
 

VŠB - Technická univerzita Ostrava 

Univerzitní studijní programy 

 

 

 

 

SIMULACE JÍZDNÍCH MANÉVRŮ VOZIDEL S 
ŘÍZENÍM TYPU ALL WHEEL STEERING 

 
DRIVING MANEUVER SIMULATION FOR 

VEHICLES OF THE ALL-WHEEL-STEERING 
TYPE 

 

 

 

 

Student:      Michal Sýnek 

Vedoucí bakalářské práce:  prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. 

 

 

Ostrava 2012 



Simulace jízdních manévrů vozidel s řízením typu All Wheel Steering  

 

 

 

 

  



Simulace jízdních manévrů vozidel s řízením typu All Wheel Steering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení studenta  

 

Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracoval samostatně 

pod vedením vedoucího bakalářské práce a uvedl jsem všechny použité podklady 

a literaturu.  

 
 

V Ostravě dne 21. 5. 2012  ...................................................  
 podpis studenta 

  



Simulace jízdních manévrů vozidel s řízením typu All Wheel Steering  

 

 

Prohlašuji, že 

• jsem byl seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských 

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 –

 školní dílo.  

• beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

(dále jen „VŠB-TUO“) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci 

užít (§ 35 odst. 3).  

• souhlasím s tím, že bakalářská práce bude v elektronické podobě uložena v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO k nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské 

práce. Souhlasím s tím, že údaje o kvalifikační práci budou zveřejněny v informačním 

systému VŠB-TUO.  

• bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

• bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě 

ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO 

na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

• beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její 

obhajoby. 

 
 

V Ostravě dne 21. 5. 2012 
 
 
  ...................................................  

 podpis 
 

 

Michal Sýnek 

Hlavní 1249, 765 02 Otrokovice 

  



Simulace jízdních manévrů vozidel s řízením typu All Wheel Steering  

 

 

ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

SÝNEK, M. Simulace jízdních manévrů vozidel s řízením typu All Wheel Steering : 
bakalářská práce. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Univerzitní studijní 
programy, 2012, 50 s. Vedoucí práce: Tůma, J. 

V práci je přiblížena problematika směrové dynamiky pohybu motorových vozidel, 

např. Ackermannova geometrická podmínka řízení. Je odvozen prostorový matematický 

model směrové dynamiky automobilu, na jehož základě je vytvořen simulační model 

v programu Matlab-Simulink. Na simulačním modelu jsou simulovány jízdní manévry 

(jízda v kruhu, přejezd z pruhu do pruhu) a jeho výstupem je odezva směrové dynamiky 

automobilu. Model je použit pro simulační studii, která sleduje vliv převodového poměru 

mezi natočením kol přední a zadní nápravy v závislosti na rychlosti vozidla, kritériem 

posuzování převodového poměru je velikost směrové úchylky vektoru rychlosti pohybu 

vozidla od osy vozidla. Dále je objasněn princip a použití moderních systémů řízení směru 

pohybu automobilů, jako jsou AWS, Steer By Wire nebo dynamické aktivní řízení. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

SÝNEK, M. Driving maneuver simulation for vehicles of the All Wheel Steering type : 
Bachelor thesis. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, Study programs of the 
university, 2012, 50 p. Thesis head: Tůma, J. 

Directional dynamics of motor vehicles is analyzed and solved usually taking into account 

Ackermann steering geometry conditions. The submitted thesis extends analysis 

by mathematical modeling of vehicle behavior at the steady state speed during various 

driving maneuvers. To study a directional response of a car the mathematical model was 

created. It is assumed that the car is a rigid body moving on four wheels. The model is 

spatial. The corresponding equation of motion is solved using Matlab-Simulink. Driving 

maneuvers such as driving in a circle and crossing from lane to lane are simulated 

with the use of the mentioned model. The model is employed for a simulation study 

of directional stability of the car which is equipped by a system allowing turning the rear 

axle as well which is called All Wheel Steering system. A dependence of the directional 

deviation angle between the velocity vector and the car longitudinal axis on a transmission 

ratio between the turning of the wheels at the front and rear axles at a steady-state vehicle 

speed is analyzed. The thesis reviews various solutions of a car directional control like All 

Wheel Steering, Steer By Wire or Dynamic Active Steering as well.  
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Použitá označení a indexy 

Označení 

a  zrychlení těžiště       [ms-2] 

b0  rozchod kol        [m] 

b1  vzdálenost těžiště odpružených hmot od přední nápravy  [m] 

b2  vzdálenost těžiště odpružených hmot od zadní nápravy  [m] 

Ci  směrová tuhost pneumatiky i-tého kola    [Nrad-1] 

dk  průměr kola na vnějším okraji ráfku     [m] 

cP  tuhost pérování jednoho kola přední nápravy   [Nm-1] 

cZ  tuhost pérování jednoho kola zadní nápravy    [Nm-1] 

F  boční vodící síla       [N] 

Fi  boční vodící síla i-tého kola      [N] 

G  svislé zatížení kola       [N] 

GP  svislé statické zatížení jednoho kola přední nápravy   [N] 

GZ  svislé statické zatížení jednoho kola zadní nápravy   [N] 

Gi  svislé dynamické zatížení i-tého kola    [N] 

g  gravitační zrychlení       [ms-2] 

hT  výška těžiště odpružených hmot nad osou klopení   [m] 

J  moment setrvačnosti vozidla kolem svislé osy   [kgm2] 

kp  převodový poměr mezi natočením kol přední a zadní nápravy [-] 

l  rozvor náprav        [m] 

lA  délka automobilu       [m] 

l1  vzdálenost těžiště vozidla od přední nápravy   [m] 

l2  vzdálenost těžiště vozidla od zadní nápravy    [m] 

ls  vzdálenost kola od osy vozidla (polovina rozchodu)  [m] 

M  klopný moment       [Nm] 

m  hmotnost vozidla       [kg] 

m‘  hmotnost karoserie (odpružených hmot)    [kg] 

r  poloměr kruhové dráhy těžiště vozidla    [m] 

ri  vzdálenost středu i-tého kola od těžiště vozidla   [m] 

rP  rozchod přední nápravy      [m] 

rZ  rozchod zadní nápravy      [m] 

šA  šířka automobilu       [m] 
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t  čas         [s] 

v  rychlost těžiště vozidla      [ms-1] 

vi  rychlost i-tého kola       [ms-1] 

x  souřadnice polohy těžiště vozidla     [m] 

y  souřadnice polohy těžiště vozidla     [m] 

α  úhel směrové úchylky vektoru rychlosti pohybu těžiště od osy   

  vozidla         [rad] 

αi  úhel směrové úchylky vektoru rychlosti pohybu i-tého kola od osy  

  vozidla         [rad] 

∆αi  úhel směrové úchylky vektoru rychlosti pohybu i-tého kola od   

  roviny kolmé na osu tohoto kola     [rad] 

βP  úhel natočení kol přední nápravy od osy vozidla   [rad] 

∆P  odchylka úhlu natočení kol přední nápravy    [rad] 

βZ  úhel natočení kol zadní nápravy od osy vozidla   [rad] 

∆Z  odchylka úhlu natočení kol zadní nápravy    [rad] 

βi  úhel natočení i-tého kola od osy vozidla    [rad] 

γi  úhel směru polohového vektoru ke středu vozidla v souřadné   

  soustavě pevně spojené s vozidlem     [rad] 

ε  úhel stočení osy vozidla ve vnější soustavě    [rad] 

φ  úhel klopení karoserie vozidla     [rad] 

ω  úhlová rychlost stáčení vozidla     [rads-1] 

 

Indexy 

i  příslušnost k i-tému kolu - při jízdě v oblouku:  

