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Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou analýz bezpečnosti konstrukcí rámů a 

podvozků silničních vozidel. V práci je provedena rešerše dostupných prostředků k vyjádření 

bezpečnosti provozu elektronických a strojních soustav se zaměřením na funkční bezpečnost. 

Rozvíjející se normy a metodiky pro určování funkční bezpečnosti sice obsahují velmi podrobně 

zpracované postupy pro elektroniku a z části již i pro řadu mechanických strojních prvků. V současnosti 

však chybí ucelený postup pro hodnocení kombinovaných tedy mechatronických soustav.  

Na základě těchto zjištění byla v praktické části práce navržena metodika pro určení úrovně 

integrity bezpečnosti mechatronické podvozkové části silničního vozidla, která kombinuje jak klasické 

přístupy pro určení parametrů bezpečnosti mechanických součástí, tak i možné inovativní postupy. K 

tomuto účelu byl využit závěs předního kola motocyklu vyvinutého současně s tvorbou této disertační 

práce na půdě Vysoké školy báňské -Technické univerzity Ostrava. Výsledkem a cílem práce tedy není 

jen návrh ucelené metodiky pro stavení úrovně integrity bezpečnosti mechatronických soustav, ale 

také její aplikace na skutečně řešenou konstrukční úlohu. Díky čemuž je v rámci této práce také 

prokázán stupeň integrity bezpečnosti navrženého řešení mechatronického závěsu kola silničního 

vozidla, což může příznivě ovlivnit další výzkum a vývoj v této problematice a rozšířit tak obzor pro 

možné další vývojové práce v toto směru. 

Klíčová slova: Funkční bezpečnost, mechatronický systém, motocykl s proměnnou geometrií 

vidlice, SIL, diagnostické pokrytí mechatronických systémů, MKP, SBRA, analýza bezpečnosti rámu 
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 The dissertation deals with problems of safety analysis of frames and chassis of road 

vehicles. The work is carried out with a search of available means for expressing the safety of operation 

of electronic and machine systems with a focus on functional safety. Emerging standards and 

methodologies for determining functional safety include highly detailed procedures for electronics and 

partly for a number of mechanical machine elements. However, there is currently no comprehensive 

procedure for the evaluation of combined mechatronic systems. 

On the basis of these findings, a practical part of the thesis proposed a methodology for 

determining the integrity level of the mechatronic undercarriage of the road vehicle, combining both 

classic approaches for determining the parameters of mechanical components safety as well as 

possible innovative procedures. For this purpose, the suspension of the front wheel of the motorcycle 

developed at the same time with the creation of this dissertation at the University of Mining - Technical 

University of Ostrava. The result and aim of the thesis is, on the one hand, the proposal of a 

comprehensive methodology for building the level of integrity of mechatronic systems security, but 

also its application to a truly solved structural role. At the same time, this thesis also demonstrates the 

degree of integrity of the proposed design of the mechatronic suspension of the wheel of the road 

vehicle, which can favorably influence further research and development in this issue and extend the 

horizons for possible further development work in this direction. 

Key words: Functional safety, mechatronic system, variable-geometry fork motorcycle, SIL, 

Diagnostic coverage of mechatronic systems, FEM, SBRA, vehicle frame safety analysis, road safety, 

ISO 26262. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Obsah 

1 Seznam použitých zkratek.......................................................................................................................... 1 

2 Úvod ........................................................................................................................................................... 5 

3 Přehled současného stavu problematiky ................................................................................................... 6 

3.1 Legislativní standardy pro funkční bezpečnost ...................................................................... 6 

3.2 Specializované normy pro dopravní prostředky .................................................................... 7 

3.3 Pojem riziko a úroveň integrity bezpečnosti .......................................................................... 8 

4 Cíle disertační práce ................................................................................................................................... 9 

5 Metody analýzy spolehlivosti a bezpečnosti............................................................................................ 10 

5.1 Metody kvalitativní .............................................................................................................. 11 

5.1.1 Diagram rizika ............................................................................................................. 11 

5.1.2 Identifikace ASIL dle ISO 26262 .................................................................................. 12 

5.1.3 Identifikace a klasifikace nebezpečí ASAM ................................................................. 15 

5.1.4 Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA) .............................................................. 16 

5.2 Metody kvantitativní ............................................................................................................ 17 

5.2.1 Analýza stromů poruch (FTA) a blokové diagramy bezporuchovosti (RBD) ............... 17 

5.2.2 Určení pravděpodobnosti poruch komponent ........................................................... 20 

5.2.3 Diagnostické pokrytí a odolnost elektrické části ........................................................ 22 

5.2.4 Cílová míra poruch a diagnostického pokrytí mechanických částí ............................. 25 

6 Přístupy k řešení spolehlivosti mechanických konstrukcí ........................................................................ 26 

6.1 Teoretický model výpočtu spolehlivosti mechanických konstrukcí ..................................... 26 

6.2 Způsoby posuzování spolehlivosti mechanických konstrukcí .............................................. 27 

6.3 Výpočty založené na pravděpodobnostním přístupu SBRA ................................................. 30 

6.4 Posuzování životnosti metodami FEM ................................................................................. 33 

6.5 Únava materiálu a výpočty životnosti pro únavová zatížení ................................................ 35 

6.6 Konstrukční řešení a navrhování bezpečnosti rámů silničních vozidel ................................ 38 

7 Návrh metodiky analýzy mechatronického systému ............................................................................... 41 

7.1 Obecný mechatronický systém a jeho charakteristiky ......................................................... 41 

7.2 Popis mechatronického systému - rám motocyklu s měnitelnou geometrií ....................... 41 

7.2.1 Systém vidlice s variabilní geometrií – mechanická část ............................................ 43 

7.2.2 Systém vidlice s variabilní geometrií – elektronická část ............................................ 45 

7.3 Stanovení parametrů bezpečnosti VGP................................................................................ 46 

7.3.1 Analýza nebezpečí - záznam o nebezpečí ................................................................... 46 

7.3.2 Odhad zatěžujících sil působících na přední vidlici motocyklu ................................... 47 

7.3.3 Odhad parametrů spolehlivosti horního nosníku vidlice ............................................ 57 

7.3.4 Odhad parametrů spolehlivosti ostatních mechanických částí .................................. 73 



 
 

7.4 Stanovení parametrů bezpečnosti prvků elektronické části ................................................ 93 

7.5 Návrh pro stanovení diagnostického pokrytí mechanické části ........................................... 94 

7.6 Analýza nebezpečí ................................................................................................................ 97 

8 FTA analýza zařízení VGP2 ..................................................................................................................... 102 

8.1 Strom poruch pro H1 - Zařízení není schopno přenášet síly .............................................. 103 

8.2 Strom poruch pro H2 – Ztráta jízdní stability - nadměrné vůle v mechanismu ................. 103 

8.3 Strom poruch pro H3 – Ztráta jízdní stability - přední kolo mimo osu vozidla ................... 104 

8.4 Strom poruch pro H4 – VGP2 provede chybné nastavení - není v korektní poloze ........... 104 

8.5 Strom poruch pro H5 – Zařízení provádí nevyžádanou funkci ........................................... 105 

8.6 Bezpečnostní funkce .......................................................................................................... 106 

8.6.1 Strom poruch FTA pro BF1 – Uvedení zařízení VGP2 do bezpečného stavu............. 106 

8.6.2 Strom poruch FTA pro BF2 – Upozornění řidiče na nefunkčnost VGP2 .................... 107 

9 Prokázání a udržení úrovně bezpečnosti ............................................................................................... 108 

9.1 Důkazy bezpečnosti ............................................................................................................ 108 

9.1.1 Cílová míra poruch  a diagnostické pokrytí - provozní funkce H1 ............................. 109 

9.1.2 Cílová míra poruch  a diagnostické pokrytí - provozní funkce H2 ............................. 110 

9.1.3 Cílová míra poruch a diagnostické pokrytí - provozní funkce H3 ............................. 110 

9.1.4 Cílová míra poruch a diagnostické pokrytí - provozní funkce H4 ............................. 111 

9.1.5 Cílová míra poruch a diagnostické pokrytí - provozní funkce H5 ............................. 113 

9.1.6 Diagnostické pokrytí - Elektronická část zařízení ...................................................... 114 

9.1.7 Diagnostické pokrytí - Mechanická část zařízení ...................................................... 114 

9.1.8 Závěr k výpočtům prokazování úrovně integrity bezpečnosti .................................. 118 

9.2 Návrh plánu údržby ............................................................................................................ 119 

10 Závěry ..................................................................................................................................................... 120 

10.1 Shrnutí dosažených výsledků ............................................................................................. 120 

10.2 Přínos pro praxi .................................................................................................................. 121 

10.3 Doporučení pro další výzkum a rozvoj ............................................................................... 121 

10.4 Edukační potenciál práce ................................................................................................... 122 

11 Conclusions ............................................................................................................................................ 123 

11.1 Summary of results achieved ............................................................................................. 123 

11.2 Benefit to the engineering practice ................................................................................... 124 

11.3 Recommendations for further research and development ............................................... 124 

11.4 Educational potential of dissertation ................................................................................. 125 

12 Použitá literatura ................................................................................................................................... 126 

13 Vlastní publikace k tématu disertační práce .......................................................................................... 130 

14 Seznam příloh ........................................................................................................................................ 133 

 



1 
 

1 Seznam použitých zkratek 

 

Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

    

ABS (Antilock Brake System) - asistent zabraňující blokování kol 

AIS (Abbreviated Injury Scale) – popis závažnosti zranění 

ASAM (Automotive Safety Assesment Method) – metoda klasifikace nebezpečí 

ASIL (Automotive Safety Integrity Level) – úroveň integrity bezpečnosti silničních vozidel 

BF Bezpečnostní funkce 

BMW ESA Electronic Suspention Adjustment - elektronické nastavení tlumičů 

CBS (Combinate Brake System) - brzdný asistent 

CNC (Computer numerical control) - elektronicky řízený obráběcí stroj 

DC (Diagnostic Coverge) – diagnostické pokrytí 

DCC (Diagnostic Coverge) – celkové diagnostické pokrytí 

DCMPFL Diagnostické pokrytí s ohledem na zbytkové vícenásobné poruchy [%] 

DCRF Diagnostické pokrytí s ohledem na zbytkové poruchy [%] 

DDC Dynamic Damping Control - Dynamické nastavení odpružení motocyklu 

DOHC Dual Over Head Camshaft - rozvod motoru s dvěma vačkovými hřídeli v hlavě válců 

E/E/PE Elektrický/elektronický/elektronický programovatelný systém 

ECU Electronic Control Unit - Elektronická řídící jednotka 

EMC Electromagnetic compability - Elektromagentická kompabilita 

ESD Electrostatic discharge - Odolnost proti tvorbě elektrostatického výboje 

EUC (Equipment Under Control) - řízené zařízení, stroj nebo činnost 

FAVG Průměrná pravděpodobnost poruchy 

FEM (Finite Element Method) - výpočetní metoda konečných prvků 

FMEA (Failure Mode and Efect Analysis) - analýza způsobů a důsledků poruch 

FORM First Order Reliability Method - pravděpodobnostní metoda prvního řádu 

FPMH Failures Per Million Hours - Počet poruch za milion hodin provozu 

FTA Fault Tree Analysis - grafická prezentace vazeb - strom poruch 

GPS Global Positioning System - nástroj k určení zeměpisné polohy 

H Hazard - nebezpečí, TOP jev 

HMAS (Honda Multi Action System) – prvek pro nastavení přední vidlice motocyklu 

IEC Mezinárodní elektrotechnickou komisi 

LCD Liquid Crystal Display - displej z tekutých krystalů 
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LED Light Emitting Diode - Polovodičový generátor světla 

LFM Latent Fault Metric – odolnost objektu vůči násobným poruchám 

MCBF Střední počet cyklů mezi poruchami 

MHP Metoda hraničních prvků - výpočetní metoda 

MKP Metoda konečných prvků - výpočetní metoda (angl. FEM) 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MTBF (Mean Time Between Failures) - střední doba mezi poruchami 

MTTF (Mean Time to Failure) – střední doba do poruchy 

MTTFd (Mean Time to Failure Dangerous) - střední doba do nebezpečné poruchy 

OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 

PFH, PFHS (Probability of Failure per Hour) Cílová míra poruch [h-1] 

PL Performance level - Vlastnosti integrity bezpečnosti 

PLC Programmable Logic Controller - programovatelný logický automat 

PPDV Pravděpodobnostní přímý determinovaný výpočet 

RBD (Reliability Block Diagram) – blokové diagramy spolehlivosti 

RPN (Risk Priority Number) - rizikové číslo 

SBRA (Simulation-Based Reliability Assessment) – výpočetní metoda spolehlivosti 

SIL Safety Integrity Level - úroveň integrity bezpečnosti 

SIS (Safety Instrumented System) – systém bezpečnosti dozorovaného objektu (procesu) 

SMA Simple Moving Average - nástroj klouzavý průměr 

SORM Second Order Reliability Method - pravděpodobnostní metoda druhého řádu 

SPM,SPFM Single Point Fault Metric – odolnost objektu vůči jednoduchým (jednotlivým) poruchám 

SRP/CS (Safety-Related Part of Control System) - část řídicího systému související s bezpečností 

TWIP Twinning Induced Plasticity - ocel pro automobilový průmysl 

USD (Upside-Down) Teleskopická vidlice (nosná trubka většího průměru) 

VGP Variabilní geometrie podvozku, zařízení změny úhlu přední vidlice motocyklu 

VGP2 Variabilní geometrie podvozku II. gen., zařízení změny úhlu přední vidlice motocyklu 
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Seznam symbolů a značení ve vzorcích 

Zkratka Význam Jednotka 

      

AND Logický operátor – součin - 

AS (t) Asymptotická pohotovost systému - 

b Brzdné zrychlení m·s-2 

C Následek nebezpečné události, ovladatelnost - 

c Součinitel snížení napětí - 

C Základní dynamická únosnost N 

Cpn Počet cyklů vykonaných za dobu života cyklů 

D Odhalitelnost poruchy - 

Di Poškození, únavové poškození - 

dop Počet operačních dní den 

E Doba vystavení se nebezpečné situaci s 

E Účinek zatížení - 

E Youngův modul pružnosti Pa 

f Četnost výskytu nebezpečné události - 

f Součinitel odporu valení - 

Fb Brzdná síla v bodě styku kola s vozovkou N 

Fbc Celková síla v ose y v bodě styku kola s vozovkou N 

Fodstř. Odstředivá síla N 

Fs Setrvačná síla N 

Fz Zatěžující síla v bodě styku kola s vozovkou N 

G Funkce poruchy - dosažení mezního stavu - 

G Tíhová síla N 

g Gravitační zrychlení m·s-2 

hop Počet operačních hodin za den h 

hT Výška těžiště m 

k Součinitel bezpečnosti - 

k Parametr kontaktního tlaku pro materiál N/mm2 

Kd Deformační konstanta tenzometru - 

ke Součinitel bezpečnosti v tahu - 

L10 Základní trvanlivost ložiska 106 otáček 

M Točivý moment N.m 

mc Celková hmotnost Kg 

N Počet kmitů  - 

n Otáčky 1/min 

nop Počet operačních cyklů za rok cyklů 

O Četnost vzniku poruchy - 

Of Odpor valení N 
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OR Logický operátor - součet - 

P Amplitudový součinitel napětí - 

P Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska N 

p Tlak  Pa 

Pf Chyba výsledku pravděpodobnosti poruchy - 

R Celkové riziko  - 

R Odolnost konstrukce - 

R Elektrický odpor Ω 

Re Mez kluzu Pa 

Rm Mez pevnosti  Pa 

RS (t) Bezporuchovost prvku nebo soustavy - 

S Závažnost problému, škody na zdraví osob - 

Sa Počet zraněných osob - 

Sv Stupeň zranění - 

t Čas s 

tAKU Akumulovaná doba zkoušky h 

tcyklu Doba jednoho cyklu s 

TD Dolní mez konfidenčního intervalu h 

tn Návrhová životnost vozidla rok 

tpd Počet hodin v provozu za den h 

tpn Návrhová doba života  h 

V Možnost zamezení nebezpečné události - 

V Rychlost  km/h 

v Rychlost  m/s 

W Pravděpodobnost výskytu události - 

Wo Modul průřezu v ohybu mm3 

α Hladina významnosti - 

βσ Součinitel vrubu závitu - 

Δ Přesnosti odhadu chyby % 

ε Poměrná deformace materiálu - 

ηC Faktor kontaminace maziva - 

Θ Parametr spolehlivosti populace h 

λ Intenzita poruch součástí h-1 

μ Součinitel soudržnosti - 

ν Počet stupňů volnosti - 

σ Napětí materiálu v tahu Pa 

σDTC Dovolené napětí pro únavovou životnost Pa 

τ Napětí materiálu v krutu Pa 

χ² Hodnota rozdělení chí - kvadrát - 
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2 Úvod 

Předložená doktorská práce řeší problematiku určování úrovně integrity bezpečnosti složitých 

zařízení, která kombinují více technických nebo technologických principů funkce. Úrovní integrity 

bezpečnosti je zde míněna míra potlačení možnosti vzniku rizik souvisejících s provozem zařízení. V 

dnešní moderní době automatizace již téměř není možné naleznout ryze mechanicky pracující zařízení 

bez elektronické regulace či elektronického dozoru jeho funkcí. Takto konstruovaný systém, kde část 

bezpečnosti přebírá mechanika a část práce elektronika, je jednotně nazýván mechatronický systém. 

Příkladem takových kombinovaných zařízení mohou být výrobní stroje, dopravní stroje a zařízení, nebo 

také moderní zbraně a lékařské vybavení. 

Typickým zástupcem mechatronických systémů jsou však již velmi dlouhou dobu silniční 

vozidla. Ta jsou pak velmi složitými zařízeními, která kombinují různá odvětví strojírenství. Výsledkem 

konstrukce moderního silničního vozidla je pak stroj, složený z několika subsystémů, které na sebe 

vzájemně navazují a synchronně spolupracují. Je-li potom řešena jejich spolehlivost či bezpečnost 

provozu, je nutné k těmto subsystémům přistupovat jako k prvkům celistvého systému, jenž má být 

hodnocen. I přesto, že vlastní hodnocení jednotlivých subsystémů probíhá z nejrůznějších důvodů 

zpravidla odděleně. Výsledkem hodnocení integrity bezpečnosti zařízení by měl být komplexní pohled 

na provoz zařízení a jeho potenciální vliv na okolí z hlediska bezpečnosti a to i ve vztahu k různým 

extrémním podmínkám provozu nebo kombinací zapojení jednotlivých subsystémů v určitých fázích 

života zařízení. Tento požadavek, ačkoli se jeví jako logický, však naráží na řadu problémů s 

posuzováním a klasifikování úrovně integrity bezpečnosti spolupracujících subsystémů, které fungují 

na zcela jiných fyzikálních principech. V současné době je velmi výrazně řešena integrita bezpečnosti 

různých dopravních zařízení pomocí schvalovacími orgány stanovených norem a přepisů, avšak velmi 

málo je řešena problematika stanovení bezpečnosti mechanických zařízení, kombinovaných řídící 

elektronikou nebo například elektronickým diagnostickým systémem.  

Na základě těchto skutečností, se touto disertační prací řešená problematika jeví jako velice 

aktuální a z hlediska tématu bezpečnosti zařízení významná. Vyřešení vztahu elektronických a 

mechanických soustav, či metodika pro určení diagnostického pokrytí může mít pro rozvoj metodik 

určování funkční bezpečnosti silničních vozidel zcela zásadní význam pro rozšíření aplikovatelnosti 

zavedených postupů na mechatronická zařízení. 

Navržená metodika bude zkušebně aplikována na nově vznikajícím mechatronickém systému 

zavěšení předního kola motocyklu. Tím bude prokázána její aplikovatelnost a validována použitelnost 

metodiky pro podobná zařízení používaná nejen v silničních vozidlech. Disertační práce by tím měla 

naplnit vytyčené cíle a splnit obecné požadavky na teoretický i experimentální obsah disertačních 

závěrečných prací. 
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3 Přehled současného stavu problematiky 

Úvodem práce je možno konstatovat, že v současné době neexistuje komplexní ucelený postup 

pro hodnocení mechatronického sytému. Existují metodiky (ČSN EN 61508), a to i s oborovými 

specifiky, které se zabývají E/EE/PE systémy, tedy pokrývají posouzení robustnosti a bezpečnosti 

elektrické části mechatronického systému. V oblasti posouzení mechanické části existuje standard 

(ČSN EN ISO 13849) pro posouzení bezpečnosti a spolehlivosti (mechanické, hydraulické, pneumatické 

části), avšak speciálně pro mechanickou část se nejedná o příliš silný a účinný nástroj. V oblasti 

pravděpodobnostního hodnocení konstrukcí jsou však k dispozici poměrně silné a zajímavé nástroje 

jakým je například výpočetní metoda SBRA.  

Otázkou však stále zůstává, jakým způsobem zajistit kompatibilitu výsledků mechanické a 

elektrické části, protože bezpečnost musí být prokazována pro celý prvek nebo součást. Část 

bezpečnosti u složitějších zařízení totiž zajištuje mechanická část mechatronického systému a zbylou 

část bezpečnosti zajišťuje elektrická/elektronická část systému. Není však jasně vymezeno, jak hodnotit 

jejich vzájemnou interakci a jak určit výslednou bezpečnost tohoto kombinovaného zařízení. 

3.1 Legislativní standardy pro funkční bezpečnost 

K posuzování systému z pohledu funkční bezpečnosti je využívána řada různých metodik, které 

však obvykle vycházejí ze základní normy ČSN EN 61508. Tato norma doporučuje postupy a myšlenkové 

kroky, které cíleně směřují ke stanovení meze přijatelnosti rizika, určení integrity bezpečnosti a 

prokázání bezpečnosti zařízení.  

 Z hlediska stanovení požadavků na elektrické, elektronické či mechanické přístroje, nebo jejich 

jednotlivé komponenty, které během provozu zařízení plní i funkci jejich řídicích systémů, tzv. 

bezpečnostní funkce, je možné se řídit celou řadou norem. Tyto normy, směrnice nebo předpisy 

obvykle obsahují informace o životním cyklu bezpečnostního systému při jeho jednotlivých činnostech 

a etapách života, přičemž doporučuje také různé pohledy na jejich běžné i bezpečnostní funkce. 

Základní mateřskou normou, ze které obvykle tyto dokumenty vycházejí, je evropská norma IEC/EN 

61508-4 1998 a IEC/EN 61511 (mimo jiné převzaté např. jako směrnice německého Svazu pro 

elektrotechniku, elektroniku a informatiku pod značkou VDE 0803 a VDE 0810).  

Následkem zavedení těchto mateřských norem jako základní platformy je celá řada výhod. Tou 

nejzásadnější je zřejmě skutečnost, že je možné k hodnocení bezpečnostních systémů přistupovat 

výrazně exaktněji. Norma totiž přímo nabádá ke kvantifikaci rizika pomocí metod, které jsou normou 

víceméně určeny. [8] Je tedy možné, dle normou popsaných postupů navrhovat, nebo posuzovat 

bezpečnostní systémy tak, aby bylo docíleno dosažení jejich dostatečné úrovně bezpečnosti současně 

se zachováním přijatelných nákladů na tyto bezpečnostní funkce. Další důležitou výhodou zavedení 

těchto norem je umožnění návrhu elektrických/elektronických/programovatelných elektronických 

systémů souvisejících s bezpečností v případech, kdy příslušné aplikační oborové mezinárodní normy 

neexistují. 

Velmi důležitá je, v případě aplikace jednotných standardů pro určení funkční bezpečnosti, 

možnost objektivního porovnání různých výrobců stejných součástí a následný výběr vhodné varianty 

výrobku.  
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Obr. 3.1 Vzájemný vztah IEC/EN 61508, IEC/EN 61511 [autor] 

Základní normy pro funkční bezpečnost:  

• EN (IEC) 61508 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných 

elektronických systémů souvisejících s bezpečností (Functional safety of electrical/ 

electronic/programmable electronic systems), obecná norma funkční bezpečnosti, která se 

opírá o dvě základní koncepce - životní cyklus bezpečnosti a úroveň integrity bezpečnosti (SIL). 

 

• Na základě této kmenové normy vznikla v roce 2003 norma EN (IEC) 61511 Funkční bezpečnost 

- Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů (Functional safety – 

Safety instrumented systems for the process industry sector)  

 

• EN 13849-1 Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části řídicích systémů – všeobecné 

zásady pro konstrukci  

 

• EN (IEC) 62061 Bezpečnost strojních zařízení – Funkční bezpečnost elektrických, elektronických 

a programovatelných elektronických systémů řízení 

Pro Českou republiku jsou pro posuzování funkční bezpečnosti ve vztahu k těmto mateřským 

normám odpovídající harmonizované české normy IEC/ČSN EN 61508-4:2001 a IEC/ČSN EN 61511–

1:2004. Uvedené dokumenty jsou aktuálně východiskem k exaktnímu a systematickému posuzování 

tzv. funkční bezpečnosti technologických zařízení nebo procesů v průmyslu. Norma pro automobilový 

průmysl ISO 26262 pak modifikuje mateřskou normu IEC/ČSN EN 61508-4:2001 s hodnocením stupně 

požadavků na bezpečnost zařízení (Automotive Safety Integrity Level – dále jen ASIL). Norma pro 

motocykly MSIL pak jen mírně modifikuje normu ISO 2626 pro silniční vozidla.[8] 

3.2 Specializované normy pro dopravní prostředky 

Jak bylo zmíněno v předchozím textu, začlenění a aplikace mateřské normy vyžaduje její 

modifikace a určitou změnu pojetí ve vztahu k příslušné kategorii posuzovaných objektů. Odlišný 

přístup obvykle vyžadují již vypracované bezpečností normativy a také legislativou předepsané 

předvýrobní, testovací nebo schvalovací procesy dopravních prostředků. Podstatou aplikace jakýchkoli 

opatření souvisejících se zvýšením bezpečnosti provozu zařízení pak vždy zůstává snížení rizika na 

přijatelnou nebo stanovenou mez. V současnosti jsou určovány parametry bezpečnosti a spolehlivosti 

například silničních vozidel dle již zmíněné normy ISO 26262. Jedním z palčivých problémů pro 

konstrukci silničních vozidel je však časté prolínání elektronické a mechanické části zařízení, což 

vyžaduje rozdílný přístup k aplikaci, ovšem zároveň komplexní hodnocení při stanovení výsledné 
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bezpečnosti. Další komplikující složkou této je pak hodnocení a určování diagnostického pokrytí pro 

mechanické součásti v případech, kdy je normou předepsaná jeho povinná aplikace. Níže jsou uvedeny 

normy pro posuzování funkční bezpečnosti pro různé druhy doprav a jejich dopravních prostředků. 

- Norma pro drážní a kolejová vozidla (Railway) – EN 50129, EN 50128 

- Norma pro silniční vozidla (Automotive) – ISO 26262 

- Norma pro motocykly - ISO/PAS 19695:2015 

- Norma pro letecké dopravní prostředky (Aerospace) – DO 178C & DO 253  

3.3 Pojem riziko a úroveň integrity bezpečnosti 

 Pojem riziko reprezentuje míru pravděpodobnosti výskytu určité nebezpečné události a jejího 

dopadu na okolí. Směrodatnou veličinou při zajišťování funkční bezpečnosti dle výše uvedených norem 

je tzv. nutné zmenšení rizika. Jde o v normách zavedenou kvantitativní veličinu, jejíž hodnota 

reprezentuje rozdíl, o který je nutné snížit riziko zjištěné při analýze nebezpečí, k dosažení při konkrétní 

situaci přijatelného rizika.  Jak vyplývá z obr. 3.2, stanovení nutné minimalizace rizika je stěžejní k 

následnému určení úrovně integrity bezpečnosti vyžadované od bezpečnostního systému anebo jeho 

prvků. 

 

Obr. 3.2 Vývoj úrovně rizika při aplikaci systému bezpečnosti [autor] 

   Počátkem hodnocení systému bezpečnosti je tedy stanovení příslušného stupně požadavků 

na bezpečnost zařízení (Safety Integrity Level – dále jen SIL) v závislosti na míře hrozícího rizika z 

provozu zařízení, a to s použitím grafu rizik. Úroveň integrity bezpečnosti (SIL) interpretuje míru 

pravděpodobnosti, s jakou bezpečnostní systém, nebo jiné úrovně ochrany či jejich kombinace redukují 

míru rizika. Důležité je si uvědomit, že součástí systémů bezpečnosti mohou být také osoby, které po 

obdržení informací o aktuálním stavu dozorovaného zařízení (procesu) jsou schopny učinit příslušná 

bezpečnostní opatření, která sníží nebo dokonce potlačí možné následky nebezpečné události. 
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4 Cíle disertační práce 

Cílem této disertační práce je navrhnout a aplikovat metodiku, vhodnou pro analýzu funkční 

bezpečnosti mechatronického systému. V práci bude prokazována aplikovatelnost metodiky na nově 

vzniklém systému zavěšení předního kola motocyklu. Díky tomu je možné aplikovat metodiku jak při 

vývoji zařízení, tak později validovat některé výsledky měřením při provozu, což maximálně odpovídá 

reálné produkci podobných zařízení. Použití metodiky na vybraný mechatronický systém prokáže, zda 

je tato nově navržená metodika schopna řešit dosud nevyřešenou problematiku posuzování 

mechanického systému v kooperaci s elektronickým systémem silničního vozidla a hodnotit je tak z 

pohledu bezpečnosti jako jeden celek. Zároveň může poukázat na nedostatky navrženého 

konstrukčního řešení a snížit tak náklady na jeho vývoj, nebo později zvýšit tržní a užitnou hodnotu této 

technologie. Na základě studia odborné literatury a metodik, zabývající se problematikou posuzování 

funkční bezpečnosti lze shrnout cíle práce stručně do těchto bodů:   

 

Teoretická část  

• Návrh metodiky pro hodnocení mechanické části mechatronického systému z hlediska funkční 

bezpečnosti na základě obecných norem funkční bezpečnosti. 

• Návrh metodiky stanovení vstupních údajů a postupů výpočtů pravděpodobnosti poruch při 

hodnocení mechanických prvků systémů. 

• Návrh metodiky pro stanovení diagnostického pokrytí pro mechanické části systému. 

• Komplexní hodnocení úrovně integrity bezpečnosti mechatronického systému.  

 

 

Experimentální část  

• Ověření skutečných výpočetních simulačních metod pro pravděpodobnost poruchy 

mechanického prvku pomocí snímání skutečných hodnot během provozu vozidla. 

• Validace navržených postupů určení úrovně integrity bezpečnosti na nově vzniklém 

mechatronickém subsystému podvozku silničního motocyklu.  

• Návrh údržbového plánu ke zvýšení úrovně bezpečnosti navrženého systému na základě 

zjištěných parametrů po aplikaci kvalitativních a kvantitativních metod. 
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5 Metody analýzy spolehlivosti a bezpečnosti 

Norma IEC/EN 61508-4 1998 navrhuje a doporučuje metody analýzy spolehlivosti, jako postup 

stanovení úrovně funkční bezpečnosti systému ve dvou na sebe navazujících základních fázích 

prokazování úrovně integrity bezpečnosti (viz obr. 5.1). 

a) Analytická fáze (kvalitativní hodnocení) 

1. Identifikace nebezpečí spojených s provozem zařízení – určit úroveň integrity 

bezpečnosti ASIL – Diagram rizika, ASAM, kategorizace rizika dle ISO 26262 

2. Návrh opatření – samostatně, nebo pomocí FTA, FMEA 

3. Analýza rizik – stanovení možných poruch a jejich důsledků  

4. Stanovení úrovně integrity bezpečnosti pro navržená opatření 

 

b) Dokazovací fáze (kvantitativní hodnocení) 

1. Vytvoření modelu chování subsystému – pomocí stromu poruch FTA 

2. Výpočet pravděpodobnosti poruchy pomocí RBD diagramů – dosazení intenzit poruch 

(např. US millitary handbook, údajů poskytnutých výrobci,…) 

3. Stanovení diagnostického pokrytí a odolnosti systému (SPM, LFM) 

4. Stanovení průběhu pravděpodobnosti poruchy v čase, konstatování diagnostického 

pokrytí a odolnosti. Stanovení cílové míry poruch požadované pro řešený systém 

 

Obr. 5.1 Základní princip aplikace metodiky pro stanovení funkční bezpečnosti [8] 
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5.1 Metody kvalitativní  

V této kapitole budou představeny metody, jež jsou využitelné převážně ve fázi analytické. 

Tedy ve fázi, kdy je nutno rizika identifikovat, posoudit a ohodnotit tak, aby mohla být navržena 

potřebná vhodná opatření pro jejich snížení a posouzen účinek takto navržených opatření. 

5.1.1 Diagram rizika 

Diagram rizika je metodikou, která je přímo uvedena jako doporučený postup v normě ČSN EN 

61508. Lze jí stanovit úroveň integrity bezpečnosti systému SIL, po modifikaci taktéž ASIL.  

Metoda přitom zavádí několik parametrů, které dohromady charakterizují předem stanovené 

nebezpečné situace v závislosti na jejich důsledcích a výskytu. Celý princip metody je pak založen na 

níže uvedené jednoduché rovnici (5.1).  

Výsledná hodnota stupně integrity bezpečnosti SIL je posouzena pomocí diagramu na obr. 5.2, 

kde R je riziko bez systémů souvisejících s bezpečností, f je četnost výskytu nebezpečné události bez 

systémů souvisejících s bezpečností a C - následek nebezpečné události. Na obr. 5.2 jsou taktéž patrné 

i jednotlivé hodnotící parametry, kde s vzrůstající hodnotou indexu parametru roste je závažnost. 

