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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá systémy snižujícími vodící síly nabíhajících kol na moderní elektrické 4-

nápravové lokomotivě. V úvodu je provedena rešerše systémů od historicky používaných až po 

moderní, které používají aktivní prvky. Systémy jsou následně simulovány v MBS výpočetním systému 

Simpack.  Cílem výpočtů a simulací je porovnat a ukázat výhody radiálního stavění dvojkolí. Dále je 

provedena analýza poruchových stavů, které mohou při provozu lokomotivy vybavené tímto systémem 

nastat. 

 

 

Abstract 

The master thesis deals with systems reducing guiding forces on approaching wheels of locomotive 

bogies. As the studied vehicle is used modern 4-axles electric locomotive. In the introduction, there is 

reported about historically used systems. After that, there is talked about modern systems which uses 

active elements. These systems are processed in MBS software Simpack.  The aim of calculations and 

simulations is to compare and show the advantages of radial steering of wheelsets. Furthermore, an 

analysis of fault conditions that may occur during the operation of locomotive equipped with this 

system. 
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1 Úvod 
 

Při jízdě obloukem po kolejovém pásu je vozidlo vedeno směrově díky tvaru hlav kolejnic a kol. 

Vodící síly jsou příčné síly působící v kontaktu kolo-kolejnice při jízdě obloukem. Velikost vodících sil 

ovlivňuje zejména bezpečnost proti vykolejení, opotřebení okolků a hlav kolejnic. Velikost vodících sil 

je závislá na mnoha faktorech. Některé faktory je možné ovlivnit přímo konstrukcí podvozků a 

vypružením vozidla. Cílem konstruktérů kolejových vozidel je vozidlo, které bude v co nejmenším 

měřítku poškozovat infrastrukturu a zároveň bude bezpečné. Bylo proto vyvinuto několik systémů, 

které mají za úkol vodící síly snižovat.  

Způsob vedení dvojkolí v podvozku rozhoduje o tom, do jaké míry bude dvojkolí umožněno 

přirozené rejdování. Díky tomuto rejdování je snížen úhel náběhu kola na kolejnicový pás při průjezdu 

vozidla obloukem. Je-li rejdování optimální, vzniká menší opotřebení okolku nabíhajícího kola ve 

smyslu menšího vyjíždění jízdního profilu do okolku (na obr. 1 červeně) i nižší opotřebení kolejí. Se 

snižující se podélnou tuhostí vedení dvojkolí v podvozku vzniká větší sklon k přirozenému rejdování. 

V neprospěch nízké tuhosti vedení dvojkolí je ovšem problém s přenosem tažných a brzdných sil. 

 

 

Obrázek 1- Vyjíždění kol do okolku 
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2 Systémy pro snižování vodících sil 

 

Příčnou mezipodvozkovou vazbou, rejdováním dvojkolí a dalšími systémy, které mají za cíl postavit 

dvojkolí do, respektive blíže radiální poloze, jsou myšleny vazby mezi podvozky nebo dvojkolími v 

podvozku kolejového vozidla. Ty mají za úkol snížit silové účinky nabíhajícího kola na železniční svršek 

během průjezdu obloukem. Důsledkem menšího úhlu náběhu kola a kolejnicového pásu je nižší 

opotřebení kol a kolejnic, nižší hlučnost a vyšší bezpečnost proti vykolejení.  Použitím neaktivní 

vazby, tzn. provázáním úhlu natočení podvozků pod skříní docílíme toho, že jsou kvazistatické síly na 

nabíhajícím kole předního i zadního podvozku sníženy, respektive část sil je přenášena jinými koly než 

nabíhajícími. Mezipodvozková vazba má ovšem větší vliv na snížení sil na nabíhajícím kole zadního 

podvozku než na nabíhajícím kole podvozku předního. Jak již bylo řečeno, součet vodících sil je stále 

stejný, síly jsou pouze lépe přerozděleny, a tak nevznikají na nabíhajících kolech extrémní hodnoty. 

V ideálním případě by všechna kola přenášela stejný díl příčných sil. Je využito toho, že zadní podvozek 

bývá natočen pod skříní o větší úhel než podvozek přední ve směru jízdy, a tím pádem pomáhá 

postavení předního podvozku blíže k radiální poloze vzhledem k projížděnému oblouku. Potřeba 

použití takových vazeb pramení ze způsobu uchycení podvozků ke skříni vozidla. Obvykle je u 

moderních lokomotiv toto spojení realizováno pomocí pružin sekundárního vypružení. Tyto pružiny při 

natočení podvozku vyvozují vratný moment, působící v nepříznivém směru s ohledem na vodící síly. 

Dalším z řešení, které vyvozuje vratný moment v opačném směru než vodící síla, je použití závěsek. Ty 

se rovněž snaží podvozek vrátit do polohy, kterou zaujímá při jízdě v přímé koleji. Velikosti vratných 

momentů jsou dále řešeny v kapitole 4.1.1. 
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2.1 Příčná mezipodvozková vazba  

 

Nejjednodušším provedením mezipodvozkové vazby je spojení podvozků vozidla pružným 

členem přímo mezi podvozky vozidla viz obr. 2 níže.  Díky značné jednoduchosti tohoto systému a 

nízkému počtu pohyblivých součástí je toto řešení velmi efektivní. Tato vazba byla například použita 

na lokomotivách Škoda řady E 499.0. Překážkou jejího širšího použití je zejména problém se zástavbou 

do vozidel střídavých a dieselových trakcí.  Mezi podvozky je z důvodu snížení momentu setrvačnosti 

skříně vozidla umisťován hlavní transformátor, resp. nádrž na pohonnou látku. V následujících 

kapitolách budou provedeny simulační výpočty tohoto řešení. V obr. 2 je detailněji vidět konstrukce a 

pružný člen spojující podvozky. Na následujícím obr. 3 je vidět zástavba tohoto systému na elektrické 

lokomotivě EU07.   

Obrázek 2 - Příčná mezipodvozková vazba [1] 
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Obrázek 3 - ukázka zástavby MPV na stejnosměrné  lokomotivě  EU07 [9] 

2.1.1 Pružný člen a jeho nastavení  

 

Z obrázku 4 je patrné, že tento člen má určité pásmo necitlivosti. Tato necitlivost je tvořena vůlí 

mezi tělem tělesa a pružinami a má za úkol zabránit silovému působení při jízdě v přímé trati nebo 

v obloucích vyšších poloměrů než 650 metrů. Při jízdě na přímé trati by měla vazba mít dostatečnou 

vůli, která nevyvolá silové účinky mezi podvozky.  Při seřizování pružného členu je tak třeba dbát 

zvýšený důraz na přesnost ustavení vozidla na zkušební kolej. Poté je možné seřídit člen tak, aby měl 

symetrickou charakteristiku průběhu síly.  Je důležité, aby silová charakteristika pružného členu byla 

symetricky při jízdě v přímé trati.  Nesymetrické nastavení může vzniknout při seřizování tohoto prvku 

tak, že podvozky vozidla nejsou dokonale srovnané, vůle v příčném vedení vozidla není rozdělena 

symetricky mezi levou a pravou stranu vozidla, nebo chybným ustavením vozidla v kolejovém kanálu. 

Důsledkem nesymetričnosti nastavení pružného členu je to, že při jízdě v přímé trati a sinusování 

podvozků vozidla dochází k nežádoucím silovým rázům. 

 Graf na obr. 4 popisuje průběh deformace pružného členu MPV v závislosti na velikosti síly 

mezi oběma konci MPV. Při správném seřízení pružného členu je velikost příčných výchylek ∆p menší 

než vůle ∆o, která zaručuje, že se podvozky navzájem neovlivňují a vozidlo se chová stejně jako bez 
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MPV. Pokud by byl člen seřízen tak, jak je naznačeno v grafu čárkovaně, tedy pokud je charakteristika 

asymetrická vlivem nesprávného seřízení, ∆o je v jednom smyslu oblouku menší než výchylka ∆p a 

podvozky na sebe silově působí i na přímé trati, což je nežádoucí z hlediska snížení kritické rychlosti a 

snižujícího se komfortu jízdy. 

 

Obrázek 4 - charakteristika pružného členu MPV [1] 

2.2 Mezipodvozková vazba s torzní tyčí 

 

Tento typ vazby byl vyvinut především jako náhrada za příčnou mezipodvozkovou vazbu 

v případech, kde by se vazba dostala do konfliktu s ostatními částmi lokomotivy. Obvykle bylo původní 

řešení v konfliktu s hlavním transformátorem, nebo u dieselelektrických lokomotiv vznikal problém 

v umístění palivové nádrže. Principem tohoto řešení je torzní tyč připevněná rotačně na skříni vozidla 

ve směru jízdy. Pomocí táhel je pak spojen rám podvozku s touto tyčí viz obr. 5.  Při natočení jednoho 

z podvozků je torzní tyč pootočena a táhlo na opačném konci natáčí druhým podvozkem. Na jednom 
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z podvozků je táhlo připevněno pomocí pružného členu. Tento člen je důležitý především kvůli chodu 

vozidla při vyšších rychlostech.  

 

Hlavní nevýhodou tohoto řešení je větší počet mechanických součástí, které při nedostatečné 

údržbě mohou pracovat se značnými třecími ztrátami, a tudíž snižování vodící síly nabíhajícího kola 

může fungovat neefektivně. Další nevýhodou je také to, že je vazba realizována přes skříň vozidla a tím 

pádem ovlivňuje sekundární vypružení. V praxi to znamená, že při značných příčných výchylkách skříně 

můžou být ovlivněny i podvozky. Nebo naopak při průjezdu oblouky malých poloměrů může být skříň 

ovlivněna přenášením silových reakcí od uložení torzní tyče.  Přestože se tato vazba liší svým 

provedením, i pro ni stále platí, že k svému fungování bezpodmínečně potřebuje pružný člen 

popisovaný v kapitole 2.1.1. V 90. letech se ukázalo, že při nesprávném seřízení a zvyšující se rychlosti, 

hlavně rychlíkových lokomotiv, vzniká u těch, které jsou osazeny MPV, vyšší opotřebení okolků než u 

těch, které tuto vazbu nemají. Z tohoto důvodu již tato vazba nebyla na lokomotivní vozidla dále 

osazována. 

2.3 Rozsochové vedení  

 

Možností, jak docílit alespoň omezeného pasivního radiálního stavění dvojkolí v oblouku, je 

využití vůle rozsochového vedení. Rozsochové vedení dvojkolí je obvykle spjato s použitím třecích 

tlumičů. Aby bylo možné využít vůli v rozsoše, je nutné použít třecí tlumič z obou stran ložiskového 

domku, jinak je z principu třecího tlumiče vůle v rozsoše vymezena právě tímto tlumičem k jedné 

straně. I přes tuto úpravu umožňuje přirozené stavění dvojkolí pouze v omezeném rozsahu. Není 

Obrázek 5 - Schéma systému mezipodvozkové vazby s torzní tyčí [1] 
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vhodné pro podvozky používané k osobní dopravě vzhledem ke snížené maximální rychlosti, při které 

může být použito. Jeho další nevýhodou je opotřebení vznikající v důsledku tření kluzných částí při 

provozu. 