- i=1 přední vnitřní kolo 

- i=2 přední vnější kolo 

- i=3 zadní vnitřní kolo 

- i=4 zadní vnější kolo 

n  normálová složka příslušného vektoru vzhledem k dráze pohybu těžiště 

  vozidla 

t  tečná složka příslušného vektoru vzhledem k dráze pohybu těžiště 

x  složka příslušného vektoru ve směru osy x vnější pevné souřadné soustavy

  x, y 
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y  složka příslušného vektoru ve směru osy y souřadné soustavy x, y 

u  složka příslušného vektoru ve směru podélné osy vozidla v souřadné  

  soustavě u, v svázané s vozidlem 

v  složka příslušného vektoru ve směru příčném k ose vozidla 

P  příslušnost ke kolům přední nápravy 

Z  příslušnost ke kolům zadní nápravy 
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Úvod 

Hlavní náplní práce bude simulace jízdních manévrů vozidel. První část práce bude 

věnována seznámení se s problematikou směrové dynamiky vozidel. Jednoduchou 

geometrickou podmínku společného pólu otáčení automobilu popisuje Ackermannova 

podmínka řízení, která je objasněna. Zabývám se sbíhavostí, resp. rozbíhavostí a důvody 

jejich použití při konstrukci automobilů. Síly, které jsou přenášeny na vozovku, odpovídají 

pokynům řidiče. Systém řízení je důležitá součást automobilu a jeho základní komponenty 

jsou přiblíženy. Konstrukce dnešních automobilů je založena na simulaci a použití 

počítačových simulačních modelů. Simulace jednotlivých komponent je finančně i časově 

méně náročná, než jejich výroba a testování v reálném prostředí. Matematickým 

modelováním se zabývá spousty autorů a hodně odborných článků je uveřejněno v SAE 

(Society of Automotive Engineers). Modely těchto autorů slouží k různým odhadům, 

většinou jsou určeny pro nákladní vozy. V práci bude sestaven model osobního vozidla pro 

libovolný jízdní manévr. Na základě těchto předpokladů bude odvozen model automobilu 

k simulaci jízdních manévrů automobilů s typem řízení AWS (All Wheel Steering), někdy 

označováno 4WS. Při tomto konstrukčním uspořádáním automobilu jsou natáčeny obě 

jeho nápravy v závislosti na rychlosti. Systém funguje ve dvou základních režimech, 

souhlasné natáčení obou náprav - pro vysoké rychlosti, vede ke zvýšení stability 

při jízdních manévrech typu přejezd z jednoho pruhu do jiného pruhu a nesouhlasné 

natáčení obou náprav (protichůdné) - pro malé rychlosti, pro zajištění lepší 

manévrovatelnosti vozidla. Systém prošel vývojem od čistě mechanického 

až po elektromechanický. V minulosti se vývoji tohoto systému věnovaly japonské 

automobilky, odsud pochází mechanické, resp. elektrohydraulické systémy. Kvůli 

komplikacím, poruchovosti a celkové finanční náročnosti tohoto typu řízení směru pohybu 

automobilu bylo od systému upouštěno. 

V dnešní době systém AWS využívá moderního systému řízení Steer By Wire, 

ve kterém vidím budoucnost vývoje osobních automobilů. 

Systém AWS není jediným prvkem, kterým lze aktivně ovlivnit jízdní dynamiku 

automobilu. Mezi další systémy patří například aktivní dynamické řízení nebo systém 

jízdní stability, většinou označován jako ESP. Ten umožňuje jednotlivě přibrzdit každé 

kolo automobilu tak, aby byla zajištěna stabilita vozu a korigován jeho směr. Funkce 

a princip aktivního dynamického řízení bude v práci vysvětlen. 
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1 Směrová dynamika vozidla 

1.1 Ackermannova kružnice řízení 

Při jízdě vozidla zatáčkou se vnitřní i vnější kolo odvalují po jiné trajektorii s jiným 

poloměrem zatáčení, proto musí být každé kolo natočeno o rozdílný úhel – zajištění 

rozbíhavosti. Pokud by byla kola natočena pod stejným úhlem, docházelo by ke smýkání 

pneumatik po vozovce, jejich nadměrnému opotřebení, zhoršení ovládání a stability 

vozidla. Mechanismus řízení musí splňovat geometrické podmínky, vnější kolo musí být 

natočeno více než kolo vnitřní, aby se kola po vozovce odvalovala a nesmýkala se. 

Požaduje se také samovolné vrácení kol do přímého směru, při ukončení manévru zatáčení.  

Ackermannova podmínka platí tehdy, leží-li střed otáčení vozidla na prodloužené ose 

zadní nápravy a na této ose leží i průsečík os čepů kol. Platí pouze pro pomalý pohyb 

automobilu. Pro skutečnou jízdu se uplatňuje setrvačnost. 

 

Obr. 1 Vliv směrových úchylek na polohu středu otáčení [Staženo a upraveno - 

SAJDL, 2011A] 

Na obr. 1 vidíme, že ve skutečnosti vznikají směrové úchylky na každém kole, tyto 

síly jsou způsobeny odstředivou silou a poddajností pneumatik. Skutečný střed otáčení Os 

se posouvá dopředu před teoretický střed otáčení Ot. Nemůžeme hovořit o splnění 

Ackermannovy podmínky. Ke splnění musíme do systému řízení zavézt tzv. lichoběžník 

řízení (viz obr. 2) - viz 1.3 Systémy řízení.  
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Obr. 2 Ackermannova podmínka - lichoběžník řízení [Staženo a upraven - SAJDL, 2011A] 

Matematicky lze z obr. 2 podmínku vyjádřit následovně: 

l

b

tgtg
0

12

11
=−

ββ
, (1) 

kde je 

β1- úhel natočení vnitřního předního kola od osy vozidla [°], 

β2- úhel natočení vnějšího předního kola od osy vozidla [°], 

b0 - rozchod kol [m], 

l - rozvor náprav [m]. 

 
[SAJDL, 2011A], [ŠAMAJ, 2008] 

 

1.2 Sbíhavost kol 

Sbíhavost je důležitý prvek geometrie nápravy a je podstatná pro chování vozu. 

Sbíhavostí rozumíme sbližování protilehlých kol vozidla na nápravě (viz obr. 3), 

při pohledu na automobil shora. Je to tedy rozdíl vzdáleností vnitřních okrajů ráfků 

protilehlých kol na nápravě - vyjádření v [mm]. Lze ji také vyjádřit jako průmět úhlu mezi 

podélnou osou vozidla a střední rovinou kola do vozovky - udává se v úhlové míře.  
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Pro přepočet můžeme užít vztah: 

kd

AB −
= arcsinδ , (2) 

kde je 

(B - A) - sbíhavost [mm], 

d - úhel převedený z hodnoty délky (B - A) [°], 

dk - průměr kola na vnějším okraji ráfku [mm]. 

 

Ve skutečnosti mohou nastat dva případy sbíhavosti:  

• Sbíhavost kladná - v případě, že A < B - (obr. 3) 

• Sbíhavost záporná (rozbíhavost) - v případě, že A>B - (obr. 4) 

 

Obr. 3 Sbíhavost kol [Staženo a upraveno - SAJDL, 2011B] 

 

Obr. 4 Rozbíhavost kol [Staženo a upraveno - SAJDL, 2011B] 

U vozidel s přední poháněnou nápravou podporují hnací síly sbíhavost kol, 

nejvhodnější je konstruovat kola mírně rozbíhavé, aby se síly eliminovaly, to má vliv 

na zhoršení stability při deceleraci automobilu. Při konstrukci automobilů se proto 

nastavuje mírná sbíhavost, u osobních automobilů 0-3mm, hodnota blízká 0°. Špatné 

nastavení sbíhavosti má vliv na chování vozidla a opotřebení pneumatik. [NOVOTNÝ, 

2010], [SAJDL, 2011B], [BLACKBOOTS.CO.UK, 2011], [ŠEVČÍK, 2010]. 
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1.3 Systémy řízení směru pohybu vozidel 

Řízení vozidla patří k nejdůležitějším systémům, které se ve vozidle nachází. Je stejně 

důležitá součást automobilu jako například systém brzd. Systém řízení zahrnuje řidiče 

a systém vozidla, jeho blokové schéma je uvedeno na obr. 5. [VLK, 2000A] 

 

Obr. 5 Blokové schéma řízení automobilu [VLK, 2000A] 

Účelem systému řízení je ovládat směr jízdy automobilu a naopak řidičovi podat 

zpětnou odezvu od povrchu, po kterém se vozidlo pohybuje. Řidič tak získá přehled 

o aktuálním stavu adheze pneumatik a chování povětrnostních vlivů (např. boční vítr). 

