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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Šťastný D.: Analýza mechanismu přední nápravy vozidla z hlediska kinematiky řízení: 

Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra 

aplikované mechaniky, 2018, 52 s. Vedoucí práce: doc. Ing. Podešva, J., Ph.D. 

 

Bakalářská práce se zabývá analýzou mechanismu přední nápravy vozidla z hlediska 

kinematiky řízeni. Postup řešení spočívá ve vytvoření vhodných geometrických rovnic a 

následného matematického modelu, na kterém je možné sledovat chování mechanismu při 

pohybu volantem. Použitím vhodných optimalizačních metod hledám vhodné rozměry částí 

řízení, abych dosáhl výsledku, kdy se prodloužené osy zatáčejících kol setkají nejlépe v 

jednom bodě, který se nachází na prodloužené ose zadní nápravy.  

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

Šťastný D. The Front Axle Mechanism Analysis From the Kinematic Point of View: 

Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Applied Mechanics, 2018, 52 p. Thesis head:                                 

doc. Ing. Podešva, J., Ph.D. 

 

The bachelor thesis deals with the front axle mechanism analysis of the vehicle from the 

point of view of the kinematics of control. The solution is based on the creation of suitable 

geometric equations and a subsequent mathematical model on which to monitor the behavior 

of the mechanism when moving the steering wheel. Using suitable optimization methods, I 

search for the appropriate dimensions of the steering parts to achieve the result that the 

extended axes of the turntables meet at best at one point located on the extended axle of the 

rear axle. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

Značka Rozměr  Popis 

A-G [-] popis vazeb mechanismu 

AC, BD [mm] úsečky mezi vazbami  

Cj [mm-1] citlivost funkce na změnu parametru  

d1 [-] počet vazeb první třídy 

d2 [-] počet vazeb druhé třídy 

H [mm] rozvor nápravy 

Ch [-] chyba 

k [-] velikost kroku 

L [mm] rozchod předních kol 

L’ [mm] rozchod zadních kol 

l1, l2, l3 [mm] délka členů mechanismu 

m [-] počet členů mechanismu včetně rámu 

n [-] počet stupňů volnosti 

p0 [mm] vektor výchozích délek mechanismu 

Δpi [mm] změna délky člena mechanismu 

R1, R2 [mm] poloměr zatáčení vnějšího nebo vnitřního kola 

Rstřední [mm] střední délka poloměru zatáčení vnějšího a vnitřního kola 

∆R [mm] rozdíl poloměru zatáčení vnitřního a vnějšího kola 

s0 [mm] jednotkový vektor spádu funkce  

x0 [mm] délka poloviny hřebenové tyče při jízdě přímo 

x [mm] délka části hřebenové tyče při natočení kol 

∆x [mm] změna délky hřebenové tyče 

α, β, γ [°] úhel mezi členy mechanismu 

δ [°] úhel mezi přední nápravou a úsečkou AC 

κ [%] chyba 

φ [°] změna úhlu natočení kola 

[𝛁𝑭(𝒑𝟎)]𝑇 [mm-1] gradient cílové funkce (vektor citlivostí) 

∢ABC, ∢ACB, 

∢ADB, ∢BAC, 

∢BDC, ∢CBD 

[°] úhly v trojúhelníku  

[1]-[5] [°] popis členů mechanismu  
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Úvod 

V průběhu vývoje docházelo ke změnám všech součástí automobilů. Já se ve své práci 

zaměřím pouze na problematiku přední nápravy, konkrétně na část týkající se řízení.  

 

Historie přední nápravy osobního vozidla 

 

První podvozky automobilů vycházely z kočárů tažených koňmi. Jednalo se o velmi 

jednoduché provedení pomocí dvou tuhých náprav odpružených listovými pery. Toto 

uložení bylo značně nepohodlné. Prvním průkopníkem v použití nezávislého zavěšení kol se 

stala italská automobilka Lancia.  V roce 1923 uvedla na trh automobil označený Lancia 

Lambda, který jako první nabídl nezávislé zavěšení kol. Nezávislé zavěšení kol bylo 

realizováno pomocí kluzného závěsu, kde se uložení kola pohybovalo nahoru a dolů po 

svislém vedení, které bylo ke karoserii připevněno pomocí jednoduchého trubkového     

rámu. [5] 

 

 

Obr. č.1: Lancia Lambda 
[8] 

 

S dalším revolučním krokem přišla automobilka Citroën se svými modely Traction 

Avant a Roselia. Jedná se o první auta s pohonem předních kol, samonosnou karosérií a 

uložením předních kol pomocí lichoběžníkového zavěšení. Řízení bylo zprostředkováno 

hřebenovým převodem. Lichoběžníkové zavěšení používá pro zavěšení kola dvě rovnoběžná 
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A-ramena. Jedná se o díl zhruba ve tvaru trojúhelníku, kdy dva krajní body slouží k montáži 

k rámu auta a jeden krajní bod slouží k uchycení závěsu kola. Výhodou rovnoběžníkové 

nápravy je možnost přesného ovládání geometrických parametrů pohybu kola při pohybu na 

dráze. [6][7] 

 

V roce 1949 byl představen Ford Vedette. Jednalo se o první auto, které využilo nápravu 

MacPherson. Důležitou podmínkou pro využití této nápravy je použití samonosné karosérie, 

která poskytuje dostatek místa a pevné horní ukotvení. Výhodou tohoto zavěšení je 

rozkládání rázů a také jednoduché provedení. [10] 

 

V dnešní době se na vozidlech nejčastěji používá rovnoběžníková a MacPhersonova 

náprava. Další možností je uložení pomocí víceprvkové nápravy, kdy je každé kolo zavěšeno 

na více ramenech. Jedná se o prostorově náročný mechanismus, který při správném 

nastavení zajišťuje optimální kinematiku nápravy. Nevýhodou toho zavěšení je drahá 

konstrukce a následná výroba. Na obrázku č. 2 je ukázku víceprvkového zavěšení u 

automobilu Mitsubishi Galant. [12] 

 

 

Obr. č.2: Přední náprava automobilu Mitsubishi Galant 
[3] 

 

Úvod do teorie mechanismů  

 

Mechanismus je zařízení, které slouží k transformaci pohybu a přenosu sil. Skládá se 

z jednotlivých těles, která nazýváme členy, spojených pohyblivou vazbou, kdy jedno 
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nepohyblivé těleso tvoří rám. Dále rozlišujeme členy hnací, které pohánějí mechanismus, 

členy vložené a členy konající požadovaný užitečný pohyb, kterým říkáme hnané. [8] 

Mechanismy lze dělit podle různých kritérií: [1] 

 

• dle počtu stupňů volnosti: s jedním stupněm volnosti, se dvěma stupni volnosti 

(diferenciály), s více stupni volnosti 

• dle druhu převodu: s konstantním převodem, s proměnným převodem 

• dle druhu pohybu: s rovinným pohybem, s prostorovým pohybem 

 

 

Obr. č.3: Ukázka  rovinných mechanismů dle druhu převodu  

 

Stupeň volnosti mechanismu udává počet potřebných nezávislých souřadnic k určení 

přesné polohy mechanismu. Na začátku má každý člen mechanismu určitý počet stupňů 

volnosti dle vykonávaného pohybu. Při rovinném pohybu jsou tři stupně volnosti -  dva 

posuvy a jedna rotace. Při prostorovém pohybu je šest stupňů volnosti – tři posuvy a tři 

rotace.  Podle druhu použité vazby jsou mechanismu odebírány určité počty stupňů volnosti. 

V rovině se vyskytují tři vazby (rotační, posuvná, valivá), které odebírají dva stupně volnosti 

– označujeme je vazby druhé třidy -  a jedna obecná vazba, která odebírá jeden stupeň 

volnosti – označujeme ji tedy vazba první třídy. Celkový počet stupňů volnosti mechanismu 

v rovině poté vypočteme ze vztahu: [1] 

 

 𝑛 = 3 ∙ (𝑚 − 1) − 2 ∙ 𝑑2 − 1 ∙ 𝑑1                                                                                    (1) 

 

kde n je počet stupňů volnosti, m je počet členů mechanismu včetně rámu, 𝑑2 je počet 

vazeb druhé třídy, které odebírají dva stupně volnosti a 𝑑1 je počet vazeb první třídy, které 

odebírají jeden stupeň volnosti. 
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1 Řízení vozu 

 

Pro dodržení bezpečnosti silničního provozu jsou nejdůležitějšími částmi vozidel brzdy 

a řízení vozu. Účelem řízení je udržovaní nebo měnění směru jízdy vozidla. Nejběžnější 

ovládání automobilu je pomocí natáčení kol do rejdu u přední nápravy. Výjimečně se 

můžeme setkat i s natáčením zadní nápravy. K ovládání natáčení nápravy slouží volant. [2] 

 

Ovladatelnost vozidla můžeme definovat prostřednictvím: [2] 

 

• směrové stability – udává schopnost držet směr jízdy 

• směrové citlivosti – změna dráhy působením vnějších sil, bez zásahu řidiče  

• nedotáčivosti a přetáčivosti vozidla – vlivem deformace pneumatik dochází 

k odklonu kol od podélné osy. Pokud je odchylka větší na přední nápravě, jedná 

se o nedotáčivost a je třeba natočit kola více než je poloměr zatáčky. Pokud je 

odchylka větší na zadní nápravě, je auto přetáčivé a kola je třeba natočit méně. 

