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Abstrakt 

Tématem této diplomové práce je tenzometrické měření sil působících na prvky zavěšení 

přední a zadní nápravy vozu soutěže formule student. Práce se zabývá rešerší možných 

metod měření sil v nápravách, návrhem měřícího řetězce, jeho sestrojením a měřením 

náprav staticky a na testovacím okruhu. Naměřené hodnoty jsou porovnány s analytickými 

a je popsána odchylka a spektrum zatížení. 

Abstract 

The topic of this diploma thesis is strain gauge measurement of forces acting on individual 

components of the front and rear axles of a Formula Student car. Research into possible 

methods of suspension force measurement is done, followed by the design of the 

measuring system, its construction and the measurement of both axles in static conditions 

and on a test track. The measured values are compared with analytical calculations 

resulting in the deviation and load spectrum.  
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1 Úvod 

Práce je zaměřena na měření sil působících na nápravy závodního vozu určeného pro 

závody soutěže Formula Student. Při návrhu vozu tohoto zaměření je kladen důraz na 

nízkou hmotnost a technické zpracování. Tenzometrické měření sil na voze poskytne týmu 

Formula Student informace využitelné při vývoji závodních vozů v příštích letech. Popis sil 

je nezbytný nejenom pro dimenzování a návrh dílů zavěšení ale i jiných částí vozu, například 

šasi.  

Pro účely této práce je vhodné určit základní požadavky 

1. Rešerše možných metod měření zavěšení vozu 

2. Návrh vhodného měřícího řetězce pro měření sil zavěšení 

3. Měření a vyhodnocení dat různých zátěžných stavů 

4. Validace naměřených dat simulací  

5. Zhodnocení odchylky validované veličiny 

V této práci jsme postupovali dle těchto základních požadavků, které tak tvoří podklad 

osnovy této práce. 
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2 Soutěž Formula Student 

Formula Student je inženýrská soutěž pro studenty bakalářských a inženýrských studijních 

programů převážně technických oborů. Poprvé se konala na University of Texas v Austinu 

s účastí 4 univerzitních týmů v roce 1981. V současnosti je soutěž rozdělena do 3 kategorií 

na formule spalovací, elektrické a bezpilotní. Do kategorie spalovacích vozů je zapojeno 

přes 600 univerzit z celého světa.  

Hlavním cílem je umožnit studentům získat zkušenosti z technické praxe již v průběhu 

studia během návrhu, výroby a provozu závodního monopostu. Vozy musí být navrženy v 

souladu s pravidly, která specifikují základní technická omezení a nároky na pasivní 

bezpečnost. Týmy pak s těmito vozy soutěží na závodech, které se konají po celém světě. 

Hodnocení závodů probíhá v 8 bodovaných disciplínách (Obr. 1). Tři statické disciplíny 

hodnotí technické znalosti, inženýrskou úroveň návrhu vozu a management a finanční 

správu teamu. Během čtyř dynamických disciplín jsou porovnána auta na trati. Bodově 

nejdůležitější částí soutěže je vytrvalostní závod na vzdálenost přibližně 22km, během 

kterého je zároveň hodnocena spotřeba paliva. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Obr. 1 - Bodové rozdělení disciplín závodu Formula Student 
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2.1 Tým CTU CarTech 

CTU CarTech, tým ČVUT v Praze, je nejstarším týmem v České republice. Byl založen v roce 

2007 a vývojově se i v současnosti řadí mezi světovou špičku s pódiovými umístěními nebo 

výhrami v mezinárodních soutěžích s téměř každým vozem. 

  

Obr. 2 - Vůz FS.13 teamu CTU CarTech 
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3 Vůz Formula Student 

V rámci pravidel jsou definována základní technická omezení. Tato omezení stanovují 

nároky na ochranu pilota v rámci pasivní bezpečnosti. Zároveň však definují některé 

technické parametry tak, aby, stejně jako v motorsportu, byla zaručena kompetitivnost 

mezi jednotlivými teamy. 

3.1 Obecné parametry 

Mezi tyto parametry patří přesně dané nejnižší povolené hodnoty, například rozvor náprav 

1525mm, poměr rozchodu kol 75%, světlá výška 30mm, vypružení 50mm. Zároveň mezi ně 

patří i obecné předpoklady, které vůz musí splnit – například podmínka pro rozchod kol 

zajišťující adekvátní stabilitu proti převrácení. 

Obdobná omezení se vztahují kromě náprav i na jiné skupiny v rámci vozu. Mezi 

nejvýraznější omezení patří obálky aerodynamiky, omezující jejich rozměr, nebo restriktor 

sání omezující proudění vzduchu do motoru. [2] 

S přihlédnutím k nutnosti splnění pravidel i ke konstrukčním omezením, můžeme uvést 

následující základní parametry vozu FS.13. 

Hmotnost (s řidičem s tělesnou hmotností 73kg) 260 kg 

Rozvor 1530 mm 

Rozchod (Přední/Zadní náprava) 1150/1100 mm 

Rozložení hmotnosti (Přední : Zadní náprava) 49:51 % 

Výška těžiště  253 mm 

Světlá výška 35 mm 

Aerodynamický přítlak (při 60km/h, Přední/Zadní náprava) 271/274 N 

Maximální výkon motoru 64 kW 

Maximální točivý moment motoru 60 Nm 

Tab. 1 - Základní parametry vozu FS.13 

3.2 Jízdní stavy 

Stejně jako jsou definována technická omezení vozu, jsou v pravidlech definována 

technická omezení tratí. Vůz musí být navržen na funkci ve 4 dynamických disciplínách, 

jejichž tratě jsou buď přesně v pravidlech definované – Acceleration a SkidPad, nebo jsou 

definována jejich omezení – AutoCross a Endurance.  

Díky těmto omezením víme, že se vůz při závodě bude vždy pohybovat na trati o minimální 

šířce 3 m složené z rovných úseků o maximální délce 80m, zatáček s rádii v rozsahu 9m – 

50m a kratších předdefinovaných úseků – například šikan a slalomů.[2] 
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3.3 Vnější síly působící na vůz během jízdy 

Vnější síly, namáhající nápravy, vycházejí ze silových a momentových účinků v kontaktní 

ploše pneumatiky s vozovkou. Tyto účinky popisujeme třemi silami a třemi momenty.[3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fx – Síla podélná (trakční) 

Fy – Síla příčná (axiální) 

Fz – Síla normálová  

Mx – Klopný moment 

My – Moment valivého odporu 

Mz – Vyrovnávací moment 

3.3.1 Kammova kružnice přilnavosti 

Hlavním omezením zátěžných stavů jsou maximální přenositelné síly v kontaktní ploše 

pneumatiky s vozovkou. Tato omezení zjednodušeně popisujeme Kammovou kružnicí 

přilnavosti pro danou pneumatiku.[5] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 - Schématické znázornění vnějších sil působící na pneumatiku [3] 
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x – Podélná síla (Brzdná) 

Fy – Příčná síla 

F – Mezní kombinovaná síla 

µ – Součinitel přilnavosti pneumatiky 

Fz – Normálové zatížení pneumatiky 

µ*Fz - Mezní zatížení dle Kammovy kružnice 

Tato kružnice má v případě reálné pneumatiky tvar bližší elipse, jejíž přesný tvar je citlivý 

na Fz zatížení. Jako příklad je zde uvedena frikční elipsa pneumatiky Hoosier 18x7.5-10 R25B 

pro zatížení Fz=950N (světle modrá) a Fz=1250N (tmavě modrá). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Zátěžné stavy 

Z výše zmíněných parametrů vozu, pneumatiky a jízdních stavů lze definovat mezní zátěžné 

stavy, které můžeme za daných podmínek očekávat. Následující vybrané mezní zátěžné 

stavy byly upřesněny dle zkušeností z testování vozu FS.13. 

Obr. 4 - Schématické znázornění Kammovy 
kružnice [5] 

Obr. 5 – Frikční elipsa závodní pneumatiky [6] 
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Zátěžný stav Mezní hodnota 

Rovinné brždění – Maximální podélné zpomalení 2.0 g 

Rovinné zrychlení – Maximální podélné zrychlení 1.2 g 

Zatáčení – Maximální příčné zrychlení 2.5 g 

Maximální kombinované zrychlení 2.5 g 

Tab. 2 - Mezní zátěžné stavy vozu FS.13 

3.4 Působení síly na nápravu vozu 

3.4.1 Přední náprava 

Přední náprava vozu FS.13 je lichoběžníkového typu s odpružením oddělující klopný a 

vertikální pohyb šasi. Nosným prvkem je tzv. push-rod, tj. tyč spojující rameno s vahadlem 

namáhaná na tlak. Zavěšení je tvořeno dvojicí trojúhelníkových, ocelových ramen, 

uhlíkovým push-rodem s hliníkovými inserty a ocelovým kompenzátorem délky. Řízení je 

zajištěno ocelovým hřebenem propojeným s těhlicí hliníkovou tyčí řízení.  

U závodního vozu tohoto typu je volba lichoběžníkové nápravy typická, protože umožňuje 

pracovat s postavením pneumatiky vůči vozovce pomocí průběhu sbíhavosti a odklonu 

kola. Umožňuje tedy najít kompromis postavení pneumatiky pro jednotlivé jevy, který je 

bližší k ideálnímu stavu pro každý z nich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuhost vertikálního pohybu šasi zajišťuje dvojice, sériově zapojených, vinutých pružin. První 

pružina je výrazně poddajnější a umožňuje dosednutí. Tím je docílena dvojí tuhost, měnící 

se v průběhu chodu. Klopná tuhost šasi je tvořena dvojicí ohybových pružin, díky nimž je 

možné měnit nastavení klopné tuhosti. [3][4] 

3.4.2 Zadní náprava 

Stejně jako přední náprava, je i zadní náprava vozu FS.13 lichoběžníkového typu. Využívá 

však standardnější typ odpružení. Nosným prvkem je pull-rod, tj. tyč spojující těhlici s 

Obr. 6 - Přední náprava vozu FS.13 
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vahadlem namáhaná na tah. Zavěšení je tvořeno dvojicí trojúhelníkových ocelových ramen, 

hliníkovým pull-rodem a hliníkovým tie-rodem, tj. tyč spojující těhlici s šasi namáhaná na 

tah/tlak, omezující rotaci těhlice kolem rejdové osy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pull-rod přes vahadlo namáhá trojici sériově zapojených vinutých pružin. První pružina 

umožňuje dosednutí, zatímco poslední pružina je předepjatá v kleci. Tím jsou zajištěny dvě 

změny tuhosti v průběhu chodu. Levé a pravé vahadlo je spojeno nastavitelným 

stabilizátorem.  

Mezi všemi prvky zavěšení vozu jsou ocelové kloubky zajišťující sférické vazby s nízkou (v 

našem případě zanedbatelnou) deformací. Toto se liší od standardních konstrukčních 

řešení silničních vozů, využívající pryžové prvky, které deformace umožňují. [3][4] 

3.5 Namáhání prvků zavěšení 

3.5.1 Ramena 

Jedná se o ramena lichoběžníkové nápravy, na která není připojen prvek nesoucí sílu do 

vahadla. V případě vozu FS.13 jsou to všechna ramena s výjimkou horního ramene přední 

nápravy. Tyto prvky jsou připojeny (dle následujícího obrázku)sférickými klouby v bodech 

A a C k šasi a v bodě C k těhlici.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 - Zadní náprava vozu FS.13 
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Po uvolnění prvku ho můžeme řešit jako dvojrozměrný křivý prut. Ten je jeden krát staticky 

neurčitý a analyticky ho lze počítat dle teorie pro křivé pruty. Nositelky sil a reakcí se, pro 

tuto úlohu, vlivem sférických vazeb, budou nacházet vždy v rovině ramene, tj. rovině 

definované dvěma osami ramene. [7][31] 

3.5.2 Ramena s uchycením push-rodu 

Horní rameno předního zavěšení se namáháním liší, protože přenáší sílu do push-rodu. 

Push-rod dále přenáší síly z těhlice do vahadla a k němu připojenému odpružení. Prvek je 

tedy sférickými vazbami připojen k šasi body D a E, vazbou v bodě G k push-rodu, a vazbou 

v bodě F k těhlici. 

Nositelky sil a reakcí nejsou, vlivem push-rodu, který způsobuje ohyb prvku, omezeny na 

rovinu ramene. [7][31] 

Obr. 8 – Schéma namáhání ramene 

Obr. 9 - Schéma namáhání ramene s uchycením push-rodu 
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3.5.3 Nezatížené binární členy 

Lichoběžníková náprava této konstrukce využívá nezatížené binární členy pro dva typy 

prvku. Prvky přenášející sílu do odpružení, tedy pull-rody nebo push-rody, a prvky které 

odebírají těhlici možnost volné rotace kolem rejdové osy, tedy tie-rody. Push-rod přední 

nápravy je zobrazený a uvolněný na následujícím obrázku, kde sférickými klouby je prvek 

v bodě G připojen k rameni a v bodě H k vahadlu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě obou prvků se jedná o nezatížený binární člen s vazbami (k zbytku sestavy) typu 

„rotační - rotační“ (tj. prut). Nositelka reakce tohoto členu je spojnicí středů rotačních 

vazeb. Pokud je prut přímý, lze o prutu říct, že přenáší pouze osovou sílu. Toto platí pro 

teoretické zatížení tie-rodů i push/pull-rodů. Reálné zatížení tomu však odpovídat nebude. 

[7][31] 

3.5.4 Odchylky reálného zatížení 

V případě všech tří typů výše zmíněných prvků je popsáno pouze teoretické a tedy ideální 

namáhání. U reálně vyrobených komponent se namáhání vždy bude od ideálního lišit.  

V případě ramen se bude jednat o přídavné ohybové momenty, způsobené výrobními 

nepřesnostmi a mimoběžností os jednotlivých trubek ramene. Zároveň budou způsobeny 

umístěním středů sférických kloubů, které nebudou umístěny v osách trubek. Teoreticky 

zanedbávané tření sférických kloubů také nebude odpovídat provozním podmínkám. Kvůli 

těmto nepřesnostem nebudou ani směry výsledných reakcí omezeny na rovinu ramene.  

Obr. 10 - Schéma namáhání 
nezatíženého binárního členu 
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Ramena s uchycením push-rodu budou, kromě již zmíněných odchylek, při skutečných 

jízdních stavech zatěžovány i nepřesnostmi uchycení push-rodu. Ty změní vlastnosti 

stávajícího ohybového momentu i jeho velikost. 

Nezatížené binární členy jsou osově zatížené pouze teoreticky. Jejich neideální zatížení 

bude způsobené nesouosostí jednotlivých částí prvku, například hlavní uhlíkové trubky vůči 

závitu vlepeného insertu. Zároveň se zde také vyskytují teoreticky zanedbávaná tření 

sférických kloubů. Výsledné zatížené bude tedy působit mimo osu prvku a bude doplněno 

o (komparativně) malé ohybové momenty. 
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4 Metody určení sil 

Znalost sil, působících v zavěšení, je velice důležitá z hlediska dlouhodobého vývoje i 

provozu závodního vozu. Rychlost průjezdu trati se výrazně váže k hmotnosti auta a tedy i 

optimalizace dílů pro minimalizaci celkové hmotnosti je velice důležitá. Pro optimalizaci dílu 

je dobrá znalost jeho zátěžných stavů nezbytná.  

Z hlediska přínosu, pro celkovou rychlost a konkurenceschopnost vozu, je však 

nejdůležitější využití pneumatiky. Díky ní docílíme vyšších příčných i podélných zrychlení, a 

tím redukujeme čas průjezdu dané trati.  

Optimálního kompromisu postavení pneumatiky, mezi jednotlivými jízdními stavy, se 

snažíme docílit vhodným návrhem kinematiky kola. Během návrhu však standardně 

neuvažujeme konkrétní deformaci jednotlivých prvků zavěšení a kolové skupiny, nanejvýš 

pracujeme s předpokládanými tuhostmi zatím nenavržených prvků. Výsledné postavení 

pneumatiky vůči vozovce však nebude odpovídat kinematice zavěšení, ale jejímu 

zdeformovanému stavu. Známe-li síly působící v jednotlivých prvcích, můžeme s jejich 

pomocí validovat výpočetní model deformace nápravy, a určit tak výrazně přesnější průběh 

postavení pneumatiky vůči vozovce.  

 

4.1 Výpočetní metody 

4.1.1 S analytickým řešením 

Výpočty sil s analytickým řešením jsou využívány pro jejich jednoduchost a nízké nároky na 

vstupní data. Jejich přesnost je však většinou nižší než komplexnější výpočty vyžadující 

numerické řešiče.  

Analyticky typicky řešíme úlohy se statickým nebo kvazistatickým zatížením. Statické 

zatížení není časově proměnné a neuvažujeme u něj tedy žádná zrychlení. Za kvazistatické 

považujeme dynamické zatížení, jehož proměnlivost v čase je zanedbatelná. U obou těchto 

typů zatížení můžeme zanedbat vliv setrvačných účinků. 

Obr. 11 – Výpočet deformace zavěšení vozu FS.12 
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I v rámci výpočtů s analytickým řešením jsou výrazné rozdíly v jejich přesnosti v závislosti 

na zohledněných vstupech.  

Nejjednodušší výpočty považují vůz za hmotný bod a všechny prvky nápravy za sloučené v 

jediný prvek. Tato metoda je velice jednoduchá z hlediska náročnosti výpočtu, protože ji lze 

řešit jednoduchou momentovou rovnicí. Výpočet má zároveň velice nízké nároky na vstupní 

parametry. Přesnost jeho výstupů však, pro většinu využití, není dostačující. 

Stále velice jednoduchým, ale přesnějším přístupem, je považovat vůz za soubor hmotných 

bodů a rozklad sil aplikovat na kinematiku z tuhých, vzájemně pohyblivých prvků. Vůz, pro 

účely tohoto výpočtu, nejčastěji dělíme na pět bodů umístěných v těžištích odpružené 

hmoty a čtyř neodpružených hmot. Změny složek sil působící na jednotlivá kola jsou pak 

určena souborem momentových rovnic, které popisují přenos zatížení ve třech složkách. 

Na následujícím obrázku jsou zobrazena působení těchto tří složek na normálová zatížení 

v kontaktních plochách pneumatik s vozovkou, při průjezdu levotočivé zatáčky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmíněné tři složky změny zatížení jsou geometrický a elastický přenos zatížení odpružených 

hmot a přenos zatížení neodpružených hmot. 

Geometrický přenos zatížení odpružených hmot - Z anglického „Suspended Geometric 

Weight Transfer“. Popisujeme jím přenos zatížení, které nevyvozuje klopení vozu, ale 

namáhá prvky zavěšení. U lichoběžníkové nápravy s těžištěm nad úrovní vozovky, namáhá 

primárně ramena a způsobuje zdvih šasi. 

Elastický přenos zatížení odpružených hmot - Z anglického „Suspended Elastic Weight 

Transfer“. Popisujeme jím přenos zatížení přímo vázaný na klopný moment vozu, který 

Obr. 12 – Zobrazení normálových zatížení pneumatik při průjezdu 
levotočivé zatáčky [4] 
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způsobuje změnu deformace pružin. Známe-li i klopnou tuhost vozu, můžeme dopočítat 

změnu polohy těžiště odpružených hmot a vliv tohoto posunu na změnu zatížení.   

Přenos zatížení neodpružených hmot - Z anglického „Non-suspended Weight Transfer“. 

Vlivem působení zrychlení na těžiště neodpružené hmoty, získáváme třetí složku přenosu 

zatížení vozu.  

Toto rozdělení je teoretické a využíváme ho, protože umožňuje zohlednění základních 

parametrů kinematiky k určení přesnějšího přenosu zatížení mezi jednotlivými 

pneumatikami a klopení šasi. 

Mezi hmotnými body určujícími vůz, neuvažujeme žádné vazby a prvky kinematiky jsou pro 

rozklad sil uvolněné. Oproti nejjednodušší analytické metodě potřebujeme více obecných 

vstupů týkajících se vozu a jeho neodpružených hmot. Pro rozklad sil můžeme využít 

některé programy, určené pro návrh kinematiky, například Lotus SuspensionAnalysis nebo 

OptimumKinematics. 

U obou zmíněných metod výpočtu zanedbáváme komplexnější chování pneumatiky a 

nahrazujeme je zjednodušenými koeficienty. Z tohoto důvodu jsou výsledné síly v kontaktní 

ploše pneumatiky s vozovkou v podélném a příčném směru úměrné silám normálovým. 

Analytickým řešením je možné řešit kromě statických a kvazistatických jevů i jevy 

dynamické. Z hlediska náročnosti to ale nepovažujeme za praktické. V případě potřeby 

komplexnějšího modelu, je proto vhodnější využít dedikovaný program k řešení dynamiky 

mechanismů. [3][4][16] 

4.1.2 S numerickým řešením 

Komplexnějšího řešení výpočtu sil, lze docílit pomocí mechanických soustav složených z 

mnoha těles, anglicky „Multi-Body Systems“. Hlavní výhodou je možnost řešení 

dynamických jevů, tedy bez zanedbání časově proměnlivých zrychlení a setrvačností 

jednotlivých prvků.  

Pro práci s těmito modely využíváme výpočetní programy, například Adams, 

SimscapeMultibody nebo Simpack. Tyto programy za pomoci předdefinovaných algoritmů 

formulují a následně řeší, pohybové rovnice mechanického systému. Převážně se jedná o 

nelineární diferenciální rovnice a algebraické rovnice.  

Model pro tento výpočet uživatel standardně sestavuje v grafickém prostředí z 

předpřipravených bloků, které představují vazby, díly, silové prvky nebo okrajové 

podmínky. Díly, z kterých je model sestaven mohou, ale nemusejí, mít definované 

hmotnosti a tuhosti (mohou být poddajné, nebo tuhé). Složitost modelu je závislá primárně 

na množství dostupných vstupních informací. Zároveň je možné model stavět pouze pro 
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část mechanismu nebo pro celé vozidlo. Na následujícím obrázku, je příklad modelu 

nápravy vozu Formula Student, sestavený v softwaru Adams Car. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstupem ze simulace může být, pro účely popisu sil působících na nápravy, průběh zatížení 

jednotlivých prvků při definovaném dynamickém buzení, nebo při průjezdu určité trati. 

