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Abstrakt 

 V bakalářské práci se zabývám problematikou změny geometrie zavěšení kola 

automobilu v celém rozsahu zatížení zavěšení. Jedná se především o změnu sbíhavosti 

a odklon kola. V rámci této bakalářské práce bylo navrženo zařízení, které je schopno tuto 

změnu zaměřit a metodika, kterou bude tato změna vyhodnocena.  

 

Klíčová slova: geometrie zavěšení kol, sbíhavost kol, odklon kola, metodika 

 

 

Abstract 

 In my work I deal with change, which occurs when we change load of suspension 

equipment. It is especially about change of wheel toe and wheel camber. In this work 

is designed and verified equipment, which can measure this changes, and methodology 

of rating these changes.   

 

Key words: suspension geometry, wheel toe, wheel camber, methodology  
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1. Úvod 

Měření geometrie kol či náprav patří mezi základní prvky při navrhování či úpravě 

automobilů. Je třeba brát v potaz to, že pro bezpečný pohyb po vozovce je třeba mít vhodně 

vyřešený systém, který nám zabezpečuje styk kol s vozovkou. Jedná se o celou škálu prvků, 

které nám ideální styk zabezpečuje. Jmenovitě zavěšení kol, uložení kol, odpružení kol, řídicí 

ústrojí, hnací ústrojí, brzdy a další. Všechny tyto prvky ovlivňují právě bezpečný pohyb 

a chování automobilu během jízdy.  

 Existuje mnoho sofistikovaných přístrojů, které nám umožní seřídit geometrii kol 

automobilu. Stručný přehled druhu měření je uveden v kapitole č. 2 - Součastné postupy 

měření geometrie. Popisuji zde také moderní postupy měření, ale bohužel pro navrhování a 

vývoj jednotlivých částí nejsou tyto přístroje příliš vhodné, jelikož hodnotí automobil jako 

celek. V tomto případě je využíváno buď počítačové simulace, nebo experimentální přístrojů, 

které se musí navrhnout, sestavit a odzkoušet. Právě s tímto problémem se setkala Katedra 

materiálů a technologií pro automobily, která vyvíjí novou těhlici pro sportovní automobil.  

Je nutné si uvědomit, že v rámci vyhodnocení geometrie nemůžeme vyhodnotit všechny 

měřitelné prvky. Z tohoto důvodu se v práci zaměřuji na měření změny sbíhavosti a odklonu 

kola.  

 V praktické části práce je rozvedena metodika jednotlivých měření geometrie na jedné 

nápravě a jsou popsány přípravky, které bylo nutné vyrobit k uskutečnění samotného měření. 

V závěru práce hodnotím údaje, které jsem získal během měření. 
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2. Součastné postupy měření geometrie 

 Pod pojmem geometrie kol je myšleno vzájemné postavení a poloha kol, karoserie 

či rámu a náprav. Snahou konstruktérů je, aby kola vozidla byla vždy odvalována a nikoliv 

smýkána. Této podmínky se snaží dosáhnout za každé situace a to jak v přímém směru jízdy 

či v plném rejdu, ale tak při plném rozsahu propérování. Vhodným nastavením se docílí taky 

toho, aby natáčení kol do rejdu bylo snadné a aby měla tendenci se vracet zpět do původní 

polohy. Zabrání se tak i případnému rozkmitání kol při průjezdu nerovnostmi. [1] 

 V této kapitole jsou okrajově shrnuty druhy měřících zařízení a principy na kterých 

fungují. Dále se zaměřují na součastné moderní trendy měření geometrie kol a náprav. Mimo 

jiné jsem zde přiblížil zařízení Opto+, které máme ve vybavení fakulty  

a na kterém probíhají měření.  

2.1. Rozdělení měřících zařízení 

 Nároky na zařízení pro měření geometrie kol neustále rostou, proto tato zařízení prošla 

vývojem od jednoduchých měřidel fungujících na mechanických principech až po špičkové 

digitální a laserové technologie. Je zcela evidentní, že přesnost ručních nástrojů nebude 

porovnatelná s přesností laserových měřidel, avšak v některých případech se bez ručních 

měřidel neobejdete. 

 

2.1.1.   Mechanické měřidla 

 Měření za pomocí mechanických měřidel patří mezi nejstarší způsoby. K měření 

se používají základní měřící prvky jako posuvná měřidla, úhloměry či libely. Měření není sice 

moc přesné, ale jeho jednoduchá konstrukce a odolnost umožňuje jeho jednoduché skladování 

nebo transport. Těchto vlastností se využívá především u závodních týmů. Jedním ze zástupců 

této technologie je měřicí přístroj KOCH NC-27, který je zobrazen na Obr. 1.  
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Přístroj pracuje na principu přikládání jednoduchých ramen na disky kol. Tyto ramena jsou 

pevně spojena s tyčí napojenou na úhloměr. Pokud je kolo vychýleno, odchylka je zobrazena 

na stupnici úhloměru. Tento přístroj vyrobil němec Harro Koch již v roce 1952. [2] 

 

Obr. 1 Přístroj NC-27[2] 

2.1.2.  Optické měření 

 Toto měření využívá projekci paprsků na kolmou plochu k zobrazení odchylek 

v nastavení. Paprsek, ve formě světelné značky, je promítán na stupnici, ze které je odečtena 

výsledná odchylka. Jedná se o dvě plošky, na které směřuje pomyslný červený paprsek 

(viz Obr. 2). Umístění této stupnice může být různé, často se využívá zrcadel k přesměrování 

paprsků na vhodné místo. Z tohoto vyplývá, že jsou tato zařízení, pro svou flexibilitu, často 

využívána v nestandardních podmínkách. Lze je použít jak na závodní automobil během 

závodů, tak na velké nákladní auta popřípadě zemědělské stroje přímo na silnici.  