Hlavní části řídicího systému jsou uvedeny na obr. 6. Na tomto obrázku také vidíme tzv. 

lichoběžník řízení, který je tvořen spojením řídicích pák se spojovací řídící tyčí do tvaru 

lichoběžníku. Je nutný ke splnění Ackermannovy geometrické podmínky řízení a zajišťuje 

rozbíhavost kol při jízdě zatáčkou. 

 

Obr. 6 Hlavní části řídícího ústrojí [Staženo a upraveno - NĚMEČEK, 2011] 

Vnitřní úhel, který svírá páka řízení se spojovací tyčí, nesmí přesáhnout hodnotu 160°, 

jelikož by mohlo dojít ke vzpříčení. [VLK, 2000B]  
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2 Matematický model směrové dynamiky vozidla s řízením typu AWS 

V této kapitole bude odvozen matematický model směrové dynamiky vozidla 

pohybujícího se ustálenou rychlostí, u kterého jsou při jízdě natáčena všechna kola. Model 

byl odvozen v literárním zdroji [TŮMA, 1992] a je do práce převzat.  

Plošný model se kvůli jednoduchosti využívá k vyšetření řiditelnosti a stability. 

U plošného modelu leží těžiště vozidla v rovině vozovky, nedochází k naklápění karoserie 

vlivem odstředivých sil.  Model se redukuje na jednostopý (obr. 7) a veličiny jsou uváděny 

pro celou nápravu, dále se v poměru dělí na jednotlivá kola. Má nulový rozchod kol. 

 

Obr. 7 Jednostopý plošný model vozidla 

Abych odstranil nedostatky plošného modelu, je automobil modelován jako prostorový 

objekt. Vozidlo, jako prostorový objekt, má nenulový rozchod kol, to umožňuje sledovat 

vliv sbíhavosti kol nebo rozložení bočních sil při jízdě zatáčkou, což u plošného modelu 

pozorovat nelze.  

V automobilovém průmyslu i v oblasti počítačových her je dále využíván model 

pneumatiky známý jako Pacejka Magic Formula. Tímto modelem jsme schopni modelovat 

závislost boční síly Fy a podélné síly Fx na úhlu směrové úchylky α. Jedná se ovšem o 

semi-empirický model, to znamená, že potřebujeme reálné data o pneumatice. Boční tuhost 

pneumatiky lze experimentálně určit při jízdě v kruhu. Při tomto jednoduchém testu 

zaznamenáme úhel natočení volantu, rychlost vozidla a následně změříme poloměr 

kruhové dráhy opsané vozidlem, z těchto parametrů pak vyjádříme boční tuhost 

pneumatiky. [JEŘÁBEK, 2011]  
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Pohybové rovnice matematického modelu jsou sestaveny za následujících předpokladů: 

2.1 Boční síla 

Vzniká mezi pneumatikou a vozovkou, je závislá na svislém zatížení kola a směrové 

úchylce vektoru rychlosti od roviny kolmé k ose otáčení kola. Závislost bude modelována 

vztahem  
















 ∆
−−⋅=

9
exp175,0 i

i

i

G

F α
, (3) 

kde je 

Fi - boční vodící síla i-tého kola [N], 

Gi – svislé dynamické zatížení i-tého kola [N], 

∆αi - úhel směrové úchylky vektoru rychlosti pohybu i-tého kola od roviny kolmé na osu 

tohoto kola [°].   

 

Obr. 8 Modelovaná závislost poměru boční a svislé síly na směrové úchylce 

 

Obr. 9 Přenos boční síly F a vratného momentu M v závislosti na podmínkách přilnavosti 

a směrové úchylce [Převzato a upraveno - VLK, 2000A] 
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Vliv přenosu boční síly záleží také na adhezních podmínkách - obr. 9. Na suché 

vozovce bude vozidlo lépe přenášet boční vodící sílu než vozidlo, které se pohybuje po 

ledě. Dopad tohoto vlivu je v tom, že při větších hodnotách směrové úchylky ∆α značně 

klesá boční vodící síla F i vratný moment M. Pokud dojde k překročení meze maximální 

hodnoty boční vodící síly, překročí pneumatika mez boční přilnavosti a dojde k bočnímu 

smyku kola. [VLK, 2000A] 

Modelovaná závislost (obr. 8) platí pro ideální podmínky přilnavosti – suchou vozovku. 

Při použití modelu pro jiné adhezní podmínky bychom museli závislost působení boční 

vodící síly modelovat jiným vztahem. 

 

Pro malé úhly lze rovnici (3) linearizovat 

iii CF α∆⋅= , (4) 

kde součinitel úměrnosti Ci je směrová tuhost pneumatiky i-tého kola v [Nrad-1], pro 

kterou platí 

ii GC ⋅= 86,3 , (5) 

směr boční síly je kolmý k rovině kola. 

 

2.2 Rychlost pohybu jednotlivých kol 

Pohybuje-li se vozidlo v kruhu, odvaluje se každé kolo vozidla jinou rychlostí. 

Vektory rychlosti pohybu každého kola vzhledem k vnější souřadné soustavě x, y jsou 

dány součtem vektoru rychlosti pohybu těžiště a vektorového součinu úhlové rychlosti 

stáčení vozidla s polohovým vektorem středů kol v soustavě u, v se středem v těžišti 

vozidla. Pro jednotlivé složky vektorů rychlostí kol pak platí následující vztahy: 









++=

2
cos

π
γω iixix rvv , (6) 









++=

2
sin

π
γω iiyiy rvv , (7) 

kde je 

vix - složka rychlosti pohybu i-tého kola ve směru osy x [ms-1], 

viy - složka rychlosti pohybu i-tého kola ve směru osy y [ms-1], 

vx - složka rychlosti těžiště vozidla ve směru osy x [ms-1], 

vy - složka rychlosti těžiště vozidla ve směru osy y [ms-1], 
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ri - vzdálenost středu i-tého kola od těžiště vozidla [m], 

γi - úhel směru polohového vektoru ke středu i-tého kola [rad], 

ω - úhlová rychlost stáčení vozidla [rads-1]. 

 

Úhel směru vektorů rychlosti jednotlivých kol je pak dán vztahem: 

ix

iy

i v

v
arctg=α , (8) 

kde je 

αi - úhel směrové úchylky vektoru rychlosti pohybu i-tého kola od osy vozidla [rad]. 

 

A směrová odchylka pak vztahem: 

iii αβα −=∆ , (9) 

kde je 

βi - úhel natočení i-tého kola od osy vozidla [rad]. 

 

 

Obr. 10 Analytický model stáčení vozidla 
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2.3 Pohyb vozidla ustálenou rychlostí 

Vozidlo se pohybuje ustálenou rychlostí, můžeme tedy říct, že absolutní velikost 

vektoru rychlosti pohybu těžiště je konstantní. Z tohoto předpokladu vyplývá, že zrychlení 

ve směru tečny k dráze pohybu těžiště je nulové 

0=ta  (10) 

a také k tomuto směru příslušný součet sil je nulový. Předpokladem je, že se kompenzují 

tečné složky bočních a hnacích sil, které se svou velikostí přizpůsobují složkám bočních 

sil. Zanedbány jsou normálové složky hnacích sil. Ve směru normály k dráze pohybu 

těžiště se tedy uplatňují pouze normálové složky bočních sil 

( )αβ −= iiin FF cos , (11) 

kde je 

Fin - normálová složka boční vodící síly i-tého kola [N], 

α - úhel směrové úchylky vektoru rychlosti pohybu těžiště od osy vozidla [rad]. 