R f . C=           (5.1) 

 

Obr. 5.2 Diagram stanovení rizika dle ČSN EN 61508 [9] 

Stupně integrity bezpečnosti jsou číselnou řadou označeny vzestupně od SIL1 pro nejnižší 

požadavek bezpečnosti, po SIL4 odpovídající nejvyššímu požadavku bezpečnosti.  
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Výjimkou je pak označení SILa (SIL0) pro žádné speciální bezpečnostní požadavky a SILb, 

uplatnitelný v jaderném průmyslu. Paralelou k této metodě hodnocení je automobilní variace ASIL 

(Automotive Safety Integrity Level), řídící se normou ISO 26262.  

Zde je převzata technika pro stanovení se změnami názvosloví a stupnice hodnocení ASIL od 

ASIL A odpovídající SIL1 po ASIL D pro nejvyšší stupeň SIL3 (viz tab. 5.1). [19] 

 

Tab. 5.1 Kompatibilita úrovní integrity bezpečnosti ASIL a SIL [19] 

 

 

5.1.2 Identifikace ASIL dle ISO 26262 

Metoda klasifikace nebezpečí upravená pro silniční vozidla je postup dle ISO 26262. Postup 

determinace konkrétní úrovně integrity bezpečnosti je založen na následujím postupu, popsaném ve 

standardu ISO 26262 - 3 - Road vehicles – functional safety – Concept phase.[13] 

Spočívá v hodnocení několika parametrů, jež popisují závažnost (S) problému, spojeného s 

poruchou zařízení, době vystavení se nebezpečné situaci (E) a ovladatelnost situace (C), tedy možnost 

vyhnutí se nebezpečné události. 

Vystavení se nebezpečné události E 

Chceme-li definovat vystavení se v nebezpečné oblasti, musíte odhadnout pravděpodobnost 

nebezpečí.  

Pro každý možný problém je třeba definovat úroveň vystavení se E0 až E4, jak je uvedeno v 

následující tabulce tab. 5.2. 

 

Tab. 5.2 Hodnocení vystavení se nebezpečné události E [13] 

 

 

Závažnost S 

Hodnocení závažnosti následků je velmi podobné. Musíte je hodnotit od S0 do S3. Níže 

uvedená tabulka ukazuje, konkrétní kategorizaci závažnosti následků nebezpečí. 

 

E0 E1 E2 E3 E4

Pravděpodobnost 

vzniku události

Neuvěřitelně 

malá Pst
Velmi malá Pst Malá Pst Střední Pst Vysoká Pst

Četnost události Nikdy
Méně než 

jednou za rok

Několikrát za 

rok
Jednou za měsíc

Skoro vždy za 

jízdy
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Tab. 5.3 Hodnocení závažnosti následků S [13] 

 

Jako vodítko lze použít hodnocení zranění dle posledního řádku tabulky tab. 5.4. AIS kód 

zdravotní stupnice, tzv. Abbreviated Injury Scale – byl vytvořen asociací Association for the 

Advancement of Automotive Medicine  pro klasifikaci a popis závažnosti zranění. AIS znamená kód 

zdravotní stupnice, tzv. Abbreviated Injury Scale. 

 
Tab. 5.4 AIS kód zdravotní stupnice, tzv. Abbreviated Injury Scale [13] 

  

 

Ovladatelnost (vyhnutí se nebezpečné události) C 

Hodnota ovladatelnosti (vyhnutí se nebezpečné události) posuzuje, jak může (mohl by) řidič 

tento problém zvládnout ve stupnici C0 až C3. (Například v případě, že selže-li posilovač brzd nebo 

řízení, většina řidičů by měla být schopna brzdit bez posilovače.) 

 

Tab. 5.5 Ovladatelnost (vyhnutí se nebezpečné události) C  [13] 

 

S0 S1 S2 S3

Popis zranění Bez zranění
Lehké nebo 

mírné zranění

Těžká zranění, 

případně 

ohrožení života, 

přežití 

pravděpodobné

Život ohrožující 

zranění, (přežití 

nejisté), nebo 

fatální zranění

Kvantifikace 

zranění

AIS O nebo 

méně než 10 %  

pst AIS 1 - 6 

Více než 10 %  

pst AIS 1 - 6 (ale 

ne S2 a S3)

Více než 10 %  

pst AIS 3 - 6 (ale 

ne S3)

Více než 10 %  

pst AIS 5 - 6 

AIS Zranění Příklad AIS pst smrti

1 menší
Povrchová 

zranění
0%

2 mírný
Zlomenina 

hrudní kosti
1 - 2 %

3 vážně
Otevřená 

zlomenina paže
8 - 10 %

4 těžké
Porušená 

průdušnice
5 - 50 %

5 kritické
Natržená játra 

se ztrátou tkáně
5 - 50 %

6 maximální
Celkové 

oddělení aorty
100%



14 
 

 Závěrečné hodnocení úrovně integrity bezpečnosti ASIL 

Jakmile získáme skóre pro vystavení se nebezpečí E, závažnosti S a ovladatelnosti (vyhnutí se 

nebezpečné události) C, využijte finální tabulku pro stanovení úrovně integrity bezpečnosti ASIL (viz 

tab. 5.6).  

 

Tab. 5.6 Determinace ASIL [13] 

 

 

Výsledkem je hodnocení úrovně integrity bezpečnosti ASIL, a tím robustnost opatření, 

potřebných pro snížení rizika. 

QM : Žádné bezpečnostní požadavky 

ASIL A :  Nejnižší bezpečnostní třída ISO-26262 

ASIL B : Střední bezpečnostní třída ISO-26262 

ASIL C : Střední bezpečnostní třída ISO-26262 

ASIL D :  Nejvyšší bezpečnostní třída ISO-26262 

Aplikaci toho hodnotícího postupu můžete vidět v kapitole č.7. Je zde jasně definováno 

identifikované nebezpečí (hazard H), je zde taktéž proveden základní popis hodnoceného nebezpečí a 

možné příčiny tohoto nebezpečí. V prezentovaném postupu dle ISO 26262 jsou však patrná mnohá 

úskalí. Zejména je velmi problematická a složitá kvantifikace zranění dle stupnice AIS a také vyjádření 

týkající se ovladatelnosti situace. V mnoha literaturách je proto najít mnoho interpretací a 

zjednodušení pro lepší uchopitelnost stanovení jednotlivých parametrů závažnosti [13, 19]. Z tohoto 

důvodu bývá často přistupováno k modifikací pro identifikaci a klasifikací nebezpečí. Jednou z těchto 

metod pro silniční vozidla může být například přehlednější ASAM. V praktické části práce týkající se 

prokázání úrovně integrity bezpečnosti přední vidlice motocyklu však byly využity principy ISO 26262. 
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5.1.3 Identifikace a klasifikace nebezpečí ASAM 

Metoda klasifikace nebezpečí upravená pro silniční vozidla nesoucí zkratku ASAM (Automotive 

Safety Assesment Method), je v nedávné době navrženou metodikou taktéž vycházející ze základů 

normy IEC/EN 61508. Využívá také postupy normy ISO 26262, pracuje ovšem s následujícími parametry 

pro posuzování nebezpečí a jeho finálního výpočtu. [19] Výpočet je proveden součinem činitelů a 

parametrů posuzujících samotné nebezpečí v těchto čtyřech bodech: 

- škody na zdraví osob (S) – Sa - počet zraněných osob, Sv – stupeň zranění 

- pravděpodobnost výskytu (W) 

- čas trvání (E) 

- možnost zamezení (V) 

Tab. 5.7 Hodnocení škod (S) dle ASAM [19] 

 

Výpočet klasifikačního indikátoru I dle ASAM, je popsán vztahem (5.2), kde S jsou škody na 

zdraví osob, Sa  je počet zraněných osob, Sv je stupeň zranění, W je pravděpodobnost výskytu, E je čas 

trvání a Vje  možnost zamezení: 

 a vI (S S W E) / V= ⋅ ⋅ ⋅        (5.2) 

Výsledným hodnotícím parametrem je pak tedy klasifikační indikátor I, vypočítaný z rovnice 

(5.2). Pomocí výsledného číselného vyjádření závažnosti nebezpečné události je událost zařazena do 

příslušného stupně požadavku na integritu bezpečnosti (ASIL) dle tab. 5.8 [19] 

Tab. 5.8 Nutný stupeň integrity bezpečnosti (ASIL) dle indikátoru [19] 

Klasifikační indikátor 
I 

Stupeň požadavku na 
úroveň bezpečnosti 

(ASIL) 
Slovní hodnocení 

Třídy dle přístupu 
ALARP 

0 – 21 QM Nezávažný, bez opatření IV. 

22 – 35 ASIL A Závažný, opatření doporučeno III. 

36 – 59 ASIL B 
Závažný opatření velmi 

doporučeno 
III. 
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60 – 94 ASIL C Kritický, opatření jsou povinná II. 

95 – 281 ASIL D 
Katastrofický, opatření 

povinné 
I. 

 

5.1.4 Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA) 

Velmi často využívaným přístupem je hodnocení metodou FMEA (Failure Mode and Effect 

Analysis). Postup je přímou kvalitativní analýzou způsobů, důsledků a příčin poruch. FMEA je 

prediktivní analýzou, plně využitelnou u mechanického systému i elektroniky. Při vyhodnocování 

metodou FMEA je určována relativní tzv. významnost poruchy, která je označována jako hodnota „Risk 

Priority Number“ (RPN). Tato hodnota má tři vstupní číselné parametry, které se pomocí rovnice (5.3) 

transformují na výslednou hodnotu RPN. Pro postup vyhodnocování a zpětné kroky při snižování 

nebezpečí se využívá tabulkového zápisu nebo matice závažnosti. RPN se pak tedy vypočítá dle vztahu 

(5.3), kde S je  závažnost důsledku poruchy (Severity), O je  četnost vzniku poruchy (Occurence) a D je 

odhalitelnost poruchy (Detection).[10] 

RPN S O D= ⋅ ⋅          (5.3) 

Tab. 5.9 Klasifikace závažnosti poruchy (S)            Tab. 5.10 Klasifikace četnosti poruchy (O) 

 

 
 

Tab. 5.11 Klasifikace odhalitelnosti poruchy (D)              

 

 

 

Metoda FMEA je prostředkem k identifikaci nejkritičtějších a nejpravděpodobnějších chyb v 

konstrukci výrobku nebo v procesech řízení či výroby. Umožňuje predikovat v různých fázích návrhu 

výrobků nebo procesů co nejdříve možnosti vzniku poruch, možné následky poruch a mnohdy jim 

účinně předejít [19]. Metoda FMEA nabývá různých podob, dle hodnocených objektů, avšak vzájemně 

jsou si velice podobné, mohou to být například: 

• FMEA-K - FMEA konstrukce - zkoumá všechna možná selhání systému, přičemž vychází z 

jeho funkcí. Příčiny poruch nemusí být pouze konstrukčního charakteru, ale mohou se 

týkat i výroby.  

• FMEA-P - FMEA procesu - řeší potenciální poruchy procesu výroby i montáže. 
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• FMEA-V - FMEA výrobku – nahlíží na konstrukci a výrobní proces jako na celek, obvykle 

bývá vyžádána nebo využívána koncovým odběratelem. 

Pro tvorbu a vyhodnocování FMEA analýz je v praxi využívána řada aplikací a softwarových 

prostředí jako je například Reliasoft – ReliaSoft`s Xfmea [24]. 

5.2 Metody kvantitativní  

V této kapitole budou představeny nástroje pro kvalitativní hodnocení funkční bezpečnosti 

mechatronického systému 

5.2.1 Analýza stromů poruch (FTA) a blokové diagramy bezporuchovosti (RBD) 

FTA (Fault tree analysis) je analytickou metodou, zkoumající stromy poruchových stavů. Kde se 

na každou poruchovou událost (Top jev, Hazard), na základě znalosti architektury zařízení stanovuje 

pravděpodobnost selhání. Metoda FTA byla prvně použita roku 1962 firmou Bell Telephone 

Laboratories a následně zdokonalována firmou Boeing. Strom poruch je grafické vyjádření vazeb v 

systému, kterými se popisují kombinace stavů a vzájemnou návaznost funkce prvků, které zapříčiní 

výslednou vrcholovou událost. Metoda je velmi universální a je uplatnitelná jako preventivní 

prostředek analýzy i jako metoda analýzy již nastalé události. FTA se na základě své široké 

uplatnitelnosti stala základem normy IEC 1025 - Fault Tree Analysis.   

Tato metoda často následuje po již dříve zmíněné analýze FMEA a je velmi vhodná zejména 

pro složitější systémy. Strom je pak konstruován dedukcí podmínek vzniku vrcholové události a 

posloupností jednotlivých úrovní, až do definování té nejnižší úrovně (základního prvku systému) (viz 

obr. 5.3). Analýzu FTA lze také použít v případě, kdy je požadavkem matematický model k předpovědi 

bezporuchovosti systému, který umožní provádění studií optimalizace nákladů a přínosů v etapě 

návrhu, popřípadě korekce v konstrukci směrem k dosažení požadované úrovně bezporuchovosti. 

Analýza FTA je tedy kvalitativní i kvantitativní analýzou, tedy účinným nástrojem k vyhodnocování 

příčin poruchových stavů složitějších systémů a procesů. Vliv lidské chyby ve zkoumaném systému 

samozřejmě může být zahrnut i ve stromu poruch. Podmínkou je však to, aby lidské chyby byly popsány 

stejnou pravděpodobností výskytu, jako jsou popsány například poruchy součástí. 

TOP – H2

PF1
Nevyžádaný výstup z 

CPU man. režim

PF2
Chybný výstup 
voliče režimu

PF4
Zkrat 

elektroinstalace – 
zkrat vodiče na +12V

PF5
Zkrat ovladače 

manuálního režimu

Popis: 

Zařízení VGP provede nevyžádanou 

změnu (man. režim)

SIL = 2

Porucha
Zkrat ovladače

Porucha
vodiče nap. 

elektromotoru

Mechanická 
porucha 

ovladače - 
zkrat

OR

Porucha 
Zkrat voliče na 

auto režim

PF3
Nevyžádaný výstup 

z CPU

Zkrat vnitřního 
obvodu

CPU

 

Obr. 5.3 Aplikace FTA na jeden z poruchových stavů variabilního zavěšení kola motocyklu [Autor] 
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Strom poruch (FTA) je vytvořen z událostí svázanými tzv. hradly (angl. gates). Ty reprezentují 

vztah mezi událostmi A, popřípadě NEBO, popřípadě M dobrých z N (angl. AND a OR a M of N). 

Metoda blokových diagramů spolehlivosti (RBD – reliability block diagram) je jiným druhem 

grafického znázornění logických vazeb komponent v systému, než je strom poruch FTA. Je také 

přehlednou metodou, kterou je možné popsat i více složité systémy, ovšem právě v tom má svá 

omezení. Hlavním předpokladem při stavbě a výpočtu diagramu je skutečnost, že komponenty mohou 

existovat pouze ve dvou stavech (použitelný – funkční, nepoužitelný – nefunkční).  

Vyžaduje také, aby porucha (obnova) libovolného bloku ovlivnila pravděpodobnost poruchy 

(obnovy) jiného bloku v systému. Vyžaduje tedy statistickou nezávislost událostí (poruch nebo obnov 

bloků) v systému. Vazba mezi bloky (prvky) může být prezentována dvojím způsobem. Buď jako 

paralelní závislost, nebo jako sériová závislost prvků (viz obr. 5.4). Podrobně se touto problematikou 

zabývá řada publikací týkajících se základů spolehlivosti, [14] nebo [6], proto nebude téma blokových 

diagramů bezporuchovosti více detailně rozváděno. 

 

Obr 5.4 Možnosti vazby prvků v RBD (vlevo – sériová, vpravo paralelní) [Autor] 

Pomocí vzájemné relace mezi soustavami a hradly obou modelů je možno rámci reprezentace 

systému vzájemné překlopení zobrazení. (viz obr. 5.5) 

 

Obr 5.5 Relace mezi soustavami RBD a hradly FTA 

Jelikož je strom poruch FTA (nebo jeho verze RBD) hlavním spolehlivostním modelem 

posuzovaného systému, je vhodné si představit možnosti řešení tohoto model. Pro řešení stromů 

poruch FTA (RBD) lze použít např. tyto metody: 

- Metodu Monte Carlo 

- Metodu minimálních kritických řezů 

- Booleovu algebru 

- Metodu přímého výpočtu 
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Metoda Monte Carlo 

Využívá spolehlivostního modelu systému FTA a hodnot intenzity poruch λ prvků systému. Pro 

použití metody Monte Carlo je potřeba mít velkou skupinu náhodných čísel. Při vytváření této skupiny 

se používá soubor čísel s rovnoměrným rozdělením v intervalu (0,1). Tento soubor je pak pomocí 

transformace převeden na soubor s hledaným rozdělením pravděpodobnosti.  

Metoda minimálních kritických řezů 

Předpokládá mít informaci o všech minimálních kritických řezech spolehlivostního stromu 

poruch FTA. Strom poruch je poté transformován na kombinovaný blokový diagram a každá hrana 

tohoto blokového diagramu reprezentuje jeden minimální kritický řez. Tento blokový diagram 

bezporuchovosti lze řešit známými postupy. 

Booleova algebra 

Pro výpočet pravděpodobnosti vrcholové události je často využívána Booleova logika. Pomocí 

tohoto aparátu lze taktéž odhadnout prvky, které se na vrcholové události účastní nejvyšší měrou.[11] 

Zde je výsledek definován množinou A = {0, 1}, kde 0 reprezentuje bezporuchový stav a 1 poruchový 

stav prvku (případně subsystému či systému). 

Metoda přímého výpočtu 

Metoda přímého výpočtu počítá s výpočtem pravděpodobností poruchy při znalosti intenzity 

poruch λ (nebo střední doby mezi poruchami MTBF) tvořících prvků. Při výpočtu s využitím známých 

vztahů postupně určujeme pravděpodobnosti jevů od nejnižší úrovně, až po vrcholovou událost. 

Postupně zdola procházíme všechna logická hradla stromu poruch FTA a podle jejich typu určujeme 

pravděpodobnost nadřazených událostí, které jsou těmito hradly logicky definovány. 

Výsledek řešení závisí na logické vazbě prvků dle následujících vztahů, kde RS(t) je 

bezporuchovost soustavy, t je čas [s] a λi je intenzita poruch i-tého prvku: 

Bezporuchovost sériového systému RS(t) se vypočte: 

R t = R t ∙ R t ∙ R t            (5.4) 

R t = e ∙ e ∙ e = e                                  (5.5) 

Asymptotická pohotovost sériového systému AS (t) se vypočte: 

A t = A t ∙ A t ∙ A t            (5.6) 

Bezporuchovost paralelního systému RS (t)se vypočte: 

R t = 1 − 1 − R t ∙ 1 − R t ∙ 1 − R t         (5.7) 

R t = 1 − 1 − e ∙ 1 − e ∙ 1 − e            (5.8) 

Adekvátně samozřejmě uvedené postupy platí pro kombinované a složité spolehlivostní 

modely elektromechanických systémů. 

Vztah mezi bezporuchovostí RS (t) a pravděpodobností poruchy FS (t): 

R t = 1 − F t                                                                                                                                  (5.9) 

Celková intenzita poruch λ(t) je pro oba systémy:  
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S

S

dR (t)

dt(t)
R (t)

λ = −          (5.10) 

V práci je pro řešení spolehlivostního modelu a tedy stromu FTA použita metoda přímého 

výpočtu. 

 

5.2.2 Určení pravděpodobnosti poruch komponent  

Pro kvantitativní hodnocení elektronických součástí jsou zavedeny obecné návody k získání 

údajů, nutných ke stanovení pravděpodobnosti jejich poruch a posouzení cílové míry poruch. Těmito 

údaji je intenzita poruch λ nebo s ní svázaná střední doba mezi poruchami MTBF. Přičemž je obvyklé 

čerpat ze zdrojů jako MIL–HDBK–217F, Bellcore i6 anebo je dodává v datasheetech přímo výrobce. Pro 

prvky strojních soustav lze však tyto data naleznout jen velmi složitě. Lze je však popsat pomocí 

intenzity poruch. Pro strojní součásti typu ložisek, kloubů či pohybových šroubů lze pracovat s údaji, 

které poskytují renomovaní výrobci. V případě, že je nutné stanovit intenzitu poruch neznámé nebo 

nezkoušené součásti, jsou v zásadě dvě možnosti získání požadovaných dat. [22] 

a) Zkoušky spolehlivosti  

Zkoušky spolehlivosti jsou již dnes téměř nepostradatelnou součástí všech moderních 

programů spolehlivosti, kterými je zabezpečována kvalita a užitná hodnota výrobku. I přes to, že 

zkoušky spolehlivosti vyžadují výraznou časovou i finanční náročnost na zkoušení a výrobu prototypů 

jsou mnohdy nenahraditelným nástrojem pro získání parametrů spolehlivosti nebo praktických 

zkušeností s průběhem spolehlivosti. V podrobnějším členění zkoušek spolehlivosti lze dle požadavků 

výstupních výsledků zkoušky rozeznávat jako: 

• Určovací zkoušky-  vhodné pro odhad ukazatelů bezporuchovosti objektu. 

• Ověřovací zkoušky – vhodné k ověřování ukazatelů bezporuchovosti uvedených například v 

datasheetech výrobku. 

• Srovnávací – pro srovnávání dvou návrhů nebo výrobků z hlediska bezporuchovosti. 

Cílem určovací či ověřovací zkoušky spolehlivosti je experimentální stanovení nebo ověření 

ukazatelů spolehlivosti objektu. Za ukazatel spolehlivosti se považuje například typ a parametry 

rozdělení náhodné veličiny, která popisuje zkoumaný jev.  Zkoumaný jev může být doba do poruchy 

(bezporuchovost), doba údržby (udržovatelnost), doba života výrobku (životnost). [22] Naproti tomu 

srovnávací zkoušky mohou zaručit objevení „slabých“ míst objektu a provedení úkonů směřujících ke 

zlepšení výrobku z hlediska kvality konstrukce či predikce například takzvaných nediagnostikovatelných 

závad. Zkoušky spolehlivosti lze provádět také ve dvojím zkušebním prostředí, čímž se dělí na: 

• Zkoušky laboratorní – simulují se konstantní podmínky provozu známými parametry 

• Zkoušky v provozu (provozní) – mnohem více vypovídají o skutečných parametrech spolehlivosti 

objektu, ovšem obvykle výsledky nemohou být brány za obecně použitelné, přičemž jsou 

zpravidla nákladnější. 

Za účelem snižování finanční nebo časové náročnosti lze využít technik, které dokáží za určitých 

přijatelných zanedbání parametrů provozu dobu zkoušení zkrátit. S využitím matematického 

modelování nebo předchozích zkušeností lze pak zpětně požadované parametry získat. Takové zkoušky 

bezporuchovosti, jak popisuje např. [22], mohou být dále klasifikovány jako:  
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• Normální zkouška – probíhá za určených podmínek namáhání trvající bez omezení, než je 

dosaženo požadované věrohodnosti výsledků zkoušky. 

• Zkrácená zkouška - probíhá za určených podmínek namáhání, jež končí v kratší době oproti 

původně plánované, nebo při poruše všech zkoušených objektů.  

• Zrychlená (zpřísněná) zkouška – probíhá za podmínek vyššího namáhání, než jsou provozní 

(určené) hodnoty, či je zhuštěna doba nebo cykly zkoušky. U zrychlených zkoušek je také možné 

využít stupňovité namáhání. 

Zkušební plány 

Při shromažďování údajů pro odhady ukazatelů je nutno postupovat podle jasných pravidel, 

jejichž souhrn je možno nazývat zkušební plán.[46] Pro zkušební plány se používá označení sestávající 

z kombinace tří symbolů, uzavřených do hranatých závorek. Na prvním místě je uveden počet 

zkoušených objektů n. Na druhém místě jsou symboly U, R nebo M podle způsobu nahrazování objektu 

po jeho poruše v průběhu zkoušky. Na třetím místě je symbol r (zkouška se ukončí při výskytu r-té 

poruchy, přitom r =  0, 1, 2, 3, ..., n), nebo t (zkouška se ukončí po uplynutí předepsané doby τ).  

Každá zkouška spolehlivosti se realizuje s ni počtem výrobků (i = 1, 2, …, n). Zkouška končí buď 

po určité době trvání t = τ0, nebo po vzniku určitého počtu poruch r = r0. Lze tedy rozlišit dvě základní 

skupiny zkušebních plánů [12]: 

- r – plány – do zkoušky je zařazeno ni stejných výrobků. Zkouška končí po nastoupení předem 

daného počtu poruch r = r0. Porušené prvky se v průběhu zkoušky buď nahrazují novými [n, 

R, r0], nebo nenahrazují [n, U, r0], nebo se opravují [n, M, r0]. Náhodnou veličinou je doba 

trvání zkoušky t = τ. Soubor údajů, získaných pomocí tohoto typu zkušebních plánů, se 

označuje jako jednoduše cenzurovaný soubor I. typu (cenzurovaný počtem poruch).  

- t – plány – do zkoušky je zařazeno ni stejných výrobků. Zkouška končí po uplynutí předem 

dané doby zkoušení t = τ0. Porušené prvky se v průběhu zkoušky buď nahrazují novými [n, R, 

τ0], nebo se nenahrazují novými [n, U, τ0] nebo se po poruše opravují [n, M, τ0]. Náhodnou 

veličinou je počet poruch r, který nastane po dobu trvání zkoušky. Soubor údajů, získaný 

pomocí tohoto typu zkušebních plánů, se označuje jako jednoduše cenzurovaný soubor II. 

typu (cenzurovaný dobou trvání zkoušky).  

Vyhodnocení zkoušek spolehlivosti 

Vzhledem ke skutečnosti, že u zkoušek spolehlivosti podle zkušebních plánů, se vyskytují 

cenzurované soubory dat, nelze pro ně jednoznačně určit typ rozdělení pravděpodobnosti náhodné 

veličiny. Z tohoto důvodu nelze pro odhad parametrů spolehlivosti použít metody intervalového 

odhadu. Lze však dokázat [46], že pro vztah parametru spolehlivosti získaného výběru (zkušebního 

souboru) a parametru spolehlivosti základního souboru (populace) existuje statistika, pro kterou platí, 

že má chí-kvadrát rozdělení pro zadanou konfidenční úroveň C a počet stupňů volnosti 2ν. Pro 

pravděpodobnost platí vztah (5.11), kde  θ̂  je parametr spolehlivosti zkušebního souboru [h], θ  je 

parametr spolehlivosti populace [h], C je konfidenční úroveň [-], α je hladina významnosti [-], 2χ je 

hodnota chí-kvadrát rozdělení [-] a ν je počet stupňů volnosti [-]: 

  2 2

2 ; 2 ;1
2 2

ˆ
P 2 C 1α αν ν

θ
χ ν χ α

θ −

 
≤ ⋅ ≤ = = −  

 
                               (5.11) 
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Z uvedeného vztahu lze odvodit rovnice, jak pro určení oboustranného konfidenčního intervalu 

(ohraničeného dolní a horní mezí), tak i jednostranného odhadu parametru spolehlivosti. Při odhadu 

parametrů spolehlivosti s využitím zkušebních plánů se hledaný parametr spolehlivosti obvykle určuje 

jako levostranný konfidenční interval, kdy je pro daný parametr spolehlivosti vypočtena pouze dolní 

mez. Pak s pravděpodobností C je hodnota parametru spolehlivosti základního souboru (populace) 

rovna nebo větší než dolní mez intervalu. Pro exponenciální rozdělení pravděpodobnosti dob do 

poruchy se dolní mez TD konfidenčního intervalu, představujícího intervalový odhad střední doby do 

poruchy, určí podle vztahu (5.12), kde TD je dolní mez konfidenčního intervalu [h], tAKU je akumulovaná 

pracovní doba výrobků ve zkoušce [h] a  2χ je hodnota chí-kvadrát rozdělení [-]: 

  AKU
D 2

2 ;C

2 t
T

νχ

⋅
≥                          (5.12) 

V uvedeném vztahu (5.11) představuje člen tAKU [h] akumulovanou pracovní dobu výrobků 

zařazených do zkoušky. Jeho hodnota se určí jako součet doby činnosti všech výrobků po dobu zkoušky. 

Platí vztah (5.13), kde tAKU je akumulovaná pracovní doba výrobků ve zkoušce [h], ti  je doba do poruchy 

i-tého výrobku [h], n je počet výrobků zařazených do zkoušky [-], r je  počet poruch výrobků při zkoušce 

[-], τ je doba trvání zkoušky [h]: 

  

r

AKU i

i 1

t t (n r) τ
=

= + − ⋅∑                       (5.13) 

Zkoušky spolehlivosti s využitím t – plánů a r – plánů, jsou tedy vhodnou a velice intenzivně 

využívanou technikou pro zjišťování parametrů spolehlivosti výrobků v oblasti funkční bezpečnosti 

dopravních prostředků. 

b) Volbou vhodného matematického aparátu 

Vhodný výpočtový a simulační model je schopen simulovat vstupní podmínky pro výpočet 

spolehlivosti součásti jako proměnné, vyjádřené pravděpodobností. Ideální volbou je matematická 

metoda výpočtu pravděpodobností Monte Carlo nebo PPDV (Přímý determinovaný 

pravděpodobnostní výpočet). V technické praxi je pak nezřídka používána metoda SBRA (Simulation-

based Reliability Assessment). Metoda SBRA je vyvíjena asi od druhé poloviny 80. let. Vyznačuje se tím, 

že vstupními hodnotami pro výpočet jsou proměnlivé náhodné veličiny (geometrické a materiálové 

charakteristiky, zatížení,…) vyjádřeny useknutými histogramy.[4] Obvykle analyticky vytvořený model 

(analytický výpočet) k určení odezvy konstrukce na daná zatížení je implementován simulační techniky 

založenou na přímé metodě zvané Monte Carlo. Výsledná spolehlivost nebo pravděpodobnost 

porušení soustavy je získána porovnáním vypočtené poruchy s navrženou hodnotou pravděpodobnosti 

poruchy. Touto metodou je tedy možno řešit součást i z hlediska možných nepříznivých stavů 

konstrukce, podmínek provozu či údržby, které se odrazí ve výsledné pravděpodobnosti nastoupení 

poruchy daného prvku. 

5.2.3 Diagnostické pokrytí a odolnost elektrické části 

U systémů, které jsou hodnoceny z hlediska diagnostického pokrytí, jsou podle vlivu poruchy 

rozlišovány na nebezpečné a bezpečné. Nebezpečné uvádějí systém do stavu, kdy nemůže vykonávat 

svou funkci a stává se nebezpečným pro své okolí. Poruchy bezpečné jsou pak takové, kdy funkce 

systému není výrazně omezena, přičemž systém nijak neohrožuje okolí. [9] Stanovení cílové míry 

poruch PFHS a diagnostického pokrytí pro elektrickou část zařízení vychází z požadavků normy ISO 
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26262, potažmo ČSN EN 61508. Cílová míra poruch je v normě ISO 26262-5 definovaná jako průměrná 

pravděpodobnost poruchy vztažená na dobu provozu. 

Cílová míra poruch PFHS (myšleno pro celý systém) se získá pro sériovou architekturu pomocí 

vztahu (5.14), kde FAVG je průměrná pravděpodobnost poruchy zařízení a t je doba provozu zařízení [h]. 

PFH =                                                                                           (5.14) 

Průměrná pravděpodobnost poruchy zařízení vztažená na dobu provozu zařízení se vypočítá 

dle vztahu (5.15), kde FAVGi je průměrná pravděpodobnost poruchy i-tého prvku zařízení. 

n

AVG AVGi AVG1 AVG 2 AVG 3 AVGn

i 1

F F F F F ... F
=

= = + + + +∑                               (5.15) 

    

Obr. 5.6 Průběh pravděpodobnosti poruchy exponenciálního rozdělení a střední hodnota 

pravděpodobnosti FAVG 

V oblasti funkční bezpečnosti však reálně pracujeme s hodnotou pravděpodobnosti poruchy 

prvků F (t) << 1 a samozřejmě i omezenou časem doby života prvku. Za těchto předpokladů je možné 

průběh pravděpodobnosti prvků systému F (t) nahradit přímkou, jak ukazuje obr. 5.6. Střední hodnotu 

pravděpodobnosti FAVG vypočítáme dle vztahů (5.16), (5.17), kde FAVG je střední hodnota 

pravděpodobnosti poruchy, t je doba provozu a λ  je intenzita poruch. 

 F(t) tλ= ⋅     λ > 0, t ≥ 0                         (5.16) 

F = λ ∙ t dt = λ ∙ t                                                             (5.17) 

 

Průměrná pravděpodobnost poruchy i-tého prvku FAVGi se tedy vypočítá dle vztahu (5.18), kde 

FAVGi je průměrná pravděpodobnost poruchy i-tého prvku zařízení a Fi je pravděpodobnost poruchy i-

tého prvku 

i
AVGi

F
F

2
=                       (5.18) 

Cílové hodnoty PFHS pro režim vysoké vyžádání dle ISO 26262 jsou uvedeny v tab. 5.12. 

Tab. 5.12 Cílové hodnoty PFHS dle ISO 26262 
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Klasifikace hardwarových poruch:  

- Samostatná porucha – porucha součásti, která není pokryta bezpečnostním 

mechanismem a vede přímo k narušení bezpečnostních cílů. 

- Zbytková porucha – část poruch, které by samy vedly k narušení bezpečnostních cílů, 

vyskytující se na hardwaru, která není pokryta existujícím bezpečnostním 

mechanismem z důvodu jeho selhání. 

- Vícenásobná porucha – jedna porucha z několika nezávislých poruch, které v 

kombinaci vedou k vícenásobné poruše (buď vnímané, detekované nebo skryté). 

- Bezpečná porucha – porucha, jejíž výskyt signifikantně nezvýší pravděpodobnost 

narušení bezpečnostních cílů. 

Výpočet celkové intenzity poruch se provede dle vztahu (5.19), kde λ je celková intenzita 

poruch hardwarové části [h-1], λSPF je intenzita samostatných poruch hardwarové části [h-1], λRF je 

intenzita zbytkových poruch hardwarové části [h-1], λMPF je intenzita vícenásobných poruch hardwarové 

části [h-1]. 