Za povšimnutí stojí také, že konstrukce optických zařízení není moc složitá a zařízení nabývá 

malých rozměrů. Zařízení se skládá z držáku na kolo, který pevně spojí kolo s lampou  

či projektorem pomocí jednoduchých podpěr. Dále zařízení obsahuje stupnice, na které  

se promítají jednotlivé měřené odchylky. 
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Přesnost tohoto zařízení není nijak valná oproti modernějším a sofistikovanějším 

přístrojům, ale ve zkušených rukou může dosahovat výborných výsledků. Jako příklad jsem 

uvedl produkt již zmíněné firmy KOCH-ACHSMESSANLAGEN, přístroj HD-10 EasyTouch 

(Obr. 2), který je schopen měřit sbíhavost s přesností na 2 úhlové minuty. [2] 

 

Obr. 2 HD-10 EasyTouch během měření zadní nápravy [2] 

2.1.3.  Elektronické přístroje 

 Elektronické přístroje využívají 2 druhy měření. Mohou využít přímou metodu měření 

stejně jako optické přístroje. Dále také můžou využívat sérii elektronických snímačů jako 

potenciometry, dělící transformátory popřípadě elektronické libely.  

 Výsledky, které získáme, jsou vyhodnocovány pomocí počítačové techniky 

a převedeny na digitální nebo analogový ukazatel. V našem případě jsou převedeny 

na monitor, který je umístěn na vozíku. Tyto zařízení mají tu výhodu, že lze eliminovat 

mnoho potenciálních chyb měření. Díky použití elektronických snímačů lze vyloučit chyby 

jako nepřesnost upnutí snímacích hlav, házivosti nebo poškození disku samotného. 

Samozřejmě odpadá také složité centrování celé soustavy.  
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 Přístroje jsou většinou koncipovány jako kompaktní jednotky určené pro okamžité 

a jednoduché použití. Nevýhodou tohoto typu zařízení jsou vysoké pořizovací náklady, avšak 

ty jsou kompenzovány univerzálností použití. [3] 

 

Obr. 3 Elektronický měřič Launch X-631 CZ [3]  

2.1.4. Dynamické měření 

 Rozdílnost dynamického měření oproti měřením statických spočívá v tom, že během 

měření jsou kola v pohybu, což ideálně simuluje běžné podmínky provozu automobilu. 

Výhodou tohoto měření je fakt, že odpadá problematika špatného uchycení snímačů na kole 

samotném, špatnému seřízení optických zařízení či poškození disků.  

 Proces měření se provádí na specializované lince vybavené třemi druhy válců, kde 

každý druh má svou funkci a je v sérii s ostatními. První druh válců tvoří nosnou oporu 

automobilu, která přenáší většinu tíhového zatížení. Další druh válce, který je poháněn 

elektromotorem, plní funkci hnací a slouží k roztočení kol. Poslední ze série je měřící válec. 

Jedná se o válec, který nemá pevné uložení. Může do jisté míry měnit svou pozici jak  

ve svislém směru, tak ve směru vodorovném což mu umožňuje dostat se do stejné polohy, 

kterou má snímané kolo. V našem případě jsou válce umístěny přímo v podlaze měřící 

stanice. Při roztočení kol se měřící válce samočinně nastaví tak, aby jejich osy 
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korespondovaly s osami automobilu. Tento proces je monitorován čidly a neustále 

vyhodnocován počítačovou centrálou, která je zobrazena na Obr. 4 v podobě modrého vozíku. 

 Mezi hlavní výhody tohoto druhu měření je absence montáže jakéhokoliv prvku 

na vozidlo samotné, rychlost, vymezení vůlí v uložení shodným s vymezením během jízdy 

a již zmíněný fakt, že opotřebení kol nebo disků, nehraje žádnou roli. Jedinou nevýhodou 

je vyšší pořizovací cena. Jako příklad jsem uvedl na Obr. 4 multifunkční linku Beissbarth 

SL640. [4] 

 

Obr. 4 Multifunkční linka Beissbarth SL640 [5] 

2.2. Nové trendy v měření geometrie 

 Tyto systémy, založené na optických principech, lze považovat za moderní 

technologie v měření geometrie. Tato technologie vznikla kolem roku 2006 a s úspěchem 

je aplikována v diagnostických centrech. Údaje, které měřením získáváme, jsou pořízeny 

trojrozměrnou stereoskopickou technologií, která nevyžaduje asistenci člověka. Z důvodu 

absence zdlouhavého seřizování, jsou tyto systémy velice přesné a hlavně rychlé. 
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2.2.1.  ATT/NUSBAUM 

 ATT/NUSBAUM je systém, který využívá barevně kódované vyměřování (CCT). 

Tato technologie byla vyvinuta původně lékaři na snímání obličeje. Spočívá v promítání 

barevných rovnoběžek na nerovnou plochu, která je snímána. Podle toho, zda je rovnoběžky 

v obraze sbíhají či rozbíhají, software rozpozná reliéf kola, ze kterého vypočítá hodnoty. 

 Postup měření probíhá tak, že technik najede s vozidlem na nůžkový zvedák, který 

je na každé straně vybavený integrovanými drážkami pro roboty a posuvnými deskami pod 

koly. Na Obr. 5 je vyobrazen zvedák v modré barvě, dva roboti a posuvné desky v šedé barvě. 

Zvedák dále obsahuje systémem SST (Safety Star Technology), který v každém okamžiku 

zaznamenává údaje o poloze zvedáků a reguluje tak, aby byl zvedák vždy perfektně 

znivelizován. Po najetí zadá technik informace o vozidle. Následně software vybere potřebné 

údaje o rozměrech vozidla z databáze, potřebné k měření. Provede se kompenzace házivosti 

pomocí posuvných desek pod koly a roboti zaměří zadní nápravu. Po opětovné kompenzaci 

házivosti se přeměří i náprava přední. Následně se kola otočí do obou rejdů, čímž  

je provedeno kompletní měření zakončené vytištěním protokolu o měření.  

