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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

HRACHOVINA, J. Dynamické namáhání rámu horského kola : bakalářská práce.   

Ostrava : VŠB– Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechaniky, 2012, 

46 s. Vedoucí práce: Podešva, J. 

Bakalářská práce pojednává o dynamickém namáhání rámu horského kola. 

V úvodu se zabývám historií kol a rozborem zatížení. Dále se věnuji experimentálním 

měřením k získání důležitých dat. Následuje statická analýza rámu horského kola a po 

zjednodušeních i dynamická. V závěru jsou zhodnoceny výsledky všech provedených 

analýz. 

 
ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

 
HRACHOVINA, J. The dynamic loading of the mountain frame: Bachelor Thesis.  

Ostrava : VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical, 2012, 46 p. Thesis 

head: Podešva, J. 

The bachelor thesis deals with dynamic loading of the mountain frame. The 

introduction is about history of bikes and analysis of loading. Next, I do experimental 

measurements to get important files, static analysis of the bike frame and after simplifying 

also dynamic analysis. Finally, all results are evaluated.  
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1. Úvod 

 Kolo neboli bicykl, měl snad každý malý kluk. Je to velmi oblíbený prostředek 

užívaný ke sportu i k dopravě. Já sám jsem vášnivý cyklista a rozhodl jsem se podívat na 

kolo z trochu jiného hlediska, tedy z toho výpočtářského. 

 Tato práce se zabývá pouze rámem horského kola. Nejprve vytvoříme matematický 

model podle rámu fyzického kola. U modelu se poté budeme zabývat statickou analýzou a 

následně i dynamickým zatížením rámu. Ke zjištění všech potřebných parametrů budeme 

provádět experimentální měření, jež jsou dále také popsána a vysvětlena. Při výpočtech 

budeme uvažovat dva materiály, z nichž se dnes kola vyrábějí a to jsou slitina hliníku 

(dural) a karbon. Konstrukce obou rámů se od sebe nepatrně liší. V této práci budu 

sledovat vliv změny materiálu na napětí a deformaci rámu. 

 První část je provedení statické analýzy. Jedná se o statické zatížení vahou 

samotného jezdce. Při dynamickém výpočtu však půjde o simulaci jízdy v terénu, kterou 

provedu náhradou najetí na terénní překážku za posuv ve směru kolmo k zemi na osu kola. 

Při jízdě dochází taktéž k zatížení v různých úhlech vůči zemi zejména při průjezdu 

zatáčkou nebo při prudkém rozjezdu, kdy se jezdec na kole naklání ze strany na stranu. 

V rozsahu této práce se však zabývám pouze jízdou přímo a najetím na hrbol. 

 

 Historie jízdního kola 

 ´´Roku 1818 si nechal Karl Friedrich Drais patentovat první říditelné kolo, více 

podobné koloběžce než dnešnímu kolu, zvanému Draisina či drezína.  K vybavení kola 

pedály došlo až okolo roku 1861 Pirrem Michauxem, který tento dopravní prostředek 

nazýval „vélocipede“. Bratři Michaux v Paříži v továrně Michaux & Lallement začali s 

velkým úspěchem sériové vyrábět bicykly s pedály pevně spojenými s osou předního 

kola. Velocipédy se potom začaly vyrábět i v dalších továrnách hlavně v Anglii, kde se 

dělaly už celokovové s drátěnými koly. Pokrok byl i v tom, že místo ocelových ráfků se 

dávaly úzké gumové obruče. 

Další vývoj vedl k vynalezení dvou samostatných řetězových převodů a 

prodloužením vidlic ramen vysokého kola. Toto kolo se nazývalo „kangaroo“ neboli 

klokan. Potom se ukázalo, že vhodně zvolenými převody se dá na nízkém kole dosáhnout 

stejné rychlosti jako na vysokém. Byl zkonstruován tzv. „bezpečnostní bicykl“. 

Roku 1885 se objevil první předchůdce dnešního nízkého kola, „Rover Safery“, 
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vytvořený Williamem Suttonem a Johnem Starleyem. Rovery postupně převálcovaly na 

závodních drahách vysoká kola a tak jejich obliba stoupala. Tehdy už mělo 

kolo pneumatiky, ale chyběly mu brzdy a volnoběžka, to znamená, že když se otáčelo kolo, 

otáčely se i pedály. 