λ = λ + λ + λ + λ         (5.19) 

Pro intenzitu poruch vícenásobných λMPF v hardwarové části platí vztah (5.18), kde λMPFD je 

intenzita pozorovaných nebo detekovaných poruch hardwarové části [h-1], λMPFL je intenzita skrytých 

vícenásobných poruch hardwarové části [h-1], λS je intenzita bezpečných poruch HW části [h-1]. 

λ = λ + λ + λ + λ        (5.18) 

Riziko ve vztahu k hodnocení funkční bezpečnosti je dáno vznikem nebezpečných poruch. 

Nejjednodušší cestou ke snížení rizika u systému pro zachování integrity bezpečnosti, je včasná detekce 

nebezpečných poruch. Za tímto účelem jsou využívány různé diagnostické prvky a programy, které 

dokáží provádět automatické diagnostické testy.   

Diagnostické pokrytí (DC) pak vyjadřuje podíl na snížení pravděpodobnosti nebezpečných 

poruch hardwaru v důsledku provádění automatických diagnostických testů. Skutečně nebezpečné 

poruchy systémů E/E/PE souvisejících s bezpečností představují poruchy, které vedou ke ztrátě 

bezpečnostní funkce a současně nejsou detekovány prováděním automatických diagnostických testů. 

Diagnostické pokrytí se rozděluje na diagnostické pokrytí s ohledem na zbytkové poruchy (DCRF) a 

diagnostické pokrytí s ohledem na skryté vícenásobné poruchy (DCMPF L) dle ISO 26262. [13] Pro splnění 

požadavků požadované úrovně integrity bezpečnosti je vždy nutno splnit potřebnou odolnost. 

Diagnostické pokrytí s ohledem na zbytkové poruchy, je dáno vztahem (5.20), kde DCRF je 

diagnostické pokrytí s ohledem na zbytkové poruchy [%], λRF je intenzita zbytkových poruch 

hardwarové části [h-1], λ je celková intenzita poruch hardwarové části [h-1]: 

 DC = 1 − ∙ 100        (5.20) 

Diagnostické pokrytí s ohledem na skryté vícenásobné poruchy je dáno vztahem (5.21), kde 

DCMPF L je diagnostické pokrytí s ohledem na vícenásobné poruchy [%], λMPF L je intenzita vícenásobných 

poruch hardwarové části [h-1] a λ je celková intenzita poruch hardwarové části [h-1] 

  DC = 1 − ∙ 100        (5.21) 
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Odolnost SPM (Single Point Metric) 

Odolnost pokrytí SPM odráží odolnost objektu vůči samostatným poruchám. To z důvodu 

vlastní konstrukce nebo pokrytím bezpečnostními mechanismy. Tato odolnost je vyjádřena vztahem 

(5.22), kde λ je celková intenzita poruch hardwarové části [h-1], λSPF je intenzita samostatných poruch 

hardwarové části [h-1], λRF je intenzita zbytkových poruch hardwarové části [h-1], λMPF je intenzita 

vícenásobných poruch hardwarové části [h-1] a λS intenzita bezpečných poruch hardwarové části [h-1]. 

  SPM = 1 − ∑
∑ ∙ 100 = ∑

∑ ∙ 100     (5.22) 

 

Odolnost LFM (Latent Fault Metric) 

Tato odolnost odráží odolnost objektu na skryté poruchy, které jsou pokryty buď 

bezpečnostními mechanismy, nebo obsluhou, nebo konstrukcí a je uvedena ve vztahu (5.23), kde λ je 

celková intenzita poruch hardwarové části [h-1], λSPF je intenzita samostatných poruch hardwarové části 

[h-1], λRF je intenzita zbytkových poruch hardwarové části [h-1], λMPFDP je intenzita pozorovaných nebo 

detekovaných poruch hardwarové části [h-1], λMPF L je intenzita skrytých vícenásobných poruch [h-1] a λS 

je intenzita bezpečných poruch hardwarové části [h-1].  

  LFM = 1 − ∑
∑ ∙ 100 = ∑

∑ ∙ 100    (5.23) 

Cílové hodnoty odolností SPM a LFM dle ISO 26262 [13] jsou uvedeny v tab. 5.13. 

Tab. 5.13 Cílové hodnoty SPM a LFM ve vztahu k hladině ASIL dle ISO 26262 

 
 

 

5.2.4 Cílová míra poruch a diagnostického pokrytí mechanických částí 

Pro kvantitativní hodnocení mechanických a mechatronických soustav s požadavkem na 

posouzení úrovně PL, je nutné obdobně jako u elektronických součástí určit základní parametry 

spolehlivosti a diagnostické pokrytí, je-li úrovní PL vyžadováno. Výpočty spolehlivostních parametrů 

mechanických komponent však v praxi nejsou standardně používány. Problematiku pro nejběžnější 

mechanické součásti například hydraulických systémů řeší základní norma ČSN EN 61508. Lze se také 

setkat s přístupy, které jsou typické spíše pro zjišťování pravděpodobnosti poruch nosných konstrukcí 

nebo staveb. V souvislosti s výše uvedeným je nutné konstatovat, že ucelený návod na implementaci 

známých metodik pro predikci poruch mechanických součástí však v literaturách ani normách nalézt 

nelze. Pro splnění požadavků na vyšší PL, kdy je vyžadováno diagnostické pokrytí pak zcela chybí návod 

k vytvoření a následnému hodnocení diagnostického pokrytí pro mechanické součásti. Tyto uvedené 

nedostatky, které brání posuzování úrovně integrity bezpečnosti mechanických částí, jsou řešeny mými 

návrhy v experimentální části této práce (viz kapitola 7.5) a jsou také jedním z inovativních výstupů 

této práce. 
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6 Přístupy k řešení spolehlivosti mechanických konstrukcí 

Terminologie používaná při snahách o hodnocení spolehlivosti mechanických prvků a 

konstrukcí je obsažena v současně platných normách ČSN IEC 50191 nebo ČSN ISO 8402. V zásadě je 

velmi podobná již zmíněným termínům a možným stavům objektu v části týkající se funkční 

bezpečnosti a spolehlivosti obecně. Zásadním v teorii spolehlivosti mechanických konstrukcí je pojem 

mezní stav. Pojem „mezní stav“ se pro svou podstatu v řešené problematice blíží pojmu „porucha“. 

Definice obou pojmů je tedy značně podobná, tedy vyjádření mezního stavu je možné takto: 

Mezní stav výrobku nastane přesně ve chvíli, kdy definovaná stavová veličina dosáhne své 

mezní hodnoty. Tato hodnota je stanovena technickými podmínkami, normami, směrnicemi případně 

jinými ujednáními. Její vlastní mez pak souvisí s neschopností plnit předepsanou funkci z hlediska 

technických, bezpečnostních, ekologických či ekonomických důvodů za stanovených podmínek [32].  

Po zcela úplné formulaci mezního stavu nebo hodnoty dosažené stavové veličiny pak lze za 

tento pojem dosadit jak poruchu částečnou, tak i poruchu úplnou. Obecně potom jako změnu stavu k 

horšímu v nějaké funkci nebo technickém stavu. Zásadní je zde však skutečnost, že mezní hodnoty 

stavových veličin, jako vstupů do výpočtů bezporuchovosti, obvykle maximálně věrně nahrazující 

skutečné dosažené hodnoty nejsou deterministického, ale spíše stochastického charakteru. Z této 

skutečnosti plyne, že s těmito vstupy dosažený výsledek mezního stavu má pravděpodobnostní 

charakter. Důležitým taktéž zůstává, že i detekce mezního stavu má pravděpodobnostní charakter. Je 

tedy možné, že dosažení mezního stavu nebude stanovenou diagnostikou s jistou pravděpodobností 

odhaleno. 

Pro určování spolehlivosti mechanických prvků nebo soustav lze využít jak metodiky pro 

statické posuzování (okamžité v čase) tak i dynamické (v čase proměnné – např. životnost). Je pravdou, 

že pro mechanické soustavy není běžně využíváno pravděpodobnostního přístupu, jako je tomu 

například a elektronických systémů. To může být způsobeno hned několika hledisky. Tím nejzásadnější 

je zřejmě to, že řešení bezporuchovosti mechanického prvku vyžaduje komplexní znalosti podmínek 

provozu, materiálu, teorií pružnosti materiálu a mnoha dalších vědních oborů. Toto nutné, široké pojetí 

problematiky, zvyšuje složitost výpočtu a může do něj vnášet značnou nepřesnost. 

 

6.1 Teoretický model výpočtu spolehlivosti mechanických konstrukcí 

Velmi zjednodušený teoretický model výpočtu mechanických prvků je složen ze tří na sebe 

navazujících kroků (viz obr. 6.1). Posouzení spolehlivosti mechanické součásti pak vychází z řešení 

přímé úlohy pružnosti. Ve zjednodušeném modelu pak jednotlivé kroky představují. 

• vstupní proces -  popisuje zatížení součásti, vazby mezi prvky, geometrický tvar, 

vlastnosti materiálu, vliv okolí (teplota, degradace, záření,…) 

•         přenosová funkce - popisuje dynamické vlastnosti soustavy a koresponduje s použitým 

výpočtovým lineárním nebo nelineárním modelem. 

•         výstupní proces (odezva) může být napjatost materiálu a deformace. 
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Vstupní proces
Přenosová 

funkce
Výstupní proces

 

Obr. 6.1 Kroky výpočtu spolehlivosti mechanického prvku [autor] 

 

Z parametrů vstupního procesu a předchozího textu vyplívá, že jsou-li vstupující parametry 

výpočtu (buzení soustavy) náhodné veličiny, pak i odezva soustavy bude mít náhodný charakter. Pokud 

bude existovat úměra mezi buzením a odezvou řešené soustavy, lze předpokládat, že se jedná o 

lineární soustavu.  

Mezní stavy lze rozdělovat z hlediska místa působení na posuzované v bodě (např. napětí), 

nebo posuzované v průřezu (např. trhliny). Taktéž ale z hlediska závislosti na čase lze rozlišovat mezní 

stavy na okamžité a kumulativní. U mezních stavů okamžitých jsou podstatné jejich extrémy v určitém 

časovém okamžiku, zatímco u kumulativních je podstatný širší průběh veličiny. Lze takto popsat odezvy 

jako velikost únavové trhliny nebo rozkmit napětí. Poškození materiálu pak lze vyjádřit některými 

veličinami odpovídajícího charakteru jako: 

1. doby provozu ti a kritické doby provozu tKR dle (6.1) 

 

   D =                                                                                                                                                           (6.1) 

                                                                                                                                         

2. počtu proběhlých kmitů napětí Ni ke kritickému počtu kmitů NKR dle (6.2) 

 
D =                                                                                                                                             (6.2) 

 

3. velikosti jednosměrné deformace εi ke kritické deformaci εKR dle (6.3) 

 

D =                                                                                                                                                                  (6.3) 

 

6.2 Způsoby posuzování spolehlivosti mechanických konstrukcí 

V zásadě lze pojmout posouzení spolehlivosti konstrukce dvěma možnými přístupy. Tím prvním 

a stále dosud nejpoužívanějším, je přístup deterministický. Deterministická hodnota je považována za 

neměnnou a obvykle se opírá o praktické zkušenosti z provozu či rozsáhlá testování. Nejistoty jsou ve 

výpočtových modelech nahrazeny součiniteli, které dostatečně přesně tyto nejistoty reprezentují. 

V analýzách mechanických vlastností tedy nejsou zahrnuty statistické výpočty a simulace. 
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Základní metody deterministického výpočtu 

 

Metoda stupně bezpečnosti  

Z hlediska mezní stavů konstrukce tato metoda pracuje na principu porovnání aktuálních 

stavových veličin s předem známým mezními stavy. Ty se vyvíjejí dle stupně poznání a zkušenostmi z 

provozu zařízení takto navrženými. Nejistoty vstupních veličin bývají zohledněny volbou mezních 

hodnot stavových veličin, což probíhá do jisté míry na základě provozních zkušeností. Příkladem může 

být pravidlo, kdy maximální napětí v kořeni vrubu nesmí být vyšší než dovolené napětí daného 

materiálu. [20] 

 

Metoda dovolených namáhání 

Metoda využívá znalosti základních mechanických vlastností meze kluzu Re a meze pevnosti 

Rm. Za podmínky spolehlivosti, kdy dosažené napětí materiálu σ je nižší nebo rovno dovolenému 

napětí σD, platí v obecnosti přístup k výpočtu ve tvaru: 

  e m
D

e m

R R
min ;

k k
σ

 
=  

 
 za podmínky spolehlivosti    Dσ σ≤                                (6.4) 

Posouzení mezního stavu deterministického výpočtu pak je následující, dle podmínky (6.5), kde 

G je funkce poruchy – dosažení mezního stavu, CN je deterministická stavová mezní hodnota a ZN je 

deterministická stavová veličina.[20] 

G = C − Z = 0                       (6.5) 

Podmínka bezporuchovosti pak nabývá tvaru:  

G = C − Z ≥ 0                         (6.6) 

Příkladem pro tyto metody může být dovolené napětí krutem houževnaté tvrdé oceli: 

  Dτ τ≤                                 (6.7) 

Dovolené napětí v krutu se váže k dovolenému napětí σDOV, pro houževnatou ocel součinitel 

bezpečnosti v tahu ke = 1,2 – 2,2 (ɸ1,7), a platí τ je napětí v krutu (τD – dovolené napětí v krutu), σ je 

napětí v tahu (σD – dovolené napětí v tahu) a ke je součinitel bezpečnosti v tahu: 

  
D. 1, 7σ σ≤          (6.8) 

  
D D(0, 5 0, 6).τ σ≤ ÷         (6.9) 

 

Pravděpodobnostní přístup k výpočtu 

Druhou možností, jak přistoupit k posuzování spolehlivosti mechanické součásti je přístup 

stochastický (pravděpodobnostní). Ten se opírá o důsledný sběr a zpracování dat z měření. Ty mají 

náhodný charakter a při jejich zpracování jsou využívány různé statistické metody a pravidla teorie 

pravděpodobnosti. Vstupními údaji potom bývají například výchozí stav objektu (např. předešlé 

poškození), pravděpodobnostní vyjádření výchozí pevnosti (geometrie, materiálové vlastnosti), 
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fyzikální modely poškozování objektu (chemické vlivy, teplota, rychlost degradace materiálu, …) anebo 

velikost provozního namáhání (četnost špičkových zatížení,…). Tyto všechny vlivy vstupují do výpočtu 

například v podobě histogramů. Výpočtový model pak vytvoří vazby mezi vstupními údaji a s využitím 

znalostí teorie pružnosti a pevnosti nadefinuje konečné podmínky výsledku. Výstupní hodnotou pak 

může být například intenzita poruch konstrukce nebo distribuční funkce délky života konstrukce. 

Podmínka dosažení mezního stavu je nyní dle (6.10), kde G je funkce poruchy – dosažení 

mezního stavu, Xi je náhodná veličina vstupní proměnné: 

G = g X , X , X , … X                                     (6.10) 

Podmínka bezporuchovosti (konstrukce je považována za spolehlivou pak analogicky s (6.5) a 

(6.6) dle uvedeného vztahu (6.11): 

G = R − E    kde platí, že  G ≥ 0       (6.11) 

Kde R reprezentuje odolnost objektu vůči poruchám, E jsou pak účinky zatížení působící na 

objekt. Podmínka pak říká, že platí-li G ≥ 0 je konstrukce považována za spolehlivou, G < 0 nastává 

porucha a G = 0 je mezní stav poruchy. [33] 

V technické praxi jsou pro výpočty využívány definiční intervaly náhodných veličin o omezeném 

rozptylu. Náhodné vstupní veličiny se řídí různými rozděleními, která reprezentují jejich průběh a 

v reálné podobě se pohubují vždy ve vymezeném intervalu hodnot. V případech, kdy nelze říci, že se 

jedná o lineární funkci náhodných veličin. Je nutná aplikace matematických výpočetních metod.  

1. metody numerické integrace – Přímý optimalizovaný pravděpodobnostní výpočet 

2. simulační metody  

- prostá simulace - Monte Carlo 

- stratifikovaná simulace - Latine Hypercube Sampling, Stratified  Sampling 

- pokročilejší simulační metody – Importance sampling, Adaptive sampling 

3. aproximační metody  

- FORM (First Order Reliability Method – pravděpodobnostní metoda 1. řádu)   

- SORM (Second Order  Reliability Method - pravděpodobnostní metoda 2. řádu) 

Z předchozího textu lze tedy usoudit, že vedle klasického deterministického přístupu, který 

neřeší variabilitu vstupních podmínek do výpočtu spolehlivosti, lze použít mnohem sofistikovanější, 

nicméně poměrně značně složité pravděpodobnostní výpočty. Ty variabilitu stupních údajů výpočtu 

zohledňují. Přístup s pravděpodobnostním pohledem na problematiku odolnosti konstrukce, potažmo 

její spolehlivosti v závislosti na čase (počtu cyklů), je rozšiřován již od 90tých let minulého století. Hojně 

byla rozvíjena zejména metoda prosté simulace SBRA, která byla, jako metoda využívající generátorů 

náhodných čísel a vysokých počtů iterací, závislá na výkonu výpočetní techniky.  

Zejména z těchto důvodů bude tato metoda dále navržena k implementaci do 

pravděpodobnostních výpočtů spolehlivosti součástí v souvislosti s posuzováním funkční bezpečnosti 

mechatronických soustav. Tento návrh je pak jedním z výsledků a výstupů této práce. 
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6.3 Výpočty založené na pravděpodobnostním přístupu SBRA 

Simulační metoda posuzování pravděpodobnosti poruchy mechanický součástí a konstrukcí 

SBRA (Simulation-based Reliability Assessment method) je již v dnešní době v hojné míře používaná 

v oboru staveb a nosných konstrukcí. V posledních letech se však stále více prosazuje jako uznávaná 

výpočetní metoda i ve strojírenství. Tato metoda je jednou s možností, jak při výpočtech odolnosti 

strojních součástí pracovat nikoli s empirickými daty, nýbrž se skutečně naměřenými daty na vzorcích 

nebo v provozu. Výsledkem výpočtů se stochastickými vstupy je pravděpodobnost, s jakou materiál 

dosáhne definovaného mezního stavu. Výpočet se tak stává mnohem přesnější, protože může odhalit 

i situace s velmi nepravděpodobnou kombinací nepříznivých vlivů (např. výrobní tolerance, kvalitativní 

vlastnosti materiálu, vnější zatížení, degradace materiálu, …). 

 Současný trend, který souvisí s prudkým rozvojem a běžnou dostupností výkonné výpočetní 

techniky, nabízí nové možnosti aplikací plně pravděpodobnostních přístupů simulačních technikách 

metody Monte Carlo, kterou může být právě již zmíněná metoda SBRA vyvinutá prof. Ing. Pavlem 

Markem, DrSc.[3] 

 Pro přechod z deterministických a polopravděpodobnostních metod posuzování spolehlivosti, 

obvykle používaných v současnosti, k metodám pravděpodobnostním bude však nezbytné vyřešit 

problematiku sběru dat či vytvoření databází pro běžné uživatele těchto metod výpočtu. Tento 

požadavek plyne s nutnosti vytvořit zázemí pro sjednocení vstupních dat pro stejná nebo podobně 

pracující posuzovaná zařízení, aby pak bylo možné jejich objektivní srovnávání. V rámci 

pravděpodobnostního výpočtu pomocí modelování a simulace lze najít tři základní struktury. Je jím 

řešený problém, maximálně věrný model a výpočetní prostředek. Dále jsou pak vzájemně propojeny 

konverzními úkony, modelováním a simulací na (obr. 6.2).  

 

Řešený problém
(reálné zařízení)

Model
(virtuální kopie reálného zařízení)

Výpočetní prostředek
(generátor dat dle modelu)

 

Obr. 6.2 Schématické znázornění postupu pravděpodobnostního výpočtu [Autor] 

Model jako prvek simulace může být schéma nebo jiné vyjádření demonstrující chování či 

skladbu modelovaného systému. Většinu systémů lze popsat pomocí matematických modelů, 

například pomocí soustav matematických rovnic. Navržené modely lze rozdělit dle závislosti jejich 

vlastností na čase na závislé a nezávislé. Závislé na čase jsou modely dynamické a nezávislé na čase pak 

modely statické.  

Krokem simulace je myšlen experiment prováděný na vytvořeném modelu namísto reálného 

systému. Hlavní účelem realizace simulací je zjistit chování reálného systému na základě analýzy dat 

získaných simulací na modelu systému. Důvodem využití těchto technik je obvykle snížení finanční 

náročnosti či urychlení času pro zjištění odezvy systému určité provozní podmínky. Snížení nákladů a 

časové náročnosti testování je základním podnětem, proč jsou simulace prováděny. 
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Vstupující náhodné veličiny jsou definovány pomocí rozdělení, popsaného distribuční funkcí, 

pravděpodobnostní funkcí nebo hustotou pravděpodobnosti. Vhodnou reprezentací mohou být také 

soubory dat v podobě číselných hodnot, které mohou být zpracovány do histogramů. Z histogramů 

mohou být patrné jak druhy rozdělení, tak i základní popisující hodnoty jako medián, parametr tvaru 

anebo rozptyl hodnot. Pro rozdělení pak platí, že při teoretické interpretaci nemají stanovené meze, 

tedy nabývají hodnot definičního intervalu ∞ až -∞. Avšak v reálných podmínkách se obvykle jedná o 

ohraničené intervaly, tedy o omezená rozdělení. Příkladem takového popisu jsou veličiny jako 

hmotnost nebo délka, které nemohou nabývat záporných hodnot.  

Analýza výsledné funkce spolehlivosti probíhá pomocí využití pravděpodobnostní výpočtové 

metody Monte Carlo a stanovení mezního stavu konstrukce. Metoda Monte Carlo je obecným názvem 

pro metody, které pracují na principu iterace výpočtu založené na výběru náhodných čísel. Pomocí této 

metody lze získat přibližná řešení různých problémů, pokud lze jejich řešení vyjádřit jako číselnou 

charakteristiku náhodné veličiny.  

Metoda Monte Carlo spočívá v několikanásobném opakování simulačních kroků, přičemž 

odhad požadovaných veličin je získán pomocí statistického zpracování výsledků simulací.[3,18] 

Generování náhodných čísel s určitým rozdělením probíhá ve dvou oddělených krocích. Prvním krokem 

je generování náhodného čísla primárním generátorem na určitém intervalu (např. interval <0;1>) s 

uniformním rozdělením.  Pokud je potřeba takto generovaná náhodná čísla převést na hodnoty 

s určitým pravděpodobnostním rozdělením je v druhém kroku provedena transformace do tohoto 

rozdělení (viz obr. 6.3). 

 

Obr. 6.3 Příklad transformace pomocí inverzní distribuční funkce [39] 

 

)(
1

UFX
−=                                                                                                                                          (6.12) 

Kde je U náhodná proměnná z generátoru náhodných čísel, F-1 představuje inverzní distribuční 

funkce a N pak náhodná proměnná s požadovaným rozdělením (normální rozdělení). 
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Možnosti aplikace metody jsou omezeny a závislé na platnosti zákona velkých čísel a centrální 

limitní věty. Dle zákona velkých čísel lze předpokládat, že empirické rozdělení realizací náhodné veličiny 

konverguje k teoretickému rozdělení této veličiny v závislosti na rostoucím počtu vzorků. Tato 

skutečnost omezuje přesnost metody. Je-li použit malý počet simulačních kroků, výsledek je nepřesný, 

je-li použit vysoký počet simulačních kroků, je věrohodnost výsledku závislá na kvalitě generování 

pseudonáhodných čísel.  Nevýhodou výpočtu Monte Carlo je také to, že se výsledky ukončených 

simulací vždy liší, pokud je výběr čísel opravdu náhodný. Což do jisté míry vylučuje opakovatelnost 

výpočtu.  

Výsledek simulačního výpočtového modelu je pak v korespondenci s již uvedeným v (6.11), 

tedy porucha nastane v případě G < 0, možno odhadnou dle vzorce (6.13). Kde Nf je počet simulačních 

cyklů ve kterých platí G < 0, N je celkový počet simulačních cyklů ve výpočtu a Pf je odhad 

pravděpodobnosti poruchy. 

P =                                                                                                                                                 (6.13) 

Přesnost odhadu pravděpodobnosti vzniku poruchy pak závisí na parametrech výpočtu. 

Zejména je chyba výsledku odhadu závislá na celkovém počtu simulací a řádu odhadované 

pravděpodobnosti. Pro výpočet to pak znamená, že dle vztahu (6.14) je nutné volit takový počet 

simulací, jak přesný je požadován výsledek odhadu.[33] 

CoVar P = ∙                                                                                                                                   (6.14) 

Nebo taktéž je možno vyjádřit přímo potřebný počet simulací k dosažení určité chyby odhadu. 

Tento vztah uvádí [3] dle Haldara a Madevana v rovnici (6.15), kde je patrná závislost počtu simulačních 

kroků Ncelk , přesnosti odhadu chyby Δ [%] a návrhové pravděpodobnosti Pf. 

N = ∙∆  4 × 10                                                                                                                      (6.15) 

Pro ilustraci metody je níže na obrázku (6.4) uveden histogram, reprezentují možná vstup 

v podobě stochastické veličiny silového zatížení. Tento obrázek i další výpočty je provedeny pomocí 

softwaru Anthill 2.6.0.4 Professional, který tyto simulační výpočty umožňuje. Software a jeho použití 

bude možno dále vidět v experimentální části práce. 

 

Obr. 6.4 Histogram zatížení tíhou vozidla a nákladu na ložné ploše 
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Návrhová pravděpodobnost poruchy, je jak uvádí [3], pro sníženou spolehlivost 5x10-4 

s mezním stavem použitelnosti 0,16, pro obvyklou spolehlivost 7x10-5 s mezním stavem použitelnosti 

0,07 a pro zvýšenou spolehlivost 8x10-6 s mezním stavem použitelnosti 0,023 (2,3%) dle ČSN 73 1401. 

Výsledek simulačního výpočtu po dosazení všech vstupující proměnných a provedení sekvence všech 

cyklů výpočtu je možné vidět na obr. 6.5.  

Obr. 6.5 Výsledný průběh pravděpodobnosti překročení dovoleného napětí v ohybu 

Interpretace získaného výsledku: 

Většina vygenerovaných simulačních výsledků (bodů) leží v bezpečné oblasti nad přímkou R - 

S = 0. Tyto výsledkové body reprezentující dvojice hodnot R a S. Body ležící pod přímkou R-S=0 jsou 

výpočty reprezentující selhání konstrukce. Poměr počtu bodů v oblasti selhání vůči celkovému počtu 

bodů pak vyjadřuje pravděpodobnost selhání Pf = P[R<S]. Z ilustrativního výsledku simulace na obr.6.5 

lze provézt posudek spolehlivosti srovnáním PDOV pro například sníženou spolehlivost PDOV = 5x10-4 a 

odhadu pravděpodobnosti porušení konstrukce PF = 0,00026 tedy 2,6x10-4, konstrukce takto zadanou 

podmínku spolehlivosti splňuje. 

 

6.4 Posuzování životnosti metodami FEM 

Numerické modelování lze obecně popsat jako metody hledání přibližných řešení, pomocí 

nichž lze řešit nejrůznější problémy v inženýrské praxi. Využívá se při něm vysoký výpočetní výkon 

počítačů a obsluha provádí zadávání příkazů, vstupních dat a koriguje věrohodnost výpočetního 

modelu. Přičemž výpočtový nebo simulační model je experimentálním procesem, v němž zkoumanému 

originálu přiřazujeme jednoznačně definovanou náhradu (modelovaný objekt). Model nahrazuje za 

pomoci určitých zjednodušení původní zkoumaný objekt a obvykle bývá z důvodu zjednodušení zatížen 

různými druhy chyb. Závažnost a velikost chyby určuje výslednou věrohodnost experimentu 

provedeném na modelu. Nejzávažnější chybou bývá chyba kvalitativní, kdy model nekopíruje správně 

původní zkoumaný objekt a neřeší tak obvykle hledaný problém. Dalším typem chyby může být 

takzvaná chyba konkretizační, tehdy model správně popisuje chování originálu, avšak chyba se nalézá 

například v chybném stanovení vstupních údajů pro výpočet [17]. Ne vždy bývá chybou jen 

zjednodušení nebo neúplné zadání vstupních údajů. Přílišná složitost modelu může způsobit nejen 

neúměrné prodloužení výpočetního času, ale také způsobit chybu výsledku. 

Samotné numerické řešení spočívá v převodu z hledání řešení spojitých funkcí na hledání 

konečného prvku neznámých parametrů, pomocí jehož se funkce přibližně aproximují. Tento postup 

je nazýván jako diskretizace spojitého problémů. Podstatným rozdílem numerického postupu řešení, 
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oproti analytickému řešení je skutečnost, že numerické řešení není v podstatě možné najít bez využití 

výpočetní techniky. Z tohoto tvrzení potom vyplívá, že i složitost zadané úlohy a složitost samotného 

modelu je omezena výpočetní kapacitou řešiče úlohy. Je známo mnoho metod numerického řešení 

úloh, avšak nejpoužívanějšími jsou metoda konečných prvků (MKP) a metoda hraničních prvků (MHP). 

Metoda konečných prvků je univerzální numerická metoda vhodná k řešení fyzikálních 

problémů. Vyznačuje se vždy stejným postupem řešení, jimž je diskretizace problému, sestavení 

rovnice soustavy, aplikace okrajových podmínek a samotného řešení soustavy rovnic. Diskretizací se 

pak rozumí vlastní rozčlenění oblasti řešení na drobnější prvky (elementy). Vrcholy těchto elementů 

jsou pak nazývány uzly, ve kterých je počítána samotná hledaná veličina. Uzly lze rozdělit na interní a 

externí. Nejvýraznějším rozdílem mezi nimi je spojení externích uzlů s okolními elementy. Hodnota 

hledané proměnné veličiny je pak v mimo-uzlových bodech dopočítána interpolací. Jelikož musí platit, 

že hodnota hledané proměnné v uzlu je pro všechny elementy stejná, je nutné, aby platila podmínka 

kontinuity (spojitosti) hledané proměnné veličiny. Důležitou součástí výpočtu pak bývá sestavení 

matematických rovnic, které popisují chování těchto elementů a jejich vzájemné interakce. Výsledkem 

je odvození takzvaných sekundárních veličin, jež mohou být například deformace nebo napětí. Velmi 

podstatným krokem z hlediska přesnosti výpočtu je rozčlenění modelu na jednotlivé elementy. Této 

úpravě se říká tvorba sítě a jejím výsledkem je konečno-prvková síť. Kvalita tvorby sítě pak přímo 

ovlivňuje věrohodnost výsledku, jak je grafem vyjádřeno na (obr. 6.6). 

 

Obr. 6.6 Grafické vyjádření principu konvergence k exaktnímu řešení [17] 

Cílem je, se konvergencí konečno-prvkového řešení maximálně přiblížit k řešení exaktního 

modelu, na který byla konečno-prvková síť aplikována (obr. 6.7). Obecně platí, že zahušťování sítě vede 

k přiblížení se spojitému řešení problému.[34] Nevýhodou zahušťování sítě je však výrazně rostoucí 

časová a výpočetní náročnost výsledného řešení. Proto se vždy hledá určitý kompromis mezi 

dostatečnou konvergencí ke spojitému řešení a akceptovatelnou náročností výpočtu. 

 

Obr. 6.7 Ukázka konečno-prvkové sítě na model zkoumaného objektu 
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Po sestavení úplného souboru vstupních dat, jako je doplnění materiálových vlastností a 

okrajových podmínek, je sestaveno vlastní řešení v podobě systému rovnic soustavy. Výsledkem řešení 

jsou pak, buď primární proměnné, anebo žádané odvozené proměnné. Primární proměnnou jsou 

myšleny například posuvy u deformační varianty výpočtu a z nich obvykle sekundárně odvozené 

deformace a napětí materiálu. V poslední řadě je podmínkou vhodné zpracování a interpretace 

dosažených výsledků získaných výpočtovým modelem. 

 

6.5 Únava materiálu a výpočty životnosti pro únavová zatížení 

Jak uvádí mnohé publikace zabývající se tímto tématem, únavový proces materiálu má 

kumulativní charakter [37]. Znamená to, že poškození roste s počtem zátěžných cyklů působících na 

objekt vystavený únavovému zatížení. Pro každou amplitudu zatížení σ platí, že existuje určitý počet 

cyklů NC do porušení materiálu součásti. V technické praxi se pro výpočty využívají grafická vyjádření 

účinku cyklů na materiál v závislosti na amplitudě zatížení, takzvané S-N křivky jež je prezentována na 

obr. 6.8. Zkoumání vlivu různých tvarových, povrchových a materiálový parametrů objektu na jeho 

životnost je velmi rozsáhlou problematikou. V práci se není možné problematice hlouběji věnovat, i 

když s tématem životnosti mechanických součástí velmi úzce souvisí a pro stanovování spolehlivosti 

mechanických součástí je zcela zásadní. Níže budou popsány pouze základní přístupy pro pohled na 

únavové zatížení z hlediska účinku na materiál. Dále bude popsána možná spektra zatížení, se kterými 

je možné se v praxi setkat. 

 

Obr 6.8 Únavová S – N křivka reprezentující závislost počtu zatížení cyklů N do porušení na 

amplitudě napětí σa pro symetrický cyklus. [35] 

 

Oblast velmi krátkého cyklického namáhání, pro kterou je vyznačena amplituda blížící se mezi 

pevností Rm, je charakteristická velmi rychlým lomem. V případě tohoto lomu se v podstatě nejedná 

o únavu, ale o překročení meze pevnosti. Lom se nazývá kvazistatický. V této oblasti v případě míjivého 

zatížení obvykle dochází k cyklickému tečení tzv. creepu. Se zvyšujícím se počtem cyklů s nižším 

napětím σa přechází křivka únavového života do oblasti nízkocyklové únavy. Amplituda zatížení 

odpovídá napětím větším, než je mez kluzu materiálu.[35]  
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Poslední a z hlediska spolehlivosti nejzajímavější oblastí únavového života je oblast 

vysokocyklové únavy. Namáhání je charakteristické nižšími napětími s počtem cyklů vyšší než smluvní 

hranice pro daný materiál, na obr. 6.8 je to 1x105. Pro oceli je obecně uvažováno 1/3 až 1/2 meze 

pevnosti oceli a pro neželezné kovy jako jsou slitiny hliníku pak smluvní stanovené meze únavy. 

