 
Obr. 8.17 Srovnání odhadu příčného zrychlení (černá křivka) s hodnotami měřenými 
na vozidle (červená křivka) a výstupem simulačního modelu (zelená křivka) 
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Na Obr. 8.18 je vidět srovnání výstupu Kalmanova filtru (černá křivka), veličiny 
měřené systémem Microsat GPS (červená křivka) se simulací (zelená křivka) 
tentokrát pro y-ovou souřadnici dráhy. Graf zobrazuje výstupy této veličiny 
v závislosti na čase, proto tvar dráhy manévru nemusí přímo vystihovat tvar zkušební 
dráhy v souřadnicích [x;y]. V tomto grafu se projevují největší rozdíly mezi 
jednotlivými přístupy (průběhy). Jedním z důvodů by mohlo být linearizování vztahu 
pro určení souřadnice dráhy (8.14), aby systém rovnic mohl být řešen lineárním 
diskrétním Kalmanovým filtrem. Podmínky této provedené linearizace (předpoklad 
malých úhlů stáčení) nemusí být v případě tohoto manévru splněny. Avšak další 
provedené simulace v programu Matlab (prosté řešení soustavy diferenčních rovnic 
metodou Runge-Kutta 4. řádu) nepotvrdily velký vliv této skutečnosti. Velký rozdíl 
mezi simulací a měřenou y-ovou souřadnicí dráhy měřicím zařízením Microsat GPS 
je nutné hledat v několika zjednodušeních matematického modelu a také ve vlivu 
budicí veličiny – tedy úhlu natočení předních kol. Jednostopý rovinný dynamický 
model vozidla je v mnoha ohledech zjednodušen proti skutečnému vozidlu. Zároveň 
je pohyb modelového systému ovlivňován budicí funkcí, která je dána měřeným 
signálem natočení předních kol (v našem případě pohybu hřebenové tyče). 
S ohledem na velmi strmé řízení (malý převod mezi pohybem volantu a natočením 
předních kol), které je použito u experimentálního vozidla může drobný rozdíl ve 
vstupní hodnotě pohybu hřebene řízení (ať už vlivem nepřesnosti snímače nebo 
vůlemi v uložení kol i samotném řízení) znamenat velký vliv na výslednou 
vypočtenou dráhu. Např. vůle v připojení spojovací tyče řízení k těhlici by měly za 
následek, že jisté hodnotě naměřeného pohybu hřebene by odpovídalo menší 
natočení předních kol a tedy vozidlo by zatáčelo méně. Další vlivy rozdílu mezi 
simulací a měřením (popř. odhadem) lze hledat v jisté „extrémnosti“ manévru 
s ohledem na hodnoty směrových úchylek a působících sil na vozidlo. Hodnoty 
směrových úchylek jsou mimo lineární oblast, což ve skutečnosti vzhledem k 
degresivní charakteristice pneumatik vede ke snižování míry růstu bočních vodicích 
sil na kole. Model však předpokládá další lineární nárůst této síly v závislosti na 
rostoucí směrové úchylce a tím růst bočních vodicích sil na kolech a tedy i lepší 
„zatáčivost“ vozidla. Dále se při skutečném manévru mění odklony, radiální zatížení 
atd., což model nepředpokládá a rozdíly mezi simulací a reálným měřením se tak 
mohou zvyšovat. Tyto vlivy budou podrobněji rozebrány v Kap. 8.5. 
Obdobné problémy rozebírané o několik řádků výše se týkají i odhadů realizovaných 
s využitím diskrétního Kalmanova filtru, který je popsán stejnými rovnicemi jako 
simulační model. Výstup filtru (pohyb modelu) je však proti prostému modelu navíc 
korigován měřenými veličinami. Vliv y-ové souřadnice měřené systémem Microsat 
GPS jako korekční veličiny však není velký, což je dáno velkým rozptylem šumu 
měření této veličiny (viz. Kap. 8.1.3). Tento vyšší rozptyl je dán již samotným 
principem snímače (rychlost měřená tímto zařízení je zpřesňována Dopplerovým 
jevem, což pro souřadnice dráhy nemá význam). Možné řešení tohoto nedostatku je 
využití jiných zařízení GPS pro měření souřadnic dráhy (podrobněji rozebíráno dále – 
Kap. 9). 
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Obr. 8.18 Srovnání odhadu y-ové souřadnice dráhy (výstup diskrétního Kalmanova 
filtru, černá křivka) s hodnotami měřenými při reálném manévru systémem 
MicrosatGPS (červená křivka) a výstupem simulačního modelu (řešení soustavy 
rovnic metodou Runge-Kutta, zelená křivka) 
 
Hodnoty kovariance chyb pro důležité stavové veličiny jsou vyobrazeny na Obr. 8.19 
(vysvětlení viz. Kap. 3). 

