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Upozornění
Vzhledem k výlučnému duševnímu vlastnictví dílčích výsledků práce podléhají některé

části kapitol či samotné kapitoly utajení. Pro případ kontroly je plné znění této práce uloženo
na studijním oddělení Fakulty strojní VŠB - TUO a na Katedře aplikované mechaniky. Plné
vypracování autoreferátu disertační práce je určeno pouze oponentům a členům komise pro
obhajobu, kteří jsou vázáni mlčenlivostí dle směrnice rektora TUO_SME_06_002 „Ochrana
duševního vlastnictví".
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Abstrakt
Disertační práce se zabývá počítačovým modelováním náročných dynamických

testů vlakových sedadel. V první části textu je provedena identifikace materiálových a sta-
vových parametrů, které výrazně ovlivňují certifikační proces sedadel. Na základě zjištěných
parametrů jsou realizovány příslušné materiálové testy, testy smykového tření a zejména
návrh metodiky testování únosnosti svarových spojů. Dále je vytvořen detailní počítačový
model dynamických testů, který je odladěn a ověřen pomocí výsledků získaných sérií labo-
ratorních testů. Pozornost je věnována efektivnímu řešení úlohy a její škálovatelnosti na su-
perpočítačích. V rámci práce jsou provedeny parametrické studie vlivu rozteče mezi řadami
sedadel a analýza vlivu zrychlení na kritéria poranění cestujících charakterizující jejich bez-
pečnost. V závěru je navrženo zcela původní kombinované kritérium poranění, pomocí kte-
rého lze posuzovat míru bezpečnosti mezi různými typy sedadel. Tato komplexní práce řeší
problémy technické praxe, a to certifikace jednoho dálkového a dvou regionálních sedadel
včetně implementace sklopného stolku. V rámci řešení problematiky práce jsou rovněž vy-
tvořeny původní procedury objektivně vyhodnocující kritéria poranění získaná počítačovým
modelováním dynamických testů.

Abstract
The subject of the dissertation thesis is computer modelling of demanding dynamic
tests of railway seats. The identification of material and state factors that significantly
affect the seat certification process is presented in the first chapter of the work. On the basis
of the identified factors, the relevant material tests, shear friction tests, and especially spo-
tweld tests are performed. Furthermore, the detailed computer model of dynamic tests is
developed, debugged, and verified using the results of a series of laboratory tests. Atten-
tion is also paid to the efficient solution of the task and its scalability on supercomputers.
In this work, the seat pitch and the acceleration influence on passengers safety are studied
and analyzed using the parametric studies. Finally, the original combined injury criterion is
defined to measure the level of safety among many various seat types. This complex work
solves problems of the technical practice, namely the certification of two regional and one
long-distance seat, including the implementation of a foldable table. The validated procedu-
res are developed to objectively evaluate the injury criteria obtained by computer modelling
of dynamic tests.
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Henry Ford jednou řekl: „...pokud bych se zeptal svých zákazníků, co opravdu chtějí ...od-
pověděli by: ...rychlejší koně...". V dnešní době plné rychlých dopravních prostředků jsou
však priority jiné. Kdybychom se dnes zeptali lidí, co skutečné potřebují, pravděpodobně by
odpověděli: "...bezpečnější cestu...".
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Úvod

Idea zkracování vzdáleností mezi cílovými stanicemi (resp. snižování doby strávené v do-
pravních prostředcích) byla vždy hlavním hnacím motorem inovací v průmyslu zabývajícím
se transportními technologiemi. Jedním z přidružených vedlejších efektů se stal pozvolný
pokles bezpečí cestujících. Navyšování cestovních rychlostí s sebou přinášelo vyšší rizika po-
ranění a zvyšovalo nároky na bezpečnost. Míru nasazení bezpečnostních konstrukčních prvků
pro ochranu cestujících lze posoudit podle normy APTA [1], která prezentuje statistické údaje
o kritických zpomaleních pro případ kolize dopravních prostředků.
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Obr. 1: Typické případy průběhu zpomalení dopravních prostředků při kolizích

Ze srovnání provedeného na Obr. 1 vyplývá, že automobily vykazují nejvyšší míru zpo-
malení z důvodu jejich nízké setrvačnosti, což také potvrzuje extrémní důraz automobilového
průmyslu na eliminaci všech bezpečnostních rizik (dle typu nehody dosahuje zpomalení až
a = 25 g). Proto jsou v automobilech navrhovány různé aktivní a pasivní bezpečnostní prvky.
Aktivní bezpečnostní prvky jsou systémy, které pomáhají předcházet a zabraňovat doprav-
ním nehodám (např. elektronický protiblokovací ABS, protiprokluzový ASR a stabilizační
systém ESP). Prvky pasivní bezpečnosti jsou však použity až v okamžiku dopravní ne-
hody. Jejich cílem je minimalizovat následky střetu. U automobilů jsou těmito prvky např.
deformační zóny, opěrka hlavy, bezpečnostní pás a airbag.