  

Nedotáčivost a přetáčivost vozidla také závisí na poloze těžiště vozidla, která může být 

ovlivněna nákladem, bočním větrem a náklonem vozovky. Největší vliv pak má uložení 

motoru a převodovky. [2]    

 

1.1 Mechanismus řízení  

 

Základní požadavky na mechanismus řízení jsou: [4] 

 

• přenos řídícího pohybu z převodovky řízení na řízená kola  

• zajišťování rozdílného natáčení vnitřního a vnějšího kola při zatáčení  

• udržování předních kol ve vzájemně nastavené poloze  

 

Při jízdě zatáčkou se každé ovládané kolo otáčí kolem vlastní rejdové osy. Je potřeba, 

aby natočení jednotlivých kol na nápravě bylo různé, a to proto, že každé kolo stejné nápravy 

urazí jinou vzdálenost. Pokud by byla obě kola natočena stejně, docházelo by ke smýkání a 

tím i k většímu opotřebení pneumatik. Potřebujeme tedy, aby se vnitřní kolo natočilo více. 

Pro ideální průjezd zatáčkou by se měl průsečík prodloužených rejdových os předních kol 

nacházet na prodloužené ose zadní nápravy. Jedná se však o idealizovaný, teoretický případ, 
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kdy máme absolutně tuhá kola. Takováto geometrie se nazývá Ackermannova geometrie 

řízení, která se používá pouze pro tuhé nápravy. Na obrázku č. 4 je nakreslena červenou 

barvou. V důsledku deformací pneumatik a odstředivé síly dochází ke směrovým úchylkám 

na všech kolech. Skutečný střed otáčení je tedy posunut a nachází se většinou před zadní 

nápravou. Na obrázku č. 4 je nakreslen modrou barvou.  [3] [4] 

 

Obr. č.4: Geometrie natočení předních kol  

 

1.1.1 Závislé zavěšení kol (tuhá náprava) 

 

Jedná se o nejstarší typ zavěšení kol. V dnešní době se již používá jen u nákladních a 

terénních vozů. V případě řízení se jedná pouze o jedno uspořádání, které se skládá z jedné 

nedělené spojovací tyče, která ovládá levou a pravou řídící páku a tím natáčí kola. [4] 

 

1.1.2 Nezávislé zavěšení kol 

 

U tohoto zavěšení nejsou pohyby pravého a levého kola na sobě přímo vázány, ale 

dochází pouze k nepřímému ovlivnění přes karosérii vozu. Na rozdíl od závislého zavěšení 

kol má tento mechanismus více tyčí a pák. Mechanismus řízení lze poté umístit před nebo 

za osu nápravy. Podle mechanismu převodu řízení můžeme rozlišovat druhy řízení na řízení 

s otočným pohybem hlavní páky, otočným kloubem nebo hřebenovou převodovkou. 

Příklady možného uspořádání řízení jsou uvedené na obrázcích 5 a 6. [4] 
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Obr. č.5: Řízení s  otočnou hlavní pákou  

 a) za osou přední nápravy  

 b) před osou přední nápravy [4 ]  

 

 

Obr. č.6: Řízení s  hřebenovou převodovkou řízení  

a) za osou přední nápravy  

b) před osou přední nápravy [4 ]  

 

1.2 Geometrie řízených kol 

 

Pro dosažení dobrých jízdních vlastností, bezpečné ovladatelnosti vozidla, nízkého 

opotřebení a co nejnižší spotřeby paliva mají řízená kola určité geometrické odchylky. 

Hromadně jsou označované jako „geometrie zavěšení kol“. Základním a nejdůležitějším 

parametrem je, jak už bylo uvedeno, společný průsečík všech kol. [2] [4] 

 

1.2.1 Úhel odklonu kola 

 

Jedná se o sklon střední roviny kola vůči svislé ose vozidla. Pokud se vršek kola naklání 

ven, jedná se o kladný odklon, pokud dovnitř, jedná se o záporný odklon kola tzv. příklon. 

Ukázku pozitivního a negativního odklonu můžeme vidět v levé části obrázku č.7. Kladný 

odklon vozidla zaručuje lepší směrovou stabilitu vozidla a zmenšuje poloměr rejdu. Malý 
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kladný odklon se většinou využívá na přední řízené nápravě. Příklon zajišťuje lepší boční 

vedení pneumatik v zatáčkách. [3] [4] 

 

1.2.2 Příklon rejdové osy 

 

Jedná se o úhel mezi rejdovou osou a střední rovinou kola. Úhel je označený písmenem 

β v prostřední části obrázku č.7. Společně s odklonem kola tvoří součtový úhel. Při 

seřizování zůstává tento úhel neměnný. Pokud zmenšíme příklon, zvětší se odklon a naopak. 

Příklon rejdové osy pří zatáčení zvedá přední nápravu a díky tomu vzniká vratný moment, 

který slouží k samočinnému navracení řízených kol do přímé polohy. [3] [4] 

 

1.2.3 Poloměr rejdu  

 

Jedná se o vzdálenost mezi středem působení třecí síly kola a prodlouženou rejdovou 

osou. Rozlišujeme negativní, pozitivní a nulový poloměr rejdu. Ukázku poloměru rejdu 

můžeme vidět v pravé části obrázku č.7.  O pozitivní poloměr rejdu se jedná, jestliže rejdová 

osa protíná vozovku na vnitřní straně stopy pneumatiky. Velikost poloměru rejdu by neměla 

být moc velká, protože při nerovnoměrném brzdění obou kol, například nerovnoměrnou 

přilnavostí kol vlivem rozdílného povrchu cesty, dochází ke stáčení řízení, které musí řidič 

zachycovat. Doporučená vzdálenost je maximálně 40 mm. [4] 

 

 

Obr. č.7: Úhel odklonu kola ,  příklon rejdové osy  a poloměr rejdu  [ 3 ]  

 

1.2.4 Záklon rejdové osy 

 

Jedná se o úhel mezi rejdovou osou a kolmicí k vozovce v rovině rovnoběžné s kolem. 

Ukázku toho úhlu můžeme vidět na obrázku č.8. Pozitivní záklon způsobí, že v zatáčce je 

vnitřní kolo stlačováno a vnější kolo nadzvedáno a tím dochází k tvorbě vratného momentu 
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do výchozí polohy. Naopak negativní záklon „předklon“ zmenšuje vratný moment při jízdě 

v zatáčce a tím brání přílišné intenzitě vracení kol. Záklon nebo předklon stabilizují kola 

v přímém směru a zabraňují nechtěným vibracím kol. [4] 

 

 

Obr. č.8: Záklon rejdové osy [ 3 ]  

 

1.2.5 Sbíhavost kol 

 

Sbíhavost kol je rozdíl ve vzdálenostech mezi vnitřním okraji ráfku v přímém směru. 

Ukázku sbíhavosti kol můžeme vidět na obrázku č.9. Sbíhavost zlepšuje směrovou stabilitu 

v přímém směru a tlumí nechtěné vibrace. Pokud máme hnaná přední kola, dochází vlivem 

hnací síly k natáčení kol dovnitř (do sbíhavosti). [4] 

 

 

Obr. č.9: Sbíhavost kol  [3 ]  
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2 Mechanismus řízení lichoběžníkové nápravy  

 

Prvním vybraným typem řízení je lichoběžníkové řízení, které můžeme vidět na obrázku 

č. 10. Celé řízení je realizováno pohybem volantu, který přes hlavní páku řízení a řídící tyč 

natáčí pravé kolo. Natáčení levého kola je ovládané pomocí lichoběžníkového mechanismu, 

který bude cílem popisu a optimalizace. Při přijatelném zjednodušení, a to zanedbáním 

příklonu a záklonu rejdové osy, můžeme mluvit o rovinném čtyřčlenném mechanismu 

s proměnným převodem. Toto zjednodušení můžeme provést, protože úhly záklonu a 

příklonu rejdové osy jsou velice malé, řádově maximálně v jednotkách stupňů.  

 

 

Obr. č.10: Hlavní část i lichoběžníkového řízení [3 ]  

 

 

Obr. č.11: Kinematické schéma mechanismu –  přímá  jízda  
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Popis řešeného mechanismu na obrázku č.11: 

 

Popis členů: 

 

[0] rám 

[1] řídící páka spojovací tyče levá 

[2] spojovací řídící tyč 

[3] řídící páka spojovací tyče pravá 

 

Popis kloubových vazeb: 

A řídící páka spojovací tyče pravá [3] – rám [0] 

B řídící páka spojovací tyče pravá [3] – spojovací řídící tyč [2] 

C řídící páka spojovací tyče levá [1] – spojovací řídící tyč [2] 

D řídící páka spojovací tyče levá [1] – rám [0] 

 

2.1 Určení polohy mechanismu 

 

Polohu mechanismu budu zkoumat při pohybu volantem, který pro zjednodušení 

umístím do vazby pravého kola, která je na obrázku označena písmenem A. Při otočení 

volantu dojde tedy přímo k natočení pravého kola spolu s pravou řídící pákou spojovací tyče. 