Začátkem 20. století byla vysoká kola vytlačena víceméně současným typem kol 

s řetězovým převodem a volnoběžkou. Kola se také specializovala pro různé účely: například 

skládací vojenský bicykl, železniční drezína přizpůsobená kolejím a „hydrocykl“, kolo s 

plováky. 

 Kolo ještě stále mělo jednu nevýhodu - jeden převod. Při jízdě do kopce i při jízdě z 

kopce se šlapalo stejně. Proto byly sestrojeny první dvoukolové převody. Ty se dále 

rozvíjely do dnešní podoby (hovorově přehazovačka). Dalším mezníkem byl až na 

přelomu 70. a 80. let vynález horského kola.,, [8] 

 

 

Obr. 1.1 Velocipéd 
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Obr. 1.2 Horské kolo 

 

2. Metoda řešení 

 Pro řešení statické i dynamické analýzy napětí a deformace rámu horského kola 

použiji Metodu konečných prvků. Pro výpočet touto metodou používám program       

Ansys 13.0. 

 ´´Metoda konečných prvkú (MKP) je numerická metoda sloužící 

k simulaci průběhů napětí, deformací, vlastních frekvencí, proudění tepla, jevů 

elektromagnetismu, proudění tekutin atd. na vytvořeném fyzikálním modelu. Její princip 

spočívá v diskretizaci spojitého kontinua do určitého (konečného) počtu prvků, přičemž 

zjišťované parametry jsou určovány v jednotlivých uzlových bodech. MKP je užívána 

především pro kontrolu již navržených zařízení, nebo pro stanovení kritického místa 

konstrukce. Ačkoliv jsou principy této metody známy již delší dobu, k jejímu masovému 

využití došlo teprve s nástupem moderní výpočetní techniky.,, [4] 

Řešení numerické, je řešení přibližné. Při tomto postupu se převádí problém hledání 

spojitých funkcí na problém hledání konečného počtu neznámých parametrů, pomocí nichž 

se hledané funkce přibližně aproximují. Tento přechod se označuje jako diskretizace 

spojitého problému. Diskretizovaný problém je řešen algebraickými prostředky v 
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konečném počtu kroků. Bez použití výpočetní techniky je tento proces velice obtížně 

zvládnutelný a to je hlavním důvodem, proč se numerické metody začaly bouřlivě rozvíjet 

až v druhé polovině dvacátého století. Numerické řešení je v zásadě dostupné pro každou 

matematicky popsanou úlohu, jakékoliv geometrie a jakkoliv komplikovanou. Není to tak 

úplně pravda, protože při praktických aplikacích je složitost úlohy omezena kapacitou 

dostupného hardware a časovými nároky na výpočet. Výsledky numerického řešení se však 

vztahují jen ke konkrétní úloze. Jakékoliv úpravy a optimalizace vyžadují opakování 

celého procesu tvorby a řešení modelu. 

 

3. Analýza konstrukce a jejího zatížení 

 Na původní model je použita geometrie z kola, jež sám vlastním. Konstrukce 

z hliníkové slitiny je tvořena samostatnými trubkami, jež jsou k sobě přivařeny. 

Konstrukce z karbonu je poněkud jiná, hlavní nosné části kola (střed, krček a uchycení 

zadního kola) zůstávají z hliníkové slitiny. Pouze trubky jsou z karbonu a k hliníkovým 

částem se přidělají pomocí uhlíkové tkaniny, tedy se tzv. ´´přikarbonují´´.  

 V první části výpočtu se zabývám pouze statickou analýzou, takže zatížení rámu je 

pouze od samotného jezdce, přičemž kolo je v klidu. V druhé části, což bude dynamický 

výpočet, se zabývám pohybem kola v terénu. Tento pohyb musí být matematicky 

simulován na model a aplikace tohoto problému je popsána v kapitole dynamická analýza 

rámu. 