 

Vozidlo je považováno za tuhé těleso. Z fyzikálních vztahů tedy plyne, že pohybové 

rovnice jsou dvě. Jedna pro pohyb zrychlení těžiště tělesa a druhá pro stáčení vozidla. 

Pohyb těžiště ve směru tečny je bez zrychlení, pohybové rovnice pro tento směr můžeme 

zanedbat. Ve směru normály se těžiště pohybuje s nenulovým zrychlením. 

Stáčení vozidla tedy vyvolávají pouze silové momenty od těchto normálových složek. 

Pohybové rovnice pro normálové složky jsou 

∑=
i

inn Fma , (12) 

( )αγε −=∑ ii
i

inrFJ cos&& , (13) 

kde je 

an - zrychlení těžiště ve směru normály k dráze těžiště [ms-2] 

m - hmotnost vozidla [kg] 

J - moment setrvačnosti vozidla kolem svislé osy [kgm2], 

ε - úhel stočení osy vozidla ve vnější souřadné soustavě [rad]. 

  



Simulace jízdních manévrů vozidel s řízením typu All Wheel Steering 20 

 

 

Úpravou obdržíme 

( ) ∑=+
i

inFmv αε && , (14) 

( )αγε −=∑ ii
i

inrFJ cos&& . (15) 

kde je 

v - rychlost těžiště vozidla [ms-1]. 

 

 

2.4  Klopné momenty karoserie 

Při manévrech automobilu dochází ke klopení karoserie, jak kolem podélné, 

tak i kolem příčné osy vozidla. Klopný moment je dán odstředivou sílou působící v těžišti 

odpružených hmot a silou gravitační, která působí v těžišti přemístěném mimo svislou osu, 

jenž prochází osou otáčení karoserie. Odstředivou sílu můžeme rozložit do dvou složek 

vzhledem k souřadné soustavě u, v, která je spojena s vozidlem. Jedná se o složku 

podélnou - způsobující naklápění karoserie a o složku příčnou - způsobující předklánění. 

Klopné momenty, pak můžeme vyjádřit následujícími vztahy: 

∑ ′+=
i

uTinuTu gmhFhM ϕ , (16) 

∑ ′+=
i

vTinvTv gmhFhM ϕ , (17) 

kde je 

Mu - klopný moment ve směru podélné osy vozidla [Nm], 

Mv - klopný moment ve směru příčné osy vozidla [Nm], 

hT - výška těžiště odpružených hmot nad osou klopení [m], 

Finu - normálová složka boční vodící síly ve směru podélné osy vozidla [N], 

Finv - normálová složka boční vodící síly ve směru příčné osy vozidla [N], 

m‘ - hmotnost karoserie (odpružených hmot) [kg], 

g - gravitační zrychlení [ms-2], 

φu - úhel klopení karoserie ve směru podélné osy vozidla [rad], 

φv - úhel klopení karoserie ve směru příčné osy vozidla [rad]. 
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Proti naklápění karoserie působí vratné momenty pružin pérování. Pro zjednodušení 

budeme předpokládat lineární charakteristiku pérování - tuhosti pružin přední a zadní 

nápravy jsou voleny tak, aby platilo 

21 lclc ZP = , (18) 

kde je 

cP - tuhost pérování jednoho kola přední nápravy [Nm-1], 

cZ - tuhost pérování jednoho kola zadní nápravy [Nm-1], 

l1 - vzdálenost těžiště vozidla od přední nápravy [m], 

l2 - vzdálenost těžiště vozidla od zadní nápravy [m]. 

 

Je-li naklápění karoserie velmi zatlumeno a změny směru jízdy jsou pomalé, takže 

naklápění a předklánění karoserie je možno uvažovat za kvazistické, pak lze diferenciální 

pohybové rovnice zjednodušit: 

( ) uuZPs Mccl ++−= ϕ
220 , (19) 

( ) vvZP Mbcbc ++−= ϕ
2

2
2

120 , (20) 

kde je 

ls - vzdálenost kola od osy vozidla (polovina rozchodu) [m], 

b1 - vzdálenost těžiště odpružených hmot od přední nápravy [m], 

b2 - vzdálenost těžiště odpružených hmot od zadní nápravy [m]. 

 

Z rovnic (16) až (20) pak lze přímo vypočítat úhly klopení a klonění 

( ) gmhccl

Fh

TZPs

i
inuT

u
′−+

=
∑

22
ϕ , (21) 

( ) gmhbcbc

Fh

TZP

i
invT

v
′−+

=
∑

2
2

2
12

ϕ . (22) 
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Lze-li předpokládat, že osy naklápění jsou v rovině vozovky, můžeme svislé síly 

působící na jednotlivá kola vypočítat ze vztahů: 

( )vusPP blcGG ϕϕ 11 −−= , (23) 

( )vusPP blcGG ϕϕ 12 ++= , (24) 

( )vusZZ blcGG ϕϕ 23 +−= , (25) 

( )vusZZ blcGG ϕϕ 24 −+= , (26) 

kde je 

G1 - dynamické zatížení předního vnitřního kola [N], 

G2 - dynamické zatížení předního vnějšího kola [N], 

G3 - dynamické zatížení zadního vnitřního kola [N], 

G4 - dynamické zatížení zadního vnějšího kola [N], 

GP - statické zatížení jednoho kola přední nápravy [N], 

GZ - statické zatížení jednoho kola zadní nápravy [N]. 

 

Zjednodušení matematického modelu klopení karoserie snižuje řád soustavy 

diferenciálních rovnic o čtyři. Protože tato část modelu sleduje pouze účinek odstředivých 

sil na rozdělení zatížení kol bočními silami, nebude výpočet směrové dynamiky podstatně 

ovlivněn. 

 

Soustava diferenciálních rovnic matematického modelu je nelineární, neexistuje její 

analytické řešení. Jediným nástrojem pro jejich řešení je numerické řešení této soustavy 

rovnic. K tomuto účelu byly rovnice upraveny do potřebného tvaru: 

∑ −=
i

inF
mv

ωα
1

& , (27) 

( )∑ −=
i

iiin rF
J

αγω cos
1

& , (28) 

ωε =& , (29) 

( )εα += cosvx& , (30) 

( )εα += sinvy& , (31) 

kde je 

x - souřadnice polohy těžiště vozidla [m], 

y - souřadnice polohy těžiště vozidla [m]. 
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3 Simulační model vozidla 

Na základě matematického modelu odvozeného v předchozí kapitole byl sestaven 

simulační model řízení vozidla v prostředí Matlab-Simulink. Lze předpokládat, že 

simulační model je poměrně přesný, protože jsou použity parametry reálného vozidla. 

Jako vozidlo pro simulaci byla zvolena plně zatížená Škoda Octavia 1,2 TSI. 

Technické informace potřebné pro simulaci byly použity ze stránek výrobce, další 

parametry pro simulaci byly vypočítány na základě matematických vztahů, 

popř. principiálních schémat uvedených při odvození matematického modelu.  

  

 

Obr. 11 Rozměry simulovaného vozidla [SKODA-AUTO.CZ, 2011] 
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3.1 Vstupní parametry 

Přehled vstupních dat do simulačního modelu, která se během simulace nemění, 

jsou uvedeny v tab. 1. 