Nevýhodami je však časová náročnost sestavení kompletního modelu nápravy a nutnost 

velkého množství vstupních dat. Zároveň, na rozdíl od jednodušších analytických řešení, je 

výrazně obtížnější docílit hlubšího porozumění výpočtu. To je důležité například při validaci 

vypočítaných průběhů měřením. [8][9] 

4.2 Validační metody 

Po dopočítání zátěžných stavů jednotlivých prvků, je vhodné ověřit jejich přesnost. Ověření 

výpočtu je možné za pomoci jiné výpočetní metody nebo měřením. Jiné výpočetní metody 

však nesou nevýhody stejných teoretických vstupních parametrů. Pro ověření výpočtu je 

proto vhodnější zvolit měření buď přímo validované veličiny, tj. měření přímé, nebo jiných, 

snáze měřitelných veličin, z kterých můžeme validovanou veličinu spolehlivě určit 

výpočtem s nižší nejistotou, tj. měření nepřímé. Pro účely této práce považujeme za 

validované veličiny síly působící na jednotlivé komponenty nápravy. 

4.2.1 Měření nepřímá 

4.2.1.1 Rotační dynamometr 

Pro měření zatížení působící na ráfek vozu během jízdních stavů můžeme využít rotační 

dynamometr. Komerčně dostupná řešení (například od firem Caemax, Kyowa, Kistler nebo 

Obr. 13 - Model nápravy vozu týmu MRacing  - University of 
Michigan v softwaru Adams Car [10] 
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A&D) umožňují měření sil i momentů působících ve styčné ploše pneumatiky s vozovkou. 

Výstupem jsou průběhy sil a momentů rozložené do tří os dle souřadnicového systému 

zvoleného pro vůz. Specifikovaná přesnost měření je <1%. Na následujícím obrázku je  

zobrazen rotační dynamometr firmy Caemax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestava je složena z měřícího ráfku, který obsahuje senzory pro určení sil a momentů a 

měřícího ramene, které zaznamenává pohyb ráfku vůči šasi. Samotný měřící ráfek pro 

měření nejčastěji využívá soustavy tenzometrů namáhaných na střih nebo 

piezoelektrických senzorů síly a momentu. V obou případech je zároveň nutná teplotní 

kompenzace a je proto zaznamenávána i teplota.  

V některých případech jsou systémy doplněny i jinými měřícími prvky, například laserovým 

snímáním postavení šasi vůči vozovce. Tento prvek, v kombinaci s měřícím ramenem, 

umožňuje přesněji popsat chování pneumatiky. 

Měření rotačním dynamometrem lze považovat za měření nepřímé, protože nepopisuje 

působení sil na prvcích zavěšení. Může však sloužit pro zvýšení přesnosti výpočtů sil s 

analytickým i numerickým řešením.  

V případě analytických řešení, můžeme validovat vstupy do rozkladu sil působících v 

kinematice kola. V Multi-Body Systémech můžeme průběh zatížení přímo porovnat s 

výstupy simulace v místě kontaktu pneumatiky s vozovkou. Tato metoda má však, při 

popisování zatížení prvků náprav, nevýhodu spočívající v nepřesnosti výpočtu rozkladu sil 

nebo simulace Multi-Body Systému. Byť je samotné měření velice přesné, má i výrazná 

omezení. Nahrazením ráfku za měřící element je změněna návrhová hmotnost i tuhost 

kolové skupiny. [11][12][13] 

Obr. 14 – Rotační dynamometr Caemax WFT-Cx [12] 
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4.2.1.2 Tenzometrické měření deformace 

Použitím tenzometrů nalepených na samotných komponentech, můžeme popsat 

deformace přímo ve zkoumaném místě nápravy. Eliminujeme tak největší nevýhodu 

měření rotačním dynamometrem.  Tuto metodu měření, stejně jako v případě měřícího 

ráfku, je možné použít při jízdě vozidla na testovacím okruhu a zaznamenat tak reálná 

zatížení.  

Měření nejčastěji probíhá na odporových tenzometrech, které jsou nalepeny přímo na 

prvcích nápravy a jsou zapojeny do tenzometrického můstku. Můstek i druh tenzometru 

volíme v závislosti na typu napjatosti, které je v místě tenzometru při zatěžování. Kombinací 

různých druhů tenzometrů a zapojení zároveň můžeme eliminovat nežádoucí vlivy, 

například měnící se teplotu.  

Výstupem z měření bude poměrné prodloužení v měřené oblasti prvku. Tyto hodnoty pak 

můžeme porovnat s výstupy z výpočtu namáhání prvku, například výpočtu metodou 

konečných prvků.  

Tato metoda je velice časově náročná na přípravu a standardně je i její přesnost řádově 

nižší. [19] 

4.2.2 Měření přímá 

4.2.2.1 Tenzometrické měření sil návrhového zavěšení 

Stejně jako při tenzometrickém měření deformace, využíváme odporové tenzometry 

nalepené na jednotlivých prvcích nápravy. Tyto tenzometry však před provozem 

kalibrujeme, abychom určili pro každý měřený prvek vztah mezi poměrným prodloužením 

a silou.  

Tento typ měření je vhodný pouze na prvcích, u nichž dokážeme popsat typ zatížení. Podle 

typu zatížení pak volíme typ a orientaci tenzometrů, jejich zapojení i způsob kalibrace. Toto 

je nutné pro umožnění úspěšné kalibrace prvku.  

Měření může pro tuto měřící sestavu probíhat za provozních podmínek vozu. Protože jsou 

měřenou veličinou síly působící na jednotlivé prvky zavěšení, můžeme metodu měření 

považovat za přímou. Tato metoda je výhodná, protože popisuje namáhání původních 

prvků vozu, během reálných zátěžných stavů. Můžeme tak přímo validovat výstupy z 

výpočtu. Nevýhodou této měřící metody je však vysoká časová náročnost a nižší přesnost, 

než při využití komerčních řešení. [27] 
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4.2.2.2 Měření návrhového zavěšení pomocí siloměrů 

Tato metoda měření je alternativou k tenzometrickému měření sil. Místo tenzometrů, 

nalepených na prvcích nápravy, využíváme siloměry, které do nápravy musíme 

zakomponovat. Tato metoda proto, na rozdíl od předešlých, standardně vyžaduje 

konstrukční úpravy zavěšení. 

Nejběžněji používané siloměry jsou určeny pouze pro jednoosou napjatost, tedy tahové a 

tlakové s eliminací ostatních namáhání. Jejich odchylka se standardně pohybuje do 1%. Pro 

případy zatížení prvku víceosou napjatostí jsou siloměry také komerčně dostupné. Jejich 

zástavba, pro využití v nápravě, by však byla výrazně složitější.  

Měření prvků zavěšení nápravy užitím siloměrů je jednou z nejčastěji využívaných metod 

měření. Vysoká přesnost měření a nízká časová náročnost přípravy jsou výrazné výhody 

této metody. Vztahují se však pouze na prvky s jednoduššími typy namáhání. V případě 

kombinovaných namáhání prvku, narůstá náročnost přípravy měření, popřípadě výrazně 

klesá přesnost naměřených hodnot. Na následujícím obrázku je příklad měření sil 

působících v zavěšení vozu Citroen Saxo VTS pomocí komerčně dostupných siloměrů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 – Tenzometr se zesilovačem na push-rodu vozu FS.12 [27] 

Obr. 16 – Měření prvků zavěšení vozu siloměry [18] 
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Volba siloměru je silně závislá na požadavcích a podmínkách měření. Dostupné jsou 

siloměry odlišující se přesností, aplikací i principem měření (siloměry odporové, 

hydraulické, pneumatické piezoelektrické, indukční, kapacitní, magnetostriktivní). 

Nejčastěji využívané jsou siloměry s foliovými tenzometry a tenko-vrstvé siloměry. 

V siloměrech s foliovými tenzometry probíhá měření stejně jako v případě tenzometrického 

měření sil. Rozdílem zde je, že tenzometry jsou nalepeny na deformační prvek uvnitř 

snímače, místo na povrchu samotného prvku. Konstrukčně jsou tyto siloměry velice 

jednoduché a dokáží docílit vysokých přesností. Jejich rozsah provozních teplot i odolnost 

proti vnějším vlivům je však menší než u jiných typů senzorů. [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenko-vrstvé siloměry (z anglického Thin-Film Cells) principiálně pracují stejně jako 

siloměry s foliovými tenzometry. Jejich hlavní výhodou je však výroba naprašováním 

Wheatstoneova můstku přímo na deformační prvek snímače. Tím je docíleno vysoké 

opakovatelnosti, díky které jsou snímače levnější, zejména při velkosériové výrobě, a 

zároveň odolnější, z hlediska teploty i vnějších vlivů, než ekvivalentní siloměry s lepenými 

foliovými tenzometry. [30] 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.3 Měření se statickým přípravkem 

Všechny výše zmíněné metody umožňovaly dynamické zatěžování nápravy během jízdy 

vozu. Jednou z hlavních nevýhod tohoto přístupu je problematická opakovatelnost 

Obr. 17 - Příklad siloměru s foliovými tenzometry pro měření 
tahového jednoosého namáhání [22] 

Obr. 18 - Příklad siloměru s tenkovrstvým tenzometrem 
[30] 
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experimentu. Naměřené hodnoty jsou závislé na faktorech, které není možné ovlivnit. Mezi 

ně patří například chování pneumatiky na daném povrchu, vlivy počasí nebo způsob jízdy.  

Z tohoto důvodu je v některých případech vhodné volit zatěžování nápravy na statickém 

přípravku. Nejčastější konstrukce přípravku obsahuje řízený budící element k zatěžování 

nápravy a siloměry. Náprava pak může být měřena komerčními siloměry, nalepenými 

tenzometry nebo i méně konvenčními měřícími systémy, například optickým měřením 

deformace.  

Na následujícím obrázku je příklad měření se statickým přípravkem - schéma měřící sestavy 

simulující brždění. Náprava je zatěžována programově řízeným hydraulickým válcem Fc, 

element FL vnáší do sestavy odpovídající normálovou sílu. Prvky W20, W50 a U2A 

představují měřící elementy soustavy. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 19 - Schéma přímého laboratorního 
měření sil v nápravě [15] 
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5 Typy zatížení 

V závislosti na časovém průběhu měřené veličiny rozlišujeme, při práci se silami, tři základní 

typy jevů. S přihlédnutím k tématu práce se zabýváme nejenom obecnou definicí pojmu, 

ale i jeho interpretací v kontextu výpočtu a měření sil mechanismu. 

5.1 Statické jevy 

V oboru mechaniky, obecně považujeme za statické takové úlohy, které jsou popisovány 

pouze veličinami síly a prostoru, a jsou tedy v čase konstantní. Popisujeme jimi tedy 

mechanické modely, jejichž zatížení nevyvolává zrychlení mechanismu, nebo jeho prvků. 

Řešením statiky mechanismu určujeme primárně reakční silové účinky mezi jednotlivými 

prvky.  

V oboru tenzometrie, a i obecně při měření a validaci sil, působících v mechanismu, za 

statické uvažujeme jevy, u nichž nenastane kolísání měřené hodnoty, mimo určitý rozsah. 

K této interpretaci statického jevu musíme, v případě silového měření, přistoupit z několika 

důvodů. Hlavním je přirozená oscilace výstupní hodnoty měřícího řetězce i při statickém 

ději. [31] 

5.2 Dynamické jevy 

V mechanice obecně považujeme dynamiku za sloučení pohledu na mechanismus z 

hlediska statiky a kinematiky. Statiku, jak již bylo popsáno výše, popisujeme veličinami síly 

a prostoru. Kinematikou pak popisujeme mechanismy pouze veličinami času a prostoru. 

Sloučením statiky a kinematiky tedy řešíme mechanismy za pomoci druhého Newtonova 

zákona, tedy veličinami síly, prostoru, času a hmoty.  

Za dynamické, v oboru tenzometrie, měření a validace sil, považujeme jevy časově 

proměnné, kde proměnlivost přesahuje hodnotu šumu nebo chyby měření. Pro splnění této 

podmínky musí tedy mechanismus být zatížený silami, které vyvolají zrychlení prvků 

mechanismu, nebo mechanismu samotného. [32] 

5.3 Kvazistatické jevy 

V oboru mechaniky, obecně považujeme za kvazistatické jevy, které splňují podmínky 

dynamického jevu, ale je možné je s přijatelnou chybou popsat statickými modely, které 

přihlížejí k dynamickým účinkům zatížení.  

Jedná se tedy nejčastěji o pomalu, nebo málo měnící se procesy, jejichž rychlost změny v 

čase je, pro dané měření, zanedbatelná. V tenzometrii a při měření a validaci sil můžeme 

takto popisovat dynamické jevy, při kterých působí komparativně (k jiným jevům stejného 

měření) nízké akcelerace a lze je tak považovat za ustálené. [7][31] 
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6 Tenzometrie 

6.1 Obecný úvod 

Pro vyhodnocení životnosti dílu je nutné určení napětí v jeho kriticky namáhaných místech. 

Obtížně definovatelná napětí byla v minulosti kompenzována vyššími koeficienty 

bezpečnosti, vůči předpokládanému zatěžování. Tento přístup však v mnoha soudobých 

aplikacích již není efektivní. Mezi tyto aplikace patří vozy silniční, z důvodu úspory materiálu 

během výroby a provozních nákladů, i vozy soutěžní, z důvodu konkurenceschopnosti.  

Přímé metody měření napětí však nejsou pro většinu aplikací, s reálným zatížením, 

praktické. Nejrozšířenější přímou formou měření, je měření pomocí rentgenového záření. 

Tato metoda je však v dnešní době využívána primárně v laboratorních testech. 

Využitím Hookova zákona však můžeme napětí a za určitých okolností i zatížení, určit 

nepřímým měřením. Obecný tvar Hookova zákona můžeme, ve tvaru pro obecnou 

napjatost trojrozměrného tělesa, popsat dle následujících rovnic. 

𝜀𝑥 =
1

𝐸
∙ [𝜎𝑥 − 𝜈(𝜎𝑦 + 𝜎𝑧)] 

(1) 

 

𝜀𝑦 =
1

𝐸
∙ [𝜎𝑦 − 𝜈(𝜎𝑥 + 𝜎𝑧)] 

(2) 

 

𝜀𝑧 =
1

𝐸
∙ [𝜎𝑧 − 𝜈(𝜎𝑥 + 𝜎𝑦)] 

(3) 

 

𝛾𝑥𝑦 = 𝛾𝑦𝑥 =
𝜏𝑥𝑦

𝐺
 (4) 

 

𝛾𝑦𝑧 = 𝛾𝑧𝑦 =
𝜏𝑦𝑧

𝐺
 (5) 

 

𝛾𝑧𝑥 = 𝛾𝑥𝑧 =
𝜏𝑧𝑥

𝐺
 

(6) 

 
 

Kde ε značí přetvoření, závislá na normálových napětích σ, Youngovu modulu pružnosti E a 

Poissonovu číslu ν. Smyková přetvoření jsou označována γ a jsou určena ze smykových 

napětích τ a modulů pružnosti ve smyku G. Jak je patrné z rovnic tříosé napjatosti 

trojrozměrného tělesa, Hookův zákon popisuje vztah mezi relativním prodloužením a 

napětím.  

První aplikace tohoto principu, pro popis napětí součásti, pracovaly s mechanismem, který 

více než tisícinásobným převodem, na stupnici indikoval relativní prodloužení dílu. 
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Postupným vývojem technologie měření jsme přešli od měření mechanickými sestavami na 

měření o principu změn veličin elektrických obvodů. Hlavními výhodami tohoto vývoje jsou 

záznam dat a možnosti měření v nepřístupných místech za reálného zatěžování. Vědní obor 

zabývající se tímto měřením nazýváme tenzometrie. [19] 

6.2 Typy tenzometrů 

Dnes nejrozšířenější tenzometry využívají principu změny elektrického odporu. Principů 

mechanismu měření je však rozšířeno, pro různé aplikace, více. 

6.2.1 Odporové tenzometry 

6.2.1.1 Kovové tenzometry 

Nejrozšířenější typ tenzometru klasifikujeme jako kovový tenzometr, podle jeho kovové 

měřící mřížky. Tyto tenzometry pracují na principu změny elektrického odporu drátu 

mřížky, jeho deformací. Předpokládáme, že tato deformace odpovídá deformaci měřeného 

povrchu.  

Relativně jednoduchý princip i výrobní proces umožňuje úpravy návrhu tenzometru pro 

mnoho odlišných aplikací. 

 

 

 

 

Obr. 20 - Huggenbergerův tenzometr s 
převodovým měřícím ramenem [19] 
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Na obrázku jsou schémata tenzometru pro měření napětí v jednom směru (vlevo), pro 

měření smykových napětí (uprostřed) a pro měření dvouosých stavů napětí s neznámými 

hlavními směry. Podrobnějším popisem kovových odporových tenzometrů se budeme 

zabývat v následující kapitole. [17] 

6.2.1.2 Polovodičové tenzometry 

Měření je založeno na piezo-rezistivním principu, tedy změně elektrického odporu 

působením vnější síly na polovodič. Princip měření je tedy obdobný, z hlediska přímo 

měřené veličiny, jako u tenzometrů kovových. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenzometr je zkonstruován z polovodiče o tloušťce v řádu jednotek setin milimetru 

(schéma - a), který je připojen k hlavnímu vodiči (schéma – d) pomocí zlatých vodičů 

(schéma – c). Tyto prvky jsou společně spojeny nevodivou folií (schéma – b).  

Tento typ tenzometru není příliš rozšířený, i přes vysokou citlivost měření, z důvodu 

nelinearity měření, vysoké výrobní ceny, vysoké teplotní citlivosti a nízké odolnosti proti 

mechanickým vlivům okolí. [19] 

6.2.1.3 Tenko-vrstvé tenzometry 

Tenko-vrstvé tenzometry se vyrábějí metodou PVD – Physical Vapour Deposition (fyzikální 

depozice par), ve vakuovém prostředí. Přímo na povrch měřeného prvku je nanesena 

Obr. 21 - Příklady konfigurace kovové měřící mřížky foliových 
tenzometrů. [25] 

Obr. 22 - Schematické znázornění polovodičového 
tenzometru [19] 
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podkladová (izolační) vrstva materiálu, na kterou je nanesena měřící tenzometrická vrstva, 

vrstva pro připojení do měřícího řetězce a vrstva krycí.  

Z důvodu komplexnosti výroby a nižší odolnosti je využití těchto tenzometrů omezeno na 

sériovou výrobu snímačů. [19][30] 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 Tenzometry jiných měřících principů 

Kromě tenzometrů využívající měření elektrického odporu, se v technické praxi můžeme 

setkat mnoha dalšími principy měření. Zde proto zmíníme pouze dva další principy, které 

lze považovat za důležité z hlediska historického, v případě mechanických tenzometrů, a z 

hlediska budoucího vývoje, v případě kapacitních tenzometrů. 

6.2.2.1 Kapacitní tenzometry 

Tato relativně nová, a méně rozšířená technologie využívá principu změny kapacity 

deskového kondenzátoru v závislosti na změně tloušťky dielektrika (vzdálenosti jeho 

desek). Přímo měřenou veličinou je kapacita kondenzátoru (schéma – b), který je přes plíšky 

slitiny Niklu (schéma – a), vázán na měřený prvek. Nosné plíšky jsou s povrchem měřeného 

prvku bodově svařeny. Díky této metodě uchycení a vlastnostem kondenzátoru jsou 

kapacitní tenzometry velice odolné vůči vysokým teplotám a je možné s nimi měřit při 

teplotách přesahujících 500°C. Tímto se výrazně odlišují, v možnostech využití, od většiny 

jiných typů tenzometrů. [19] 

 

 

 

 

 

Obr. 23 - Schéma skladby tenko-vrstvého tenzometru [30] 

Obr. 24 - Schéma kapacitního tenzometru [19] 
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6.2.2.2 Mechanické tenzometry 

V dnešní době se s mechanickými tenzometry v technické praxi již nesetkáváme, ale 

historicky se jedná o nejstarší, aktivně využívanou, techniku tohoto typu měření. Jeden z 

využívaných mechanismů byl popsán v úvodní kapitole k tenzometrii.  

Kromě mechanismů, které pouze indikovaly aktuální stav deformace, však byly využívány i 

mechanické tenzometry se schopností záznamu měření. Deformace byla vrypem 

zaznamenána na kovový plíšek nebo skleněný válec. [19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Princip měření odporového tenzometru 

Při tenzometrickém měření zavádíme předpoklad, že relativní prodloužení měřeného 

povrchu, bude bez ztrát přeneseno do relativního prodloužení tenzometru. Tento 

předpoklad se snažíme splnit slepením (nebo jiným pevným spojením) celého povrchu 

tenzometru s měřeným prvkem, popřípadě nanesením tenzometru přímo (popřípadě s 

tenkou separační vrstvou jiného materiálu) na samotný povrch prvku.  

Z výše zmíněných typů tenzometrů se budeme podrobně zabývat principem měření 

komerčně nejrozšířenějšího, tedy odporového tenzometru s kovovou měřící mřížkou. 

Základním principem funkce kovového odporového tenzometru je vztah mezi deformací a 

odporem vodiče. Tento vztah můžeme popsat následující rovnicí. 

𝑑𝑅

𝑅
= 𝜀(1 + 2𝜈) +

𝑑𝑄

𝑄
 

(7) 

 

Kde R je elektrický odpor, ε relativní prodloužení, ν Poissonova konstanta a Q rezistivita 

vodiče. Změna odporu vodiče nastává kombinací dvou jevů. Prvním je geometrická změna 

průřezu vodiče, způsobena deformací. Druhou je změna měrného elektrického odporu 

vodiče vlivem mikrostrukturálních změn v materiálu. 

Obr. 25 - Mechanický tenzometr s možností záznamu měření vrypem [19] 
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V lineární oblasti deformace můžeme i změnu odporu, pro většinu běžně využívaných 

vodičů, považovat za lineární. Základní parametr vodiče, využívaného pro měření, 

popisujeme následujícím vztahem, kde S (směrnice, z anglického „Slope“) popisuje podíl 

relativní změny odporu vůči relativnímu prodloužení. 