 Hlavní výhody tohoto systému jsou plně bezkontaktní průběh, vysoká přesnost měření 

a rychlost. Mezi nevýhody bych uvedl vyšší pořizovací náklady a v celku velké rozměry této 

technologie. [6] 

 

Obr. 5 Schéma systému ATT/NUSBAUM [6] 
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2.2.2.   BOSCH LUCHS 

 Měřící systém BOSCH LUCHS byl vytvořen za spolupráce firem BOSCH a BMW. 

Systém spočívá v bezkontaktním měření snímáním značek pomocí kamer. Měření může 

probíhat jak klasicky na zvedáku, tak i během průjezdu zónou, kterou tvoří dva mobilní 

sloupky na každé straně vybavené dvěma kamerami a jedním signálním LED svítidlem. 

Sloupky jsou zobrazeny na Obr. 6 v zelené barvě. 

 Před začátkem měření se na karoserii kolem kola umístí 5 magnetických 

(samolepících) značek. Čtyři značky jsou na snímání polohy a jedna značka na snímání jízdní 

výšky. Dále se na disk kola přiloží magnetický adaptér s 5 měřícími body. Celkem je tedy 

před měřením na automobil připevněno 20 měřících značek a 4 magnetické disky. 

Po vybavení vozidla nálepkami následuje samotné bezdotykové měření. Využitím zvedáku 

s otočnými deskami je přesně proměřován odklon a sbíhavost zatímco při průjezdu počítač 

vyhodnotí, zda je vůbec potřeba automobil seřídit. Kamery na sloupkách během měření 

sledují odrazy světelných paprsků LED svítidel od jednotlivých značek a hodnoty přenášejí 

do počítače. Počítač, viz Obr. 6, je zabudován na mobilním vozíku, následně vypočte data  

a zobrazí je na monitor. Tento systém má nesporné výhody v rychlosti, v přesnosti, snadné 

kalibraci a možnosti kombinovat výsledky s diagnostikou řídící jednotky. Jako nevýhodu lze 

snad jen uvést vysoké pořizovací nároky. [6] 

 

Obr. 6 Systém BOSCH LUCHS [6] 
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2.2.3.  BEISSBARTH Touchless 

 Systém pracující na principu snímání povrchu pomocí kamer. Zařízení je tvořeno 

čtyřmi stanicemi, na kterých jsou umístěny dvě kamery typu CCT a ty jsou obklopeny sadou 

1800 LED diod. Na Obr. 7 lze vidět kamery lišící se pouze úhlem natočení oproti diskům. 

Tento fakt způsobí, že spojením dvou pohledů je získán jeden prostorový obraz. Princip  

je stejný jako v 3D kině. Pro měření byl vyvinut speciální software Oracle, který po celou 

dobu měření naviguje mechanika ke správnému postupu pomocí videí a digitálních fotografií. 

 

Obr. 7 Detail měřící stanice [6] 

 Měření samotné probíhá tak, že technik po najetí na zvedák, dostává pokyny 

od počítače. Zařízení si odměří polohu každého kola, vytvoří stereoskopické obrazy, kterými 

určí jejich prostorovou orientaci. Data sesbírané kamerami vyhodnotí integrovaný systém 

IRES a zobrazí je na monitoru. Mezi výhody patří samočinná identifikace ráfku a jeho 

perfektní osvětlení, samočinné vyhodnocení dat přímo ve snímačích, absence pohyblivých 

částí a jednoduchá obsluha.  
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Jako další výhodu bych uvedl nízké nároky na prostor, jelikož celý systém se skládá pouze ze 

čtyř mobilních stanic a vozíku s počítačem. Mobilitu celého systému lze vidět na Obr. 8. 

Měřící stanice mohou být umístěny například na podlaze.[6] 

 

Obr. 8 Systém Beissbarth [6] 

2.2.4.   BOSCH FWA 4630 – 3D systém 

 Koncepce 3D měření je opět založena na stereoskopickém principu. K uskutečnění 

měření nám stačí nainstalovat snímače měřených hodnot neboli „křídla“ s dvěma CCD 

kamerami a referenční desky na ráfky automobilu. Oba komponenty lze sledovat  

na Obr. 9, kde na kolech automobilu je umístěn držák s deskou a zhruba ve středu automobilu 

jsou umístěny samotné kamery. Křídla mohou být umístěny buď na zemi, nebo na libovolném 

zvedáku. Instalace křídel by neměla zabrat více jak 30 vteřin a jejich přesnost je zaručena 

interním referenčním systémem.  

 Po připojení k počítači na vozíku, který je na obrázku spolu s technikem, se spustí 

2 CCD kamery na každé straně a nastane samotné změření. V počítači nám vznikne 

stereoskopický obraz všech kol, který je následně přepočten na jednotlivé měřené hodnoty. 

Další funkcí této soustavy je kompenzace házivosti kol. Detekce probíhá během pojezdu 

vpřed i vzad a je snímána vysokorychlostní kamerou z bezprostřední blízkosti, což zajistí 

zachycení jakéhokoliv pohybu disku. Snímání házivosti probíhá na všech 4 kolech zároveň.  



11 

 

Předností systému FWA 4630 je rychlost přípravy měření, vysoká přesnost,  

praktičnost – vhodné pro každodenní použití a schopnost samočinné kalibrace. [7] 

 

Obr. 9 Systém BOSCH FWA 4630 [7] 

2.3. Zařízení OPTO-PLUS 618i 

 Zařízení na měření geometrie od firmy Autek Indiustri A/S (Obr. 10), kterým  

je vybavena naše fakulta, pracuje na principu CCD kamer a plně spolupracuje se softwarem 

OPTO-Win pro okamžité vyhodnocení výsledků.  