 Při jízdě v terénu je jezdec z převážné většiny ve stojící poloze a sedlo je absolutně 

nezatížené. Proto uvažujeme zatížení na sedlo pouze pro statický výpočet, ale při 

dynamickém výpočtu dochází pouze k zatížení na pedály a řídítka. Při jízdě v reálném 

terénu dochází k mnoha způsobům zatížení v mnoha směrech a mnoha velikostech. Každá 

překážka, kterou jezdec zdolává je v podstatě unikátní a stejně tak při průjezdu zatáčkou 

dochází k mnoha různým zatížením. Je rozdíl, zda jedeme po silnici nebo v terénu. 

V rozsahu této práce se nedá stihnout simulace všech těchto zatížení, a proto se budu 

zabývat pouze některými z nich. 
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4. Měření tuhostních parametrů konstrukce 

 V této kapitole se budu zabývat experimentálním měřením. Tato měření budou 

celkem čtyři.  

 První je zaměřené na rozložení hmoty jezdce, druhé a třetí se zabývá tuhostí 

pružných prvků, tedy vidlicí a pneumatikou a ve čtvrtém měření jde o získání modulu 

pružnosti hliníku z rámu, jež máme k dispozici. 

 

4.1 Rozložení váhy na jednotlivých kolech 

 Pro tento experiment jsem zjistil hmotnost kola a jezdce, poté jsem pod přední i 

zadní kolo umístil váhu a měřil rozložení hmoty mezi předním a zadním kolem. 

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty měření jak v sedě, tak i ve stoje. 

Váha pod předním kolem ve stoje: 

Měření Hmotnost (Kg) 

1. 46 

2. 47 

3. 43 

4. 45 

5. 48 

Průměr 45,8 

 

Váha pod předním kolem v sedě: 

Měření Hmotnost (Kg) 

1. 29 

2. 29 

3. 27 

4. 29 

5. 28 

Průměr 28,4 
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Váha pod zadním kolem ve stoje: 

Měření Hmotnost (Kg) 

1. 51 

2. 50 

3. 53 

4. 46 

5. 51 

Průměr 50,2 

 

Váha pod zadním kolem v sedě: 

Měření Hmotnost (Kg) 

1. 59 

2. 59 

3. 60 

4. 61 

5. 58 

Průměr 59,4 

 

Hmotnost jezdce: 84Kg 

Hmotnost kola: 12,5Kg 

Váha pod předním kolem bez jezdce: 7Kg 

Váha pod zadním kolem bez jezdce: 5,5Kg 

 Na základě tohoto měření můžeme určit rozložení hmoty jezdce na kole. Výsledná 

velikost reakcí, při statické analýze, v uložení kol, musí odpovídat hodnotě získané 

experimentálně.  
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Tabulka experimentálně získaných hodnot : 

 Ve stoje V sedě 

Váha 

[Kg] 

Reakce 

[N] 

% 

hmotnosti 

Váha 

[Kg] 

Reakce 

[N] 

% 

hmotnosti 

Přední kolo 35,8 358 41,6 28,4 284 32,4 

Zadní kolo 50,2 502 58,4 59,4 594 67,6 

 

 

Obr. 4.1 Měření váhy pod předním kolem 
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4.2 Tuhost pneumatiky 

 Výpočtový model má namísto pneumatiky a jednotlivého kola pouze gumový 

špalek, jehož tuhost se musí shodovat s tuhostí pneumatiky, kterou získáme 

experimentálně. 

 

 

Obr. 4.2 Měření tuhosti pneumatiky 

 

 Na snímku, je nahoře kolo zatíženo jezdcem. Měření se provádělo na zadním kole. 

Měřily jsme rozdíl délky od ráfku k zemi bez zátěže a se zátěží. 

Bez zátěže 73 mm 

Se zátěží 65 mm 

Rozdíl 8 mm 

 

Hmotnost jezdce: 105Kg 

 Tomu odpovídá, po přepočtu z experimentu 3.1, na zadní kolo hmotnost 73,5 Kg, 

což je 735 N. 

 Nyní provedeme náhradu pneumatiky za gumový špalek se shodnou deformací. 