Tab. 1 Vstupní parametry simulačního modelu 

Popis Označení Hodnota Jednotka 

Rozvor náprav l 2,758 [m] 

Rozchod kol přední nápravy rP 1,541 [m] 

Rozchod kol zadní nápravy rZ 1,514 [m] 

Celková hmotnost m 1865 [kg] 

Zatížení přední nápravy (PN) GP 8780 [N] 

Zatížení zadní nápravy (ZN) GZ 9515,7 [N] 

Moment setrvačnosti J 3730,8 [kgm2] 

Vzdálenost těžiště od PN l1 1,341 [m] 

Vzdálenost těžiště od ZN l2 1,237 [m] 

Hmotnost odpružených hmot (karoserie) m‘ 1570 [kg] 

Vzdálenost kola od osy vozidla ls 1,5275 [m] 

Výška těžiště odpružených hmot hT 0,5 [m] 

Vzdálenost těžiště odpružených hmot od PN b1 1,355 [m] 

Vzdálenost těžiště odpružených hmot od ZN b2 1,223 [m] 

Tuhost pérování kola přední nápravy cP 97555,6 [Nm-1] 

Tuhost pérování kola zadní nápravy cZ 105757,5 [Nm-1] 

Vzdálenost středu 

i-tého kola od těžiště 

r1 1,547 [m] 

r2 1,547 [m] 

r3 1,450 [m] 

r4 1,450 [m] 

Úhel směru 

polohového vektoru 

i-tého kola 

γ1 0,5215 [rad] 

γ2 5,7617 [rad] 

γ3 2,5924 [rad] 

γ4 3,6908 [rad] 

 

Při výpočtu momentu setrvačnosti vozidla kolem svislé osy J uvažujeme, že automobil 

je kvádr. Moment setrvačnosti pak vyčíslíme podle vztahu 

( )22

12

1
AA lšmJ += , (32) 
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kde je 

šA – šířka automobilu [m], 

lA – délka automobilu [m], 

rozměry vozidla byly převzaty z obr. 11, kde jsou uvedeny v [mm]. 

 

Můžeme tvrdit, že simulační model automobilu je velice robustní - hmotnost posádky 

a nákladu automobilu má na model zanedbatelný vliv. Změna momentu setrvačnosti J je 

sice patrná, ale modelujeme pouze její převrácenou hodnotu, což je zanedbatelná 

odchylka – řádově 10-4. 

 

K lepší přehlednosti byly dle vztahů (33),(34) vypočítány parametry, které se během 

simulace nemění: 

• Par m, pro m = 1,2,3,4: 







+=

2
cosPar 

π
γ iirm , (33) 

• Par m, pro m = 5,6,7,8: 







+=

2
sinPar 

π
γ iirm . (34) 

 

V tab. 2 je uveden souhrn parametrů, které se budou měnit v průběhu simulace. 

Tab. 2 Proměnné vstupní parametry simulačního modelu 

Popis Označení Jednotka 

Rychlost v [ms-1] 

Úhel natočení kol přední  

nápravy od osy vozidla 
βP 

 

[rad] 

Převodový poměr mezi natočením 

kol přední a zadní nápravy 
kp 

 

[-] 

Úhel natočení kol zadní  

nápravy od osy vozidla  
βZ 

 

[rad] 

 

3.2 Výpočet úhlů natočení jednotlivých kol od osy vozidla 

Při průjezdu zatáčkou je dle Ackermannovy podmínky každé kolo natáčeno pod jiným 

úhlem vzhledem k ose vozidla – viz obr. 12. 
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Obr. 12 Natáčení jednotlivých kol 

Matematicky jsou odvozeny vztahy pro výpočet natočení kol přední nápravy. Pro malé 

úhly platí ββ ≈tan : 

PP rr

l
r

r

l

−
=

−

=
2

2

2

11
1β , (35)

 

PP rr

l
r

r

l

+
=

+

=
2

2

2

11
2β , (36) 

kde je 

r – poloměr kruhové dráhy těžiště vozidla [m], 

rP – rozchod kol přední nápravy [m]. 

 

Úhel natočení kol přední nápravy od osy vozidla βP [rad] pak je 

r

l

r

r
r

l
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=

ββ
β . (37) 

Odchylka úhlu natočení kol přední nápravy ∆P [rad] pak je
 

r

r

r

l

r
r

rl

rr

rl

rr

l

rr

l P

P

P

P

P

PP
P 2

4
2

4

4

2

1

2

2

2

2

2

1

2
1

2
2

1
22

11121 ⋅≈

−

=










−
=









+
−

−
=

−
=∆

ββ
.(38) 



Simulace jízdních manévrů vozidel s řízením typu All Wheel Steering 27 

 

 

Pak dosazením rovnice (37) do rovnice (38) dostáváme vztah: 

r

r

r

r

r

l P
P

P
P 22

1 ⋅=⋅=∆ β , (39) 

kde 

P

l
r

β
1= . (40) 

Pak dostáváme konečný vztah pro výpočet odchylky úhlu natočení kol přední nápravy 

1

2

2l

rP
PP ⋅=∆ β . (41) 

 

Pro úhly natočení jednotlivých kol přední nápravy pak dostaneme vztahy: 

• Úhel natočení 1. kola od osy vozidla: 







+⋅=∆+=

1
1 2

1
l

rP
PPPP ββββ , (42) 

• Úhel natočení 2. kola od osy vozidla: 







−⋅=∆−=

1
2 2

1
l

rP
PPPP ββββ , (43) 

Obdobným způsobem odvodíme rovnice pro kola zadní nápravy a dostaneme vztahy: 

• Úhel natočení 3. kola od osy vozidla: 







+⋅=∆+=

2
3 2

1
l

rZ
ZZZZ ββββ , (44) 

• Úhel natočení 4. kola od osy vozidla: 







−⋅=∆−=

2
4 2

1
l

rZ
ZZZZ ββββ , (45) 

kde je 

βZ – úhel natočení kol zadní nápravy od osy vozidla [rad], 

∆Z – odchylka úhlu natočení kol zadní nápravy [rad], 

rZ – rozchod kol zadní nápravy [m]. 

 

Parametry úhlu natočení jednotlivých náprav ZP ββ ,  jsou vstupními parametry 

simulačního modelu a platí pro ně vztah: 

PPZ k ββ = , (46) 

kde je 

kp – převodový poměr mezi natočením kol přední a zadní nápravy [-]. 
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Pokud je převodový poměr kp<0 kola přední a zadní jsou natočena protichůdně (obr. 13 -

vlevo), v opačném případě, je-li kp>0 jsou kola přední a zadní nápravy natočena souhlasně, 

tzv. „krabí“ pohyb automobilu (obr. 13 – vpravo). 

 

Obr. 13 Natočení kol systému AWS 

Na základě rovnic (42) až (45) jsou modelovány natočení jednotlivých kol, díky tomu je 

možné sledovat sbíhavost kol při průjezdu zatáčkou. 

3.3 Simulované jízdní manévry 

3.3.1 Jízda v kruhu 

Simulace jízdy v kruhu je modelována pomocí bloku „Signal builder“, ve kterém je 

generován signál pro postupné natočení kol z klidové polohy do polohy žádané. Na obr. 14 

je tento signál zobrazen a kola se plně natočí do požadované polohy v čase 3s, do té doby 

je automobil v „nájezdu“ do oblouku. 

 

Obr. 14 Generovaný signál pro jízdu v kruhu 
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Na obr. 15 je uveden pohyb těžiště automobilu při jízdě v kruhu. Pro porovnání je zde 

zobrazeno i chování automobilu pouze s jednou řiditelnou nápravou (2WS). Pozorujeme, 

že automobil, který má obě řízené nápravy (4WS) potřebuje na jízdní manévr méně 

prostoru, průměr jeho kruhové dráhy je menší. 