 

2.4 Mechanická podvozková křížová vazba  

 

Křížová vazba obecně je spojení dvojkolí v podvozku viz obr. 6. Pracuje tak, že poloha jednoho 

dvojkolí při průjezdu obloukem ovlivňuje polohu toho druhého. Při vychýlení dvojkolí v příčném směru 

dochází díky kuželovitosti profilu kol ke změně valivých poloměrů a přirozeně tak zde vznikají podélné 

skluzové síly. Tyto síly vytvářejí moment a nutí dvojkolí natočit se okolo svislé osy. Tento jev lze sledovat 

pouze na vozidlech s klasickým dvojkolím.  

 Vazba buď svazuje natočení skříně vůči podvozku s nastavením dvojkolí blíže do radiální 

polohy, nebo svazuje pouze dvojkolí vzájemně. To znamená, že při snaze jednoho dvojkolí o postavení 

blíže radiální poloze bude ovlivněna poloha i druhého dvojkolí. Vazba je v tomto případě realizována 

pomocí mechanických táhel opatřených silentbloky. Nevýhodou tohoto řešení je nemožnost omezení 

jeho činnosti při jízdě vyšší rychlostí v přímé koleji. Vazba může působit nepříznivě z hlediska vlnivého 

pohybu dvojkolí, respektive podvozku a důsledkem toho dochází ke snížení kritické rychlosti. Možností 

omezení negativního účinku je vložení pružností s optimální tuhostí, tedy podobně jako u MPV vložení 

pružného členu, který sice sníží citlivost, ale omezí samobuzení vrtivých kmitů podvozku. Při tomto 

řešení je však nutné zajistit dostatečné vedení dvojkolí v podélném směru. 
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Obrázek 6 - – Podvozek LEILA osazený mechanickou křížovou vazbou mezi dvojkolími [5] 

 

2.5 Gravitační stavění dvojkolí 

Gravitační stavění dvojkolí je použito například u podvozku TF25 viz obr. 8. Toto řešení funguje 

na principu vedení dvojkolí pomocí kyvných ramen viz obr. 7. Tato ramena znázorněna červeně nejsou 

při stání vozidla vodorovně, ale jsou mírně skloněna. Principem stavění je pak to, že předpokládáme 

projíždění oblouku s nedostatkem stavebního převýšení a tím pádem přitížení kol na vnější straně 

vozidla. Díky přitížení ramene na vnější straně dojde k jeho pootočení tak, že se přibližuje vodorovné 

poloze, a ložiskový domek na volném konci ramene je tímto ramenem veden v podélném směru dále 

od středu podvozku. Tím se vzdálenost ložiskových domků na více zatížené straně zvětší. Na vnitřní 

straně podvozku dochází k odlehčení a rameno se naopak pootočí tak, že svírá s vodorovným směrem 

větší úhel a ložiskové domky jsou v podélném směru přitaženy blíže ke středu podvozku. [10] 

 

Obrázek 7 - Princip gravitačního stavění 
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2.5.1  Podvozek Pragoimex 

Dalším způsobem tohoto provedení stavění dvojkolí je náhrada kyvného ramena pružnicemi. 

Tato koncepce provedení byla použita na trakčním podvozku pro úzkorozchodné tramvaje vyvíjeném 

ve spolupráci ZČU s firmou Pragoimex viz obr. 9. Principem radiálního stavění dvojkolí je opět rozdíl 

zatížení vnějších a vnitřních kol. Tato varianta provedení používá k vedení dvojkolí listové pružiny 

primárního vypružení, které jsou v podvozku zastavěny v podélném směru. Na každý ložiskový domek 

připadají dva soubory listových pružin, které jsou jedním koncem upevněny v podélníku rámu a 

druhým právě na ložiskovou skříň. Opět je zde využito toho, že ve statické poloze jsou pružnice mírně 

skloněny směrem dolů a díky tomu je při zatížení ložiskový domek veden dále od středu podvozku.  

 

Obrázek 9 – Trakční tramvajový podvozek [7] 

Nevýhodou gravitačního stavění se může stát postavení dvojkolí do radiální polohy v případě, že 

vozidlo zastaví anebo projíždí v převýšeném oblouku takovou rychlostí, že má přebytek převýšení, a 

tak se dvojkolí snaží postavit do polohy jako by vozidlo projíždělo obloukem s opačnou křivostí. To 

Obrázek 8 – Podvozek TF25 využívající radiální stavění dvojkolí pomocí kyvných ramen [8] 



ČVUT Fakulta Strojní Diplomová práce Matěj Vodička 
 U12 120 

18 
 

může vést ke zvýšenému opotřebení kol nebo kolejnicových pásů. V případě provozu na tramvajových 

tratích je toto riziko malé díky tomu, že na většině úseků nejsou kolejové pásy stavebně převýšeny.  

 

2.6 Mezipodvozková vazba s hydraulickými prvky 

 

Tato mezipodvozková vazba fungující za pomoci hydraulických válců umístěných v místě tlumičů 

vrtivých kmitů, byla použita experimentálně například na lokomotivě Škoda 109E, viz obr. 10. O této 

vazbě hovoří více diplomová práce pana Krulicha [3]. Principem zde byl opět převod mezi natočením 

podvozků, ovšem tentokrát byl realizován pomocí hydraulických zařízení. Výhodou tohoto řešení vazby 

jsou relativně vysoké možnosti z hlediska zástavby. Nejsou zde použita táhla, která musí mít určitý tvar. 

Místo nich jsou zde trubky, které je samozřejmě také potřeba optimalizovat, ovšem dávají mnohem víc 

možností k zástavbě z hlediska prostoru. Díky ztrátám v hydraulickém vedení a v hydraulických válcích 

je výsledná účinnost celého zařízení nízká a tím pádem vliv na snížení řídících sil malý. Tato vazba proto 

nebyla na dalších lokomotivách této řady užita. 

 

Obrázek 10 - Hydraulická mezipodvozková vazba [1] 

 

2.7 Snižování vodících sil aktivními tlumiči vrcení 

 

Další možností snížení vodících sil na nabíhajících kolech je použití aktivních prvků viz obr. 11. 

Toto řešení vyžaduje na rozdíl od předchozích variant prvek, který bude aktivně pomáhat podvozkům 

zvětšovat úhel, který při průjezdu obloukem svírají se skříní. Při správném nastavení a seřízení systému 

se celková boční síla přerozdělí rovnoměrněji a tím pádem se hodnota maximální síly sníží. Systémy 

s aktivním natáčením podvozku nezachovávají původní mechanické „svázání“ úhlů natočení podvozků, 
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ale působí silovým účinkem mezi podvozkem a skříní. Velkou roli tento systém hraje při průjezdu 

oblouky o malých poloměrech či výhybkami. 

 

Obrázek 11 - Aktivní tlumič vrcení [3] 

Výhodami provedení vazby s aktivními prvky je především rovnoměrnější rozdělení 

kvazistatických vodících sil mezi více kol, z čehož plyne i zvýšení bezpečnosti proti vykolejení. Rozdílem 

mezi přirozeným stavěním dvojkolí, pasivní křížovou vazbou mezi dvojkolími nebo mezipodvozkovými 

vazbami je teoretická možnost postavit podvozky do radiální polohy a tím nechat vodící síly působit na 

všechna kola na vnějším, respektive vnitřním kolejnicovém pásu dle rychlosti projíždění. Další 

nespornou výhodou je relativně snadná zástavba díky tomu, že tento systém je možné s malými 

úpravami zastavět na místo klasických tlumičů vrcení viz obr. 12. 

 

Obrázek 12 - Podvozek lokomotivy Vectron s tlumičem vrtivých kmitů [2] 
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 Nevýhodami tohoto řešení je spotřeba energie potřebná k provozu aktivního prvku 

(hydraulické čerpadlo nebo servopohon a řídící jednotka, senzory atd.), nutnost řešení 

poruchového stavu například nastavení dvojkolí v podvozku i při jízdě v přímé trati, chybné 

rozpoznání poloměru oblouku nebo jeho smyslu a celkově složitější konstrukce. 

 

2.8 Aktivní rejdování dvojkolí 

 

Všechny výše uvedené metody se potýkaly s některými problémy. Problémy pramenící z údržby a 

seřízení pružného členu pro správnou funkci při jízdě v přímém směru. Vysoké ztráty způsobené třením 

a z toho vyplývající značné snížení účinku systému, nebo omezení jeho funkce. Citlivost vyšší hodnoty 

nevykompenzovaného stavebního převýšení v oblouku. Přenášení pohybu podvozku na skříň, která má 

za následek snížení jízdního komfortu při vyšších rychlostech. 

Všechny toto nedostatky se snaží eliminovat systém aktivního rejdování dvojkolí. Ten se skládá 

z několika částí, které mají společně zajistit optimální natáčení dvojkolí tak, aby nedocházelo 

k problémům, které s sebou nesou všechny výše zmíněné systémy. 

První částí systému je čidlo natočení podvozku, které na základě odchylky osy podvozku od 

podélné osy skříně v podstatě určuje poloměr oblouku trati. 

Tato informace je posílána do druhé části celého systému, řídícího počítače, který získané 

informace zpracovává a vyhodnocuje a na základě zjištěných parametrů ovládá další část systému – 

aktivní prvek. 

Ten má za úkol mechanické natočení dvojkolí do požadovaného úhlu. Pohyb dvojkolí může být 

proveden například pomocí lineárního aktuátoru. Tento prvek je připojen na vodící táhlo dvojkolí, které 

tvoří spojení ložiskového domku a rámu podvozku v podélném směru.  Rejdování probíhá tak, že při 

průjezdu podvozku obloukem je dvojkolí v místech ložiskových domků posunuto v podélném směru. 

Tento prvek může pracovat buď spojitě, nebo je možné rejdování provést stupňovitě. To znamená, že 

například při hodnotách natočení podvozku pod skříní 0° až 0,3° bude rejdování vypnuté, podobně jako 

v případě MPV, kde je toto zajištěno vůlí pružného členu, a silový prvek bude držet dvojkolí mezi sebou 

rovnoběžně. Touto možností odpadá nutnost použít velmi problémovou část na seřízení a údržbu, a to 

pružný člen, viz kapitola 2.1.1. Při hodnotách vzájemného natočení skříně a podvozku vyšších než 0,3° 

bude silový prvek vyvozovat sílu takovou, že mezi dvojkolími v podvozku vyvodí určitý úhel, který bude 
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zachován do té doby, než se natočení podvozku nevrátí pod určitou hodnotu. Hodnota 0,3° je zde 

pouze příkladem. 

Na ilustračním snímku (obr. 13) je celý systém vyznačen modrou barvou.  