 

Obr. 10 OPTO-PLUS 618i [8] 
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 Na Obr. 11 je k vidění detail snímací hlavy. Upevnění snímacích hlav je zajištěno 

pomocí rychloupínky. Ta se skládá z tří vymezovacích zarážek, které jsou po obvodu kola  

a zajišťují centrování. Dále pak ze dvou ocelových ramen, které se zachycují o dezén kola  

a slouží k pevnému upnutí ke kolu. 

 

Obr. 11 Detail snímací hlavy [13] 

 Každá hlava má 2 CCD kamery a je vybavena libelou pro ustavení do rovnovážné 

polohy viz Obr. 12.  

 

Obr. 12 Kompletní zapojení zařízení[13] 
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 Spojením všech 4 hlavic vznikne kompletní obraz postavení kol. Toto nastavení 

umožní měřit kromě běžných prvků taky kompletní sbíhavosti náprav (Obr. 13.) Přesnost 

tohoto zařízen se pohybuje v rámci úhlových minut. 

 

Obr. 13 Snímané odchylky jízdních náprav a sbíhavosti využitím všech hlavic [9] 

 

 Operační program OPTO-Win je velice důležitou součástí celého systému. Pomocí 

tohoto softwaru lze měření přizpůsobit konkrétnímu automobilu. Databanka s hodnotami 

nastavení jednotlivých prvků obsahuje více jak 10 tisíc konkrétních údajů, které jsou 

k dispozici. V případě chybějících údajů je možné využít on-line podpory. Lze také použít 

zákazníkovi hodnoty, které byly uloženy během předchozího měření a porovnat 

je s hodnotami naměřenými před i po aktuálním měření. Program dále umožňuje měřit 

nastavení volantu pro různý stupeň rejdu (10°, 14°, 20°). [8]  
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2.4. Prvky měření geometrie 

 Pod pojmem měření geometrie se skrývá celá škála prvků, které lze měřit. 

V následující kapitole bych obecně shrnul měřené prvky a rozvedl zejména ty, které budou 

důležité pro měření geometrie na jedné nápravě resp. jednom kole.  

2.4.1.  Shrnutí měřených prvků 

 Geometrie společného průsečíku os neboli Ackermannova podmínka je nastavení kol, 

které zajistí spolehlivé odvalovaní kol a zabrání smýkání během průjezdu zatáčkou. Tato 

podmínka je dána rozdílným úhlem natočení pro vnitřní a vnější kolo. Na Obr. 14 jsou 

zobrazeny rozdílné úhly pro levé a pravé kolo (α, β) a jejích rozdíl – diferenční úhel δ. [10] 

 

Obr. 14 Ackermannova Podmínka [10] 

 Souosost náprav je úhel, který svírá geometrická osa automobilu a kolmice na osu 

zadní nápravy. V ideálním případě jsou tyto přímky totožné. Pokud je zadní náprava 

vychýlena z ideální pozice, vozidlo bude mít tendenci k odklonění se ze zvoleného směru. 

Tento jev se reguluje natočením předních kol, což bude mít za následek, že při přímé jízdě 

se bude vozidlo jevit, jako by jelo bokem. (Obr. 13) [10] 

Poloměr rejdu je rameno, které svírá průsečík rejdové osy se středovou rovinou kola 

v rovině vozovky. Tento prvek se měří v délkových jednotkách. Můžou nastat tři možnosti 

a to když je průsečík na vnější polovině kola, na vnitřní polovině kola a přesně v půlící rovině 

kola. Nastavení poloměru rejdu má vliv na stabilitu jízdy a na sílu potřebnou k natočení kol. 

Trendem poslední doby je nastavovat negativní poloměr rejdu.  
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Toto nastavení způsobuje mírnou sbíhavost a vymezuje nám případné vůle v uložení 

kola či na řídicí tyči. [10] 

 

Obr. 15 Poloměr rejdu [15] 

 Záklon rejdové osy je úhel τ, který svírá přímka proložená rejdovou osou a kolmicí 

vozovky promítnuté ve středové rovině kola, viz  

Obr. 16. Záklon lze také měřit jako vzdálenost. V tomto případě se jedná o závlek. Jako 

závlek se bere vzdálenost mezi kolmicí procházející středem kola a prodlouženou rejdovou 

osou v rovině vozovky. Pokud leží bod před bodem vytvořeného kolmicí  ve směru jízdy, 

jedná se záklon. Záklon je brán jako kladná hodnota. Pokud nastane opačná situace, jedná se o 

předklon, který je značen záporně. Záklon rejdové osy má stabilizační účinek na řízení a 

navrací nám kola do přímého směru. Příliš velká hodnota záklonu způsobí to, že k vytočení 

kol je zapotřebí větší síla. [15] 

 

Obr. 16 Záklon, závlek rejdové osy. [15] 
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 Anti lift/anti dive efekt popisuje reakci přední nápravy na akceleraci. Zatímco během 

zrychlování automobilu bude mít přední část tendenci se zvedat, během brzdění je to naopak, 

bude klesat. Míru této vlastnosti ovlivňuje aktuální poloha středu profilu odpružení. Čím blíž 

vozovce tento bod bude, tím menší bude velikost toho efektu. Teoreticky je možné dosáhnout 

dvou extrémů. První extrém nastane, když veškerou sílu zrychlení pohltí spodní rameno 

zavěšení. V tomto případě bude nezatížené odpružení a koeficient, měřený v procentech, bude 

mít hodnotu 100%. V druhém extrému, kdy hodnota koeficientu bude nulová, veškerou sílu 

pohltí tlumící systém a pružiny budou stlačeny na maximum. Vzhledem ke konstrukci 

automobilu je velice nepravděpodobné dosažení těchto extrémů. Ideálním nastavením této 

hodnoty bude docíleno měkčího chování automobilu během akcelerace, vytvořením 

správného tlaku na pneumatiku a tím pádem lepší trakci, lepší vedení kol při průjezdu 

zatáčkou a lepších jízdních vlastností na nezpevněném povrchu. [10] [11] 