𝑆 =

Δ𝑅

𝑅0

Δ𝑙

𝑙

=

Δ𝑅

𝑅0

𝜀
 

(8) 

 

Tento parametr se pro běžně užívané vodiče výrazně liší. Pro využití v tenzometrech je 

nezbytné zvolit materiál s vhodnou konstantou S a zároveň dostatečnou oblastí lineární 

závislosti. Změřené konstanty S, pro běžné užívané materiály vodičů, jsou zobrazeny na 

následujícím grafu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z charakteristiky je u některých materiálů zřejmý zlom ve směrnici. Tento zlom nastává při 

přechodu z elastické do plastické deformace materiálu. Slitiny, u kterých tento zlom 

nastane při nízkých deformacích, nejsou vhodné z důvodu nízkého rozsahu. Vhodné jsou 

naopak slitiny, které mají rozsah vyšší a směrnici S=2.0, která platí v celé oblasti elastické 

deformace. Toto platí například pro některé slitiny niklu. [19][24] 

6.4 Měřící řetězec 

Relativní prodloužení, které změnou odporu tenzometru měříme, je z pravidla velice malé 

a pohybuje se v řádu stovek až tisíc µm/m. Z toho důvodu ani hodnoty změn odporu není 

možné, vlivem jejich nedostatečné absolutní velikosti, měřit přímo. Je proto nutné signál v 

rámci měřícího řetězce zesílit.  

Obr. 26 - Charakteristiky odporu/relativního prodloužení pro 
volně napnuté dráty různých slitin [19] 
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Základní schéma měřícího řetězce můžeme vidět na následujícím schématu a dělíme ho do 

tří částí – snímač, měřící obvod a výstup. [19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1 Snímač 

První částí měřícího řetězce jsou samotné snímače, kterými převádíme relativní 

prodloužení měřeného prvku na změnu elektrického odporu. V našem případě se 

zaměřujeme na kovové odporové tenzometry. Na následujícím obrázku je schematické 

znázornění základní konfigurace tohoto typu tenzometru. 

 

 

 

 

 

 

 

Tenzometr je složen z nekovové folie (schéma – a), která je lepena (nebo jinak pevně 

vázána) na měřený povrch. Na folii je nanesena měřící mřížka (schéma – b) a výstupní 

kontakty (schéma – c), pro zapojení do měřícího můstku. Kovové komponenty jsou pak 

kryty vrstvou nevodivého materiálu, který tenzometr chrání proti mechanickým vlivům 

okolí. [19][23] 

6.4.2 Měřící obvod 

Základními prvky jsou vlastní měřící obvod, zdroj a zesilovač měřeného signálu. Při 

standardních využitích odporových tenzometrů, pro vlastní měřící obvod, využíváme 

Obr. 27 - Schéma měřícího řetězce tenzometrického měření. [19] 

Obr. 28 - Schéma lineárního kovového odporového tenzometru [19] 
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Wheatstoneův můstek. Jedná se o elektrický obvod umožňující určit relativní změnu 

odporu v řádech až 10-4 Ω, s vysokou přesností. V technické praxi je využíván pro různorodé 

aplikace, ale v kontextu měření sil ho využíváme k zapojení jednoho nebo více aktivních 

tenzometrů v kombinaci s pasivními odpory nebo pasivními tenzometry do Wheatstoneova 

můstku. Dle typu můstku a jeho konfigurace pak můžeme ovlivnit citlivost a přesnost 

měření, i eliminovat nežádoucí vlivy. [19][23] 

6.4.2.1 Princip funkce Wheatstoneova můstku 

Wheatstoneův můstek můžeme využít k napájení a měření malých relativních změn odporu 

kovových odporových tenzometrů. Na následujícím schématu se nachází základní 

uspořádání plného Wheatstoneova můstku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napájecí napětí Vs přivádíme na zdrojové uzly 2 a 3. Na jednotlivých ramenech 

Wheatstoneova můstku se nachází čtyři aktivní (měřící) tenzometry R1, R2, R3a R4. 

Standardně volíme všechny tenzometry stejného jmenovitého odporu, a proto platí, pro 

stav s nezatíženými tenzometry, rovnováha, kterou lze popsat dle následující rovnice. 

Pokud platí tato rovnováha, výstupní napětí je nulové. 

𝑅1

𝑅2
=

𝑅3

𝑅4
 

(9) 

 

Při zpracování měřených dat zavádíme předpoklad, že vnitřní odpor zdroje napětí, 

přiváděného na uzly 2, 3 je, v porovnání s měřenou hodnotou změny odporu, 

zanedbatelný.  

Nástroj pro měření výstupního napětí můstku V0 je napojen na uzly 1, 4. Pro jeho vnitřní 

odpor, zavádíme předpoklad, že je, v porovnání s měřenou hodnotou změny odporu, 

řádově vyšší. Nemůže tak ovlivnit zatížení obvodu.  

Obr. 29 - Schematické znázornění uspořádání 
plného Wheatstoneova můstku [19] 
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Měřící technika využívaná pro tenzometrická měření oba tyto předpoklady splňuje. Na 

základě těchto předpokladů můžeme určit, že změnu odporu naměříme pouze v případě, 

že dvě ramena můstku nejsou v rovnováze. Odchylka od rovnováhy je způsobena rozdílem 

v napětí od rozdílných odporů mezi rameny s tenzometry R1, R2a R3, R4. Tento rozdíl odporů 

tenzometrů je způsoben jejich deformací a výstupní napětí můžeme popsat následující 

rovnicí. 

𝑉0 = 𝑉𝑆 (
𝑅1

𝑅1 + 𝑅2
−

𝑅4

𝑅3 + 𝑅4
) 

(10) 

 

Dle požadavků pro konkrétní měřící řetězec můžeme kromě plného můstku volit různé 

konfigurace půl a čtvrt můstků.  Ve všech případech obvodů se vždy jedná o úplný 

Wheatstoneův můstek. Těmito označeními (které se již staly zažitými názvy v technické 

praxi) rozlišujeme, která ramena můstku jsou aktivní a která pasivní. Jednotlivé obvody mají 

zároveň, v závislosti na typu, orientaci a konkrétním zapojení tenzometrů v můstku odlišné 

vlastnosti. Můžeme tak docílit kompenzace určitého typu namáhání, popřípadě teplotních 

vlivů, které by mohly negativně ovlivnit výstupy z měření. Možných kombinací, typů můstku 

a orientace a typů tenzometrů, je veliké množství, a proto se u každého zapojení zaměříme 

pouze na některé základní aplikace pro měření tahu a tlaku. [19][24] 

6.4.2.2 Čtvrtmůstkové zapojení 

Jedná se o nejjednodušší způsob zapojení tenzometru, kde pouze jeden tenzometr aktivně 

měří deformaci. Zbývající tři odpory jsou tvořeny pasivními tenzometry, nebo rezistory.  

 

 

 

 

 

 

 

Ve schematickém znázornění Wheatstoneova čtvrtmůstku je vidět čerchované rozdělení, 

které znázorňuje část můstku měřící (schéma – vlevo), a část pasivní, která doplňuje obvod. 

Stejné znázornění využijeme i při následujících schématech Wheatstoneových můstků.  

Jak již bylo zmíněno, jednotlivé typy zapojení se mohou, pro různá využití, výrazně lišit. 

Základním využitím znázorněného schématu by bylo měření tahového, tlakového a 

ohybového namáhání prvku bez kompenzace nežádoucích vlivů. Vhodné umístění 

tenzometru pro tento typ měření vidíme na následujícím obrázku. 

Obr. 30 - Schematické znázornění 
čtvrtmůstkového zapojení [19] 
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Při využití této konfigurace, je výsledné relativní prodloužení měřené tenzometrem, 

dopočítané pomocí následující rovnice. 

𝜀 =
4

𝑘
∙

𝑉0

𝑉𝑆
− 𝜀𝑆 

(11) 

 

I čtvrtmůstkové zapojení však umožňuje kompenzaci jednoho z nežádoucích vlivů měření. 

Nahradíme-li rezistor R2, pasivním (nenamáhaným) tenzometrem, dojde v obvodu 

k teplotní kompenzaci. V takovém případě není nutné výsledky měření dodatečně 

přepočítávat k eliminaci chyby způsobené teplotními výkyvy během měření. 

Žádnou variantou čtvrtmůstkového zapojení však není možné eliminovat nežádoucí vlivy, 

způsobené jinými typy namáhání. Jedná se zároveň o zapojení s nejnižší citlivostí měření, 

která je způsobena absencí více aktivních (namáhaných) tenzometrů. [19][23][24] 

6.4.2.3 Půlmůstkové zapojení 

V případě nutnosti vyšší citlivosti měření, je vhodné využít půlmůstkového zapojení. Toto 

zapojení využívá dvou aktivních tenzometrů a dvou pasivních odporů k doplnění můstku.  

 

 

 

 

 

 

 

Schéma zapojení naznačuje diagonální půlmůstkovou konfiguraci, které můžeme využít 

k měření tahového a tlakového napětí, s eliminací ohybových vlivů. Pro tento typ měření 

využijeme dva lineárními tenzometry, nanesené souběžně na protilehlých stranách 

měřeného prvku. 

Obr. 31 - Schematické znázornění orientace lineárních tenzometrů při měření 
tahového a ohybového namáhání s čtvrtmůstkovým zapojením [23] 

Obr. 32 - Schematické znázornění půlmůstkového 
zapojení [19] 



 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativní prodloužení bude v této konfiguraci měřeno s přibližně dvojnásobnou citlivostí 

v porovnání s výše zmíněným čtvrtmůstkovým zapojením a dopočítáme ho za pomoci 

následující rovnice. 

𝜀 =
1

2
∙

4

𝑘
∙

𝑉0

𝑉𝑆
− 𝜀𝑆 

(12) 

 

Pro tuto konfiguraci sice platí kompenzace ohybových napětí, nejsou však kompenzovány 

teplotní vlivy. Toto zapojení, může být zároveň náročné implementovat, na rozdíl od 

čtvrtmůstkového zapojení, v tvarově komplikovanějších aplikacích. 

Půlmůstkových konfigurací je již výrazně více než čtvrtmůstkových a můžeme je tak 

přizpůsobit požadavkům konkrétního měření. Příkladem jsou půlmůstkové obvody, kde 

aktivní tenzometry nejsou na diagonále. Těmi lze měřit ohyb s eliminací teplotních vlivů i 

tahového a tlakového napětí, nebo tahové napětí s eliminací teplotních vlivů. [19][23][24] 

6.4.2.4 Zapojení do plného můstku 

V plném Wheatstoneově můstku měříme s pomocí čtyř aktivních tenzometrů. Z tohoto 

důvodu je citlivost měření nejvyšší, a je zároveň možných více uspořádání tenzometrů, než 

v případě předešlých dvou typů obvodů.  

 

 

 

 

 

Obr. 33 - Schematické znázornění orientace lineárních tenzometrů při měření 
tahového a tlakového namáhání s půlmůstkovým zapojením [23] 

Obr. 34 - Schematické znázornění plného Wheatstoneova 
můstku [19] 
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Pro měření tahových a tlakových namáhání za nejvhodnější považujeme jednu ze dvou 

konfigurací zobrazených na následujícím obrázku. 

Variantu vhodnou pro konkrétní aplikaci budeme volit na základě požadovaných 

kompenzací a přístupu k měřenému místu prvku. V obou případech jde o měření s eliminací 

teplotních vlivů a vysokou citlivostí. Liší se primárně schopností prvního uspořádání (Obr. 

35 – vlevo) eliminovat ohybová napětí a měřit pouze tah a tlak, což u druhého uspořádání 

(Obr. 35 – vpravo) neplatí. Výhodou druhého uspořádání je nižší náročnost při instalaci, 

protože není nutný přístup k prvku z obou stran měřené oblasti. Jeho hlavní využití proto 

bývají aplikace s komplexnějším tvarem měřeného prvku, kde není dostupná protilehlá 

rovnoběžná plocha k ploše první. 

V obou případech bude platit vztah pro výpočet relativního prodloužení dle následující 

rovnice.[19][23][24] 

𝜀 =
1
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∙

4

𝑘
∙

𝑉0

𝑉𝑆
 

(13) 

 

6.4.3 Výstup měřícího řetězce 

V kontextu teoretického měřícího řetězce, který můžeme vidět na schématu (Obr. 27), je 

součástí výstupu měřícího řetězce pouze zobrazení a záznam dat. Je však vhodné, aby 

některé elementy měřícího obvodu byly sloučeny společně s výstupy v jednom zařízení, za 

cílem jednodušší přípravy a manipulace při měření.  

V technické praxi jsou proto typické sběrnice dat, které v rámci jednoho zařízení zajišťují 

funkci zdroje, zesilovače signálu, i záznamu dat. V některých případech obsahují i předem 

připravený Wheatstoneův můstek, a nevyžadují proto přítomnost pasivních rezistorů, pro 

doplnění můstku. 

Zdrojem měřícího obvodu může být střídavé nebo stejnosměrné napětí. Typ zdroje však 

musí odpovídat principu fungování zesilovače signálu. I z tohoto důvodu je výhodné využití 

komerční sběrnice splňující obě funkce. 

Obr. 35 - Schematické znázornění dvou možností uspořádání lineárních tenzometrů, pro měření 
tahového a tlakového namáhání, zapojených do plného Wheatstoneova můstku [23] 
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Hlavním cílem zesilovače signálu, je zesílit výstupní signál Wheatstoneova můstku z hodnot 

v řádu milivoltů na hodnoty v řádu voltů. Zesílení by však nemělo dovolit rušení, které může 

v obvodu nastat například ve vodiči. Zdroje rušení, a i výsledné chyby způsobené zesílením 

signálu, se liší podle toho, zda se jedná o zesilovač pracující na principu stejnosměrného 

nebo střídavého napětí.  

Ideálně zesílený signál by zajistil dokonalou reprodukci měřené veličiny za jakýchkoliv 

provozních podmínek. To však není v případě reálných zesilovačů možné. Odchylky však 

standardně bývají u komerčních řešení zanedbatelné v porovnání s měřenou veličinou. 

Sběrnice lze dělit dle různých parametrů. Z praktického hlediska je vhodné je dělit podle 

jejich využití na – sběrnice pro laboratorní měření, mobilní sběrnice s integrovaným 

zesilovačem a sběrnice dat bez integrovaného zesilovače. 

6.4.3.1 Sběrnice s integrovaným zesilovačem pro laboratorní měření 

V případě měření v laboratorních podmínkách, je možné využít sběrnice s integrovaným 

zesilovačem, zdrojem i záznamem dat. Tyto měřící ústředny jsou z hlediska přípravy měření 

nejméně náročné a mohou obsahovat i integrované pasivní rezistory pro doplnění 

některých typů můstků. Umožňují tak připojení i vyššího počtu tenzometrů, v oddělených 

měřících kanálech. 

Tyto sběrnice jsou však napájeny ze sítě, mají větší rozměry a vyšší hmotnost. Nejsou proto 

vhodné pro využití v mobilních aplikacích. Příkladem sběrnice tohoto typu je Data Logger 

TDS-630 firmy TML. [27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.3.2 Mobilní sběrnice s integrovaným zesilovačem 

V případě měření v podmínkách provozních, je vhodnější využít mobilní sběrnice dat. 

Hlavními rozdíly z hlediska funkce, je způsob jejich napájení a odolnost vůči vnějším vlivům. 

Sběrnice jsou z hlediska rozměrů, hmotnosti i IP klasifikace příznivější pro zástavbu a provoz 

v mobilním měření, a jsou odolné vůči vibracím a rázům standardně v řádech 101-103 m/s2.  

Obr. 36 - Sběrnice TDS-630 pro tenzometrická měření s 
integrovaným zdrojem a zesilovačem [27] 
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Zdrojem sběrnice bývá ve většině případů externí baterie nebo akumulátor, a sběrnice pak 

přímo napájí měřící obvod a zesiluje měřený signál. Tyto typy sběrnic tak zachovávají 

většinu výhod, spojených s nízkou náročností pro uživatele, sběrnic pro laboratorní měření 

a umožňují širší spektrum využití. 

Příkladem sběrnice tohoto typu je NI cRIO-9024 v kombinaci s moduly NI-9237. V případě 

této sběrnice dat, je však nutné pro její správnou funkci sběrnice, napsat program pro 

měření a záznam přijatého signálu. Program je nutný, protože sběrnici samotnou lze využít 

v mnoha různých aplikacích, v závislosti na použitých modulech, a není proto možné 

pracovat s univerzálním programem. [28][29] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.3.3 Sběrnice dat bez integrovaného zesilovače 

V případě, že není možné využít dedikované sběrnice dat, určené k záznamu 

tenzometrického měření, je možné využít sběrnice dat s obecnějším zaměřením 

v kombinaci s externím zesilovačem. V takovém případě sběrnice dat zajišťuje pouze funkci 

záznamu dat (v některých případech s možností zobrazení aktuální hodnoty měřené 

veličiny).  

Příkladem externího zesilovače je Texense XN4-V2, který plní funkce napájení můstku a 

zesílení signálu. Sám pak vyžaduje externí napájení, ve formě 12V baterie. Protože je určený 

pouze pro jeden typ měření, je zesilovač předem naprogramovaný. Tento zesilovač je 

možné využít v kombinaci se sběrnicí dat s digitálními vstupy. 

Výhodou této konfigurace, je možnost využití sběrnice, která je již využívaná pro 

zaznamenávání jiných dat, například jízdních dat vozu. Výhodou tohoto řešení je sjednocení 

časových os s ostatními snímači, které jsou potřeba pro vyhodnocení měření. Není pak 

nutné data sjednotit při zpracování dat po měření. 

Přirozenou nevýhodou je však vyšší náročnost přípravy měření a náročnější ochrana proti 

vnějším vlivům.[27] 

Obr. 37 - Sběrnice NI cRIO-9024 s modulem NI-9237[28] 
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Obr. 38 - Zesilovač Texense XN4-V2 [27] 
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7 Měřící řetězec 

V této kapitole jsou popsány vstupy pro návrh měřícího řetězce a jeho vlastní návrh. Měření 

se zabývá problematikou namáhání jednotlivých prvků zavěšení vozu FS.13. Výstupy z 

měření mohou být pak využity pro návrhové účely, například dimenzování prvků náprav, 

vstupy pro pevnostní výpočty šasi, určení deformace sestavy a tedy i odchylky reálného 

postavení pneumatiky vůči vozovce. 

7.1 Předpoklady měření 

V rámci přípravy měřícího řetězce, zavádíme následující předpoklady měření: 

1. Zanedbatelnost hmotnosti a zástavby měřícího řetězce na výstupy měření. 

2. Zanedbatelnost teplotních a mechanických vlivů okolí na výstupy měření. 

3. Stav jízdy a tedy i zatížení náprav odpovídající namáhání vozu během závodu. 

7.2 Požadavky měřícího řetězce 

V rámci požadavků měřícího řetězce, a i následně jeho parametrů, zohledňujeme 

požadované výstupy, konstrukční a praktická omezení měření. Zároveň je nutné zajistit 

splnění výše zmíněných předpokladů měření. 

7.2.1 Požadavky parametrů výstupních hodnot 

Základní požadavky měřícího řetězce jsou vztažená k výstupům měření. Výstupy měření 

navrhovaného měřícího řetězce jsou síly působící v jednotlivých prvcích zavěšení přední i 

zadní nápravy. 

7.2.1.1 Měřící kanály 

Počet měřících kanálů a výstupní veličina musí být založeny na požadavcích měření a 

konstrukci měřené nápravy. V případě měření zavěšení vozu FS.13, se jedná o 6 prvků 

předního zavěšení a 7 prvků zadního zavěšení s výstupy síly. Pokud bude využita sběrnice 

dat, která není shodná se sběrnicí dat zaznamenávající jízdní data, je nutné vyhradit jeden 

měřící kanál pro kalibrační signál, který sjednotí časové osy obou sběrnic. Celkový počet 

nutných měřících kanálů je tedy 14. V případě nutnosti dalších snímačů, například 

teploměrů pro teplotní kompenzaci tenzometrů, je nutné tuto podmínku přehodnotit. 

7.2.1.2 Vzorkovací frekvence 

Frekvence měření je důležitým parametrem měření, který musí být specifikován v prvních 

fázích návrhu měřícího řetězce, protože může ovlivnit volbu sběrnice dat. Nedostatečná 

vzorkovací frekvence by skryla rázové jevy zatížení prvku. Příliš vysoká frekvence by naopak 

komplikovala zpracování dat a limitovala by maximální délku měření. Cílem je proto měřit 

nejmenší možnou vzorkovací frekvenci, která umožní dostatečně detailní záznam měřené 

veličiny, dle jejího průběhu za předpokládaných měřících podmínek.  
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Je-li dostupné měření stejné veličiny za obdobných podmínek, je možné analýzou dat 

definovat minimální vhodnou vzorkovací frekvenci. V tomto případě je využito měření 

relativního prodloužení pull-rodu na voze FS.10.  

Při tomto měření byly čtyři lineární jednoosé tenzometry zapojeny do plného 

Wheatstoneova můstku. Zesílení probíhalo externím zesilovačem a sběrnicí dat Aim MXS 

Strada bylo měřeno relativní prodloužení s frekvencí 200 Hz. S přihlédnutím ke konfiguraci 

měřícího řetězce a formátu výstupní veličiny, můžeme považovat měření za vhodné pro 

určení minimální vzorkovací frekvence.  

Z výše zmíněných dat je stanovena podmínka minimální vzorkovací frekvence 500Hz.  

7.2.1.3 Výstupní formát dat 

Aby byla zajištěna možnost vhodného zpracování dat, je nutné definovat podmínku 

výstupního formátu. Pro zpracování dat byl zvolen software NI Diadem, a proto výstupní 

formát dat musí být s tímto programem kompatibilní. Musí zároveň být zajištěna 

přehlednost ve výstupních souborech a přítomnost referenčního kanálu, například 

časového. Rovněž musí být zajištěna možnost sjednocení dat s dalšími sběrnicemi. 

Podmínkou výstupního formátu dat je záznam s referenčním časovým kanálem a kanálem 

pro sjednocení více sběrnic dat. Formát zároveň musí být vhodný pro zpracování v NI 

Diadem a ukládání souboru musí být automatické. 