Například smluvní mez únavy, jak uvádí [35], jsou pro slitiny hliníku NC = 5x108 a pro slitiny magnesia 

NC = 1x108. V důsledku mikrostrukturálních změn v počátečním stadiu cyklického zatěžování dochází 

ke změně fyzikálních vlastností i napěťově-deformační odezvy materiálu. Zpravidla jejich intenzita s 

počtem cyklů klesá, až dojde k saturovanému stavu. U jednoosého namáhání je tento stav obvykle 

charakterizován uzavřenou hysterezní smyčkou, která se získává při zkoušce nízkocyklové únavy. 

Obvykle směrodatnou smyčkou je uzavřená hysterezní smyčka v polovině životnosti objektu 

(materiálu). Po proložení vrcholů více saturovaných hysterezních smyček je získána cyklická 

deformační křivka. Zajímavostí v této oblasti je, že při tvrdém zatěžování materiál vykazuje cyklické 

zpevňování, pokud je amplituda napětí zvětšována. V opačném případě se mluví o cyklickém 

změkčování. Obecně lze ale říci, že tvrdé materiály cyklicky změkčují, kdežto měkké materiály cyklicky 

zpevňují. [2] 

 

Dekompozice signálu  

Signál, získaný z měřícího zařízení snímajícího dlouhodobé zatížení je obvykle velmi rozsáhlý a 

z hlediska stanovení podstatného zatížení způsobujícího únavu nepřehledný. Obvyklou metodou 

využívanou pro jeho zpracování je mimo jiné dekompozice signálu na histogramem dílčích kmitů. Tedy 

ucelení do skupin, které mají na konstrukci stejný, nebo velmi podobný degradační efekt. Velmi účinná 

je v tomto směru metoda RainFlow (metoda stékajícího deště). Ta obvykle u složitější signálů převede 

signál na histogram zatížení. Následně jej transformuje na průběh zatížení z globálního extrému do 

globálního extrému. Poté, jak vysvětluje obr. 6.9, nechá ztékat fiktivní proud vody. Proud je ukončen, 

pokud vyteče ze sekvence nebo narazí na proud tekoucí z nižšího lokálního minima, popřípadě do 

stejného dříve vyřešeného proudu. 

 

Obr. 6.9 Metoda stékajícího deště RainFlow aplikovaná na signál napětí materiálu 

Dále výpočet probíhá volbou hypotézy pro únavové kumulativní poškození a únavový život. 

Pomocí provedené dekompozice jsou vypočítány parametry zatížení například hypotézou dle Palmgren 

– Minera lineární kumulace poškození dle rovnice (6.16). [54] 
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D = + + ⋯ + = ∑                                                                                                                  (6.16) 

 

Kde podíl, ni počtu cyklů určitého zatížení a Ni počet cyklů do porušení, představuje D nebo Di 

vlastní únavové poškození. Hypotéza dle Palmgren – Minera pak tvrdí, že celkové kumulativní 

poškození je součtem všech jednotlivých únavových poškození. Jak uvádí [54] střední únavový život 

L50%  lze vyjádřit pomocí rovnice (6.17) pro 50% pravděpodobnost porušení. Kde Np je počet zátěžných 

bloků, ho je rozsah zátěžné sekvence, σa,i a σa,p jsou amplitudová napětí. 

L = % =
∑ ,

,
                                                                                                                (6.17) 

 

Únavová životnost ložisek a podobných strojních součástek 

Jednou ze základních cílů vývoje v oblasti konstrukce ložisek je zpřesňování vstupních dat pro 

výpočty trvanlivosti ložisek nebo kuličkových pohybových šroubů. Díky přesnějším výpočtům 

trvanlivosti je možné sjednotit životnost ložiska s životností stroje, nebo aspoň přesně stanovit 

intervaly oprav. Zkrácení trvanlivosti ložiska může mít na svědomí mnoho faktorů, například vyšší 

zatížení než bylo uvažováno, nesprávnou montáží, nedostatečným mazáním nebo překročením 

uvažované pracovní teploty. Poškození ložiska se pak obvykle projeví zvýšením odporu valení ložiska 

nebo zvětšením vůle ložiska. V případech výrazného přetížení nebo dlouhodobého chodu s velkou vůli 

pak může nastat lom některého z kroužků a rozpad ložiska. Tento jev se však projeví jen velice zřídka a 

obvykle před ním následují výrazné projevy překročení trvanlivosti a vznikající závady. 

Poškození ložisek s valivými tělísky - pitting 

Tak jako u většiny strojních součástí i u ložisek za vznik poškození z jiných důvodů, než je 

přetížení ložiska, může únava materiálu. Únava materiálu vzniká v důsledku cyklicky se objevujících 

smykových namáhání pod nosným povrchem. Namáhání pak způsobují mikrotrhliny, které se postupně 

šíří na povrch. Valivá tělíska se odvalují přes trhliny a odlamují fragmenty povrchu materiálu. Tento jev 

je znám pod anglickým názvem pitting, tedy drolení povrchové vrstvy materiálu. Ze zkoušek 

prováděných výrobci ložisek je v podstatě známo, jak tento jev výrazně omezit. Mikrotrhliny se šíří 

z vměstků v materiálu směrem k povrchu. Pokud je materiál přetaven pod struskou nebo ve vakuu, 

stane se homogenním a trvanlivost ložisek několikanásobně zvýší. Nevýhodou je však několikanásobné 

zvýšení výrobní ceny, což v konfrontaci s návrhovým životem strojních částí obvykle přestavuje 

zbytečnou investici. Únavová trvanlivost a její výpočet je popsán obvykle velmi dobře výrobci [49]. 

Obecně je trvanlivost valivého ložiska udána jako počet otáček ložiska do vzniku únavového poškození. 

Pro výpočet je obvykle použita norma ČSN ISO 281, kde je nutné si uvědomit, že základní výpočet 

trvanlivosti je prováděn pro míru spolehlivosti, kdy vypočítané doby dosáhne minimálně 90 % ložisek. 

Pro výpočet trvanlivosti ložisek s vyšší spolehlivostí se zavádí koeficienty spolehlivosti upravené 

trvanlivosti, například pro spolehlivost 99 % je koeficient 0,21. 

Různá poškození ložiska způsobují vlastní charakteristické projevy.  Nejčastěji se vyskytujícími 

druhy poškození jsou opotřebení, otlačky, povrchové poškození, koroze a poškození elektrickým 

proudem. Obvykle je velmi problematické provést správnou diagnózu vzniku opotřebení, zvláště 

působí-li několik příčin současně. Při zkoumání závad nebo predikce života u strojů, které mají vysoké 

nároky na spolehlivost nebo funkční bezpečnost, je vhodné provádět životnostní zkoušky nebo 

sledovat podmínky chodu ložiska v provozu. V případě určování funkční bezpečnosti je nutné stanovit 
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procentuální podíl závad, které vytváří zvětšení vůle ložiska nebo zvýšení odporu valení a závad, kdy 

dojde k neočekávanému rozpadu ložiska. Na základě údajů, které udává [44] ve své studii o vlivech, 

poškození a následků vad ložisek byla navržena následující tabulka (viz tab. 6.1). 

Tab. 6.1 Odhad podílu lomu a poškození s omezenou funkcí ložiska distribuce módu [autor] 

Typ ložiska Porušení přetížením (lom/poškození) Porušení únavou (lom/poškození) 

Ložisko s valivými tělísky 25 / 75 % 10 / 90 % 

Kloubové ložisko 10 / 90 % 5 / 95 % 

Kluzné ložisko 20 / 80 % 5 / 95% 

 

Tato vytvořená tabulka bude v části výpočtů hodnoty cílové míry poruch v kapitole č. 9, využita 

pro stanovení pravděpodobnosti poruchy připadající pro určitý mód poruchy. Za pomoci zavedené 

distribuce módu (Dist. Modu) bude rozlišen poruchový stav omezené funkce a úplné ztráty funkce, 

např. pro ložiska. 

 

6.6 Konstrukční řešení a navrhování bezpečnosti rámů silničních vozidel 

Vývoj rámů a karoserií vozidel trvá stejnou dobu, jako vývoj vozidel samotných. Neustále se 

zdokonalují stávající a hledají nové materiály, ze kterých jsou karoserie či rámy vozidel vyráběny. První 

rámové karoserie měly kostru z jasanových latí, které byly potažené látkou nebo pobité plechem. Dále 

se postupně přecházelo na smíšené a později celokovové konstrukce. V konstrukci silničních vozidel se 

v 60. až 80. letech začaly objevovat technologie, které byly přejímány z leteckého či dokonce 

kosmického průmyslu. Karoserie i vlastní rámy byly vytvářeny z plastů či kompozitu, jako je například 

sklo-laminát. Dnešní moderní konstrukce však již přešla k materiálům slitin hliníku či magnesia nebo 

dokonce kompozitu karbonových či karbon-kevlarových vláken.[1] Pro spoustu vozidel je dnes klasický 

nosný rám téměř minulostí. Poslední skupinou, kde lze vidět rám vozidla v klasické podobě, je kategorie 

terénních vozidel, nákladních vozidel, autobusů a ve stále hojné míře u motocyklů. Zde stále slouží jako 

nosný prvek hnacího ústrojí, závěsů kol a tvoří samotný prostor pro cestující. 

Při výrobě a konstrukci karosérií a rámů moderních vozidel je použito nepřeberné množství 

různých konstrukčních materiálů. Velkou mírou se na konstrukci rámů vozidel podílí lisované ocelové 

profily a plechy. Používány jsou zejména z důvodu svých dobrých mechanických vlastností a finanční 

dostupnosti materiálu a jeho zpracování. Dalším významným materiálem používaným na výrobu rámů 

a karosérií silničních vozidel jsou slitiny hliníku. Z nich se vyrábí například výlisky krytů nebo přímo 

nosné prvky například tlakovým litím nebo vakuovým litím. Jsou však také hojně využívány k výrobě 

svařenců nebo složitějších obrobků nosných částí podvozků a bimetalových karoserií či rámů. V 

automobilovém průmyslu je dále velmi používaným materiálem plast a různé kompozity. Cílem 

využívání těchto materiálů u automobilů jsou zejména maximálně účinné deformační zóny ke zmírnění 

následků havárií, snížení hmotnosti vozidel za účelem snížení spotřeby a zároveň dostatečná tuhost 

rámu pro směrové vedení kol. [1] 

 

Materiály používané pro stavbu motocyklových rámů 

a) Ocel (chrom-molibdenová ocel) - Suzuki GSF 600 Bandit, Ktm 640 LC4, Jawa  

b) Hliník (AlMg 4,5Mn) - Honda VFR750, Yamaha YZF-6R 
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c) Hliník + karbonové vlákno – AlSi - nosníky, výztuže karbon-kevlar - Bimota SB8K 

d) Karbonové vlákno (monocoque) - Ducati Desmosedici  GP 

e) Titan - 1971 Titanium Husqvarna Inter-AMA Motocross 

f) Magnesium - 1988 Elf ROC-Honda Elf5-NSR500 500 Grand Prix 

I přes různé druhy materiálů používaných pro stavbu podvozků a rámu motocyklů převládají 

základní konstrukční materiály vozidel. Těmi jsou konstrukční oceli a slitiny hliníku. V případě zařízení 

VGP tomu není jinak. V předchozí kapitole byla řešena únava materiálu a odhad bezpečného 

únavového života. Z dostupných zdrojů je patrné, že vlastnosti materiálů, zejména hliníkových slitin 

jsou velmi rozmanité. Výrobci silničních vozidel zpravidla neuvádí označení použitých konstrukčních 

materiálů, pokud ano, tak střeží jejich materiálové vlastnosti.  

Moderní kompozitní a nekonvenční materiály 

Technické normy a požadavky na vrůstající bezpečnost společně se snižování hmotnosti za 

účelem snížení spotřeby vedou výrobce vozidel k vývoji stále nových materiálů. Aby tyto materiály 

dokázaly splňovat řadu fyzikálních vlastností, které jsou u konvenčních materiálu jako oceli nebo slitiny 

hliníku často protichůdné, vytváří se kombinace materiálů (tzv. kompozity). Tyto kompozity a speciální 

slitiny jako TWIP oceli (obr. 6.10) obvykle spojují výhodné vlastnosti tvůrčích materiálů a potlačují ty 

nevýhodné. Motocyklové podvozky již dlouhou dobu takové materiály využívají. Nevýhodou však u 

kompozitních materiálů zůstává nehomogenita materiálu, a tedy velmi obtížné stanovení jejich 

vlastností a zejména predikce jejich chování ve vztahu k únavě a degradaci.[15] 

1. Sandvičové materiály nebo hliníkové výplňové pěny 

2. Svařované plechové přístřihy (Tailored blanks) 

3. Kompozitní materiály (laminát, carbon-kevlar,...) 

 

Obr. 6.10 TWIP ocel s tažností 60-90% a pevností v tahu Rm 600-1100 MPa 

 

Simulace zatížení pomocí simulačních programů dynamiky a kinematiky 

   Pro vývoj součástí podvozků silničních vozidel, je téměř nezbytné využívání simulačních 

softwarů řešící kinematiku a dynamiku vozidla. Je velmi důležité pracovat s co nejpřesnějšími daty již 

ve fázi designových návrhů. Ve fázi vývoje a raných etap testování dílů nebo celých celků podvozků 

vozidel je nutné se daty, vkládanými do pevnostních a životnostních výpočtů, co nejvíce blížit reálným 

zatížením v provozu. Výrazně jsou zde využívány prototypové zkoušky a zkoušky životnosti. Pro 

pozdější ověřování designových návrhu jsou tak často využívány výpočetní a simulační prostředí jako 

je MSC ADAMS, LOTUS ENGINEERING – SUSPENSION nebo MultiBody software SAMS. Ty provádí 

výpočty složitých konstrukcí s více stupni volnosti [41]. Výsledky těchto simulací jsou mnohem více 

vypovídající, nežli statické výpočty a mnohem levnější než nákladné prototypové testy. Na základě 

simulací je pak možno provádět optimalizační kroky pro snížení hmotnosti částí vozidle při zachování 

vlastností. Optimalizaci pomocí MKP je možno vidět aplikovanou na kapotu lokomotivy v [21]. 
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Diagnostické metody pro predikci a nalezení poškození rámů silničních vozidel 

Běžně používané metody sloužící k diagnostice rámů silničních vozidel je možné dělit na 

destruktivní a nedestruktivní. Avšak využití destruktivních metod obvykle v případě průběžného 

sledování stavu rámu vozidla postrádá smysl. Naproti tomu nedestruktivní metody jsou velmi účinným 

nástrojem, který, pokud je zkouška správně provedena, neovlivní další průběh technického života 

rámu. V zásadě je možné zkoumat poškození rámu trvalými deformacemi. Což je časté v případě 

přetížení konstrukce rámu vnějšími silami, například havárií. Zde jsou využívány různé přístroje 

k přesnému měření geometrie, jako jsou měřicí stolice využívající ultrazvukového nebo optického 

odměřování vzdálenosti bodů. Druhou možností diagnostiky je pak průběžné sledování deformací 

rámu při provozu pomocí tenzometrických měření nebo například metodami křehkých laků. Ty jsou 

nezřídka kdy ve formě tvrdých laků používány i pro motocykly. Pomocí těchto laků lze diagnostikovat 

případné deformace, které lak nevratně poškodí. Méně často jsou pak zkoumána struktura materiálu 

metodami defektoskopie na povrchové nebo podpovrchové trhliny, například rentgenovou nebo 

ultrazvukovou metodou. 

Údržbové plány  

Tvorba údržbových plánů pro mechanické i mechatronické systémy silničních vozidel je 

nedílnou součástí jejich navrhování. V podstatě vychází z predikcí intervalů mezi poruchami MTBF a 

důrazu na udržení úrovně integrity bezpečnosti. Údržbový plán je nástrojem pro sdělení požadavků, 

týkajících se zachování bezporuchovosti prvků nebo úrovně bezpečnosti pro jednotlivá nebezpečí, 

směrem k obsluze nebo údržbě zařízení. Z teorie spolehlivosti vyplívá, že téměř nemá smysl 

předepisovat pravidelné údržby a kontroly pro elektronické součásti (výjimkou může být např. 

zachovávání čistoty pracovního prostředí). Jinak je to ovšem u bezpečnostních funkcí, které nejsou 

periodicky kontrolovány tzv. selftestem. Zde je naopak vyžadováno, aby byla kontrola bezpečnostní 

funkce, po předepsaném čase stanoveném odhadem cílové míry poruchy, provedena vyvoláním 

bezpečnostní funkce.  

Postup pro tvorbu údržbového plánu je obvykle založen na stanovení času provozu, ve kterém 

není překročena přijatelná pravděpodobnost poruchy. Samotnou údržbu z hlediska přístupu je pak 

možné dělit do tří skupin: 

• Individuální - k údržbě prvků se přistupuje individuálně v nejvhodnější době pro opravu 
 

• Skupinový  - k údržbě prvků se přistupuje s ohledem na ostatní plánované práce 
 

• Komplexní -  údržba se provádí na všech prvcích systému současně 
 

Údržbový plán je konstruován za účelem zachování provozuschopnosti zařízení:  

• Po poruše - údržba je prováděna v reakci na vzniklou poruchu 
 

• Se zaručenou bezporuchovostí - údržba je prováděna s cílem zachování 
bezporuchovosti a úrovně bezpečnosti systému ve stanovených intervalech 
 

• Po prohlídce - údržba je prováděna s cílem zachování bezporuchovosti a úrovně 
bezpečnosti systému ve stanovených intervalech. V těchto intervalech je prováděn 
diagnostický test (prohlídka), který posuzuje úroveň opotřebení a je rozhodnuto, zda 
bude prvek opravován (vyměněn) nebo nikoli. 
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7 Návrh metodiky analýzy mechatronického systému 

7.1 Obecný mechatronický systém a jeho charakteristiky 

 

Obecně o  mechatronických systémech 

Vývoj strojních zařízení a elektronických ovládacích a řídicích systémů dal vzniknout v polovině 

70. let novému oboru ve stavbě strojů zvanému mechatronika. Značným průkopníkem tohoto směru 

stavby strojů bylo Japonsko. Pojmem mechatronický systém je obecně myšleno kombinování prvků z 

mechaniky, elektrotechniky, informatiky i dalších konstrukcí strojů a jejich řízení souvisejících oborů. 

Samotný název mechatronika vzniknul kombinací slov mechanika a elektronika, v cizích jazycích někdy 

dokonce ztotožňován s názvem robotika. Jedněmi z prvních zařízení označovaných za mechatronické 

byly automatizované obráběcí stroje (CNC) a později všechny strojní zařízení, které jsou 

charakterizovány účastí mechanické části stroje v kombinaci s elektronickým ovládáním, mnohdy 

doplněným i monitorovací a diagnostickou částí. Dnes může být mechatronickým zařízení označován 

téměř každý složitější stroj. Od moderních dopravních prostředků, přes domácí spotřebiče až po roboty 

či zbraňové systémy. Typickým znakem, který odlišuje mechatroniku od ostatních podobných 

kombinovaných zařízení je plnění určité mechanické funkce oproti pouhému zpracování dat. Zároveň 

jsou pak algoritmicky řízeny, čímž nejsou myšleny pouhé úkony na základě manuálního elektrického 

řízení nebo pomocí jednoduchých PID regulátorů.  

Typické vlastnosti mechatronického systému jsou zejména: 

- programovatelnost 

- samoregulace  

- autodiagnostika 

- adaptivita 

- vnější komunikace  

 

7.2 Popis mechatronického systému - rám motocyklu s měnitelnou geometrií 

 

Posuzovaný mechatronický systém 

Jako modelové zařízení, na kterém budou prezentovány navrhované postupy posuzování 

funkční bezpečnosti, byl vybrán mechatronický subsystém silničního vozidla. Toto zařízení se jeví jako 

maximálně vhodné zejména ze dvou následujících důvodů. Hlavním důvodem je to, že toto zařízení je 

sledováno od fáze návrhu, přes konstrukci a následné testování. Je tedy je možné vybírat potřebná 

data v průběhu celé fáze vývoje a uvedení do provozu. Další důvodem a nespornou výhodou je pak 

jistota, že konstrukce zařízení nebyla z pohledu bezpečnosti nikým ovlivňována již například ve fázi 

raného vývoje, aniž by se o tom vědělo a vedlo se to v patrnosti.   

Nově navržený systém změny geometrie řízení není ve své podstatě novodobou myšlenkou. V 

50. letech se motocykloví inženýři zabývali vlivem vzájemného úhlu dvou subsystémů, přední vidlice a 

rámu se zadní vidlicí. Již v té době zde byla spatřována možnost regulovat určité parametry jízdy tak, 

aby bylo možné potlačovat jisté negativní jevy působící směrem k ovládání motocyklu nebo pohodlí 

jezdce. Ve svých technických řešeních přitom naráželi na výrazné problémy. Zejména se jednalo o 
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vysoké zatěžování pohyblivých komponent a potíže s regulací takového nastavování podvozku během 

jízdy. Dnešní moderní materiály a programovatelná elektronika nejenže tyto problémy řeší, ale je 

zároveň i cenově dostupná pro masové rozšíření nebo sériovou výrobu. Na motocyklech, které se v 

dnešní době vyrábějí, ať už jako sériové nebo ryze závodní, lze najít ty nejmodernější technologie. 

Zástavba brzdných asistentů v podobě CBS nebo složitějšího ABS je v dnešní době zcela běžná. Prvkem, 

který již nese velmi patrné znaky mechatroniky v zástavbě podvozku může být například systém BMW 

ESA (Electronic Suspension Adjustment), kde je možné volit různé mapy nastavení podvozku přímo za 

jízdy nebo přímo reagovat na jízdní situaci za pomoci systému DDC (Dynamic Damping Control). Právě 

z důvodu rychlého vývoje systémů jízdní stability, je možné očekávat další stupeň v možnosti kontroly 

jízdní stability směrem k navrženému řešení. Změna závleku kola, společně se změnami rozvoru a 

světlé výšky motocyklu nabízí výrazné možnosti v oblasti regulace negativních jevů vznikající během 

pohybu motocyklu. Největším problémem konstrukce zavěšení kola s jakoukoli regulací polohy nebo 

úhlu sklonu, je celková tuhost zavěšení. Vlastnost motocyklu pohybovat se vysokou rychlostí s velkým 

podélným zrychlením bez deformace stopy je dnes kritériem stavby číslo jedna. Během testování se 

však neobjevily žádné problémy s deformací jízdní stopy. Hlavní myšlenkou konstrukce závěsu mnou 

navrženého řešení je možnost tyto parametry podvozku měnit plynule během jízdy. V první generaci, 

která již byla úspěšně patentována a vytvořen její prototyp, se závlek předního kola a sklon přední 

vidlice měnil manuálně dle potřeby řidiče. V druhé generaci realizované z prostředků projektu Pre-seed 

aktivity VŠB – TUO č.II – Energetika, pak automaticky do optimální polohy dle aktuální jízdní situace.  

Funkci celého zařízení je možné zjednodušeně vysvětlit takto. Na rámu prototypu č. 1 (obr. 

7.2), byly provedeny konstrukční změny, které umožňují změnu rozvoru motocyklu v rozsahu cca 35 

mm. Současně se při těchto změnách měnil také závlek a sklon přední vidlice (obr. 7.1). V zásadě se 

jedná o velmi jednoduchou záležitost, kdy se naklápí hlava řízení. Konstrukce však musí být velmi tuhá 

a odolná proti zkrutným momentům vznikajícím při změnách směru. Hlava řízení je také zatížena 

enormní silou při brzdění v plném zatížení dvoučlennou posádkou. Po konstrukčním zvládnutí těchto 

požadavků bylo prokázáno následující. V režimu městského a cestovního provozu byly vypočítány 

hodnoty momentů na koncích řídítek nutné k řízení motocyklu a silové účinky stabilizující motocykl. 

Analyticky pak bylo potvrzeno, že delší rozvor a větší závlek přináší větší jízdní stabilitu, kdežto krátký 

rozvor s malým závlekem ulehčí řízení v nízkých rychlostech za cenu právě zmíněného snížení jízdní 

stability.  

 

Obr. 7.1 Vliv změna úhlu vidlice na rozměry podvozku ( l-rozvor, n-závlek, α-úhel osy řízení) [Autor] 

Výsledky výpočtů potom potvrdily i provedené jízdní zkoušky. Potenciál k využití variabilního 

podvozku je téměř nekonečný. Lze jím usnadňovat nasedání na motocykl, měnit aerodynamické 

vlastnosti, světlou výšku, regulovat potápění přední vidlice při brzdění (anti-dive), zvyšovat hodnotu 

maximálního zrychlení změnou polohy těžiště (anti-wheelie) a stejně tak maximální brzdné zrychlení 

(anti-stoppie).  
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Obr. 7.2 Realizovaný 1. prototyp motocyklu (dle UV 22413:2011-24355) [Foto: Audiovizuální centrum 

VŠB-TUO] 

 

7.2.1 Systém vidlice s variabilní geometrií – mechanická část 

Základní architektura zařízení VGP, tedy vidlice s variabilní geometrií, je ukázána na obr. 7.3. 

Mechanická část závěsu kola je pouze přestavbovým dílem původního zavěšení. Elektronická a řídící 

část však vyžaduje instalaci dodatečné části palubní sítě a montáž řídícího PLC do prostoru pod sedlem 

motocyklu. 

 

Obr. 7.3 Náhled na model systému variabilního zavěšení kola VGP II. generace 

Celý mechatronický systém zahrnuje řadu součástek, které jak již bylo uvedeno, lze rozdělit do 

elektronického a mechanického subsystému. Elektronický a mechanický subsystém pak sdílí 

elektromotor, který je rozdělujícím prvkem těchto konstrukčních celků. Ačkoli je elektromotor zařazen 

do elektronického subsystému, jeho hnací hřídel je pevně spojena s mechanickou částí zařízení pomocí 

hřídelové spojky. Oddělený náhled na architektury uvedených subsystémů a jejich prvky je patrný na 

obr. 7. 4 a obr 7.5 nebo v tabulce 7.1 a tabulce 7.2. 
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Nutno zmínit, že v soupisu mechanických součástí zařízení se nenachází spojovací materiál a 

prvky, které oproti původnímu motocyklu zůstaly nezměněny. Šrouby, matice a zajišťovací podložky 

mohou také způsobit různé nebezpečné stavy zařízení, ovšem vzhledem k rozsahu a ilustrativnímu 

charakteru této části práce se jimi analýza podrobněji zabývat nebude. Co se týče původních dílů 

motocyklu, ty jsou z hlediska bezpečnosti považovány za již vyřešené výrobcem a jejich poruchy musí 

být řešeny dle původní technické dokumentace výrobce. Dále je ve výpočtech uvažováno se stejným 

zatížením původních mechanických dílů, jako při zástavbě originálního zavěšení předního kola 

konvenční teleskopickou vidlicí. 

 

Obr. 7.4 Schéma VGP mechanické části zařízení [autor] 

Seznam mechanických komponent vidlice s variabilní geometrií a jich počet je přehledně 

uveden v tabulce tab. 7.1.  

Tab. 7.1 Seznam mechanických komponent vidlice 

Položka Součást Počet [ks] 

1  Horní nosník vidlice 1 

2  Dolní nosník vidlice 1 

3  Kloubové ložisko dolního nosníku vidlice 1 

4  Kloubové ložisko horního nosníku vidlice 1 

5  Pohybový šroub 2 

6  Matice pohybového šroubu 1 

7  Ložisko pohybového šroubu 4 

8  Ozubená kola šnekového převodu 2 

9  Šroub šnekového převodu 1 

10  Pouzdro šnekového převodu 1 

11  Ložisko šroubu šnekového převodu 1 

12  Hřídelová spojka 1 

 
Pozn. Ostatní mechanické části jako je hlava řízení nebo sloupek řízení s kosoúhlými ložisky, 

jsou standartní výrobcem motocyklu navržené části. Platí pro ně tedy standartní servisní předpis a 

životnost rámu i sloupku řízení je pak uvažována stejná jako životnost motocyklu deklarovaná 

výrobcem. 
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7.2.2 Systém vidlice s variabilní geometrií – elektronická část 

 

 

Obr. 7.5 Schéma elektronické části zařízení [autor] 

Seznam elektronických komponent vidlice s variabilní geometrií a jich počet je přehledně 

uveden v tabulce (tab. 7.2).  

Tab. 7.2 Seznam elektronických komponent vidlice 

Položka Součást Počet [ks] 

1  Řídící jednotka VGP2 – PLC modul 1 

2  Elektromotor 1 

3  Koncový spínač zařízení 2 

4  Snímač polohy vidlice – rotační potenciometr 1 

5  Přepínač režimu – tlačítko rotační 3P 1 

6  Tlačítko manuální volby – kolébkový spínač 2P 1 

7  Otáčkoměr – Hall senzor rychlosti kola 1 

8  Snímač polohy brzdy 1 

9  Gyroskopický snímač 1 

10  Cut-off relé stojan – relé 12V 1 

11  LED – indikace chodu 1 

12  LED – indikace závada (paralelní) 3 

13 Měnič napětí 12V/24V 1 

14 Hlavní vypínač s pojistkou 30A 1 
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Elektronická část zařízení je taktéž zcela novým návrhem stejně jako část mechanická. Je zde 

ovšem podstatný rozdíl ve skutečnosti, že elektronická část je sestavena ze standardních prvků 

využívaných v elektronice. Je tedy možné zjistit parametry spolehlivosti jejích prvků z katalogů výrobce 

nebo nástroji, jakými jsou softwarové kalkulátory či přímo databáze parametrů životnosti 

elektronických prvků. Vzhledem k tomu, že elektronické systémy a prvky se v dnešní době běžně řeší 

již zpracovanými postupy, které byly zmíněny v teoretické části práce, bude analýza elektronických 

součásti v práci demonstrována jen zkráceně. 

Pro každý prvek mechanického i elektronického subsystému je nutno stanovit základní 

parametry spolehlivosti. Pro odhad integrity bezpečnosti to jsou dle platných nebo navržených norem 

určovány MTBF (střední doby do poruchy), nebo je nutné prokázat u součásti dle ČSN EN ISO 13 849 

její tzv. neporušitelnost.  

 

7.3 Stanovení parametrů bezpečnosti VGP  

7.3.1 Analýza nebezpečí - záznam o nebezpečí 

 

Prvním a zásadním analytickým krokem je identifikace nebezpečí spojených s provozem 

posuzovaného zařízení, tedy se systémem vidlice s variabilní geometrií motocyklu. K popisu 

jednotlivých nebezpečných stavů zařízení a jejich příčin slouží tzv. záznam o nebezpečí. Vstupním 

údajem pro jeho tvorbu je stanovení jednotlivých nebezpečí (hazardů), k čemuž je nutné znát principy 

funkce zařízení a všechny stavy, v nichž se může v provozu nacházet. Zároveň je nutná dobrá znalost 

podmínek provozu zařízení a možných provozních extrémů. 

 

Popis zařízení z hlediska nebezpečí 

Mechanická část zařízení je sestavou frézovaných dílů ze slitiny hliníků a prvků strojních 

součástí podléhajících normám a testování spolehlivosti výrobce (ložiska, šrouby). Zásadní výhodou 

koncepce zařízení se před analýzou bezpečnosti jeví skutečnost, že pohon vytváří dvojice 

samosvorných šroubů.  

Tato dvojice pohybových šroubů vytváří určitý druh zálohování. Zároveň pak jejich samosvorné 

závity při poruše nedovolí přestavení úhlu silovým působením „zařízení je bezpečné při poruše“. Tedy 

v případě závady na hnacím nebo převodovém ústrojí nemohou vnější síly působící na podvozek 

motocyklu způsobit změnu úhlu sklonu přední vidlice a tedy potenciální vysoké nebezpečí.  

Elektronická část zařízení je pak tvořena zmíněným obvodem pro řízení elektromotoru a 

samotným elektromotorem. Řídící odvod se skládá ze silového obvodu řízení elektromotoru a skupiny 

snímačů sledujících parametry zařízení společně s aktivačním spínačem režimu funkce. 

 Za podmínek chodu zařízení je součástí i vlastní diagnostika stavu zařízení, která pomocí 

informační LED-diody indikuje stavy řídící elektroniky (závada, regulace – směr). Součástmi 

elektronických ovládacích prvků jsou již zmíněný aktivační spínač režimu funkce a ovladač manuálního 

nastavení zařízení na levém řídítku. 
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Popis jednotlivých nebezpečí 

H1  Zařízení VGP2 není schopno přenášet síly 

H2  Ztráta jízdní stability - nadměrné vůle v mechanismu 

H3 Ztráta jízdní stability - vedení předního kola mimo osu vozidla 

H4 Zařízení VGP2 provede chybné nastavení - zařízení VGP2 není nastaveno v korektní poloze 

H5 Zařízení provádí nevyžádanou funkci 

H6 Zařízení VGP2 je mimo provoz 

H7  Zařízení VGP2 nelze vypnout 

H8  Zařízení VGP2 nelze zapnout 

H9  Zařízení VGP2 se nadměrně zahřívá 

H10  Nízká EMC kompatibilita 

H11  Nízká ESD kompatibilita 

H12  Nebezpečí požáru 

H13 Toxicita 

H14 Zranění elektrickým proudem 

 

Znalost těchto možných nebezpečných stavů a vytvoření záznamů o nebezpečí (viz tab. 7.13), 

umožní společně s konstrukcí stromů poruch identifikovat prvky systému, které mají na nebezpečí vliv 

a tudíž je nutno u nich provézt odhad parametrů spolehlivosti. Z analýz jednotlivých nebezpečných 

událostí metodou stromu poruch FTA, která je kompletně zpracovaný v kapitole 8., jsou vybrány 

mechanické prvky zařízení VGP2, u kterých budou v kapitole 7. odhadovány parametry spolehlivosti 

pomocí různých dostupných metod. Cílem volby různých přístupů je demonstrace co největšího počtu 

různých přístupů k výpočtům spolehlivostních parametrů mechanických součástí. 