Pro popis polohy zavedu úhly α1, α2, α3 a délky členů mechanismu l1, l2, l3, kde délky l1 a l3 

jsou z konstrukčního a provozního hlediska stejné, a to z důvodu, aby se mechanismus 

choval stejně při zatáčení doprava i doleva. Proto zavedu jednotné označení pro obě délky 

mechanismu, a to l1. Počáteční úhly při přímé jízdě označuji α10, α20, α30. Rozchod kol 

označím písmenem L. Umístění na mechanismu je patrno z obrázku č.12. Délky členů 

mechanismu jsou konstrukčními parametry vozu a budou parametry optimalizace. Dalším 

důležitým předpokladem je, že kloubové vazby A a D leží na jedné přímce. Jako nezávislou 

souřadnici mechanismu zvolím úhel α3. Bude tedy platit α1 = f(α3) a α2 = f (α3).  

 

Pro úlohu polohy platí tyto rovnice: 

 

𝐿 = 𝑙1 ∙ sin 𝛼1 + 𝑙2 ∙ cos 𝛼2 + 𝑙1 ∙ sin 𝛼3 (2) 

0 = 𝑙1 ∙ cos 𝛼1 − 𝑙2 ∙ sin 𝛼2 − 𝑙1 ∙ cos 𝛼3 (3) 
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Obr. č.12: Kinematické schéma mechanismu –  jízda do zatáčky  

 

Nevýhodou uvedeného řešení úlohy polohy je, že rovnice vyhovují dvěma řešením, 

která jsou patrná z obr. č.13. Může se tedy stát, že ze správného řešení by se při změně 

nezávislého úhlu α3 mohlo stát náhle špatné řešení. Pro zamezení nevhodného řešení použiji 

pro popis polohy kosinové věty.   

 

 

Obr. č.13: Kinematické schéma –  dvojné řešení polohy lichoběžníkového řízení  
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Pro použití kosinových vět si rozdělím lichoběžníkový mechanismus na dva 

trojúhelníky. První trojúhelník bude vytvořen z bodů ABD a druhý z bodů BCD. Zajímat 

mne budou tři úhly ∢ADB, ∢BDC, ∢CBD a délka úsečky DB, kterou vypočítám 

z nezávislého úhlu α3. Vypočtení pomocných úhlů zjistím hledané úhly α1 a α2, které 

použiji dále ve výpočtu. Rozdělení mechanismu a umístění úhlů lze vidět na obrázku č. 14, 

kde trojúhelník ABD je znázorněn modrou barvou a trojúhelník BDC je znázorněn červenou 

barvou.  

 

 

Obr. č.13: Použití kosinových vět v  lichoběžníkovém řízení  

 

Kosinové věty použité v trojúhelník ABD: 

 

𝐵𝐷2 = 𝐿2  +  𝑙1
2  − 2 ∙ 𝐿 ∙  𝑙1  ∙  cos(𝛼3) 

Upravím na tvar: 
(4) 

𝐵𝐷 = √𝐿2  +  𝑙1
2  − 2 ∙ 𝐿 ∙  𝑙1  ∙  cos(𝛼3) (4.1) 

  

𝑙1
2 = 𝐿2  + 𝐵𝐷2 − 2 ∙ 𝐿 ∙ 𝐵𝐷 ∙ cos ∢𝐴𝐷𝐵 (5) 

 Upravím na tvar: 

∢𝐴𝐷𝐵 = arccos
𝐿2  + 𝐵𝐷2 − 𝑙1

2 

2 ∙ 𝐿 ∙ 𝐵𝐷 
 

(5.1) 
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Kosinové věty použité v trojúhelník BCD: 

 

𝑙2
2 = 𝑙1

2  + 𝐵𝐷2 − 2 ∙ 𝑙1  ∙ 𝐵𝐷 ∙ cos ∢𝐵𝐷𝐶 (6) 

 Upravím na tvar: 

∢𝐵𝐷𝐶 = arccos
𝑙1

2  + 𝐵𝐷2 − 𝑙2
2 

2 ∙ 𝑙1  ∙ 𝐵𝐷 
 

 

(6.1) 

  

𝑙1
2 = 𝑙2

2  + 𝐵𝐷2 − 2 ∙ 𝑙2  ∙ 𝐵𝐷 ∙ cos ∢𝐶𝐵𝐷 (7) 

 Upravím na tvar: 

∢𝐶𝐵𝐷 = arccos
𝑙2

2  + 𝐵𝐷2 − 𝑙1
2 

2 ∙ 𝑙2  ∙ 𝐵𝐷 
 

 

(7.1) 

 

Úhel α1 vypočtu kombinací rovnic 5.1 a 6.1  

 

𝛼1 = ∢𝐴𝐷𝐵 +  ∢𝐵𝐷𝐶 =  arccos
𝐿2  + 𝐵𝐷2 − 𝑙1

2 

2 ∙ 𝐿 ∙ 𝐵𝐷 
+ arccos

𝑙2
2  + 𝐵𝐷2 − 𝑙1

2 

2 ∙ 𝑙2  ∙ 𝐵𝐷 
 

(8) 

 

Úhel α2 vypočtu kombinací rovnic 5.1 a 7.1 

 

𝛼2 = ∢𝐴𝐷𝐵 −  ∢𝐶𝐵𝐷 =  arccos
𝐿2  + 𝐵𝐷2 − 𝑙1

2 

2 ∙ 𝐿 ∙ 𝐵𝐷 
− arccos

𝑙2
2  + 𝐵𝐷2 − 𝑙1

2 

2 ∙ 𝑙2  ∙ 𝐵𝐷 
 

(9) 

 

Natáčení kol probíhá kolem osy kloubových vazeb A a D. Velikost úhlů natočení kola 

se rovná velikosti změn úhlů α3 a α1 od počáteční pozice v přímém směru jízdy. Změnu úhlu 

natočení kola označím úhly 𝜑1 a 𝜑2 a bude v rozmezí 0-35° pro vnitřní kolo, přičemž vnější 

kolo by mělo dosahovat menší maximální hodnoty úhlu natočení. Z obrázku č. 15 je patrné, 

že úhel označený β, který se nachází mezi osou kola a řídící pákou spojovací tyče, je 

konstantní a závisí na konstrukčních rozměrech mechanismu. Z důvodu možnosti aplikování 

rovnic pro průjezd pravé i levé zatáčky zavedu pojem vnitřní a vnější kolo, kdy vnitřní kolo 

je blíže ke středu zatáčení. Pozice vnějšího a vnitřního kola je možno vidět na obrázku č. 14. 

 

Obr. č.14: Vnější a vnitřní kolo při průjezdu zatáčkou .   
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Natočení kol při průjezdu zatáčkou poté popíši rovnicemi: 

 

Vztah pro vnitřní kolo: 

 

𝜑2 =  𝛼𝑖0 − 𝛼𝑖 (10) 

 

Vztah pro vnější kolo  

 

𝜑1 =  𝛼𝑖 − 𝛼𝑖0 

 

(11) 

kde dosazuji úhly podle toho, zda se jedná o pravé nebo levé kolo.  

 

 

Obr. č.15: Popis úhlů při průjezdu pravotočivou zatáčkou  

 

2.2 Použití Ackermannovy geometrie  

 

Při jízdě automobilu zatáčkou by bylo žádoucí, aby prodloužená osa předních 

natočených kol se setkala v jednom bodě, nejlépe na prodloužené ose zadních kol. Vlivem 

pružnosti pneumatik, odstředivých sil, konstrukce vozu toho nelze dosáhnout přesně. V této 

práci jsem se zabýval pouze idealizovanou teoretickou částí při zanedbání výše 

vyjmenovaných jevů. Takováto geometrie se nazývá Ackermannova geometrie a je 

znázorněná na obrázku č.16. [4]   
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Obr. č.16: Poloha prodloužených os při natočení kol  při průjezdu pravou zatáčkou   

 

Jak je patrno z obrázku č.16, předmětem optimalizace bude dosažení co nejvyšší 

podobnosti délek R1 a R2. Dále jsou na obrázku uvedeny délky: 

 

• H – rozvor náprav 

• L –  rozchod předních kol  

• L’– rozchod zadních kol. 

 

Na obrázku č.16 jsou vidět dva pravoúhlé trojúhelníky. Modrý pro vnější přední kolo a 

zelený pro vnitřní přední kolo. Předpokládám, že rozvor náprav a rozchod předních kol jsou 

neměnné konstrukční parametry, které známe, a proto při vypočtených úhlech 𝜑1 a 𝜑2, lze 

vhodným použitím goniometrické funkce tangens spočítat neznámou délku úsečky mezi 

průsečíky prodloužených os předních kol na zadní ose nápravy a středem zadní nápravy. 

Tyto délky jsou označeny R1 a R2. 