 

Obrázek 13 – Systéme rejdování dvojkolí na podvozku Flexx Eco od firmy Bombardien [4] 

 

3 Metody výpočtu vodících sil  

 

Pro výpočet vodících sil existuje několik metod. Nejprve jsem se zabýval výběrem vhodné metody, 

kterou bude možné aplikovat na problematiku snižování sil mezi koly a kolejnicemi. V následujících 

kapitolách je proveden výpočet vodící síly Heumannovou metodou a dále bude proveden výpočet 

pomocí MBS simulačního softwaru. Bude vytvořen model, který respektuje zjednodušující předpoklady 

Heumannovy metody. Je nutné vytvořit model, který se sice liší od skutečného vozidla, ale pro 

porovnání výsledků a následný výběr metody je nutné porovnávat porovnatelná vozidla. Druhý 

vytvořený model v MBS softwaru se bude blížit svým řešením moderní elektrické lokomotivě 

s asynchronním pohonem.  
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3.1 Okrajové podmínky výpočtů 

 

Vozidlo projíždí tratí bez převýšení, která ze začátečního 20 metrů dlouhého přímého úseku 

pomocí přechodnice mající délku rovněž 20 metrů změní poloměr křivosti z přímé trati až na oblouk o 

poloměru 150 m. Rychlost vozidla pro průjezd touto situací je volena konstantní, a to 10 km/h. Trať je 

stavebně nepřevýšená a nízkou rychlost jsem zvolil z toho důvodu, aby vznikající odstředivé síly byly 

zanedbatelné. Profil kol použitých na modelu je křivkový S1002. Profil kolejnic je UIC60, nastaven je 

úklon 1:40 a koeficient adheze je nastaven na hodnotu 0,36. 

Spojení rámů podvozků a skříně vozidla je realizováno pomocí lemniskátového mechanismu, 

který je v modelu nahrazen vazbou nacházející se ve stejné výšce nad temenem kolejnice jako u 

simulovaného vozidla. Zachování stejné výšky má vliv, pokud by byl simulován stav, kdy lokomotiva 

vyvíjí tažnou sílu a vznikají klopné momenty působící na podvozky.  Tato vazba je nekonečně tuhá 

v podélném směru a neklade odpor při natáčení podvozku podél svislé osy a proti relativním pohybům 

rámu podvozku v příčném a svislém směru.  Mezi skříní a rámem podvozku je umístěno sekundární 

vypružení typu flexicoil. Vedení dvojkolí v podélném směru je realizováno tažně tlačnou ojnicí s oky, ve 

kterých jsou silentbloky. Ke každému ložiskovému domku přísluší jedna ojnice. V modelu jsou tyto 

ojnice nahrazeny pomocí pružícího prvku o stejné tuhosti jako je výsledná tuhost silentbloků 

působícího pouze v podélném směru. Vedení v příčném směru je na skutečné lokomotivě realizováno 

primárním vypružením a v modelu je provedeno pružícím prvkem o tuhosti jak ve svislém, tak 

v příčném a podélném směru. 

 

3.2 Výpočet pomocí Heumannovy metody 

 

Heumannova metoda hledá minimum momentu vznikajícího vzájemným silovým působením 

železničního svršku a kol kolejového vozidla v bodech kontaktu kolo-kolejnice. Zjednodušující 

předpoklady a podmínky výpočtu touto metodou se relativně dost liší od reality. Mezi tyto předpoklady 

se řadí válcové jízdní plochy kol, těžiště podvozku umístěné v geometrickém středu, tuze vedené 

dvojkolí v podélném směru, dvoubodový dotyk kol a kolejnice, přičemž je navíc předpokládáno, že oba 

body dotyku leží ve stejné výšce, a to ve výšce temene kolejnice. Při průjezdu obloukem vzniká před 

podvozkem fiktivní střed otáčení a od tohoto středu působí na každé kolo síla kolmá na průvodič 

spojující pól otáčení a každé jednotlivé kolo. Podélné složky těchto sil určují velikost skluzových sil. 

Způsobů, jak určit velikost výsledné řídící síly, je více. Jedním z nich je klasické řešení založené na 
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grafické metodě, kdy je hledán minimální moment působící na podvozek.  V dnešní době je 

praktičtějším způsobem spočítat tuto sílu pomocí výpočetního softwaru, který je schopen řešit 

soustavu nelineárních rovnic rovnováhy vycházející z Heumannovy metody numerickými metodami.  

 

3.2.1 Výpočet vratného momentu na podvozek 

 

Při projíždění zkušebního oblouku o poloměru 150 metrů se podvozek pod skříní vozidla nastaví 

v kolejovém kanálu díky vzájemnému působení kol a kolejí pod určitým úhlem. Spočítal jsem mezní 

stavy natočení podvozků pod skříní (viz následující tabulka 1). Tyto úhly odpovídají tětivové a vzpříčené 

poloze podvozků v kolejovém kanále. Uvažován byl stejný úhel pro oba podvozky a vůle v kolejovém 

kanálu byla zvolena 2� = 52�� . 

TĚTIVOVÁ POLOHA             VZPŘÍČENÁ POLOHA   

uhel natočení           
1.podvozek 1.624 °     1.podvozek 0.432 ° 
2.podvozek 1.624 °     2.podvozek 2.878 ° 

Tabulka 1 

Do těchto mezních úhlů se podvozky s vysokou pravděpodobností vůbec nedostanou, a tedy pro 

výpočet byla použita hodnota jiná. Uvažována byla průměrná hodnota mezi krajními hodnotami, do 

kterých se může první podvozek postavit, tedy � =1.028°. Natáčení podvozku pod skříní vozidla je 

realizováno pomocí lemniskátového mechanismu a pružin sekundárního vypružení typu flexicoil, které 

se při natáčení deformuje ve vodorovném směru. Parametry vypružení vozidla byly stanoveny tak, aby 

odpovídaly moderní elektrické 4-nápravové lokomotivě �� = �� = 150 �/��. Pružiny sekundárního 

vypružení jsou umístěny na bázi 2�� = 2.74 �. Následně byla vypočtena deformace pružiny a z ní 

moment vznikající při natočení podvozku pod skříní vozidla. Podvozek je pod skříní vázán pomocí 4 

pružin. Výpočet momentu: 

� = 4 ∗ ��
� ∗ � ∗

�

180
∗ �� = 4 ∗ 1.37� ∗ 1.028 ∗

�

180
∗ 150 ∗ 10� = 23570 �� 

Ve výpočtu je nutné uvažovat smysl natočení podvozku- To znamená, že pokud vratný moment působí 

v souhlasném směru, který vzniká v důsledku působení vodící síly na nabíhající kolo podvozku, je 

moment uvažován s kladným znaménkem, a v opačném případě je moment uvažován se znaménkem 

záporným. Prakticky to znamená, že první podvozek je uvažován se zápornou hodnotou vratného 

momentu a druhý s kladnou hodnotou viz obr. 14 níže. To je zapříčiněno tím, že se pružiny 
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sekundárního vypružení snaží podvozek vrátit do polohy jako v přímé trati, ale první podvozek je 

otočen po směru hodinových ručiček, zatímco druhý je pootočen opačným směrem. 

 

Obrázek 14 – Vratné momenty od pružin sekundárního vypružení 

 

V tabulce 2 jsou vstupní hodnoty programu pro výpočet Heumannovy metody numerickým 

řešením. Výsledky grafického řešení Heumannovy metody jsou na obrázcích 17 a 18.   

Svislá kolová síla 107 910 N 

Součinitel tření kolo/kolejnice 0.35 - 

Polovina vzd. styčných kružnic 0.75 m 

Rozvor podvozku 2.5 m 

Poloměr zkušebního oblouku 150 m 

Vratný moment 23 570 Nm 

Tabulka 2 – Vstupní hodnoty softwaru Matlab 

 

Obrázek 15 – Grafický výsledek velikosti řídící síly prvního podvozku 
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Obrázek 16 – Grafický výsledek velikosti řídící síly druhého podvozku 

 

Heumannova metoda dává jako výsledek hodnotu řídící síly P na nabíhajícím kole jednotlivých 

podvozků, ovšem mým cílem je zjistit hodnotu síly vodící. Po konzultaci s vedoucím práce jsem zvolil 

pro výpočet síly zjednodušený vzorec � = � − �. �. ����. Tento vzorec přesně neodpovídá realitě, 

například neuvažuje úhel, který síly mezi sebou svírají, ovšem tato metoda vychází ze značně 

zjednodušených předpokladů, a tím pádem chyba, které se tímto zjednodušením dopustím, je 

zanedbatelná. V následující tabulce je shrnutí výsledků výpočtu Heumannovou metodou pro oba 

podvozky vozidla. Je zde znázorněna pouze síla nabíhajících kol.  

 

1. Podvozek  

 Řídící síla P 108 289.6 N 

 Vodící síla Y 71732.4 N 

2. Podvozek  

 Řídící síla P 91 381.7 N 

 Vodící síla Y 55 001 N 

Tabulka 3 – shrnutí výsledků Heumannovi metody 

  

3.3 MBS Výpočetní software 
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Výpočetní model byl vytvořen v softwaru Simpack viz obr. 17. Model se skládá celkem z devíti 

těles, čtyř dvojkolí, dvou rámů podvozků a skříně. Rozměry, hmotností, uspořádáním primárního a 

sekundárního vypružení a způsobem vedení dvojkolí odpovídá moderní 4-nápravové elektrické 

lokomotivě, například typu 109E. Součásti, jako jsou například pružiny a tlumiče, jsou v simulačním 

modelu nahrazeny nehmotnými prvky. Těžiště lokomotivy se nachází v geometrickém středu, stejně 

jako těžiště podvozků.  

 

Obrázek 17 – Model vytvořený v softwaru Simpack 

V tabulce 4 níže jsou přehledně sepsány parametry pojezdu, vypružení a hmotnosti vozidla. 

Hmotnost 88 000 Kg 

Délka přes nárazníky 18 000 mm 

Vzdálenost otočných čepů 8 700 mm 

Rozvor podvozku 2 500 mm 

Rozchod kolejí 1 435 mm 

Uspořádání pojezdu Bo´ Bo´ - 

Podélná a příčná tuhost v prim. stupni 1 900 N/mm 

Svislá tuhost v prim. stupni 1 100 N/mm 

Podélná a příčná tuhost v sek. Stupni 150 N/mm 

Svislá tuhost v sek. Stupni 500 N/mm 

Svislé tlumení prim. stupně  20 000 Ns/m 

Svislé tlumení sek. Stupně 20 000 Ns/m 

Příčná rozteč pružin prim. stupně 2 m 

Příčná rozteč pružin sek. Stupně 2.74 m 

Tabulka 4– Parametry modelu vozidla 
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3.4 Heumannovský model v MBS softwaru 

 

Jedním z mých dalších cílů bylo upravení stávajícího modelu tak, aby bylo možné respektovat 

nutné podmínky výpočtu pomocí Heumannovy metody viz kapitola 3.2. Tato úprava slouží k porovnání 

výsledků jednotlivých postupů výpočtu. Model upravený pro tuto kapitolu se liší od modelu blížícího 

se reálnému vozidlu zejména tím, že jsou na něm použita válcová kola. Do uzlu spojení dvojkolí 

s rámem podvozku byly přidány vazby (na obr. 18 znázorněny červeně), které vždy v místě ložiskových 

komor odebírají dvojkolí možnost pohybu v podélném směru. Tím byla dvojkolí odebrána možnost se 

v podélném směru jakkoliv oproti rámu podvozku pohybovat. Abych omezil vzájemné příčné pohyby 

dvojkolí vůči rámu, byla přidána další vazba, která je na obrázku níže znázorněna zeleně. Nachází se 

uprostřed a odebírá dvojkolí další stupeň volnosti, tentokrát v příčném směru. Těmito úpravami 

modelu jsem sledoval vyhovění Heumannovským předpokladům, s kterými je počítáno ve výpočtových 

metodách dle Heumanna. Cílem tohoto modelu bylo získat a následně porovnat výsledky získané 

pomocí SimPacku s numerickým výpočtem vodících sil dle Heumanna, jehož výsledky se nachází 

v tabulce 3 v kapitole 3.3. Výpočet vodících sil působících na nabíhající kola prvního a druhého 

podvozku jsou simulovány za podmínek a na úseku trati popsaných v úvodu kapitoly 3.1. 