Z pohledu kolejových vozidel jsou zpomalení během nehod výrazně nižší (dle typu nehody
může dosahovat až a = 8 g), proto celou řadu let nebyl kladen důraz na nasazení pasivních
bezpečnostních prvků. Nicméně, pokud opravdu dojde k nehodě, pravděpodobnost poranění
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cestujících je vysoká. Na Obr. 2 je vizualizován typický případ nárazu testovací figuríny
(představující skutečnou osobu) do sedadla umístěného před ní.

Obr. 2: Vizualizace problémové situace uvnitř interiéru vlakové skříně

Ke zvýšení bezpečnosti na železnici přispěla ČSN EN 15227 [2], která předepisuje poža-
davky na konstrukci přímých částí soupravy - exteriéry vlakových skříní - které jsou v oka-
mžiku nárazu bezprostředně v kontaktu. Současnou problematikou je návrh globální ev-
ropské normy definující požadavky na interiér vlakových skříní, který by snížil rizika poranění
cestujících a požadoval zahrnutí pasivních bezpečnostních prvků implemetovaných přímo
do konstrukce sedadel. V Evropské unii nejsou v současné době v platnosti žádné železniční
interiérové dynamické standardy obdobné těm v automobilovému průmyslu, s výjimkou Velké
Británie, kde jsou přísné požadavky definovány normou GM/RT2100 [3]. Nicméně, cílem
evropského projektu SafeInteriors bylo připravit podklady pro standard platný v evropském
měřítku, kde by se promítly hlavní testovací procedury publikované v normě GM/RT2100.1

To v důsledku znamená, že vývoj každého nového železničního sedadla bude muset splňovat
náročné bezpečnostní požadavky.

Z pohledu komfortu cestujících nejsou uvnitř interiéru instalovány bezpečnostní pásy,
proto každý konstrukční návrh rámu sedadla musí být dostatečně poddajný, aby
zmařil kinetickou energii vzniklou nárazem. Dalším klíčovým faktorem je integrita sedadla -
odolnost rámu proti poškození. Z tohoto důvodu bude velký důraz kladen na tuhost nos-
ného rámu sedadel. Pro navržení ideálního konstrukčního řešení bude zapotřebí vytvořit
strategii a použít takové metody řešení, které by umožnily rychle, levně a snadno pre-
dikovat výsledky dynamických laboratorních testů a dopředu posoudily vliv dynamických
účinků na cestující.

1SafeInteriors: Train Interior Passive Safety for Europe; Project ID: 31260; 2006-2010.
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Kapitola 1

Formulace cílů

Vzhledem k výlučnému duševnímu vlastnictví dílčích výsledků práce podléhá část této ka-
pitoly utajení. Pro případ kontroly je plné znění práce uloženo na studijním oddělení Fakulty
strojní VŠB - TUO a na Katedře aplikované mechaniky.

1.1 Cíle disertační práce

Na základě výše popsaných dvou problémových situací je hlavním cílem disertační práce
řešení soudobé problematiky - zvyšování pasivní bezpečnosti v železniční dopravě -
konkrétně popsat proces dynamického testování sedadel, vytvořit strategii a implementovat
takové metody řešení, aby bylo možné predikovat laboratorní testy sedadel metodou počí-
tačového modelování. Pro splnění hlavního cíle byly v tezích disertační práce uvedeny dílčí
cíle práce, které vyplynuly ze zkušeností školitele, aktuálních potřeb průmyslové praxe a
současně z rešeršní studie dynamického testování sedadel.

Definice dílčích cílů:

1. Studium kritérií poranění a jejich vyhodnocení.

2. Identifikace materiálových a stavových parametrů dynamických testů.

3. Vytvoření počítačového modelu dynamických testů a jeho verifikace.

4. Parametrická studie klíčových parametrů dynamických testů.
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Kapitola 2

Popis dynamických testů

Certifikace sedadel podle dynamických požadavků normy GM/RT2100 požaduje splnění
dvou variant laboratorních testů prováděných v obou projekcích pohybů. Při všech tes-
tech jsou sedadla připevněna k testovací lavici, které je umožněn pohyb v přímém směru dle
kinematického předpisu popsaného v Kap. 4. Sedadla jsou v závislosti na variantě testu osa-
zena testovacími figurínami (ATD, Dummy), které představují skutečné chování cestujících.
Figuríny se odlišují svou hmotností a velikostí. Podrobný popis konstrukce figurín je uveden
v dokumentaci výrobce, Lit. [6]. Z logického pohledu je nejprve nutné splnit první variantu
dynamických testů, kterou je ověřena pevnostní odolnost sedadla - testování integrity.