 Házivost kol je termín, který nám říká, do jaké míry se kolo vychyluje od svého 

ideálního tvaru či pozice. Rozlišujeme dva druhy házivosti - radiální a axiální. Radiální 

házivost znamená, že kolo během rotace má tendenci k vibracím v kolmém  

směru – poskakuje. Tento druh házivosti bývá způsoben buď špatným vyvážením ráfku, nebo 

tvarovou deformací, která může být způsobena chybou ve výrobě nebo mechanickým 

poškozením. Většinou se projevuje jako nepříjemné klepání zavěšení při vyšších rychlostech. 

Axiální házivost znamená, že kolo má tendenci k vibracím v podélném směru – vrtí se. Tento 

efekt bývá způsobený tvarovou deformací popřípadě špatným uložením kola  

např.: poškozenými čepy zavěšení. Tato chyba se projevuje vibracemi v řízení. Rozdíl mezi 

axiální a radiální házivosti je na Obr. 17. Obě hodnoty by se měly kontrolovat během výměny 

a servisu kol. [12] 

 

Obr. 17 Házivost kol. [12] 



17 

 

2.4.2. Odklon kola 

 Odklonem kola je myšleno vychýlení střední roviny kola od roviny kolmé k vozovce. 

Odchylka těchto rovin vytváří na ložisko kola axiální sílu na náboj ložiska, která zamezuje 

vzniku vibrací. Odklon může nabývat jak kladných tak záporných hodnot (Obr. 18). 

V případě kladných hodnot se horní polovina kola odklání od vozidla, zatímco při záporných 

hodnotách se horní polovina přiklání k vozidlu. Měření se provádí v úhlových jednotkách.  

 Pozitivní odklon se volí většinou pro přední nápravy automobilů. Toto nastavení  

má za následek zlepšení stability vozu při průjezdu zatáčkou, jelikož snižuje boční vodící síly 

působící na vůz. Při jízdě v přímém směru má kolo mírnou tendenci vybočovat ven, což 

je následek kuželovitého odvalování kol. 

 Negativní odklon je nastaven u většiny vozů na zadní nápravě. Vlastnosti negativního 

odklonu nám zlepšují průjezd zatáčkou tím, že vytváří přídavnou boční sílu, díky čemu 

je vozidlo jistější. Nevýhodou však je vysoké opotřebení běhounu pneumatik. Při přímé jízdě 

je kolo vychylováno dovnitř a tudíž má stabilizační účinek na jízdu. [10] 

 

 

Obr. 18 Odklon kola [12] 
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2.4.3. Sbíhavost 

 Sbíhavost či rozbíhavost kol se měří jako úhel, který svírají střední rovnoběžné roviny 

kol a to jak náprav sunutých, tak náprav tažených viz Obr. 19. K měření se používají jak 

jednotky úhlové, tak jednotky délkové. Při použití délkových jednotek se bere jako referenční 

bod okraj ráfku. Správná sbíhavost přispívá k zvýšení stability při jízdě v přímém směru, 

zamezuje kmitání kol a vymezuje vůle v uložení kol. Vozidla se zadním pohonem, které mají 

přední kola pozitivní poloměr rejdu, mají tendenci k rozbíhavosti, a proto se zde nastavuje 

mírná sbíhavost, která tento jev kompenzuje. Na druhou stranu vozidla s předním náhonem, 

vlivem tahové síly působící na přední část kola, se mají tendenci stáčet dovnitř. Pokud je zde 

nastavený pozitivní poloměr rejdu, je potřeba nastavit mírnou rozbíhavost. Při negativním 

poloměru rejdu, což je běžnější u vozidel s hnanou přední nápravou, se nastavuje mírná 

sbíhavost.[10] 

 

Obr. 19 Sbíhavost kol [12] 
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3. Konstrukční návrh  

 V této kapitole se věnuji konstrukčnímu návrhu přípravku na měření geometrie. Dále 

rozvedu princip a vlastnosti použitým měřidel, metodiku měření a následně popisuji pracovní 

prostředí, které bylo použito k vytvoření návrhu. 

3.1. Použitá měřidla 

 Pro účely měření v praktické části práce bylo pořízeno měřící zařízení BOSCH GLM 

80 Professional. Volba tohoto zařízení byla vhodná, jelikož umožňuje jak měření sbíhavosti 

tak měření odklonu případně i záklonu kola. Zařízení obsahuje mnoho užitečných funkcí, ale 

pro potřeby měření bylo použito především laserové měření vzdálenosti a sklonoměr. Měřicí 

zařízení je vidět na obrázku Obr. 20. 

  

Obr. 20 Bosch GLM 80 Professional  
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V Tabulka 1 jsem shrnul důležité technické specifikace použitého měřícího zařízení. 

Informace byly čerpány přímo od výrobce. Výrobce navádí na využití pracovní lišty R 60 

na měření sklonu, ale pro měření nebyla tato lišta nepoužita, jelikož na přesnost měření nemá 

lišta žádný vliv.   