Nahrazuji lineárním materiálem o modulu pružnosti v tahu E = 0,566 MPa. 
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Obr. 4.3 Náhrada gumovým špalkem 

 

4.3 Tuhost vidlice 

 Určení tuhosti vidlice je nezbytná pro správné chování výpočtového modelu. Za 

řídítka je pověšen člověk a měří se stlačení vidlice. Z původní délky 85 mm byla vidlice po 

zatížení 105 Kilogramy stlačena na délku 45 mm. To je stlačení o 40 mm, čemuž odpovídá 

podle vzorce 
∆

 · , tuhost k = 26,25 · . Jelikož vidlice má dva 

sloupky, musíme tuto hodnotu ještě podělit dvěmi. Výsledná tuhost pro jednu pružinu tedy 

je 13,125 · . 
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Obr. 4.4 Tuhost vidlice 

 

 

Obr. 4.5 Měření tuhosti vidlice 
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Obr. 4.6 Skladba vidlice 

 

4.4 Modální analýza 

 V této kapitole jsou uvedeny výsledky experimentu, jež nám pomohl odhalit vlastní 

frekvence soustavy. Následně provedu modální analýzu u matematického modelu. Nejprve 

upravím hustotu aplikovaného materiálu tak, aby se hmotnost modelu shodovala 

s hmotností reálné soustavy, a následně upravuji modul pružnosti v tahu E tak, až dostanu 

vlastní frekvence modelu shodné s experimentálními hodnotami. 

 

Frekvenční odezvová funkce v referenčním bodě 9Y 
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Nedeformovaná struktura: 

 

 

Hodnoty získané z experimentu: 

 f [Hz] damp [Hz] ζ [%] 

1 8.68     2.01     22.54     

2 35.62     2.94     8.23     

3 47.90     3.42     7.12     

4 59.03     2.58     4.36     

5 71.89     1.31     1.83     

6 84.41     1.61     1.91     

7 115.49     1.85     1.60     

8 115.44     2.02     1.75     

9 146.62     4.63     3.15     

X
Y

Z
1

2

3
4

5

6

7

8

9

10
11

12
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10
11

12
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Undeformed,  Undeformed
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 f [Hz] damp [Hz] ζ [%] 

10 182.76     3.36     1.84     

11 217.14     2.95     1.36     

12 245.27     4.84     1.97     

13 275.44     4.95     1.80     

14 301.72     3.34     1.11     

15 444.68     9.18     2.06     

16 468.43     7.20     1.54     

17 505.41     13.86     2.74     

18 545.38     5.08     930.57e-3  

19 600.11     11.87     1.98     

20 623.58     5.50     882.19e-3  

21 663.58     7.92     1.19     

22 678.31     11.54     1.70     

23 710.02     3.86     544.21e-3  

24 742.97     5.70     766.98e-3  
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Hodnoty vlastních frekvencí modelu: 

E = 7,5e+10                    E = 7,8e+10               E = 1e+11                 E = 4e+11 

 

 

E = 2,5e+11                    E = 2e+11                  E = 2,15e+11                   
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 Po vyhodnocení a porovnání těchto hodnot s hodnotami získanými experimentálně 

jsem zvolil hodnotu modulu pružnosti v tahu E = 215 GPa. 

 

 

Obr. 4.7 Měření vlastních frekvencí 

 

 

Obr. 4.8 Měřící sonda 



22 
 

 

Obr. 4.9 Zkušební kladívko 

5. Výpočtový model, CAD model 

 Geometrická konstrukce matematického modelu je vytvořena v modelovacím 

programu Autodesk Inventor 2012. Dále model upravuji v modelářském rozhraní 

Workbench, sloučenému s výpočetním programem Ansys 13.0. 

 

5.1 CAD model 

 V této kapitole je zhotoven model celé soustavy. Model je původně tvořen 

v programu Autodesk Inventor Profesional 2012. Důvod tvorby modelu je relativní 

jednoduchost tvorby modelu oproti modelářskému rozhraní Workbench. Model je tvořen 

s ohledem na následné použití pro výpočet. Na obr. 5.1 je vidět model, jež je použit 

k následnému zpracování. Na obr. 5.2 je model i s koly, výpletem a pneumatikou, tento 

model je pouze ilustrativní a při samotném vypočtu je za výše uvedené komponenty 

použita náhrada. 
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Obr. 5.1 Model pro výpočet 

 

 

Obr. 5.2 Cely model 
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5.2 Výpočtový model 

 Výpočtový model je upravován v modelářském rozhraní Workbench výpočtářského 

programu Ansys 13.  