2.1 Testování integrity sedadel

Cílem testování integrity je podrobit sestavu sedadel osazenou dvěma těžkými figurínami
typu Hybrid III 95th Large Male Dummy (H3D95) o hmotnosti mf = 100 kg dynamickým
účinkům a posoudit tak strukturální pevnost sedadel. Ze zkušeností autora práce je nejkri-

Obr. 2.1: Testování integrity sedadel - porovnání obou projekcí pohybu

vlevo - zpětná projekce pohybu; vpravo - dopředná projekce pohybu

tičtější varianta - zpětná projekce pohybu, protože obě figuríny působí do sedadel svými
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výslednicemi setrvačných sil ve výše umístěném působišti. Vizualizace obou projekcí pohybu
je provedena na Obr. 2.1. U tohoto druhu testování je vyhodnocována míra poškození nos-
ného rámu vlivem nárazu figurín - nepřípustný je vznik trhliny, lokální ztráty stability tvaru,
případně nedostatečná odolnost svarových spojů.

Dalším důležitým předpokladem testování je zachování prostoru pro přežití (tzv. resi-
dual nebo survival space), který imaginárně vznikne v prostoru, který je zaplněn osazením
figurín. Tato podmínka umožňuje samovolné opuštění prostoru cestujícími, aniž by byli uvěz-
něni mezi řadami sedadel. Prostor pro přežití slouží také pro stanovení minimální rozteče
mezi řadami sedadel. Pokud je sedadlo dostatečně odolné a splňuje požadavky na integritu,
následuje ověření jeho bezpečnosti z hlediska prevence poranění.

2.2 Testovaní prevence poranění

Cílem testování prevence poranění je vyhodnocení důsledků dynamických testů nárazu
na lidský organismus. Testování se provádí s jednou figurínou typu Hybrid III 50th Male
Dummy (H3D50) o hmotnosti mf = 80 kg. Vyhodnocují se zde kritéria poranění, která jsou
blíže popsána v Kap. 3. Cílem testu je splnit všechny předepsané limity. V technické praxi
se test provádí pouze v dopředné projekci pohybu (Obr. 2.2), protože tato varianta testu je
nepříznivější. Obecně platí pravidlo, že pokud si cestující vyberou místo proti směru
jízdy vlakové soupravy (zpětná projekce pohybu), jsou vystaveni mnohem menším rizikům
poranění.

Obr. 2.2: Testování prevence poranění - dopředná projekce pohybu

Při implementaci sklopného stolku, je nutné provést dvojnásobný počet testů. První
provedení odpovídá plně složenému sklopnému stolku, kde podle zkušeností autora práce
dominují poranění hlavy. Výsledky kritérií poranění jsou shodné, jakoby stolek nebyl do
testování zahrnut. Druhé provedení testu odpovídá plně rozloženému sklopnému stolku, pro
který je charakteristické poranění břicha o jeho hranu.
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Kapitola 3

Studium kritérií poranění

Vážnost poranění lidského těla je obecně popsána AIS kódem definujícím šestibodovou
stupnici. Nejnižší stupeň 1 představuje drobná zranění (např. zlomeninu nosu), která nepřed-
stavují žádné nebezpečí. Nevyléčitelná zranění přisuzující 100 % pravděpodobnost úmrtí jsou
označena stupněm 6 (např. masivní destrukce lebky a mozku způsobené rozdrcením). Po-
souzení závažnosti poranění za konkrétní situace se však provádí pomocí kritérií poranění,
která vycházejí z rozsáhlých experimentálních studií lidských těl a lze jim přiřadit odpo-
vídající AIS kód. Kritéria poranění jsou definována pomocí měřitelných fyzikálních veličin
(nejčastěji prostřednictvím kinematických nebo silových účinků) a odpovídají mechanizmům
poranění, které vzniknou za konkrétní situace.

Objektivní vyhodnocení kritérií poranění představuje nejprve fázi zpracování signálů mě-
řených veličin a následné numerické vyhodnocení. Pro automatizaci procesu je autorem práce
vytvořena původní komplexní výpočetní aplikace, jejíž hlavní procedura je uvedena v příloze
disertační práce. Výpočetní aplikace obsahuje načítač pro řešič LS-DYNA případně pro vý-
stupy z laboratoří MIRA Ltd.1 V závislosti na zkušenostech autora práce jsou v autoreferátu
uvedeny pouze dvě nejdůležitější kritéria poranění z hlediska struktury čelního nárazu - hlavy
a dolních končetin.

3.1 Poranění hlavy

Nejčastější příčinou úmrtí v důsledku dopravních nehod způsobuje poranění hlavy, Lit. [7].
Hlava (lat. cranium, angl. head) je považována za vícevrstvou strukturu, jejíž přímý kontakt
se sedadlem způsobuje frakturu lebky případně relativní pohyb části mozku a jeho následné
poškození. Mechanismy poranění tak především plynou z absence bezpečnostního pásu.