Laserová dioda  635 nm, < 1 mW

Měřicí rozsah  0,05 – 80 m

Přesnost měření dálkoměru  ± 1,5 mm

Nejmenší zobrazovaná jednotka 1 mm 

Rozsah měření sklonu 0°- 360° (4x90°)

Přesnost měření sklonu  ±0,2°

Nejmenší zobrazovaná jednotka 0,1° 

Hmotnost 140 g

Délka  111 mm

Šířka 51 mm

Výška  30 mm

Měrné jednotky  m/cm/mm

Počet uložených hodnot 10

Integrovaný akumulátor 

Li-Ion 3,7 V (1250 mAh)
Napájení

 Bosch GLM 80 Professional

 

Tabulka 1. Technické specifikace přístroje [13] 

3.2. Teorie měření 

 V kapitole 3.1 jsem uvedl nástroje, které byly stěžejní pro měření. V této kapitole 

je rozvedena metodika měření geometrie kola. K měření byl použit zhotovený přípravek, 

laserový dálkoměr, nástavec na uchycení hydrauliky na těhlici automobilu a elektronickou 

vodováhu.  

 Do zhotoveného přípravku byl uchycen laserový dálkoměr. Celý segment namontován 

na rameno hydrauliky, které je pevně spjato s těhlicí automobilu. Při měřeních byl přístroj 

orientován v závislosti na měřeném prvku. Po namontování bylo spuštěno hydraulické 

rameno, které provedlo pár neměřených testovacích cyklů propružení přední nápravy, aby  

si celá sestava „sedla“. Následně byla provedena kontrola všech spojů a dotáhnutí případné 

vůle.  
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3.2.1. Měření změny sbíhavosti pomocí jednoho měřidla  

 Sbíhavost je naměřena pomocí rozdílů délek, které jsou mezi laserem a stěnou. 

Po nastavení zařízení do správné polohy je spuštěn přístroj v režimu pro měření vzdálenosti – 

dálkoměr. Orientaci celé soustavy je zobrazena na Obr. 21.  

 

Obr. 21 Sestava na měření změny sbíhavosti; vlastní zdroj 

  Z přístroje lze v této poloze odečíst první hodnotu, což je vzdálenost mezi stěnou 

a dálkoměrem. Tato hodnota je znázorněna na Obr. 22 jako úsečka a. Následující naměřená 

hodnota byla získána po přechodu do stavu propružení. Opět jsem naměřil vzdálenost mezi 

stěnou a dálkoměrem. Tuto vzdálenost lze vidět na Obr. 22 jako úsečku b. Poslední hodnota, 

která chyběla pro získání všech tří stan trojúhelníku abc je úsečka c. Tuto vzdálenost 

vyhodnotil samotný přístroj pomocí funkce měření výšky vzdálených objektů.  

 Po sestrojení trojúhelníku potřebného pro výpočet sbíhavosti (viz Obr. 22) byl 

vypočten úhel  pomocí kosinové věty. Pro výpočet úhlu α nelze použít Pythagorovu větu, 

jelikož stěna nemusí být přesně kolmá k zařízení. 
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 Výsledek v úhlových jednotkách vypovídá, o kolik se změní sbíhavost při propružení 

automobilu. Sbíhavost celkovou nelze naměřit, jelikož neznáme jízdní ani geometrickou osu 

automobilu.  

 

Obr. 22 Schéma měření změny sbíhavosti; vlastní 

 

   

Výpočet úhlu pomocí Kosinovy věty: 

 Při výpočtu úhlu ze základního tvaru kosinové věty pro výpočet úhlu alfa: 

  (1) 

Úprava vztahu pro výpočet úhlu alfa: 

  (2) 
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3.2.2.  Měření změny sbíhavosti pomocí dvou měřidel 

 Druhý způsob měření sbíhavosti spočívá v jiném postavení měřícího zařízení  

(viz Obr. 23). Zatímco v předchozím případě bylo měřící zařízení orientováno rovnoběžně 

s podélnou osou automobilu, v tomto případě je dvojice zařízení orientována kolmo k podélné 

ose automobilu a kolmo na referenční zeď. Pro přichycení dvojice dálkoměrů, je použit jiný 

přípravek.  

 

Obr. 23 Schéma měření změny sbíhavosti pomocí 2 měřidel; vlastní 
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Principem tohoto měření je změna vzdáleností mezi dálkoměrem a referenční stěnou, 

která je způsobena natočením těhlice při propružení. Pokud je naměřená vzdálenost na obou 

dálkoměrech neměnná, znamená to, že soustava zavěšení kola nemá tendenci ke sbíhavosti 

během propružení (Obr. 24). Během měření nelze zapomínat na korekci vzdálenosti měřidel, 

kterou je kompenzována změna vzdálenosti těhlice vůči středové rovině automobilu.  

 

Obr. 24 Neměnný stav – nulová změna sbíhavosti; vlastní 
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Pokud se ale vyskytne rozdíl mezi naměřenými vzdálenostmi jednotlivých dálkoměrů, 

nastává sbíhavost. Tuto situaci popisuje Obr. 25. 

 

Obr. 25 Změněný stav – skutečná změna sbíhavosti; vlastní 

 Pro výpočet sbíhavosti (úhel α) byla využita goniometrická funkce trojúhelníku. 

K sestavení trojúhelníku ABC byl opět využit dálkoměr. Velikost úsečky AC je konstantní 

a odpovídá vzdálenosti měřidel mezi sebou. Úsečku BC odpovídá rozdílu délek mezi 

vzdálenostmi naměřenými jednotlivými dálkoměry. Když se vyjde z podmínky, že úhel mezi 

úsečkou AC a CB je pravý, není výpočet velikosti přímky AB potřebný. Pro výpočet úhlu  

α využijeme funkce tangens. 

        (3) 

po úpravě 

        (4) 

 Takto vypočtený úhel odpovídá změně sbíhavosti při propružení kola. 
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3.2.3.  Měření odklonu 

 Pro výpočet odklonu lze využít přímo funkce vodováhy, která je umístěná na sestavě 

k měření geometrie. Celá sestava a především orientace vodováhy je vyobrazena na Obr. 26. 