 

7.3.2 Odhad zatěžujících sil působících na přední vidlici motocyklu  

Analytický výpočet životnosti prvků přední vidlice VGP bude proveden pomocí numerického 

vyjádření očekávaného silového působení v uložení osy předního kola ve vidlici vlivem přenosu 

dynamických sil plynoucích z pohybu vozidla. Silovým rozkladem bylo stanoveno ze známých 

parametrů odporu valení a výše vypočteného maximálního podélného zrychlení následující silové 

zatížení v ose předního kola. Na počátku výpočtu je však třeba určit několik základních technických 

údajů o vozidle, které budou později sloužit jako vstupy do provedených simulací.  

Pro stanovení vstupních parametrů jsou využity jednak normativy pro výpočty dynamických 

vlastností vozidel řídící se normou ČSN 30 0034 a ČSN 30 0035. Dále jsou využívány údaje uvedené 

v technických a servisních návodech vydaných výrobcem (viz tab. 7.3) a z výkresové dokumentace 

k posuzovanému zařízení VGP. Bylo taktéž přistoupeno k měření, ve kterém bylo stanoveno rozložení 

hmotností na jednotlivá kola motocyklu ve vodorovné a šikmé poloze, díky čemuž je možné dopočítat 

horizontální i vertikální polohu těžiště motocyklu. Poloha těžiště je pak zcela zásadní pro dynamické 
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výpočty dosažitelných zrychlení, z nichž bude později odhadnuta zatěžující síla, která je základním 

vstupem do pevnostní analýzy horního nosníku a jeho částí. 

 Tab. 7.3 Základní rozměry a údaje o vozidle YAMAHA YZF-R1 mod. 2014 s instalovaným VGP [55] 

Motor  

Objem/ Typ Zdvih. objem 998 cm3, poč. válců 4/ čtyřdobý DOHC  

Výkon/Kroutící moment 133.9 kW/12500 ot/min, 115.5 Nm/10000 ot/min 

Podvozek  

Typ rámu Monocoque – odlitky, svařenec – hliníkových slitin 

Zdvih před./ zad. Odpružení 120mm/120mm 

Úhel hlavy řízení 24° 

Závlek předního kola 102mm 

Rozměr kol před./zad. 120/70 ZR17M/C /190/55 ZR17M/C  

Rozměry a hmotnosti  

Rozvor kol 1415 mm 

Výška sedla 835 mm 

Pohotovostní hmotnost 212,5 kg (započteno 6,5 kg hmotnosti zařízení VGP 

Hmotnost motocyklu s jezdcem 297 kg (započteno 6,5 kg hmotnosti zařízení VGP) 

 

 

Obr. 7.6 Rozměry motocyklu YAMAHA YZF-R1 [autor] 



49 
 

   Poloha těžiště vozidla byla určená měřením rozložení hmotnosti mezi nápravy vozidla. 

Motocykl byl vážen na vodorovné podložce a poté v přesně stanoveném úhlu vůči podložce. Ze změny 

zatížení připadající na jednotlivá kola byla následně vypočtena i výšková poloha těžiště. Tento postup 

je jednou z možností určení horizontální a po přepočtu také vertikální polohy těžiště vozidla, který je 

v technické praxi asi nejčastěji využíván.[45] Celý výpočet polohy těžiště je podrobně vysvětlen 

například v autorově publikaci [5]. Poloha těžiště byla měřena pro prázdný motocykl, ale hlavně pro 

motocykl s jezdcem. Výšková poloha těžiště motocyklu s jezdcem je jedním ze základních parametrů, 

který určuje výsledné dynamické vlastnosti vozidla.[23]  

V následující části práce pak bude řešena zejména podélná stabilita motocyklu při dosahování 

maximálního podélného zrychlení. Manévr brzdění s maximálním brzdným zrychlením totiž enormně 

zatěžuje části zavěšení předního kola a bude tudíž základním vyšetřovaným zdrojem zatížení. [5]  

 

Tab. 7.4 Naměřené a dopočítané parametry vozidla 

Hmotnost/rozměr  

Rozvor kol (lm) 1415 mm 

Rozvor kol s jezdcem (l) 1411 mm 

Hmotnost přední kolo (vodorovně) bez jezdce (mz1p) 114,6 kg 

Hmotnost zadní kolo (vodorovně) bez jezdce (mz2p) 97,9 kg 

Hmotnost přední kolo (vodorovně) s jezdcem (mz1) 147,4 kg 

Hmotnost zadní kolo (vodorovně) s jezdcem (mz2) 149,6 kg 

Hmotnost přední kolo (30° náklon) s jezdcem (mz1N) 111,2 kg 

Hmotnost zadní kolo (30° náklon) s jezdcem (mz2N) 185,8 kg 

Pohotovostní hmotnost motocyklu s jezdcem (mC) 297 kg (započteno VGP) 

Statický poloměr kola přední (rsp) (120/70R17) 299,9 mm 

Statický poloměr kola zadní (rsz) (190/55R17) 320,4 mm 

Vodorovná vzdálenost těžiště od středu předního kola ( lp) 651,9mm 

Vodorovná vzdálenost těžiště s jezdcem (lp) 710,7mm 

Výška těžiště motocyklu (hTm) 429,9 mm 

Výška těžiště (hT) motocyklu s jezdcem 622,6 mm 

 

Na naměřené hodnoty s jezdcem má značný vliv poloha jezdce na motocyklu. Polohu jezdce je 

velmi problematické striktně určit, proto byla zvolena jako pohodlná poloha s dosahem na veškeré 

ovládací prvky motocyklu. Na základě doplnění nutných vstupních parametrů bylo možné analyticky 

odhadnout zatěžující sílu jako jednu z okrajových podmínek pro simulační konečno-prvkový model.  
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Výpočet zatěžujících sil při mezních jízdních stavech 

Pro stanovení prvotního pohledu na zatížení vidlice motocyklu je nutné jednotlivě posoudit 

možné jízdní stavy, které budou vidlici zatěžovat. Dle přístupu návrhu zavěšení kol silničního vozidla 

jak popisuje [47] je vhodné zabývat se následujícími jízdními stavy. Zatížení v přímé jízdě, jízda 

zatáčkou, přímá jízda s brzděním a přímá jízda se zrychlením. Pokud řešíme zavěšení jednostopého 

vozidla z hlediska kontroly bezpečnosti, bylo by vhodné se zajímat zejména o přímou jízdu s brzděním 

na mezi adheze nebo překlopení, průjezd zatáčkou a přímou jízdou s přejezdem nerovnosti. [5,15] 

a) Výpočet zatěžujících sil při přejezdu nerovnosti 

V použité literatuře [47], kde je popsána metodika pevnostní kontroly náprav, jsou řešena 

dvoustopá vozidla. Proto je nutné tento postup mírně modifikovat pro vozidla jednostopá. Při přejezdu 

nerovnosti jsou kontrolovány spíše části neodpružených hmot, které jsou zatíženy vlivem vysokého 

zrychlení. Těmi jsou u dvoustopých vozidel kola, nápravy a další části zavěšení, které mají značnou 

hmotnost a při průjezdu nerovností tedy i výraznou setrvačnost. Pro motocykly však toto tvrzení 

neplatí. Neodpružené hmoty motocyklů jsou jen velmi malé a zatěžují tak zavěšení kola jen nízkou 

setrvačností [30]. Bylo by samozřejmě vhodné kontrolovat také například ráfek nebo osy kol, ovšem 

tyto díly nejsou v práci z hlediska funkční bezpečnosti kvůli již zmíněné skutečnosti, že jsou 

kontrolovány výrobcem a nepředpokládá se u nich změna zatížení při použití vyšetřovaného systému 

VGP. 

b) Výpočet zatěžujících sil při průjezdu zatáčkou 

Pro motocykly platí, že musí být dodržena vztahová rovnice mezi odstředivou silou a náklonem 

motocyklu tak, aby výslednice odstředivé síly a tíhy motocyklu procházela bodem styku kola s vozovkou 

[5,29,30]. Tento princip zaručující stabilitu motocyklu v zatáčce určuje i zatížení částí zavěšení 

motocyklu při průjezdu zatáčkou. Z obr. 7.7 plyne, že zavěšení s rámem motocyklu je zatěžováno 

zejména torzní silou, která vzniká jednak deformací stopy a silami, které vznikají jako reakce na přejezd 

nerovnosti. Tyto síly jsou zachycovány jednak axiální pružností pneumatik a také z části odpružením 

v zavěšení kol. Účinnost odpružení se však snižuje úměrně s úhlem náklonu motocyklu.[30] 

Z konstrukce rámu i zavěšení však vyplívá, že zvětšená pozornost se věnuje tuhosti rámu v podélné 

ose. Jak uvádí [30] a [5], zatížení torzní silou nejsou zanedbatelné, ovšem finální zatížení tvoří vždy jen 

síla připadající na kolo potažmo na nápravu. 

 

Obr. 7.7 Torzní moment Mtorz. působící na rám motocyklu při jízdě zatáčkou (kde G je tíha motocyklu 

[N], Fodstř. odstředivá síla  [N], FS reakce odstředivé síly v bodě styku kola s vozovkou [N]).   [29] 
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c) Přímá jízda s mezním záporným zrychlením v podélném směru 

Pro výpočet maximální brzdné síly v bodě styku kola s vozovkou je zásadní znát maximální 

dosažitelné zrychlení. Toto, v případě brzdění, záporné zrychlení je stanoveno dvěma podmínkami. 

Jednou je dosažení maximálního záporného zrychlení na mezi adheze. Druhou podmínkou je dodržení 

podélné stability motocyklu. Maximální součinitel soudržnosti µ se dle [45] a [29] pro suché velmi 

abrazivní povrchy jako je asfalt nebo beton se pohybuje v rozmezí 0,9 do 1,0 v některých případech při 

ideálních podmínkách či použití speciálních druhů pneumatik až za hranicí součinitele soudržnosti 1,0. 

Jelikož je součinitel soudržnosti proměnou veličinou, která reprezentuje skluzové vlastnosti 

pneumatiky, její nahuštění, interakci směsi běhounu s vozovkou a drsnost povrchu s řadou dalších 

vnějších vlivů, lze stanovit prozatím alespoň podmínku podélné stability motocyklu.[28] Tu lze 

vypočítat dle momentové rovnice ze vztahu: 

 

F ∙ ℎ + Fz ∙ l − G ∙ l = 0                                                                                                                       7.1 

  
m ∙ b = ∙ ∙ .

                                                                                                                                                     7.2 

 

kde FS je setrvačná síla vypočítaná součinem hmotnosti motocyklu s jezdcem mC a maxima 

brzdného zrychlení, hT je výška těžiště, Fz2 je zatěžující síla připadající na zadní kolo dána součinem 

připadající hmotnosti mz2 a gravitačního zrychlení g = 9,81 m·s-2. G je pak tíha motocyklu s jezdcem a 

lp je vodorovná vzdálenost těžiště od osy předního kola. Po dosazení do rovnice s podmínkou 

rovnováhy kdy hranice klopného momentu způsobí ztrátu kontaktu zadního kola s vozovkou, tedy mz2 

= 0 kg, je možné vypočítat maximální brzdné zrychlení na mezi překlopení. 

 

bmax = b = 11,20 m·s-2 

 

Pro stanovení odhadu maximálního brzdného zrychlení z tabulkové hodnoty součinitele 

adheze uvedené v literaturách [38,29] pro suchý asfalt μ = 0,9 - 1,0 pro brzdění na mezi adheze a znovu 

využití znalosti gravitačního zrychlení g = 9,81 m·s-2, je možné toto zrychlení vyjádřit vztahem: 

 

 b =  μ ∙ g                                                                                                                                                    7.3 

 bmaxμ = 9,81 m·s-2 
 

Srovnáním těchto hodnot je možné predikovat stav, ke kterému dojde při dosažení 

maximálního brzdného zrychlení. Pokud zrychlení nedosáhne mezních hodnot např. pro smyk, před 

překlopením motocyklu nastane smyk předního kola. Ovšem takto teoreticky stanovené zatěžující 

mezní stavy konstrukce jsou spíše orientační a nejsou vhodné pro přesnější výpočty.  Pokud je cílem 

práce kvalifikovaný odhad bezpečnosti a vytvoření posudků bezpečnosti na mechanické části, je 

v podstatě nutné pracovat s reálně dosažitelnými hodnotami zatížení. K určení těchto vstupních 

hodnot však bylo nutné jízdními zkouškami stanovit dosažitelné maximální záporné zrychlení. 
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Stanovení maximálního brzdného zrychlení jízdními zkouškami 

Vzhledem k tomu, že data dynamiky jízdy byla získána z přístroje využívajícího signál GPS 

(přístroj bude popsán v části experimentu tenzometrického měření napětí v horním nosníku), bylo pro 

určení maximálního záporného zrychlení motocyklu stanovit postup zpracování těchto dat. Zařízení 

sice ve svém softwaru nabízí možnost automatického vyhodnocení decelerace, avšak výsledky získané 

tímto způsobem jsou zatíženy celou řadou chyb. Těmi nejzásadnějšími byly zřejmě výpadky signálu GPS 

a vliv klopení nebo klonění motocyklu. Zkoušením různých variant odfiltrování těchto chyb byl jako 

nejúčinnější způsob vyhodnocen následující postup.  

Rozborem naměřených dat z testovacích tratí bylo určeno místo, kde motocykl deceleroval 

nejvýrazněji. V tomto určeném místě byla vždy pro všechny jezdce i jednotlivé jízdy sledována hodnota 

záporného zrychlení. Záznam kratšího časového úseku byl stále zatížen nepřesnostmi snímání polohy, 

viz obr. 7.8. Z průběhů zrychlení, jak jej dopočítával software Performace Box Tools, byl zřejmý velký 

rozptyl hodnot podélného zrychlení a jeho výrazné skokové změny. Proto zde bylo nutné přikročit 

k určitému přefiltrování. Software Racelogic pak sice nabízí nástavbu v podobě různých 

přednastavených filtrů, ovšem z důvodu řešení velmi krátkých časových úseků a obavy ze ztráty 

věrohodnosti dat, zejména mezních hodnot, jich nebylo využito. Filtrování bylo provedeno pomocí 

nástroje klouzavý průměr, v literaturách někdy označovaném jako SMA (Simple Moving Average). 

Smyslem něj bylo provádět výpočet okamžitého zrychlení s každým vzorkem rychlosti stejně jako 

software, ale následně pak zrychlení zpracovat klouzavým průměrem po 5 vzorcích dle vzorce: 

 

SMA = ⋯
                                                                                                                                                7.4 

 

Kde bn  je hodnota zrychlení [m·s-2 ] a n je počet průměrovaných vzorků. Pro výpočet zrychlení 

z naměřených dat bylo využito znalostí dynamiky pohybu vozidel. Údaj o brzdném zrychlení byl získán 

přepočtem údajů o rychlosti a času dle rovnice: 

 

a = ∆ ∙ ,                                                                                                                                                                     7.5 

 

Kde a je průměrná hodnota zrychlení v úseku trati v m·s-2, V1 je počáteční rychlost jízdy (km/h), 

V2 konečná rychlost jízdy (km/h) a Δt je doba brzdění (interval mezi vzorky). 

 

Záznamovým zařízením byla na trati Vysoké Mýto v místě maximální decelerace zaznamenána 

obvyklá doba brzdění cca 3,5 sekundy, kde byl odebrán vzorek dat se záporným zrychlením o počtu 36 

snímků. Tímto způsobem byla zpracovaná data vždy pro jednotlivé jezdce a jednotlivé jízdy. Ty byly 

vyhodnocovány odděleno a bylo vyhledáváno maximum. Tento postup zohlednil aktuálně dosažitelné 

hodnoty vzhledem k podmínkám trati a dovednostem jezdce, přičemž bylo cílem nalézt dosažitelné 

maximum zatížení vidlice motocyklu právě bez ohledu na kvalitu jezdce nebo kolísavé podmínky trati.  
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Obr. 7.8 Ukázka kolísání výpočtového záporného zrychlení Automotodrom Brno údaje z 

Performance Box Tool 

V tab. 7.5 je možno vidět úpravu dat z jednotlivých jízd. Místo sběru dat byl úsek trati Vysoké 

Mýto před první zatáčkou označen v obrázku kde motocykl deceleroval z rychlosti okolo 130 km/h na 

rychlost na rychlost 65km/h. 

Tab. 7.5 Záznam hodnot z trati Vysoké Mýto pro tři po sobě jdoucí jízdy jezdce č.2  
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Takto získané průměrné hodnoty záporného zrychlení při brzdění motocyklu budou později 

využity jako ověření analytického výpočtu maximálního dosaženého záporného zrychlení. Tento údaj 

konfrontován s reálnou jízdní zkouškou je pak společně s hmotností připadající na přední kolo 

základním vstupním parametrem pro zatížení, kterým budou řešeny vybrané mechanické části 

metodou konečných prvků. Zároveň je však nutno upozornit na skutečnost, že takto získané údaje 

nejsou stále zcela přesné. Ve výpočtu zatěžující síly z podélného zrychlení není řešen příspěvek odporu 

vzduchu a odporu valení do celkového záporného zrychlení. Odpor valení má však u motocyklu velmi 

nízké hodnoty oproti jiným druhům silničních vozidel. Odpor vzduchu pak sice může hodnoty ovlivnit, 

ale vlastním měřením bylo prokázáno, že hodnoty maximálního záporného zrychlení nebyly úměrné 

vzrůstající rychlosti, zřejmě díky působení setrvačnosti rotujících hmot, které se projevili v účinku 

výkonu brzd na zrychlení motocyklu. Přesnější výpočty by pak vyžadovali řadu dalších měření a 

výpočtů, které vzhledem k cílům práce nebyly provedeny. 

Pro přesnější měření by bylo vhodné využít měřící aparaturu v podobě například 3osého 

akcelerometru k přesnému snímání zrychlení, kde by však bylo nutné vyřešit separaci zrychlení 

způsobující zdvihy kol. Zároveň by bylo možné využít jízdních zkoušek v podobě pouhého brzdění 

v přímém směru na vodorovné, předem připravené dráze, kdy by se získané hodnoty přiblížily více 

maximu dosaženého brzdného zrychlení. Ovšem vystávala by zde otázka, do jaké míry by tyto 

laboratorní zkoušky reprezentovaly skutečný provoz zařízení. 

 

Obr. 7.9 Profil testovací trati Autodrom Vysoké Mýto a záznam jízdy s vyznačeným místem 

dosahovaných nejvyšších hodnot brzdného zrychlení (modrý kroužek). 

 

Díky charakteru trati Vysoké Mýto (obr. 7.9), lze nasbíraná data z testování interpretovat 

zároveň jako hodnoty maximálně odpovídající provozu na pozemních komunikacích v běžném užívání 

motocyklu. Rychlostní spektrum, členitost tratě i dosahovaná zrychlení jsou hodnoty dosažitelné a 

velmi podobné s jízdou v provozu na pozemních komunikacích, kam motocykl z technických důvodů 

kvůli neschváleným úpravám nemůže, není tedy možné v reálném provozu ani zkoušet. Nelze tedy sběr 

dat provézt jinak, než jej nahradit takovýmto způsobem.   
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Tab. 7.6 Dosažená maximální brzdná zrychlení Autodrom Vysoké Mýto 

jízda č. jezdec č. zrychlení [m/s2] 

1 1 -6,65 

2 1 -7,33 

3 1 -6,9 

4 2 -7,76 

5 2 -7,27 

6 2 -7,32 

7 2 -7,85 

8 3 -5,95 

9 3 -6,6 

10 3 -7,64 
 

Výsledným vyhodnocením tedy může být konstatování, že s pneumatikami schválenými pro 

provoz na pozemních komunikacích je možno bez obtíží na běžném povrchu dosahovat záporného 

zrychlení - 7,58 m/s2.  

μ =                                                                                                                                                                    7.6 

 

Což přímým přepočtem ze vztahu (7.6), kde b je záporné zrychlení [m/s2] a g je gravitační 

zrychlení [m/s2], se zanedbáním příspěvku odporů činí odhad součinitel soudržnosti μ = 0,77. 

 

Obr. 7.10 Profil testovací trati Automotodrom Brno a záznam jízdy 

 

Pro trať Automotodrom Brno byla pro získání středních záporných zrychlení použita stejná 

metoda i krok sekvence výpočtu po 0,5s. Jelikož trval brzdný manévr déle, byla změněna doba brzdění 

z 3,5 na 6,5 sekund. Za tuto dobu deceleroval motocykl z rychlosti okolo 220 km/h na rychlost 

v průměru 95 km/h v místě vyznačeném modrým kroužkem na obr. 7.10. Z naměřených dat v tabulce 
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vyplívá, že povrch a podmínky brzdění byly příznivější a bylo možné dosahovat vysokých podélných 

zrychlení v maximu až -10,19 m/s2. Nevýhodou oproti měření na trati Vysoké Mýto byl ale menší počet 

ujetých kol. I přes velký rozptyl hodnot za jednotlivá měření však byly hodnoty blízké -10 m/s2 

vícenásobně opakovány. Na základě této skutečnosti bylo usouzeno, že je tato hodnota reálně 

dosažitelná. Koresponduje navíc s tvrzením [29,30], že na velmi abrazivních površích je možné blížit se 

součiniteli soudržnosti µ=1, což by odpovídalo podélnému zrychlení 9,81 m/s2 v kladném i záporném 

směru.  

Tab. 7.7 Dosažená maximální brzdná zrychlení Automotodrom Brno 

jízda č. jezdec č. zrychlení [m/s2] 

1 1 -8,00 

2 1 -10,19 

3 1 -7,86 

4 2 -7,04 

5 2 -9,55 
 

Výsledkem toho měření je tedy konstatování, že na testovaném motocyklu s pneumatikami 

schválenými pro provoz na pozemních komunikacích je možné za příznivých podmínek dosáhnou 

podélné zrychlení až 10,19 m/s2. Což přímým přepočtem se zanedbáním příspěvku odporu činí odhad 

součinitel soudržnosti μ = 1,038. Při stanovení těchto brzdných zrychlení je nutné brát v úvahu 

skutečnost, že brzdění bylo realizováno z vysokých rychlostí, není tedy vyloučeno, že pro nižší rychlosti 

se může brzdné zrychlení přiblížit k mezi překlopení. 

 

Výpočet zatěžující síly - přímá jízda s mezním záporným zrychlením v podélném směru 

Během jízdního testu bylo realizováno brzdění z vyšších rychlostí a to na mezi překlopení. Pro 

tuto jízdní situaci byla dříve vypočítána hodnota maximálního záporného zrychlení bmax = - 10,19  m/s2. 

Jelikož byla rychlost v této jízdní situaci okolo 80km/h, je považován odpor valení za konstantní, jak 

uvádí [45] nebo [29]. Odpor valení Of je pak vypočítán z rovnice 7.9 jako součin součinitele valivého 

odporu f = 0,011 [45], reakční síly v bodě styku kola s podložkou a zohledněn sklon vozovky cosα zde 

pro stoupání 0° roven 1. 

Kde m1 je hmotnost připadající přednímu kolu při vodorovném stání motocyklu (pro mezní 

zrychlení uvažujeme celou tíhu motocyklu jako reakční sílu pro přední kolo), a g je standartní gravitační 

zrychlení 9,81 m/s2. Výsledná Fz1 je reakční síla v bodě styku předního kola motocyklu a podložky. 

 

Složka Fx vertikální reakce Fx = Fz1 

m = 297 kg 

Fz = m ∙ g                                                                                                                                                    (7.7) 

Fz1 = 2913,57 N 
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Složka Fy brzdné síly Fy = FbC 

Fb = m ∙ b                                                                                                                                                      (7.8) 

 Fb = 3026 N 

Odpor valení 

 O = Fz ∙ f ∙ cosα                                                                                                                                              (7.9) 

 O = 32,05 N 

 

Fb = Fb + O                                                                                                                                                   (7.10) 

Fbc = 3058 N 
 

Takto byly definovány okrajové podmínky pro zatížení v konečno-prvkových modelech 

součástí, na kterých bylo nutné prokázat velikost deformací a napětí materiálu, pro stanovení jejich 

výsledných parametrů spolehlivosti. 

 

 

7.3.3 Odhad parametrů spolehlivosti horního nosníku vidlice 

Jako první díl pro vzorový výpočet parametrů spolehlivosti mechanické části byl vybrán horní 

nosník vidlice. Jedná se o konstrukčně zcela nový díl bez jakýchkoli předchozích znalostí o jeho zatížení 

či případné spolehlivosti. Pro správnou analýzu odhadu parametrů spolehlivosti bylo nutné postupovat 

v několika krocích, které by měly zaručit kvalifikovanost závěrečného posudku spolehlivosti. Jak již bylo 

v textu uvedeno výše, možností, jakým způsobem dosáhnout výsledku, který by odrážel skutečnou 

podstatu spolehlivosti mechanického dílu, je mnoho. Tyto různé přístupy již také byly uvedeny 

v různých kapitolách v teoretické části této práce. Avšak pro každý z těchto postupů je nutné získat 

vstupní data. Ty mohou být získána buď analytickými výpočty, simulacemi anebo sběrem skutečných 

dat při provozu zařízení nebo jeho části. Pro prokázání věrohodnosti je však ideální použít alespoň dva 

z těchto postupů a získané výsledky vzájemně konfrontovat a vstupní data tak validovat nebo odhalit 

případné chyby ve výpočtu. 

V korespondenci s výše uvedeným byl vytvořen prvotní simulační model průběhu zatížení 

horního nosníku metodou MKP. Vytvoření tohoto výpočetního modelu bylo realizováno pomocí tvorby 

3D modelu přední vidlice v softwarovém prostředí Autodesk Inventor. Následně byl model ve formátu 

*.step převeden do prostředí Ansys Workbench R 18.2. Vytvořením sítě a vložením okrajových 

podmínek se stanovením požadovaných výstupů výpočtu byla realizována simulace. Tato prvotní 

simulace sloužila ke stanovení základního pohledu na deformaci prvků a na určení místa, kde je vhodné 

provézt reálné měření deformace pomocí odporového tenzometru. Popsaná prvotní simulace v práci 

nebude blíže popsána, blíže popsány budou již jen validované simulace, které mají vypovídající 

výsledky. 
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Validace konečno-prvkového výpočtu pomocí měření deformace nosníku v reálném provozu 

 

   Pro prokázání korektnosti teoretických výpočtů zatěžujících sil a následných výpočtů napětí 

ve vybrané části zavěšení předního kola byly realizovány jízdní zkoušky. Během nich byl na vyšetřovaný 

horní nosník vidlice nalepen tenzometrický snímač, který snímal posunutí (deformaci) nosníku vidlice 

v předem vytipovaném místě. Výsledky měření pak byly využity ke kalibraci výpočtového modelu MKP, 

simulujícího zatížení nosníku vidlice při jízdě a také k ověření průběhu zatížení při různých vybraných 

manévrech motocyklu. Na základě takto získaných dat poté může být vyhotoven teoretický histogram 

zatížení (popřípadě dosažených deformací), který bude reprezentovat průběh zatížení během jízdy 

motocyklu a bude tak vstupem do pravděpodobnostního výpočtu zatížení některých dalších součástí.  

 

a) Příprava měření 

      Měřící zařízení, v podobě tenzometrického snímače a záznamového zařízení, bylo 

instalováno přímo na motocykl. Měřící karta byla upevněna v zadní části motocyklu a propojena 

kabelovým svazkem s tenzometrem nalepeným na horním nosníku přední vidlice. Tenzometr byl 

nalepen na stanovené místo na frézováním obrobeném povrchu horního nosníku (obr. 7.11). Toto 

místo bylo rovnou plochou bez sražení hran a zaoblení, které by mohly ovlivňovat naměřená data. 

Předběžná simulace v programovém prostředí Ansys Workbench R18.2 stanovila vektor posunutí a 

rozložení napětí v nosníku při zatížení během brzdění. Tyto vektory posunutí zde byly dle předpokladu 

jednosměrné, což významně zvýší přesnost a věrohodnost naměřených posunutí. Zároveň pak bylo 

toto místo, při zjednodušených simulacích výpočtů napětí metodou konečných prvků, shledáno jedním 

z nejpravděpodobnějších ohnisek větší deformace vlivem dynamických sil, působících na nosník během 

běžných jízdních situací. 

 

 

Obr. 7.11 Instalovaný tenzometrický snímač na horní nosník vidlice 
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Jako záznamová stanice naměřených dat byl použit přenosný počítač. Ten ukládal naměřená 

data online během jízdy pomocí bezdrátové komunikace s měřící kartou, která zpracovávala signál 

odporového tenzometrického snímače.  

 

Měřící zařízení při provádění sběru dat skutečného zatěžování horního nosníku vidlice 

 

Zařízení pro snímání polohy a jízdního stavu Racelogic V-BOX 3i Data logger 

   Pro snímání polohy motocyklu je využita moderní metoda přesného určování polohy pomocí 

systému GPS. Jako měřicí zařízení bylo použito profesionální měřicí sady Racelogic V-Box 3i Data logger. 

Podrobná specifikace a přesnost přístroje je uvedena v příloze č. 2. Princip měření pak spočívá 

v ukládání polohy antény GPS namontované na motocyklu s vzorkovací frekvencí 100 Hz v čase. 

Následně je dopočítávána rychlost, ze změn rychlosti v čase hodnota podélné zrychlení a také 

například, z poloměrů zatáčení vozidla a rychlosti, hodnota příčného zrychlení.[27] Dopočítaná 

hodnota zrychlení je výhodná oproti snímání zrychlení akcelerometrem mimo těžiště, v podobě 

omezení vlivu kývání vozidla. Zkouškami byl prokázán v zásadě velmi malý rozdíl v maximálních 

hodnotách zrychlení po vhodné úpravě zaznamenaných dat. Zařízení v podobě záznamové měřící karty 

s LCD displejem lze vidět na obr. 7.12. 

 

Obr. 7.12 Záznamové zařízení VBOX 3i Ver. 4 Single GPS [26] 

 

Tenzometrický snímač - HBM-1-RY93-3 / 120 RY - Tenzometrická růžice 3osá skládaná (obr. 7.13) 

   Tyto tenzometry jsou vhodné pro analýzu napjatosti s neznámými směry hlavního namáhání. 

Tenzometrické růžice typu RY mají 3 měřící mřížky uspořádané pod úhlem 0 ° / 45 ° / 90 ° (typy RY1, 

RY3, RY8, RY9, RY10) nebo 0 ° / 60 ° / 120 ° (typy RY4, RY7). Tento typ tenzometru je připraven 

k zapojení jako čtvrtmost s vhodnou teplotní odezvou přizpůsobenou pro hliník a jeho slitiny. 
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Zapojení: Měřicí mřížky uspořádány do čtvrmůstku 

Typ: Tenzometrická růžice řady Y s 3 mřížkami 

Materiál měřicí mřížky: Konstantan 

Nosná fólie: Polyimid 

Verze: Zapouzdřená měřicí mřížka s vodiči 

Teplotní odezva: Hliník 

Jmenovitý odpor: 120 Ω 

Délka měřicí mřížky: 3 mm 

Rozměry mřížky: a = 3 mm, b = 1,25 mm, c = 9 mm                                                                 

Obr. 7.13 Schéma tenzometru RY93-3/120 [25] 

Měřicí karta NI 9235/9236 - Quarter-Bridge Strain Gage   (obr. 7.14) 

  Měřící karta řady NI 9235 je navržena pro měření napětí na více kanálech a pro snímání velmi 

rychlých dynamických jevů. Měření je možno provádět současně na všech osmi kanálech současně. 

Vícekanálový záznam je pak velmi výhodný při dynamických testech s vysokou rychlostí (například u 

nárazových zkoušek), kde je nutné porovnávat výsledky z různých míst v určitém časovém okamžiku. 

Pro měření deformace nosníku však byl zvolen pouze jeden tenzometr, tedy na jednom kanále. 

Důvodem byl velmi omezený výběr míst vhodných pro měření z důvodu zástavbových požadavků pro 

tenzometr a skutečnost, že měření slouží jako kalibrační vstup. Podrobný popis měřící karty v příloze 

č. 7. 

Parametry NI9235                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.14 Měřící karta National Instruments NI9235 [25]                                             

Statická měření napětí v horním nosníku vidlice 

   Kalibrace měřícího zařízení probíhala po úplném odlehčení závěsu kola od sil, které vznikají 

při statickém stání vlivem hmotnosti motocyklu rozkladem sil v kinematickém uspořádání vedení 

předního kola teleskopickou vidlicí. Zde byl nastaven nulový práh tenzometru pro posunutí, přičemž 

bylo zanedbáno posunutí, které způsobí tíha vlastního nosníku vidlice a závěsu kola i s kolem 

samotným. Tento vliv vlastní hmotnosti na závěs kola byl shledán jako zanedbatelný na základě 

simulace MKP, která v místě odhalila napětí v řádech 0,01 MPa. Dále bylo změřeno posunutí v nosníku 

vidlice při stání motocyklu na vodorovné podložce bez bočního náklonu a bez jezdce (obr. 7.15). 

Následně s hmotností jezdce 84,5kg.  