Kritérium poranění hlavy Head Injury Criterion (HIC)
Kritérium vychází z výsledků práce uvedené v Lit. [8], kde byl definován tzv. Index závažnosti
poranění (SI, angl. Severity Index). Na základě zkušeností s tímto indexem bylo později
navrženo kritérium poranění hlavy, které toleruje vysoké hodnoty zrychlení ah trvající však

1VŠB - Technická univerzita Ostrava. Výpočetní aplikace pro posouzení kritérií poranění z laboratorního
crash testu železničního dvousedadla dle normy GM/RT2100, Iss. 5. Původce softwaru: Ferfecki, P. - Maršálek,
P. - Horyl, P. - Karásek, T. Česká republika, software č. zápisu 010/05-08-2016, Ostrava 05. 08. 2016.

7



velmi krátký okamžik - proto věrněji určuje míru poškození v důsledku nárazu, Lit. [9].
Z globálního hlediska (na základě charakteru zrychlení) vyhodnocuje účinky poškození hlavy
dle rovnice

HIC∆ti =

⎧⎪⎨⎪⎩
⎡⎣ 1

t2 − t1

t2∫
t1

ah(t) dt

⎤⎦2.5

(t2 − t1)

⎫⎪⎬⎪⎭
max

, (3.1)

kde t1 a t2 představuje počáteční a koncový časový okamžik intervalu celkového zrychlení
hlavy získané ze směru x, y a z

ah(t) =
√
ahx(t)

2 + ahy(t)
2 + ahz(t)

2. (3.2)

Maximální časový interval pro vyhodnocení ∆ti = {t2 − t1}max = 15 ms závisí na normou
definované hodnotě. Pro vyhodnocení kritéria HIC15 slouží Pro. 3.1 vytvořená v programo-
vacím jazyce MATLAB.

1 IAR=cumtrapz ( time ,AR) ;
2 HIC15=−i n f ;
3 f o r i 0 =1: l ength (AR)−1;
4 f o r i 1=i 0 +1: l ength (AR) ;
5 i f ( time ( i 1 )−time ( i 0 )) <0.015 ;
6 h=(time ( i 1 )−time ( i 0 ) ) ∗ ( ( IAR( i 1 )−IAR( i 0 ) ) / ( time ( i 1 )−time ( i 0 ) ) ) ^ 2 . 5 ;
7 i f h>HIC15 ;
8 HIC15=h ;
9 t1=time ( i 0 ) ;

10 t2=time ( i 1 ) ;
11 end
12 end
13 end
14 end
15 time=time ∗1000 ;

Pro. 3.1: Vyhodnocení kritéria poranění hlavy HIC15

3.2 Poranění dolních končetin

Poranění dolních končetin (lat. membri inferioris, angl. lower limbs, leg) jsou spolu s po-
raněním hlavy identifikována jako klíčová pro železniční nehody. S ohledem na mechanismy
poranění vzniká nejvíce poranění dolních končetin frakturou stehenní kosti (lat. femur) vli-
vem osových sil, Lit. [10].

Maximální tlaková síla ve stehenní kosti Peak Femur Compressive Force (Ffz)
Při posuzování únosnosti stehenní kosti je na konci testu identifikována maximální osová síla
Ffz , jejíž hodnota je posouzena v závislosti na velikosti holenního indexu TI podle rovnice

Ffz(TI) =

{
4, 30 kN TI < 1, 30
5, 70 kN TI < 1, 00

}
max

. (3.3)

Hranice bezpečné oblasti je definována lineárním přechodem mezi limitními hodnotami oso-
vých sil Ffz .
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Kapitola 4

Identifikace parametrů

Cílem identifikace je stanovit směrodatné parametry dynamických testů vlakových se-
dadel, jejíchž hodnoty resp. charakter výrazně ovlivňuje pravděpodobnost poranění
cestujících. Zjištěné parametry budou použity pro modifikaci konstrukce sedadla, která
značně přispěje k navýšení pasivní bezpečnosti podobně jako implementace airbagu v auto-
mobilovém průmyslu.

Vzhledem k výlučnému duševnímu vlastnictví dílčích výsledků práce podléhá část této ka-
pitoly utajení. Pro případ kontroly je plné znění práce uloženo na studijním oddělení Fakulty
strojní VŠB - TUO a na Katedře aplikované mechaniky.
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Kapitola 5

Počítačový model

Návrh počítačového modelu je výsledkem několikaleté intenzivní práce spojené s testo-
váním a programováním vstupních dat do řešiče LS-DYNA. Pro porozumění numerického
popisu dynamických účinků vzniklých běh nárazu bylo mnohokrát využito přímé konzultace
s vývojáři řešiče společnosti LSTC. Během postgraduálního studia byly postupně upraveny
různé parametry počítačového modelu s cílem získání co nejlepší predikce výsledků laborator-
ních testů. Iterativní proces nastavování modelu dynamického chování sedadel nebylo možné
výrazně urychlit ani za použití superpočítače. Bylo zapotřebí získat celou řadu zkušeností,
aby analyzované jevy byly správně popsány.