Na obrázcích týkajících se odklonu kola se nejedná o přesné zobrazení námi provedeného 

měření ale o orientační zobrazení změny odklonu. 

 

 

Obr. 26 Schéma měření odklonu kola; vlastní 
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Po nastavení do správné pozice byl přístroj uveden do chodu a spuštěn režim 

vodováhy. První hodnota, které byla získána, bude hodnota odklonu kola v normálním stavu. 

Normální stav je takový stav, kdy zavěšení kol je vystaveno takovým silám, které se rovnají 

zatížení stojícího vozidla. Tento stav je schematicky znázorněn na Obr. 27.  

 

Obr. 27 Normální stav; vlastní 

 Následně tento stav přejde pomocí hydrauliky do stavu plně zatíženého, kde 

je naměřena druhou hodnota. Plně zatížený stav nastane tehdy, kdy se zavěšení kol dostane 

do své mezní polohy tj. na dorazy tlumiče, viz Obr. 28.  

 

Obr. 28 Zatížený stav; vlastní 
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 Aby bylo možné změřit odklon kola v nezatíženém stavu, je třeba přejít pomocí 

hydrauliky na opačný extrém plného zatížení a to je zatížení nulové, tj. stav, kdy na zavěšení 

kol nepůsobí tíha vozidla, viz Obr. 29.  

Tímto krokem byla naměřena třetí hodnota odklonu kola.  

 

Obr. 29 Nulové zatížení; vlastní 

 Na obrázcích Obr. 27, Obr. 28 a Obr. 29 lze vidět úhel α, což je úhel mezi kolmicí  

na vozovku a osou kola. Měření bylo provedeno v několika sériích, aby byly minimalizovány 

případné chyby měření.  

3.3. Pracovní prostředí  

 Jako pracovní prostředí pro vytvoření přípravku pro měření geometrie byl použit 

program od společnosti AutoDesk konkrétně je to Autodesk Inventor Professional 2011  

(dále jen Inventor). S tímto programem jsem se již setkal v průběhu studia, proto jsem si ho 

zvolil.  Inventor patří mezi CAD systémy, což znamená počítačově podporované projektování 

z anglického computer aided design. Tento program nabízí komplexní sadu nástrojů 

potřebnou pro navrhování 3D modelů, tvorbu nástrojů, simulaci či vizualizaci ještě předtím, 

než se daný výrobek zrealizuje. Základem konstruování v tomto programu tvoří jednotlivé 

díly tzv. PARTS, které vycházejí z 2D návrhu tzv. SKETCH. Následně lze jednotlivé díly 
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skládat do sestav tzv. ASSEMLY pomocí omezování stupňů volnosti. Celý systém navzájem 

komunikuje, což zajistí, že když se zpětně změní rozměry dílu, aktualizuje se kompletní 

sestava, kde se změna projeví. Inventor neumožňuje tvořit pouze plné díly, ale je schopen 

vytvořit svařence, skořepinové díly, plechové součásti či ocelové konstrukce. Další výhodou 

tohoto programu je možnost využití databází normalizovaných dílů. Tato funkce ušetří mnoho 

času během tvorby nových dílů a sestav. 

  Na Obr. 30 je zobrazeno pracovní prostředí Inventoru. Pásmo nástrojů obsahuje 

jednotlivé nástroje pro tvorbu součástí či skládání jednotlivých dílů do celých sestav. 

K zlepšení orientace v celé sestavě pomáhá strukturní strom, kde jsou zobrazeny jednotlivé 

kroky a jejich vzájemné vazby mezi sebou. Dále lze nástroje pro orientaci v prostoru. V této 

části můžeme pracovat se zobrazením a pohybem sestavy po pracovním prostředí.  

 

 

Obr. 30 Pracovní prostředí; vlastní 
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4. Zpracování výkresové výrobní dokumentace 

 Návrh přípravku na měření geometrie byl zpracován ve studentské verzi programu 

Autodesk Inventor 2011 Professional. Jedná se o výkresy lišt pro uchycení dálkoměru 

na hydraulickém rameni. Na stránkách 31 a 32 jsou postupně zobrazeny oba výkresy. 

Jmenovitě jsou to výkresy malé lišty na měření odklonu a změny sbíhavosti pomocí jednoho 

měřidla, a následně je uvedena lišta dvojitá, která slouží také k měření změny sbíhavosti. Dále 

jsou v této kapitole uvedeny fotografie reálných přípravků, které byly vyrobeny a sestaveny. 
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Obr. 31 Výkres jednoduché lišty; vlastní 
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Obr. 32 Výkres dvojité lišty; vlastní 



33 

 

5. Finalizace a zprovoznění zařízení na měření dokumentace 

 V této kapitole, na fotografiích uvedených níže, lze vidět reálně vytvořené přípravky 

na měření geometrie a jejich zkompletování. Na Obr. 33 a Obr. 34 vidíme jednotlivé lišty 

před kompletací a následně na Obr. 35 a Obr. 36 vidíme už zkompletované sestavy. 

 

 

Obr. 33 Přípravek na měření geometrie – lišta malá  

 

 

Obr. 34 Přípravek na měření geometrie – lišta dvojitá 
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Obr. 35 zkompletovaný přípravek na měření geometrie během měření odklonu 

 

 

Obr. 36 zkompletovaný přípravek na měření geometrie během měření sbíhavosti 
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6. Provedení měření  

 Po zhotovení a zprovoznění přípravků na měření změny geometrie bylo započato 

reálné měření. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulkách. 

6.1. Měření odklonu 

 Princip měření odklonu kola je popsán v kapitole 3.2.3. Aby byla minimalizována 

chyba měření, zaznamenávali se opakovaně hodnoty ve sledovaných pozicích. Bylo 

provedeno celkem 15 měření ve 3 polohách, kterým odpovídají kolmé vzdálenosti měřícího 

zařízení a podlahy laboratoře. Z těchto hodnot byly vytvořeny průměrné hodnoty, ze kterých 

bylo následně vycházeno. (viz Tabulka 2).  