Počet kanálů: 8 analogových vstupů 
Quarter-bridge NI9235  120 Ω, 10 ppm/°C max. 
ADC rozlišení 24 bits 
Typ  ADC Delta-Sigma (analogový 

předřadný filtr) 
Frekvence 12.8 MHz 
Přesnost ±100 ppm max. 
Přepěťová ochrana ±30 V mezi terminály 
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Obr. 7.15 Měření napětí při stání motocyklu bez jezdce.  Na fotografii je patrná záznamová jednotka 

Racelogic VBOX 3i na motocyklu Yamaha YZF-R1  

 

Díky takto nasbíraným hodnotám mohla být provedena počáteční rekalibrace výpočtového 

modelu realizovaného v prostředí Ansys Workbench R18.2. Hodnoty vstupujících zatížení do simulace 

byly totiž změřeny v předešlém experimentu, který měl za úkol stanovit polohu těžiště motocyklu.  

 

 Jízdní zkoušky – dynamické měření napětí 

   Jízdní zkoušky probíhaly v režimu volné jízdy na vytyčené asfaltové trati. Poloha motocyklu, 

rychlost a doba jízdy byla snímána pomocí zařízení Racelogic VBOX 3i (obr. 7.15). Údaje snímané 

zařízením Racelogic VBOX 3i byly později využity k orientaci v naměřených údajích a identifikaci 

podmínek, za kterých byly údaje o deformacích horního nosníku vidlice získány. Jízda byla vždy 

v jednom okruhu rozdělena do několika sekcí. V každé sekci byla simulována jiná jízdní situace. Byly 

prováděny manévry prudké změny směru jízdy, přejezd nerovnosti a brzdění na mezi adheze ze 

stanovených rychlostí do zastavení motocyklu. Po ohřátí pneumatik na provozní teplotu pak byly 

naměřeny níže prezentované údaje z 3 absolvovaných okruhů po 2 sériích jízd.  

Zajímavostí jízdní zkoušky bylo brzdění s maximálním možným záporným zrychlením. To zde 

odpovídá, díky velmi abrazivnímu povrchu a dobrým adhezním podmínkám, brzdění na mezi 

překlopení vypočtenému v kapitole 7.3.1. Dle tohoto předešlého analytického výpočtu je dosažená 

maximální hodnota záporného zrychlení 11,2 m·s-2, která byla srovnána opět s hodnotou skutečně 

naměřenou. Tato skutečně naměřená hodnota dosáhla opravdu v okamžiku úplného zastavení 

hodnoty 11 m·s-2. Výslednou snahou při zpracování naměřených dat bylo jednak určit nejvyšší 

dosažené deformace, ale také potvrdit předchozí teorie o maximálním zatížení nosníku při brzdění 

v přímém směru na mezi adheze – překlopení.  
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Naměřené výsledky napětí horního nosníku 

 

Ze záznamu změny odporu tenzometru bylo pomocí následujícího postupu možné určit 

deformaci povrchu materiálu měřeného místa v části horního nosníku vidlice. Ze změny odporu 

tenzometru pomocí rovnice 

ε = 1 + ∆ − 1        ,                                                                                                                                                           (7.11) 

lze vyjádřit poměrnou deformaci ε. Následně pak z Hookova zákona  

σ = ε ∙ E   ,                                                                                                                                                                      (7.12) 

vyjádříme výsledné napětí na povrchu materiálu v místě nalepení tenzometrické růžice v daném 

směru. Takto zaznamenané napětí lze vidět v podobě grafu na časové ose na (obr. 7.16). V rovnicích 

(7.11) vyjadřuje ΔR změnu odporu tenzometru, R odpor tenzometru a Kd je deformační konstanta 

tenzometru. V rovnici Hookova zákona (7.12) je pak ε vypočtená poměrná deformace, E je Youngův 

modul pružnosti v tahu měřeného materiálu a σ výsledné napětí v daném směru. 

 

 

Obr. 7.16 Záznam naměřeného napětí po přepočtu – statické stání motocyklu bez jezdce 

 

Z průběhu napětí v čase lze pozorovat značné výkyvy. Tyto výkyvy lze vysvětlit a popsat dle 

průběhu měření a manipulací s motocyklem. Počáteční fáze průběhu odpovídá stání motocyklu na 

zvedáku s odlehčeným předním kolem bez kontaktu s položkou. Výkyvy pak vytvořilo spuštění 

motocyklu na kola a ustavení do vodorovné polohy a nulového náklonu. Poslední nárůst napětí 

způsobilo propružení vidlice k odstranění pnutí závěsu po spuštění. Záznam v poslední fázi představuje 

ustálenou hodnotu naměřeného napětí tenzometrem pro stání motocyklu na vodorovné podložce bez 

jezdce. Podobný průběh mělo měření napětí s jezdcem na (obr. 7.17). 
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Obr. 7.17 Záznam naměřeného napětí po přepočtu – statické stání motocyklu s jezdcem 

 

Měření napětí v průběhu jízdy 

 

Pro měření deformace nosníku pomocí tenzometru byl vytvořen krátký okruh. Ten obsahoval 

základní manévry, pro které se dle analytického výpočtu předpokládá vysoké zatížení horního nosníku 

přední vidlice. Délka okruhu byla omezena dosahem wifi spojení mezi měřící kartou a záznamovým 

zařízením. Na záznamu ze zařízení Racelogic na obr. 7.18 lze vidět profil trati a průběh rychlosti jedné 

z testovacích  jízd.  

 

Obr. 7.18 Záznam trasy jízdy a průběhu rychlosti zařízením Racelogic VBOX 3i – jízda č. 1 

Ze záznamu průběhu deformace horního nosníku v místě nalepení tenzometru lze pak odečíst 

maximální hodnoty napětí, které byly zaznamenány pro jednotlivé jízdní situace. Aby bylo možné se 
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v časové ose průběhu napětí orientovat, bylo nutné vytvořit proložením záznamu napětí a průběhu 

rychlosti jednotný graf (obr. 7.19). Jelikož však jednotlivá zařízení pracují s oddělenými časovými osami, 

bylo nutné synchronizovat oba signály na stejnou časovou základnu. Tato synchronizace byla 

provedena prvotním manévrem rozjezdu a zastavení do klidu.  

 

Obr. 7.19 Výřez záznamu naměřeného napětí a rychlosti na synchronizované ose – jízda č. 1 

 

 

Obr. 7.20 Průběh maximálního napětí při brzdění při jízdě č.1 

 Ukázka zaznamenané špičky napětí o hodnotě -4,64 MPa je uvedena na (obr. 7.20). Je vhodné 

upozornit, že časová osa na (obr. 7.19 a 7.20) není shodná, pro ukázku špičky napětí byl vytvořen výřez 

z průběhu napětí. 
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Cílem měření deformace horního nosníku jízdní zkouškou bylo provézt, na základě získané 

odezvy zavěšení na tři zatížení, finální kalibraci výpočtového modelu v prostředí Ansys Workbench 

R18.2.  Cílem rekalibrace je vytvořit maximálně věrohodný simulační model ke stanovení rozložení 

napětí v horním nosníku vidlice a zjistit místa koncentrací napětí, vytipovat tedy předpokládaná místa 

porušení nosníku. Prvním krokem rekalibrace výpočtového modelu bylo přepočítání zatěžující síly Fy 

neboli Fbc 

 

Porovnání výsledků výpočtového modelu se záznamem deformace horního nosníku získané 

experimentálním měřením 

Aktualizovaný výpočet zatěžujících sil dle rovnic (7.7)  

1. Volné stání - měřením 

Fz = 1124,23 N 

2. Volné stání s jezdcem 

Fz = 1427,35 N 

 

3. Aktualizované zatížení maximálním záporným zrychlením dle rovnic (7.8 -7.10) 

Zatížení maximálním záporným zrychlením bylo přepočteno dle nově získaného maximálního 

záporného zrychlení, dosaženého při brzdění z rychlosti 50 km/h na 0 km/h na mezi překlopení 

motocyklu. Hodnota záporného zrychlení se výrazně blížila analyticky stanovené hodnotě mezního 

zrychlení na hranici překlopení motocyklu bmax = 11,2 m·s-2. Dále bude za reálně dosažitelnou 

považována právě tato hodnota. 

 

Složka Fx vertikální reakce 

Fz = 2913,57 N 

Složka Fy brzdné síly 

O = 32,05 N 

Fb = 3252 N 

Fb = 3284,05 N 

 

Vyhodnocení výsledků měření 

Pomocí ověřovacího jízdního testu byla sesbírána data z tenzometrického snímače napětí ve 

zvoleném místě horního nosníku přední vidlice motocyklu. Tato data jsou jednak validačním nástrojem 

pro analyticky vypočtené zatěžující síly vytvářené prudkou decelerací motocyklu, ale také validačním 

nástrojem pro MKP výpočtový model horního nosníku přední vidlice. V tab. 7.8 níže jsou uvedeny 

statické hodnoty vypočteného zatížení při stání motocyklu a jízdních manévrech. Dále jsou uvedena 

vypočtená maximální hlavní napětí pomocí MKP výpočtu v místě instalace tenzometru a naměřené 

hodnoty samotným tenzometrickým snímačem. 
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Tab. 7.8 Porovnání naměřených napětí a výsledků simulačního modelu MKP 

Varianta zatížení Zatěžující síla (N) 
Napětí vypočtené MKP 

simulací (MPa) 
Napětí naměřené 

tenzometrem (MPa) 

Volné vodorovné stání 1124,23 0,186 0,18-0,19 

Volné stání s jezdcem 1427,35 0,355 0,4 

Zatížení maximálním 
záporným zrychlením 

3284,05 -4,75 -4,64 

 

Údaje uvedené jako výsledky simulace MKP v tab. 7.8, jsou výsledky již po provedení kalibrace 

výpočtového modelu. Úpravy výpočtového modelu za účelem přiblížení se reálným naměřeným 

hodnotám mimo přepočtení zatěžující síly byly více méně založeny na změnách sítě a úpravách vazeb. 

Tato problematika je řešena v samotném popisu výpočtového modelu horního nosníku přední vidlice. 

Ze srovnání údajů je však patrné, že výpočtový model se svými výsledky velmi blíží skutečně 

naměřeným hodnotám tenzometrickým snímačem. Patrné odchylky jsou téměř zanedbatelné 

vzhledem k faktu, že byly měřeny velmi rychlé dynamické odezvy zařízení, které je jako model 

zjednodušeno například o nahrazení teleskopické přední vidlice tuhým nosníkem. Není tak počítáno se 

změnou délky vidlice ani se změnou dynamického poloměru kola při jízdním manévru brzdění na mezi 

překlopení. 

Výsledky simulačního modelu Ansys Workbench R18.2. byly srovnávány ve třech stavech 

zatížení. První je na obr. 7.21 stav zatížení v klidové vodorovné poloze motocyklu s nulovým náklonem 

v podélné ose. Pro ilustraci jsou potlačeny ostatní geometrie. Podmínky simulace jsou blíže rozvedeny 

v části práce, která se přímo tímto modelem zabývá. 

 

Obr. 7.21 Výpočet napětí v prostředí Ansys Workbench R18.2 při volném vodorovném stání 
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Dalším výpočtovým modelem je zatížení, které vyvolá stání motocyklu ve vodorovné poloze 

s jezdcem v poloze pro řízení motocyklu. Vstupní zatížení pak odpovídá reakci mezi předním kolem a 

podložkou, na které motocykl stojí. Výpočetním modelem stanovené napětí je rovno hodnotě 0,355 

MPa je možno ho v místě nalepení tenzometru vidět na obr. 7.22 společně dalšími hodnotami napětí 

v okolí tenzometru.  

 

Obr. 7.22 Výpočet napětí v prostředí Ansys Workbench R18.2 při volném vodorovném stání s 

jezdcem 

Třetím kalibračním modelem je simulace (obr. 7.23) manévru brzdění na mezi překlopení, 

kterého bylo dosaženo během reálné jízdní zkoušky. Vstupující zatížení bylo vypočteno analyticky ze 

znalosti polohy těžiště a dosaženého záporného zrychlení. Důležité je říci, že všechny tři výpočty 

probíhaly na jednotném výpočtovém modelu, kde se měnila pouze zatěžující síla v bodě styku kola 

s podložkou. Pomocí srovnání dat tak bylo prokázáno, že citlivost modelu při změnách zatížení se blíží 

reálně naměřeným údajům lokálního napětí v místě nalepení tenzometru. 
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Obr. 7.23 Výpočet napětí v prostředí Ansys Workbench R18.2 při brzdění na mezi překlopení 

Výsledek experimentálního měření 

Pomocí takto ověřeného modelu je možné vyhodnotit zatížení horního nosníku vidlice a 

posoudit, zda není nutné provézt výpočet meze únavy materiálu. To platí, pokud je uvažováno, že 

výpočtový model je validní v celém svém objemu, je-li validní v jednom místě měření ve třech stupních 

zatížení. Pro přesnější určení korektnosti této domněnky a preciznější optimalizaci výpočtového 

modelu, by bylo vhodnější, zvolit více míst pro měření a provádět několikabodové snímání deformace 

horního nosníku. Toto však není cílem práce. Cílem práce je prezentovat různé přístupy k získání údajů 

o spolehlivosti mechanických komponent a validovaný model v práci bude dále sloužit zejména k 

odhadu zatěžujících sil pro komponenty horního nosníku, pro které je nutno stanovit střední dobu do 

poruchy MTBF nebo jejich životnost (trvanlivost). 

 

Popis výpočtového modelu MKP horního nosníku v prostředí Ansys Workbench R18.2 

1) Geometrický model 

Úprava vytvořeného modelu 

Geometrický model byl vytvořen v prostředí Autodesk Inventor Professional 2017 primárně 

pro tvorbu výkresové dokumentace. Následně byl zjednodušen základními úpravami, za účelem snížení 

výpočetních nároků a výpočetního času. Zároveň byly nahrazeny modely kuličkových ložisek 

s kosoúhlým stykem kuželovými prstenci, které simulují stejnou funkci. 

Transport do prostředí Ansys Workbench R18.2  

Převedení geometrie proběhlo do prostředí Ansys ve formátu uzavřené sestavy *.step funkcí 

import geometry. Zde byla v prostředí DesignModeler provedena dodatečná úprava chyb vzniklých 

konverzí a transportem geometrie. Vzhledem ke skutečnosti, že vidlice i zařízení VGP je osově 
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souměrné zařízení a zatěžující síla působí v rovině osové souměrnosti, byl modelem proveden touto 

rovinou řez a využita funkce Symmetry.  

Definice materiálu  

V knihovně materiálů byl vyhledán materiál Aluminum Alloy, jeho vlastnosti definované 

v  knihovně byly srovnány s vlastnostmi materiálu, který byl předepsán na výrobním výkrese horního 

nosníku. Zde byl uveden materiál EN AW 6082 – T62. Jeho vlastnosti byly srovnány dle [42,43] a bylo 

shledáno, že není nutno provádět téměř žádné korekce. Jelikož simulační model řešil zejména díly 

vyrobené z EN AW 6082 a ocelové díly byly součástí řešeného nosníku pouze v podobě pohybových 

šroubů, sloupku řízení a náhrad ložisek. Na shodnost materiálových vlastností byl kladen menší důraz 

než pro díly slitin hliníku. Předpokladem je linearita modelu. 

Hliník – EN AW 6082 T62  

Mez pevnosti materiálu v tahu Rm =  310 MPa 

Mez kluzu materiálu Re =  280 MPa 

Poissonova konstanta 0,33 

Youngův modul E = 71 GPa 

 

Ocel  EN 10027-1 (ČSN 11 500) 

Mez pevnosti materiálu v tahu Rm =  460 MPa (460-610 MPa viz příloha č. 3) 

Mez kluzu materiálu Re =  250 MPa 

Poissonova konstanta 0,3 

Youngův modul E = 200 GPa 

 

2) Síť 

Pro diskretizaci modelu byl použit kvadratický prvek SOLID186 (šestistěn) a SOLID187 

(čtyřstěn). Při vytváření konečnoprvkové sítě bylo postupováno od automatického síťování 

kontrolovaného programem přes přizpůsobení sítě v několika sekvencích k ověření vlivu sítě na 

konečné výsledky. Po ručních změnách tvaru a velikosti elementů byla nalezena síť, která při malých 

změnách velikosti elementu již zásadně neměnila dosažené výsledky. Ukázka vytvořené sítě na (obr. 

7.24). 

Parametry sítě  

Velikost elementů: 3,0 mm (pro neřešené prvky 4 – 8 mm – např. trubky vidlic) 

Počet elementů: 140239 

Tvar elementu: Program Controlled - Tetrahedral 

Počet uzlů: 226180 
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Obr. 7.24 Konečno-prvková síť aplikovaná na přední zavěšení kola VGP 

3) Kontakty a vazby 

Vazby - Joints 

Joint 1 – (Matice – Pohybový šroub) – General – Solid to Solid – volný posuv Y 

Joint 2 – (Ložisko kloubové spodní) – Spherical – Solid to Solid – volný pohyb RX,RY,RZ 

                (Ložisko kloubové horní) – Spherical – Solid to Solid – volný pohyb RX,RY,RZ 

Joint 3 – (Ložisko kloubové horní – Sloupek řízení) – General – Solid to Solid – volný posuv Y 

Joint 4 – (Ložisko kloubové horní - Matice) – Fixed – Solid to Solid  

Joint 6 – (Pouzdro převodovky šroub horní – Horní nosník) – Fixed – Solid to Solid 

                 (Pouzdro převodovky šroub spodní – Horní nosník) – Fixed – Solid to Solid 

Joint 7 – (Ložisko kuželové vnitřní kroužek – Pohybový šroub) – Fixed – Solid to Solid 

                (Ložisko kuželové vnitřní kroužek – Pohybový šroub) – Fixed – Solid to Solid  

                (Ložisko kuželové vnější kroužek – Horní nosník) – Fixed – Solid to Solid 

                (Ložisko kuželové vnější kroužek – Horní nosník) – Fixed – Solid to Solid 

Joint 8 – (Trubka vidlice – Spodní nosník) – Fixed – Solid to Solid 

                (Trubka vidlice – Horní nosník) – Fixed – Solid to Solid 

Joint 9 – (Ložisko kuž. vnitřní kr. – Ložisko kuž. vnější kr.) - General - Solid to Solid - volný posuvZ 

                (Ložisko kuž. vnitřní kr. – Ložisko kuž. vnější kr.) - General - Solid to Solid - volný posuvZ 

Joint 10 – (Matice – Horní nosník) – General – Solid to Solid – volný posuv Y 
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Vazby - Contacts 

Contacts 1 – (Pouzdro převodovky– Horní nosník) - Frictionless  - Normal stifness 0,1 

Contacts 2 – (Ložisko kuž. vnitřní kr. – Ložisko kuž. vnější kr.) - Frictionless  - Normal stifness 0,1 

                       (Ložisko kuž. vnitřní kr. – Ložisko kuž. vnější kr.) - Frictionless  - Normal stifness 0,1 

 

4) Okrajové podmínky (obr. 7.25) 

Zatěžující síla  

A Remote Displacement - Vazba uložení sloupku řízení v hlavě řízení horní (rámu motocyklu) 

B Remote Displacement - Vazba uložení sloupku řízení v hlavě řízení spodní (rámu motocyklu) 

C Remote Force – Síla, kterou vytváří  polovina hmotnosti připadající na přední kolo ( úhel 24°) 

E Joint - Displacement – Blokování posuvu nahrazující vazbu v samosvorném šroubu 

D Remote Force 2 – Síla, která reprezentuje polovinu brzdné síly FbC v bodě styku kola - vozovky 

Parametry síly  

C Remote Force – 723,8 N 

D Remote Force 2 – 1642 N 

 

Stejný model byl použit pro simulace zatížení ke kalibraci dle naměřených dat tenzometrem a 

ke stanovení zatěžujících sil ložisek a pohybových šroubů. Vždy byly změněny pouze okrajové podmínky 

a to jen v podobě zatěžujících sil, které se lišily dle jízdní situace. 

 

 

Obr. 7.25 Aplikace okrajových podmínek ve výpočetním modelu vidlice VGP 
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5) Výsledky simulace 

Dosažené výsledky výpočtovou simulací mají za úkol v prvním kroku kalibraci modelu v daném 

místě nalepení tenzometru. Zde byla využita funkce Probe pro bodový odečet napětí maximálních 

hlavních napětí na povrchu materiálu horního nosníku. V druhém kroku pak výpočet napětí v materiálu 

horního nosníku při maximálním zatížení k posouzení životnosti případně výpočtu únavy materiálu. Na 

obr. 7.26 je patrný průběh hlavního napětí, který má maximum ve šroubu nosníku a jeho hodnota je 

103 MPa. Šroub však není vyšetřovanou součástí. Na vyšetřované součásti, tedy na horním nosníku 

vidlice, se pohybuje napětí v rozmezí 35 – 45 MPa v nejvíce zatěžovaných místech. 

Průběh ekvivalentního napětí Von Mises pak dosahuje svých maximálních hodnot v podobném 

místě ve zjednodušeném šroubu (obr. 7.27). V materiálu horního nosníku pak dosahuje napětí 40-50 

MPa při maximálním zatížení brzdnou silou při záporném zrychlení 11,2 m·s-2. 

 

Obr. 7.26 Průběh maximálního hlavního napětí v horním nosníku 

 

 

Obr. 7.27 Průběh ekvivalentního napětí Von Mises v horním nosníku 
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Simulací vypočtené posuvy materiálu horního nosníku vidlice VGP v místech otvorů pro 

trubky vidlice a uložení ložisek pohybových šroubů při maximálním zatížení brzdnou silou, jsou ve 

svých maximech 0,184 mm (viz obr. 7.28). Tyto posuvy by neměly zásadně ovlivňovat vedení kola 

v přímém směru ani při přetížení při maximálním brzdění. 

 

Obr. 7.28 Průběh posuvů v horním nosníku v místech otvorů pro trubky vidlice a uložení 

ložisek pohybového šroubu  

 

Na základě provedených simulací a dosažených výsledků je možno přistoupit k řešení otázky 

parametrů bezpečnosti této části zavěšení kola. Vzhledem k velmi nízkému namáhání součásti a to i 

při výpočtu se vstupem největší, během jízdních zkoušek dosažené zatěžující síly, lze parametry 

bezpečnosti vyvodit takto. 

Při posouzení životnosti této součásti je využito poznatků z dlouhodobého zkoušení slitin 

hliníku. Z výsledků simulací vyplývá, že materiál horního nosníku vidlice je namáhán napětím až 60 

MPa. Mez únavy pro počet 108 cyklů uvažovaného materiálu je dle [42] rovna 100 MPa. Na základě 

poznatků získaných v kapitole 7.3.3 lze říci, že mez únavy pro součást nebude do hranice 108 dosažena. 

Z pohledu stanovení intenzity poruch se tedy bude jednat o tzv. neporušitelnou část. Tento termín je 

uváděn i v normě ČSN EN ISO 13 849 zabývající se funkční bezpečností hydraulických systémů, kde jsou 

také podrobněji stanoveny podmínky pro uznání prvku za neporušitelný. [16] 

Výsledek odhadu střední doby do poruchy MTBF horního nosníku vidlice 

MTBF = 0 hodin 

 

7.3.4 Odhad parametrů spolehlivosti ostatních mechanických částí 

 

Stanovení návrhové životnosti celého zařízení VGP 

Dle dostupných zdrojů a metodik je stanovená návrhová životnost silniční vozidel na dobu 10 - 

12 let. Dle [19] je návrhová životnost obecně pro silniční vozidla stanovena na 8000 hodin provozu 

nebo 72 000 hodin pro dobu stání. Z konzultací s výrobci elektronických součástí jako např. Ricardo 

Prague je předpokládaná návrhová životnost stanovována pro silniční vozidla na 5000 hodin provozu. 
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Z těchto informací, má-li zavěšení kola VGP splňovat obvyklou návrhovou životnost, může být 

odhadnut hodinový proběh za životnost vozidla. Dle ISO 26262, která uvažuje průměrně 1h provozu 

denně, lze návrhovou životnost vozidla v hodinách vypočítat dle rovnice: 

tp = tp ∙ 365 ∙ t                                                                                                                                                        (7.13) 

tp = 4380 hodin 

 

Kde tpn je počet hodin v provozu za návrhovou dobu života, tpd je počet hodin v provozu denně 

(dle ISO 26262 1 hodina denně) a tn je návrhová životnost vozidla odhadovaná na 12let. 

 

Vypočtená návrhová doba provozu 4380 hodin se blíží zmíněné hranici 5000 hodin. Návrhová 

životnost konzultovaná s Ricardo Prague je tedy považována za dobu reálně dosažitelnou a pro výpočty 

bude dále uvažována hodnota 5000 hodin jako návrhová životnost zařízení VGP.  Pro řadu 

konstrukčních mechanických prvků zařízení VGP je však směrodatný spíše počet cyklů vykonaných 

prvkem. Z hlediska rotujících částí je možné převézt počet cyklů na otáčky, jak je tomu zvykem 

například u ložisek. Ovšem pro statické mechanické díly namáhané například tahem nebo ohybem to 

možné není. Je tedy nutné nějakým způsobem vyjádřit zatížení, kterým je namáhána konstrukce 

v podobě významných kmitů, které ji zatěžují. Pokud by byl řešen jediný prvek zavěšení, bylo by vhodné 

použít některou v praxi zavedenou metodu dekompozice záznamu průběhu zatížení. Velmi často 

využívanou je metoda Rain flow stékajícího deště, popsána v teoretické části práce. 

Údaje získané z měření jako spektrum zatížení vidlice však nejsou přímým zatížením 

jednotlivých prvků a pro přesné analýzy tedy nejsou vhodné. Proložením průběhu napětí naměřeného 

tenzometrem a průběhu podélného zrychlení byla prokázána silná vazba a úměra mezi těmito údaji. 

V rámci výpočtů životnosti bude tedy spektrum změn rychlosti uvažováno jako spektrum zatížení částí 

vidlice. Tímto způsobem budou řešeny prvky, u kterých lze předpokládat lineární závislost mezi 

zatížením brzdnou silou v podélném směru na jejich zatížení. Z průběhu zrychlení během jízdy je nutné 

odhadnout počet významných cyklů zatížení. Významným cyklem lze rozumět cyklus, kdy je dosažena 

hodnota, která způsobuje kumulativní poškození. Určení tohoto cyklu universálně pro celý závěs je 

možné pouze odhadem. Pro celý systém zavěšení kola lze říci, že má charakter významného cyklu 

zatížení pouze brzdění motocyklu a velmi prudké změny směru jízdy. I zmíněné změny směru jízdy však 

způsobí značně nižší zatížení než prudká decelerace. Za významný cyklus zatížení, na základě tohoto 

tvrzení, bude považována pouze decelerace. Charakter zátěžného cyklu lze posoudit například na 

základě amplitudového součinitele P, kdy platí: 

 

P =                                                                                                                                                                              (7.14) 

Kde σa je amplituda napětí a σm je střední napětí. 

Pro posouzení pak platí (znaménko dle σm) : 

P = 0 statické zatížení 

IPI > 1 – charakter je střídavý 

IPI < 1 – charakter je pulzující (míjivý IPI=1) 
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Předpokládáme-li, že se pohybujeme v poli vysokocyklové únavy, kde je stanoveno, jak 

potvrzuje i [35], namáhání menšími napětími než je mez kluzu materiálu. Dále je také v literaturách 

mnohdy uváděno 1/3 až 1/2 meze pevnosti pro oceli nebo je bývá stanovena smluvní hodnota 

například pro neželezné kovy.[36] Jak již bylo uvedeno dříve, mají slitiny hliníku jako je např. EN 

AW6082 experimentálně stanovenu mez únavy v rozmezí 95-100 MPa. [42] Přičemž i dolní hranice této 

meze může způsobovat kumulativní poškození materiálu. K této hranici se však dle výpočtových 

simulací materiál horního nosníku zřejmě nikdy nepřiblíží. Pro stanovení významných kmitů tedy bude 

použita hranice podélného zrychlení, která způsobuje v provedených simulacích celého závěsu VGP 

napětí vyšší než 50 MPa v materiálech slitin hliníku. Tato hranice je stanovena na základě předchozího 

textu. Simulací v prostředí Ansys Workbench R18.2 po validaci modelu bylo zjištěno (obr. 7.29), že 

k dosažení těchto napětí u hliníkových dílů celé vidlice je nutné zatížit vidlici silou, odpovídající 

podélnému zrychlení většímu než 5 m·s-2.  

Tímto způsobem tedy byla stanovena hodnota podélného zrychlení, která reprezentuje 

významný kmit, jehož četnost bude dále využívána pro výpočty životnosti součástí zavěšení VGP jako 

jsou ložiska nebo pohybové šrouby.  

 

 

Obr. 7.29 Průběh napětí v modelu vidlice vypočtené simulací pro záporné zrychlení 5 m/s2 

 

V grafu na obr. 7.30 popisujícího průběh zatížení vidlice záporným zrychlením během jízdy 

trvající 10 minut na Autodromu Vysoké Mýto je vyznačena červenou čarou mez, která stanovila 

hraniční zatížení pro kumulativní poškození materiálu. Každá amplituda vyšší než tato mez, je 

považována za cyklus míjivého zatížení vidlice. Vzhledem k jízdě po okruhu uzavřeného autodromu, 

nemá žádný význam zkoumat záznam hodnot delší, než několik minut z důvodu opakování 

zaznamenaných dat.  
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Obr. 7.30 Záznam záporného zrychlení motocyklu s hranicí významných kmitů zatížení 

Z grafu na obr. 7.30 lze pak přímo vyčíst počet významných zatěžujících cyklů za dobu jízdy 10 

minut. Násobením šesti pak jednoduše dostaneme hodnotu počtu cyklů za hodinu provozu. Průměrně 

je tedy zavěšení vidlice zatíženo 84 cykly za hodinu. Pokud pak vynásobíme počet cyklů za hodinu 

návrhovou životností, dostaneme celkový počet cyklů vykonaných za dobu návrhové životnosti. 

 

Stanovené parametry návrhové životnosti 

Celková návrhová životnost tpn = 5000 hodin 

Celkový počet významných cyklů vykonaných za dobu návrhové životnosti (12 let) Cpn = 420 000 cyklů 

 

Odhad parametrů spolehlivosti pouzdra šnekové převodovky  

 

Popis výpočtového modelu MKP pouzdro šnekové převodovky v prostředí Ansys Workbench R18.2 

 

1) Geometrický model 

Úprava vytvořeného modelu 

Geometrický model byl vytvořen v prostředí Autodesk Inventor Professional 2017 primárně 

pro tvorbu modelu obrábění CNC.  Před převedením do uzavřené geometrie *.step byl zjednodušen 

základními úpravami. Tyto úpravy byly prováděny za účelem snížení výpočetních nároků a výpočetního 

času. Zejména byly odstraněny závity a drobná sražení hran. 

Transport do prostředí Ansys Workbench R18.2  

Převedení geometrie do prostředí Ansys Workbench ve formátu uzavřeného geometrického 

modelu*.step proběhlo přes funkci import geometry. Zde musela být provedena dodatečná úprava 

chyb vzniklých konverzí v prostředí DesignModeler. Stejně jako v případě celé vidlice v předchozí 
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simulaci, i zde platila osová souměrnost zařízení i působení zatěžující síly v ose součásti.  Modelem byl 

proveden řez střední dělící rovinou a využita funkce Symmetry, která zásadně snížila počet elementů 

sítě.  

Definice materiálu  

Pouzdro šnekové převodovky je vyrobeno ze stejného materiálu jako horní nosník vidlice, tedy 

ze slitiny hliníku s označením EN AW 6082 – T62 . Tento materiál již byl definován v předchozí simulaci.  

Hliník – EN AW 6082 T62 

Mez pevnosti materiálu v tahu Rm = 310 MPa 

Mez kluzu materiálu Re = 280 MPa 

Poissonova konstanta 0,33 

Youngův modul E = 71 GPa 

 

2) Síť 

Pro diskretizaci modelu byl použit kvadratický prvek SOLID186 (šestistěn). Při vytváření 

konečnoprvkové sítě bylo jako v předchozí simulaci horního nosníku postupováno od automatického 

síťování kontrolovaného programem ke korekci sítě v několika krocích. Po ručních změnách tvaru a 

velikosti elementů byly nalezeny optimální parametry sítě pro daný výpočet. Aplikovanou 

konečnoprvkovou síť ukazuje obr. 7.31.  

Parametry sítě  

Velikost elementů: 2,0 mm  

Počet elementů: 296525 

Tvar elementu: Hex Dominant Method 

Počet uzlů: 1006474 

 

Obr. 7.31 Konečnoprvková síť aplikovaná na pouzdro šnekové převodovky 
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3) Kontakty a vazby 

Bez kontaktů a vazeb 

 

4) Okrajové podmínky (obr. 7.32) 

A Fixed support - Vazba reprezentující přichycení pouzdra k hornímu nosníku vidlice 

B Force – Síla reprezentující zatížení  ½ hmotnosti elektromotoru montovanému na přírubu 

C Moment – ½ Momentu udaný výrobcem jako maximální pro elektromotor (reálný zatěžující 

moment mnohem nižší)  

D Acceleration – funkce vkládající do modelu vlastní tíhu součásti 

Parametry síly  

B Force – 7,358 N 

C Moment – 220 N.mm 

 

 

Obr. 7.32 Aplikace okrajových podmínek ve výpočetním modelu vidlice VGP 

 

5) Výsledky simulace 

Dosažené výsledky výpočtovou simulací namáhání materiálu pouzdra převodovky jsou 

prezentovány na obr. 7.33 a obr. 7.44. V případě posuvů se jedná o velmi malé posuvy s maximem 

0,0011mm. Co se týče ekvivalentního napětí Von Mises, je dosaženo maximální hodnoty v místě 

spodního montážního šroubu. Toto napětí dosahuje velikosti 4,28 MPa.  Což je ve srovnání s mezí kluzu 

materiálu 280 MPa zanedbatelná hodnota. Co se týče nebezpečí únavového kumulativního zatížení, 

zde platí jako v předchozím modelu dovolené napětí pro únavovou životnost 100 MPa pro počet 108 

cyklů. 
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Na základě provedených simulací a dosažených výsledků je možno přistoupit k řešení otázky 

parametrů bezpečnosti této části zavěšení kola. Vzhledem k velmi nízkému namáhání součásti a to i 

při výpočtu se vstupem největší, během jízdních zkoušek dosažené zatěžující síly, lze parametry 

bezpečnosti vyvodit tímto způsobem. Stanovení počtu cyklů pro tuto součást je velmi problematické, 

protože se podélné zrychlení do součásti promítá jen v podobě setrvačné síly elektromotoru během 

kmitů a deformací horního nosníku. Následně bude ještě prezentována další z výpočetních možností 

aplikovatelných v podobných případech na součásti k vytvoření posudku životnosti. Ten je taktéž 

schopen provádět software Ansys Workbench. Jelikož je z výsledku simulací jasné, že posudek 

poškození únavovým zatížení pro reálné posouzení spolehlivosti součásti zde pro velmi nízká napětí 

nemá význam, bude zde proveden velmi zjednodušeně.   