 
Obr. 8.19 Průběhy kovariancí chyb pro stavové veličiny – příčná složka rychlosti 
těžiště (modrá křivka), stáčivá rychlost (červená křivka) 
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8.3 Analýza vlivu sm ěrové tuhosti pneumatik 
 
V předchozích kapitolách práce byl několikrát zmiňován silný vliv hodnoty směrové 
úchylky pneumatiky na chování vozidla (resp. modelu). V této kapitole bude proto 
provedena analýza vlivu směrové tuhosti pneumatik na chování modelového 
systému (jednostopý rovinný dynamický model vozidla). Směrová tuhost pneumatik 
je důležitým vstupem matematického modelu, zároveň je však veličinou, která je jen 
obtížně měřitelná a je v mnoha případech nutné spolehnout se na data uváděná 
výrobci pneumatik. Navíc i tito výrobci uvádí hodnotu směrové tuhosti velice zřídka. 
Možným řešením je identifikace tohoto parametru s využitím právě Kalmanova filtru 
(viz dále). 
Pro řešení soustavy rovnic popisující chování matematického modelu je využito 
metody Runge-Kutta 4. řádu (řešeno v programu Matlab). V případě analýzy vlivu 
směrové tuhosti pneumatik nelze využít přímo výstupů Kalmanova filtru. Při změně 
skutečné hodnoty směrové tuhosti např. na její 1,5násobek by výstupy modelu byly 
v průběhu výpočtu korigovány měřenými veličinami. Změna chování objektu jako 
výstupu Kalmanova filtru by neodpovídala změně směrové tuhosti pneumatik jako 
vstupní proměnné.  

8.3.1 Metoda Runge Kutta 
 
Metoda Runge-Kutta stejně jako metoda Eulerova vychází z Taylorova rozvoje, 
přičemž bere do úvahy i členy vyšších řádů. Potřebné derivace funkce f(t,x) počítá 
složitější diferenční metodou pomocí dalších pomocných bodů mezi sousedními uzly 
v síti. Nejpoužívanější je tzv. metoda 4. řádu. Vyjádření nového stavu systému 
pomocí předcházejícího stavu je dáno vztahy: 
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(8.20) 

 
Pomocné hodnoty ki představují derivace stavu (rychlosti) systému ve speciálních 
bodech na začátku, konci a uprostřed intervalu 1+nn tt . Podrobné vysvětlení metody 

včetně jejího odvození lze nalézt v [4].  
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8.3.2 Rozbor simula čního výpo čtu 
 