 

Měření odklonu 

stav (výška) úhel odklonu [ °] 
průměrná 

hodnota [ °] 

zatížený 
(365 mm) 

-3,6 

-3,5 

-3,7 

-3,3 

-3,3 

-3,6 

normální 
(295 mm) 

-1 

-0,9 

-0,7 

-1,1 

-0,7 

-1 

nezatížený 
(225 mm) 

2,7 

2,8 

3 

2,6 

2,7 

3 

Tabulka 2. Naměřené hodnoty odklonu 
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Výsledné zprůměrované hodnoty a změnu odklonu při přechodu z normálního stavu jsou 

zaznamenány v následující tabulce.  

Měření odklonu 

Stav úhel odklonu [ °] změna [ °] výška měření [mm] 

zatížený  -3,5 2,6 365 

normální -0,9 0 295 

nezatížený 2,8 3,7 225 

Tabulka 3. Výsledné hodnoty odklonu 

  

Z výsledků je patrné, že během propružení dochází ke změně odklonu na celkové vertikální 

dráze kola o 6,3°. 

6.2. Měření změny sbíhavosti jedním měřidlem 

 Princip měření je popsán v kapitole 3.2.1. Byly aplikovány získané výsledné hodnoty 

pomocí zprůměrování naměřených hodnot, kdy bylo v každém stavu zaznamenáno pět 

hodnot. Všechny hodnoty a následné průměry jsou v Tabulka 4.  

Měření změny sbíhavosti 

Stav 
(výška) 

délka úsečky [m] 

a b c 

zatížený  
(365 mm) 

2,2505 

2,2552 0,1245 

2,255 0,1243 

2,2538 0,1231 

2,2526 0,1219 

2,2549 0,1242 

Průměr [m]   2,2543 0,1236 

Normální 
(295 mm) 

2,2521 

a = b 0 

2,2509 

2,2505 

2,2499 

2,2491 

Průměr [m] 2,2505     

Nezatížený 
(225 mm) 

2,2505 

2,2478 0,0991 

2,2476 0,0989 

2,2464 0,0977 

2,2452 0,0965 

2,2475 0,0988 

Průměr [m]   2,2469 0,0982 

Tabulka 4. Naměřené hodnoty změny sbíhavosti 
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Využitím výsledků z Tabulka 4. Naměřené hodnoty změny sbíhavosti - lze vypočítat hodnoty 

změny sbíhavosti při propružení. Pro výpočet těchto hodnot byly použity rovnice (1) a (2).  

 

Měření změny sbíhavosti jedním měřidlem 

Stav 
 velikost úsečky [m] výška měření 

[mm] 

výsledný úhel 

a b c α [ °] 

Zatížený 

2,2505 

2,2543 0,123 365 3,13 

normální a = b 0 295 0 

nezatížený 2,2469 0,0982 225 2,50 

Tabulka 5. Výsledné hodnoty změny sbíhavosti 

 

Z Tabulka 5 lze vyčíst, že se sbíhavost mění v závislosti na míře propružení. Zatímco při 

nezatíženém stavu se projevuje sklon ke sbíhavosti, při plně zatíženém stavu má zavěšení 

tendenci k rozbíhavosti. Celkový rozsah činí 5,63°. 
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7. Závěr 

 Měření změny sbíhavosti a odklonu kola během propružení nepatří mezi běžně měřené 

prvky. Zabýval jsem se touto problematikou z důvodu testování prototypu těhlice, které bude 

probíhat na naší katedře. Realizace měření proběhla úspěšně. Během měření odklonu 

a sbíhavosti byl použit způsob, který využívá pouze jednoho přístroje  

Bosch GLM 80 Professional.   

 Při měření odklonu bylo postupováno přesně podle kapitoly 3.2.3. Po zpracování 

všech 15 hodnot bylo zjištěno, že kolo, během pohybu od nezatíženého stavu po plně 

zatížený, plynule přechází z pozitivního do negativního odklonu. Rozmezí pohybu je přesně 

6,3°.  

 Výsledky změny sbíhavosti jsou vyjádřeny Tabulka 5. Postup měření se shoduje 

s postupem pro měření změny geometrie s využitím jednoho měřicího přístroje popsaným 

v kapitole 3.2.1. Z tabulky je patrné, že při propružení se sbíhavost mění. Měření ukázalo, 

že když poloha kola nabyla nejnižší možné úrovně, projevila se tendence ke sbíhavosti  

a to přesně o 2,5°. V opačném případě, kdy kolo nabylo nejvyšší možné polohy, se projevila 

tendence k rozbíhavosti v hodnotě 3,13°. Změna sbíhavosti na celé dráze kola činí 5,63°. Tato 

vyšší hodnota může být dále ovlivněná vymezením vůlí v uložení kola. 

 Cílem bakalářské práce bylo navrhnout přípravek a metodiku měření geometrie 

automobilu. Hodnoty, které byly naměřeny, se jeví jako reálné, ale bohužel momentálně chybí 

data, se kterýma bych mohl porovnat mé závěry. Vzhledem k podmínkám, které jsou 

pro tento druh měření dosti specifické, považuji úkol jako splněný.  

 Doufám, že po dokončení prototypu těhlice, budu nadále spolupracovat s naší 

katedrou a že se mi podaří vytvořit sofistikovanější systém uchycení přípravku. Dále bych  

se rád zaměřil na samotnou metodiku měření s tím, že bych chtěl navrhnout takový postup 

měření, který by eliminoval veškeré rušivé prvky měření způsobující nepřesnosti.  
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