7.2.2 Požadavky prostředí 

V rámci měření je nutné zajistit ochranu všech prvků měřícího řetězce před vlivy okolního 

prostředí. Požadavky prostředí musí zohlednit nejenom ochranu v průběhu měření, ale i 

během manipulace s vozem.  

Obr. 39 - Naměřené hodnoty relativního prodloužení pull-rodu vozu FS.10 [27] 
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7.2.2.1 Voda a prach 

Měřící systém musí být schopen provozu za standardních podmínek testování s vozem typu 

Formula Student. Předpokladem měření jsou zatížení ekvivalentní zatížením během 

závodu, které vyvozují mezní namáhání prvků zavěšení. Z tohoto důvodu by nemělo smysl 

měření provádět během špatných povětrnostních podmínek, primárně z důvodu nižšího 

koeficientu tření pneumatiky s vozovkou. Požadavky na ochranu měřícího řetězce proti 

vodě a prachu budou proto méně přísná.  

Ochranu proti vodě a částicím prachu lze definovat dle normy IEC 60529 – IP, z anglického 

Ingress Protection (v překladu ochrana proti vniknutí). V okolí náprav je možná přítomnost 

prachu, vířeného v okolí pneumatiky, které by odpovídalo hodnocení 5 pro pevné cizí 

předměty. K této normě se vztahuje i ochrana proti vniknutí větších předmětů, například 

drobných kamínků povrchu trati. Měřící řetězec v oblasti náprav proto musí být chráněný 

tak, aby ani tyto drobnější nárazy nemohly mít vliv na měření. 

Pro hodnocení týkající se přítomnosti vody lze očekávat lehké rozstřikování vody v okolí 

snímačů, v podobě mírného deště, rozstřiku vody na trati pneumatikou, nebo úniku 

provozní kapaliny. Tyto podmínky odpovídají hodnocení 3 proti vniknutí vody se škodlivými 

účinky.  

Ekvivalent výsledného požadavku proti vodě a prachu pro snímače a vedení je tedy IP53.  

Předpokládané umístění samotné sběrnice s konektory je v šasi v místě, kde se již 

nevyskytuje voda ani prach ve značné míře. Je proto nutné pouze zajistit ochranu proti 

vniknutí větších předmětů. Ekvivalent výsledného požadavku pro sběrnici a konektory 

proto volíme IP30. [33] 

Stupeň ochrany Vniknutím cizích předmětů 

IP 0x bez ochrany 

IP 1x Velkých (>5×5 cm) 

IP 2x Malých (>12,5×12,5 mm) 

IP 3x Drobných (>2,5 mm) 

IP 4x velmi drobných (>1 mm) 

IP 5x prachu částečně 

IP 6x prachu úplně 

Tab. 3 – Ochrana proti vniknutí cizích předmětů dle IEC 60529 – IP 
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Stupeň ochrany Vniknutím vody  

IP x0 bez ochrany 

IP x1 Chráněno proti kapající vodě 

IP x2 Chráněno proti kapající vodě pod úhlem 15° 

IP x3 Chráněno proti vodní tříšti 

IP x4 Chráněno proti stříkající vodě 

IP x5 Chráněno proti tryskající vodě 

IP x6 Chráněno proti intenzivně tryskající vodě 

IP x7 Chráněno proti ponoření do vody 

IP x8 Chráněno proti potopení do vody 

IP x9 Chráněno proti tryskající vysokotlaké teplé vodě 

Tab. 4 - Tab. 5 – Ochrana proti vniknutí vody dle IEC 60529 – IP 

 

7.2.2.2 Teplota 

Pro měřící řetězec definujeme dva teplotní rozsahy a rozlišujeme zároveň teplotní citlivost 

pro samotné snímače, sběrnici a vedení.  

Rozsah provozních teplot udává podmínky, během kterých je možné provádět měření 

s chybou v rámci požadované odchylky. Můžeme však definovat i druhý rozsah, který udává 

teploty pro bezpečnou manipulaci mezi měřeními. V případě tenzometrických měření se 

tyto dovolené rozsahy standardně výrazně liší z důvodu vysoké teplotní citlivosti 

samotného vinutí během měření. 

Zdroje teplot, které působí na měřící řetězec v průběhu měření, jsou spalovací motor a jeho 

komponenty, které se nacházejí v blízkosti zadní nápravy a brzdové kotouče a třmeny obou 

náprav. Všechny tyto zdroje tepla jsou však vzdáleny v řádu stovek mm od předpokládané 

pozice samotných snímačů i sběrnice a týkají se tak hlavně vedení. Sběrnice samotná je pak, 

v případě vhodného umístění, ovlivněna pouze teplotou okamžitého okolí, v kterém se 

žádné výrazné zdroje tepla nenachází. 

Pro samotné snímače a sběrnici, dle předpokládané teploty prostředí, požadujeme tedy 

rozsah provozních teplot 0-40°C. 

Pro vodiče, dle okolních zdrojů tepla a předpokládané teploty prostředí, požadujeme 

rozsah provozních teplot 0-60°C.  
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Během manipulace s měřícím řetězcem jsou hlavní zdroje tepla eliminovány. Je tak pouze 

nutné zohlednit rozsah teplot okolí. Předpokládáme možnost nižších teplot prostředí, a 

proto teplotní rozsah během manipulace požadujeme -10-40°C. 

Pro splnění předpokladu zanedbatelnosti teplotních vlivů musíme zároveň zajistit 

dodatečnou teplotní kompenzaci měřených hodnot, popřípadě eliminaci teplotních vlivů již 

během měření. 

7.2.2.3 Vítr 

V průběhu jízdy vyvolává obtékání snímačů proudem větru, působení síly. Přesné stanovení 

hodnoty je velice náročné a není, s přihlédnutím k maximální rychlosti vozu 120km/h, 

nutné. Stanovíme proto pouze podmínku, že při této rychlosti, nesmí mít působení 

obtékání vzduchu na měření vliv. 

7.2.3 Požadavky zatížení 

Měřící řetězec a jeho komponenty jsou namáhány více způsoby, než pouze měřenými 

silami. Celý měřící řetězec musí být, kromě měřených jevů, odolný i vůči vibracím a 

akceleracím, které na něj v průběhu měření působí.  

7.2.3.1 Vibrace a zrychlení 

Zdrojem vibrací je například spalovací motor, nebo kmitání náprav. Zrychlení pak působí na 

celé vozidlo průjezdem trati. Pro celý měřící řetězec proto požadujeme odolnost vůči 

mezním rázům, které definujeme přetížením 50g a časovým intervalem 0.1s. Zároveň 

požadujeme odolnost vůči ustálenému zrychlení 5g. 

7.2.3.2 Zatížení senzorů 

Snímače samotné musejí mít rozsah, který umožní spolehlivé měření i rázových jevů 

měřených sil. Minimální požadovaný rozsah zatížení je pro každý prvek proto nutné 

spočítat. Jak již bylo zmíněno, dynamické jevy lze počítat programy pro výpočet úloh 

s numerickým řešením. Alternativou, která byla pro požadavek zatížení senzorů použita, je 

metoda výpočtu rozkladem sil v programu Lotus Suspension Analysis.  

Vstupní data pro tento výpočet jsou síly v kontaktní ploše pneumatiky s vozovkou. Ty jsou 

dopočítány dle metodiky popsané v kapitole (4.1.1) a vynásobeny dynamickými koeficienty 

z odborné literatury. Tyto koeficienty jsou využívány pro aproximaci vztahu mezi statickými 

a dynamickými silami v kontaktní ploše pneumatiky s vozovkou. [3] 

V následující tabulce jsou uvedeny požadované rozsahy sil pro jednotlivé měřené prvky. 

S přihlédnutím k výraznému zjednodušení dynamických jevů, není vhodné očekávat 

výsledky měření odpovídající těmto hodnotám. Dynamické rázové jevy by však tyto 

hodnoty neměly přesáhnout. 
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Prvek Fx [N] Fy [N] Fz [N] F [N] 

RLWF 1795.98 8876.73 295.58 9061.41 

RLWR 2928.07 -10161.91 -764.37 10602.93 

RUWF 3277.10 -7610.58 -794.02 8324.11 

RUWR -1852.86 6619.90 499.28 6892.42 

RARBT 327.68 -116.09 2369.94 2395.30 

RP 1141.24 -3970.58 -6069.71 7342.30 

RT 491.51 3554.91 -174.14 3592.95 

FLWF -3041.09 6935.13 1623.06 7744.58 

FLWR 2394.64 11835.64 394.11 12081.89 

FUWF -3259.67 7655.07 1010.41 8381.32 

FUWR -1555.17 -5917.28 -1097.75 6215.93 

FT -34.19 -4863.82 -818.34 4932.30 

FP 758.07 -2637.47 -6047.72 6641.22 

Tab. 6 - Požadované rozsahy sil prvků měřícího řetězce 

7.2.4 Požadavky zapojení 

Specifické požadavky máme na funkce a zástavbová omezení, které musí jednotlivé 

komponenty měřícího řetězce splnit. 

7.2.4.1 Zástavbové požadavky 

Aby byly jízdní stavy vozu během měření ekvivalentní stavům během závodu, a byl tak 

zajištěn předpoklad měření vztažený k mezním zatížením, nesmí žádná části měřícího 

řetězce negativně ovlivnit funkci komponent vozu během jízdy. 

V případě snímačů se tento požadavek vztahuje k funkci prvků zavěšení, jejichž relativní 

prodloužení měří. Umístění snímače na každém prvku musí být takové, aby jeho obálka v 

chodu prvku nemohla kolidovat s jiným snímačem nebo prvkem vozu. Zároveň instalace 

tenzometru nesmí negativně ovlivnit tuhost a mez pevnosti prvku. V neposlední řadě musí 

hmotnost snímače i jeho vedení být, v kontextu pohybů a setrvačností prvku, zanedbatelná 

a neovlivnit tak výrazně chování vozu. 

Specifické požadavky jsou definované maximálním nárůstem hmotnosti prvku o 50g v 

případě prvků s jedním snímačem a 100g v případě prvků s 2 snímači síly. Obálky a jejich 

vzájemné kolize je nutné, při návrhu měřícího řetězce a umísťování jednotlivých snímačů, 

kontrolovat v pohybu 3D modelu.  
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Sběrnice dat, u níž předpokládáme vyšší hmotnost i rozměr, musí být umístěna v rámci 

odpružené hmoty, a její vnější obálka včetně vedení, být umístěna v takovém místě, aby 

neovlivnila řidiče během jízdy. 

7.2.4.2 Požadavek dostupnosti 

Je velké množství teoretických konfigurací měřících řetězců, které by všechny nutné 

požadavky měření splňovaly. Je nutné však zohlednit i prostředky finanční a časové, 

dostupné k uskutečnění měření. Všechny komponenty měřícího řetězce proto musí být 

možné, s přihlédnutím k finančním omezením, koupit nebo zapůjčit. 

7.3 Návrh měřícího řetězce 

Aby byly splněny požadavky měřícího řetězce i předpoklady měření, musí být zachované 

dynamické vlastnosti vozu. Toho je docíleno využitím foliových tenzometrů umístěných na 

návrhových prvcích nápravy. Pro snazší práci s výstupními daty se jedná o měření přímé a 

je tedy měřena působící síla. V rámci přípravy měření je proto nutná kalibrace prvků, během 

které je pro každý prvek nalezen vztah mezi relativním prodloužením a působící silou. 

Prvky měřené na přední nápravě jsou horní rameno, spodní rameno, push-rod a tie-rod 

řízení. Jejich konfigurace je vidět na následujícím schématu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvky měřené na zadní nápravě jsou horní rameno, spodní rameno, push-rod, tie-rod a 

táhlo stabilizátoru. Jejich konfigurace je vidět na následujícím schématu. 

 

Obr. 40 – Model přední nápravy vozu FS.13 s návrhovým umístěním tenzometrů 
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7.3.1 Sběrnice dat 

Jak již bylo zmíněno v kapitole (6.4.3), konfigurací sběrnic je možných více typů. V měřeném 

voze je během standardního provozu využívána sběrnice Aim MXS Strada. Ta však 

neobsahuje integrované zesilovače pro tenzometrická měření a bylo by proto pro každý 

měřený kanál nutné použít externí zesilovač. Tato varianta je proto, z hlediska časové i 

finanční náročnosti, nevhodná. Zároveň by sběrnice v této konfiguraci umožnila frekvenci 

měření pouze 200 Hz, což nesplňuje jeden z požadavků měření.  

Je proto nutná sběrnice externí. Z důvodu dostupnosti, a splnění všech nutných požadavků 

pro měření, byla zvolena sběrnice dat NI cRIO 9024 v kombinaci s měřícími kartami NI 9237. 

  

Obr. 41 – Model zadní nápravy vozu FS.13 s návrhovým umístěním 
tenzometrů 
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V této konfiguraci každá karta sběrnice plní funkci napájení můstku, zesilovače měřené 

veličiny i záznamu dat pro čtyři měřící vstupy. Její integrované pasivní rezistory zároveň 

umožňují měření půlmůstkových obvodů s tenzometry jmenovitých odporů 120Ω a 350Ω, 

nebo plných můstků s 350Ω tenzometry.  

Konfigurace, která splňuje požadavky měření, se proto skládá z čtyř měřících karet NI 9237 

s 13 plnými Wheatstoneovy můstky pro měření síly a jeden vstup pro sjednocení časových 

os se sběrnicí jízdních dat. 

7.3.1.1 Uchycení sběrnice 

Sběrnice je umístěna v šasi vozu pod nohami řidiče tak, aby nebyl možný kontakt žádného 

pohyblivého dílu nebo nohou řidiče se sběrnicí, ani s kabely a konektory. Sběrnice, 

s přihlédnutím k její hmotnosti 1217g (měřeno i s měřícími kartami), je vhodné přichytit 

přímo k monokoku. Ten však podléhá nežádoucím vibracím, jejichž primárním zdrojem je 

spalovací motor. Proto je sběrnice přichycena k monokoku třemi šrouby s 4mm vrstvou 

silikonu mezi stěnou monokoku a sběrnicí, limitující vliv vibrací. 

7.3.2 Můstkové zapojení 

Je nutné zajistit vysokou citlivost měření a zároveň umožnit eliminaci teplotních vlivů a 

projevů nežádoucích zatížení. Musíme proto volit jednu z konfigurací plného 

Wheatstoneova můstku. 

Jak bylo popsáno v kapitole (3.5), pouze prvky, které se chovají jako nezatížené binární 

členy, jsou namáhány osově. Pro tyto prvky je tedy ideální měřit osový tah a tlak a 

eliminovat ohyb. Z výpočtů rozkladu sil však víme, že i v případě všech ramen měřením 

osové síly s eliminací ohybu, ve většině jízdních stavů, získáme hodnoty zatížení s přijatelně 

nízkou odchylkou.  

Obr. 42 - Sběrnice dat NI cRIO 9024 s modulem NI 9237. [28][29] 
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Pro všechny kanály je proto zvoleno zapojení měřícího obvodu odpovídající následujícímu 

schématu plného Wheatstoneova můstku s čtyřmi aktivními tenzometry. 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.3 Volba tenzometrů 

Konfigurace tenzometrů, odpovídající zvolenému můstkovému zapojení a měřící tah a tlak, 

je zobrazena na následujícím obrázku. Jedná se o čtyři lineární tenzometry, které jsou 

umístěny po dvou na protilehlých stranách prvku s přilehlými tenzometry vzájemně 

natočenými o 90°. Tenzometry 2 a 4 jsou orientovány rovnoběžně s tahovou/tlakovou silou 

a tenzometry 1 a 3 jsou orientovány kolmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny měřené prvky mají v místě měření tvar trubky o vnějším průměru v rozsahu d=12 

až d=20 mm. Je nutné splnit požadavky vztažené k obálkám, které zajišťují správný chod a 

funkci nápravy, a proto je vhodné využít tenzometry, které vyžadují menší plochu. Všechny 

měřené prvky jsou z hlediska materiálu homogenní kovy. V případě ramen a push-rodu se 

jedná o ocel 25CrMo4 a v případě pull-rodu, tie-rodů a táhla stabilizátoru jde o hliníkovou 

slitinu EN AW-7075. Při volbě velikosti a konfigurace měřící mřížky tenzometru je nutné 

zohlednit měřený materiál, zástavbový prostor i využití. Z těchto důvodů je vhodná 

kompaktní konfigurace tenzometrických křížů HBM s označením XY, a délkou vinutí 3mm. 

Obr. 43 – Schéma zapojení plného Wheatstoneova můstku [19] 

Obr. 44 - Schematické znázornění umístění 
tenzometrů [17] 
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Jmenovitý odpor tenzometrů musí být volen s přihlédnutím k využívané sběrnici dat. 

Sběrnice v konfiguraci zvolené pro toto měření, vyžaduje použití tenzometrů se jmenovitým 

odporem 350Ω. 

Z výše zmíněných důvodů byly zvoleny pro ocelové prvky tenzometry HBM 1-XY91-3/350 a 

pro hliníkové prvky HBM 1-XY93-3/350. [17] 

7.3.4 Vodiče a konektory 

Výše zmíněná konfigurace můstku, požadavků měřícího řetězce a sběrnice, vyžaduje vedení 

s šesti chráněnými vodiči o teplotním rozsahu 0-60°C připojený ke sběrnici přes uzemněné 

konektory RJ-50.  

Pro splnění těchto parametrů je vhodné volit chráněný kabel LiYCY-0034410 se stíněnými 

konektory RJ-50-WT-10P-10C-DE. [34] 

7.3.5 Chránění snímačů 

Pro splnění požadavků odolnosti proti vlivům prostředí, je nutné měřící prvky chránit. 

Zapojení do Wheatstoneova můstku je umístěno přímo na měřícím prvku v bezprostřední 

blízkosti k samotným tenzometrům. Pro vnitřní vrstvu ochrany, která chrání tenzometry, 

jejich pájecí vodiče i Wheatstoneův můstek, využijeme tenzometrický silikon HBM SG250. 

Tím docílíme ochrany proti ostřiku vody i vířenému prachu. Vnější vrstva ochrany je pak 

tvořena poddajnějším materiálem, který zajistí ochranu proti drobným kamínkům 

odráženým při měření a náhodným kontaktům při manipulaci.  

7.3.6 Napájení 

K napájení měřících můstků je využita sběrnice dat, kterou je nutné napájet spolehlivým 

externím zdrojem v rozsahu 9-35V, nepřesahující 35W. Klesne-li hodnota napětí zdroje pod 

hodnotu 9V, sběrnice přeruší měření, a naváže po nárůstu napětí zpět nad 9V. Z tohoto 

důvodu není vhodné napájet sběrnici z baterie vozu (Antigravity AG-801), která teoretické 

požadavky sběrnice splňuje. Pokles napětí v průběhu měření, vlivem zvýšeného odběru 

jinými částmi vozu například motorem, by mohl znehodnotit výstupy daného měření. 

Měřící řetězec proto obsahuje dvě nezávislé baterie pro napájení sběrnice, schematicky 

znázorněné na následujícím obrázku.  

 

 

 

 

 

 
Obr. 45 - Schématické znázornění zapojení zdroje sběrnice dat [28] 
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Primární baterie, zajišťující napájení za běžných podmínek, je stejného typu, jako v případě 

napájení vozu, tedy Antigravity AG-801. Sekundární napájení, pouze pro nouzové případy 

poklesu napětí baterie primární, je trojice sériově zapojených jednorázových 9V baterií. 

7.3.7 Schéma měřícího řetězce 

Výsledný měřící řetězec, ve zjednodušené formě, je schematicky znázorněný na 

následujícím obrázku. 

 

  

Obr. 46 - Schematické znázornění zjednodušené 
konfigurace měřícího řetězce 
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Schematické znázornění obsahuje detailní zapojení karty NI 9237-1, v které konektory RJ-

50-1 až RJ-50-3 jsou připojeny na měřící můstky a konektor RJ-50-4 je připojen na spínač, 

kterým řidič manuálně vkládá do časových os obou sběrnic dat kalibrační impulsy.  

Zbylé tři karty NI 9237 obsahují pouze měřící můstky, popřípadě nevyužité vstupy. 

7.3.8 Chyba měření 

Podmínky pro maximální dovolený rozdíl mezi naměřenou a skutečnou hodnotou měřené 

veličiny je obtížné definovat a s přihlédnutím k rozsahu práce, nebyly stanoveny. 

Hlavními zdroji chyb měření řetězce jsou samotné snímače, sběrnice dat a šum celého 

řetězce. Definovat šum je obtížné a je proto vhodné ho po instalaci měřící aparatury měřit. 

Měřící chyby sběrnice a tenzometrů, dle údajů od výrobce, jsou uvedeny v následující 

tabulce.  

Tab. 7 – Chyba měření sběrnice dat – Přesnost [29] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmínky měření Chyba měřené hodnoty [%] Chyba rozsahu [%] 

Kalibrovaný měřící řetězec 

v rozsahu (20 – 30 °C) 

0.05 

 

0.05 

 

Kalibrovaný měřící řetězec 

v rozsahu (-40 – 70 °C) 

0.2 

 

0.25 

Nekalibrovaný měřící řetězec 

v rozsahu (20 – 30 °C) 

0.2 0.1 

Nekalibrovaný měřící řetězec 

v rozsahu (-40 – 70 °C) 

0.55 0.35 

Podmínky měření Chyba zesílení [%] Fázová chyba [%] 

Pro frekvenční rozsah (0-1kHz) 0.15-0.3 0.125°/kHz 

Pro frekvenční rozsah (0-1kHz) 0.15-0.3 0.125°/kHz 

Pro frekvenční rozsah (0-1kHz) - 0.001 

Pro frekvenční rozsah (1-20kHz) - ±0.1 

Tab. 8 - Chyba měření sběrnice dat – Shoda mezi kanály a fázová nelinearita [29] 
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7.3.9 Kontrola splnění požadavků 

V následující tabulce jsou znázorněny požadavky měřícího řetězce. Z výsledných hodnot pro 

měřící řetězec lze potvrdit splnění požadavků. 

