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, 1) Seznamte se s použitím inerterů pro zlepšení dynamických vlastností podvozků vozidel.
2) Sestavte simulační modely s různým zařazením inerterů do odpružení vozidla.
3) Proved'te optimalizaci různých variant odpružení s inertery.
4) Navrhněte a optimalizujte řízení aktivních a poloaktivních prvků v odpružení s inertery.

,5) Posuďte a vyhodnot'te možnosti doplnění odpružení o dynam|cké hltiče.

Seznam doporučené literatury:

1r1 ÚáraSeX, M., Kortum, W., Šira, Z., Magdolen, L., Vaculín, O., Development of Semi-Active Road-Friendly Truck
: Suspensions, Control Engineering Practice. 1998, vol. 6, no. 6, pp.lSS-lU.
. [2] Smith M,C., Wang Fu-Cheng, Performance Benefits in Passive Vehicle Suspensions Employing lneňers, Vehicle
, System Dynamics - VEH SYST DYN. 42, Vol. 3, pp. 2258 - 2263,
' 
[3] Steinbauer, P,; Baněček, J.; Kolda, O.; Houfek, P,; Zemánek, T., lnerter potential for vehicle vertical dynamics, ln:
Proceedings of the 8th ECCOMAS Thematic Conference on MULTlBODY DYNAMICS 2017, Praha: cTU pH. production,
2Q17 . pp. 707-712.

Jméno a pracoviště vedoucí(ho) diplomové práce:

1prof. lng. Zbyněk Šika, Ph.D., odbor mechaniky a mechatroniky FS

Jméno a pracoviště druhé(ho)vedoucí(ho) nebo konzultanta(ky) diplomové práce:

t. osoBNíl sruolJNí ÚDAJE

Příjmení: Němec Jméno: Jan osobníčíslo: 420504

Fakulta/ústav: Fakulta strojní

Zadávající katedra/ústav: Ústav mechan iky, biomechaniky a mechatroniky

Studijní program: Strojní inženýrstvi

Studijníobor: Mechatronika

tt. UDAJE K D!PLoMoVÉ PRÁcl

Datum zadání OiplomovJ |ra"",
platnost za{án í diplomové práce:

9.,{,a'-"

ZADÁNÍ OIPLOMOVÉ PRÁCE

Termín odevzdání

prof. lng, Michael Valášek, Drsc.
podpis děkana(ky)

30.í0.2020

píof, lng. Zbyněk Šika, Ph.D.
pocpis Vedoucí(ho) práce

lll, PŘEVzerízeoÁruí
Diplúmant beře na vědomÍ, Že je povinen Vypracovat diploňovou práci §amo3tatně, bež 6i2í pomoci, 3 Víimkou poskytnuttých konzultací.
seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je třeba uvést v diplomové práci.

2s.,tt. LaLo
Datum převzetí zadání

lldnn .
Podpis studenta

CvjT-CZ-ZDP-2015.1 O ČVUT v Praze, Design: ČVUT v Praze, VíC









Anotační list 

Jméno autora: Bc. Jan Němec 

Název diplomové práce:  Inertery a dynamické hltiče pro odpružení vozidel 

Anglický název: Inerters and dynamic absorbers for vehicle suspensions 

Akademický rok: 2020/2021 

Studijní program: 

Obor studia: 

Strojní inženýrství 

Mechatronika 

Ústav/odbor: Ústav mechaniky, mechatroniky a biomechaniky 

Odbor mechaniky a mechatroniky 

Vedoucí bakalářské práce: Prof. Ing. Zbyněk Šika Ph.D. 

Bibliografické údaje: 

 

Počet stran: 56 

Počet obrázků: 33  

Klíčová slova: 

 

 

Dynamika vozidel, odpružení vozidel, čtvrtauto, inertor, hltič vibrací, 

poloaktivní odpružení, vícekriteriální optimalizace, kritérium pohodlí, 

kritérium stability, ground-hook, sky-hook.

Keywords: 

 

 

Vehicle dynamics, vehicle suspension, quarter-car, inerter, vibration 

absorber, semi-active vehicle suspension, multiple objective optimization, 

comfort criterion, stability criterion, ground-hook, sky-hook. 

Anotace: 

 

 

 

 

Tématem diplomové práce je návrh rozšířených variant odpružení 

automobilů. Předmětem zkoumání jsou varianta s inertorem, varianta s 

dynamickým hltičem a varianta s kombinací dynamického hltiče a 

poloaktivního tlumení. Byla provedena optimalizace parametrů všech 

variant bez aktivních prvků. Na základech těchto optimalizovaných variant 

pak bylo navrženo odpružení s aktivním hltičem a s poloaktivním 

tlumením. 

 

Abstract: 

 

 

 

 

 

The thesis deals with extended structures of vehicle suspension. Several 

variants have been investigated that employ an inerter, a dynamic absorber 

and a combination of dynamic absorber and semi-active damping. All 

passive suspension variants have been optimized. Based on the optimized 

variants an active suspension has been designed employing the active 

dynamic absorber and semi-active damping.




























































































