 

Obr. 15 Pohyb těžiště automobilu – jízda v kruhu 

Dále obr. 16 dokládá průběh natočení jednotlivých kol výše zmíněného simulovaného 

manévru. Vidíme, že kola přední nápravy a zadní nápravy jsou natočena protichůdně. 

 

Obr. 16 Průběh natočení jednotlivých kol – jízda v kruhu 
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3.3.2 Přejezd z pruhu do pruhu – vyhýbací manévr 

Tento jízdní manévr je vytvořen obdobně, s tím rozdílem, že je generován odlišný signál 

simulující přejezd z pruhu do pruhu – automobil přejede z jednoho pruhu do jiného, setrvá 

v něm a vrátí se do pruhu původního (viz obr. 17). 
 

 

Obr. 17 Generovaný signál pro přejezd z pruhu do pruhu 

Na obr. 18 je uveden příklad pohybu těžiště automobilu při přejezdu z pruhu do pruhu a na 

obr. 19 průběh natočení jednotlivých kol. Vstupní parametry jsou stejné jako v případě 

simulace jízdy v kruhu (viz obr. 15). 

 

Obr. 18 Pohyb těžiště automobilu – přejezd z pruhu do pruhu 
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Obr. 19 Průběh natočení jednotlivých kol – přejezd z pruhu do pruhu 

Na pohybu těžiště automobilu při přejezdu z pruhu do pruhu (obr. 18) pozorujeme, 

že k závěru jízdního manévru má automobil sklony k přetáčivosti (y-ová souřadnice těžiště 

nepatrně klesá). Kdyby hodnota této souřadnice stoupala, měl by automobil sklony 

k nedotáčivosti. Tento jev, lze odstranit jemnou korekcí volantu. Graficky jsou zobrazeny 

oba tyto stavy na obr. 20. 

 

Obr. 20 Přetáčivost a nedotáčivost vozidla 
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Dalším parametr, který můžeme sledovat je poměr mezi 

odpovídající si boční vodící silou F a svislým zatížením G 

působícím na kolo automobilu (obr. 21), někdy je tato veličina 

označována jako tzv. „čerpání adheze“ (obr. 22). 

Obr. 21 Síly působící na kolo 

 

Obr. 22 Poměr boční síly a svislého zatížení jednotlivých kol 

Tento poměr určuje opotřebení pneumatiky. Pro dlouhodobou životnost pneumatik lze 

předpokládat, že je lepší, když je na všech kolech stejný, než když se na jednotlivých 

kolech extrémně odlišuje. 

 

Obr. 23 Poměr F1/G1 předního vnitřního kola – 4WS x 2WS 
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Na obr. 23 vidíme zobrazený průběh poměru boční síly a svislého zatížení působící na 

přední vnitřní kolo, je porovnán poměr pro automobil se systémem 4WS a 2WS při daných 

vstupních parametrech. Je patrné, že pneumatika automobilu vybaveného systémem 4WS 

je namáhána menší boční silou než pneumatika automobilu se systémem řízení 2WS. 

Změna svislého zatížení pro modelovanou situaci není patrná. 

 

Pro zlepšení přehlednosti je při tvorbě simulačního modelu využito tvorby 

subsystémů. Simulační model je tak tvořen několika navzájem propojenými subsystémy. 

Vzhledem k rozsahu modelu má obr. 24 spíše orientační charakter. Jednotlivé subsystémy 

i celý simulační model jsou podrobně zobrazeny v příloze práce. 

Při tvorbě simulačního modelu byl řešen problém vzniku algebraické smyčky, 

tento problém byl vyřešen pomocí bloku „Memory“, který zpožďuje simulaci 

o 1 simulační krok. 

Simulační model má následující zjednodušující předpoklady: 

• je udáváno přímo natočení kol, ne úhel natočení volantu 

• vozidlo se pohybuje ustálenou rychlostí, zrychlení ve směru tečny k dráze pohybu 

těžiště je nulové 

• vzdálenost středu i-tého kola od těžiště vozidla je konstantní 

 

Obr. 24 Simulační model v programu Matlab-Simulink 
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4 Simulační studie 

Ovladatelnost vozidla je posuzována směrovou odchylkou α mezi vektorem rychlosti 

pohybu těžiště vozidla a osou vozidla. Ideální stav nastává, pokud je úhel směrové úchylky 

vektoru rychlosti pohybu vozidla od osy vozidla α=0, řidič má pocit okamžité odezvy 

automobilu. Cílem simulační studie je najít vhodný převodový poměr kp mezi natočením 

kol přední a zadní nápravy, který se blíží stavu ideálnímu - minimální velikost α. Simulace 

bude probíhat na simulačním modelu sestaveném v předchozí kapitole na jízdním manévru 

přejezd z pruhu do pruhu. V následujících tabulkách, resp. grafech, jsou údaje zpracovány. 

Tyto data jsou dále použity k určení vhodné rychlosti pro změnu orientace natočení kol 

přední a zadní nápravy. 

 

• Rychlost 20 km/h 

Tab. 3 Simulační data pro stanovení ideálního převodového poměru - rychlost 20 km/h 

v βP kp [-] α [rad] an[ms-2] 

20 km/h 

~ 

5,556 m/s 

 

7° 

~ 

0,122 rad 

-0,6 -0,0105 2,2141 

-0,4 0,0070 1,9701 

-0,2 0,0229 1,7396 

0 0,0386 1,5086 

0,2 0,0544 1,2774 

0,4 0,0701 1,0466 

0,6 0,0859 0,8164 
 

Z obr. 25 odečteme, že hodnota ideálního poměru (α=0) pro rychlost 20 km/h je rovna 

přibližně -0,48. 

 

Obr. 25 Závislost převodového poměru kp na směrové úchylce α při rychlosti 20 km/h 
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• Rychlost 30 km/h 

Tab. 4 Simulační data pro stanovení ideálního převodového poměru - rychlost 30 km/h 

v βP kp [-] α [rad] an[ms-2] 

30 km/h 

~ 

8,333 m/s 

 

6° 

~ 

0,105 rad 

-0,6 -0,0396 4,1695 

-0,4 -0,0228 3,6175 

-0,2 -0,0068 3,1398 

0 0,0147 2,6936 

0,2 0,0316 2,2466 

0,4 0,0486 1,7994 

0,6 0,0659 1,3528 
 

Hodnota ideálního poměru pro rychlost 30 km/h je rovna -0,1367 – viz obr. 26. 

 

Obr. 26 Závislost převodového poměru kp na směrové úchylce α při rychlosti 30 km/h 

• Rychlost 35 km/h 

Tab. 5 Simulační data pro stanovení ideálního převodového poměru - rychlost 35 km/h 

v βP kp [-] α [rad] an[ms-2] 

35 km/h 

~ 

9,722 m/s 

 

6° 

~ 

0,105 rad 

-0,6 -0,0591 5,5994 

-0,4 -0,0399 4,8735 

-0,2 -0,0211 4,1436 

0 -0,0041 3,5427 

0,2 0,0224 2,9423 

0,4 0,0413 2,3412 

0,6 0,0608 1,7406 
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Hodnota ideálního poměru pro rychlost 35 km/h je rovna 0,031 – viz obr. 27. 

 

Obr. 27 Závislost převodového poměru kp na směrové úchylce α při rychlosti 35 km/h 

• Rychlost 40 km/h 

Tab. 6 Simulační data pro stanovení ideálního převodového poměru - rychlost 40 km/h 

v βP kp [-] α [rad] an[ms-2] 

40 km/h 

~ 

11,111 m/s 

 

5° 

~ 

0,087 rad 

-0,6 -0,0672 5,9860 

-0,4 -0,049 5,2119 

-0,2 -0,0312 4,4419 

0 -0,0139 3,7152 

0,2 0,0101 3,0738 

0,4 0,0277 2,4314 

0,6 0,0458 1,7890 

 

Hodnota ideálního poměru pro rychlost 40 km/h je rovna 0,1158 – viz obr. 28. 