 

Vztah pro vnitřní kolo: 

 

tan 𝜑2 =  
𝐻

𝑅1 −
𝐿
2

 
(11) 
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Rovnici 11 upravím na tvar: 

𝑅1 =  
𝐻

tan 𝜑2
+

𝐿

2
 

(11.1) 

 

Vztah pro vnější kolo: 

 

tan 𝜑1 =  
𝐻

𝑅2 +
𝐿
2

 
(12) 

Rovnici 12 upravím na tvar: 

𝑅2 =  
𝐻

tan 𝜑1
−

𝐿

2
 

(12.1) 

 

2.3 Optimalizace délek mechanismu  

 

Základním cílem optimalizace je, aby určitá veličina měla co nejmenší nebo naopak co 

největší hodnotu. Tato veličina se nazývá „cílová funkce“. Abych dosáhl nejmenší nebo 

naopak největší možné hodnoty cílové funkce, je třeba variovat hodnoty některých, obvykle 

rozměrových parametrů délek či úhlů. Tyto parametry se nazývají návrhové proměnné. 

V tomto případě budou návrhovými proměnnými délky l1 a l2, kdy se budu snažit nalézt 

nejmenší hodnotu cílové funkce, která bude dána rozdílem délek R1 a R2, a tím bude zajištěn 

vhodný průjezd automobilu zatáčkou. Při optimalizaci je nutné ještě počítat s omezujícími 

podmínkami, které jsou dány konstrukcí. V tomto případě budou omezujícími podmínkami 

jednak, aby jedna z délek l1 a l2 nebyla příliš malá nebo naopak příliš velká a další omezující 

podmínku jsem vytvořil tím, že délka l2 nesmí být větší než rozchod přední nápravy. Kdyby 

tato podmínka byla porušena, znamenalo by to, že spojovací tyč řízení automobilu zasahuje 

mimo karoserii auta. Počáteční délky členů mechanismu byly naměřeny na bugině 

používané v rámci projektu Student Car na FMMI VŠB-TUO. Délky, které jsem naměřil, 

jsou uvedeny v tabulce č.1. 

 

Tabulka 1: Délky  naměřené na bugině  [mm] 

l1 l2 H L L’ 

200 900 1900 1200 1200 
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2.3.1 Výpočet chyby  

 

Za chybu bych mohl považovat rozdíl délek R1 a R2. Ovšem tento rozdíl bude mít jiný 

význam při menších úhlech natočení kola, kdy vzdálenosti průsečíků budou od středu 

vozidla hodně velké, zatímco když bude úhel natočení kol velký, bude průsečík blízko ke 

středu vozidla. Proto si kromě rozdílu délek R1 a R2 zavedu ještě další proměnnou, a to 

střední délku obou délek. Označím ji Rstřední. Výsledná chyba se pak vypočte ze vztahu: 

 

𝜅 =  
|∆𝑅|

𝑅𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í
=  

|𝑅1 − 𝑅2|

𝑅1 + 𝑅2
2

 
(13)  

 

2.3.2 Hledání optimalizovaných délek 

 

Jako optimalizační metodu jsem pro tento příklad zvolil funkci fminsearch, která je 

součástí programu Matlab. Jedná se o jednoduchou funkci, která pomocí stochastických 

algoritmů hledá minimum zadané funkce. Stochastické funkce porovnávají funkční hodnoty 

z několika bodů dané funkce a nejhorší řešení vždy odstraní a další hledání probíhá okolo 

bodu s předpokládanou nejlepší funkční hodnotou. Postup se poté opakuje, dokud není 

nalezeno nejlepší řešení. Důležitým parametrem, který je potřeba zadat pro správné a rychlé 

nalezení řešení, je správné určení počátečních podmínek, které po tento případ určuji jako 

počáteční naměřené délky z tabulky č.1. [13]  

 

Cílová funkce ve tvaru nelineární rovnice měla tvar: 

 

∆𝑅 = |(
𝐿

2
+

𝐻

tan 𝜑1
) − (−

𝐿

2
+  

𝐻

tan 𝜑2
) | 

 

 

 

(14) 

 

V uvedené cílové funkci se vyskytuje proměnná ∆𝑅, kterou se snažím minimalizovat, 

přičemž při nejlepším řešení se rovná 0. Cílová funkce je závislá na úhlech natočení 𝜑1 a 𝜑2, 

kde úhel 𝜑2 je dále závislý na návrhových proměnných l1 a l2. Do uvedené rovnice 14 

dosadím potřebné rovnice, abych získal funkci, která bude závislá na úhlu natočení vnitřního 

kola a na návrhových proměnných, a vytvořím si jednoduchý algoritmus, který danou funkci 

vypočítá pro různé úhly natočení vnitřního kola a nalezne optimální délky návrhových 

proměnných pro daný úhel natočení. Zvolil jsem velikost kroku 5° při rozpětí od 5° až do 
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úhlu natočení 35°. Výsledný zadaný tvar lze vidět na obrázku č. 17.  Výsledky jsem poté 

přenesl do Excelu a jsou vidět na obrázku č. 18.  

 

Obr. č.17: Zadaná  cílová  funkce v programu Matlab. 

 

 

Obr. č.18: Výsledné ideální délky  pro daný úhel natočení kola.  

 

Jak lze vidět na obrázku č.18 optimální délky členů mechanismu závisí přímo na daném 

úhlu natočení vnitřního kola a nelze tedy určit jednu délku, která by ideálně vyhovovala 

všem úhlům natočení kola. Je tedy otázkou, jak určit ideální délku obou členů mechanismu, 

aby byly ideální podmínky v celém rozsahu otáčení kola. Hodnoty získané v programu 

Matlab jsem přenesl do Excelu, kde jsem vytvořil grafy závislostí délek členů mechanismu 

na úhlu natočení předního vnitřního kola, jak je možno vidět na obrázcích č. 19 a č. 20. Grafy 

jsem pro zjištění tendence změny délek proložil regresními přímkami. Lze tedy zjistit, že 

délka členu mechanismu l1 se se změnou úhlu mění pouze nepatrně, a to zmenšováním se o     

0,0657 mm/°. Jelikož je změna velice nepatrná a jde vidět, že hodnoty se pohybují okolo 

regresní přímky, tak jsem zvolil pro určení ideální hodnoty aritmetický průměr. Změna délky 

členu mechanismu l2 stoupá daleko prudčeji a to o 1,2863 mm/° a také na rozdíl od délky l1 

pořád stoupá. Je tedy otázkou, zda nebude vhodnější použít vážený průměr. Při jeho využití 

jsem přiznal větší prioritou rozměrům při menším úhlu natočení (0-20°), protože minimální 

poloměr zatáčky, který musí daná zatáčka splňovat, závisí na maximální povolené rychlosti, 
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a tak lze předpokládat, že při dodržení maximální povolené rychlosti dochází při vysokých 

rychlostech k menšímu úhlu natočení předních kol než například při jízdě na parkovišti. 

Porovnání aritmetického a váženého průměru bude uvedeno v další kapitole. [11] 

 

 

Obr. č.19: Graf závislosti délky  členu mechanismu na úhlu natočení kola  

 

 

Obr. č.20: Graf závislosti délky  členu mechanismu na úhlu natočení kola  

 

Při použití aritmetického průměru vyšla optimální délka členu mechanismu                            

l1 208,9538 mm. Pro jednodušší výrobu volím délku 210 mm. Při použití váženého průměru 

s váhou 4 pro úhly 5°, 10°, 15° a 20°, kde zbylé úhly měly váhu 1, vyšla hodnota         

208,7269 mm. Také volím pro jednodušší výrobu délku 210 mm. Jako optimální délka členu 

mechanismu l2 při použití aritmetického průměru vyšla hodnota 1021,1903 mm a pro 

jednodušší výrobu volím délku 1020 mm. Druhá hodnota délky pomocí váženého průměru, 

kdy jsem použil stejné váhy jako pro člen l2, vyšla 1015,2814 mm. Volím tedy pro 
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jednodušší výrobu délku 1015 mm. Pro lepší přehlednost uvádím dané hodnoty v tabulce č. 