Požadavek Požadavek Měřící řetězec 

Počet měřících kanálů 14 16 

Vzorkovací frekvence 500Hz 500Hz 

Výstupní formát dat Vhodný pro NI Diadem TDMS  

Ochrana snímačů proti vodě a prachu IP53 Ekvivalentní k IP53 

Ochrana sběrnice proti vodě a prachu IP30 Ekvivalentní k IP30 

Rozsah provozních teplot měřícího řetězce 0 - 40°C (-5) - 55°C * 

Rozsah teplot měřícího řetězce při manipulaci (-10) - 40°C (-40) - 80°C ** 

Rozsah provozních teplot vedení 0 - 60°C (-5) - 70°C ** 

Odolnost vůči krátkodobému přetížení 50g po dobu 0.1s 50g po dobu 0.3s *** 

Odolnost vůči ustálenému zrychlení 5g  5g *** 

Maximální hmotnost snímače 50g 30g**** 

Tab. 10 - Kontrola splnění požadavků měřícího řetězce 

* Omezeno teplotními rozsahy sběrnice cRIO 9024 a vedení [28][34] 

** Omezeno teplotním rozsahem vedení [34] 

*** Hodnoty udávané pro cRIO 9024 a NI 9237. Ze zkušenosti lze předpokládat splnění této 

podmínky tenzometry, zapojením. [28][29] 

**** Jedná se o hodnotu předpokládanou, na základě hmotností komponent snímače a 

krytí. [17] 

  

Typ odchylky Jmenovitá hodnota Odchylka [%] 

Jmenovitého odporu 350 ±0.5 

k-faktor 2.06 ±1.0 

Příčná citlivost  0.3 

teplotní koeficient k-faktoru 101 ±10 

Tab. 9 - Chyba měření tenzometrů 
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8 Experimentální měření 

Jak již bylo zmíněno, měřící řetězec měří osovou sílu působící v 6 prvcích zavěšení přední 

nápravy a 7 prvcích zadní nápravy na levé straně vozu.  

Měření probíhá na voze po závodní sezóně. Proto byly všechny měřené prvky pro účely 

měření vyrobeny nové, čímž bylo limitováno riziko nepřesnosti měření, způsobené možnou 

přítomností nehomogenity povrchové vrstvy materiálu, která v případě tenzometrických 

měření není žádoucí.  

Jedním z možných vlivů vzniku této nehomogenity na měřeném povrchu, je přesažení meze 

kluzu a na to vázaný vznik plastické deformace, případně vznik mikroplasticity vlivem 

cyklického namáhání. 

Všechny prvky, s výjimkou předního push-rodu a zadního tie-rodu, jsou identické k prvkům 

návrhovým. Pouze u nich nebyla, z důvodu lepení tenzometrů, nanesena povrchová úprava 

v podobě eloxování nebo komaxitu. Přední push-rod a zadní tie-rod jsou pro jednodušší 

přípravu měření upraveny. V původní nápravě jsou vyrobeny z uhlíkového kompozitu 

s hliníkovými inserty. Pro účely měření byly duplikovány z oceli, v případě push-rodu, a 

z hliníku, v případě tie-rodu. 

8.1 Příprava měřícího řetězce 

8.1.1 Instalace tenzometrů 

V případě všech měřených prvků jsou využity stejné typy tenzometrů, pouze s rozdílnou 

teplotní kompenzací, odpovídající materiálu prvku. Zároveň jsou stejná i jejich zapojení 

v můstku. Zde je proto uveden příklad přípravy pouze jednoho prvku. 

8.1.1.1 Příprava prvku 

Každý prvek má, dle požadavku pro obálky, předdefinované umístění a orientaci 

tenzometrů. Ve specifikovaném místě je proto brusným papírem připraven povrch pro 

lepení, broušením ve více směrech, a označením přibližného umístění tenzometru. 

 

  

Obr. 47 - Příprava a značení prvku pro lepení 
tenzometru. 
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Po druhém přeměření umístění, rýsovací jehlou (alternativně, kuličkovým perem bez 

inkoustu) je vyznačena přesná poloha tenzometru.  

8.1.1.2 Lepení tenzometru 

Oblast v okolí 1mm kolem okraje folie tenzometru je oblepena izolepou a tenzometr je 

nanesen na malý kousek izolepy, který ho v průběhu lepení chrání.  

 

 

 

 

 

 

Po finálním vyčištění oblasti lepení je tenzometr s izolepou zajištěn v požadované poloze, 

tak aby z jedné strany bylo umožněno jeho nadzvednutí. Pod tenzometr je naneseno lepidlo 

HBM Z70 a tenzometr je přes vrstvu izolepy přitlačen. Množství lepidla by mělo být 

dostatečné pro vyplnění celého prostoru pod tenzometrem, protože případné vzduchové 

kapsy by zabránily přenesení deformace prvku na tenzometr. Po prvotním vytvrzení lze 

sundat svrchní vrstvu izolepy a zajistit, že pájecí vodiče nejsou v kontaktu s povrchem 

měřeného prvku. 

 

 

 

 

 

 

Po úplném vytvrzení lepidla je vhodné odstranit veškerou izolepu z prvku a pomocí 

silikonové bužírky a tekutého tenzometrického silikonu HBM SG250, tenzometry ochránit. 

8.1.2 Zapojení můstku 

Wheatstoneův můstek je zapojen v okamžitém okolí tenzometru. Ve vzdálenosti 3-5mm od 

tenzometru jsou nalepeny lepidlem Loctite 401 pájecí plošky, a to dvě dvojice pájecích 

plošek ke každému tenzometry (dvojice pájecích plošek pro každé vinutí) a tenzometry jsou 

na prvku popsány. 

Obr. 48 - Rameno před nanesením tenzometru 

Obr. 49 - Tenzometry po nalepení na prvek 
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8.1.2.1 Pájení můstku 

Po nalepení je pomocí pájecích plošek napájen plný Wheatstoneův můstek, dle schématu 

(Obr. 46). Pro toto pájení je využito přímo chráněných vodičů, které vedou do sběrnice, 

čímž je limitován počet spojů. Při pájení je důležité zahřívat pájecí drátky tenzometrů v 

krátkých časových intervalech. Vysokou teplotou je možné tenzometr nevratně poškodit. 

Vodič musí být v této fázi, z důvodu ochrany můstku před mechanickým poškozením, 

připevněn k měřenému prvku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2.2 Připojení konektorů 

Dle modelu je kromě obálek vhodné i navrhnout vedení kabelů mezi snímači a sběrnicí. 

Podle tohoto návrhu jsou vodiče zkráceny na správnou délku a na jejich konec jsou 

nakrimpovány konektory RJ-50 WT-10P-10C-DE. Měřící karty umožňují uzemnění pomocí 

konektorů, a proto je opletení kabelu připojeno na kostru konektoru. 

8.1.3 Příprava sběrnice dat 

Sběrnice dat NI cRIO 9024 má mnoho možných využití, v závislosti na modulech, které jsou 

v ní zapojeny. Z tohoto důvodu je nutné v prostředí LabVIEW sestavit měřící program, který 

zajistí měření, možnost kalibrace a záznam dat.  

Měřící program pro účely tohoto měření byl sestrojen Ústavem letadlové techniky fakulty 

strojní ČVUT. Program zajišťuje komunikaci měřících karet s ústřednou, zesílení měřeného 

signálu, možnost zanesení kalibračních koeficientů, zaznamenávání časové osy a ukládání 

dat. 

Aby byla zajištěna snadná obsluha sběrnice v průběhu měření, pracuje sběrnice 

samostatně, bez nutnosti připojení počítače. Spínačem je pouze spuštěn měřící program, 

Obr. 50 - Tenzometry s napájeným plným 
Wheatstoneovým můstkem 
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který průběžně ukládá měřená data. Po vypnutí spínače jsou data ve formátu TDMS 

dostupná ke stažení, standardním síťovým kabelem, a náhledu v NI Diadem. 

8.1.4 Ověření zapojení 

V této fázi přípravy měřícího řetězce je vhodné ověřit správnost zapojení Wheatstoneova 

můstku, dle schématu, a zároveň odpovídající zapojení konektoru všech měřených prvků. 

Digitálním milimetrem je ověřeno základní zapojení můstku a konektoru, a následně při 

zapojení do sběrnice je možné vidět, zda prvky měří správně.  

Výstupní hodnoty jsou nekalibrované a nebyly v této fázi do měřícího řetězce ani zaneseny 

můstkové konstanty. Z tohoto důvodu je měřená hodnota pouze násobkem relativního 

prodloužení. Upravení výstupních hodnot měřené veličiny na měření síly bude předmětem 

kalibrace.  

  

Obr. 51 - Náhled blokového diagramu sběrnice v LabVIEW 
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8.1.5 Ochrana snímače 

Bezprostředně po ověření správného fungování měřícího prvku je vhodné tento prvek 

ochránit druhou vrstvou krytí. Tato vrstva je tvořena měkkým pórovitým materiálem 

(vhodné jsou polyamidy, nebo jiné nevodivé, poddajné materiály), který je z vnější strany 

obalen izolační páskou. Tím je zajištěna ochrana před mechanickým poškozením při 

manipulaci a měření. 

8.2 Kalibrace 

Základním požadavkem měření je, aby bylo přímé, tedy aby byla výstupní veličinou síla 

působící na prvek. Z tohoto důvodu je po úspěšné instalaci tenzometrických můstků do 

sběrnice, nezbytné každý měřící prvek kalibrovat. Kalibrací rozumíme nalezení vhodných 

kalibračních konstant G, z anglického Gain a O, z anglického Offset.  

G nebo-li Gain představuje změnu směrnice měřené veličiny, tedy koeficient, kterým 

musíme vynásobit změnu v měřené hodnotě, aby byla shodná se změnou síly v Newtonech. 

Obr. 52 - Ověření správnosti zapojení měřícího řetězce jednoho z prvků 

Obr. 53 - Nanášení vnější vrstvy ochrany snímače 
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O nebo-li Offset představuje odsazení měřené veličiny od reálné hodnoty. Pro odlehčený 

prvek se jedná o hodnotu, kterou musíme odečíst od měřené hodnoty, abychom docílili 

výstupní hodnoty rovné nule.  

8.2.1 Metoda kalibrace 

Všechny tenzometry měřícího řetězce jsou zapojeny do identické konfigurace plného 

Wheatstoneova můstku, měřící tahové a tlakové namáhání s eliminací ohybových 

namáhání. I vazbami na zbytek mechanismu jsou prvky podobné, protože v ose každého 

prvku, v případě push-rodů, pull-rodů a tie-rodů, popřípadě v ose každé trubky, v případě 

ramen, se nachází uchycení ocelovými sférickými klouby s teflonovou vložkou. Na základě 

této skutečnosti můžeme všechny prvky, i přes jejich rozdílné namáhání během provozu 

popsané v kapitole (3.5), kalibrovat stejnou metodou.  

Zavedeme-li pro všechny prvky předpoklad malých deformací a konstantní modul pružnosti 

i normálovou sílu po délce celého prvku, popřípadě trubky, můžeme uvažovat ekvivalentní 

tahové a tlakové namáhání. S přihlédnutím k těmto předpokladům můžeme všechny prvky 

kalibrovat pouze tahovým namáháním. Využít lze proto zkušební trhací stroj s referenčním 

kalibrovaným tenzometrem. 

8.2.2 Kalibrace prvku 

Všechny prvky jsou na zkušebním trhacím stroji, stejně jako na voze během provozu, 

uchyceny na obou koncích sférickými klouby typu Aurora, dle následujícího obrázku. 

V případě všech rodů se jedná o klouby s označením AM-M6T , AB-M6T a v případě ramen 

o kombinaci kloubů AM-M6T, AM-M8T a COM-M6T. 

Na začátku kalibrace je také nutné definovat pro každý měřící prvek dedikovaný konektor 

měřících karet sběrnice dat, protože dle konektoru budou ve sběrnici přiřazeny koeficienty 

O a G jednotlivým prvkům. 

8.2.2.1 Měření kalibrační křivky 

Prvky jsou po jednom uchyceny ve zkušebním stroji, nakonfigurovaném pro tahové 

namáhání s limitem 20kN, a jsou krokově zatěžovány pro získání kalibrační křivky. 

Následující obrázek zobrazuje průběh kalibrace jednoho z měřících prvků. 
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Pro zjištění rozsahu kalibrace je nutné zohlednit teoretický limit elastické deformace prvku, 

předpokládané zatížení prvku dle tabulky (Tab. 6) a limit deformace jednotlivých 

tenzometrů v namáhání přímém (ve směru vinutí) i příčném (kolmém na směr vinutí).  

S přihlédnutím k jednoduchému tvaru prvku v místě tenzometru lze teoretický limit 

elastické deformace prvku určit analytickým výpočtem napětí v tahu dle následujícího 

vzorce a porovnáním s dovoleným napětím σd materiálu pro životnost 107 cyklu. 

𝜎𝑑 =
𝐹

𝜋 ∙ (𝑟1
2 − 𝑟2

2)
 

 

(14) 

 

Limit relativního prodloužení tenzometrů je pro příčný i podélný směr namáhání definován 

v materiálovém listu. V případě tenzometrů HBM 1-XY9X-3/350 je limit pro nízko cyklové 

zatěžování 50 000 µm/m. Toto relativní prodloužení násobně přesahuje oblast elastické 

deformace všech využitých materiálů, a proto není limitující.  

Na základě zmíněných omezení bylo zvoleno limitní tahové zatížení a velikost kroku 

zatížení, pro jednotlivé prvky, dle následující tabulky. 

  

Obr. 54 - Kalibrace pull-rodu na zkušebním trhacím stroji 



 

67 

Prvek Velikost kroku [N] Maximální síla Fmax [N] 

RLWF 2000 14000 

RLWR 2000 14000 

RUWF 2000 10000 

RUWR 2000 10000 

RARBT 1000 5000 

RP 2000 10000 

RT 2000 10000 

FLWF 2000 14000 

FLWR 2000 14000 

FUWF 2000 10000 

FUWR 2000 10000 

FT 2000 10000 

FP 2000 10000 

Tab. 11 - Kalibračních síly a kroky jednotlivých prvků 

Ze zkušenosti víme, že první zatížení tenzometru v plném měřícím rozsahu může vykazovat 

vyšší chybu měření. Měření je proto složeno z čtyř zátěžných cyklů, pro něž je vstup 

deformace prvku, ovládaná uživatelem dle hodnoty zaznamenané kalibrovaným 

tenzometrickým siloměrem přístroje, a výstup je křivka kalibrovaného prvku naměřena 

sběrnicí. První měřící cyklus obsahuje pouze graduální nárůst síly po mez zatížení. Následují 

pak tři duplicitní zátěžné cykly, během kterých je po definovaném kroku zatěžován prvek 

až po mez zatížení prvku. Při každém krokovém zatížení je nutné hodnotu ustálit na dobu 

10 vteřin, která byla zvolena pro upřesnění následně zpracovaných dat. Příklad kalibrační 

křivky prvku je možné vidět na následujícím obrázku. 

 

  

Obr. 55 - Křivka pro určení kalibračních koeficientů tie-rodu řízení 
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8.2.2.2 Výpočet kalibračních koeficientů 

Naměřenou kalibrační křivku je nutné vyhodnotit ve zvoleném programu NI Diadem. 

Měření probíhalo časově ustálenými kroky po dobu 10 vteřin. Pro každý ustálený zátěžný 

stav je vybrán interval 3 až 5 vteřin, v kterých se vyskytují nejmenší výchylky. Pro tyto 

intervaly jsou spočítány aritmetické průměry a výsledná hodnota je vztažena na měření 

siloměrem zkušebního trhacího stroje. Touto metodou získáme konstanty Gˈ a Oˈ pro každý 

ustálený zátěžný stav.  

Výsledný gain G a offset O je pak daný průměrnou hodnotou všech dílčích Gˈ a Oˈ a jsou 

zavedeny do programu pro každý konektor.  

8.2.3 Ověření kalibrace 

Po zadání koeficientů do programu sběrnice by bylo již možné s prvky začít měřit. Nicméně 

v případě tohoto typu měření, je vhodnější před měřením kalibraci prvků ověřit. 

Vhodné je při ověření kalibrace využít jiné měřící aparatury, pro eliminaci chyby způsobené 

odchylkou původního kalibračního siloměru. S přihlédnutím k dostupnému vybavení, 

kterým je možné docílit adekvátního rozsahu, i pravidelné kalibraci zkušebního trhacího 

stroje, bylo zvoleno ověření kalibrace stejnou aparaturou. 

Postup ověření kalibrace je opět založen na ustáleném zatížení po krocích, ale z hlediska 

úspory času jsou zvoleny pouze dva kroky, kde druhý odpovídá mezním zatížením. Na 

následujícím obrázku je zobrazena křivka pro ověření kalibrace. 

 

 

 

 

 

 

 

Porovnáním naměřených hodnot měřícího prvku a siloměru můžeme odhadnout odchylku 

měření v laboratorních podmínkách s ustáleným zatížením. V následující tabulce jsou 

uvedeny odchylky všech měřících prvků. 

  

Obr. 56 - Křivka z ověření kalibrace tie-rodu řízení 
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Prvek Odchylka při zatížení 2kN [%] Odchylka při zatížení Fmax [%] 

RLWF -3.32 -1.38 

RLWR -3.04 -0.94 

RUWF 1.88 0.87 

RUWR -2.07 -0.62 

RARBT -0.69 -0.27 

RP -0.80 -0.31 

RT 0.91 0.37 

FLWF -3.46 -1.20 

FLWR -2.38 -1.12 

FUWF 1.94 1.08 

FUWR 2.10 1.12 

FT -0.52 -0.14 

FP -0.75 -0.30 

Tab. 12 - Odchylky kalibrace měřících prvků 

8.2.4 Nezatížený šum 

Aby bylo možné splnit předpoklad pro jízdní stavy odpovídající závodním, je nutné 

provozovat vůz v technickém stavu odpovídající závodnímu. Po instalaci prvků byla proto 

na voze nastavena statická geometrie a rozvážení dle závodních parametrů. Pro účely 

vyhodnocení je vhodné znát hodnoty statického šumu i statické odchylky síly každého 

z měřených prvků.  

V případě statického šumu se jedná o rozptyl výstupní měřené hodnoty, při nezatíženém 

stavu prvku, který je způsoben chybami a oscilací měřícího řetězce.  

Statická odchylka vzniká vlivem neideálního průběhu měření s nárůstem síly. To je 

způsobeno kalibračními konstantami, které jak bylo popsáno v kapitole (8.2.2.2) jsou pouze 

průměrnými hodnotami dílčích kalibračních konstant, na místo kalibračních křivek. Při 

kalibraci byla dána přednost přesnosti měření ve vyšších hodnotách zatížení a offset O 

proto nezohledňoval stav nezatížený. Z tohoto důvodu neindikují měřící prvky 

v odlehčeném stavu hodnotu kolísající kolem hodnoty 0N. 

Na následujícím obrázku, jsou vidět výstupy z měření statického šumu, prvku s nejvyšší a 

nejnižší statickou odchylkou.  
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V následující tabulce je souhrn všech hodnot statického šumu a statické odchylky. 

Prvek Statický šum [N] Statická odchylka [N] 

RLWF 26 28 

RLWR 29 72 

RUWF 37 11 

RUWR 29 42 

RARBT 14 -58 

RP 20 6 

RT 27 -24 

FLWF 28 121 

FLWR 31 149 

FUWF 56 191 

FUWR 41 -23 

FT 19 3 

FP 25 -16 

Tab. 13 - Statické odchylky a statický šum nezatížených měřících prvků 

8.3 Měření 

Měření je složeno z tří základních typů zátěžných stavů, rozdělených dle časového průběhu 

zatížení působících na nápravy – statické zatěžování, kvazi-statické zatěžování a dynamické 

zatěžování.  

8.3.1 Statické měření 

Za statické zatěžování považujeme zatížení, která jsou v čase konstantní a nevyvolávají 

zrychlení mechanismu nebo jeho prvků. Proto i pro jednotlivé prvky předpokládáme, že se 

Obr. 57 - Data z měření statického šumu prvků s nejnižší (vlevo – Tie-rod ARB) a nejvyšší 
(vpravo – Přední prvek horního ramene přední nápravy) statickou odchylkou. 
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nachází v ustálené poloze a síla na ně působící není proměnlivá. Předpokládáme však 

přítomnost oscilace měřené veličiny vlivem chyby měření měřícího řetězce. 

8.3.1.1 Průběh statického měření 

Statické měření probíhá měřením v dílně týmu, vozem s připoutaným řidičem, umístěným 

na váhách pro měření rozvážení náprav. Zatěžování probíhá umísťováním závaží do 

odpružené hmoty v okolí jednotlivých náprav a zaznamenáváním síly v prvcích obou 

zavěšení. 

Zatěžovací cyklus je složen z tří cyklů zatížení – zatěžování přední nápravy, zatěžování zadní 

nápravy a klopení šasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.1.2 Statické zatěžování přední nápravy 

Zatěžování přední nápravy probíhá přikládáním závaží o hmotnosti 12kg na přední křídlo 

vozu a do monokoku v úrovni přední nápravy, pod nohy řidiče. Síly jsou měřeny v krocích s 

(nejméně) 10 vteřinovými ustálenými stavy mezi změnami zatížení a z vah jsou 

zaznamenávány normálové složky sil, působící na jednotlivé pneumatiky. Na následujícím 

obrázku je vidět průběh měření všech prvků přední nápravy.  

  

Obr. 58 - Statické měření sil v dílně CTU CarTech 
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8.3.1.3 Statické zatěžování zadní nápravy 

Metodika měření je shodná s metodikou při zatěžování přední nápravy a probíhá 

přikládáním závaží na zadní křídlo vozu a zavěšením závaží pod rám vozu v úrovni zadní 

nápravy. Síly jsou měřeny v ustálených krocích a váhami jsou určeny normálové složky sil. 

Na následujícím obrázku je vidět průběh měření všech prvků zadní nápravy.  

Obr. 59 - Grafy průběhu sil působících v přední nápravě za statického měření. 
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8.3.1.4 Statické zatěžování klopením šasi 

Využitím obdobného principu měření je zaznamenáno zatěžování náprav a změna 

normálové síly za klopení šasi. Při tomto měření je Main hoop, tj. ochranný oblouk umístěný 

vedle nebo za trupem řidiče, krokově namáhán příčnou vodorovnou silou Fy. 

Síly jsou opět měřeny v ustálených krocích se záznamem sil tenzometry, dat stavu vazu 

sběrnicí jízdních dat a normálové síly váhami. 