 

Obrázek 18 – Upravený podvozek pro výpočet Heumannovi metody v MBS softwaru 
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3.5 Porovnání metod výpočtu vodících sil 

 

Následuje porovnání výsledných hodnot vodících sil získaných numerickým výpočtem 

Heumannovy metody s výsledky ze simulačního výpočtu modelu respektujícího nutné podmínky 

výpočtu Heumannovy metody. Model se od modelu reálného vozidla liší tuhým vedením dvojkolí a 

válcovým profilem kol viz kapitola 3.4.  

Výsledky výpočtu simulace jsou vidět níže na obr. 19. Jsou v něm zobrazeny tři křivky průběhu 

vodících sil pro každé z nabíhajících kol. Zelenou je vynesena hodnota numerického výpočtu 

Heumannovy metody. Černá metoda ukazuje výsledek simulace vozidla s úpravami pro vyhovění 

Heumannovým předpokladům. Posledními křivkami jsou červené, které ukazují průběh sil vozidla 

s křivkovým profilem kol, ne zcela tuhým vedením dvojkolí atd. Ty jsou označeny jako reálné vozidlo. 

Toto je pouze označení jelikož i tento model vozidla je do značné míry zjednodušený.  Z následující 

tabulky vyplývá, že výsledky numerického řešení Heumannovy metody jsou nejméně optimistické 

z hlediska velikosti vodících sil.  Výpočty ze simulačního softwaru Simpack a výpočty provedené 

numerickým výpočtem si odpovídají. To vypovídá o značné podobnosti, dále to značí, že byly hlavní 

předpoklady výpočtu dodrženy, a potvrzuje to obě tyto metody navzájem, jelikož rozdíly v silách jsou 

velmi blízké. Na prvním podvozku je rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší hodnotou 4,6% a na druhém se již 

hodnoty liší více, a to 10.4%.  
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Všechny tři výpočty byly prováděny ve stejné situaci a se stejným koeficientem adheze. Jedním 

z Heumannových předpokladů je tuhé vedení dvojkolí v rámu podvozku. To ovšem naprosto vylučuje 

výpočty se systémem aktivního stavění dvojkolí při průjezdu obloukem. Proto se jako vhodnější metoda 

pro výpočty jeví MBS software Simpack. 

 

 Nabíhající kolo 1. podvozku Nabíhající kolo 2. podvozku 

Hodnota Y z výpočtu Matlab 71 732 N 55 001 N 

Hodnota Y z výpočtu Simpack 72 731 N 51 137 N 

Hodnoty Y z výpočtu Simpack – 

reálné vozidlo  

69 334 N 49 238 N 

Tabulka 5 -porovnání hodnot výsledků vodících sil při výpočtu jednotlivými metodami 

Obrázek 19 - Porovnání velikostí vodících sil jednotlivých modelů 
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4 Simulační výpočty systémů snižujících vodících síly 

v MBS softwaru 

 

V úvodu kapitoly 3.2.1. byla určena situace, kterou vozidlo opatřené různými systémy pro snížení 

kvazistatických vodících sil na nabíhajících kolech bude projíždět. Následně budou vyhodnoceny 

přínosy těchto systémů. Simulační výpočty budou mít všechny stejný scénář. A to průjezd nízkou 

rychlostí nepřevýšeným obloukem o poloměru 150 metrů, koeficient adheze 0,36. Oblouk je pravý a 

tím pádem jsou nabíhající kola levá.  Pro porovnání byly vybrány tyto systémy:  

 Optimalizace podélné tuhosti vedení dvojkolí 

 Příčná mezipodvozková vazba 

 Podélná mezipodvozková vazba s torzní tyčí 

 Aktivní stavění dvojkolí 

 Aktivní natáčení podvozků 

Ve srovnáních se opět vyskytuje vozidlo označené jako reálný model. Jedná se o simulační 

model vozidla, který svou konfigurací odpovídá moderní čtyř nápravové elektrické lokomotivě. Na 

tomto modelu není žádný systém z výše zmíněných a výsledky vodících sil slouží jako srovnávací 

hodnoty k modelům, které jsou vybaveny systémy na snížení vodících sil jednotlivých kol. Způsob jejich 

značení je znázorněn na obr. 20 níže. 

 Všechny systémy bylo nejprve nutné nastavit tak, aby jejich účinek byl maximální. Proto je 

v každé kapitole věnován prostor nejprve k seřízení systému.  

 

Obrázek 20 – značení jednotlivých kol lokomotivy [6] 
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4.1 Vliv tuhosti podélného vedení dvojkolí na vodicí síly 

 

Použité provedení podélného vedení dvojkolí na simulovaném vozidle, tj. vedení pomocí 

podélných táhel, nabízí možnost ladění jeho tuhosti. Byla provedena simulace výpočtů a následné 

vyhodnocení výsledků vodících sil. Při rozvržení rozptylu tuhostí jsem vycházel z hodnoty reálné tuhosti 

silentbloků instalovaných ve vodících ojnicích vozidla �� = 170 000 �/��. V simulačním modelu je 

ojnice představována silovým prvkem viz obr. 21, kde jsou táhla znázorněna jako pružící prvek červeně. 

K vedení dvojkolí slouží vždy dvojice ojnic, které tvoří vazbu mezi ložiskovým domkem a rámem 

podvozku. Celková tuhost táhel, resp. silentbloků osazených na koncích ojnic, odpovídá dvěma do série 

zapojeným pružným prvkům. Celková tuhost je tedy  �� =
�

�

������
�

�

������

= 85 000 �/��. Vytvořil jsem 

sérii výpočtů, přičemž jsem výslednou tuhost vedení dvojkolí vždy snížil na desetinu předešlé hodnoty. 

V tabulce níže a v obrázku 21 je vidět teoretický přínos snížení úhlové tuhosti ve vedení dvojkolí. 

 

 Velikost vodících sil Y [N] 

 kolo 12 32 

Tuhost  
Silentbloků 
 ojnic[N/mm] 

0  13 044 5 600 

85  13 306 6 538 

850  29 878 17 485 

8500  68 155 47 899 

85000  69 334 49 238 
Tabulka 6 - Vliv tuhosti podélného vedení dvojkolí 

Obecně lze říct, že při snižující se úhlové 

tuhosti v podélném vedení dvojkolí vznikají menší 

síly odporující natočení dvojkolí pod podvozkem. Větší poddajnost vede k snížení úhlu náběhu 

v kontaktu kola a kolejového pásu. Toto přirozené natáčení vzniká díky skluzovým silám v podélném 

směru. Tudíž je toto rozvolnění vedení do určité míry žádoucí, ovšem je nutné vyřešit přenos tažných, 

resp. brzdných sil. V mém případě, tedy při pouhém snížení tuhosti vodících ojnic, by při vyvozování 

těchto sil došlo k velkým relativním pohybům mezi dvojkolím a rámem podvozku v podélném směru a 

k rejdování by nedošlo, protože by dvojkolí vyčerpalo podélnou vůli, a došlo by k dosednutí na dorazy 
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Obrázek 21 - Vliv uvolnění úhlové tuhosti vedení dvojkolí 
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maximálních výchylek viz obr. 22. Tím pádem je toto řešení funkční, ovšem naprosto nevhodné pro 

použití na hnacích vozidlech. Stejný problém by nastal i při vyvozování brzdné síly vozidla. 

 

Obrázek 22 - Znázornění podélných vodících ojnic dvojkolí 

 Byla provedena kontrola, jak se jednotlivá dvojkolí vychylují při úhlovém uvolnění, respektive 

při snížení tuhosti vodících táhel na hodnotu 85 N/mm. V tabulce níže se nachází hodnoty posunutí 

ložiskových komor při průjezdu různými situacemi. Tato hodnota posunutí je také porovnána 

s hodnotou radiální, odpovídající jednotlivým poloměrům oblouku.  

Poloměr 
oblouku 

Rychlost 
jízdy 

Posunutí ložiskových domků 
v podélném směru [mm]  

Radiální 
poloha 

R[m] v[km/h] 1.dv 2.dv 3.dv 4.dv [mm] 

150 10 9.96 8.044 5.47 9.85 8.33 
Tabulka 7 – hodnoty posunutí dvojkolí při podélném uvolnění 

Uvolněním podélné tuhosti vedení dvojkolí v rámu podvozku je možné dosáhnout výrazného poklesu 

vodících sil na nabíhající kola jednotlivých podvozků. Pokles sil je výrazný při tuhosti vedení při 

hodnotách odpovídajících přibližně setině původní hodnoty. S takto uvolněnými dvojkolími 

v podélném směru by vozidlo nebylo možné provozovat, a tak je tento systém nevhodný a do dalších 

srovnání nebude uvažován. 

4.2 Příčná Mezipodvozková vazba 

 

V kapitole 3.1 je popsána příčná mezipodvozková vazba s pružným členem. V modelu, který byl 

vytvořen v softwaru Simpack, byly na podvozky přidány markery (v obr. 23 červeně), které byly 

umístěny tak, aby mezi nimi mohl být vytvořen pružný prvek umístěný příčně směru jízdy viz obr. 23. 

Tomuto pružnému prvku byla nastavena charakteristika viz obr. 24. S takto upravenou lokomotivou 

byl proveden výpočet průjezdu zkušebním obloukem o poloměru 150 metrů viz kapitola 3.1. 
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Obrázek 23- Mezipodvozková vazba 

 

Obrázek 24 – Graf průběhu síly v závislosti na deformaci pružného členu MPV vodorovná osa – deformace pružného členu 
[m]; svislá osa – vyvozovaná síla  [N] 

Výstupem tohoto simulačního výpočtu je velikost vodících sil na nabíhajících kolech prvního a 

druhého podvozku a její porovnání s lokomotivou bez mezipodvozkové vazby. V tabulce 8 lze sledovat 

přínos na obou nabíhajících kolech, také viz obr. 25. 
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Obrázek 25 – Přínos příčné MPV na vodící síly 

 Vodící síly Y  

 kolo 12 32 

Vozidlo bez 
systémů sniž. síly Y   69 334 49 238 

příčná MPV  64 140 38 302 
Tabulka 8 - Číselné srovnání hodnot účinku systému 

 

4.3 Podélná mezipodvozková vazba  

 

Další úpravou, která byla na lokomotivě simulována, je podélná mezipodvozková vazba 

realizovaná pomocí zkrutné tyče umístěné zespodu na skříni. Na spodní část skříně byla otočně 

připevněna torzní tyč opatřená na obou koncích pákami viz obr. 26. Torzní tyč na obrázku znázorněná 

červeně je otočně spojena se skříní vozidla. Šedivě znázorněná páka společně se žlutým táhlem realizují 

vazbu mezi podvozky. 
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Obrázek 26 – Ukázka realizace podélné MPV s torzní tyčí 

Výsledné grafy průběhů vodících sil během simulace této vazby jsou vidět v obr. 27 níže nebo jsou 

zpracovány v tabulce 9. 