Kompletní počítačový model se skládá z jednotlivých řad sedadel a typů figurín. V diser-
tační práci jsou prezentovány výsledky získané pomocí dvou hlavních modifikací počíta-
čového modelu, které jsou nejdůležitější z hlediska návrhu nového sedadla. První, výpočtově
jednodušší varianta modelu, je test integrity při zpětném rázu. Modifikace se skládá z jedné
řady sedadel a dvou zjednodušených figurín typu H95D50. Tento model bude popsán pouze
zjednodušeně, protože obsahuje podobné nastavení jako výrazně složitější varianta modelu
testu prevence poranění při dopředném rázu. Tato modifikace se pak skládá ze dvou řad seda-
del a jednoho velmi podrobného modelu figuríny H3D50, vhodného pro vyhodnocení kritérií
poranění. Kompletní počítačový model tvoří několik dílčích textových souborů obsahujících
informace o všech tělesech v soustavě, které jsou řízeny hlavním programem. Na základě
potlačení některých načítacích příkazů je možné libovolně přepínat mezi variantami počí-
tačového modelu. Vlastní přínos autora práce je v návrhu, tvorbě a popisu počítačového
modelu sedadla, včetně implementace a modifikace získaných modelů figurín.

Vzhledem k výlučnému duševnímu vlastnictví dílčích výsledků práce podléhá část této ka-
pitoly utajení. Pro případ kontroly je plné znění práce uloženo na studijním oddělení Fakulty
strojní VŠB - TUO a na Katedře aplikované mechaniky.

13



14



Kapitola 6

Analýza výsledků

Tato kapitola shrnuje originální výsledky získané detailním počítačovým modelem, které
jsou verifikovány ekvivalentními laboratorními experimenty. Autor disertační práce byl
u všech popsaných testů přítomen a dohlížel na dodržení všech uvažovaných počátečních
a okrajových podmínek. Analýza výsledků je členěna do dvou částí. První část je věnována
testování integrity a odolnosti sedadel. Druhá část kapitoly popisuje testování prevence
poranění, kde jsou využity identifikované parametry uvedené v Kap. 4. V autoroferátu je
analyzována pouze plně sklopená poloha stolku. Plně rozložená poloha stolku je uvedena
v disertační práci.

Vzhledem k výlučnému duševnímu vlastnictví dílčích výsledků práce podléhá část této ka-
pitoly utajení. Pro případ kontroly je plné znění práce uloženo na studijním oddělení Fakulty
strojní VŠB - TUO a na Katedře aplikované mechaniky.
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Kapitola 7

Parametrické studie

Cílem parametrických studií je posoudit vliv klíčových parametrů dynamických testů
identifikovaných v Kap. 4 na kritéria poranění. Prvním variabilním parametrem je zrych-
lení testované soustavy definované normou GM/RT2100. Druhým variabilním parametrem
je rozteč mezi řadami sedadel. Všechny studie jsou provedeny na ověřeném počítačovém
modelu testu prevence poranění, jehož verifikace je demonstrována v Kap. 6. Předběžné
výsledky studie byly autorem práce publikovány a prezentovány na mezinárodní konferenci
ICNAAM 2016.1

Vzhledem k výlučnému duševnímu vlastnictví dílčích výsledků práce podléhá část této ka-
pitoly utajení. Pro případ kontroly je plné znění práce uloženo na studijním oddělení Fakulty
strojní VŠB - TUO a na Katedře aplikované mechaniky.

1Maršálek, P. - Horyl, P. - Karásek, T. - Ferfecki, P. Influence of Seat Pitch on Passenger Injury Criteria
in Regional Railway Traffic. In AIP Conference Proceedings - International Conference of Numerical Ana-
lysis and Applied Mathematics 2016, Rodos 19. 09. 2016 - 25. 09. 2016, Rodos: Rodos Palace Hotel, 2016,
ISBN 978-073541538-6.
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Kapitola 8

Shrnutí získaných výsledků

Shrnutí výsledků disertační práce je prezentováno ze dvou pohledů. První pohled popisuje
hlavní výsledky disertační práce, které jsou v přímé souvislosti s dílčími cíli formulova-
nými v Kap. 1. Hlavní výsledky představují vědecký přínos pro obor Aplikovaná mechanika.
Druhý pohled prezentuje významné výstupy práce, které byly získány během řešení dílčích
cílů a nacházejí uplatnění v průmyslové praxi. V závěru kapitoly jsou prezentovány kon-
krétní produkty, jejíchž inovativní vlastnosti potvrzené náročnou certifikací byly vytvořeny
za pomocí výsledků popsaných v disertační práci.

8.1 Hlavní výsledky disertační práce

Disertační práce shrnuje modelování a identifikaci materiálových a stavových parametrů
rychlých rázových dějů aplikovaných na dynamické testování vlakových sedadel. Dynamické
testování je proces, který určuje odolnost sedadel proti nárazu a jejich bezpečnost z hlediska
poranění cestujících. V případě dostatečně odolné konstrukce je nutné posoudit účinky seda-
dla na lidský organismus. Studiem úvodních laboratorních testů regionálního sedadla Regio
podle britské normy GM/RT2100 předcházející řešení práce (viz Kap. 1) bylo zjištěno, že
nejobtížnější je splnění limitů pro kritérium poranění hlavy HIC15 a maximální síly
ve stehenní kosti Ffz. To je způsobeno především strukturou nárazu osoby do sedadla při
dopředné projekci pohybu, při kterém dochází nejprve ke kontaktu kolen a následně hlavy.
První dílčí cíl disertační práce se proto zabývá identifikací parametrů, které výrazně ovlivňují
kritéria poranění - především dvě výše zmíněná kritéria.