Na Obr. 8.20 jsou zobrazeny výstupy simulačního modelu v závislosti na vstupní 
hodnotě směrové tuhosti pneumatiky. Jedná se o průběh příčné složky rychlosti 
v místě optického snímače rychlosti Correvit. Červená křivka vyjadřuje hodnoty 
měřené přímo tímto senzorem. Modrý průběh je již řešením soustavy rovnic metodou 
Runge-Kutta modelového systému, kdy jako vstupní hodnoty směrových tuhostí jsou 
použity hodnoty uvedené v Kap. 8.1.6, tedy reálné hodnoty směrových tuhostí 
pneumatik, jimiž je osazeno experimentální vozidlo. Křivka vyznačená oranžovou 
barvu vyjadřuje průběh příčné složky rychlosti v místě Correvitu, jestliže je směrová 
tuhost předních pneumatik 1,5násobkem hodnoty původní (hodnota směrové tuhosti 
zadních pneumatik zůstává nezměněna). Zelený průběh je případem, kdy je zvýšena 
naopak směrová tuhost zadních pneumatik (znovu na 1,5 násobek hodnoty původní), 
přičemž hodnota směrových tuhostí předních pneumatik zůstává nezměněna. 
Poslední variantou je zvýšení směrových tuhostí pneumatik na obou nápravách na 
1,5násobek hodnoty původní. Obdobná situace vyznačení barevných křivek je i na 
Obr. 8.21. V případě tohoto obrázku se však jedná o průběh stáčivé rychlosti, na 
jedné straně jako výstupu simulačního modelu na straně druhé hodnoty získané 
měřicím zařízením MBox. V obou grafech se dá relativně snadno sledovat vliv 
hodnoty směrové tuhosti na chování modelu, především na Obr. 8.21 vyjadřující 
závislost stáčivé rychlosti (v případě závislosti příčné složky rychlosti je situace 
ovlivněna velkou vzdáleností snímače Correvit od těžiště vozidla a je méně zřejmá). 
Tento vliv je v podstatě očekávaný, tzn., jestliže je zvýšena směrová tuhost na přední 
nápravě, dá se očekávat přechod směrem k přetáčivosti a tedy i k vyšším hodnotám 
stáčivé rychlosti. Naopak zvýšení hodnoty směrové tuhosti kol na zadní nápravě (při 
zachování původních hodnot na nápravě přední) vede k více nedotáčivému chování 
vozu (modelu) a tedy i k nižším hodnotám stáčivých rychlostí. Změny chování 
vyplývající z těchto uvedených skutečností byly potvrzeny v průběhu zkušebních jízd 
i řidičem, kdy byla hodnota směrové tuhosti měněna nepřímo huštěním pneumatik. 
Rozdíly v chování vozidla v případě reálného manévru (měřené veličiny) od hodnot, 
které vyjadřují simulační výstupy modelu především v druhé části manévru lze 
vysvětlit již limitním chováním vozidla na mezi adheze, kdy jsou hodnoty směrových 
úchylek pneumatik mimo lineární oblast. Další vlivy jsou již dány dynamikou 
manévru, změnami zatížení, změnami odklonu (vliv na velikost generované boční 
vodicí síly) při klopení karoserie, funkcí stabilizátorů a dalšími, které nejsou ve 
zjednodušeném jednostopém rovinném dynamickém modelu uvažovány, ale zde 
mají bezprostřední vliv na chování vozidla (mimo jiné směrová tuhost pneumatik 
silně závisí na zatížení – viz Kap. 8.1.6). 
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Obr. 8.20 Analýza vlivu směrové tuhosti pneumatik na chování matematického 
modelu – průběh příčné složky rychlosti na optickém snímači Correvit 
 

 
Obr. 8.21 Analýza vlivu směrové tuhosti pneumatik na chování matematického 
modelu – průběh stáčivé rychlosti 
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9 DOPORUČENÍ DALŠÍHO POSTUPU 
 
V této kapitole budou stručně nastíněny další úkoly, které je třeba řešit, aby celý 
postup propojení měření s matematickým modelem pomocí Kalmanových nebo 
jiných dynamických filtrů mohl být efektivně využíván. 
Na straně matematického modelu se nabízí k použití celá řada dalších modelů 
vozidla. Z jednoduchého jednostopého modelu lze přejít k modelu dvoustopému a 
zároveň z modelu rovinného k modelu prostorovému. Právě pro využití prostorového 
modelu již byly v rámci této práce učiněny první kroky. Byla vyvinuta metodika 
měření polohy kinematických bodů zavěšení s využitím optických scannerů, což je 
velmi důležité, chceme-li do modelu vozidla zanést dynamické změny chování 
vozidla vlivem klopení apod. Zároveň s využitím výše zmiňovaných postupů byly 
změřeny polohy kinematických bodů zavěšení experimentálního vozidla (formule 
Ford 1600) a následně byl vytvořen kompletní prostorový model tohoto automobilu. 
Zároveň by jistě pro přechod k prostorovému modelu bylo vhodné zaměřit se na 
přesné zjištění výškové polohy těžiště. 
I v případě měřicího systému lze nalézt jisté problémy, které je třeba řešit. Jedná se 
např. o nahrazení systému Microsat GPS jiným GPS zařízením s ohledem na 
potřebné přesné měření polohy (souřadnic dráhy). Systém Microsat GPS je spíše 
určen k exaktnímu získávání hodnot rychlosti vozidla. I v rámci této dizertační práce 
byla provedena pokusná měření ve spolupráci s pracovníky Fakulty stavební VUT 
Brno, zaměřená na zjištění možností využití diferenčních zařízení GPS pro analýzu 
jízdního manévru. Zároveň s ohledem na pozdější správné určení rozptylu šumu 
měření jednotlivých veličin je třeba detailně zmapovat, jak jsou signály přímo 
z některých senzorů filtrovány. 
Diskrétní Kalmanův filtr je základním představitelem dynamických filtrů. Je možné 
jistě využít některých dokonalejších metod dynamické filtrace, což by v některých 
případech mohlo vést k upuštění od „znepřesňujících“ linearizací veličin v rovnicích 
popisujících chování modelového systému. Některé tyto filtry jsou stručně uvedeny 
níže a některé algoritmy již byly vypracovány v softwaru Matlab [15]. Veličina, která si 
rovněž zasluhuje velkou pozornost, je rozptyl šumu procesu, který figuruje 
v algoritmu dynamických filtrů. Je třeba vypracovat přesnou metodiku získávání 
těchto hodnot. 
 