ČVUT Fakulta Strojní Diplomová práce Matěj Vodička 
 U12 120 

36 
 

 

Obrázek 27 – Přínos podélné MPV  

 

 

Přínos této vazby je ve srovnání s příčnou MPV přibližně třikrát nižší, ovšem z hlediska zástavby 

je tuto vazbu mezi podvozky možné instalovat i na vozidla střídavé elektrické trakce nebo diesel-

elektrické trakce.  

 

 

 Vodící síly Y  

 kolo 12 32 

Vozidlo bez systémů sniž. síly 
Y   69 334 49 238 

MPV s torzní tyčí  62 178 39 402 

Tabulka 9- Číselné srovnání hodnot účinku systému 
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4.4 Aktivní stavění dvojkolí 

 

Další z úprav, kterou jsem na původním modelu vozidla bez systému snižování vodících sil 

provedl, je aktivní natáčení dvojkolí při průjezdu obloukem. Nyní je natáčení realizováno pouze pomocí 

výpočtu tak, aby se dvojkolí nastavila do požadované polohy během jízdy v přechodnici. Po dobu 

průjezdu jednotlivých dvojkolí obloukem zůstala v požadované poloze a následně se plynule vrátila do 

polohy jako při jízdě přímou tratí. Toho je docíleno díky tomu, že znám parametry projížděné tratě. Je 

spočítán čas, kdy se jednotlivá dvojkolí dostávají do sledovaných částí oblouku, tj. začátek vstupní 

přechodnice a konec vstupní přechodnice do oblouku. V místě začátku přechodnice na vstupu do 

oblouku je marker, držící podélné táhlo připojené na ložiskovém domku, spojitě přesouván do 

požadované polohy odpovídající průjezdu obloukem a tím je stavěno dvojkolí do radiální polohy. Na 

obr. 28 je vidět princip realizace fungování v simulačním programu. Táhlo (červeně) je v místě připojení 

na rám připojeno na markery (znázorněno trojúhelníky), které se v průběhu jízdy podvozku po 

přechodnici posouvají v podélném směru tak, jak je znázorněno šipkami na obrázku níže vpravo. Tím 

dochází k rejdování dvojkolí. Stejná je situace na obou podvozcích. 

 

 

Obrázek 28- Realizace aktivního stavění podvozku 

 

Jedním z přístupů, jak nastavit dvojkolí v oblouku, je vypočítat hodnotu posunutí, která 

odpovídá radiálnímu natočení. V tomto výpočtu není zohledněna vůle v kolejovém kanálu, respektive 

možnost podvozku a dvojkolí vykonávat příčné pohyby v rámci této vůle. To znamená, že dvojkolí 

v podvozku zaujmou polohu odpovídající radiální poloze při průjezdu obloukem, ovšem celý podvozek 

může, například v důsledku vratných momentů od pružin sekundárního vypružení, zaujmout takovou 

polohu, že kola budou na kolejové pásy nabíhat s jiným úhlem než teoreticky nulovým. Na následujících 

obrázcích jsou pro přehlednost zobrazeny pouze vodící síly nabíhajících kol jednotlivých podvozků. 
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V kapitole 4 jsem se zabýval vlivem podélné tuhosti vedení dvojkolí na velikost kvazistatických 

vodících sil. Byly provedeny výpočty, které ukazují souvislost mezi úhlovou tuhostí vedení dvojkolí 

v rámu podvozku a pozicí, do které se bez vyvození tažné nebo brzdné síly dvojkolí přirozeně postaví. 

Výsledkem simulace v kapitole 4 bylo mimochodem posunutí ložiskových domků dvojkolí v podélném 

směru při uvolnění tuhosti jejich vedení.  

V prvním případě byla všechna dvojkolí postavena do polohy vypočtené dle následujícího 

výpočtu: ∆� = arcsin �
��

�

�
� = arcsin �

�,��

�

���
� =  0.008333m. V druhém případě byl model upraven tak, 

že bylo možné natáčet každé dvojkolí o vlastní hodnotu a posunutí ložiskových domků byla převzata 

z modelu s uvolněnými podélnými táhly viz tabulka 10. Průběhy sil na nabíhajících kolech během 

simulací jsou na obrázcích 27 a 28.  

 

 

 

Obrázek 29 – Radiální postavení dvojkolí 

Dvojkolí 1. 2. 3. 4. 

Posunutí lož. Komor (radiální poloha) [m] 

8.33 8.33 8.33 8.33 

Odměřené posunutí lož. Komor 1. případ [m] 9.96 8.04 5.47 9.85 

Tabulka 10  – Hodnoty posunutí ložiskových domků 
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Obrázek 30 – Postavení dvojkolí do odměřené polohy  

 Vodící síly Y  

 kolo 12 32 

radiální poloha všech 
dvojkolí  46 750 21 071 

natočení do odměřené 
polohy  43 169 33 861 

Tabulka 11 - Číselné srovnání hodnot účinku systému 

 

Při porovnání hodnot sil, které vznikají na nabíhajících kolech je patrné, že aktivní stavění 

dvojkolí má nezanedbatelný přínos na jejich snížení. Při bližším srovnání výsledků viz obr. 31 níže nebo 

číselné hodnoty v tabulce 10 se jako nejvhodnější možnost postavení dvojkolí zdá hodnota radiální. 

Dalším pokračováním bude sledování vodících sil vozidla vybaveného aktivním natáčením v dalších 

situacích, jako například průjezd oblouky různých poloměrů současně se změnami rychlosti jízdy. 
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Obrázek 31 - Porovnání způsobů aktivního stavění 

 

4.5 3.Aktivní natáčení podvozků 

 

Další využití aktivních servopohonů ke snížení vodících sil je natáčení podvozků pod skříní 

vozidla. V této kapitole je v modelu provedena úprava taková, že byl do místa tlumičů vrcení přidán 

silový prvek viz obr. 32, který působí konstantní silou mezi skříní a rámem podvozku. V simulačním 

modelu je tato součást reprezentována silovým prvkem s určitou hodnotou předpětí a nulovou tuhostí. 

Tím je dosažen efekt konstantní velikosti silového účinku, respektive konstantní velikosti momentu 

otáčejícího podvozek při průjezdu obloukem. 

 

Obrázek 32 – Umístění silových prvků na vozidle 

 Stejně jako v kapitole 5.3 aktivní stavění dvojkolí bylo potřeba systém naladit tak, aby jeho 

přínos byl co nejvyšší. Bylo proto nutné vypočítat více situací, u kterých byly sledovány vodící síly 

tentokrát na všech kolech vozidla. Je to z toho důvodu, že při použití moc vysokých sil, a tedy velkého 

momentu působícího na podvozek vozidla, dochází k tomu, že je silová situace na kole, obvykle 
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nenabíhajícím, tímto systémem zhoršována. Postup při ladění systému jsem zvolil takový, že byly 

provedeny simulace při krokovém zvyšování síly v aktivním prvku postupně po 10 kN. Je hledána taková 

síla v aktivním tlumiči vrcení, aby byla vodící síla na prvním nabíhajícím kole nejnižší. Musí ovšem platit 

podmínka, že silová situace je na tomto prvním nabíhajícím kole nejvyšší na vozidle v absolutní 

hodnotě. V tabulce jsou vyznačeny sloupce 12 a 32. V nich jsou zaneseny vodící síly nabíhajících kol. 

Zároveň je ohraničen řádek, ve kterém je síla vyvozovaná systémem nastavena nejlépe. 

 

R = 
150m  

velikost 
Y         

  11 12 21 22 31 32 41 42 
Max. abs. 
hodnota 

             

 0kN 37269 -69334 27135 897 41743 -49237 18729 -11779 69334 

 5kN 37579 -67636 24171 -127 42578 -45571 18947 -14519 67636 

 20kN 49625 -45898 32604 -3730 55687 -20161 27166 -11032 55687 

 30kN 50261 -42457 26730 -5881 57217 -13275 25271.8 -13607 57217 

  45kN 40585 -51833 11858 -22394 49266 -15212 15474 -32324 51833 

 50kN 41086 -49241 10716 -26309 50046 -11477 14472 -33876 50046 
Tabulka 12 - Silová situace na kolech, průjezd obloukem 150 m 

 

Opět v zájmu porovnatelnosti výsledků byla projížděna trať popisovaná v kapitole 3.2.1. Sledovanými 

hodnotami byly vodící síly na nabíhajících kolech jednotlivých podvozků. Systém je také naladěn tak, 

aby měl co nejvyšší přínos na snížení vodících sil. V práci nebylo řešeno, zda je moment možné na 

vozidlo skutečně vyvodit z hlediska sekundárního vypružení. Bylo zde sledováno to, aby systém 

fungoval optimálně. Ve skutečnosti je tato otázka také potřeba řešit a může dojít k omezení maximální 

síly a v důsledku toho ke snížení účinnosti tohoto systému. 

 V následujícím obr. 33 jsou výsledné hodnoty vodících sil. 
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Obrázek 33 – Přínos aktivního stavěním podvozků 

 Vodící síly Y  

 kolo 12 32 

aktivní natáčení 
podvozků  51 833 15 213 

Tabulka 13 - Číselné srovnání hodnot účinku systému 

 

4.6 Vyhodnocení přínosu jednotlivých systémů z hlediska snížení 

vodících sil 

 

V předchozích kapitolách byly porovnány systémy pro snížení vodících sil na nabíhajících kolech. 

Všechny systémy byly nastaveny tak, aby jejich přínos na snížení byl co nejvyšší. Všechny systémy byly 

vyhodnocovány pouze ve zkušebním oblouku, který není stavebně převýšen, a průjezd vozidla byl 

nízkou rychlostí, aby byly eliminovány odstředivé síly. V tabulce 14 níže jsou v řádku reálné vozidlo 

uvedeny výsledky sil na nabíhající kola obou podvozků vozidla, které není vybaveno žádným systémem 

pro snížení vodících sil. Tato hodnota je zde proto, aby byl vidět vliv na zlepšení silové situace 

v kontaktu kolo-kolejnice, který jednotlivé systémy přináší. 