Identifikace parametrů Identifikované parametry jsou v práci rozděleny na dva druhy.
První klíčové parametry popsané v Kap. 4 mají přímý vliv na kritéria poranění a jejich rozsah
je podle definice normy GM/RT 2100 variabilní. Analytickým popisem testované soustavy
pomocí rázu hmotných bodů jsou jako klíčové parametry označeny zrychlení soustavy as
a rozteč mezi sedadly sp. Studiem dalších významných parametrů dynamických testů (ja-
kou jsou např. setrvačné účinky nebo tuhost konstrukce) popsaných v Kap. 4 jsou navrženy
dvě bezpečné koncepce rámu, které snižují pravděpodobnost poranění cestujících. Kon-
strukční řešení těchto koncepcí je úspěšně nasazeno v průmyslové praxi, konkrétně u sedadel
Regio, Genio a Visio, a následně ověřeno laboratorním testováním.

23



Ověřený počítačový model Pro potvrzení identifikovaných parametrů je na základě
získaných geometrických podkladů sedadla Regio vytvořen velmi podrobný počítačový mo-
del. Řešení modelu je provedeno pomocí explicitní integrace pohybových rovnic řešičem LS-
DYNA. Model byl během výzkumných prací postupně rozšiřován v závislosti na poznatcích
získaných laboratorním testováním. Pro detailní popis testované soustavy jsou provedeny pří-
slušné materiálové testy včetně testování vzájemného tření mezi kontaktními tělesy. Do mo-
delu byly postupně zahrnuty šroubové spoje včetně vlivu jejich předpětí. Z důvodu význam-
ného vlivu svarových spojů na výsledky testu integrity je implementován popis porušení
každého bodového svaru. Finální počítačový model popsaný v disertační práci je odladěn
mnoha dynamickými testy čítající oba testy integrity a test prevence poranění v dopředné
projekci. Porovnání výsledků finálních laboratorních testů s predikcí získanou počítačovým
modelem v Kap. 6 prokazuje dostatečnou přesnost zvolené metody řešení, kterou je možné
rychle posoudit konstrukční návrh sedadla. Výsledky získané prezentovaným počítačovým
modelem lze považovat za ekvivalentní laboratornímu testování.

Parametrické studie Parametrické studie klíčových parametrů dynamických testů se-
dadel jsou provedeny pomocí ověřeného počítačového modelu. Prvním zkoumaným vlivem
popsaným v Kap. 7 je zrychlení testované soustavy as variabilně popsané podle GM/RT2100.
Tato norma definuje testovací průběh zrychlení širokými hranicemi as = 5, 00−7, 50 g. Para-
metrickou studií je potvrzen předpoklad, že hranice nejsou vhodně stanoveny a průběh
vyvozeného zrychlení uvnitř přípustných mezí daných normou významně ovlivňuje vý-
sledek testování sedadel. Druhá parametrická studie popsaná v Kap. 7 posuzuje vliv rozteče
mezi sedadly sp na bezpečnost cestujících. Je potvrzeno, že navýšení rozteče mezi sedadly
způsobuje výrazný nárůst kritéria poranění hlavy HIC15 a pozvolný nárůst celkové síly
ve stehenních kostech Ffz.

Kombinované kritérium poranění Při snaze autora práce porovnat bezpečnost proto-
typů sedadel podle kombinovaného kritéria poranění NCAP (běžně používaného v automobi-
lovém průmyslu) bylo zjištěno, že i nevhodné konstrukce sedadel se jevily jako dostatečně
bezpečné. Na základě parametrických studií je proto navrženo zcela původní kombinované
kritérium HASH, pomocí něhož je možné vzájemně porovnávat bezpečnost vlakových se-
dadel, případně celých vlakových souprav. Kritérium popsané v Kap. 7 posuzuje hodnoty
dominantních kritérií poranění (HIC a Ffz) určené studiem nevyhovujících výsledků labora-
torních testů. Intervaly řadící sedadla podle bezpečnosti do šesti skupin jsou stanoveny na
základě zkušeností autora práce s testováním vlakových sedadel a pomocí výsledků parame-
trických studií.

8.2 Aplikace výsledků v průmyslové praxi

Výpočetní aplikace Rychlé a verifikované posouzení kritérií poranění je provedeno po-
mocí zcela původní výpočetní aplikace vytvořené v programovacím jazyce MATLAB.
Všechny obsažené procedury včetně filtrování vstupních surových dat jsou ověřeny autorem
práce a jejich správnost je názorně demonstrována v disertační práci. Aplikace umožňuje
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načítání vstupních dat z výsledků získaných počítačovým modelováním případně laborator-
ním testováním. Výstupní data jsou strukturována formou srovnávací tabulky a automaticky
srovnána s dovolenými limity.