 

Obr. 60 - Grafy průběhu sil působících v přední nápravě za statického měření 
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8.3.2 Kvazistatické měření 

Kvazistatický jev nastává vlivem pomalu, nebo málo měnícího se zatížení, jehož rychlost 

změny v čase je, v kontextu tohoto měření, zanedbatelná. Výstupní zrychlení ve všech 

osách při tomto jevu nejčastěji vykazují mírné oscilace, popřípadě drobné změny, které jsou 

v porovnání s dynamickým jevem zanedbatelné. Tato měření již musejí probíhat na 

testovací trati, jak je vidět na obrázku níže. 

Obr. 61 – Grafy průběhu sil působících při klopném zatěžování šasi 
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8.3.2.1 Úvod ke kvazistatickému měření 

Jízdními stavy, které tomuto zatížení odpovídají, jsou například průjezd zatáčky 

konstantního poloměru při konstantní rychlosti nebo brždění a zrychlování při konstantní 

hodnotě akcelerace. Toto měření je proto nutné provádět na trati s vozem, který s výjimkou 

měřícího řetězce, odpovídá závodní konfiguraci. Na následujícím obrázku je auto při tomto 

testování.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 62 – FS.13 při přípravě kvazistatického měření na testovací trati 

Obr. 63 - FS.13 v průběhu kvazistatického měření 



 

76 

 

 

Při analýze zatížení je vhodné zohlednit co nejvíce odlišných jízdních stavů. Omezením 

kvazistatického zatěžování jsou však schopnosti řidiče. Ovládání závodního vozu je, za 

účelem maximalizace výkonu a konkurenceschopnosti, velice citlivé na vstupy. Krátký chod 

pedálů i řízení značně limitují řidičovu schopnost vyvolat ustálené jízdní stavy s konstantní, 

nenulovou hodnotou zrychlení. 

Při pokusech o brzdění a zrychlování při konstantní hodnotě akcelerace byly oscilace 

výstupních hodnot měření jízdních dat i sil příliš vysoké. Není proto možné s tímto jevem 

pracovat jako s kvazistatickým. Kvazistatický jev však v závodním voze lze vyvolat pro téměř 

konstantní příčné zrychlení. Tato měření proto byla zvolena pro kvazistatická měření sil. 

8.3.2.2 Průběh kvazistatického měření 

Měření kvazistatické probíhá při průjezdu zatáčky konstantního průměru a je měřeno pro 

13 různých poloměrů zatáček. Aby bylo možné docílit vypovídajících výsledků z měření 

ustálených stavů, je nutné tyto stavy měřit po dostatečně dlouhý časový interval, a proto 

byl průjezd každé zatáčky, měřen po dobu alespoň tří plných rotací vozu (tedy úhlové 

natočení vozu alespoň 1080°). 

Závodní vůz, provozován na limitu svých možností, zaznamenává vyšší skluz a proměnlivost 

přilnavosti pneumatiky. Vyžaduje proto regulaci úhlu natočení volantu i výkonu motoru ze 

strany řidiče, pro udržení konstantního poloměru průjezdu zatáčky. Tyto vstupy však 

negativně ovlivňují oscilaci výstupních hodnot měření. Proto byly ustálené stavy měřeny za 

nižší rychlosti a nižšího příčného zrychlení, než by byly pro danou zatáčku limitní. Tím bylo 

zajištěno, že s konstantními otáčkami motoru a s konstantním natočením volantu, bude 

stav ustálený a výstupní data budou mít nižší oscilaci. Na následujících obrázcích jsou 

zobrazena jízdní data i data z tenzometrického měření sil, jedné z měřících jízd ustálených 

stavů. 

8.3.3 Dynamické měření 

Dynamické jevy měření jsou časově proměnné. Působí při nich na mechanismus zátěžné 

stavy, které vyvolají taková zrychlení prvků mechanismu, že jejich proměnlivost přesahuje 

hodnotu šumu nebo mírné oscilace ustáleného jevu. Nemůžeme u nich proto uvažovat 

nulové zrychlení, jako v případě statických jevů, ani redukovat zrychlení na konstantu, jako 

v případě kvazistatického jevu. Z hlediska chování mechanismu při vyhodnocení není 

možné zanedbávat setrvačné účinky jednotlivých prvků.  
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8.3.3.1 Úvod k dynamickému měření 

Nejběžnějším typem dynamického zatížení vozu formula student je během disciplín 

Autocross a Endurance, tedy během jízdy na závodním okruhu, jehož základní parametry 

byly definovány v kapitole (3.2). Stejně jako v případě závodu, bylo měření provedeno na 

otevřené testovací trati, s testovacím okruhem sestaveným z kuželek. Návrh trati byl 

sestrojen pro účely tenzometrického měření sil a byl navržen, aby reprezentoval okruh 

podobný rychlejším okruhům ze závodů Formule Student. Okruh proto obsahoval dílčí 

úseky typické pro některé závody, například slalom, který se standardně vyskytuje na 

každém závodním okruhu. 

Na rozdíl od měření statického a kvazistatického, které zaznamenávalo pouze ustálené 

stavy, během měření na testovacím okruhu se vyskytují i rázové zátěžné stavy. Tyto stavy 

jsou charakteristické krátkým časovým průběhem, v řádu jednotek desetin sekundy, a 

vysoké amplitudy.  

8.3.3.2 Průběh dynamického měření 

Měření samotné probíhalo na trati zobrazené na následujícím obrázku, která byla 

projížděna po směru hodinových ručiček. Důvodem byla snaha zvýšení zatížení náprav na 

levé straně vozu, kde se vyskytovaly tenzometry. Měření proběhlo více, ale pro účely této 

práce byla zvolena jízda nejdelší s nejvíce vypovídajícími výsledky. 

Před začátkem měření řidič projel několik kilometrů testovacích jízd na trati, aby při měření 

samotném již měl okruh osvojený. Bezprostředně před zahájením měření byly krátkou 

jízdou zahřáty pneumatiky a motor na provozní teploty. Následovalo měření, které se 

skládalo ze 17 kol odpovídající nájezdu 10.8 km. 

  

Obr. 64 - GPS mapa trati dynamického měření s rychlostním barevným spektrem 



 

78 

9 Zpracování dat 

Cílem zpracování dat je výstupní hodnoty měření sjednotit s jízdními daty vozu a provést 

nezbytné úpravy a výpočty nutné k určení závěrů z měření. 

9.1 Ověření předpokladů měření 

Splnění požadavků měřícího řetězce bylo kontrolováno v kapitole (7.3.9), a víme proto, že 

měřící řetězec splňoval minimální stanovené požadavky pro úspěšné měření síly prvků.  

Před zpracováním naměřených dat je však vhodné ověřit, zda byly splněny i všechny 

předpoklady měření, uvedeny v kapitole (7.1).  

Zanedbatelnost hmotnosti a zástavby měřícího řetězce  

Průměrný hmotnostní nárůst prvku vlivem přítomnosti jednoho snímače, včetně zapojení 

můstku a vedení, byl 31g s nejmenším nárůstem 26g v případě tie-rodu stabilizátoru, a 

největším nárůstem 64g (součet hmotnosti obou snímačů ramene) v případě předního 

spodního ramene. V případě všech prvků s přihlédnutím k hmotnosti samotného prvku lze 

považovat vliv hmotnosti za zanedbatelný.  

Kolize mezi měřícím řetězcem a jiným prvkem vozu během měření nenastaly a byl tak 

splněn i předpoklad zástavby.  

Zanedbatelnost teplotních a mechanických vlivů okolí 

Zapojení tenzometrů do plného Wheatstoneova můstku, eliminovalo teplotní vlivy v rámci 

měřícího rozsahu tenzometru. Ochrana proti mechanickému poškození byla zajištěna 

dvěma vrstvami krytí složeným z vnitřní silikonové a vnější poddajné vrstvy. 

Tento předpoklad lze částečně ověřit kontrolou naměřených dat. Negativní vliv podmínek 

prostředí by se během měření pravděpodobně projevil ve formě skokových změn v zatížení 

v průběhu statického a kvazistatického měření, nebo nespojitosti měřených dat v průběhu 

dynamického měření. Tyto nežádoucí jevy v měřených datech nebyly nalezeny a lze proto 

předpokládat splnění předpokladu. 

Zatížení náprav odpovídající namáhání vozu během závodu 

Pravdivost tohoto předpokladu je nutné ověřit porovnáním jízdních dat ze závodu a 

z měření. Pro porovnání zátěžných stavů lze využít histogramy a průběhy příčného a 

podélného zrychlení a měření rychlosti. Na následujícím obrázku, je vidět porovnání těchto 

dat pro disciplínu Endurance závodu FSCzech 2021 a z měření na trati. 



 

79 

V grafu jsou zobrazeny světlými barvami jízdní data ze závodu a tmavšími odstíny hodnoty 

měření. Modrými křivkami jsou znázorněny průběhy příčného zrychlení v násobcích g, 

zelenými křivkami průběhy podélného zrychlení v násobcích g a červenými křivkami 

rychlosti v km/h. Z dat je patrné, že amplitudy všech tří těchto veličin jsou při měření 

porovnatelné. 

Na základě všech tří výše zmíněných zdůvodnění lze uvažovat dostatečné splnění 

předpokladů měření. 

9.2 Zpracování dat statického měření 

Vyhodnocení dat probíhá v programu NI Diadem a jeho prvním krokem je sjednocení dat 

z dvou sběrnic. Sjednocení dat probíhá s pomocí sjednocovacího signálu ze spínače na 

volantu. Tento spínač je stlačen při každém ustáleném stavu měření řidičem a v obou 

sběrnicích je zaznamenána skoková změna napětí. Sběrnice zároveň měří při různých 

vzorkovacích frekvencích, Aim MXS Strada s frekvencí 200Hz (v případě snímačů 

relevantních pro zpracování dat měření), a NI cRIO 9024 s frekvencí 500Hz. Při sjednocení 

jsou proto všechny výstupní hodnoty upraveny na společnou vzorkovací frekvenci, což 

umožní následující zpracování všech dat společné. Pro sjednocení vzorkovací frekvence i 

fázového posunu jsou využity skokové změny napětí.  

Obr. 65 - Graf porovnání zaznamenaných jízdních dat ze závodu a z dynamického měření 
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9.2.1 Vyhodnocení naměřených zatížení 

Po sjednocení dat, je pro každý ustálený zátěžný stav, trvající (nejméně) 10 vteřin, vybrán 

časový interval 3-5 vteřin, s nejmenším kolísáním hodnot sil, a tato část křivky je vystřižena. 

Interval musí být shodný pro všechny měřené prvky i data vozu. Aritmetickým průměrem 

jsou pak redukovány průběhy výstupních dat na jednotlivé hodnoty zatížení pro každý 

prvek. Zároveň jsou zaznamenána stlačení tlumičů a úhel natočení volantu. 

9.2.2 Rozklad sil 

Jedním z výstupů statického měření jsou normálová zatížení působící na jednotlivé 

pneumatiky vozu. Tato zatížení lze využít jako vstupy do rozkladu sil ve zvoleném 

kinematickém programu Lotus Suspension Analysis. 

V tomto programu byl vytvořen model náprav vozu FS.13. Pro sestrojení modelu byla 

využita předdefinovaná šablona lichoběžníkové nápravy, jejíž kinematické vazby musely být 

pro obě nápravy upraveny. V případě zadní nápravy byla nutná úprava uchycení pull-rodu, 

z ramene na těhlici, a v případě přední nápravy musely být pozměněny vazby odpružení na 

systém oddělující klopný a vertikální pohyb šasi, popsaný v kapitole (3.4.1). Na následujícím 

obrázku je zobrazen výsledný model, využívaný pro výpočet rozkladu sil náprav. 

Vstupy do rozkladu sil byly normálové síly odečtené během měření z vah, hodnoty stlačení 

tlumičů a hodnoty úhlu natočení volantu. Tyto síly byly aplikovány ve středu kontaktní 

plochy pneumatiky s vozovkou. Výstupy stlačení tlumičů a natočení volantu byla popsána 

poloha nápravy během ustáleného stavu. Výstupy výpočtu jsou síly působící v uzlech 

(kloubech) mechanismu. Tyto síly odpovídají silám měřeným v libovolném místě prvku. 

Obr. 66 - Model náprav vozu FS.13 v programu LSA 
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9.2.3 Výpočet odchylky 

Pro vyhodnocení je vhodné zvolit základní parametr, kterým bude možné porovnat 

jednotlivé výstupy z teoretického a praktického popisu zatížení.  Na základě metodiky 

výpočtu i měření statických a kvazistatických zátěžných stavů lze předpokládat, že výstupy 

z měření budou blíže odpovídat reálnému zátěžnému stavu. Proto volíme výstupní 

parametr „odchylka teoretických zatížení od naměřených hodnot“ (dále jen „odchylka“, pro 

kterou zavádíme značení q). Tento parametr lze dopočítat dle následujícího vzorce. 

𝑞 = (
𝐹𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐𝑘á

𝐹𝑁𝑎𝑚ěř𝑒𝑛á
∙ 100) − 100 

 

(15) 

 

Kde FTeoretická je síla dopočítaná rozkladem sil a FNaměřená je hodnota získaná z daného měření. 

9.2.4 Porovnání teoretických a naměřených hodnot přední nápravy 

V následující tabulce jsou shrnuty rozdíly hodnot v procentech, naměřených dle kapitoly 

(8.3.1.1) a dopočítaných (9.2.3) pro všechna vyhodnocená statická měření přední nápravy. 

  

Obr. 67 - Působení sil v programu LSA 
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Ustálený stav Fz [N] FLWF 

[%] 

FLWR [%] FUWF [%] FUWR [%] FT [%] FP [%] 

1 667.1 -81.1 -8.7 -46.8 -25.1 1116.6 14.8 

2 824.0 -78.1 0.3 -43.3 -20.3 -16.0 13.9 

3 985.9 -76.0 0.4 -39.9 -18.0 35.6 13.5 

4 1030.1 -73.0 -4.6 -39.7 -19.4 34.4 12.3 

5 657.3 -70.8 0.3 -37.1 -16.6 2596.3 12.2 

6 745.6 -66.6 -0.6 -35.7 -16.3 23.9 11.7 

7 843.7 -64.2 3.2 -33.8 -13.2 957.1 11.5 

8 882.9 -75.8 -4.0 -47.9 -25.2 78.0 13.4 

9 961.4 -79.2 -12.5 -45.4 -15.3 -67.0 14.2 

10 1039.9 -66.9 38.4 -40.1 -17.4 -65.2 12.0 

11 1118.3 -57.3 135.3 -37.6 -32.0 -29.7 11.2 

12 662.2 -40.3 128.2 -37.7 -33.9 2347.5 11.4 

Tab. 14 - Odchylky teoretických a naměřených hodnot přední nápravy 

Statické zatěžování přední nápravy je popsáno ustálenými stavy 1 až 8. Statické zatěžování 

klopením šasi je popsáno ustálenými stavy 9 až 12. Na následujícím grafu jsou graficky 

zobrazeny výše zmíněné odchylky měření. 

Jednotlivé prvky se v chybě měření výrazně liší a je proto nutné výsledky rozebrat po 

jednotlivých prvcích. 

Obr. 68 - Odchylky teoretických zatížení přední nápravy statickým zatěžováním 
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9.2.4.1 Ramena přední nápravy (FLWF, FLWR, FUWF, FUWR) 

Teoretické hodnoty prvku FLWR, se snímačem umístěným na zadní trubce spodní ramene 

přední nápravy, měly nejvyšší odchylku z prvků ramen s nejvyšší dopočítanou odchylkou 

135.3%. Výsledky měření tohoto prvku při statickém zatížení tedy nejsou blízké teoretickým 

hodnotám.  

Hlavním důvodem této odchylky je pravděpodobně nízká hodnota teoretické i naměřené 

síly. Nejvyšší naměřená síla činila pouze 288.3N, tedy 2.1% rozsahu prvku. Při takto nízkých 

hodnotách není zanedbatelná ani statická odchylka 149N a statický šum 31N. 

Hodnoty snímače umístěného na přední trubce spodní ramene přední nápravy (FLWF), se 

v dopočítané hodnotě blíží měření více, s maximální odchylkou -81.1%. I v případě tohoto 

prvku je však zatížení velice malé, odpovídající 0.9% rozsahu prvku, a není možné zanedbat 

statickou odchylku 121N a statický šum 28N. 

Prvek FUWF byl zatěžován do 7.2% rozsahu prvku a jeho nejvyšší odchylka byla 48%. Prvek 

FUWR byl zatěžován do 6.1% rozsahu prvku a jeho nejvyšší odchylka byla 33.9%. V případě 

obou prvků se jedná o nízké hodnoty zatížení. 

V případě obou ramen předního levého zavěšení při statických měřeních nelze považovat, 

primárně vlivem nízkých hodnot zatížení jednotlivých prvků, teoretické a naměřené zatížení 

za porovnatelné. 

9.2.4.2 Tie-rod řízení přední nápravy (FT) 

Měření síly na tie-rodu řízení, se stejně jako v případě ramen, jeví jako vysoce nepřesné s 

maximální odchylkou 2596.3%. Zohledníme-li však nízkou hodnotu zatížení, která v žádném 

ze zátěžných stavů nepřesáhla hodnotu 73.5N, tedy 0.74% měřícího rozsahu, a maximální 

absolutní odchylku 47.9N, lze absolutní statickou odchylku (absolutního velikosti síly) 

během nízkých hodnot zatěžování, z nízkou. Porovnání v nezatíženém stavu však není, 

z hlediska výstupů měření, relevantní a z nízké absolutní odchylky v nezatíženém stavu 

nelze vyvodit závěry o stavu zatíženém. Z důvodu přehlednosti byly z grafu vynechány 

hodnoty Odchylky FT, které výrazně převyšovaly odchylky jiných prvků. 

9.2.4.3 Push-rod přední nápravy (FP)  

Na rozdíl od ostatních prvků předního zavěšení, push-rod byl zatížen vyšší silou, 

odpovídající 15.8% rozsahu měření prvku. Střední hodnota odchylky činila 12.2% s nejvyšší 

odchylkou 14.8%. Na základě těchto hodnot a nízkého rozptylu odchylek lze považovat 

výstupy z měření push-rodu dostatečně blízké teoretickým hodnotám. 
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9.2.5 Porovnání teoretických a naměřených hodnot zadní nápravy 

V následující tabulce jsou shrnuty procentuální rozdíly mezi naměřenými hodnotami a 

dopočítanými hodnotami pro všechny vyhodnocené ustálené stavy při statickém měření 

zadní nápravy. 

Ustálený 

stav 

Fz [N] RLWF [%] RLWR [%] RUWF [%] RUWR [%] RP 

[%] 

RT [%] 

1 686.7 126.8 10.0 -4.7 17.6 13.4 10.6 

2 902.5 194.5 6.5 -3.0 19.3 14.8 10.9 

3 1093.8 205.6 5.5 -4.1 16.4 13.7 10.8 

4 1152.7 215.7 4.9 -4.8 14.8 13.4 11.4 

5 657.3 225.7 3.0 -6.6 12.1 11.7 10.8 

6 725.9 234.4 2.7 -7.5 10.3 10.9 10.8 

7 775.0 247.4 3.3 -7.4 9.6 11.2 11.7 

8 833.9 194.1 3.3 -2.5 22.9 14.0 9.3 

9 892.7 1184.4 1.9 -0.8 18.2 13.2 15.2 

10 951.6 1959.3 -10.2 -3.4 19.4 11.1 16.5 

11 1020.2 832.5 -6.7 -5.0 17.2 10.8 18.6 

Tab. 15 - Odchylky teoretických a naměřených hodnot zadní nápravy 

Statické zatěžování zadní nápravy Fz silou je popsáno ustálenými stavy 1 až 7. Klopení šasi 

je popsáno ustálenými stavy 8 až 11. Na následujícím grafu jsou graficky zobrazeny výše 

zmíněné odchylky měření. 
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Odchylky teoretických zatížení od naměřených hodnot se v případě statického měření zadní 

nápravy liší velice málo. Jediný prvek zadní nápravy, měřící s odchylkou přesahující 23% byl 

RLWF, tedy přední trubka spodního ramene.  

9.2.5.1 Ramena zadní nápravy (RLWF, RLWR, RUWF, RUWR) 

Jak již bylo zmíněno, odchylka prvku RLWF byla výrazně vyšší, než v případě zbytku zadního 

zavěšení, s nejvyšší odchylkou 1959.3%. Zároveň se však jedná o jediný prvek zadní nápravy, 

jehož teoretická i naměřená zatížení nepřesáhla hodnotu 4.5% měřícího rozsahu prvku. 

Z důvodu přehlednosti grafu nebyla odchylka prvku RLWF zobrazena. 

Zbývající prvky ramen zadního zavěšení, tedy prvky RLWR, RUWF a RUWR mají výrazně nižší 

odchylku, ale zároveň vyšší zatížení. V případě prvku RLWR byla maximální odchylka -10.1% 

a měřící rozsah 14.9%, v případě prvku RUWF byla maximální odchylka -7.5% a měřící 

rozsah 12.2% a v případě prvku RUWR byla maximální odchylka 22.9% a měřící rozsah 

13.6%. 

9.2.5.2 Ostatní prvky zadní nápravy (RP, RT, RARBT) 

V případech pull-rodu a tie-rodu zadní nápravy lze považovat odchylku teoretických zatížení 

od naměřených hodnot za nízkou, s přihlédnutím k očekávané přesnosti měřícího řetězce. 

Maximální odchylka pull-rodu byla 14.8% a tie-rodu 18.6%. Zároveň však byly namáhané 

v měřícím rozsahu 27.4% v případě pull-rodu a 18.3% v případě tie-rodu, tedy vyšším než 

v případě ostatních prvků zadní nápravy. 

Statické měření tie-rodu zadního stabilizátoru (RARBT) nebylo pro účely této práce 

vyhodnoceno. Chybou při měření nebylo možné dopočítat správnou tuhost během měření, 

která výrazně ovlivňuje teoretické výstupní síly. 

Obr. 69 - Odchylky teoretických zatížení zadní nápravy statickým zatěžováním 
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9.2.6 Výstup statického měření 

Jak již bylo u některých prvků zmíněno, problémem při statickém měření, bylo měření 

s nízkou hodnotou zatížení jednotlivých prvků. Přesnost měření popřípadě výpočtů sil všech 

prvků však mohla být ovlivněna i dalšími faktory. 