2. Porovnání aritmetického a váženého průměru je uvedeno v další kapitole. 

 

Tabulka 2: Délky členů l1  a l2 pro jednotlivé průměry [mm]  

 l1 vypočtené  l1 zvolené l2 vypočtené l2 zvolené 

Aritmetický průměr 208,9538 210 1021,1903 1020 

Vážený průměr 208,726 210 1015,2814 1015 

  

2.3.3 Porovnání původních a optimalizovaných délek 

 

Původní hodnoty délek mechanismů naměřených na bugině dávají poměrně velkou 

chybu, kterou lze vidět na obrázku č. 21. Jedná se o tyto hodnoty: 

 

• průměrná chyba 22,3 %  

• průměrná chyba 11,2 % při úhlu natočení 0-20° 

• největší chyba 52,5 % při úhlu natočení 35° 

 

 Na obrázku č. 22 lze vidět řešení, kdy za proměnné parametry jsem dosadil aritmetický 

průměr vypočtených hodnot ideálních délek pro dané úhly natočení vnitřního kola.  Došlo 

k výraznému snížení chyby na hodnoty: 

 

• průměrná chyba 1,1 %  

• průměrná chyba 0,46 % při úhlu natočení 0-20° 

• největší chyba: 4,8 % při úhlu natočení 35° 

 

 Poslední variantou bylo dosazení proměnných parametrů z váženého průměru 

vypočtených hodnot ideálních délek pro dané úhly natočení vnitřního kola. Hodnoty lze 

vidět na obrázku č.23. Jak se dalo předpokládat, došlo ke zmenšení chyby v rozmezí 0-20°, 

ale také ke zvýšení průměrné a maximální chyby, a to na hodnoty: 

 

• průměrná chyba 1,3 %  

• průměrná chyba 0,25 % při úhlu natočení 0-20° 

•  největší chyba 5,95 % při úhlu natočení 35° 
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Zdůrazňuji, že se jedná pouze o teoretickou zjednodušenou optimalizaci, která 

zanedbává dříve uvedené určité vlivy. Obě dvě optimalizační řešení lze považovat za 

vyhovující a bylo by je možno použít v praxi pro zlepšení jízdních vlastností dané buginy. 

Zvolení přesného ideálního řešení je ovšem problémem hlubší studie, která nezanedbává 

mnou zanedbané určité vlivy a netýká se rozsahu této bakalářské práce.  

 

 

Obr. č.21: Chyba při počátečních hodnotách délek  

 

 

Obr. č.22: Vypočítaná chyba pro optimalizované délky  při použití aritmetického průměru  

 

 

Obr. č.23: Vypočítaná chyba pro optimalizované délky při použití váženého průměru  

 

Kromě největších a průměrných chyb nás může zajímat hodnota chyby v závislosti na 

úhlu natočení předního vnitřního kola. S původními délkami členů mechanismu je tato 

závislost uvedena v grafu na obrázku č. 24. Na grafu je vidět, že chyba roste s rostoucím 

úhlem natočení.  Pro optimalizované hodnoty délek členů mechanismu platí graf na obrázku 

č. 25. Z grafu je patrno, že nejprve dochází k postupnému pozvolnému zvětšování chyby, 

pak následuje postupné zmenšení až téměř k nulové chybě, načež dochází ke strmějšímu 
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růstu chyby. Použití váženého průměru zapříčinilo, že dochází k dřívějšímu poklesu chyby 

a je tedy prodloužená strmější část. Důvodem poklesu chyby je, že dochází mezi úhlem 15-

20° k protnutí regresní přímky oběma hodnotami délek členů mechanismu. Graf na obrázku        

č. 26 udává závislost natočení vnějšího a vnitřního kola pro optimalizované i původní řešení. 

Řešení prováděné v programu Excel najdeme na přiloženém CD, v souboru pojmenovaném 

„Lichoběžníkové řešení“.  

 

 

Obr. č.24: Graf závislosti chyby na úhlu natočení pro počát eční hodnoty návrhových 

proměnných  

 

 

Obr. č.25: Graf závislosti chyby na úhlu natočení pro optimalizované délky členů 

mechanismu  
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Obr. č.26: Graf závislosti natočení vnějšího a vnitřního kola.  
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3 Řízení pomocí klikového mechanismu excentrického 

 

Jako druhý typ mechanismu řízení jsem si vybral excentrický klikový mechanismus. 

Mechanismus v poloze pro přímou jízdu můžeme vidět na obrázku č. 27. Celé řízení je 

prováděno pomocí natáčení volantu, který posouvá pomocí šnekového převodu hřebenovou 

tyč řízení. Hřebenová tyč řízení dále pohybuje řídící tyčí, která pomocí pohybu řídící páky 

natáčí kolo. Znovu zanedbám příklon a záklon rejdové osy, protože se jedná o velice malé 

úhly, a mechanismus se považuje za šestičlenný excentrický rovinný mechanismus. 

Mechanismus je excentrický, protože ovládací člen a osa přední nápravy nejsou v jedné 

rovině, ale jsou od sebe vzdáleny o určitou vzdálenost, které se říká excentricita.  

 

 

Obr. č.27: Kinematické schéma mechanismu –  přímá jízda  

Popis řešeného mechanismu na obrázku č.11: 

 

Popis členů mechanismu: 

 

[0] rám 

[1] řídící páka levá 

[2] řídící tyč levá 

[3] hřebenová tyč řízení  

[4] řídící tyč pravá 

[5] řídící páka pravá 
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Popis vazeb: 

 

Kloubové vazby 

 

A řídící páka levá [1] – rám [0] 

B řídící páka levá [1] – řídící tyč levá [2] 

C řídící tyč levá [2] – hřebenová tyč řízení [3] 

D hřebenová tyč řízení [3] – řídící tyč pravá [4] 

E řídící tyč pravá [4] – řídicí páka pravá [5] 

F řídící páka pravá [5] – rám [0] 

 

Posuvná vazba  

 

G hřebenová tyč řízení [3] – rám [0] 

 

3.1 Určení polohy mechanismu 

 

Polohu mechanismu budu zkoumat při různých úhlech natočení předních kol. Natáčení 

kol probíhá otáčením volantu, kdy prostřednictvím šnekového převodu dochází ke změně 

polohy hřebenové tyče řízení o určitou vzdálenost, kterou označím Δx. Z konstrukčního 

hlediska vychází, že kladný posun na jedné straně mechanismu bude stejně velký jako 

záporný posun na druhé straně mechanismu.  Pro popis polohy zavádím délky členů 

mechanismu l1, l2, a l3, velikost excentricity e, dále zavádím úhly β, γ a φ, kde pro levou 

stranu budou mít index 1 a pro pravou stranu budou mít index 2. Poslední úhel α je při 

změnách polohy mechanismu pro obě strany stejný a neměnný a vychází z délek členů 

mechanismu. Úhel φ představuje velikost úhlu, o který se natočí přední kolo oproti poloze 

při přímé jízdě. Konstrukční parametr vozu je rozchod předních kol, který je označen L a 

nebude cílem optimalizace. Počáteční vzdálenost při přímé jízdě mezi vazbami A a C a také 

D a F označím x0, kde změna této vzdálenosti je Δx. Návrhovými proměnnými budou délky 

l1, l2, a l3 a velikost excentricity e. Důležitým předpokladem je, že kloubové vazby A a F leží 

na jedné přímce. Jako nezávislou souřadnici mechanismu zvolím úhel φ1. Pro zjednodušení 

výpočtu si mechanismus rozdělím na dva tříkloubové mechanismy, které budou spojené 

hřebenovou tyčí řízení.  
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Obr. č.28: Kinematické schéma mechanismu –  obecná poloha a čárkovaně přímá poloha  

 

Rozdělení na tříkloubové mechanismy:  

 

[A] mechanismus ABC 

[B] mechanismus DEF 

 

 

Obr. č.29: Kinematické schéma –  mechanismus levého kola  [A] 

 

Rovnice polohy pro mechanismus levého kola [A] 

 

𝑥0 + ∆𝑥 = 𝑙1 ∙ cos(180 − (𝛼 + 𝜑1)) + 𝑙2 ∙ cos 𝛾1 (15) 

𝑒 = 𝑙1 ∙ sin(180 − (𝛼 + 𝜑1)) − 𝑙2 ∙ sin 𝛾1 (16) 
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Obr. č.30: Kinematické schéma –  mechanismus pravého kola [B] 

 

Rovnice polohy pro mechanismus pravého kola [B] 

 

𝑥0 + ∆𝑥 = 𝑙1 ∙ cos(180 − (𝛼 + 𝜑2)) + 𝑙2 ∙ cos 𝛾2 (17) 

𝑒 = 𝑙1 ∙ sin(180 − (𝛼 + 𝜑2)) − 𝑙2 ∙ sin 𝛾2 (18) 

 

Jako nezávislou proměnnou si mohu zvolit jeden z úhlů 𝜑1 nebo 𝜑2. Poté je třeba určit 

směr otáčení kol a určit tak vnější a vnitřní kolo. Zavádím předpoklad, že zvolený nezávislý 

úhel bude kladný. V rovnici mechanismu vnitřního kola mám poté pouze jednu proměnnou 

a tu si také vyjádřím -  jedná se o proměnnou Δx. Základem pro vyjadřování proměnné budou 

zobecněné rovnice 15 a 16. Postupuji podle těchto úprav: 

 

Úprava pomocí goniometrických vzorců sin(𝑥 − 𝑦) = sin(𝑥) ∙ cos(𝑦) − cos(𝑥)  ∙  𝑠in (𝑦) a 

cos(𝑥 − 𝑦) = cos(𝑥) ∙ cos(𝑦) + sin (𝑥) ∙ sin (𝑦) 

 

𝑥 = −𝑙1 ∙ cos(𝛼 + 𝜑𝑖) + 𝑙2 ∙ cos 𝛾𝑖 (19) 

𝑒 = 𝑙1 ∙ sin(𝛼 + 𝜑𝑖) + 𝑙2 ∙ sin 𝛾𝑖 (20) 

 