Testování bodových svarů koutových Během dynamického testování integrity sedadla
Regio byla jeho odolnost snižována únosností jednotlivých bodových svarů. Jejich porušení
během testu zapříčinilo nepřípustné plastické deformace rámu. Pro zvýšení odolnosti rámu
sedadla je vytvořena zcela původní metodika testování svarů popsaná v disertační práci.
Zásluhou této metodiky se podařilo výrazně navýšit únosnost bodových svarů optimalizací
svařovacích parametrů. Získané výsledné hodnoty únosnosti jsou implementovány do finál-
ního počítačového modelu.

Studie škálovatelnosti úlohy Pro řešení silně nelineárního počítačového modelu je vy-
užito dvou výpočetních klastrů - Anselm a Salomon - provozovaných Národním superpočí-
tačovým centrem IT4Innovations. V disertační práci jsou provedeny série testů škálovatel-
nosti, na základě kterých je možné úlohu určující bezpečnost sedadla efektivně vyřešit.
Výsledkem studie popsané v disertační práci je využití jednoho výpočetního uzlu klastru Sa-
lomon obsahujícího 24 výpočetních jader. Jeden výpočet optimalizované úlohy je vyřešen za
tcom = 39, 4 h. Nejrychleji lze úlohu vyřešit na klastru Anselm, doba řešení je tcom = 12, 1 h
na 16 výpočetních uzlech obsahujících 256 procesorů.

8.3 Konkrétní produkty

V rámci řešení projektu Technologické agentury ČR č. TA04031236 a mnoha dalších
smluvních výzkumů jsou výše prezentované výsledky disertační práce aplikovány a ověřeny
v konkrétních komerčních aplikacích.

Regionální sedadlo Regio Prvním významným aplikovaným úspěchem, jehož výsledky
jsou v Kap. 6 podrobně popsány, je návrh modifikací regionálního sedadla Regio. Sedadlo
splňuje náročné dynamické požadavky normy GM/RT2100 včetně implementace sklopného
stolku, jehož konstrukce zvyšuje nároky na certifikační proces. Za pomoci parametrických
studií je stanoven interval dovolené rozteče sp = 670− 870 mm (Kap. 7).

Dálkové sedadlo Genio Následuje analýza a modifikace rámu dálkového sedadla Genio,
které rovněž vychází z klasické koncepce rámu popsaného v Kap. 4. Novým výzkumným
problémem bylo uložení sedadel do stěny vlakové skříně tzv. „cantilever", které je během
dynamických testů výrazně ohybově a torzně namáháno. V průběhu výzkumných prací bylo
navrženo několik konstrukčních úprav, z nichž dvě včetně sedadla Genio, získaly certifikaci
podle normy GM/RT2100. Interval bezpečné rozteče je sp = 770− 830 mm.

Regionální sedadlo Visio Posledním významným úspěchem je návrh bezpečnostních
úprav prototypu nového regionální sedadla Visio, jehož rám vznikl na základě modifikované
koncepce definované v Kap. 4. Je zde použito nové technické řešení, které umožňuje při rázu
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kolen minimální deformaci horní části sedadla, Obr. 8.1. Na základě intenzivní spolupráce
s technology a konstruktéry se podařilo provést certifikaci sedadla ihned při prvním la-
boratorním testování, aniž by bylo nutné prototyp modifikovat. Vyhodnocený interval
bezpečné rozteče je stanoven na sp = 610− 750 mm.

Obr. 8.1: Sedadlo Visio - Simulace testu prevence poranění při dopředné projekci pohybu
Laboratorní čas t1 = 70 ms, t2 = 110 ms, t3 = 120 ms, t4 = 140 ms
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Kapitola 9

Závěr

Disertační práce shrnuje modelování a identifikaci materiálových a stavových parame-
trů rychlých rázových dějů aplikovaných na dynamické testování vlakových sedadel. Jsou
zde identifikovány a podrobně popsány klíčové parametry ovlivňující bezpečnost cestujících,
které jsou v závěru práce ověřeny parametrickými studiemi. Prvním klíčovým parametrem je
definice zrychlení testovací soustavy, které je normami variabilně definováno. Je zjištěno,
že variabilita zrychlení výrazně ovlivňuje certifikační proces a často rozhoduje o pozitivním
hodnocení testu. Druhý z klíčových parametrů - rozteč mezi sedadly - výrazně ovlivňuje
pravděpodobnost poranění hlavy a dolních končetin. Tyto dvě z pohledu interiérové bezpeč-
nosti kritické části lidského těla jsou autorem práce označeny za dominantní pro posouzení
bezpečnosti konstrukce sedadel. Na základě tohoto zjištění je navrženo zcela původní kombi-
nované kritérium poranění HASH, které stanovuje míru bezpečnosti konkrétního řešení
sedadla s ohledem na poranění hlavy a dolních končetin.