Zanedbání síly Fy - Pneumatika se při vertikálním pohybu šasi pohybuje i v ose Y. Tento 

pohyb způsobuje vznik síly Fy deformací pneumatiky. Určení této síly je však velice 

problematické a v průběhu měření nebyla měřena. Při teoretickém výpočtu, nebyly proto 

zaváděny vlivy Fy síly, z důvodu nedostatku vstupních dat k působení tohoto zatížení. Tato 

síla, pak v závislosti na její velikosti, mohla mít výrazný vliv na naměřená zatížení. Působení 

síly Fy v kontaktní ploše pneumatiky s vozovkou, bylo zanedbáno i v případě měření 

klopením šasi, kde lze předpokládat síly Fy vyšší.  

Přesnost měření vah – Váhy využité pro měření normálové síly v kontaktní ploše 

pneumatiky s vozovkou nebyly bezprostředně před měřením kalibrované. Jejich výstupní 

hodnota zároveň zobrazuje pouze násobky 0.5 kg. Těmito faktory, mohla být negativně 

ovlivněna přesnost výstupní síly Fz a tedy i přesnost rozkladu sil. 

Montážní předpětí prvků – Ramena obou náprav jsou vyráběna svařováním ocelových 

trubek v tuhém přípravku a uchycena v šasi sférickými klouby s přesně definovanou 

polohou. Během svařování je však nevyhnutelné teplotní ovlivnění okolí svaru, který se 

nachází v místě spojení trubek. Vlivem teplotní roztažnosti je rameno po vyjmutí 

z přípravku o neznámou hodnotu staženou a musí být uchyceno na šasi s předpětím, které 

je způsobeno rozevřením ramene. Tento jev způsobí namáhání trubek ramene i 

v odlehčeném stavu. 

Nepřesnost výroby – Kinematický model náprav využívaný pro rozklad sil je sestaven na 

základě návrhových rozměrů a umístění prvků. Nápravu reálného vozu však není možné 

vyrobit bez výrobních nepřesností, kvůli kterým neodpovídá výpočtový model realitě. 

Nepřesnost měřícího řetězce – Samotný měřící řetězec vnáší do výstupních hodnot měření 

nespecifikovanou chybu. Velikost této chyby byla částečně popsána hodnotami statického 

šumu a statické odchylky v kapitole (8.2.4). Podrobný popis této chyby však s dostupnými 

informacemi není možný. 

O odchylce teoretických výpočtu od naměřených hodnot ze statického měření přední 

nápravy tedy víme, že pouze v případě push-rodu, se jedná o měření s relativně vysokou 

přesností. V případě tie-rodu, lze tvrdit, že v případě nízkého zatížení jsou výsledky 

porovnatelné, ale v zatížení vysokém informaci o přesnosti není možné určit. V případě 

ramen v případě nízkého zatížení hodnoty teoretické a hodnoty naměřené porovnatelné 

nejsou. Informaci o odchylce při zatížení vysokém není možné z dostupných dat určit. 
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V případě zadní nápravy je odchylka všech prvků výrazně nižší, než v případě přední 

nápravy, s výjimkou prvku RLWF. Tento prvek je však jediným prvkem, který je v průběhu 

celého měření odlehčený.  

Z dostupných dat ze statického měření lze předpokládat, že vysoká odchylka teoretických 

hodnot je u výrazné části prvků primárně zapříčiněna nízkým zatížením v porovnání 

s měřícím rozsahem prvku.  

9.3 Zpracování dat kvazistatického měření 

Při jakémkoliv reálném měření vozu během jízdy, každý jeho měřící systém i snímač trpí 

přirozenou oscilací. Je proto nutné, v případě ustálených jízdních stavů, jízdní data před 

vyhodnocením zpracovat. Zpracování dat probíhá kvazistatického měření, stejně jako 

v případě statických měření, v program NI Diadem a stejně probíhá i sjednocení dat obou 

sběrnic. Na následujících obrázcích jsou zobrazena sjednocená jízdní data s daty z 

tenzometrického měření sil, jedné z měřících jízd ustálených stavů. 
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9.3.1 Přesnost jízdních dat 

Pro měření a záznam jízdních dat, která jsou kritická pro správný výpočet sil působících na 

pneumatiku, je využita sběrnice dat Aim MXS Strada. Tato sběrnice obsahuje, kromě dalších 

snímačů, vlastní akcelerometr, měřící akcelerace rozložené do všech směrů s asistencí GPS 

modulu a GPS modul, který zaznamenává polohu vozu. Sběrnice dále zaznamenává vstupy 

z jiných snímačů, například výstup rychlosti vozu, který rychlost vyhodnocuje z rotace 

jednotlivých kol. Výrobce sběrnice dat bohužel nedává k dispozici informace k odchylce 

snímačů, ani zesílení a záznamu dat. Z tohoto důvodu je obtížné definovat, jak velký vliv má 

Obr. 70 - Výstřižek sjednocených výstupů z měření ustálených stavů 
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nepřesnost výstupů sběrnice na popis jízdních stavů a tedy i výpočet sil při kvazistatických 

zatíženích.  

Známe-li však obecné parametry vozu, můžeme pro ověření přesnosti dopočítat neznámé 

proměnné pro ustálený jízdní stav průjezdu zatáčky konstantního průměru, na základě více 

různých vstupů. Porovnáním těchto hodnot je pak možné učinit hrubý odhad nepřesnosti, 

se kterou jsou v případě kvazistatického měření, jízdní data zaznamenávána. V následující 

tabulce jsou uvedeny poloměry zatáček dopočítané na základě různých výstupů ze sběrnice 

jízdních dat. 

Označení zatáčky [-] ra, v [m] rGPS [m] Odchylka [%] 

Z1 3.54 4.94 -28.30 

Z2 5.41 6.81 -20.51 

Z3 6.04 6.75 -10.52 

Z4 7.51 8.44 -10.99 

Z5 8.27 9.13 -9.37 

Z6 11.03 12.50 -11.76 

Z7 12.32 15.50 -20.52 

Z8 16.98 17.00 -0.12 

Z9 16.95 18.50 -8.38 

Z10 17.80 18.00 -1.11 

Z11 20.79 21.00 -1.00 

Z12 21.64 20.63 4.92 

Z13 22.99 22.50 2.18 

Tab. 16 - Porovnání průměru zatáček kvazistatického měření s rozdílnými vstupy 

V sloupci s označením ra, v se nacházejí hodnoty poloměru analyticky dopočítané 

z průměrných hodnot průběhu zrychlení a rychlosti vozu v ustálené části zatáčky (o 

minimálním úhlovém natočení vozu 180°). V sloupci označeném rGPS se nacházejí průměrné 

hodnoty poloměru zatáček určené dle průběhu polohy GPS snímače v ustálené části 

zatáčky (o minimálním úhlovém natočení vozu 180°).  

Z dopočítaných odchylek je zřejmé, že zaznamenaný jízdní stav je velice citlivý na volbu 

proměnných ze sběrnice Aim MXS Strada. Tuto skutečnost je nutné brát v úvahu při 

vyhodnocení kvazistatického měření. 
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9.3.2 Vyhodnocení naměřených zatížení 

Z každého ustáleného stavu průjezdu zatáčky bylo naměřeno alespoň 1080° úhlového 

natočení vozu. Z této oblasti dat byl pro každý ustálený stav, vybrán interval přibližně 180° 

úhlového natočení vozu, který vykazoval nejmenší rozsah oscilací. Při vyhodnocení jízdních 

dat, pro vstupy do výpočtu teoretického zatížení, i při vyhodnocení naměřených zatížení 

tenzometrickými můstky, byl využit tento redukovaný interval, pro nějž byly vypočítány 

aritmetické průměry naměřených hodnot.  

9.3.3 Výpočet teoretických zatížení 

Pro vstupy do analytických výpočtů byly využity průběhy stlačení tlumičů, úhlu natočení 

volantu, rychlosti vozu, příčného zrychlení a podélného zrychlení.  

9.3.3.1 Výpočet vstupních sil 

Výpočet vstupních sil proběhl využitím zpracovaných vstupních dat ze snímačů rychlosti a 

podélného a příčného zrychlení. Pro výpočet sil působících v kontaktní ploše pneumatiky 

s vozovkou, byla zvolena metoda popsaná v kapitole (4.1.1). Tento výpočet lze pro změnu 

zatížení vlivem zrychlení popsat následujícími schématy a rovnicemi, vyčíslenými pro 

průjezd zatáčky kvazistatického měření Z11. 
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Proměnná  

v [km/h] 47.29 

ay [m/s2] 7.06 

ax [m/s2] 1.50 

r [m] 20.79 

g [m/s2] 9.81 

mOH [kg] 226.10 

mNHP  [kg] 16.95 

mNHZ [kg] 18.46 

eP [m] 1.15 

eZ [m] 1.1 

d [m] 1.53 

zP [m] 0.246651195 

zZ [m] 0.225347195 

SP [m] 0.010485 

SZ [m] 0.031789 

P [m] 0.154 

TOHz [m] 0.257 

TOHx [m] 0.76127 

TNHPz [m] 0.23017 

TNHZz [m] 0.21253 

Tab. 17 – Vstupy do výpočtu vstupních sil 

Statické zatížení: 

𝐹𝑆𝑃 =
(𝑚𝑁𝐻𝑃 + (𝑚𝑂𝐻 ∙

𝑇𝑂𝐻𝑥

𝑑
)) ∙ 𝑔

2
=

(16.95 + (226.1 ∙
0.761

1.53
)) ∙ 9.81

2
= 634.91 𝑁 

 

(16) 

 

 

𝐹𝑆𝑍 =
(𝑚𝑁𝐻𝑍 + (𝑚𝑂𝐻 ∙

𝑑−𝑇𝑂𝐻𝑥

𝑑
)) ∙ 𝑔

2
=

(18.46 + (226.1 ∙
1.53−0.761

1.53
)) ∙ 9.81

2
= 647.74 𝑁 

 

(17) 
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Změna normálového zatížení působením ay:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐹𝐺𝑃𝑦 =
(𝑚𝑂𝐻 ∙

𝑇𝑂𝐻𝑥

𝑑
) ∙ 𝑎𝑌 ∙ 𝑆𝑃

𝑒𝑃
=

(226.1 ∙
0.761

1.53
) ∙ 7.06 ∙ 0.01

1.15
= 7.24 𝑁 

(18) 

 

𝐹𝐺𝑍𝑦 =
(𝑚𝑂𝐻 ∙

𝑑−𝑇𝑂𝐻𝑥

𝑑
) ∙ 𝑎𝑌 ∙ 𝑆𝑍

𝑒𝑍
=

(226.1 ∙
1.53−0.761

1.53
) ∙ 7.06 ∙ 0.03

1.1
= 23.19 𝑁 

 

(19) 

 

𝐹𝐸𝑃𝑦 =
(𝑚𝑂𝐻 ∙

𝑇𝑂𝐻𝑥

𝑑
) ∙ 𝑎𝑌 ∙ 𝑧𝑃

𝑒𝑃
=

(226.1 ∙
0.761

1.53
) ∙ 7.06 ∙ 0.25

1.15
= 170.42 𝑁 

 

(20) 

 

𝐹𝐸𝑍𝑦 =
(𝑚𝑂𝐻 ∙

𝑑−𝑇𝑂𝐻𝑥

𝑑
) ∙ 𝑎𝑌 ∙ 𝑧𝑍

𝑒𝑍
=

(226.1 ∙
1.53−0.761

1.53
) ∙ 7.06 ∙ 0.23

1.1
= 164.37 𝑁 

 

(21) 

 

𝐹𝑁𝑃𝑦 =
𝑚𝑁𝐻𝑃 ∙ 𝑎𝑌 ∙ 𝑇𝑁𝐻𝑃𝑧

𝑒𝑃
=

16.95 ∙ 1.5 ∙ 0.23

1.15
= 23.96 𝑁 

 

(22) 

 

𝐹𝑁𝑍𝑦 =
𝑚𝑁𝐻𝑍 ∙ 𝑎𝑌 ∙ 𝑇𝑁𝐻𝑍𝑧

𝑒𝑍
=

18.46 ∙ 1.5 ∙ 0.21

1.1
= 25.19 𝑁 

 

(23) 

 

Změna normálového zatížení působením ax: 

  

Obr. 71 - Schéma pro výpočet zatížení nápravy příčným zrychlením [4] 

Obr. 72 - Schéma pro výpočet zatížení náprav podélným zrychlením [4] 
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𝐹𝐺𝑥 =
𝑚𝑂𝐻 ∙ 𝑎𝑥 ∙ 𝑃

𝑑
=

226.1 ∙ 1.5 ∙ 0.15

1.53
= 34.16 𝑁 

 

(24) 

 

𝐹𝐸𝑥 =
𝑚𝑂𝐻 ∙ 𝑎𝑥 ∙ (𝑇𝑂𝐻𝑧 − 𝑃)

𝑑
=

226.1 ∙ 1.5 ∙ (0.26 − 0.15)

1.53
= 24.38 𝑁 

 

(25) 

 

𝐹𝑁𝑥 =
(𝑚𝑁𝐻𝑃 ∙ 𝑇𝑁𝐻𝑃𝑧 + 𝑚𝑁𝐻𝑍 ∙ 𝑇𝑁𝐻𝑍𝑧) ∙ 𝑎𝑥

𝑑
=

(16.95 ∙ 0.23 + 18.46 ∙ 0.21) ∙ 1.5

1.53
= 7.67 𝑁 

 
 

(26) 

 

Z těchto rovnic jsou získány hodnoty normálových sil, ke kterým je přičtena normálová síla 

z aerodynamického přítlaku pro jednotlivé pneumatiky. Tato síla je určena dle výstupu CFD 

simulací provedených Aerodynamickou skupinou týmu CTU CarTech. Závislost této 

normálové síly na rychlosti pro jednotlivé nápravy je zobrazena v následujícím grafu. Síla 

aerodynamického přítlaku působící na přední nápravu při daném jízdním stavy činí 76.1N a 

na zadní nápravu 87.5N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledné síly Fz v kontaktní ploše pneumatiky s vozovkou jsou dopočítány dle následujících 

rovnic: 

 
𝐹𝑃1𝑧 = 𝐹𝑆𝑃 + 𝐹𝐺𝑃𝑦 + 𝐹𝐸𝑃𝑦 + 𝐹𝑁𝑃𝑦 + 𝐹𝐺𝑥 + 𝐹𝐸𝑥 + 𝐹𝑁𝑥 + 𝐹𝐴𝑃 = 988.6 𝑁 

(27) 

 

 
𝐹𝑃2𝑧 = 𝐹𝑆𝑃 − 𝐹𝐺𝑃𝑦 − 𝐹𝐸𝑃𝑦 − 𝐹𝑁𝑃𝑦 + 𝐹𝐺𝑥 + 𝐹𝐸𝑥 + 𝐹𝑁𝑥 + 𝐹𝐴𝑃 = 585.4 𝑁 

(28) 

 

 
𝐹𝑍1𝑧 = 𝐹𝑆𝑃 + 𝐹𝐺𝑃𝑦 + 𝐹𝐸𝑃𝑦 + 𝐹𝑁𝑃𝑦 − 𝐹𝐺𝑥 − 𝐹𝐸𝑥 − 𝐹𝑁𝑥 + 𝐹𝐴𝑍 = 872 𝑁 

(29) 

 

 
𝐹𝑍2𝑧 = 𝐹𝑆𝑃 − 𝐹𝐺𝑃𝑦 − 𝐹𝐸𝑃𝑦 − 𝐹𝑁𝑃𝑦 − 𝐹𝐺𝑥 − 𝐹𝐸𝑥 − 𝐹𝑁𝑥 + 𝐹𝐴𝑍 = 446.5 𝑁 

(30) 

 

 

Obr. 73 - Graf závislosti Aerodynamického přítlaku FS.13 na rychlosti 
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Z výsledné Fz působící na jednotlivé pneumatiky můžeme dopočítat Fx a Fy složky jako 

poměr celkové Fx, popřípadě Fy působící na vůz. Omezením této metody jsou výrazná 

zjednodušení z hlediska chování pneumatik i náprav. Neuvažujeme vzájemné ovlivnění 

přední a zadní nápravy, a zároveň předpokládáme, že rozdělení Fx (pouze v případě brždění) 

a Fy složky sil bude odpovídat rozdělení sil Fz mezi jednotlivými pneumatikami. V následující 

tabulce jsou vyčísleny výsledné síly v kontaktní ploše pneumatik s vozovkou pro daná 

zátěžný stav. 

Složka síly F [N] 

FP1x -79.43 

FP1y 373.80 

FP1z 585.38 

FP2x -134.15 

FP2y 631.29 

FP2z 988.62 

FZ1x -60.59 

FZ1y 285.12 

FZ1z 446.50 

FZ2x -118.32 

FZ2y 556.82 

FZ2z 872.00 

Tab. 18 – Výsledné hodnoty vstupů do rozkladu sil 

9.3.3.2 Určení působiště sil 

Vstupní síly pro výpočet rozkladu sil působící na jednotlivé prvky, jak byly popsány výše, 

jsou definovány pro kontaktní plochu pneumatiky s vozovkou. Zjednodušení působiště sil 

na jediný bod umístěný ve středu této plochy, přes který by byly síly aplikovány, by vlivem 

deformace pneumatiky, vnášelo do výpočtu nežádoucí chybu.  

Síly Fx i Fz lze, dle teorie v kapitole (3.3.1) s přijatelnou chybou, v tomto středovém bodě 

aplikovat, protože reálné umístění, ovlivněné primárně aktuální odklonem pneumatiky vůči 

vertikální ose, se bude pro nízké hodnoty odklonu lišit zanedbatelně.  

Síla Fy však vlivem deformace pneumatiky bude reálně aplikována ve větší, nezanedbatelné 

vzdálenosti od tohoto bodu. Proměnlivé umístění působiště síly Fy, pro účely teoretických 
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výpočtů, popisujeme veličinou PT, z anglického Pneumatic Trail. Tato veličina je závislá na 

specifickém Fz a Fx zatížení i charakteristice pneumatiky. 

Pro popis chování pneumatiky Hoosier 16x7.5-10 R25B využívané při měření, je možné 

využít dat naměřených FSAE TTC, Milliken Research Associates, Inc. Tento institut se 

zabývá, mimo jiné, testováním pneumatik na bubnovém stroji pro měření charakteristik 

pneumatik. Průběh PT v závislosti na Fy není jednou z měřených veličin. Z dostupných 

charakteristik je však možné závislost PT určit. Dopočítaný průběh PT pro danou 

pneumatiku je zobrazen na následujícím grafu. [35] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.3.3 Rozklad sil 

Pro rozklad sil je stejně jako v případě statického zatěžování využit program Lotus 

Suspension Analysis. Vstupní síly jsou definovány v kontaktní ploše pneumatiky s vozovkou. 

Síly Fx a Fz jsou umístěny ve středu kontaktní plochy. Síla Fy je umístěna v bodě odsazeném 

v ose X o hodnotu odpovídající PT pro dané zatížení Fy a Fz. 

9.3.4 Porovnání teoretických a naměřených hodnot přední nápravy 

Porovnání analyticky vypočítaných a naměřených sil působících v přední nápravě při 

kvazistatickém zatěžování je zobrazen v následující tabulce. 

  

Obr. 74 - Graf průběh závislosti PT na Fy pro danou 
pneumatiku pro jednu z určených Fz 
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Pro každý jízdní stav 

Z1-Z13 jsou v tabulce specifikovány základní vstupy nutné pro výpočet teoretického 

zatížení včetně poloměru zatáčky r, rychlosti vozu v a příčného zrychlení ay. Na následujícím 

grafu jsou odchylky graficky zobrazeny. 

  

Ustálený 

stav 

r  

[m] 

v  

[km/h] 

ay  

[g] 

FLWF 

[%] 

FLWR 

[%] 

FUWF 

[%] 

FUWR 

[%] 

FT  

[%] 

FP 

[%] 

Z1 4.2 32.1 1.3 -50.8 -86.3 8.8 -52.2 141.6 17.0 

Z2 6.1 33.9 1.2 -26.5 -77.6 -22.5 -42.0 55.7 17.2 

Z3 6.4 34.2 1.1 -35.1 -84.7 -27.3 -47.5 55.9 18.3 

Z4 8.0 35.8 1.1 -21.4 -81.0 -32.8 -45.1 48.3 11.0 

Z5 8.7 38.9 1.1 -9.5 -73.1 -34.9 -39.5 53.1 10.2 

Z6 11.8 39.1 0.9 3.0 -69.2 -39.3 -36.0 101.3 13.3 

Z7 13.9 48.3 1.2 132.8 -39.8 -29.7 -20.1 184.7 25.8 

Z8 17.0 43.0 0.8 -7.1 -37.2 -44.0 -33.2 220.8 14.4 

Z9 17.7 47.5 0.8 2.0 -63.3 -44.4 -33.5 189.3 13.9 

Z10 17.9 50.1 1.0 46.5 -59.5 -43.1 -33.9 87.0 6.9 

Z11 20.9 47.3 0.7 -9.1 44.1 -44.7 -31.5 260.8 18.3 

Z12 21.1 54.6 0.9 39.5 -70.6 -45.2 -35.9 85.5 8.2 

Z13 22.7 46.9 0.6 -40.6 -73.0 -45.5 -21.1 1236.1 12.5 

Tab. 19 - Odchylky teoretických a naměřených hodnot přední nápravy 
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9.3.4.1 Ramena přední nápravy (FLWF, FLWR, FUWF, FUWR)  

Z výstupních dat je zřejmá vysoká odchylka prvku FLWF při ustáleném stavu Z7 o velikosti 

132.8%. Při tomto měření je prvek zatížen silou 218.7N a tedy pouze 1.6% měřícího rozsahu. 

Ve zbývajících ustálených stavech je maximální odchylka -50.8% s nejvyšší naměřenou sílou 

v rozsahu 10.5%. 

Prvek FLWR zaznamenal během měření maximální rozsah 19.9% a maximální odchylku -

86.3%. V případě prvku FUWF byl maximální rozsah 12.06% a maximální odchylka -45.5% a 

v případě prvku FUWR byl maximální rozsah 22.2% a maximální odchylka -52.2%. 