Přehodím členy na druhou stranu rovnice, umocním, sečtu rovnice a upravím pomocí 

goniometrického vzorce sin2 𝑥 + cos2 𝑥 = 1 

 

(𝑥 + 𝑙1 ∙ cos(𝛼 + 𝜑𝑖))2 + (𝑒 − 𝑙1 ∙ sin(𝛼 + 𝜑𝑖))2 = 𝑙2
2 (21) 
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Roznásobím první závorku a dosadím za 𝑥 = 𝑥0 + ∆𝑥 

 

(𝑥0 + ∆𝑥 )2 + 2 ∙ (𝑥0 + ∆𝑥 ) ∙ 𝑙1 ∙ cos(𝛼 + 𝜑1) + (𝑙1 ∙ cos(𝛼 + 𝜑𝑖))2 

+(𝑒 − 𝑙1 ∙ sin(𝛼 + 𝜑𝑖))2 = 𝑙2
2 

 

(21.1) 

Roznásobím závorky se členy 𝑥0 + ∆𝑥 a upravím na tvar kvadratické rovnice        

s proměnnou ∆𝑥 

 

∆𝑥2 + ∆𝑥 ∙ (2 ∙ 𝑥0 + 2 ∙ 𝑙1 ∙ cos(𝛼 + 𝜑𝑖)) + 𝑥0
2 + 2 ∙ 𝑥0 ∙ 𝑙1 ∙ cos(𝛼 + 𝜑𝑖) 

+(𝑙1 ∙ cos(𝛼 + 𝜑𝑖))2 + (𝑒 − 𝑙1 ∙ sin(𝛼 + 𝜑𝑖))2 − 𝑙2
2 = 0 

(21.2) 

 

Při řešení kvadratické rovnice předpokládám, že úhel natočení vnitřního kola 𝜑𝑖 je 

kladný, a proto hledám pouze kladnou část řešení ∆𝑥 podle vzorce: 

  

∆𝑥 =  
−𝑏 + √𝑏2 − 4 ∙ 𝑎 ∙ 𝑐

2 ∙ 𝑎
 

 

(22) 

Vypočítanou hodnotu ∆𝑥 nyní vložím do rovnice pro mechanismus vnitřního kola a mou 

snahou bude vyjádřit si závislou proměnnou, kterou je druhý úhel natočení kola φi. 

Vycházím z rovnice 21, kterou dále upravuji podle těchto úprav:   

 

Roznásobím všechny závorky  

 

 

𝑥2 + 2 ∙ 𝑥 ∙ 𝑙1 ∙ cos(𝛼 + 𝜑𝑖) + (𝑙1 ∙ cos(𝛼 + 𝜑𝑖))2 + 𝑒2 

−2 ∙ 𝑒 ∙ 𝑙1 ∙ sin(𝛼 + 𝜑𝑖) + (𝑙1 ∙ sin(𝛼 + 𝜑𝑖))2 = 𝑙2
2 

(23) 

 

Vytknu 𝑙1
2 a použiji goniometrický vzorec sin2 𝑥 + cos2 𝑥 = 1 

 

𝑥2 + 2 ∙ 𝑥 ∙ 𝑙1 ∙ cos(𝛼 + 𝜑𝑖) + 𝑒2 − 2 ∙ 𝑒 ∙ 𝑙1 ∙ sin(𝛼 + 𝜑𝑖) + 𝑙1
2 = 𝑙2

2 

 

(23.1) 

Rovnici 23.1 by bylo již velice složité upravit na vztah, kde bych získal proměnnou 𝜑𝑖. 

Navíc rovnice vyhovují dvojnému řešení, jak je vidět na obrázku č. 31. Abych odstranil 

dvojné řešení a dokázal vypočítat proměnnou 𝜑𝑖 vytvořím si tedy nové rovnice pro výpočet 

této proměnné, a to pomocí kosinových vět. Je vhodné uvést, že na mechanismu vnitřního 

kola se vyskytuje pouze nezávislý úhel 𝜑𝑖, který si volím, proto nemůže docházet 
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ke dvojnému řešení. Nebudu proto používat kosinové věty pro vyjádření proměnné ∆𝑥, ale 

použiji rovnici 21.2, kterou vypočtu podle vzorce 22.  

  

 

Obr. č.31: Kinematické schéma –  dvojné řešení mechanismu vnějšího  kola [B] 

 

Pro použití kosinových vět je třeba si vyznačit v tříkloubovém mechanismu trojúhelník, 

Pro ukázku aplikace kosinových vět jsem zvolil mechanismus levého kola. Pro pravé kolo 

by byla aplikace identická, jen s obměnou názvů úhlů. Trojúhelník získám spojením bodů 

ABC. Budou mne zajímat všechny úhly v tomto trojúhelníku, přičemž některé použiji pouze 

pro kontrolu správnosti řešení. Dále si vyznačím pomocný trojúhelník za použití                   

rozměrů x0 a e.  Trojúhelníky v mechanismu levého kola i s vyznačenými úhly nalezneme 

na obrázku č. 32. 

 

 

 Obr. č.32: Použití kosinových vět u  mechanismu levého  kola [B]  

 

Jako první si vypočítám vodorovnou vzdálenost mezi body A a C při přímé jízdě, 

označenou 𝑥0. 

 

𝑥0 =
𝐿 − 𝑙3

2
 

(23) 
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 Dále vypočtu vodorovnou vzdálenost mezi body A a C v obecném místě při natočení 

kol. Zde využiji hodnotu ∆𝑥, kterou jsem si již předem vypočetl, podle změny nezávislého 

úhlu 𝜑𝑖. 

 

𝑥 = 𝑥0 − ∆𝑥 (24) 

 

Druhá možnost vypočtení úhlu ∆𝑥 je pomocí natočení volantu vynásobeného 

převodovým poměrem šnekového převodu. Jelikož mým zájmem je vypočítat chybu, která 

vzniká nesprávným natočením obou kol, tak tuhle možnost nevyužiji.  

 

Hodnoty získané z červeného trojúhelníku na obr. č. 32: 

 

Délka úsečky AC 

 

𝐴𝐶 = √𝑥2 + 𝑒2 (25) 

 

Velikost úhlu mezi přední nápravou a úsečkou AC 

 

𝛿𝑖 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑒

𝑥
 (26) 

 

Aplikace kosinových vět v trojúhelníku ABC 

 

𝑙1
2 = 𝑙2

2  + 𝐴𝐶2 − 2 ∙ 𝑙2  ∙ 𝐴𝐶 ∙ cos ∢𝐴𝐶𝐵 (27) 

 Upravím na tvar: 

∢𝐴𝐶𝐵 = arccos
𝑙2

2  + 𝐴𝐶2 − 𝑙1
2 

2 ∙ 𝑙2  ∙ 𝐴𝐶 
 

 

(27.1) 

  

𝑙2
2 = 𝑙1

2  + 𝐴𝐶2 − 2 ∙ 𝑙1  ∙ 𝐴𝐶 ∙ cos ∢𝐵𝐴𝐶 (28) 

 Upravím na tvar: 

∢𝐵𝐴𝐶 = arccos
𝑙1

2  + 𝐴𝐶2 − 𝑙2
2 

2 ∙ 𝑙1  ∙ 𝐴𝐶 
 

 

(28.1) 
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𝐴𝐶2 = 𝑙1
2  + 𝑙2

2 − 2 ∙ 𝑙1  ∙ 𝑙2  ∙ cos ∢𝐴𝐵𝐶 (29) 

 Upravím na tvar: 

∢𝐴𝐵𝐶 = arccos
𝑙1

2  + 𝑙2
2 − 𝐴𝐶2

2 ∙ 𝑙1  ∙ 𝑙2 
 

 

(29.1) 

 

Jelikož už mám vypočítaný úhel ∢𝐵𝐴𝐶 můžu nyní vypočítat neměnný úhel 𝛼, kdy        

úhel 𝛿𝑖 a úhel ∢𝐵𝐴𝐶 zadávám z polohy pro přímou jízdu. Výsledný vztah: 

 

𝛼 = 180° − ∢𝐵𝐴𝐶 − 𝛿𝑖 (30) 

 

Teď mám vše potřebné pro výpočet hledaného úhlu 𝜑𝑖 

 

𝜑𝑖 = ∢𝐵𝐴𝐶 + 𝛿𝑖 + 𝛼 − 180° (31) 

 

Kontrolní výpočty 

 

180° = ∢𝐴𝐵𝐶 + ∢𝐵𝐴𝐶 + ∢𝐴𝐶𝐵 (32) 

 

𝛾𝑖 = ∢𝐴𝐶𝐵 − 𝛿𝑖  (33) 

 

Poslední kontrolní výpočet bude, že vypočtené úhel 𝛾𝑖, 𝜑𝑖 a 𝛼 dosadím do rovnic             

19 a 20 a zkontroluji, zda rovnice platí. 