 

Obr. 28 Závislost převodového poměru kp na směrové úchylce α při rychlosti 40 km/h 
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• Rychlost 60 km/h 

Tab. 7 Simulační data pro stanovení ideálního převodového poměru - rychlost 60 km/h 

v βP kp [-] α [rad] an[ms-2] 

60 km/h 

~ 

16,667 m/s 

 

2° 

~ 

0,035 rad 

-0,4 -0,0525 4,5383 

-0,2 -0,0408 3,8654 

0 -0,0291 3,1909 

0,2 -0,0176 2,5239 

0,4 -0,0069 1,9153 

0,6 0,0096 1,3752 

0,8 0,0208 0,8349 

 

Hodnota ideálního poměru pro rychlost 60 km/h je rovna 0,4836 – viz obr. 29. 

 

Obr. 29 Závislost převodového poměru kp na směrové úchylce α při rychlosti 60 km/h 

• Rychlost 100 km/h 

Tab. 8 Simulační data pro stanovení ideálního převodového poměru - rychlost 100 km/h 

v βP kp [-] α [rad] an[ms-2] 

100 km/h 

~ 

27,778 m/s 

 

1° 

~ 

0,017 rad 

-0,2 -0,0587 4,7489 

0 -0,0467 3,9349 

0,2 -0,0348 3,1214 

0,4 -0,0229 2,3064 

0,6 -0,0114 1,4931 

0,8 0,0043 0,8285 

1 0,0148 0,2363 
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Hodnota ideálního poměru pro rychlost 100 km/h je rovna 0,7452 – viz obr. 30. 

 

Obr. 30 Závislost převodového poměru kp na směrové úchylce α při rychlosti 100 km/h 

 

• Změna orientace natočení kol přední a zadní nápravy v závislosti na rychlosti 

Tab. 9 Simulační data – změna orientace natočení náprav 

v [km/h] Ideální kp [-] an[ms-2] 

20 -0,48 2,0621 

30 -0,1367 2,9987 

35 0,031 3,4497 

40 0,1158 3,344 

60 0,4836 1,6896 

100 0,7452 0,9908 

 

Dle simulačně zjištěných ideálních převodových poměrů v závislosti na referenčních 

rychlostech, můžeme z obr. 31 vyčíst, že ideální rychlost vhodná pro změnu orientace 

natočení kol přední nápravy vůči kolům nápravy zadní je rovna přibližně 34 km/h. 
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Obr. 31 Závislost ideálního převodového poměru kp na rychlosti 

 

Dále z výsledků simulační studie vyplývají výsledky, že při pomalé jízdě, dochází 

k poměrně velkému nesouhlasnému natočení zadních kol za účelem zlepšení 

ovladatelnosti. Se stoupající rychlostí se tento poměr zmenšuje, až simulovaný systém 

AWS dosáhne hodnoty prahové rychlosti (34 km/h), při které se mění orientace natočení 

náprav. V režimu souhlasného natočení kol obou náprav sledujeme opačný fakt, 

se stoupající rychlostí se převodový poměr zvětšuje.  

Při posouzení simulační studie z pohledu velikosti dostředivého zrychlení těžiště 

ve směru normály k dráze těžiště an v závislosti na rychlosti (obr. 32) pozorujeme, 

že se stoupající rychlostí zrychlení klesá, při vysokých rychlostech je kladen důraz 

na stabilitu vozidla – velikost dostředivého zrychlení an je minimální. 

 

Obr. 32 Závislost dostředivého zrychlení těžiště na rychlosti 
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5 Moderní systémy řízení směru pohybu vozidel 

5.1 Systémy řízení AWS 

Systém řízení AWS (All Wheel Steering) je systém aktivně ovlivňující jízdní 

dynamiku automobilu. Jedná se o systém, který umožňuje řízení všech kol u automobilu. 

Hlavní důvody konstrukce tohoto systému jsou: 

• Zmenšení poloměru otáčení automobilu - snadnější manévry při parkování, 

• Zlepšení stability vozidla - zejména ve vysokých rychlostech. 

 

Řízení systému se provádí dle daného algoritmu a pracuje ve dvou základních stavech, 

pro které je hlavním kritériem rychlost jízdy vozidla. Při rychlostech do 40 km/h dochází 

k opačnému směru natáčení kol přední nápravy a kol nápravy zadní, to vede ke zmenšení 

poloměru otáčení vozidla. Tento stav je příznivý v městském provozu nebo tam, 

kde je potřeba dobré ovladatelnosti v omezeném prostoru. Ve vyšších rychlostech je takto 

řízené vozidlo značně nestabilní. Při těchto rychlostech jsou proto kola přední i zadní 

nápravy vozidla natáčena souhlasným směrem a automobil působí tzv. „krabím“ pohybem. 

Kola zadní nápravy jsou natáčena pod menším úhlem než kola přední nápravy. Souhlasné 

natáčení kol vede ke zvýšení stability, zejména při manévrech typu přejezd z pruhu 

do pruhu.  

Jako první uvedla technické řešení systému na trh automobilka Honda v roce 1985 

na modelu Prelude. V současné době je nejvíce známý systém Active Drive, který ve svém 

modelu Laguna GT představila automobilka Renault v roce 2008. [VLK, 2000], [SAJDL, 

2011C] 

 

Postupným vývojem a konstrukčním uspořádáním se můžeme setkat se třemi 

základními druhy systému aktivního natáčení zadních kol: 

• Mechanický systém (Honda 4WS) 

Systém byl realizován čistě mechanickým převodem mezi natáčením kol přední 

a zadní nápravy pomocí planetové převodovky. Převodové ústrojí řízení zadních kol je 

pevně spojeno hřídelí přímo s mechanismem řízení předních kol. Princip řízení zadních kol 

je zobrazen na obr. 34. [WHAT-WHEN-HOW.COM, 2011], [BALOG, 2010] 
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Obr. 33 Schéma mechanického systému Honda 4WS [SAJDL, 2011D] 

 

Obr. 34 Princip mechanismu řízení zadních kol systému Honda 4WS [Staženo a přeloženo - 

WORLD.HONDA.COM, 2011] 

 

• Elektrohydraulický systém (Mazda) 

U tohoto systému jsou zadní kola řízena elektrohydraulickou jednotkou, na základně 

úhlu natočení volantu a rychlosti vozidla. Elektronická řídící jednotka na základě 

zpracovaných údajů ovládá systém - smysl a úhel natočení zadních kol. Systém 

je propracovanější a komplikovanější než systém automobilky Honda. V případě poruchy 

uzamkne systém zadní kola v přímém směru. [WHAT-WHEN-HOW.COM, 2011], 

[BALOG, 2010] 



Simulace jízdních manévrů vozidel s řízením typu All Wheel Steering 42 

 

 

 

Obr. 35 Schéma elektrohydraulického systému Mazda 4WS [BALOG, 2010] 

 

• Elektromechanický systém (Renault) 

Systém využívá snímačů systémů ABS a ESP pro zjištění aktuální rychlosti vozidla 

a úhlu natočení volantu, informace pak poskytuje řídící jednotce systému. Ta podle předem 

definovaných algoritmů vyhodnotí situaci a vyšle signál elektromotoru umístěnému 

na zadní nápravě, který podle toho natočí kola zadní nápravy souhlasným 

nebo nesouhlasným směrem oproti nápravě přední. Komponenty systému komunikují 

po datové sběrnici CAN a jeho reakční schopnost je 10ms. [SAJDL, 2011C], 

[ŠAFRÁNEK, 2008] 

 

Obr. 36 Elektromechanický systém Renault - Active Drive [Staženo a upraveno - 

SAJDL, 2011C]  
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5.2 Steer By Wire 

Jedná se o moderní systém, který se v dnešní době používá u letadel, či u prototypů 

automobilů. Pojem lze přeložit jako „řízení po drátě“. Jde o přerušení pevné vazby mezi 

volantem a řídící tyčí. Tato pevná vazba je nahrazena ovládacím panelem na místě volantu, 

který předává údaje o svém natočení elektromotoru, ten řídí pohyb řídící tyče. Sériovému 

nasazení systému brání legislativa, která vyžaduje pevné spojené mezi řídícími 

komponenty automobilu.  