ČVUT Fakulta Strojní Diplomová práce Matěj Vodička 
 U12 120 

43 
 

 

 Vodící síly Y  

 kolo 12 32 

reálné vozidlo   69 334 49 238 

příčná MPV  64 140 38 302 

MPV s torzní tyčí  62 178 39 402 

radiální poloha všech 
dvojkolí  46 750 21 071 

natočení do 
odměřené polohy  43 169 33 861 

aktivní natáčení 
podvozků  51 833 15 213 

Tabulka 14 - Přehled přínosu jednotlivých systémů 

 

 

Obrázek 34 - Porovnání přínosu systémů 

 

Z výsledných hodnot je vidět, že nejvyšší zlepšení přináší systémy s aktivními prvky. Systémem 

aktivního rejdování je možné dosáhnout nejnižší vodící síly v rámci simulované situace a na 

simulovaném vozidle. Druhým systémem, který využívá aktivní prvky, byly dosaženy také dobré 

výsledky. Tyto závěry jsou ovšem podloženy pouze simulacemi v jedné situaci (nepřevýšený oblouk o 

poloměru 150 metrů, nízká rychlost). Tento scénář v žádném případě nepokrývá všechny poloměry 

oblouku a rychlosti. A proto pro tyto dva systémy vytvořím v následující kapitole více situací, které 

budou simulovány a následně porovnávány.  
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5 Důkladnější simulace systémů s aktivními prvky 

 

Pro důkladnější analýzu silových poměrů na všech kolech byly vybrány 3 oblouky. Oblouky o 

poloměru 150 metrů, 250 metrů a 500 metrů. O oblouku s poloměrem 150 metrů již pojednávala 

kapitola 4, nebyla ovšem kontrolována všechna kola.  

Dále je pro další výpočty zvolen oblouk o konstantním poloměru 250 metrů. Jedná se o 

minimální traťový oblouk. Tento oblouk je již stavebně převýšen o 150 mm. Pro průjezd tímto 

obloukem byly simulovány tři rychlosti průjezdu. Teoretická, vyrovnávající příčné zrychlení, dále 

minimální, při které působí na skříň zrychlení 0,65 m.s-2 ve směru do středu oblouku a maximální, kde 

působí zrychlení 1 m.s-2 směrem ze středu oblouku.  

Dále byly výpočty prováděny v trati s poloměrem oblouku 500 metrů. Tento poloměr byl 

vybrán jako zástupce středně velkých poloměrů. Obdobně jako v případě 250-ti metrového oblouku 

zde byly dopočítány rychlosti průjezdu viz tabulka 15. Oblouk o větším poloměru již nasimulován nebyl, 

jelikož vodící síly jsou obvykle nejvyšší v obloucích o malých poloměrech. 

Poloměr oblouku R[m] vteor[km/h] vmin[km/h] vmax[km/h] 

150 10 10 10 

250 56.52 32.99 80.22 

500 79.93 46.66 113.44 

Tabulka 15 - Zvolené projížděné situace 

 

5.1 Aktivní stavění dvojkolí 

 

Systém aktivního radiálního stavění dvojkolí se při srovnání v kapitole 5.5 ukázal jako jeden 

s perspektivních systémů sloužících ke snížení vodících sil při průjezdu vozidla obloukem. V tabulce 16 

jsou výsledky simulace průjezdu vozidla porovnaná s hodnotami vodících sil na kolech vozidla bez 

systému radiálního stavění dvojkolí. V následujících tabulkách je řádek, ve kterém jsou hodnoty vozidla 

bez systému aktivního stavění označeny zelenou barvu. Řádek s hodnotami vozidla vybaveného tímto 

systémem je označen červenou barvou. V následujících tabulkách jsou pro lepší orientaci ohraničeny 

sloupce se silami na nabíhajících kolech. 
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Nejprve je zobrazeno vozidlo projíždějící 150-ti metrovým obloukem. Velikosti sil jednotlivých 

kol u vozidla vybaveného radiálním stavěním má hodnoty vodících sil rovnoměrněji rozloženy než 

vozidlo ve stejné situaci bez tohoto systému (viz následující graf na obr. 35). 

 

R = 150 
m v[km/h]          

   11 12 21 22 31 32 41 42 
 Reálné 
vozidlo 10  37 270 69 334 27 136 897 41 743 49 238 18 730 11 780 
 Aktivní 
stavění 
dvojkolí 10  28 863 46 751 26 377 10 872 16 492 21 071 7 909 5 070 

Tabulka 16 - Průjezd vozidla 150-ti metrovým obloukem 

 

 

Obrázek 35 - Porovnání sil v oblouku 150m při nízké rychlosti 

 

Další situací, ve které bylo vozidlo sledováno, je oblouk o poloměru 250 metrů. V tomto oblouku byly 

simulovány 3 různé rychlosti. Výsledné hodnoty jsou opět porovnávány s hodnotami řídících sil vozidla 

nevybaveného systémem radiálního stavění dvojkolí. Rychlosti jsou uvedeny v prvním sloupci tabulky. 

Pro názornost jsou na obr. 36-38 zobrazeny grafy srovnání vozidla vybaveného systémem aktivního 

stavění dvojkolí s vozidlem bez tohoto systému. 
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R = 250 
m v[km/h]          

   11 12 21 22 31 32 41 42 
 Reálné 
vozidlo 32.99  45 714 50 437 25 227 7 579 48 545 38 519 19 167 1 528 
 Aktivní 
stavění 
dvojkolí 32.99  4 948 12 316 334 7 228 5 418 2 510 10 524 1 662 

           
 Reálné 
vozidlo 56.52  38 115 60 995 14 814 6 912 41 098 48 216 6 917 1 670 
 Aktivní 
stavění 
dvojkolí 56.52  7 828 

18 936 
3 339 2 038 150 

7 385 
5 213 3 173 

           
 Reálné 
vozidlo 80.22  27 645 71 331 403 1 757 30 673 58 512 2 359 13 757 
 Aktivní 
stavění 
dvojkolí 80.22  5 859 32 667 8 129 42 806 11 018 24 021 12 371 42 668 

Tabulka 17 - Průjezd vozidla 250-ti metrovým obloukem 

 

 

Obrázek 36 - Porovnání sil v oblouku 250m při přebytku stav. převýšení 
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Obrázek 37 - Porovnání sil v oblouku 250m při teretické rychlosti průjezdu 

 

Obrázek 38 - Porovnání sil v oblouku 250m při nedostatku stav. převýšení 

Posledním poloměrem oblouku, který byl důkladněji simulován, tedy kde byly provedeny 

simulace průjezdu více rychlostmi, je oblouk o poloměru 500 metrů. Opět jsou zde síly zobrazeny i 

v grafické podobě na obr. 39-41 a v číselné v tabulce 18. 
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R = 500 m           

 

v[km/h
]  11 12 21 22 31 32 41 42 

 Reálné 
vozidlo 46.66  43 504 34 558 11 675 8 196 44 345 30 079 9 764 6 072 
 Aktivní 
stavění 
dvojkolí 46.66  9 095 5 550 9 824 4 863 8 120 9 379 7 984 4 037 

             
 Reálné 
vozidlo 79.93  35 772 39 383 1 255 1 959 36 500 34 839 217 1 216 
 Aktivní 
stavění 
dvojkolí 79.93  241 12 700 59 2 690 1 947 11 520 1 872 3 494 

             
 Reálné 
vozidlo 113.44  24 091 46 804 8 533 14 000 24 650 42 447 9 671 17 073 
 Aktivní 
stavění 
dvojkolí 113.44  6 965 26 276 8 611 24 625 6 956 30 686 9 834 24 062 

Tabulka 18 - Průjezd vozidla 500- ti  metrovým obloukem 

 

Obrázek 39 - Porovnání sil v oblouku 500m při přebytku stav. převýšení 
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Obrázek 40 - Porovnání sil v oblouku 500m při teoretické rychlosti průjezdu 

 

Obrázek 41 - Porovnání sil v oblouku 500m při nedostatku stav. převýšení 

 

5.2 Aktivní natáčení podvozků 

 

 Byla provedena sada výpočtů při různých rychlostech a ve dvou poloměrech oblouků viz 

tabulka 5 v kapitole 3.1. Okrajové podmínky výpočtu. Postupoval jsem opět tak, že byl nejprve 

proveden výpočet v teoretické rychlosti pro daný poloměr oblouku s nulovou silou v aktivních 

tlumičích vrcení. Tím jsem měl hodnotu vozidla, které projíždí danou situací, bez tohoto systému. 

Následně jsem provedl soubor výpočtů, kdy jsem sílu v silovém prvku zvyšoval po 10 kN.  Při zpracování 

výsledných hodnot jsem sledoval maximální vodící sílu a zároveň kolo, na které působí. Při působení 

moc velkou silou byla silová situace nejhorší na nenabíhajícím kole třetího dvojkolí viz obr. 42. 
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Obrázek 42 – Situace v oblouku 250m, působící síla 50kN 

   

Výsledky byly zpracovány do následujících tabulek. V kapitole 4 se na obr. 20nachází schéma vozidla 

s označením jednotlivých kol. Toto označení je použito pro označení jednotlivých kol i v tabulkách 

výsledků dále. Důležitou hodnotou je velikost vodící síly na prvním nabíhajícím kole, tedy na prvním 

levém kole značeném 12. V prvním řádku se nachází hodnoty vozidla bez systému radiálního stavění 

podvozků. Na začátku šesté kapitoly jsem zdůvodnil volbu projížděných poloměrů oblouků, ovšem pro 

opravdu detailní vhled do problému by bylo vhodné zpracovat i další poloměry oblouků a situace.  

 

 
 
V tabulce 19 výše je pro příklad vybrána situace, kdy aktivní tlumiče vrcení vyvozují příliš vysokou sílu. 

Situace na kole označeném 12, tedy prvním nabíhajícím levém kole, se zdá velmi příznivá. Nicméně 

vyvozením příliš vysokého momentu na druhý podvozek vznikne situace na pravém kole třetího 

dvojkolí taková, že zde působí vyšší vodící síla než na nabíhajícím kole. Tento případ byl zvolen pro 

názornost.  