 

3.2 Použití Ackermannovy geometrie 

 

Použití Ackermannovy geometrie na tento případ je shodné s tím, co už bylo uvedeno 

v kapitole 2.2. Proto to již nebudu znovu rozebírat a pro vzdálenost průsečíků prodloužených 

os předních kol s prodlouženou osou zadních kol použiji vztahy 11.1 a 12.1.  
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3.3 Optimalizace délek mechanismu 

 

Jak již bylo dříve uvedeno, základním cílem optimalizace je najít minimum nebo naopak 

maximum „cílové funkce“ za pomocí variací návrhových proměnných. V tomto případě 

budu mít 4 návrhové proměnné, a to délky l1, l2, l3 a e. Snaha zůstává stejná – pro zajištění 

vhodného průjezdu zatáčkou nalezení nejmenší hodnoty cílové funkce, která je dána chybou. 

Omezující podmínky v tomto případě budou, aby jednotlivé délky členů mechanismu nebyly 

příliš malé nebo naopak příliš velké. Poslední omezující podmínka vyplývá z požadavku, 

aby natočení kol bylo realizovatelné – délka členu l3 musí být minimálně 2,5x větší než 

změna délky ∆𝑥 při maximálním natočení kol. Jako počáteční délky členů mechanismu jsem 

použil hodnoty zjištěné na internetu v rámci projektu matematického modelu k návrhu řízení 

s hřebenovou převodovkou řízení. Délky jsem uvedené v tabulce č. 3. [9] 

 

Tabulka 3: Délky členů druhého mechanismu  [mm]
[9] 

l1 l2 l3 e H L 

75 343 400 96 1524 1137 

 

Výpočet chyby jako cílovou funkci provedu stejně jako při optimalizaci prvního 

mechanismu, proto použiji již popsanou rovnici 13. Jak už jsem zjistil dříve, chyba závisí na 

úhlu natočení kol, kde jsem zvolil rozsah natočení vnitřního kola v rozmezí 0-35°, který jsem 

rozdělil pro výpočet po 1°, následně jsem za důležité druhy chyb určil průměrnou chybu 

v celém rozmezí natočení vnitřního kola, průměrnou chybu v rozmezí natočení vnitřního 

kola 0-20° a maximální velikost chyby, kterou hledám v celém rozsahu natočení kol.  

 

Optimalizačních metod existuje velké množství druhů a jsou popsány v mnoha 

publikacích. V této kapitole jsem se rozhodl použít dvě, jednu jednoduchou, kde zjistím 

citlivosti jednotlivých parametrů, vyberu si parametr s největší citlivostí a ten změním. Poté 

tento proces budu opakovat do doby, než najdu optimalizované rozměry. Druhou metodu 

optimalizace jsem zvolil ze skupiny gradientních metod, které k nalezení optimalizovaných 

rozměrů používají gradienty. Nevýhodou těchto metod je, že nalézají optimalizované řešení, 

ke kterému vede snižování nebo naopak růst funkce podle použití a již neumožnují najít další 

potenciálně lepší řešení, které se nalézá za dalším vrcholem. Proto existují další metody jako 

například genetické algoritmy nebo neuronové sítě.  
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Cílová funkce pro obě dvě optimalizační metody má tvar 

 

𝐶ℎ = ∑ (
∆𝑅

𝑅𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í
 ) ∙

1

𝑖

𝑖

𝜑1=1°

 

(34) 

 

kde 𝐶ℎ = 𝑓1(𝜑1, 𝜑2) = 𝑓2(𝑙1, 𝑙2, 𝑙3, 𝑒), kde i nám značí maximální úhel natočení vnitřního 

kola, a dosazuji za něj podle hledaného druhu chyby. Pokud hledám největší chybu, 

nehledám sumu, ale maximum cílové funkce při libovolném natočení vnitřního kola.  

 

3.3.1 Hledání optimalizovaných délek metodou krok za krokem 

 

Jako první optimalizační metodu jsem si zvolil metodu, která využívá citlivosti. Citlivost 

udává, jak daná cílová funkce reaguje na malou změnu délky vybraného členu mechanismu. 

Vypočítá se jako parciální derivace funkce, v tomto případě ji nahradím numerickou 

derivací, která se vypočte jako poměr mezi změnou cílové funkce a malou změnou délky 

vybraného mechanismu.  Jako malou změnu parametru členu jsem zvolil krok o změně délky 

1 mm. Princip použité optimalizační metody spočítá v tom, že si spočítám citlivosti pro 

všechny členy mechanismu a ten s největší citlivostí změním právě o velikost jednoho kroku. 

Spočítáme opět citlivosti a proces opakuji až dojdu do bodu, kde kladná nebo záporná změna 

jakéhokoliv návrhového parametru vede ke zvětšení cílové funkce. Nacházím se tedy 

v blízkosti minima funkce, abych se k minimu přiblížil ještě blíže, budu zmenšovat velikost 

kroku a znovu počítat citlivosti a měnit parametry. S ohledem na výrobní a montážní 

možnosti jsem zvolil nejmenší možný krok 0,1 mm. Nastává otázka, co je pro mne 

nejdůležitější, jestli průměrná chyba v celém rozsahu natočení kol, průměrná chyba 

v rozmezí natočení kol 0-20° nebo maximální chyba. Rozhodl jsem se vyzkoušet postupně 

optimalizaci na všechny tyto druhy chyb a potom pro ukázku uvést jednotlivá řešení. Určení 

nejvhodnějšího řešení ovšem již není náplní této práce.   
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Ukázka postupu optimalizace na zadaném příkladu. 

Výchozí hodnoty délek členů mechanismu generovaly tyto chyby: 

 

 

Obr. č.33: Chyba při počátečních hodnotách návrhových proměnných  

 

Jako první jsem si určil citlivost jednotlivých členů mechanismu na změnu jejich délek, 

při velikosti kroku 1 mm. Poté jsem vybral člen s největší citlivostí a ten jsem změnil právě 

o velikost jednoho kroku. Poté jsem znovu zjišťoval citlivosti a proces opakoval. Pro ukázku 

uvádím na obrázcích č. 34 a 35 první dvě zjištěné citlivosti jednotlivých členů mechanismu 

vztažené k průměrné chybě. Proces jsem dále opakoval, dokud jsem nenalezl optimalizované 

hodnoty, při velikosti kroku 0,1 mm, které jsou uvedeny na obrázku č. 36. Poté jsem provedl 

novou optimalizaci, ve které jsem se zaměřil na průměrnou chybu v rozmezí natočení           

kol 0-20°. Optimalizované hodnoty délek mechanismu jsou uvedeny na obrázku č. 37 a 

optimalizované hodnoty pro největší chybu jsou na obrázku č. 38.  

 

 

 

Obr. č.34: Citlivosti jednotlivých návrhových proměnných  v první kroku  
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Po vypočtení všech citlivostí lze vidět, že největší citlivost je u členu l2, který jsem 

změnil o velikost kroku na hodnotu 342 mm.  Znovu jsem provedl výpočet citlivostí.  

 

 

 

Obr. č.35: Citlivosti jednotlivých návrhových proměnných  v druhém  kroku 

Po znovu vypočtení citlivostí mi vyšla největší citlivost na členu l2, provedl jsem tedy 

jeho zmenšení a proces jsem opakoval, dokud jsem nenalezl optimalizované parametry. 

 

 

Obr. č.36: Výsledné návrhové proměnné  při optimalizaci na průměrnou chybu  

 

Obr. č.37: Výsledné návrhové proměnné  při optimalizaci na průměrnou chybu v  rozmezí  

natočení kol 0-20°  
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Obr. č.38: Výsledné návrhové proměnné  při optimalizaci na největší chybu  

 

Jak lze vidět, jednotlivá řešení optimalizovaných návrhových proměnných se liší podle 

vybraného druhu chyby, na kterou byla prováděna optimalizace, kde největší zlepšení proti 

počátečním hodnotám vykazují právě v oblasti optimalizované chyby. Jediná optimalizace 

na průměrnou chybu v rozmezí natočení kol 0-20° vykazuje zhoršení největší, za cenu velice 

malé průměrné chyby v rozmezí natočení kol 0-20°. Ideální řešení by se skládalo nejspíše z 

kombinace těchto řešení. Pro ukázku jsem vytvořil graf, který ukazuje jednotlivé chyby 

v závislosti na úhlu natočení vnitřního kola – lze ho vidět na obrázku č. 39.  

 

 

Obr. č.39: Graf závislosti chyby na úhlu natočení vnitřního kola  
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3.3.2 Hledání optimalizovaných délek metodou největšího spádu 

 

Metoda největšího spádu využívá principu záporného gradientu, který určuje směr spádu 

funkce z počátečního bodu označeného p0 (výchozí délka členů mechanismu) k minimu 

funkce.  Gradient vytváří ze skalární funkce vektorové pole, které poskytuje informaci o 

směru a velikosti největšího růstu dané funkce. Růst funkce je vždy kolmý ke křivce, která 

spojuje body se stejnou hodnotou funkce. Gradient se spočítá jako parciální derivace cílové 

funkce. Derivovat funkci analyticky by bylo obtížné, proto jsem zvolil numerickou derivaci, 

kterou jsem již dříve označil jako citlivost. Vypočte se podle vztahu 35. Jednotkový vektor 

spádu funkce lze poté vypočítat jako citlivost děleno odmocnina ze sumy všech citlivostí na 

druhou. Daný vztah je zapsán ve vektorovém tvaru jako vztah 36. Poté jednotkový vektor 

spádu je vynásoben velikostí zvoleného kroku. Pokud se dojde k hodnotě, kde vektor spádu 

funkce bude vykazovat zvětšení cílové funkce, značí, že je překročeno minimum funkce. 