9.1 Identifikace parametr ů – směrová tuhost pneumatik 
 
Jak již bylo zmiňováno v jiných kapitolách této dizertační práce, může být právě 
Kalmanův filtr (popř. jiný dynamický filtr) silným nástrojem pro určení (identifikaci) 
důležitých parametrů vozidla, které jsou jinak jen obtížně měřitelné, popř. se mohou 
v průběhu provozu vozidla měnit. Jedná se např. o směrovou tuhost pneumatiky, 
moment setrvačnosti kolem osy z, atd. Vliv směrové tuhosti pneumatik na chování 
vozidla (resp. modelu vozidla) byl rozebírán v Kap. 8.5. Model vozidla (rovnice 
popisující jeho chování) je v jisté formě integrován v řídicích jednotkách 
elektronických asistenčních systémů jako např. ESP a dalších. V těchto rovnicích 
rovněž vystupují veličiny právě jako směrová tuhost pneumatik, která má velký vliv na 
chování vozidla. I na základě správně vložené hodnoty tohoto parametru bude 
systém více či méně úspěšně korigovat krizové situace vozidla. Nelze však 
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předpokládat, že na vozidle budou v průběhu celé jeho životnosti montovány pláště 
se stejnými hodnotami směrových tuhostí. Bylo by tedy velice vhodné, kdyby si 
systém sám dokázal tuto veličinu určit. Je k tomu potřeba především dostatečně 
dlouho trvající jízdní manévr, který pokud možno vykazuje jen malé změny bočních 
sil na pneumatice. Může se jednat např. o kruhový test viz Kap. 4, popř. jiný vhodný 
manévr. Zároveň ze znalostí o dynamické filtraci je zřejmé, že je nutné na vozidle 
měřit některé dynamické veličiny, které budou korigovat pohyb modelu. Celá řada 
snímačů musí být již dnes součástí těchto Driver Assistent systémů. Ty je tedy 
možné pro dynamickou filtraci využít. Velké možnosti však nabízejí především stále 
se zpřesňující a zlevňující systémy GPS. Pomocí nich by bylo možné zjišťovat jak 
klopení karoserie, stáčení vozidla, dráhu atd. Všechny tyto veličiny mohou tvořit 
vstupy matematického modelu a zároveň korigovat jeho pohyb a získávat tak odhady 
stavových veličin velmi blízké reálným hodnotám. Bude-li průběh těchto odhadů 
sesouhlasen s chováním modelu, je následně možné určit některý z parametrů. 
Právě v oblasti identifikace parametrů lze hledat velké uplatnění dynamických filtrů a 
bylo by tedy vhodné i v rámci výzkumné činnosti na ÚADI se na tuto oblast 
soustředit.  
 