V porovnání s měřením statickým jsou všechny tři zmíněné prvky více zatížené, ale zároveň 

mají teoretické hodnoty vyšší odchylku. 

V případě všech čtyř snímačů ramen lze předpokládat, že na prvek během měření působila 

vstupní zatížení, která nejsou ve výpočtu zohledněna, například vliv síly Fx v kontaktní ploše 

přední pneumatiky s vozovkou působící proti směru jízdy. Zároveň mohla být přesnost 

výpočtu negativně ovlivněna nepřesností vstupů získaných ze sběrnice jízdních dat. 

9.3.4.2 Tie-rod řízení přední nápravy (FT) 

Prvek FT byl zatěžován do 6.6% rozsahu prvku a jeho nejvyšší odchylka byla 1236.1%. 

Naměřené zatížení bylo ve všech zátěžných stavech vyšší než teoretické. Na základě toho 

lze předpokládat, že primárním zdrojem odchylky byla nepřesnost vstupů do výpočtu 

získaných ze sběrnice jízdních dat. Z důvodu přehlednosti, byl prvek FT v grafu vynechán. 

9.3.4.3 Push-rod přední nápravy (FP) 

Prvek FP byl zatěžován do 14.5% rozsahu prvku a jeho nejvyšší odchylka teoretické od 

naměřené hodnoty byla 25.8%. V porovnání se statickým měřením je rozsah síly podobný, 

Obr. 75 - Graf porovnání měření s výpočty pro kvazistatické zatěžování přední nápravy 
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ale odchylka je vyšší. Lze tedy předpokládat, že primárním zdrojem nárůstu odchylky byla 

chyba měření sběrnice jízdních dat a tedy nepřesnost vstupů do analytického výpočtu.  

9.3.5 Porovnání teoretických a naměřených hodnot zadní nápravy 

V následující tabulce se nachází výsledky porovnání analyticky dopočítaných hodnot 

s hodnotami naměřenými pro zadní nápravu, vyjádřené v procentech. 

Ustálený 

stav 

r  

[m] 

v 

[km/h] 

ay  

[g] 

RLWF 

[%] 

RLWR 

[%] 

RUWF 

[%] 

RUWR 

[%] 

RP  

[%] 

RT  

[%] 

Z1 4.2 32.1 1.3 2060.3 13.5 -71.5 -51.7 13.3 -39.5 

Z2 6.1 33.9 1.2 486.2 8.4 -73.1 -65.7 9.2 -42.5 

Z3 6.4 34.2 1.1 511.1 7.9 -72.7 -61.7 7.3 -21.6 

Z4 8.0 35.8 1.1 461.0 2.5 -74.4 -67.1 2.7 -27.3 

Z5 8.7 38.9 1.1 792.7 0.2 -76.7 -68.3 0.4 -34.4 

Z6 11.8 39.1 0.9 252.5 -1.9 28.5 56.9 1.9 -23.7 

Z7 13.9 48.3 1.2 480.0 9.4 42.6 69.6 13.2 -39.3 

Z8 17.0 43.0 0.8 155.6 -0.8 51.5 82.4 7.9 -6.4 

Z9 17.7 47.5 0.8 418.9 -4.4 30.4 79.4 3.6 -15.3 

Z10 17.9 50.1 1.0 636.4 -7.2 15.3 53.2 -1.2 -26.6 

Z11 20.9 47.3 0.7 248.4 -1.7 45.1 92.0 7.8 -7.5 

Z12 21.1 54.6 0.9 1485.9 -9.4 9.1 60.0 -3.3 -23.7 

Z13 22.7 46.9 0.6 231.4 -5.6 34.3 73.8 4.5 -16.0 

Tab. 20 - Odchylky teoretických a naměřených hodnot zadní nápravy 

Ustálené stavy Z1-Z13 jsou v tabulce popsány veličinami r, v a ay. Grafické zobrazení této 

tabulky je na následujícím obrázku. 
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Na rozdíl od výsledků ze statického měření, kde výsledné odchylky teoretických výpočtů od 

měření, byly v případě většiny prvků zadní nápravy relativně nízké, v případě 

kvazistatických výstupů jsou odchylky většiny prvků relativně vysoké. Tento nárůst je 

podrobněji popsán níže. 

9.3.5.1 Ramena zadní nápravy (RLWF, RLWR, RUWF, RUWR) 

Nejvyšší odchylka všech prvků zadní nápravy se nachází ve výsledcích z prvku RLWF jehož 

nejvyšší odchylka byla 2060.3%. Maximální využitý měřící rozsah však byl pouze 1.4%. 

V grafu (Obr. 76) jsou z důvodu přehlednosti vynechány odchylky tohoto prvku. 

Odchylky ve výsledcích z prvků zadního horního ramene byly 92% v případě prvku RUWR a 

-76.7% v případě prvku RUWF. Rozsahy měřených hodnot však byly relativně nízké. 

Maximální naměřená síla v prvku RUWR odpovídala 6.2% rozsahu a v prvku RUWF 8.3% 

rozsahu. 

Prvek s označením RLWR měl maximální odchylku -13.5% a jeho nejvyšší zatížení činilo 

14.4% měřícího rozsahu. Z prvků ramen zadní nápravy měřil s nejvyšší přesností a zároveň 

s nejmenším rozptylem odchylek mezi měřeními.  

V případě odchylky prvků ramen zadní nápravy je zřejmé, že při vyšších zatíženích 

jednotlivých prvků výrazně klesá odchylka teoretických zatížení od naměřených. Velký vliv 

na výsledné odchylky však pravděpodobně také měla přítomnost zatížení, která nebyla 

v případě teoretického výpočtu uvažována, například hnacího momentu, a nepřesnost 

naměřených jízdních dat. 

Obr. 76 – Graf porovnání měření s výpočty pro kvazistatické zatěžování zadní nápravy 
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9.3.5.2 Tie-rod zadní nápravy (RT) 

Maximální odchylka tie-rodu byla -42.5% a měření probíhalo v měřícím rozsahu 12% prvku. 

Hodnota odchylky tie-rodu však výrazně kolísá mezi jednotlivými ustálenými stavy. Síla 

působící v tie-rodu je však výrazně ovlivněna silou Fy v kontaktní ploše pneumatiky 

s vozovkou, jejíž přesnost závisí na výstupech ze sběrnice jízdních dat. Lze předpokládat, že 

velikost a proměnlivost odchylky je primárně zapříčiněna touto nepřesností. 

9.3.5.3 Pull-rod zadní nápravy (RP) 

Maximální odchylka pull-rodu byla 13.3% a měření probíhalo v měřícím rozsahu 27.1% 

prvku. Měřící rozsah i odchylka měření jsou porovnatelné s hodnotami při statickém 

zatěžování. 

 Kvazistatické měření tie-rodu zadního stabilizátoru (RARBT) nebylo pro účely této práce 

vyhodnoceno. Chybou při měření nebylo možné dopočítat správnou tuhost během měření, 

která výrazně ovlivňuje teoretické výstupní síly. 

9.3.6 Výstup kvazistatického měření 

Stejně jako v případě měření statického lze předpokládat, že výrazným zdrojem odchylky 

teoretických a naměřených hodnot mnoha prvků, byl nízký rozsah měření. V průběhu 

kvazistatického měření nenastalo na žádném prvku zatížení, přesahující 28% měřícího 

rozsahu prvku. Zároveň je viditelná spojitost mezi vyšším zatížením a nižší odchylkou 

měření. Je tedy zřejmé, že pro statická a kvazistatická zatížení, byl měřící rozsah nevhodně 

zvolen. Další možné faktory zvyšující hodnoty odchylek jsou uvedeny níže. 

Zanedbání síly Fx – Měření probíhala při průjezdu zatáčky konstantního poloměru při 

ustálené rychlost. Na základě těchto vstupních podmínek nebyly, až na mírné oscilace, 

zaznamenána výrazná podélná zrychlení ax. I za předpokladu nízkých jízdních odporů je 

však pro udržení konstantní rychlosti nezbytné působení hnacího momentu a tedy síly FX 

v kontaktní ploše zadní pneumatiky s vozovkou působící ve směru jízdy a síly FX v kontaktní 

ploše přední pneumatiky s vozovkou působící proti směru jízdy. Uvažujeme-li vyšší jízdní 

odpory, například vlivem nežádoucího tření brzdového třmenu s kotoučem, budou tyto síly 

výrazně měnit zatížení nápravy. 

Nepřesností vstupů získaných ze sběrnice jízdních dat – Jak již bylo naznačeno v kapitole 

(9.3.1), sběrnice zaznamenávající jízdní data využívaná pro vstupy do rozkladu sil neměří 

s vysokou přesností. Pro přesný popis chyby měření, by bylo vhodné porovnat výstupy 

s jiným kalibrovaným snímačem měřené veličiny. Pro účely této práce je však nutné 

předpokládat odchylku měření polohy a zrychlení v řádu desítek procent. 

Nepřesnost měřícího řetězce – Jak již bylo popsáno v kapitole (9.2.6), část výsledné 

odchylky byla bez pochyby zapříčiněna nepřesnostmi naměřených hodnot. 
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Nepřesnost výroby a montážní předpětí prvků – Zdroje těchto chyb, jak již byly popsány pro 

statická měření v kapitole (9.2.6), mají také vliv na odchylku při měření kvazistatickém. 

Ustálenost jednotlivých jevů – Redukování ustáleného jevu, pomocí aritmetického průměru 

průběhu veličiny je také nutné považovat za zdroj nepřesnosti. Velikost této chyby je 

ovlivněna primárně velikostí oscilace veličiny, která byla pro výstup měření zpracována. 

Tato chyba se vztahuje k výstupům všech měřených veličin, tedy i silových výstupů měřícího 

řetězce i výstupů jízdních dat. 

O odchylce teoretických výpočtů od naměřených hodnot z kvazistatického měření obou 

náprav víme, že pouze v případě nezatížených binárních členů přenášející sílu do odpružení, 

lze očekávat ve všech měřených zátěžných stavech relativně nízkou odchylku, která je však 

závislá na výše zmíněných zdrojích nepřesností.  

V případě ostatních prvků je odchylka velice výrazně negativně ovlivněna nízkou hodnotou 

zatížení a je také závislá na výše zmíněných zdrojích nepřesností. Je zároveň zřejmé, že 

zvolené kvazistatické ustálené jízdní stavy nevyvodili ve všech prvcích nápravy dostatečně 

vysoké zatížení, pro podrobnější popis jejich odchylky ve vysokých zatíženích. 

Na základě vyhodnocení odchylek teoretických výpočtů od naměřených hodnot lze 

předpokládat, že vysoká nepřesnost měřícího řetězce, při nízkých zatíženích, měla velký vliv 

na výslednou odchylku. Výsledná odchylka však pravděpodobně byla ve všech 

kvazistatických zátěžných stavech výrazně negativně ovlivněna chybou měření jízdních dat. 

9.4 Zpracování dat dynamického měření 

Data z dynamického měření jsou v prvním kroku vyhodnocení sjednocena dle postupu blíže 

popsaného v kapitole (9.2). Na rozdíl od statických a kvazistatických jevů však není možné 

analytickým řešením validovat průběh dynamických účinků. Pro sestavení numerického 

modelu, kterým by bylo možné s dostatečnou přesností popsat chování vozu během 

měřeného dynamického jevu, je nutný vstup z více snímačů, než bylo dostupné během 

měření. Na následujícím obrázku je zobrazen výběr z měření sil prvků náprav pro dané 

měření. 
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9.4.1 Výstupy dynamického měření 

S přihlédnutím k výše zmíněným omezením ve vyhodnocení byl zvolen výstup z měření graf 

spektra zatížení jednotlivých prvků v průběhu dynamického zatížení. Velikost zatížení je 

výrazně ovlivněna hodnotou příčného zrychlení a proto byla pro grafický výstup zvolena 

četnost osové síly prvku v závislosti na ay. 

Obr. 77 - Graf sjednocených průběhů sil a jízdních dat při dynamickém zatěžování 
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9.4.1.1 Četnost zatížení prvků přední nápravy 

Na následujících grafech jsou zobrazeny četnosti a velikosti osových sil prvků přední 

nápravy v závislosti na příčném zrychlení vozu během dynamického zatěžování, které je 

porovnatelné se závodním provozem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 78 - 1.1.1.1 Četnost zatížení prvků přední nápravy v závislosti na ay 
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9.4.1.2 Četnost zatížení prvků zadní nápravy 

Na následujících grafech jsou zobrazeny četnosti a velikosti osových sil prvků zadní nápravy 

v závislosti na příčném zrychlení vozu během dynamického zatěžování, které je 

porovnatelné se závodním provozem. 

Obr. 79 - Četnost zatížení prvků zadní nápravy v závislosti na ay 
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Z výstupů měření je zřejmé, že během dynamických zátěžných stavů jsou prvky namáhány 

ve větším rozsahu sil, než během měření kvazistatického a statického. Maximální docílený 

rozsah jednotlivých prvků je zobrazen v následující tabulce. 

Prvek Maximální rozsah [%] 

FLWF 48.37 

FLWR 48.05 

FUWF 23.60 

FUWR 38.12 

FT 25.07 

FP 33.22 

RLWF 17.09 

RLWR 38.53 

RUWF 29.53 

RUWR 19.79 

RARBT 17.57 

RP 56.06 

RT 40.97 

Tab. 21 – Nejvyšší zatížení v průběhu dynamického meření 

  



 

106 

10 Závěr 

V této práci jsem se zabýval problematikou sil působících v jednotlivých prvcích nápravy 

vozu určeného pro závody v rámci soutěže Formula Student. Hlavními cíli práce byl návrh a 

fyzické sestavení měřícího řetězce pro účel měření sil a následné naměření dat při 

standardním zatěžování formule. Výsledky měření pak byly porovnány s analyticky 

vypočítanými hodnotami.  

V úvodu práce jsem se obecně zabýval problematikou soutěže Formula Student, zátěžnými 

stavy, které musí být během návrhu vozu uvažovány, a popsal jsem nápravy zkoumaného 

vozu včetně teoretických zatížení jednotlivých prvků zavěšení.  

Dále jsem provedl rešerši metod určení sil prvků zavěšení. Popsal jsem nejvyužívanější 

výpočetní metody a dostupné přímé a nepřímé validační metody. Na základě těchto zjištění 

jsem zvolil metody výpočtu i měření. Pro výpočet byla zvolena analytická metoda výpočtu 

vstupních zatížení s použitím kinematického programu pro rozklad sil a pro validaci výpočtů 

bylo zvoleno měření pomocí tenzometrů. 

V rámci samotného návrhu měřícího řetězce jsem nejprve určil požadavky pro měřící 

řetězec a jeho výstupy. Poté jsem měřící řetězec navrhl a porovnal se 

stanovenými požadavky. Pro měření jsem zvolil tenzometrické kříže zapojené do plného 

Wheatstoneova můstku a kalibrované pro měření tahu a tlaku v každém měřeném prvku. 

Samotné měření se skládalo ze tří typů zatížení. Měření statického, které proběhlo v dílně 

s vozem na váhách. Dále měření kvazistatického, které proběhlo na testovací trati měřením 

ustálených jízdních stavů. A na závěr měření dynamického, které proběhlo na testovacím 

okruhu.  

Na závěr jsem měření vyhodnotil a měření statická a kvazistatická porovnal s výstupy 

z analytických výpočtů a určil odchylky teoretických výpočtů od naměřených hodnot 

každého zátěžného stavu. 

Při statickém měření byla tato odchylka vysoká u prvků, na které působila malá síla 

v porovnání s jejich rozsahem měření. V případě většiny prvků se zatížením nad 700N se 

však průměrná chyba pohybovala v rozsahu do 20%. Za těchto podmínek proto můžeme 

výstupy teoretické a validační považovat za porovnatelné pro návrhové účely.  

Ilustrační příklady výstupů z měření jsou v následujících grafech, které znázorňují odchylky 

teoretických výpočtů od naměřených hodnot ze statického měření prvků RP (pull-rod zadní 

nápravy) a RLWF (přední trubka spodního ramene zadní nápravy). 
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Odchylka prvku RP při statickém měření nepřesáhla hodnotu 14.9%, zatížení však nekleslo 

pod 15.1% měřícího rozsahu prvku. Jedná se tedy o prvek s vyšší hodnotou zatížení, 

v porovnání s prvkem RLWF, jehož odchylka kolísala v rozsahu 126% až 1959%. Ten byl však 

zatížen nejvýše 1.2% rozsahu měření prvku. V případě obou prvků je odchylka kromě vlivu 

zatížení ovlivněna například i zanedbáním síly Fy při analytickém výpočtu, nepřesnostmi 

měřícího řetězce a jiných naměřených vstupů nebo nepřesností výroby náprav. 

Při měření kvazistatickém platil obdobný vztah zatížení a odchylky, ale tato odchylka byla 

v případě většiny prvků vyšší. V případě většiny prvků se zatížením nad 700N se průměrná 

chyba pohybovala v rozsahu do 40%. Hodnota odchylky byla zároveň proměnlivější, a u 

mnoha prvků nastávaly při ojedinělých stavech odchylky násobně vyšší. Ilustračními 

příklady výstupů kvazistatického zatěžování jsou odchylky prvků FT a FP zobrazené 

v následujících grafech.  

 

 

 

 

 

Obr. 81 - Odchylka a rozsah měření při statickém zatěžování prvku RP 

Obr. 80 - Odchylka a rozsah měření při statickém zatěžování prvku RLWF 
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Z grafu je opět zřejmý výrazný vliv zatížení na odchylku teoretických výpočtů od 

naměřených hodnot. Zatímco prvek FP zatížený nejméně 12.1% rozsahu zaznamenal 

nejvyšší odchylku 25.8%, prvek FT při stejném měření zatížený nejvýše 6.6% rozsahu měl 

odchylku kolísající v rozsahu 48.3% až 1236.1%. Z grafů je zřejmá i vyšší proměnlivost 

odchylky v porovnání se statickým měřením. V případě obou prvků je však odchylka kromě 

vlivu zatížení ovlivněna například i zanedbáním síly Fx, nepřesnostmi měřícího řetězce a 

výraznou nepřesností vstupů získaných ze sběrnice jízdních dat. 

Výstupem z dynamického měření bylo spektrum zatížení jednotlivých prvků v průběhu 

dynamického zatížení.  

S přihlédnutím k výstupům z naměřených dat a z výpočtů odchylek statického a 

kvazistatického měření by bylo vhodné pro budoucí měření využít měřící řetězec s vyšší 

přesností v nižších zatíženích, popřípadě nižším rozsahem měření, protože žádný z prvků 

nebyl v průběhu měření zatížen více než 49% svého měřícího rozsahu.  

Pro snížení odchylky teoretických výpočtů pro kvazistatická měření by bylo vhodné využít 

přesnějšího zdroje jízdních dat, než byl dostupný pro tuto práci. Jedním ze zdrojů odchylky 

kvazistatického měření, byla absence vstupů hnacího a brzdného momentu. Doplněním 

měřícího řetězce o měření hnacího momentu, například tenzometrickým měřením poloos, 

by bylo možné tuto chybu částečně eliminovat. 

  

Obr. 83 - Odchylka a rozsah měření při kvazistatickém zatěžování prvku FP 

Obr. 82 - Odchylka a rozsah měření při kvazistatickém zatěžování prvku FT 
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14 Seznam zkratek a symbolů 

 

 

Označení Název veličiny 

X Směr rovnoběžný ke směru jízdy dle souřadnicového systému 

vozu 

 

Y Směr kolmý ke směru jízdy dle souřadnicového systému vozu  

Z Směr svislý dle souřadnicového systému vozu  

P Přední náprava (v případě dolního indexu)  

Z Zadní náprava (v případě dolního indexu)  

FLWF Přední prvek levého spodního ramene přední nápravy  

FLWR Zadní prvek levého spodního ramene přední nápravy  

FUWF Přední prvek levého horního ramene přední nápravy  

FUWR Zadní prvek levého horního ramene přední nápravy  

FT Tie-rod řízení přední nápravy  

FP Push-rod přední nápravy  

RLWF Přední prvek levého spodního ramene zadní nápravy  

RLWR Zadní prvek levého spodního ramene zadní nápravy  

RUWF Přední prvek levého horního ramene zadní nápravy  

RUWR Zadní prvek levého horního ramene zadní nápravy  

RARBT Tie-rod stabilizátoru zadní nápravy  

RP Push-rod zadní nápravy  

RT Tie-rod zadní nápravy  
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Označení Název veličiny Jednotka 

v rychlost [km/h] 

a Zrychlení [m/s2] 

r poloměr zatáčky [m] 

g Gravitační zrychlení [m/s2] 

F Síla [N] 

R Reakční síla [N] 

M Moment [Nm] 

I Elektrický proud [A] 

U Elektrické napětí [V] 

R Elektrický odpor [Ω] 

Q Rezistivita vodiče [Ωm] 

ε Relativní prodloužení [-] 

σ Normálové napětí [Pa] 

τ Smykové napětí [Pa] 

ν Poissonova konstanta [-] 

G Modul pružnosti ve smyku [Pa] 

E Youngův modul [Pa] 

m Hmotnost [kg] 

mOH Hmotnost odpružených hmot [kg] 

mNHP Hmotnost neodpružených hmot [kg] 

e Rozchod nápravy [m] 

d Rozvor náprav [m] 

z Z vzdálenost těžiště odpružených hmot k středu klopení nápravy [m] 

S Střed klopení nápravy kolem osy X [m] 

P Střed klopení šasy kolem osy Y [m] 

TOHz Z vzdálenost těžiště odpružených hmot od vozovky [m] 

TOHx X vzdálenost těžiště odpružených hmot od zadní nápravy [m] 
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TNHz Z vzdálenost těžiště neodpružených hmot nápravy od vozovky [m] 

FS Normálová síla v kontaktní ploše pneumatiky s vozovkou při 

statickém zatížení 

[N] 

FG Normálová síla z geometrického přenosu zatížení odpružených 

hmot 

[N] 

FE Normálová síla z elastického přenosu zatížení odpružených hmot [N] 

FN Normálová síla z přenosu zatížení neodpružených hmot [N] 

FA Normálová síla aerodynamického přítlaku [N] 

 