 

Obr. 7.33 Průběh posuvů pouzdra šnekové převodovky - zatížení maximálním krouticím 

momentem motoru 

 

Obr. 7.34 Průběh ekvivalentního napětí Von Mises v pouzdru šnekové převodovky při zatížení 

maximálním momentem motoru 
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6) Prezentace nástroje Fatigue Tool 

Pro ilustraci možností výpočtu byla provedena analýza životnosti pouzdra šnekové převodovky 

jako součást daného výpočetního modelu. Jako vstupní data pro simulaci byly vybrány history data 

SAETransmission.dat z knihovny Ansys Workbench (obr. 7. 35). Ty dle popisu charakterizují zatížení 

převodovky, což sice úplně neodpovídá spektru vibrací během jízdy motocyklu, avšak pro ilustraci 

aplikace funkce plně dostačuje. Pomocí měřítka Scale Factor byly změněny amplitudy zrychlení, aby 

odpovídali přibližně zatížení od setrvačné síly elektromotoru při jízdě motocyklu. Dále byla zvolena 

únavová hypotéza vlivu středního napětí dle Goodmana [35]. 

 

 

Obr. 7. 35 Zadání podmínek simulace únavy v prostředí Ansys Workbench R18.2 

 

Následně prostředí umožňuje pracovat se simulacemi výpočtu životnosti, poškození nebo 

faktoru bezpečnosti. Součásti je také zpracování signálu pomocí metody Rainflow, která byla popsaná 

v předchozí kapitole 6.5. Výsledky simulací není nutné více prezentovat kvůli výše zmíněnému velmi 

nízkému namáhání materiálu. Více práci s nástrojem Fatigue Tool v softwaru Ansys Workbench 

upřesňuje [31]. 

Závěrem provedených výpočetních simulací je znovu konstatování, že z pohledu stanovení 

intenzity poruch se bude jednat o tzv. neporušitelnou část. Tento termín je uváděn i v normě ČSN EN 

ISO 13 849 zabývající se funkční bezpečností hydraulických systémů, kde jsou také přesně stanoveny 

podmínky, za kterých je uznání prvku za neporušitelný možné. Jednou z těchto podmínek je pak právě 

počet kmitů, který je schopna součást bez porušení materiálu absolvovat. [16] 

 

Výsledek odhadu střední doby do poruchy MTBF pouzdra šnekové převodovky 

MTBF = 0 hodin 
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Odhad parametrů spolehlivosti pohybového šroubu - výpočet okamžitého přetržení šroubu 

 

Pohybový šroub je konstruován jako dvojitý samosvorný pohybový šroub s uložením na obou 

koncích šroubu ložisky s kosoúhlým stykem. Důvodem této konstrukce, je obousměrný přenos sil v ose 

pohybového šroubu a jednoduchá možnost instalace šroubu do horního nosníku otvorem v nosníku 

pro ložisko s velkým vnějším průměrem. Toto řešení značně zjednodušuje konstrukci a samotnou 

instalaci pohybových šroubů. Nevýhodou je skutečnost, že použitá kosoúhlá ložiska přenáší axiální sílu 

vždy jen v jednom směru. Ložiska jsou tak nadměrně zatěžována a stejně tak i pohybové šrouby v místě 

uložení ložiska. 

Pohybový šroub přenáší axiální sílu do matice pohybového šroubu vázané na pevnou osu 

řízení. Síly vznikající mezi bodem styku kola a vozovky jsou pak přenášeny přes trubky přední vidlice na 

nosníky vidlice. V těch jsou uloženy ložiska šroubu a samotné šrouby. Šrouby ve vyšetřovaném 

manévru brzdění přenáší pouze axiální sílu. Jsou tedy namáhány tahem a je zde předpoklad vzniku 

značného napětí v ploše kritického průřezu pohybového šroubu dle (7.15). Ačkoli je charakter 

zatěžujících sil v horním nosníku vidlice střídavý, kosoúhlá ložiska způsobí, že v místě kritického průřezu 

šroubu je průběh zatěžující axiální síly míjivý. Nebezpečným průřezem je pak místo, kde přechází hřídel 

do závitové plochy pro matici vymezení vůle ložiska. Jeho kruhová plocha lze vypočítat dle rovnice 

(7.16). Dané místo se nachází těsně za vnitřním kroužkem ložiska.  

Určení napětí v místě kritického průřezu lze vyjádřit pomocí prosté rovnice napjatosti v tahu. 

σ = ≤ σ                                                                                                                                                                         (7.15) 

Kde σt je napětí materiálu v kritickém průřezu, F přestavuje axiální sílu zatížení pohybového 

šroubu S je plocha materiálu v místě kritického průřezu šroubu. Dovolenou mez napětí pro materiál 

pak vyjadřuje σDt.  

Plochu je pak pro kulatý průřez možno lze vyjádřit jednoduchým vztahem: 

= ∙                                                                                                                                                              (7.16) 

Kde S je plocha šroubu a d je průměr šroubu v kritickém místě. 

Dovolené napětí  

σ = ∙                                                                                                                                                                                  (7.17) 

Kde Re je mez kluzu materiálu, k míra bezpečnosti, pro jinak než staticky zatížené součásti je 

nutné korigovat dovolené napětí pomocí součinitele c snížení napětí, v tomto případě pro míjivé 

zatížení, které je určeno z obecných pravidel návrhu konstrukcí uvedených ve strojnických tabulkách. 

 

Takto jednoduchý výpočet by však nebyl schopen jakkoli vypovídat o pravděpodobnosti tohoto 

jevu. Pro demonstraci další možnosti, jak přistoupit ke stanovení pravděpodobnosti vzniku poruchy je 

dále využita metoda SBRA. Princip této metody je popsán v teoretické části práce. Je nutno 

konstatovat, že pro úplnost výpočtu je vhodné řešit kritický průřez i z hlediska únavy materiálu míjivým 

zatížením. Pro vyjádření únavy je tedy místo meze kluzu do výpočtu dosazeno maximální dovolené 

napětí meze únavy pro 106 cyklů.  
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Výpočet bezpečnosti přetržení pohybového šroubu 

Pro výpočet bude použita rovnice (7.15, 7.16 i 7.17) s odlišností, že jednotlivé vstupující 

parametry jsou dosazeny nikoli deterministicky, ale stochasticky. Výslednou simulací s velkým 

množstvím iterací pak bude vypočtena pravděpodobnost kombinace vstupních parametrů výpočtu, 

kdy nastane překročení dovoleného napětí v průřezu materiálu. Zcela správný výpočet by měl 

zohlednit všechna kritická místa šroubu, avšak z konstrukce vyplívá, že nejvýznamnějším 

koncentrátorem napětí v kritické průřezu s nejmenší plochou je konec závitu předpětí ložiska 

pohybového šroubu v místě drážky pro pojistnou podložku (obr. 7.36). 

 

Obr. 7.36 Pohybový šroub mechanismu VGP s vyznačeným kritickým průřezem 

Pro výpočet dále není řešen krut způsobený přestavováním mechanismu pohybovými šrouby, 

protože krouticí moment vnikající třením v závitech šroubů je velmi malý a v zatíženém stavu při 

brzdění je přestavení šroubů elektronicky blokováno. Jako zatěžující síla je pak uvažována pouze tahová 

síla při maximálním brzdném zrychlení, která byla odečtena během simulace zatížení horního nosníku 

ve vazbě ložiska pohybového šroubu (viz obr. 7.37). Takto získaný údaj o silovém zatěžování 

jednotlivých komponent představuje nejpřesnější a nejsnadnější způsob, jak sílu vyčítat bez dalšího 

složitého měření. Prezentuje tak další z podstatných výhod při využívání simulačních softwarů pro 

pevnostní výpočty. 

Vstupující parametry výpočtu 

 

Obr. 7.37 Odečtení zatěžující síly v ose šroubu z modelu Ansys Workbench 18.2 z vazby Joint Probe – 

zatížení maximální brzdnou silou 
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Deterministické parametry pro výpočet 

Zatěžující síla v ose šroubu: 4064,6 N 

Charakter průběhu zatížení: Míjivé zatížení (mírní předpětí k vymezení vůlí ložisek zanedbáno) 

Kritický průřez šroubu: 147,96 mm2 (rozměr dle modelu Inventor) 

Závit s místě kritického průřezu: M15x1  

Materiál šroubu: 11 700 

Rm materiálu: min. 700 - 850 MPa (max. 900 MPa) 

Vypočtené napětí v kritickém průřezu: 27 MPa 

 

Výpočet pomocí software Artech Anthill 2.6.0.4. Professional 

 

Zadání vstupních veličin výpočtu:  

Jádro závitu M15x1 (plocha krit. průřezu), tolerance 6g: max. 13,861 mm; min. 13,59 mm (ČSN ISO 

261) 

Zadání: Normální rozdělení [mm] – Min. 13,59; Med. 13,7255; Max. 13,861; σ = 0,5 

 

Drážka pro zajišťovací podložku: rozměr 4x1,25 mm 

Zadání:  

rozměr a) Normální rozdělení [mm] – Min. 1,2; Med. 1,25; Max. 1,3; σ = 0,5 

rozměr b) Normální rozdělení [mm] – Min. 3,95; Med. 4; Max. 4,05; σ = 0,5 

 

Zatěžující síla v ose šroubu: Spektrum zatížení trať Vysoké Mýto 

Zadání: Transformace podélného zrychlení na zatěžující sílu, Diskrétní (Max. 4065, Min. 0) 

 

Řešení únavy materiálu pro výpočet 

Materiál 11 700, údaje čerpány z [52] 

σDOVt = 700 - 850 MPa 

σDTC (únava 106 cyklů) = 235 – 270 MPa 

σDTC (míjivé zatížení) = 0,32 σDTC 

 

Pro materiál jsou uváděny hodnoty meze pevnosti a meze kluzu jako mediánové hodnoty 

testovaných vzorků, které nepřekročí 30% rozdílu oproti průměrné hodnotě. Předpokladem zadání je 
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tedy i stejný rozptyl dovolených napětí pro mez únavy šroubu blížící se 1σ normálního rozdělení. 

V grafu na obr. 7.38 lze vidět Wöhlerovu křivku únavy pro šroub, kde již je započítán i součinitel vrubu 

závitu βσ = 3,7. Po přepočtení meze dovoleného napětí únavy Neuberovou metodou fiktivního 

poloměru [48] byla vypočteno dovolené napětí pro mez únavy šroubu na 50MPa. 

 

Obr. 7.38 Wöhlerova křivka  - mez únavy pohybového šroubu[54] 

 

Zadání: Normální rozdělení [MPa] – Min. 35; Med. 50; Max. 65; σ = 4 

 

Ks – součinitel bezpečnosti vlivu velikosti (0,9 až 0,7) 

Zadání: Normální rozdělení - Min. 0,7; Med. 0,8; Max. 0,9; σ = 10,17 

 

Podmínky pro výpočet: 

Počet simulací: 10 000 000 (maximum pro využívanou verzi softwaru) 

Pravděpodobnost poruchy: 

P = P RF 0 = P R − S 0 P  

 

Ve výpočtu: FS = R – sigmax < Pd 

Kde FS je pravděpodobnost poruchy, R je dovolená mez únavy šroubu n-té simulace a sigmax je 

hodnota napětí v tahu n-té simulace. 

Návrhová pravděpodobnost Pd = 7·10-5 (dle ČSN 73 1401 pro obvyklou úroveň spolehlivosti) 

 

Počet simulačních kroků: výpočet proveden dle (6.15) pro odhad chyby odhadu Δ = 10%, Pf =7·10-5 

Ncelk = 5 713 886 cyklů výpočtu – pro simulaci zvoleno 10 mil. cyklů  
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Výsledek pravděpodobnostního výpočtu: 

Pro podmínky zvolené pro simulaci je výsledkem, že šroub vyhověl z hlediska namáhání na tah 

v kritickém průřezu pro mez únavy 106 cyklů. Výsledkem analýzy funkce spolehlivosti je, šroub 

vyhovuje. Vypočtený odhad pravděpodobnosti poruchy je 1,96·10-7 (obr. 7.39), tedy je nižší, než 

návrhová pravděpodobnost poruchy 7·10-5 pro obvyklou spolehlivost s mezním stavem použitelnosti 

0,07 dle ČSN 73 1401. 

 

Obr. 7.39 Vyhodnocení pravděpodobnosti poruchy pohybového šroubu VGP při vykonání 106 cyklů 

Simulace je provedena pro případ, pokud by zařízení dosáhlo hranice 1 000 000 cyklů (aktuální 

návrhový předpoklad je 420 000 zatěžujících cyklů). Výsledek by šel tedy opět interpretovat tak, že 

počet cyklů ani velikost napětí v kritickém průřezu nesvědčí o tvorbě únavového lomu. Součást by tedy 

bylo možné prohlásit za neporušitelnou z hlediska bezpečnosti. Kvůli ukázce výpočtu a s ohledem na 

bezpečnost zařízení bude však považována hranice 1·106 za dosažitelnou, a brána tak jako únavová 

životnost pohybového šroubu. 

MCBF = 1·106 cyklů 

 

Dle ČSN EN ISO 13849 je operační čas přepočítáván na dobu života součásti dle vzorce: 

 

n = ∙ ∙  [cyklů]                                                                                                                                     (7.18) 

 

MTBF =  [roků]                                                                                                                                                   (7.19) 

 

Kde nop je počet operačních cyklů za rok, dop počet operačních dnů v roce, hop počet 

operačních hodin, tcyklu je doba 1 cyklu za hodinu a MCBF střední počet cyklů mezi poruchami 

součásti.  
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Po dosazení tedy: 

 

n = 365 ∙ 1 ∙ 3600
3600

84
= 30 660  ů 

 

= 1 ∙ 10
30660 =  32,6  [ ů] 

 

Pro přepočet MTBF v hodinách, pak násobíme číslem 8760, což reprezentuje počet dnů v roce (365) · 

počet hodin (24h) života zařízení denně. 

 

Výsledek odhadu střední doby do poruchy MTBF pohybového šroubu 

MTBF = 285 714,3 h 

 

Životnost pohybového šroubu - závit šroubu/matice 

Pro trapézové pohybové šrouby se nepodařilo nalézt výpočet životnosti jaký je například 

uváděn pro kuličkové pohybové šrouby nebo šrouby s kompozitní maticí. Možným přístupem výpočtu 

by mohl být výpočet únavové životnosti pohybového šroubu, v místě prvního trapézového závitu, 

stejným způsobem jako pro přechozí výpočet prasknutí šroubu. Jelikož je plocha šroubu v místě 

trapézového závitu TR20x2 větší, než v místě vypočítaného koncentrátoru závitu M15x1. Ze základního 

vzorce pro napětí je jasné, že únava materiálu bude vyšší pro místo koncentrátoru s menší plochou 

průřezu. Dále je možno konstatovat, že matici tvoří pouzdro ze slitiny hliníku. Zdá se tudíž vhodný 

pracovat s výpočty pohybových šroubů s nižší pevností matice. Těmi mohou být například šrouby 

s maticí z materiálu Iglidur. V dostupných pramenech např. [51] je pak popsána metodika určení 

životnosti těchto šroubů. Zde je avšak základním parametrem pro životnost rychlost klouzání, která je 

u mechanismu VGP velmi malá a životnost by vyšla značně vysoká. Proto omezíme životnost 

pohybového šroubu v místě pohybového závitu na nejslabší místo konstrukce dle první výpočtové 

teorie. Platí tedy v předchozím výpočtu pomocí metody SBRA stanovená životnost 106 cyklů. 

 

Výsledek odhadu střední doby do poruchy MTBF pohybového šroubu/matice 

MTBF = 285 714,3 h 

 

Stanovení životnosti (trvanlivosti) ložiska pohybového šroubu 

Ložisko je jednou z mechanických částí, pro které je již dlouhou dobu stanovena norma pro 

výpočet životnosti. Životnost ložiska, někdy označovaná jako trvanlivost, je určovaná dle normy ČSN 

ISO 281 a vypočítána dle vztahu (7.20) nebo (7.21). Někteří výrobci ložisek však tento předpis rozšiřují 

o vlastní standardy a údaje z testů životnosti, které sami provádí [49]. Lze se pak setkat s metodikami 

výpočtu založených na vlastní ČSN ISO 281, avšak rozšířených o vliv mazání, stupeň znečištění nebo 
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spektrum zatížení. Výsledkem je pak relativně přesný výpočet střední doby do poruchy, založený na 

mezním únavovém zatížení platící pro L10 populaci, což znamená dosažení mezní únavové životnosti 

90% populace ložisek. Neboli jinak řečeno, spolehlivosti na úrovni 0,9. Ve vztahu k MTBF lze pak 

základní trvanlivost srovnat, tak, že MTBF je střední hodnotou životnosti populace, tedy základní 

životnost je vypočtená pro dosažení konce životnosti pro 90% ložisek. Strojní součásti se řídí obvykle 

Weibullovým rozdělením, pro které však neznáme parametry a odhad přes Weibullovo rozdělení není 

možný. Pro tuto situaci je doporučeno normou ČSN EN ISO 13 849 nahrazení Weibullova rozdělení za 

rozdělením exponenciální. [16]  

 

L =                                                                                                                                     (7.20) 

L =  ∙ L                                                                                                                           (7.21) 

kde: 

L10 základní trvanlivost (při spolehlivosti 90 %) [miliony otáček] 

L10h základní trvanlivost (při spolehlivosti 90 %) [miliony hodin] 

C základní dynamická únosnost [kN] 

P ekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN]  

n otáčky (rychlost otáčení) [1/min] 

p exponent rovnice trvanlivosti  

 

Získání MTBF pro mechanickou součást neznáme-li parametr rozdělení ČSN EN ISO 13 849 

R = e ∙                                                                                                                                                      (7.22) 

λ =                                                                                                                                                  (7.23) 

MTBF =                                                                                                                                              (7.24) 

 

Kde je R(t) bezporuchovost (pro ložisko dle L10 je R(t )= 0,9), t doba trvanlivosti ložiska a λ je intenzita 

poruch. 

Ložisko SKF 7202ACCBM 

Typ: Kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem, jednořadé 

Mazání: Plastické mazivo GXN 

Otáčky motoru nm: 3000 min-1 

Převodový poměr šnekového soukolí: i = 1/46 
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Otáčky šroubovice nš:: 65,2 min-1 

Faktor kontaminace maziva ηC: 0,8 

Axiální zatížení ložiska: 4064,6 N 

Radiální zatížení ložiska: 668,4 N 

 

Obr. 7.40 Výpočet ložiska kalkulátorem SKF s doplněným zadáním podmínek montáže, pracovní 

teploty nebo viskozity mazacího tuku 

 

Výsledky výpočtu trvanlivosti ložiska 

L10 SKF = 5090 h 

L10 ISO 281 = 13 300 h 

Doporučená výměna maziva : ------ h 

Stanovení MTBF dle ČSN EN ISO 13 849 převodem na exponenciální rozdělení rovnicemi (7.23, 7.24) 

λ = ,
        [h-1] 

MTBF =  ,        [h] 

MTBF = 48 310 h  
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Životnost ložiska je tedy stanovena dle metodiky SKF (obr. 7.40), která zohledňuje znečištění 

maziva, na 5090 hodin provozu při maximálním zatížení ložiska. Výpočet intervalu výměny maziva 

neproběhl v pořádku kvůli vysoké zatěžující síle při jízdních extrémech. Pokud je uvažováno běžné 

provozní zatížení radiální silou 2,5 kN, vychází interval výměny plastického maziva 12 200 h. Tento údaj 

bude později zařazen do údržbového plánu.  

Po přepočtu dle (7.18) a (7.19) dle ČSN EN ISO 13648 

Výsledek odhadu střední doby do poruchy MTBF ložiska pohybového šroubu 

MTBF = 3 478 323 h 

 

Stanovení životnosti (trvanlivosti) kulových ložisek nosníků 

Doba životnosti kulové kluzného ložiska provozovaného v podmínkách smíšeného nebo 

suchého tření je určena dvěma parametry. Zvýšením vůle ložiska anebo zvýšením tření ložiska 

způsobeného postupným opotřebením kluzných ploch. Toto opotřebení může být plastickou 

deformací kluzného materiálu nebo únavou kluzných ploch. Podobně jako u valivých ložisek je doba 

životnosti kulového kluzného ložiska definovaná počtem kmitavých pohybů nebo počtem provozních 

hodin, jež ložisko dokáže vykonat, než dosáhne stanoveného zvýšení vůle nebo se dosáhne 

definovaného zvýšení tření v kluzných plochách ložiska. 

Účinnou životnost lze definovat jako životnost, která bude dosažena kulovým kluzným ložiskem 

v reálných provozních podmínkách. Je obvykle určena velikostí a typem zatížení ložiska, ale také dalšími 

faktory. To mohou být například vysokofrekvenční zatížení, kontaminace, koroze, pohybové cykly nebo 

nárazy. Některé z těchto faktorů nelze určit nebo je lze určit jen s velkými obtížemi, směrodatným 

ukazatelem životnosti je ovšem tlak v kontaktních plochách ložiska, vypočítaný dle rovnice (7.24). 

 

= ∙                                                                                                                                                           (7.24) 

 

Kde p je kontaktní tlak ploch [N/mm2], k je parametr kontaktního tlaku pro materiál [N/mm2], Cd je 

základní dynamická únosnost [kN] a P dynamické zatížení ložiska [kN]. 

Nelze však pouhým odhadem stanovit další parametry výpočtu a nezbývá, než využít návrhové 

životnosti ložisek dle údajů výrobce s ohledem na jejich zatížení a pracovní prostředí. Návrhovou 

životnost pro tento typ ložisek uvádí jen velmi málo výrobců. Avšak podařilo se dohledat například 

společnost RBC Aerospace Bearing. Ta uvádí návrhovou životnost pro daný typ ložisek 100 000 cyklů 

(viz příloha č. 4). I zde platí pro převod na střední dobu do poruchy MTBF stejné pravidlo jako pro 

kuličková ložiska, tedy MTBF je vypočítáno ze vztahu pro exponenciální rozdělení. 

 

Ložisko spodního nosníku SKF GEH 30 ES-2LS a ložisko horního nosníku SKF GEH 25ES 

L10 SKF = 100 000 cyklů 

MCBF = 949 122 cyklů  
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Střední doba do poruchy MCBF = 949 122 cyklů operačního času. Tedy po převedení dle rovnic 

(7.18) a (7.19), jak uvádí norma ČSN EN ISO 13648 je střední doba do poruchy na dobu života MTBF = 

271 177 h. Tento údaj je pro představu čas života 31 let, kdy je 63% populace v závadě (střední doba 

pak ale není mediánem kvůli přepočtu na exponenciální rozdělení). 

 Výsledek odhadu střední doby do poruchy MTBF kulových ložisek 

MTBF = 271 177 h 

 

Stanovení životnosti šnekové převodovky  

Obecně platí, že dle zvoleného návrhového součinitele bezpečnosti se odvíjí životnost 

převodovky. Zejména pomaloběžné šnekové převodovky vynikají velmi vysokou životností. Jak uvádí 

zdroj [50], není-li převodovka zatížena rázy, je návrhová životnost okolo 26 000 h. Což představuje pro 

stroj běžící 1 hodinu denně 365 dní v roce více než 70 let provozu. Podmínkou je dodržení základních 

parametrů návrhu, které jsou dány standardy a podrobněji uvedeny [50]. Zdroj [50] také uvádí 

koeficienty nerovnoměrného chodu, které snižují životnost šnekových převodovek. Výrobce šnekových 

převodovek T.E.A. Technik v katalogu [53] pro šnekové převodovky v podstatě potvrzuje dříve uvedené 

a zároveň předepisuje servisní interval. Pro převodovky mazané mazacím tukem navrhuje doživotní 

náplň a pro převodovky mazané olejem doporučuje výměnu po 5000 hodinách chodu. Zařízení VGP 

pracuje s pomaloběžnou převodovkou hnanou elektromotorem, kde kromě rozběhu a zastavení není 

předpokládáno kolísání přenášeného momentu. 

 

Výrobcem uvedená střední doba do poruchy dle [50] je MTBF = 26 000 hodin operačního času. Po 

převedení dle ČSN EN ISO 13648 na dobu života rovnicemi (7.18) a (7.19) je stanovena MTBF. 

 

Výsledek odhadu střední doby do poruchy MTBF šnekové převodovky 

MTBF = 1 872 002 h  

 

Stanovení životnosti hřídelové spojky OLDHAM OX25  

 

Třídílná spojka Oldham (obr. 7.41) slouží k přenášení krouticího momentu. Skládá se ze dvou nábojů a 

středu. Spojka vyrovnává axiální posunutí, radiální a úhlovou nesouosost. 

Materiál:  

náboj – legovaný hliník 

střed – acetal 

 

 

Obr.7.41 Třídílná hřídelová spojka Oldham[53] 
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Odhad střední doby do poruchy je vytvořen pomocí nástroje Reability Analitics Toolkit  

Software Reability Analitics Toolkit jedním z možných prostředků, pro odhad parametrů 

spolehlivosti součástí. Běžně užívané jsou komerční software jako λPredict od společnosti  StatXpert 

[24] stejně jako Reability Analitics Toolkit pracují s postupy a knihovnami vojenských norem Handbook 

of Reliability Prediction Procedures for Mechanical Equipment.[40] 

 

Obr. 7. 42 Zadání parametrů do kalkulátoru střední doby do poruchy MTBF 

Zadání vstupních údajů výpočtu je v podobě parametrů spolehlivosti (obr. 7.42). Parametr 

rozdělení β a charakteristická doba života η je vložena z knihovny mechanický součástí softwaru  -

Handbook of Reliability Prediction Procedures for Mechanical Equipment NSWC-11. Interval výměny 

pak souhlasí s návrhovou životností za předpokladu, že životnost pružné hřídelové spojky bude vyšší 

než návrhová životnost zařízení. 

 

Obr. 7. 43 Výsledek výpočtu kalkulátoru Reability Analitics Toolkit pro hřídelovou spojku 

Střední doba do poruchy MTBF = 861 616 hodin operačního času (viz obr. 7.43). Kompletní 

výpočet spolehlivosti je uveden v příloze č. 5. Po převedení dle ČSN EN ISO 13649 na dobu života 

rovnicemi (7.18) a (7.19) MTBF je 62 036 414 hodin. 

Výsledek odhadu střední doby do poruchy MTBF hřídelové spojky OLDHAM 

MTBF = 62 036 414 h 
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V předešlých výpočtech odhadů parametrů spolehlivost byly záměrně prezentovány různé 

přístupy k zjištění například střední doby do poruchy MTBF nebo středního počtu cyklů do poruchy 

MCBF. Záměrem autora bylo vytvořit náhled na danou problematiku určení parametrů spolehlivosti 

mechanických částí a upozornit na rozsáhlost problému. Aplikací na prvky mechanického systému 

zavěšení předního kola motocyklu VGP byly získány údaje, které v následujících kapitolách budou 

využity pro prokázání úrovně integrity bezpečnosti mechatronického systému naklápění přední vidlice 

motocyklu VGP. Shrnutí výsledků výpočtů je realizováno v tab. 7.8. 

 

 

Tab. 7.8 Výsledná tabulka odhadu parametrů spolehlivosti mechanické části 

Položka Součást 
Počet 
[ks] 

Střední doba do 
poruchy [Ts, MTBF] 

Intenzita 
poruch [λ] 

1 Horní nosník vidlice 1 Prokázáno MKP - 0 0 

2 Dolní nosník vidlice 1 Prokázáno MKP - 0 0 

3 Kloubové ložisko dolního nosníku vidlice GEH 30 ES-2LS 1 271 177 h 3,68763E-06 

4  Kloubové ložisko horního nosníku vidlice GEH 25ES 1 271 177 h 3,68763E-06 

5 Pohybový šroub TR20x2 (L+R) 2 285 713 h 3,50002E-06 

6 Matice pohybového šroubu TR20x2 (L+R) 2 285 713 h 3,50002E-06 

7 Ložisko pohybového šroubu – SKF (7202ACCBM) 4 3 478 323 h 2,87495E-07 

8 Ozubená kola šnekového převodu 2 1 872 002 h 5,34187E-07 

9 Šroub šnekového převodu 1 1 872 002 h 5,34187E-07 

10 Pouzdro šnekového převodu – uložení elektromotoru 1 Prokázáno MKP - 0 0 

11 Ložisko šroubu šnekového převodu 1 1 872 002 h 5,34187E-07 

12 Hřídelová spojka OLDHAM OX25G 1 62 063 414h 1,61126E-08 
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7.4 Stanovení parametrů bezpečnosti prvků elektronické části 

 

Pro stanovení parametrů bezpečnosti elektronických prvků byly využity generátory hodnot 

středních dob do poruchy. Ty jsou obvykle založeny na výpočtu parametrů spolehlivosti dle údajů o 

průběhu intenzity poruch z datasheetů k výrobkům. Vypočítané intenzity poruch jsou v tabulce níže, 

viz tab. 7.9. 

 

Tab. 7.9 Spolehlivostní parametry elektronických prvků systému VGP 

Položka Součást 
Počet 
[ks] 

Střední doba do 
poruchy [Ts, MTBF] 

Intenzita 
poruch [λ] 

1  Řídící jednotka VGP2 – PLC modul 1 2,77E+08 3,61E-09 

2  Elektromotor 1 4,00E+04 2,50E-05 

3  Koncový spínač zařízení 2 5,68E+04 1,76E-05 

4  Snímač polohy vidlice – rotační potenciometr 1 7,25E+06 1,38E-07 

5  Přepínač režimu – tlačítko rotační 3P 1 2,75E+06 3,64E-07 

6  Tlačítko manuální volby – kolébkový spínač 2P 1 1,44E+06 6,94E-07 

7  Otáčkoměr – Hall senzor rychlosti kola 1 7,5E+05 1,33E-06 

8  Snímač polohy brzdy 1 7,87E+06 1,27E-07 

9  Gyroskopický snímač 1 4,55E+06 2,20E-07 

10  Cut-off relé stojan – relé 12V 1 1,20E+06 8,33E-07 

11  LED – indikace chodu 1 2,50E+06 4,00E-07 

12  LED – indikace závada (paralelní) 3 2,50E+06 4,00E-07 

13 Měnič napětí 12V/24V 1 2,00E+06 5,00E-07 

14 Hlavní vypínač s pojistkou 30A 1 1,06E+06 9,43E-05 

15 Konektor S1 1 5,56E+07 1,80E-08 

16 Kabeláž K1 1 1,37E+07 7,30E-08 

17 Odpor R1 1 8,33E+08 1,20E-09 
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7.5 Návrh pro stanovení diagnostického pokrytí mechanické části 

V textu přechozí kapitoly, týkajícího se diagnostického pokrytí pro elektronické prvky ve vztahu 

k normě ISO 26262, byly vysvětleny pojmy PFM a LFM. Také byl tabulkou (tab. 5.13) vyjádřen vztah 

diagnostického pokrytí a dosažené úrovně PL. Pokud je záměrem práce navrhnout metodiku pro 

prokázání PL mechanické části a poté prokázání úrovně integrity bezpečnosti mechatronického 

systému jako celku, je nutné zachovat filosofii použitou v již zavedených normách. Nově navržená 

metodika pro stanovení diagnostického pokrytí mechanické části zařízení tedy využívá stejné principy 

a myšlenkové postupy jako pro elektronickou část, aby bylo dosaženo vzájemně kompatibilních 

výsledků elektrické i mechanické části. 

Pro prokázání úrovně integrity bezpečnosti je nutné stanovit diagnostické pokrytí jak pro 

elektrickou část zařízení, tak i pro mechanickou část zařízení. Nebezpečný stav zařízení totiž mohou 

způsobit i pouze poruchy mechanických prvků a bez jejich diagnostiky by nebylo možné zaručit 

odpovídající úroveň bezpečnosti. Stanovení diagnostického pokrytí pro mechanickou část, zařízení 

může vycházet z normy ISO ČSN EN 13 849 (viz tab. 7.10). Ta se částečně touto problematikou zabývá 

v souvislosti s bezpečností strojů. Zde je doporučeno pracovat s průměrnou hodnotou diagnostického 

pokrytí všech SRP/CS, které vykonávají bezpečnostní funkci. Tento přístup je velmi výhodný pro 

pozdější odhad PL.[16] 

Jelikož je k dosažení úrovně PL je nutné prokázat i další opatření. Jedním z nich je střední doba 

do nebezpečné poruchy MTTFD. U tohoto parametru je určen interval nebezpečné střední doby do 

poruchy pro jeden kanál (SRP/CS) například pro krátkou dobu kanálu je stanoven interval 3 roky ≤ 

MTTFD < 10 roků. Taktéž je nutno věnovat pozornost diagnostickému pokrytí, u kterého je určen rozsah 

pro jednotlivé kanály (SRP/CS) a průměrná hodnota. 