9.2 Prostorový dynamický model vozidla 

Pro další zpřesnění celého postupu dynamické filtrace a přiblížení chování 
modelového systému realitě je možné použít podrobnější dynamický model vozidla. 
Je možné velmi často používaný jednostopý rovinný dynamický model vozidla 
nahradit modelem prostorovým. V případě prostorového modelu vozidla je již 
uvažováno klopení (popř. klonění) karoserie vozidla vlivem odstředivých sil a také 
změny radiálních reakcí pod koly vozidla. S ohledem na výše zmíněné skutečnosti je 
však nutné s dostatečnou přesností zajistit další potřebné vstupy pro tento prostorový 
model. Jedná se především o výšku těžiště vozidla (popř. odpružené hmoty) a také 
polohu jednotlivých kinematických bodů náprav pro určení dalších parametrů jako je 
např. poloha středu klopení přední i zadní nápravy a jejich poloha vůči těžišti vozidla 
atd. Přestože nebylo prostorového modelu v této práci využito, byly provedeny již 
některé práce v této oblasti pro jeho možné pozdější nasazení. Především byly 
s využitím optických scannerů dostupných na ÚADI (Tritop a Atos) změřeny polohy 
jednotlivých kinematických bodů zavěšení (viz. Obr. 9.1). Použito bylo kombinace 
obou optických scannerů, kdy byly pomocné referenční body nutné pro orientaci 
scanneru Atos nejdříve nasnímány fotogrammetrickým systémem Tritop. Detailněji 
byly postupy zjišťování polohy kinematických bodů zavěšení s využitím optických 
scannerů Tritop a Atos publikovány v [17], [19] a [20].  
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Obr. 9.1 Měření polohy kinematických bodů zavěšení pro potřeby prostorového 
modelu vozidla s využitím optických scannerů Tritop a Atos 

 

9.3 Další typy dynamických filtr ů 

Rozšířený Kalman ův filtr 

Další práce v oblasti propojení měření s matematickým modelem principy dynamické 
filtrace na ÚADI předpokládají nahrazení lineárního diskrétního Kalmanova filtru 
rozšířeným Kalmanovým filtrem. Tento filtr je schopen již řešit i nelineární vztahy. 

V případě rozšířeného Kalmanova filtru již nejde o optimální filtr, ale o tzv. kvazi-
optimální filtr. Tento filtr je standardem pro navigační systémy a GPS. Podrobněji je 
problematika rozšířeného Kalmanova filtru rozebrána v [1] a [22]. Algoritmus filtru byl 
již zpracován v softwaru Matlab, a některé analýzy dříve provedených manévrů 
s využitím těchto postupů byly publikovány např. v [21]. 

Unscended Kalman ův filtr 

Unscended Kalmanův filtr je vylepšením rozšířeného Kalmanova filtru. Lokální 
linearizace nelineárních vztahů je nahrazena tzv. unscended transformací. Ta pohlíží 
na systém jako na černou skřínku. Není tedy nutné počítat Jacobiho matici. 
Unscended transformace využívá výběru vzorkovacích bodů, tzv. sigma bodů, kolem 
střední hodnoty, které následně vytváří vstupy nelineárních funkcí, které popisují 
dynamický systém. Podrobněji je unscended Kalmanův filtr popsán v [22] včetně 
rovnic algoritmu tohoto filtru. 

Diskrétní diferen ční filtr 

Dalším vylepšením rozšířeného Kalmanova filtru je diskrétní diferenční filtr. Rovněž 
pro tento filtr není třeba výpočtu Jacobiho matic. Systém je tak možné považovat za 
černou skříňku a podle toho s ním pracovat. Pro linearizace nelineárních funkcí je 
využito konečných diferencí namísto parciálních derivací použitých u Jacobiho matic. 
Je použita tzv. Stirlingova interpolační formule (především prvního a druhého řádu). 
Podrobněji je diskrétní diferenční filtr popsán v [22] včetně rovnic algoritmu tohoto 
filtru. 
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ZÁVĚR 
 