R = 
250m 

v = 56.52 
 11 12 21 22 31 32 41 42 max síla 

Síla F 50kN  43 615 -36 968 -3 510 -26 263 48 111 -5 333 12 768 -32 270 48 111 

Tabulka 19 – silová situace při působení příliš velké síly 
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 V tabulkách 20 a 21 jsou zvýrazněny sloupce, ve kterých jsou vodící síly nabíhajících kol. Dále je zde 

zvýrazněn řádek odpovídající síle v aktivním tlumiči vrcení, při kterém je vodící síla prvního nabíhajícího 

kola nejnižší.
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R = 500m v = 79.93  11 12 21 22 31 32 41 42 max sila 

              

 0kN  35 772 -39 383 1 255 1 958 36 500 -34 839 217 -1 216 39 383 

 5kN  35 692 -38 490 -34 -34 36 995 -31 766 -331 -1 516 38 490 

 6kN   35 739 -38 020 -451 -451 37 064 -31 433 -579 -1 592 38 020 

 8kN   35 615 -37 518 -683 -1 076 37 336 -30 992 -787 -1 560 37 518 

 10kN  35 831 -36 440 -1 492 -2 845 37 465 -29 325 -1 291 -1 578 37 465 

 20kN  35 513 -33 218 -5 316 -6 422 38 381 -20 039 -2 657 -5 957 38 381 

 30kN  34 762 -26 563 -9 130 -13 007 38 824 -11 920 -3 445 -9 288 38 824 

 40kN  32 371 -18 035 -11 519 -21 619 38 108 -4 116 -2 369 -12 851 38 108 

 50kN  28 654 -8 730 -13 473 -28 918 33 375 9 274 2 356 -22 347 33 375 
Tabulka 21 – Silová situace na kolech, průjezd obloukem 500 m

   velikost Y         
R = 250m v = 56.52  11 12 21 22 31 32 41 42 max sila 

              

 0kN  38 115 -60 995 14 814 6 912 41 098 -48 215 6 917 1 669 60 995 

 10kN  39 084 -57 026 8 489 3 801 42 613 -41 325 5 592 -954 52 421 

 20kN  40 183 -52 421 3 194 -1 027 44 332 -33 315 6 868 -7 571 52 421 

 30kN   41 279 -47 845 -644 -7 258 46 117 -24 688 9 302 -16 048 47 845 

 40kN  42 420 -43 008 -3 019 -15 214 47 644 -15 004 12 187 -25 822 47 644 

 50kN  43 615 -36 968 -3 510 -26 263 48 111 -5 333 12 768 -32 270 48 111 

Tabulka 20 – Silová situace na kolech, průjezd obloukem 250 m 
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V oblouku 250 metrů vyšla optimální síla v aktivních tlumičích vrcení 30 kN. Při této hodnotě 

je na prvním nabíhajícím kole pokles síly o největší hodnotu, tedy 13 150 N. Z původní hodnoty 

necelých 61 kN na necelých 48 kN. Tento systém přináší zlepšení na prvním nabíhajícím kole o 21.5 % 

viz tabulka 15. Při této síle v aktivních prvcích je nejvyšší snížení silové situace v kontaktu kolo-kolejnice 

na prvním dvojkolí a zároveň není na žádném jiném kole síla Y vyšší. Síly jsou pro přehlednost vyneseny 

také do grafů níže na obr. 43.  

 

Obrázek 43 - Vodící síly jednotlivých kol při ladění akt. prvku v oblouku 250 m 

 

V případě oblouku o poloměru 500 metrů vyšla optimální síla v aktivních tlumičích vrcení pouze 

8 kN. Pokles síly na prvním nabíhajícím kole je v tomto případě nižší, konkrétně dochází k poklesu o 

1865 N z původní hodnoty přibližně 39 kN. S tím souvisí zlepšení na prvním nabíhajícím kole o 4.7% viz 

tabulka 22. Snížení silové situace na prvním dvojkolí je nižší než v předchozím případě. Graf se nachází 

v obr.44.  
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Obrázek 44 - Vodící síly jednotlivých kol při ladění akt. prvku v oblouku 500 m 

Do dalších výpočtů jsem použil hodnotu optimální síly vyvozované aktivním prvkem a porovnal 

jsem hodnoty vodících sil s případem vozidla bez aktivního stavění podvozků. Výsledné hodnoty jsou 

zpracovány v tabulkách dále. Nachází se zde dvě rozdílné situace. První je průjezd obloukem nízkou 

rychlostí s přebytkem stavebního převýšení a druhý průjezd je rychlostí vyšší než teoretickou, a to 

rychlostí s nedostatkem stavebního převýšení. Toto jsou dva extrémy rychlostí, kterými může vozidlo 

obloukem projíždět. Není zde případ, kdy vozidlo musí v převýšeném oblouku zastavit. 

 

R = 
250m   

velikost 
Y         

   11 12 21 22 31 32 41 42 
Max. 

hodnota 

F = 0kN v= 32.99  45 714 -50 437 25 227 7 578 48 544 -38 518 19 167 1 528 50 437 

F = 30kN v= 32.99  47 576 -39 982 9 152 -763 53 392 -18 503 15 498 -7 649 53 392 

F = 0kN v= 80.22  27 645 -71 331 -402 -1 757 30 673 -58 511 -2 359 -13 757 71 331 

F = 30kN v= 80.22  30 368 -56 695 -5 107 -26 590 36 381 -35 133 24 -33 161 56 695 
Tabulka 22 - Silová situace na kolech, průjezd obloukem 250 m, minimální a maximální rychlostí 

 

R = 
500m   

velikost 
Y         

   11 12 21 22 31 32 41 42 
Max. 

hodnota 

              
F =  0kN v= 46.66  43 503 -34 557 11 675 8 196 44 345 -30 078 9 763 6 071 44 345 

F =  6kN v= 46.66  43 571 -32 869 9 817 5 807 45 215 -26 729 9 085 5 001 45 215 
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F =  0kN 
v= 
113.44  24 091 -46 803 -8 533 -14 000 24 650 -42 446 -9 670 -17 073 46 803 

F =  6kN 
v= 
113.44  23 961 -45 153 -9 528 -16 999 25 149 -38 760 -10 458 -18 012 45 153 

Tabulka 23 - Silová situace na kolech, průjezd obloukem 250 m, minimální a maximální rychlostí 

 

Z tabulek výše je patrné, že snížení sil použitím tohoto systému má v oblouku o poloměru 250 metrů 

mnohem vyšší přínos, než v případě oblouku o poloměru vyšším, tedy oblouku pětisetmetrovém. Pro 

přehlednost jsou číselné hodnoty vyneseny také do grafické interpretace níže.  Hodnoty řad 0kN, 

reprezentované modrou barvou, odpovídají vozidlu bez aktivních tlumičů vrcení viz. Obr. 45-48. 

 

Obrázek 45 - Vodící síly, R=250m, s přebytkem přev. 

 

Obrázek 46 -  Vodící síly, R=250m, s nedostatkem přev. 
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Obrázek 47 Vodící síly, R=500m, s přebytkem přev. 

 

Obrázek 48 -  Vodící síly, R=500m, s nedostatkem přev. 

 

Pro průjezd obloukem o poloměru 150 metrů je provedena simulace pouze v rychlosti 10 

kilometrů za hodinu, protože se takto malý poloměr používá pouze jako zkušební, není stavebně 

převýšen a není žádoucí, aby v něm při průjezdu vznikalo odstředivé zrychlení. V tomto poloměru 

oblouku systém vykazuje snížení sil o přibližně 30%. Na rozdíl od průjezdu oblouku o poloměru 250 

metrů, kde použitím systému klesla vodící síla o téměř 70%. Tento rozdíl je nejspíš daný tím, že úhel 

postavení rámu podvozků v oblouku 150 metrů není shodný s podélnou osou koleje. Tím pádem je 

poloha dvojkolí sice radiální, ale celý podvozek je pootočen.  

V obloucích, které se používají na tratích, systém vykazuje velmi dobré výsledky. Při projíždění 

oblouků rychlostí, při které je plně kompenzováno stavební převýšení, je snížení vodících sil 
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s rostoucím poloměrem oblouku klesající. Obdobná situace je při průjezdu oblouky rychlostí nižší, než 

je rychlost teoretická, to znamená, když je stavební převýšení nevykompenzováno.  

5.3 Porovnání aktivních systémů 

 

V této kapitole jsem porovnal dva systémy s aktivními prvky. Jsou to systémy z předchozích 

kapitol, a to radiální stavění dvojkolí s již používanými aktivními tlumiči vrtivých kmitů. Oba systémy 

byly porovnávány ve třech poloměrech oblouků a při průjezdu více rychlostmi. Jejich volba a volba 

rychlostí průjezdu je zdůvodněna v kapitole 6. Oba systémy přinášejí snížení kvazistatických sil, ovšem 

při pohledu je vidět, že aktivní stavění dvojkolí má vyšší přínos na snížení sil než systém s aktivními 

tlumiči vrcení. Konkrétně jsou přínosy jednotlivých systémů v procentech v tabulce 25. Ukazuje se, že 

přínos ve 150-ti metrovém zkušebním oblouku (obr.49) mají oba systémy relativně podobný, ovšem 

na traťových poloměrech oblouků, tedy 250 a 500 metrů, dosahuje aktivní stavění dvojkolí znatelně 

lepších výsledků viz obr.50 a 51. Z tohoto důvodu bylo potřeba vytvořit více scénářů simulací tak, aby 

výsledky byly detailněji potvrzeny. Dle výsledků kapitoly 5.5 se zdálo, že vyvíjet systém radiálního 

stavění dvojkolí nepřináší znatelně lepší výsledky. Jeho přednosti se ukázaly až při projíždění traťových 

oblouků s většími poloměry. 

  vodící síla Y      

R [m] v [km/h]  Bez stavění 
Radiální stavění 

dvojkolí Stavění podvozků 

   1. dvojkolí 3. dvojkolí 1. dvojkolí 3. dvojkolí 1. dvojkolí 3. dvojkolí 

            

150 10  69 334 49 238 46 750 21 072 51833 15212 

250 56.52  61 050 48 454 18 936 7 385 47845 24688 

500 79.93  39 303 34 935 12 700 11 520 38021 31433 
Tabulka 24 - Porovnání systémů snižujících vodící síly 

 

 

 

  Pokles sil v %   

R [m] v [km/h] Radiální stavění dvojkolí Stavění podvozků 

   1. dvojkolí 3. dvojkolí 1. dvojkolí 3. dvojkolí 

150 10 32.6 57.2 25.2 69.1 

250 56.52 69.0 84.8 21.6 49.0 

500 79.93 67.7 67.0 3.3 10.0 
Tabulka 25 - Porovnání systému - pokles sil v % 
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Obrázek 49 - Srovnání způsobu aktivního stavění dvojkolí - oblouk 150 m 

  

Obrázek 50 - Srovnání způsobu aktivního stavění dvojkolí - oblouk 250 m 
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Obrázek 51 - Srovnání způsobu aktivního stavění dvojkolí - oblouk 500 m 

 

Dále jsou porovnány systémy v obloucích 250 metrů a 500 metrů při dalších rychlostech průjezdu. 

Porovnání se nachází v tabulkách 26 až 29. 