5.2.1 Materiály 

 Pro výpočet uvažujeme dva různé materiály: Dural a Karbon 

 Poissonova 

konstanta µ 

Modul pružnosti 

v tahu E 

Mez Pevnosti Hustota ·  

Dural 0,33 215 GPa 455 MPa 2800 

Karbon 0,295 520 GPa 5650 MPa 1750 

 

5.2.2 Model 

 V modeláři programu Wokrbench jsou dodělány gumové špalky na osu předního a 

zadního kola, které nahrazují pružící funkci pneumatiky. Uvnitř vidlice jsou pružiny, 

jejichž tuhost vychází z experimentu 4.3, na sloupcích je posuvná vazba vůči sobě. 

Geometrie všech částí konstrukce, kromě samotného rámu, je pouze funkční, zvolena tak 

aby plně nahradila funkčnost kola, výsledky v těchto částech pro nás nejsou důležité. Pro 

dynamickou analýzu je přidán hmotný bod simulující jezdce, tento se vztahuje na řídítka a 

pedály, tedy střed kola a pružné prvky jsou odstraněny. 

 

Obr. 5.3 Geometrie výpočtového modelu 
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5.2.3 Síť 

 Na elementech, jež pro tento výpočet nejsou důležité, je síť volena poměrně řídká, 

aby nedocházelo ke zbytečnému prodlužování doby výpočtu. V místě největší napěťové 

špičky je síť naopak jemnější, pro lepší vykreslení výsledků. 

 Síť pro statický výpočet 

Počet uzlů 186 353 

Počet elementů 101 549 

 

 

Obr. 5.4 Síť 
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Obr. 5.5 Síť v místě napěťové špičky 

 

 Síť pro dynamický výpočet 

Počet uzlů 182 575 

Počet elementů 102 809 

 

 

Obr. 5.6 Síť 
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6. Analýza konstrukce, statická a dynamická 

 Pro výpočet konstrukce byly aplikovány dva různé materiály, tedy dural, což je 

hliníková slitina a karbon. Obě analýzy se od sebe podstatně liší a rozdíly jsou popsány u 

analýz samotných. 

 

6.1 Statická analýza 

 Statická analýza obsahuje dva zátěžné módy, v prvním je kolo zatíženo stojícím 

jezdcem, v druhé je zatíženo jezdcem sedícím. 

 

Okrajové podmínky 

Ve stoje  

 Na přední kolo je umístěn posuvný kloub (položka D z obrázku 6.1). Na zadní kolo 

je aplikována kloubová vazba (položka E z obrázku 6.1). Na konec sedlové trubky je 

zakázán posuv v ose kolmé ke směru jízdy (položka F z obrázku 6.1), aby nedošlo 

k otáčení kola okolo os kol. Velikost této reakce musí vyjít nulová. 

V sedě  

Na přední kolo je umístěn posuvný kloub (položka D z obrázku 6.2). Na zadní kolo 

je aplikována kloubová vazba (položka E z obrázku 6.2). Na konec sedlové trubky je 

zakázán posuv v ose kolmé ke směru jízdy (položka F z obrázku 6.2), aby nedošlo 

k otáčení kola okolo os kol. Velikost této reakce musí vyjít nulová. 

 Zatížení  

Ve stoje  

 Zatížení je způsobeno třemi samostatnými silami, které způsobí zatížení 

ekvivalentní k experimentu. Dvě ze sil působí na krajích řídítek (položky A,C na obrázku 

6.1) a jedna na středu celého kola (položka B na obrázku 6.1). Každá síla působící na 

řídítka má velikost 23 N. a síla působící na střed má velikost 711 N. 
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V sedě  

V sedě je zatížení způsobeno stejnými silami jako ve stoje ale navíc přibyde síla působící 

na sedlo rámu. Velikost jednotlivých sil působících na řídítka je 17 N (položky A,C 

obrázku 6.2), na střed je 250 N (položka B na obrázku 6.2), a na sedlovku je 523 N 

(položka G na obrázku 6.2). 