Řízení automobilu je posunuto dále a systém může aktivně komunikovat 

s bezpečnostními systémy (např. ESP), které mohou zasáhnout do řízení. Ušetří 

se na hmotnosti řídicího systému a bude tak vyřešen problém s přestavbou komponent 

v automobilu pro levostranné či pravostranné řízení. Současně se Steer By Wire jsou 

ve vývoji další systémy např. Brake By Wire. Budoucnost směřuje k tomu, že budeme mít 

v ruce ovladač, který bude sloužit k ovládání vozidla. 

Dalším problémem nasazení do sériové produkce je, že systém musí být vysoce 

spolehlivý a musí být schopen řídit vozidlo i při vypnutí zapalování. Cena je zatím vyšší 

než řízení s pevným mechanickým provedením. Výhodou je proměnlivé nastavení tuhosti 

řízení v závislosti na jízdních podmínkách, známé i z moderních systémů servořízení. 

[BRABEC, 2011] 

 

 

Obr. 37 Schéma systému Steer By Wire [Staženo a upraveno - MATHWORKS.COM, 2011] 
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5.3 Dynamické aktivní řízení 

Dynamické aktivní řízení umožňuje měnit převodový poměr řízení v závislosti 

na rychlosti vozidla. Má přerušenou tyč řízení a do tohoto místa je vsazen planetový 

převod (viz obr. 38) zapojený jako diferenciál se dvěma vstupy (volant, elektromotor) a 

jedním výstupem k řízení - obr. 39. 

 

Obr. 38 Systém dynamického aktivního 

řízení [STACHA, 2009] 

Obr. 39 Konstrukční uspořádání 

převodovky aktivního systému řízení 

[Staženo a upraveno - BMW TIS, 2012]

Aktivní řízení reaguje na každou situaci. Na obr. 40 vidíme rozdílné natočení kol 

v závislosti na rychlosti pohybu vozidla při natočení volantu o stejný úhel. 

 

Obr. 40 Funkce systému – rozdílné natočení kol při různých rychlostech a stejném natočení 

volantu [STACHA, 2009] 
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Při jízdě na dálnici má řízení menší převodový poměr, aby vozidlo bezpečně drželo 

zvolenou jízdní stopu (obr. 40 – vlevo). Nežádoucí malé pohyby volantu způsobené 

např. nerovností vozovky se tak projeví méně na směrové stabilitě. Naopak ve městě bude 

převod řízení daleko strmější a s vozidlem lze snadno manévrovat i při malém natočení 

volantu (obr. 40 – vpravo). Řidičovi tak odpadá nutnost přehmatávat na volantu 

i při průjezdu nejostřejších zatáček či při parkovacích manévrech.  

Koncepce tohoto systému splňuje i legislativní požadavky, protože nedojde k porušení 

pevné mechanické vazby systému řízení, což lze vidět na obr. 38. Zároveň systém 

umožňuje měnit převodový poměr řízení a tím vlastní natočení kol od volantu.  

Systém aktivního řízení má ještě další funkci v krizových situacích spolupracuje 

se systémem jízdní stability ESP a při hrozícím smyku dokáže elektronika zasáhnout 

do natočení kol i bez nutnosti natočení volantu řidičem. Elektronika dokáže zakročit 

do řízení mnohem rychleji a citlivěji než člověk. 

Nevýhoda tohoto systému ovšem spočívá v tom, že elektronika řidiče „okrádá“ 

o přirozenou zpětnou vazbu. Řidič jednoznačně neurčí podle polohy natočení volantu 

natočení kol. [BRABEC, 2011], [STACHA, 2009], [BMW REVUE, 2012] 
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6 Závěr 

Úvodem práce proběhlo seznámení a byly objasněny některé principy problematiky 

řízení směrové dynamiky vozidel. Byla popsána Ackermannova geometrická podmínka, 

která ideálně platí jen pro malé rychlosti a tuhá kola. Ve skutečnosti není možné tohoto 

stavu dostáhnout (žádné kolo není absolutně tuhé, na každém kole vzniká směrová 

úchylka), proto je zaveden lichoběžník řízení, který tento problém eliminuje a dochází tak 

k otáčení automobilu kolem jednoho pólu, což je cílem Ackermannovy podmínky.  

Hlavní část práce byla věnována simulaci jízdních manévrů vozidel s typem řízení 

AWS. Simulace byla provedena na prostorovém matematickém modelu převzatém 

z literárního zdroje. Na základě matematického modelu byl sestaven simulační model 

automobilu. Snahou bylo odstranit většinu zjednodušujících předpokladů, z nichž zůstaly 

pouze tři – automobil se pohybuje ustálenou rychlostí ( 0=ta ), místo úhlu natočení 

volantu je vstupním parametrem přímo úhel natočení jednotlivých kol a vzdálenost středu 

i-tého kola od těžiště je konstantní. Funkčnost simulačního modelu byla ověřena na dvou 

jízdních manévrech – jízda v kruhu a přejezd z pruhu do pruhu.  

Simulační studie vlivu převodového poměru natočení přední a zadní nápravy 

v závislosti na rychlosti byla vypracována pro jízdní manévr přejezd z pruhu. Hlavním 

kritériem posuzování převodového poměru byla velikost směrové úchylky vektoru 

rychlosti pohybu vozidla od osy vozidla. Výsledkem simulační studie pro konkrétní 

simulační model je, že změna orientace natočení kol přední nápravy vzhledem ke kolům 

zadní nápravy je nejvhodnější přibližně při rychlosti 34 km/h. 

Systémy typu AWS počátkem svého vývoje nebyly kvůli vysoké poruchovosti 

a složité konstrukci oproti klasickému řešení 2WS příliš populární. Vyvinul se až v dnes 

používaný elektromechanický systém AWS, který využívá ovládání natočení zadní 

nápravy pomocí elektromotoru řízeného po sběrnici CAN. Moderní systém řízení Steer By 

Wire se zatím používá pouze v letectví a u prototypů automobilů. Zavedení systému 

do sériové výroby brání legislativa a nároky kladené na jeho extrémní spolehlivost. 

Další systém, který aktivně ovlivňuje jízdní dynamiku, avšak na rozdíl od Steer By 

Wire splňuje požadavky legislativy, je systém dynamického aktivního řízení. Ten umí 

pomocí elektroniky měnit převod řízení, a tak aktivně zasáhnout do řízení. Spolupracuje 

se systémem jízdní stability ESP a dokáže zasáhnout do řízení bez nutnosti natočení 

volantu řidičem. Elektronika řeší krizové situace rychleji a spolehlivěji než člověk. 
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8 Seznam příloh  

Příloha č. 1:  Simulační model automobilu 
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Obr. A1 Výpis souboru simulačních dat ModelData.mat
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Obr. A2  modelu
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Obr. A3 Rychlost pohybu jednotlivých kol – složka x 

 

Obr. A4 Rychlost pohybu jednotlivých kol – složka y 
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Obr. A5 Úhly směru pohybu jednotlivých kol + jejich směrové úchylky 

 

Obr. A6 Úhly natočení jednotlivých kol
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Obr. A7 Boční vodící síly 

 

Obr. A8 Klopné momenty karoserie
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Obr. A9 Stáčení vozidla vzhledem k vnější souřadné soustavě 

 

Obr. A10 Rychlost pohybu těžiště vozidla
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Obr. A11 Jízda v kruhu 

 

Obr. A12 Přejezd z pruhu do pruhu 