Dizertační práce byla zaměřena na propojení měření s matematickým modelem 
s využitím principů dynamické filtrace. Jako vhodný matematický model vozidla byl 
zvolen velice často používaný jednostopý rovinný model vozidla. Důležitým úkolem a 
cílem práce bylo vytvořit vhodný měřicí systém, který by mohl poskytnout dostatečně 
přesné vstupy matematického modelu a zároveň veličiny pro korekci pohybu modelu. 
Jako základ měřicího systému byla zvolena jednotka CompactRIO, k níž byla 
připojena celá řada snímačů schopná popsat dynamické chování vozidla v průběhu 
jízdního manévru. Navržený měřicí systém disponuje výhodnými parametry jak 
s ohledem na vzorkovací frekvence jednotlivých vstupů, celkové paměti pro ukládání 
dat, rozšiřitelnost systému, vlastní snadno ovladatelný software atd. Právě měřicí 
systém vytvořený v rámci této práce lze chápat jako velký přínos pro jakékoliv další 
práce zabývající se studiem dynamiky vozidel popř. přímo analýzou jízdního 
manévru vozidla. Měřicí systém může být rovněž využíván pro výuku na ÚADI. 
Dalším z cílů práce, který se podařilo splnit, bylo zajištění přesných vstupů 
matematického modelu. Jedná se především o veličiny charakterizující vlastnosti 
experimentálního vozidla jako např. moment setrvačnosti vzhledem k ose z, atd. Do 
oblasti zajištění přesných vstupů figurujících v rovnicích matematického modelu patří 
jistě i vyvinuté postupy pro přesné určení polohy jednotlivých měřicích zařízení 
v souřadném systému vozidla s využitím optických scannerů. Velký význam mají i 
informace o poloze bodů zavěšení, jejichž metodika měření byla rovněž vyvinuta 
v rámci této dizertační práce a byla rovněž publikována. Význam znalosti těchto bodů 
získá na významu především až s využitím složitějších matematických modelů 
vozidla použitých pro propojení s měřením dynamickými filtry (např. prostorový model 
vozidla).   
Samotná rekonstrukce pohybu vozidla během jízdního manévru, který byl uspořádán 
podle normy ISO/WD 3888/2, byla provedena experimentálním vozidlem formule 
Ford 1600 na ploše brněnského letiště. Byly realizovány tři varianty Kalmanova filtru 
lišící se měřenými veličinami, jež jsou určeny pro korekci pohybu modelu vozidla. 
Rozdíly mezi odhady Kalmanova filtru, měřenými veličinami a také simulacemi 
provedenými na základě řešení soustavy rovnic popisující chování modelového 
systému metodou Runge-Kutta jsou diskutovány v jednotlivých kapitolách dizertační 
práce.  
V úplném závěru jsou rozsáhle určeny možné směry dalších prací v oblasti pro 
zefektivnění a zpřesnění celého postupu spojení měření s matematickým modelem 
s využitím dynamických filtrů. Jedná se především o zajištění exaktních hodnot 
některých vstupů, jejichž důležitost byla prokázána simulacemi v této práci. Zároveň 
je třeba se zaměřit na určení dalších parametrů figurujících v rovnicích Kalmanova 
filtru jako např. procesní šum. Další cesty k vylepšení zde prezentovaných postupů 
vedou k přesnějším modelům a také využití dalších v mnoha ohledech dokonalejších 
filtrů jako např. rozšířený Kalmanův filtr, Nonlinear Least Square atd. Hlavní výzkum 
v oblasti algoritmů dynamických filtrů by však mohl vést především směrem 
k identifikaci různých parametrů vozidlového systému s využitím těchto filtrů. Jde 
především o jinak těžko měřitelné parametry typu směrové tuhosti pneumatik nebo 
momentu setrvačnosti kolem osy z. Tyto veličiny se mohou v průběhu provozu 
vozidla měnit. Jsou však součástí algoritmů různých elektronických asistenčních 
prvků dnešních moderních vozidel. Bylo by proto výhodné, aby tato identifikace byla 
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v těchto elektronických prvcích pasivní bezpečnosti přímo integrována. Je to jistě 
oblast nesmírně zajímavá i pro výrobce vozidel.  
Veškeré cíle, které si tato práce v úvodu stanovila, se podařilo splnit. Zůstala celá 
řada úkolu k dalšímu zkoumání. Nebylo však ambicí této práce veškeré problémy 
související s efektivním využíváním dynamických filtrů kompletně vyřešit. Vzhledem 
k šíři celé problematiky by to nebylo ani možné. Věřím však, že vytvořená dizertační 
práce přispěje k dalšímu postupu prací v oblasti výzkumu propojení měření 
s matematickým modelem, do něhož je Ústav automobilního a dopravního 
inženýrství zapojen. Zároveň se domnívám, že dobré zázemí především v oblasti 
experimentální a určování vstupů matematických modelů bylo díky této dizertační 
práci vytvořeno.  
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