 

 

Obr. 6.1 Okrajové podmínky ve stoje 
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Obr. 6.2 Okrajové podmínky v sedě 

Napětí:  

Hodnoty napětí musí vyjít pro oba materiály shodné, jelikož model je pro oba 

výpočty stejný. Napěťová špička je vždy v místě spoje. 

Ve stoje  

Maximální hodnota napětí je 25 MPa. 

 

Obr. 6.3 Napětí – dural 
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Obr. 6.4 Napěťová špička – dural 

 

 

Obr. 6.5 Napěťová špička - karbon 

 

V sedě  

Maximální hodnota napětí je 16 MPa pro dural a 13 MPa pro karbon 
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Obr. 6.7 Napěťová špička – dural 

 

 

 Obr. 6.8 Napěťová špička - karbon 
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Deformace:  

Na obrázku dole je vidět deformace rámu kola. Deformace je pro oba modely 

shodná. 

Ve stoje  

 

Obr. 6.9 Deformace-dural 

 

Obr. 6.10 Deformace-karbon 
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V sedě  

 

Obr. 6.11 Deformace-dural 

 

 Obr. 6.12 Deformace-karbon 
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Velikost reakcí:   

 Zde je ještě jednou vidět porovnání velikosti reakcí vypočtených s velikostí reakcí 

z experimentu. 

 Ve stoje V sedě 

Váha 

[Kg] 

Reakce 

[N] 

% 

hmotnosti 

Váha 

[Kg] 

Reakce 

[N] 

% 

hmotnosti 

Přední kolo 35,8 358 41,6 28,4 284 32,4 

Zadní kolo 50,2 502 58,4 59,4 594 67,6 

 

Ve stoje  

 

 

Obr. 6.13 Reakce na zadním kole 
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Obr. 6.14 Reakce na předním kole 

 

V sedě  

 

 

Obr. 6.15 Reakce na zadním kole 
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Obr. 6.16 Reakce na předním kole 

 

6.2 Dynamická analýza 

 Pro výpočet dynamické analýzy je uvažována pozice jezdce ve stoje, jelikož při 

jízdě v terénu, kterou tato analýza simuluje je z fyziologického hlediska nemožné, aby 

jezdec seděl. 

 Při výpočtu dynamické analýzy se potýkám s mnoha problémy a jedním z hlavních 

je konvergence zatížení, které se mi opakované nedaří dosáhnout při použití pohyblivé 

vidlice. Předpokládám, že při použití pružných prvků dojde ke snížení celkového napětí. 

Vyjdou-li výsledky pro tento model, neodpružený, pozitivně, budou pro nás kvalitativní. 

Dynamickou analýzu rozdělíme do dvou zátěžných módů. V obou případech dojde 

k drcnutí do osy kola ve směru kolmo vzhůru, což simuluje nájezd na terénní překážku. 

V prvním módu dojde k nárazu u předního kola, ve druhém k nárazu u zadního kola. Oba 

zátěžné módy budou použity jak pro rám duralový, tak pro rám karbonový. 
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Nastavení parametrů pro výpočet  

 Celý děj dynamické analýzy trvá 0,12s a je rozdělen na tři části. V první části dojde 

k simulaci nájezdu na terénní překážku a dosažení maxima výchylky. V druhé části dojde 

k poklesu výchylky zpět na nulu a ve třetí části dochází k útlumu vibrací konstrukce. 

Integrační krok: 

Ve všech třech částech dochází ke kmitání rámu, ale ve třetí dochází již pouze 

k utlumení tohoto kmitání. 

Krok Čas kroku  Konec kroku  Integrační 

krok 

minimum maximum 

1. 0,01 0,01 0,001 0,0005 0,01 

2. 0,09 0,1 0,01 0,005 0,03 

3. 0,02 0,12 0,005 0,0005 0,01 

 

 Výpočet koeficientu tlumení beta.  

Pohybová rovnice               ∙ + ∙ + ∙ =  

Proporcionální tlumení      = ∙ + ∙  

Koeficient                        =
∙

                   = 2% - poměrný útlum 

                                         – první vlastní frekvence 

                                           = 2 ∙ 10     Koeficient  se zadává přímo do workbenche. 