 

v = 32.99 km/h kolo   

R = 250 m  12  32 

       

Reálné vozidlo 50 437  38 519 

radiální stavění dvojkolí 12 316  2 510 

aktivní natáčení podvozků 39 982  18 503 

     
v = 80.22 km/h kolo   

R = 250 m  12  32 

       

Reálné vozidlo 71 331  58 512 

radiální stavění dvojkolí 32 667  24 021 

aktivní natáčení podvozků 56 695  35 133 
Tabulka 26 - Porovnání vodících sil v oblouku 250 m 
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v = 32.99 km/h pokles sil v %  
R = 250 m 12  32 

      

radiální stavění dvojkolí 75.6  93.5 

aktivní natáčení podvozků 20.7  52.0 

    

v = 80.22 km/h pokles sil v %  
R = 250 m 12  32 

      

radiální stavění dvojkolí 54.2  58.9 

aktivní natáčení podvozků 20.5  40.0 
Tabulka 27 - vliv systémů na snížení vodících sil v % 

 

v = 46.66 km/h kolo   

R = 500 m  12  32 

       

Reálné vozidlo 34 558  30 079 

radiální stavění dvojkolí 5 550  9 379 

aktivní natáčení podvozků 32 869  26 729 

     
v = 113.44 km/h kolo   

R = 500 m  12  32 

       

Reálné vozidlo 46 804  42 447 

radiální stavění dvojkolí 26 276  30 686 

aktivní natáčení podvozků 45 153  38 760 
Tabulka 28 - Porovnání vodících sil v oblouku 500 m 

v = 46.66 km/h pokles sil v %  
R = 500 m 12  32 

      

radiální stavění dvojkolí 83.9  68.8 

aktivní natáčení podvozků 4.9  11.1 

    

 pokles sil v %  

 12  32 

      

radiální stavění dvojkolí 43.9  27.7 

aktivní natáčení podvozků 3.5  8.7 
Tabulka 29 - vliv systémů na snížení vodících sil v % 
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6 Vliv velikosti kol na velikost kvazistatických vodících sil 

 

Při výpočtech jsem se také zabýval vlivem velikosti kol na velikost vodících sil. Díky většímu 

průměru kol se body, které jsou v kontaktu kolo - kolejnice nachází ve větší vzdálenosti než u kol 

menších. Vzdálenost bodu kontaktu okolku a kolejového pásu je u větších kol dále od svislé roviny 

symetrie viz obr. 52. Z tohoto schématického obrázku je patrné, že bod dotyku okolku je při zvětšení 

průměru kola dále od bodu kontaktu kola a kolejnice ve svislém směru. Tyto vzdálenosti jsou v obrázku 

značeny A a B. Při vyčerpání vůle v kolejovém kanálu mohou příčné síly působit na jiném ramenu. To 

je jedna z možných příčin rozdílných účinků simulovaných systémů. V následující tabulce jsou výsledky 

a srovnání zpracovaných systémů z předchozích kapitol. Jsou rozšířeny o hodnoty vodících sil na 

nabíhajících kolech u těchto systémů s tím rozdílem, že byla na vozidle použita kola o průměru 920 mm 

místo původních 1250 mm. 

 

Obrázek 52 - Vliv průměru kol 

 

 D 920 mm  D 1250 mm 

Průjezd 150m obloukem      

Kolo 12 32  12 32 

Reálné vozidlo  67 916 46 627  69 334 49 238 

Příčná MPV 47 231 9 091  64 141 38 303 

MPV s torzní tyčí 63 888 37 960  62 178 39 402 

Radiální poloha všech dvojkolí 26 995 4 758  46 751 21 072 

Postavení do odměřené polohy 16 877 11 425  43 170 33 861 
Tabulka 30 - Číselné srovnání vodících sil jednotlivých systémů 
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Z grafů a tabulky výsledků je patrné, že při větších průměrech kol jsou hodnoty řídících sil vyšší 

ve všech případech kromě prvního nabíhajícího kola u mezipodvozkové vazby s torzní tyčí. Zde je 

ovšem rozdíl sil minimální – necelé 2 kN, což je u hodnot kolem 63kN téměř zanedbatelné.  

 

7 Analýza poruchových stavů 

Systém radiálního stavění dvojkolí může být řízen několika způsoby. Každý systém má výhody a 

samozřejmě i nevýhody pramenící z jeho složitosti. Stejně jako u každého jiného systému je žádoucí, 

aby svou funkci plnil co nejspolehlivěji a co nejefektivněji. V simulacích je počítáno s tím, že jsou na 
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každém dvojkolí k ložiskovým domkům připojena dvě podélná táhla připojená na druhém konci 

k aktuátoru tak, aby bylo možné posouvat s jejich koncem připojeným na rám podvozku. Při konstrukci 

tohoto systému by měl být kladen důraz na samosvornost (v případě poruchy mechanismu posuvu 

zůstane dvojkolí na svém místě bez možnosti samovolného pohybu). 

 

7.1 Dvoupolohové řízení 

 

Jedním ze způsobů je řízení nespojité, tím je myšleno řízení, kdy systém umí pouze dvě polohy, 

a to zarejdováno a nezarejdováno. Tento způsob řízení je jednodušší, díky tomu, že je nutné sledovat 

pouze signály z čidel nacházejících se v krajních polohách.  Systém dostane od řídícího počítače pokyn 

k zarejdování a jako zpětnou vazbu, říkající, že byl pokyn proveden, změnu stavu signálu na čidle 

koncovém, které se nachází na místě odpovídajícím zarejdovanému dvojkolí.  

 

7.2 Spojité řízení 

 

Druhou možností, která připadá v úvahu, je spojité řízení polohy aktuátoru. Ta umožňuje vyšší přínos 

na snížení vodících sil díky tomu, že je možné rejdování kol podle poloměru projížděného oblouku. To 

znamená, že v oblouku o malém poloměru je hodnota posunutí táhla větší než u průjezdu obloukem 

s větším poloměrem. 

 

7.3 Možné poruchy systému aktivního stavění dvojkolí 

 

Jak již bylo řečeno, systém se stává z řídícího počítače, aktuátoru, čidel a kabeláže spojující 

všechny tyto prvky. Čidla nacházející se v systému jsou dvou typů. Jedním typem čidel jsou vstupní, 

která dávají řídícímu počítači informace o tom, že se vozidlo nachází v oblouku a je třeba zarejdovat 

dvojkolí. Při selhání čidla snímajícího natočení podvozku pod skříní vozidla může dojít k tomu, že 

vozidlo přestane rejdovat a bude v poloze jako na přímé trati. Tato situace není z pohledu bezpečnosti 

zásadní, jelikož toto zařízení je na lokomotivu zastavěno až dodatečně. Horším případem je porucha 

vstupního čidla v poloze zarejdováno. Proto je nutné, aby bylo možné manuálně tento systém 
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deaktivovat. Dodatkovým čidlem, které systém může využívat, jsou akcelerometry, dávající systému 

další informaci, zda se vozidlo nachází v oblouku nebo na přímé trati.  

Jednou z dalších poruch, které mohou nastat v systému rejdování, je porucha koncových čidel. 

Z těchto signálů systém odečítá stav či polohu dvojkolí vzhledem k rámu. Při poruše kabelového vedení 

nebo poruše čidla systém nedostává zpětnou vazbu o poloze a není schopen fungovat. Je opět nutné 

tento systém stavění deaktivovat a nouzově jet bez něj. Nebezpečí z neznalosti stavu nebo polohy totiž 

vzniká v důsledku zarejdování dvojkolí v přímé trati. To má za následek snížení bezpečnosti proti 

vykolejení. Možností, jak tuto hrozbu eliminovat, je použití dvou čidel na každou polohu. Při selhání 

jednoho čidla z páru je systém nadále schopen pracovat, ovšem palubní počítač ohlásí chybu, která je 

následně při nejbližší možnosti opravena.  

Další prostor pro selhání je také v samotném aktuátoru. V tomto případě musí být systém 

deaktivován. Otázkou, kterou jsem se již nezabýval, je, zda je potřeba vyřadit z funkce pouze aktuátory 

na postiženém dvojkolí, deaktivovat celý systém radiálního stavění, anebo vyřadit z funkce radiální 

stavění pouze na jednom podvozku. Pro odpověď na tuto otázku je potřeba provést další simulace 

s poruchovými stavy.  

Druh závady Závažnost Závada Řešení a preventivní 

opatření 

Porucha vstupních čidel Vysoká Úplná ztráta signálu -Vypnutí systému 

rejdování 

  Dlouhodobě nesouhlasné signály 

čidel 

-Vypnutí systému 

rejdování 

  Nesouhlasné signály 

z akcelerometru a čidla natočení 

podvozku 

-Omezení rychlosti do 

opravení systému 

Porucha čidel polohy 

dvojkolí 

Vysoká Ztráta signálu čidla -Nutné zastavení vozidla 

a kontrola 

-Omezení rychlosti 

vozidla do zjištění 

závady 

  V přímé trati signál zarejdováno -Nutné zastavení vozidla 

a kontrola 
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- opatření vozidla 

dalšími čidly pro 

neutrální polohu 

-Omezení rychlosti 

vozidla do zjištění 

závady 

Mechanické zablokování 

podélného pohybu 

dvojkolí 

Vysoká Dvojkolí je mechanicky 

zablokováno mimo neutrální 

polohu 

-Preventivní kontroly  

systému (mazání 

pohyblivých částí)  

 

8 Závěr 

V práci jsem se zabýval nejprve zhodnocením a pochopením systémů, které snižují síly v kontaktu 

kol s kolejnicemi při jízdě obloukem. Dalším významným tématem práce byl výběr vhodné metody 

výpočtu. Provedl jsem výpočet vodících sil na vozidle Heumannovou metodou spočítanou numericky 

v softwaru Matlab. Zároveň byl pro porovnání spočítán v Simpacku model odpovídající reálnému 

vozidlu. Další model zpracovaný v Simpacku byl upraven tak, aby splňoval předpoklady výpočtu dle 

Heumanna. Výsledky byly porovnány v kapitole 3.5.  V této části jsem dospěl k závěru, že výpočtem 

pomocí Heumannovy metody není možné provést výpočet, který by dokázal počítat například 

s uvolněnými dvojkolími nebo s profilem kol jiným než válcovým. Z těchto důvodů byl vybrán výpočet 

pomocí MBS výpočetního softwaru Simpack.  

Bylo nasimulováno několik systémů. Každý systém byl nejprve naladěn tak, aby jeho účinek byl co 

nejvyšší. Od mezipodvozkových vazeb, optimalizace podélného vedení dvojkolí až k systémům 

využívajícím aktivní členy. Dle předpokladů bylo ověřeno, že systémy využívající mechanické vazby 

mezi natočením podvozků pod skříní přínos mají, ovšem řádově nižší v porovnání se systémy 

s aktivními tlumiči vrcení nebo radiálního stavění dvojkolí.  U optimalizace podélné tuhosti vedení 

dvojkolí bylo možné dosáhnout velmi nízkých vodících sil, nicméně z konstrukčního hlediska při vyvíjení 

tažných nebo brzdných sil by toto řešení nebylo aplikovatelné. Zatímco u mezipodvozkových vazeb se 

snížení vodících sil pohybovalo mezi 7 až 12 %, u systémů s aktivními prvky byl přínos od  25% do 32%. 

Proto byly pro detailnější výpočty vybrány pouze systémy s aktivními prvky. Byly provedeny 

soubory simulací za účelem pokrýt co nejvíce situací, do kterých se vozidlo během provozu bude 

dostávat. Ze souborů simulací jsem výstupní hodnoty porovnal a systém radiálního stavění se ukazuje 

jako perspektivní. Výpočty jsou i tak potřeba podrobit dalším simulacím, jelikož bylo počítáno například 
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jen s jedním koeficientem adheze a vozidlo bylo do určité míry zjednodušené. Tématem dalšího 

výzkumu tohoto systému by mohlo být například do jak velkých poloměrů oblouků systém nechat 

pracovat. Zda se při vyšších rychlostech, které rostou přímo úměrně s rostoucím poloměrem oblouků, 

nebude vozidlu snižovat kritická rychlost.  
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