Lze proto zmenšit krok a k minimu se přiblížit z druhé strany. Vzhledem k výrobním a 

montážním možnostem bych nevolil menší krok než 0,1 mm. [1] 

 

Numerická derivace: 

𝐶𝑖 =
∆𝐶ℎ

∆𝑝𝑖
= lim

∆𝑝𝑖→0

𝐶ℎ(𝑝0 + ∆𝑝𝑖) − 𝐶ℎ(𝑝0)

∆𝑝𝑖
 

(35) 

kde ∆𝐶ℎ je změna hodnoty cílové funkce a ∆𝑝𝑗 je změna určitého parametru.  

 

Jednotkový vektor spádu funkce: 

𝒔𝟎 = −
𝛁𝑭(𝒑𝟎)

{[𝛁𝑭(𝒑𝟎)]𝑇 ∙ [𝛁𝑭(𝒑𝟎)]}
 

(36) 

kde 𝛁𝑭(𝒑𝟎) je gradient cílové funkce (vektor citlivostí) a [𝛁𝑭(𝒑𝟎)]𝑇 je transponovaný 

gradient.  

 

Nyní na funkci o dvou proměnných ukážu odvození vzorce pro vektor spádu funkce. 

Vykreslím graf v trojrozměrném prostoru, kde na osy x a y vynáším návrhové proměnné 𝑝1 

a 𝑝2 a třetí souřadnice představuje průběh cílové funkce. Dále si v grafu vyznačím křivky 

spojující stejné hodnoty cílové funkce. Následně si vynesu do grafu vektor spádu funkce 

s počátečním bodem [0,0], označím ho jako jeden krok 𝑘 a ten poté rozdělím na změny 

parametru ∆𝑝1 a ∆𝑝2 a úhel mezi 𝑘 a ∆𝑝1 označím 𝛼. Takovýto graf lze vidět na            

obrázku č. 40.  
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Obr. č.39: Graf trojrozměrného prostoru s  vyznačeným vektorem spádu funkce  

 

Změnu chyby poté vypočítám ze vztahu 

 

∆𝐶ℎ = 𝐶1 ∙ ∆𝑝1 + 𝐶2 ∙ ∆𝑝2 (37) 

 

Výpočet skolnu stoupání (klesání), kde ∆𝑝1 = 𝑘 ∙ cos 𝛼 a ∆𝑝2 = 𝑘 ∙ sin 𝛼 

 

𝑠𝑘𝑙𝑜𝑛 =
∆𝐶ℎ

𝑘
=

𝐶1 ∙ 𝑘 ∙ cos 𝛼 + 𝐶2 ∙ 𝑘 ∙ sin 𝛼

𝑘
= 𝐶1 ∙ cos 𝛼 + 𝐶2 ∙ sin 𝛼 

(38) 

 

kde největší sklon vyjádřím jako derivaci podle úhlu alfa a upravím na tvar 

 

tan 𝛼 =
𝐶2

𝐶1
 

(39) 

 

Upravím vztahy ∆𝑝1 = 𝑘 ∙ cos 𝛼 a ∆𝑝2 = 𝑘 ∙ sin 𝛼 pomocí goniometrických vzorců   

sin 𝛼 =
tan 𝛼

√1+tan2 𝛼
 𝑎 cos 𝛼 =

1

√1+tan2 𝛼
 a 

Po dalších úpravách dostanu vztahy:  

 

∆𝑝1 = 𝑘 ∙ cos 𝛼 = 𝑘 ∙
𝐶1

√𝐶1
2 + 𝐶2

2
 

(40) 
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∆𝑝2 = 𝑘 ∙ sin 𝛼 = 𝑘 ∙
𝐶2

√𝐶1
2 + 𝐶2

2
 

(41) 

  

Zobecním-li vztahy 40 a 41 dostanu vztah 36, který ovšem není zapsaný vektorově. Vztah 

má potom tvar: 

 

∆𝑝𝑖 = 𝑘 ∙
𝐶𝑖

√∑ 𝐶𝑖
2𝑛

𝑖=1

 
(42) 

 

jde n je počet návrhových proměnných.  

 

Následně jsem zvolenou optimalizaci provedl v programu Excel. Výsledky této 

optimalizace uvádím v další kapitole. 

  

3.3.3 Porovnání optimalizačních metod 

 

Na závěr bych ještě rád porovnal výsledky obou optimalizačních metod, které jsou 

uvedeny v tabulce č.4. Jak lze v tabulce vidět, metoda spádu dosahuje lepších hodnot 

v případě obou průměrných chyb. Metoda kroku naopak vykazuje lepší hodnotu při největší 

chybě. Oběma metodami se podařilo dostatečně zlepšit výsledek, a proto si myslím, že obě 

dvě metody jsou vhodné k použití i pro jiné mechanismy. Excel ve kterém jsem prováděl 

řešení najdeme na přiloženém CD, v souboru pojmenovaném „Klikový mechanismus“. 

 

Tabulka 4: Porovnání výsledných délek mechanismu po použití obou metod  [mm]
[9] 

 
Průměrná chyba Průměrná chyba 0-20° Největší chyba 

Krok Spád Krok Spád Krok Spád 

l1 75 74,1 76,1 73,1 76 74,7 

l2 338,1 339,6 335 377,9 339 340,5 

l3 400 398,3 399 397,6 400 398,8 

e 96 96,8 96 97,2 96,1 96,6 

Výsledná 

chyba po 

optimalizaci 

1,209 % 1,207 % 0,2738 % 0,2735 % 2,155 % 2,176 % 
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4 Závěr 

 

Předmětem bakalářské práce bylo provést analýzu mechanismu řízení osobního vozidla, 

který se nachází na přední nápravě. V úvodu práce jsem krátce popsal vývoj přední nápravy 

z hlediska řízení automobilu a základní teorii mechanismů. První kapitolu jsem věnoval 

popisu řízení a jeho geometrickým parametrům.  

 

Druhou kapitolu jsem věnoval lichoběžníkovému řízení přední nápravy, kde jsem se v 

úvodu kapitoly věnoval popisu mechanismu řízení. Následovalo určení polohy mechanismu, 

kde jsem narazil na problém dvojného řešení, který jsem vyřešil použitím kosinových vět. 

Po určení polohy mechanismu jsem aplikoval Ackermannovu geometrii, která říká, že pokud 

chceme docílit hladkého průjezdu zatáčkou, musí se prodloužené osy předních kol setkat 

v jednom průsečíku na prodloužené ose zadní nápravy.  

 

Následovala optimalizace, kde jsem si jako cílovou funkci zvolil rozdíl délek průsečíku 

prodloužených os za pomocí variace návrhových proměnných (délek jednotlivých členů 

mechanismu) v rozsahu omezeném okrajovými podmínkami. Jako optimalizační metodu 

jsem zvolil funkci fminsearch v programu Matlab, která mi nalezla ideální velikost 

návrhových proměnných, aby cílová funkce vyšla nulová. Zjistil jsem, že tyto délky jsou 

rozdílné podle úhlu natočení vnitřního kola. Použil jsem tedy aritmetický a vážený průměr 

k výpočtu velikosti návrhových proměnných.  

 

Z rozdílu délek průsečíku a jejich střední hodnoty jsem definoval chybu při daném úhlu 

natočení. Jako výsledky optimalizace jsem se rozhodl pro tři veličiny: průměrnou chybu 

v celém rozsahu natočení vnitřního kola, průměrnou chybu v rozsahu 0-20° natočení kola a 

maximální chybu. Na závěr této kapitoly jsem jednotlivé výsledky porovnal. Došlo 

k výraznému zlepšení proti původním hodnotám chyby, které jsem získal za použití 

naměřených délek členů mechanismu na školní bugině.   

 

Třetí kapitolu jsem věnoval klikovému excentrickému mechanismu řízení, kde jsem 

postupoval stejně jako v druhé kapitole až do kroku optimalizace. Za výsledek cílové funkce 

jsem již přímo zvolil hodnoty průměrných chyb nebo maximální chyby. Také jsem zde 

použil jiné optimalizační metody. První metoda byla metoda krok za krokem, kde jsem si 

spočítal citlivosti mechanismu na změnu jednotlivých délek členů mechanismu a vždy jsem 
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změnil délku člena mechanismu s největší citlivostí, takto jsem postupoval do nalezení 

minima cílové funkce. Jako druhou optimalizační metodu jsem zvolil metodu největšího 

spádu, která se od první metody liší v tom, že v jednom kroku se upravují všechny délky 

členů mechanismu podle záporné hodnoty gradientu (vektor největšího stoupání funkce). Na 

samotném konci kapitoly jsem porovnal výsledky obou použitých optimalizačních hodnot.  
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