 

Okrajové podmínky  

Okrajové podmínky pro první zátěžný mód: 

 Na vrchol sedlové trubky je zakázán posuv ve směru osy x zamezující rotaci okolo 

kol (položka A na obrázku 6.17). Na zadním kole je kloubová vazba (položka E z obrázku 

6.17). Na přední kolo je aplikována kloubová posuvná vazba a navíc posuv kolmo k zemi o 

80mm simulující nájezd na překážku, podrobně popsáno v části nastavení parametrů pro 

výpočet (položka D z obrázku 6.17). Na celý model působí gravitační tíha 9,81mm/s .  
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Okrajové podmínky pro druhý zátěžný mód: 

 Tyto okrajové podmínky jsou stejné jako pro první mód, ale posuv simulující 

překážku je aplikován na zadním kole (položka E na obrázku 6.18).  

 

 

Obr. 6.17 Okrajové podmínky pro první mód 

 

Obr. 6.18 Okrajové podmínky pro druhý mód 
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Napětí  

První zátěžný mód  

 

Obr. 6.19 Napětí - Dural 

 

Obr. 6.20 Napětí – Karbon 
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 Maximální hodnoty napětí jsou na velmi malých plochách na vnitřním průměru 

krčku kola. Toto napětí je způsobeno tlakem vidlice v místě své vazby k rámu. Skutečná 

hodnota napětí bude pravděpodobně nižší.  

 

Druhý zátěžný mód 

 Napětí vyšlo pro oba materiály shodné. Pro rám z karbonu je napětí přípustné avšak 

pro rám z duralu ne. Tento rám by pravděpodobně praskl v místě spoje sedlové trubky 

s částí zadní vidlice. Napěťová špička v zadní části je způsobena okrajovou podmínkou a 

ve skutečnosti bude nižší. 

 

Obr. 6.21 Napětí Dural 
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Obr. 6.22 Napětí – Karbon 

 

Deformace  

První zátěžný mód  

 Deformace je pro oba modely, tedy pro oba použité materiály téměř shodná. 
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Obr. 6.23 Deformace - Dural 

 

 

Obr. 6.24 Deformace - Karbon 
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Druhý zátěžný mód  

 Deformace obou modelů je téměř shodná. 

 

Obr. 6.25 Deformace - Dural 

 

 

Obr. 6.26 deformace - Karbon 
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7. Zhodnocení a závěr 

 Na zhotovený model jsem úspěšně aplikoval statickou i dynamickou analýzu. 

Dynamická analýza byla provedena po řadě zjednodušení, která však ve své fyzikální 

podstatě nevedou ke snížení maximálních hodnot napětí. Jelikož byly odstraněny pružné 

prvky, výsledné napětí je oproti skutečnosti zvýšeno. Ze stejných důvodů je nadhodnocena 

i bezpečnost modelu.  

 

Použité materiály 

 Mez Pevnosti  

Dural 455 MPa 

Karbon 5 650 MPa 

 

Výsledky  

Statická analýza  

 Napětí [ MPa ] Deformace [ mm ] 

Dural Karbon Dural Karbon 

Ve stoje 24,605 24,581 20,637 20,636 

V sedě 15,719 13,337 16,022 16,024 

 

Dynamická analýza  

 Napětí [ MPa ] Deformace [ mm ] 

Dural Karbon Dural Karbon 

1. Mód 2 759 4 824 45 47 

2. Mód 2 533 2 726 80 79 
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  Statická analýza má velmi uspokojivé výsledky. Nejvíce namáhaným místem je 

spoj sedlové trubky se zadní vidlicí, v ostatních částech modelu působí mnohonásobně 

nižší napětí.  Bohužel dynamická analýza nepřinesla očekávané výsledky. Vysoké 

napěťové špičky v místě okrajových podmínek nekorelují se skutečností. Výsledné 

hodnoty napětí pro duralový rám jsou i na jiných místech příliš vysoké, doporučil bych 

tedy změnu geometrie. Výsledky pro karbonový rám jsou kromě vysokých napěťových 

špiček pozitivní. Rám je vhodný pro experimentální zátěžové zkoušky, které umožní 

srovnat tyto výsledky se skutečností.  
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