V práci je dále demonstrován postup pro vytvoření počítačového modelu dynamických
testů včetně porovnání jeho výsledků s rozsáhlými laboratorními testy. Plné nahrazení labo-
ratorního testování bezpečnosti vlakových sedadel pomocí metody počítačového modelování
však není možné ani využitím nejnovějších vědeckých poznatků. Přestože výsledky prezen-
tované v Kap. 6 dokazují výbornou predikci laboratorních testů, podle několikaletých
zkušeností autora práce nelze skutečnost nahradit ani silně nelineárními počítačovými simu-
lacemi provedenými pomocí superpočítačů. Během úvodních výzkumných prací se ukázalo
nebezpečí při zjednodušení matematického popisu některých vlivů - např. detailního popisu
svarových spojů - které musely být postupem času do modelu implementovány. Zároveň
nejistoty v podobě technologického provedení a dílenského zpracování sedadla mohou způso-
bit při aplikaci dynamických účinků odlišné chování fyzického prototypu od idealizovaného
počítačového modelu.

Autor disertační práce výrazně doporučuje použít uvedený počítačový model při ná-
vrhu sedadla. Pro závěrečnou certifikaci a nasazení do ostrého provozu však stále musí
rozhodovat finální laboratorní testování. Tento postup byl plně respektován a použit při
certifikaci tří konkrétních sedadel. Zároveň bylo prokázáno, že dostatečně přesný a odladěný
počítačový model popsaný v Kap. 5 je možné použít pro parametrickou studii rozteče
mezi sedadly a stanovit tak její maximální dovolenou hranici. Při malých variacích rozteče
lze vypočtená kritérií poranění považovat za dostatečně přesná a není zapotřebí validace
dodatečným laboratorním testováním. Vyhodnocení počítačového modelu, konkrétně
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posouzení série kritérií poranění, je provedeno pomocí původní výpočetní aplikace, která je
v práci popsána a ověřena.

Výše zmíněná aplikace výsledků v průmyslové praxi dokazuje splnění všech cílů di-
sertační práce a výrazně tak přispívá ke zvýšení bezpečnosti v železniční dopravě. Výsledky
uvedené v disertační práci byly oceněny prestižní evropskou cenou HiPEAC udělující Hi-
PEAC Network of Excellence za transfer technologií mezi akademickou a průmyslovou sférou.
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Conclusion

The dissertation thesis summarizes modelling and identification of material and state factors
of dynamic impact processes applied to the dynamic testing of railway seats. In this work,
the key factors influencing the passenger’s safety are precisely described and verified by the
parametric studies. The first key parameter is the definition of the test system acceleration
that is variably defined by standards. It is found that the acceleration variability significantly
affects the certification process and often decides on the test positive evaluation. The second
key parameter - the seat pitch - significantly affects the probability of the head and leg
injuries. From the view of railway interior safety, these both critical parts of the human body
are marked as dominant for the seat structure safety assessment. Based on this results, the
complete original, combined HASH injury criterion is defined. The HASH criterion
determines the degree of particular seat solution safety with respect to the head leg injuries.

The work also demonstrates the procedures for creation of the computer model of dyna-
mics tests including the comparison of its results with extensive laboratory tests. However,
full replacement of laboratory testing of railway seat safety using computer modelling me-
thod is not possible even with the latest scientific knowledge. Although the results presented
in Chapter 6 prove excellent prediction of the laboratory test, according to the many
years of experience of the work author, the testing procedures cannot be replaced nor even
by highly non-linear computer simulations performed by supercomputers. During the initial
research work, the risk appeared during simplification of the mathematical description of im-
portant effects - for instance, spotweld connection - which should have been implemented
to the computer model over the years. At the same time, the uncertainties in the form of tech-
nological design and manufacturing of the seat can cause the different dynamics behaviour
of the physical prototype compared to the idealized computer model.

The author of dissertation thesis strongly recommends the using mentioned computer
model in the case of seat design. For the definitive decision about the seat certification and
full operation, the final laboratory testing still plays the key role. This procedure was
fully respected and used in the certification of three inovative seats. At the same time, it was
demonstrated that sufficiently precise and validated computer model described in Chapter 5
can be used for seat pitch parametric study. Based on this study, the maximum permissi-
ble boundary of the seat pitch can be determined. The evaluated results of the injury criteria
can be considered to be sufficiently accurate with small variations of the seat pitch. The ad-
ditional validation by laboratory testing is not required. The evaluation of the computer
model, namely the assessment of a series of injury criteria, is performed using the original
computing application that is described and verified in the work.

The above-mentioned application of the results in industrial practice demonstrates

29



the fulfilment of all the objectives of the dissertation thesis hence greatly contributes
to increasing the railway safety. The results presented in the work were awarded the pres-
tigious HiPEAC European Award for the transfer of technology between the academic
and industrial spheres, awarded by the HiPEAC Network of Excellence.
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