 

 

Tab. 7.10 Kategorie diagnostického pokrytí dle ISO ČSN EN 13 849 

Diagnostické pokrytí DCavg 

Označení Rozsah 

Žádné DC < 60% 

Nízké 60% ≤ DC < 90% 

Střední 90% ≤ DC < 99% 

Vysoké 99% ≤ DC 

 

Pro samotný odhad průměrného diagnostického pokrytí DCavg je možné použít vzorec, který je 

doporučován v mnoha normách (např. ISO ČSN EN 13849). Tento vzorec (7.25) je určen jako poměr 

mezi rozsahem všech detekovaných nebezpečných poruch a rozsahem všech nebezpečných poruch 

MTTFD. Detekované nebezpečné poruchy ve vzorci představují podíl diagnostického pokrytí kanálu DC 

a MTTFD téhož kanálu. 

= ⋯
⋯                          (7.25) 
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V tomto výpočtu je nutné uvézt veškeré SRP/CS bez vyloučení závady. DC se pak týká pouze 

zkoušené komponenty a nikoliv zařízení. Pro komponenty bez detekce poruchy platí DC = 0 a podílí se 

ve vzorci pouze svým MTTFD. Avšak pro použití vzorce je nutné vytvořit pro mechanické části souhrn 

možných opatření, která je možno následně ohodnotit diagnostickým pokrytím. Tyto navržená 

opatření je možné vidět v tabulce (tab. 7.11). Stanovení diagnostického pokrytí pro strojní součásti ve 

vztahu k použité metodě (opatření) k upozornění na vznikající nebo již vzniklou poruchu však dosud 

není v literaturách publikováno. Pro úspěšné určení diagnostického pokrytí bylo tedy nutné vytvořit 

tabulku, která pro jednotlivé mechanické komponenty určí jejich případné DC dle detekovatelnosti 

poruchy před jejím negativním vlivem na bezpečnost provozu zařízení. 

Tab. 7.11 Identifikace DC mechanických částí 

Opatření /detekce nebezpečí DC 

Mechanické zařízení (součást) 

Výrazné hlukové projevy před vznikem nebezpečí upozorňující na blížící se možnost 
vzniku nebezpečí odhalitelné obsluhou při provozu zařízení 

85% 

Výrazné vibrace zařízení před vznikem nebezpečí upozorňující na blížící se možnost 
vzniku nebezpečí odhalitelné obsluhou při provozu zařízení 

85% 

Zkouška odporu pohybu a vůlí součásti manuální silou obsluhy, možnost rozpoznání 
blížícího se nebezpečného stavu prvku obsluhou 

75% 

Předepsané vizuální kontroly obsluhou před startem zařízení. Podmínkou je povrchová 
úprava umožňující detekci trvalých deformací, otěru a povrchových prasklin (křehké 

laky, leštěné a vizuálně přístupné plochy materiálu) 
90% 

Kontrola odporu pohybu pohyblivých částí pomocí zařízení, které je schopno rozpoznat 
zvyšující se odpor (napájecí proud aktuátoru pohybu, senzor tlaku kapaliny, tenzometr, 

mechanické pružinové ukazatele síly/předpětí) 
95% 

Kontrola pozice akčních členů kontaktními a bezkontaktními snímači při startu zařízení 
(kontrola startovací a nulové polohy – tzv. selftest) 

85% 

Kontrola pozice akčních členů kontaktními a bezkontaktními snímači při provozu zařízení 
(kontinuální sledování pozice potenciometry, sledování ohybu kontaktními snímači, atd.) 

90% 

Vícebodová kontrola pozice akčních členů kontaktními a bezkontaktními snímači při 
provozu zařízení (sledování deformace srovnání vzájemné polohy více bodů, atd.)) 

95% 

Kontrola teploty prvku během provozu zařízení pomocí elektronických snímacích prvků 90% 

Kontrola vibrací prvku během provozu zařízení pomocí elektronických snímacích prvků 90% 

Kontrola doby trvání změny stavu nebo polohy prvku a porovnání s obvyklou dobou pro 
změnu stavu nebo polohy (doba uzavírání ventilu, doba dosažení koncových poloh, atd.) 

85% 

Čítání počtu vykonaných cyklů zařízení (počet aktivací prvku, počet ohybů prvku, počet 
silových rázů, atd.) 

90% 

Kontrola úniku a hladiny pracovního média v prvku 85% 

 

Navržená tabulka (tab. 7.11) je rozšíření dříve uvedené tabulky (tab. 6.2) dle ISO ČSN EN 13 849 

o známé, u silničních vozidel a jiných podobných strojů používané metody diagnostiky poruch 

materiálové struktury a typických projevů poruch strojních součástí ve vztahu ke svému okolí. 
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Navržená tabulka (tab. 7.11) pak ve vztahu k intenzitě negativního projevu závady určí poměr mezi 

počtem poruch s daným vnějším projevem, jsou za provozu odhalitelné vůči celkovému počtu poruch 

s daným vnějším projevem, které se na dané součásti mohou objevit. Poměr je v tabulce vyjádřen 

procentuálním číslem, které koresponduje s přístupem zavedené normy IEC 61508. Takto vytvořená 

tabulka nabízí ucelený pohled na opatření a jejich účinnost, ovšem stále není schopna zcela obsáhnout 

veškeré možné situace spojené s aplikací této metodiky na reálná zařízení. Také je nutné konstatovat, 

že po zkoušení a aplikaci jsou diagnostická pokrytí velmi nízká a v podstatě by neplnili účel splnění 

požadavku pro PL. 

Aby bylo možné dosáhnout při použití mechanického systému vysoké míry PL, je tedy nutno 

umožnit zvyšování DC. Zvýšení DC může být dosaženo například kombinací různých diagnostických 

opatření nebo zdvojováním a zálohováním prostředků pro detekci nebezpečí. Aby bylo možné toto 

zvýšení věrohodnosti DC vyjádřit v procentuálním hodnocení pro diagnostické pokrytí, je vytvořena 

navazující tabulka (tab. 7.12). V níž je využito násobícího součinitele c, které hodnotu DC z tabulky 7.11, 

dle níže uvedeného vzorce (7.26), zvýší na výslednou hodnotu diagnostického pokrytí součásti DCC.  

DC = DC . c                                                                                                                                  (7.26)

              

Tab. 7.12 Identifikace DC mechanických částí 

Prostředek zvýšení věrohodnosti DC Násobící součinitel (c) 

Zvýšení věrohodnosti DC mechanického prvku 

Zálohování prvků sloužících k detekci změny stavů nebo polohy 
diagnostikovaného objektu (pro splnění zvýšení věrohodnosti musí 

být zálohovány vždy všechny detekční prvky dané součásti) 
1,15 

Kombinace dvou a více různých opatření, které jsou závislé na 
zkušenostech obsluhy. 

1,05 

Kombinace dvou a více různých opatření, které nejsou závislé na 
zkušenostech obsluhy (např. snímáním parametrů provozu 

v rozdílných bodech mechanické součásti) 
1,2 

Kombinace dvou a více různých opatření, které jsou jak závislé na 
zkušenostech obsluhy, tak i na obsluze zařízení zcela nezávislé. 

1,1 

 

Hodnota násobícího součinitele c, který zohledňuje různé kombinace opatření (užití 

diagnostických metod), je odhadem příznivého vlivu těchto kombinací na celkové diagnostické pokrytí. 

Provozními zkušenostmi bylo jako nejúčinnější shledáno zdvojení samotných prvků detekce stavů a 

polohy s předpokladem s například snímání polohy v různých bodech prvku, které by zachytilo jeho 

nadměrné deformace, ať už plastické nebo trvalé. Jako nejméně účinné se jeví zdvojování 

diagnostických funkcí, které spočívají v kontrolách a vnímání obsluhy zařízení. V tomto případě není 

možné diagnostické pokrytí s využitím těchto technik neúměrně zvyšovat, protože velkou měrou závisí 

na samotné obsluze, která je rozhodovacím činitelem pro prohlášení, zda technika diagnostikovala 

blížící se nebo nastalou poruchu, či nikoli.  

Po aplikaci vzorce (7.26) je tedy získáno výsledné procento diagnostického pokrytí DCC, které 

odpovídá skutečně dosaženému diagnostickému pokrytí jediného prvku, přičemž, jeho maximální 

dosažitelná hodnota s přispěním všech možných kombinací s vícenásobným využitím násobícího 

součinitele c činí 99,9%. Tato hodnota z podstaty teorie spolehlivosti nemůže nabývat hodnotu 1, 

tvrdili bychom totiž, že nemůže nastat závada, kterou by diagnostická opatření nepokryla. 
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7.6 Analýza nebezpečí 

 

Determinace úrovně ASIL 

Základním krokem k tomu, aby bylo možné realizovat konstrukci mechatronického systému 

natolik robustní, že bude vyhovovat náročným požadavkům aplikační oblasti, je určení odpovídající 

úrovně integrity bezpečnosti ASIL. 

Úroveň integrity ASIL (Automotive Safety Integrity Level) vychází z požadavků standardu ISO 

26262 Road vehicles – functional safety. Tento standard, respektující základní mateřskou normu pro 

oblast funkční bezpečnosti EN 61508, zavádí několikastupňové hodnocení úrovně integrity 

bezpečnosti. 

Úrovně ASIL: 

• ASIL A 
• ASIL B 
• ASIL C 
• ASIL D 

 

Postup determinace konkrétní úrovně integrity bezpečnosti je založen na následujícím 

postupu, popsaném ve standardu ISO 26262 - 3 - Road vehicles - functional safety – Concept phase. 

[13] 

Postup hodnocení nebezpečí je podrobně popsán v kapitole 5. 

Nebezpečí spojená s provozem zařízení jsou uvedena v následující tab. 7.13. 
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Tab. 7.13 Záznam o nebezpečí – část 1 
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Tab. 7.13 Záznam o nebezpečí – část 2 
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Tab. 7.13 Záznam o nebezpečí – část 3 
 

 
 

 

 

 



 
 

Jednotlivá identifikovaná nebezpečí posuzovaného systém vidlice s variabilní geometrií jsou 

usměrněna následujícími přístupy: 

Kodex správné praxe: 

Usměrnění nebezpečí je založeno na využití známých konstrukčních a operačních 

přístupech. Obvykle se jedná o použití všeobecně přijatých standardů, tedy harmonizovaných 

norem týkající se konstrukce prvků zařízení nebo celých zařízení. Je-li prvek vyroben a zkoušen 

v souladu se standardy, má se za to, že nebezpečí jsou usměrněna dostatečně. 

Úplný odhad rizik: 

Usměrnění nebezpečí je založeno na využití analytických a výpočetních postupů 

funkční bezpečnosti, tedy metod FTA, FMEA, matematická statistika, důkaz bezpečnosti. Tento 

postup se použije, není-li možno použít cestu Kodexu správné praxe. Při použití této metody 

jsou nebezpečí usměrněna posouzením dle ISO 26262 a ČSN EN ISO 13849. 

Ze Záznamu o nebezpečí vyplývá, že budou hodnocena v režimu „Úplný odhad rizika“ následující 

nebezpečí:  

 H1 - Zařízení není schopno přenášet síly 

 H2 - Ztráta jízdní stability Nadměrné vůle v mechanismu 

 H3 - Ztráta jízdní stability Vedení předního kola mimo osu vozidla 

 H4 - Zařízení VGP2 provede chybné nastavení - zařízení není nastaveno v korektní poloze 

 H5 - Zařízení provádí nevyžádanou funkci 

Dále ze záznamu o nebezpečí vyplývá, že následující nebezpečí nejsou dále hodnocena z důvodů nízké 
úrovně rizika:  

 H6 - Zařízení je mimo provoz 

 H7 - Zařízení nelze vypnout 

 H8 - Zařízení nelze zapnout 

 H9 - Zařízení se nadměrně zahřívá 

Ze záznamu o nebezpečí plyne, že budou hodnocena, v režimu „Kodex správné praxe“ nebezpečí:  

 H10 - Nízká EMC kompatibilita 

 H11 - Nízká ESD kompatibilita 

 H12 - Nebezpečí požáru 

 H13 - Toxicita 

 H14 - Zranění elektrickým proudem 

Přiřazení úrovně ASIL pro režim „Úplný odhad rizika“: 

H1 Zařízení není schopno přenášet síly                    ASIL D 

H2 Ztráta jízdní stability Nadměrné vůle v mechanismu                  ASIL C 

H3 Ztráta jízdní stability Vedení předního kola mimo osu vozidla                ASIL C 

H4 Zařízení provede chybné nastavení - zařízení není nastaveno v korektní poloze  ASIL B 

H5 Zařízení provádí nevyžádanou funkci                    ASIL C 
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8 FTA analýza zařízení VGP2 

Analýza stromů poruch je kvalitativní a současně i kvantitativní metodou, doporučenou jak 

mateřskou normou ČSN EN 61508 tak i automobilní ISO 26262 pro činnosti ve fázi posuzování funkční 

bezpečnosti.  

Jde o grafické vyjádření systému, tedy spolehlivostní model, který poskytuje popis kombinací 

možných výskytů problémů v systému, který může vyústit v problém, který nechceme, aby vůbec 

vznikl. Analýzu FTA lze též provádět k tomu, aby poskytovala model předpovědi bezporuchovosti 

systému a aby umožnila provádění studií optimalizace nákladu a přínosu v etapě návrhu produktu. 

Analýza FTA je založena na funkční dekompozici zařízení.  

Na základě Záznamu o nebezpečí byly sestaveny stromy poruch pro jednotlivé možnosti 

nebezpečného selhání systému variabilní geometrie motocyklu. Metodika sestavení stromů poruch je 

uvedena v kapitole 5.2.1.  

Na základě provedené identifikace nebezpečí (viz tab. 7.1) jsou v této kapitole rozkresleny 

stromy poruch FTA pro jednotlivá identifikovaná nebezpečí (hazardy). Každé identifikované nebezpečí 

pak představuje nejvyšší hladinu (top jev) v konkrétním stromu poruch. Cílem je postupnou 

dekompozicí nalézt dle míry této dekompozice konkrétní součást nebo uzel, jehož selhání způsobí 

vrcholovou událost (nebezpečí).  

Jelikož jsou jednotlivým nebezpečím, jak bylo uvedeno výše (viz tab. 7.1), přiřazeny konkrétní 

hodnoty úrovně integrity bezpečnosti ASIL, jsou stromy poruch také doplněny o hodnoty úrovně 

integrity bezpečnosti ASIL pro všechny prvky v jednotlivých hladinách. 

 

 

Stromy poruch FTA jsou sestaveny pro následující nebezpečí: 

H1 Zařízení není schopno přenášet síly       ASIL D 

H2 Ztráta jízdní stability - nadměrné vůle v mechanismu    ASIL C 

H3 Ztráta jízdní stability  - vedení předního kola mimo osu vozidla   ASIL C 

H4 Zařízení provede chybné nastavení - zařízení není nastaveno v korektní poloze  ASIL B 

H5 Zařízení provádí nevyžádanou funkci      ASIL C 
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8.1 Strom poruch pro H1 - Zařízení není schopno přenášet síly 

Strom poruch pro nebezpečí H1  - Zařízení není schopno přenášet síly, je možno názorně vidět 

na obr. 8.1.  

  

Obr. 8.1 Strom poruch pro nebezpečí H1 - Zařízení není schopno přenášet síly 

8.2 Strom poruch pro H2 – Ztráta jízdní stability - nadměrné vůle v mechanismu  

Strom poruch pro nebezpečí H2  - Ztráta jízdní stability - nadměrné vůle v mechanismu, je 

možno názorně vidět na obr. 8.2.  

 

Obr. 8.2 Strom poruch pro nebezpečí H2 - Ztráta jízdní stability - nadměrné vůle v mechanismu 
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8.3 Strom poruch pro H3 – Ztráta jízdní stability - přední kolo mimo osu vozidla 

Strom poruch pro nebezpečí H3  - Ztráta jízdní stability  - vedení předního kola mimo osu 

vozidla, je možno názorně vidět na obr. 8.3.  

  

Obr. 8.3 Strom poruch pro nebezpečí H3 - Ztráta jízdní stability  - vedení předního kola mimo 

osu vozidla 

8.4 Strom poruch pro H4 – VGP2 provede chybné nastavení - není v korektní poloze 

Strom poruch pro nebezpečí H4  - Zařízení provede chybné nastavení - zařízení není nastaveno 

v korektní poloze, je možno názorně vidět na obr. 8.4 a v podstromu na obr. 8.5. 

 

 

 

Obr. 8.4 Strom poruch pro nebezpečí H4 - Zařízení provede chybné nastavení - zařízení není 

nastaveno v korektní poloze 
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Obr. 8.5 Strom poruch pro nebezpečí H4.2 - Zařízení provede chybné nastavení - zařízení není 

nastaveno v korektní poloze 

8.5 Strom poruch pro H5 – Zařízení provádí nevyžádanou funkci 

Strom poruch pro nebezpečí H5  - Zařízení provádí nevyžádanou funkci, je možno názorně vidět 

na obr. 8.6.  

 

Obr. 8.6 Strom poruch pro nebezpečí H5 - Zařízení provádí nevyžádanou funkci  
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8.6 Bezpečnostní funkce 

Na pokrytí identifikovaných nebezpečí byly pro systém vidlice s variabilní geometrií VGP2, 
samozřejmě pokud je to možné, navrženy bezpečnostní funkce.  

Nebezpečí H1, H2, H3 a H5 představuji provozní funkce zařízení a zároveň také bezpečnostní 
funkce zařízení. Spolehlivostní modely představované stromy poruch jednotlivých nebezpečí jsou tedy 
zároveň bezpečnostními funkcemi v rámci důkazu bezpečnosti (viz kapitola 9) a budou takto 
hodnoceny. Stromy v těchto případech představují systém, kdy je bezpečnost zajištěna ryze 
mechanikou větví systému, nebo naopak ryze elektronickou větví systému. 

V rámci navrženého metodického postupu, s ohledem na pokročilé řešení funkční bezpečnosti 
mechatronického systému, tedy systému, kde je část bezpečnosti zajišťována systémem elektronickým 
(E/E/PE) a část bezpečnosti je zajišťována systémem mechanickým, je využití bezpečnostních funkcí 
demonstrováno na pokrytí nebezpečí H4.  

H4 Zařízení provede chybné nastavení - zařízení není nastaveno v korektní  poloze  ASIL B 

Na pokrytí identifikovaného nebezpečí H4 byly pro systém vidlice s variabilní geometrií VGP2 
navrženy tyto bezpečnostní funkce: 

BF1 - Uvedení zařízení VGP2 do bezpečného stavu (požadavek ASIL B) 

Úkolem této bezpečnostní funkce BF1 je identifikovat nesprávnou polohu zařízení 
VGP2, tedy odchylky skutečné hodnoty nastavení od hodnoty požadované. Na 
základě nesouladu hodnot bezpečnostní funkce zablokuje výstupy z řídící jednotky, 
čímž zařízení VGP2 (jeho elektronickou část) deaktivuje.  

Uvedení do bezpečného stavu má dále za úkol mechanická část zařízení VGP2, 
konkrétně pohybové šrouby, které samosvorností závitu zajistí stabilní polohu 
zařízení, kontrolovanou řiditelnost motocyklu a tedy zmíněný bezpečný stav. 

BF1 je tedy realizována elektronickým i mechanickým systémem. 

BF2 - Upozornění řidiče na nefunkčnost VGP2 (požadavek ASIL B) 

Úkolem této bezpečnostní funkce BF2 je po realizaci bezpečnostní funkce BF1, tedy 
uvedení zařízení do bezpečného stavu, informovat řidiče motocyklu o tom, že zařízení 
VGP2 je nefunkční a motocykl bude pracovat tedy s konstantním sklonem vidlice.  

Pro uvedené bezpečnostní funkce jsou nakresleny stromy poruch FTA, jež tvoří funkční a 
spolehlivostní model bezpečnostních funkcí pro nebezpečí H4 zařízení VGP2. 

 

8.6.1 Strom poruch FTA pro BF1 – Uvedení zařízení VGP2 do bezpečného stavu 

Strom poruch pro bezpečnostní funkci  BF1 – Uvedení zařízení VGP2 do bezpečného stavu, je 

možno názorně vidět na obr. 8.7.  
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Obr. 8.7 Strom poruch FTA pro BF1 – Uvedení zařízení VGP2 do bezpečného stavu 

8.6.2 Strom poruch FTA pro BF2 – Upozornění řidiče na nefunkčnost VGP2 

Strom poruch pro bezpečnostní funkci BF2  - Upozornění řidiče na nefunkčnost VGP2, je možno 

názorně vidět na obr. 8.8.  

 

Obr. 8.8 Strom poruch pro BF2 - Upozornění řidiče na nefunkčnost VGP2  

Pro tyto modely, stromy poruch FTA, bude dále proveden důkaz bezpečnosti (viz kapitola 9.). 

Důkaz má za úkol prokázat hodnoty ukazatelů spolehlivosti pro identifikovanou úroveň integrity ASIL, 

a tedy prokázat dostatečnou robustnost technického řešení. 
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9 Prokázání a udržení úrovně bezpečnosti 

9.1 Důkazy bezpečnosti 

Jak bylo přestaveno v teoretické části práce a v navržené metodice posuzování 

mechatronických systémů, je nyní nutno provézt důkaz bezpečnosti, tedy prokázat hodnoty cílových 

parametrů funkční bezpečnosti na dané, analýzami zjištěné, úrovni integrity bezpečnosti ASIL. 

Důkaz bezpečnosti spočívá v prokázání následujících parametrů: 

- Cílová míra poruch – průměrná pravděpodobnost poruchy systému, vztažená na hodinu 

provozu 

- Diagnostické pokrytí a diagnostické metriky SPM a LFM – účinnost diagnostického systému, 

resp. diagnostických prostředků 

Stanovení cílové míry poruch, tedy pravděpodobnosti poruchy systému, vztažené na hodinu 

provozu, vychází z řešení matematických spolehlivostních modelů systému, kterými jsou stromy 

poruch FTA. Z analýzy FTA vyplynulo, že důkazy bezpečnosti budou provedeny pro nebezpečí H1, H2, 

H3 a H5 a bezpečností funkce pokrývající nebezpečí H4. Stanovení diagnostického pokrytí pro 

elektrickou část zařízení vychází z požadavků normy ISO 26262, potažmo ČSN EN 61508. Architektura 

systému je typu 1001, tedy sériová architektura. Použité vztahy jsou uvedeny v teoretické části práce 

(viz kapitola 5.2.5) 

Cílová míra poruch PFHS se získá pomocí vztahu (9.1), kde FAVG je průměrná pravděpodobnost 

poruchy zařízení a t je doba provozu zařízení [h]. 

AVG
S

F
PFH

t
=                           (9.1) 

Cílové hodnoty PFHS pro režim vyžádání dle ISO 26262 jsou uvedeny v tab. 9.1. 

Průměrná pravděpodobnost poruchy zařízení vztažená na dobu provozu zařízení se vypočítá 

dle vztahu (5.15), kde FAVGi je průměrná pravděpodobnost poruchy i-tého prvku zařízení 

n

AVG AVGi AVG1 AVG 2 AVG 3 AVGn

i 1

F F F F F ... F
=

= = + + + +∑        (9.2) 

Průměrná pravděpodobnost poruchy i-tého prvku FAVGi se vypočítá dle vztahu (5.18), kde FAVGi 

je průměrná pravděpodobnost poruchy i-tého prvku zařízení a Fi je pravděpodobnost poruchy i-tého 

prvku, která se vypočítá dle vztahu (5.16). 

i
AVGi

F
F

2
=              (9.3) 

Tab. 9.1 Cílové hodnoty PFHS dle ISO 26262 
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Odolnost SPM (Single Point Metric) 

Odolnost pokrytí SPM odráží odolnost objektu vůči samostatným poruchám. To z důvodu 

vlastní konstrukce nebo pokrytím bezpečnostními mechanismy. Tato odolnost je vyjádřena vztahem 

(9.4), kde λ je celková intenzita poruch hardwarové části [h-1], λSPF je intenzita samostatných poruch 

hardwarové části [h-1], λRF je intenzita zbytkových poruch hardwarové části [h-1], λMPF je intenzita 

vícenásobných poruch hardwarové části [h-1] a λS je intenzita bezpečných poruch hardwarové části [h-

1]. 

  = 1 − ∑
∑ ∙ 100 = ∑

∑ ∙ 100     (9.4) 

 Odolnost LFM (Latent Fault Metric) 

LFM odráží odolnost objektu na skryté poruchy, které jsou pokryty buď bezpečnostními 

mechanismy, nebo obsluhou, nebo konstrukcí a je uvedena ve vztahu (9.5), kde λ je celková intenzita 

poruch hardwarové části [h-1], λSPF je intenzita samostatných poruch hardwarové části [h-1], λRF je 

intenzita zbytkových poruch hardwarové části [h-1], λMPFDP je intenzita pozorovaných nebo 

detekovaných poruch hardwarové části [h-1], λMPF L je intenzita skrytých vícenásobných poruch [h-1] a λS 

je intenzita bezpečných poruch hardwarové části [h-1].  

  = 1 − ∑
∑ ∙ 100 = ∑

∑ ∙ 100    (9.5) 

Cílové hodnoty odolností SPM a LFM pro režim vysokého vyžádání dle ISO 26262 jsou uvedeny 

v tab. 9.2 a tab. 9.3. 

Tab. 9.2 Cílové hodnoty PFHS dle ISO 26262 

 
 
Tab. 9.3 Cílové hodnoty PFHS dle ISO 26262 

 
 

9.1.1 Cílová míra poruch  a diagnostické pokrytí - provozní funkce H1 

Model systému odpovídá stromu poruch FTA H1 s požadavkem úrovně integrity bezpečnosti 

ASIL D (viz kapitola 8.1). Je tvořen mechanickou sériovou soustavou s vypočítanými hodnotami MTBF, 

resp. intenzitami poruch λ.  

Výsledná hodnota střední pravděpodobnosti poruchy FtAVG = 2,5 · 10-5 [-] a výsledná hodnota 

cílové míry poruch PFHS = 5,0 · 10-9 [h-1] (viz tab. 9.4). Pro výpočet, dle (5.16), Ft byl stanoven čas 

intervalu kontroly t = 60 h. Jedná se čas, pro který bude dodržena požadovaná úroveň integrity 

bezpečnosti. Tento čas odpovídá pravidelné důkladné kontrole mechanických zařízení na povrchové 

trhliny a trvalé deformace materiálu, které by naznačovaly blížící lom mechanické části (viz. 8.1). 

Porovnáním s požadavky standardu ISO 26262 (viz tab. 9.1) model splňuje požadavek ASIL D. 
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Tab. 9.4 Hodnoty cílové míry poruch PFHS pro H1 

 

Distribuce módu (Dist. modu) je parametr zohledňující část pravděpodobnosti, připadající 

určitému módu poruchy (viz tab. 6.1). Diagnostické pokrytí bylo provedeno pro mechanickou část 

zařízení (viz tab. 9.15). 

9.1.2 Cílová míra poruch  a diagnostické pokrytí - provozní funkce H2 

Model systému odpovídá stromu poruch FTA H2 s požadavkem úrovně integrity bezpečnosti 

ASIL C (viz kapitola 8.1). Je tvořen mechanickou sériovou soustavou s vypočítanými hodnotami MTBF, 

resp. intenzitami poruch λ.  

Výsledná hodnota střední pravděpodobnosti poruchy FtAVG = 3,25 · 10-4 [-] a výsledná hodnota 

cílové míry poruch PFHS = 6,51 · 10-8 [h-1] (viz tab. 9.5). Pro výpočet Ft dle (5.16) byl zvolen interval 

kontroly t = 30h. Tento čas reprezentuje maximální dobu, kdy se předpokládá, že by obsluha nebo 

vlastní diagnostika zařízení odhalila vznikající vůle (viz. 8.2). 

Porovnáním s požadavky standardu ISO 26262 (viz tab. 9.1) model splňuje požadavek ASIL C. 

Tab. 9.5 Hodnoty cílové míry poruch PFHS pro H2 

 
Diagnostické pokrytí bylo provedeno pro mechanickou část zařízení (viz tab. 9.16). 

9.1.3 Cílová míra poruch a diagnostické pokrytí - provozní funkce H3 

Model systému odpovídá stromu poruch FTA H3 s požadavkem úrovně integrity bezpečnosti 

ASIL C (viz kapitola 8.1). Je tvořen mechanickou sériovou soustavou s vypočítanými hodnotami MTBF, 

resp. intenzitami poruch λ. Pro výpočet Ft dle (5.16) byl stanoven čas intervalu kontroly t = 60 h. Stejně 

jako pro H1 u prvků (viz. 8.3). 

Výsledná hodnota střední pravděpodobnosti poruchy FtAVG = 2,5 · 10-5  [-] a výsledná hodnota 

cílové míry poruch PFHS = 5,0 · 10-9  (viz tab. 9.6).  

Porovnáním s požadavky standardu ISO 26262 (viz tab. 9.1) model splňuje požadavek ASIL C. 
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Tab. 9.6 Hodnoty cílové míry poruch PFHS pro H3

 
Diagnostické pokrytí bylo provedeno pro mechanickou část zařízení (viz tab. 9.17). 

9.1.4 Cílová míra poruch a diagnostické pokrytí - provozní funkce H4 

Model systému odpovídá stromu poruch FTA H4 s požadavkem úrovně integrity bezpečnosti 

ASIL B (viz kapitola 8.1). Pro něj byly navrženy bezpečnostní funkce BF1 a BF2. Proto je nutno provést 

důkaz bezpečnosti zvlášť pro bezpečnostní funkci BF1 a zvlášť pro bezpečnostní funkci BF2.  

Bezpečnostní funkce BF1 

Bezpečnostní funkce BF1 je tvořena kombinovanou sériovou soustavou. Část bezpečnosti, 

v souladu s modelem (viz FTA BF1), nese mechanický systém a část bezpečnosti nese elektronický 

systém.  Analýzy spolehlivosti jsou tedy řešeny pro systém mechanický a zvlášť pro systém 

elektronický, výslednou cílovou míru poruch, tedy pravděpodobnost selhání bezpečnostní funkce na 

hodinu provozu, je však nutno vyjádřit pro systém kombinovaný. 

Elektronická část je tvořena komponenty s katalogovými hodnotami MTBF, resp. intenzitami 

poruch λ. Hodnoty dílčích průměrných pravděpodobností jednotlivých tvořících komponent a výsledná 

hodnota střední pravděpodobnosti poruchy jsou uvedeny v tab. 9.7.  

Tab. 9.7 Hodnoty střední pravděpodobnosti FtAVGEL, SPM a LFM pro BF1 (H4) – elektronická část
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Výsledná hodnota střední pravděpodobnosti poruchy FtAVGEL = 8,88 · 10-8  [-] pro elektronickou 

část zařízení.  

Výsledná hodnota elektronického diagnostického pokrytí, vyjádřená metrikou SPM = 97,61 %, 

a metrikou LFM = 99,21 %. 

Mechanická část je tvořena komponenty s vypočítanými hodnotami MTBF, resp. intenzitami 

poruch λ. Hodnoty dílčích průměrných pravděpodobností jednotlivých tvořících komponent a výsledná 

hodnota střední pravděpodobnosti poruchy jsou uvedeny v tab. 9.8.  

Tab. 9.8 Hodnoty střední pravděpodobnosti FtAVGMECH  pro BF1 (H4) – mechanická část

 

Výsledná hodnota střední pravděpodobnosti poruchy FtAVGMECH = 2,10 · 10-4  [-] pro 

mechanickou část zařízení. 

Kombinovaný systém bezpečnostní funkce BF1 je nyní nutno v rámci hledání cílové míry 

poruch PFHS spojit. Pro kombinaci je použit následující vztah (9.6), kde FAVG je průměrná 

pravděpodobnost poruchy zařízení a t je doba provozu zařízení [h]. 

 

AVGEL AVGMECH

S

F F
PFH

t

+
=        (9.6) 

Tab. 9.9 Hodnota cílové míry poruch PFHS, pro BF1 (H4)

 

Výsledná hodnota cílové míry poruch PFHS = 4,2 · 10-8  (viz tab. 9.9).  

Porovnáním s požadavky standardu ISO 26262 (viz tab. 9.1) model splňuje požadavek ASIL B, 

dokonce hodnota vyhovuje i úrovni integrity bezpečnosti ASIL C. 

Diagnostické pokrytí bylo provedeno jak pro elektrickou část zařízení, tak i pro mechanickou 

část zařízení (viz tab. 9.18). 

 

Bezpečnostní funkce BF2 

Bezpečnostní funkce BF2 je tvořena elektronickou sériovou soustavou s vypočítanými 

hodnotami MTBF, resp. intenzitami poruch λ.  
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Tab. 9.10 Hodnoty cílové míry poruch PFHS, SPM a LFM pro BF2 (H4) 

 

Výsledná hodnota střední pravděpodobnosti poruchy FtAVG = 9,99 · 10-6  [-] a výsledná hodnota 

cílové míry poruch PFHS = 2,00 · 10-9  (viz tab. 9.10).  

Porovnáním s požadavky standardu ISO 26262 (viz tab. 9.1) model splňuje požadavek ASIL B, 

dokonce hodnota vyhovuje i úrovni integrity bezpečnosti ASIL C. 

Výsledná hodnota elektronického diagnostického pokrytí, vyjádřená metrikou SPM = 95,15 %, 

a metrikou LFM = 98,06 %. 

Porovnáním s požadavky normy ISO 26262 (viz tab. 9.2 a 9.3) model splňuje požadavek ASIL B, 

dokonce hodnoty téměř vyhovují i úrovni integrity bezpečnosti ASIL C. 

 

9.1.5 Cílová míra poruch a diagnostické pokrytí - provozní funkce H5 

Model systému odpovídá stromu poruch FTA H5 s požadavkem úrovně integrity bezpečnosti 

ASIL C (viz kapitola 8.1). Je tvořen elektronickou sériovou soustavou s vypočítanými hodnotami MTBF, 

resp. intenzitami poruch λ.  

Výsledná hodnota střední pravděpodobnosti poruchy FtAVG = 4,6 · 10-6  [-] a výsledná hodnota 

cílové míry poruch PFHS = 9,2 · 10-10  (viz tab. 9.11).  
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Porovnáním s požadavky standardu ISO 26262 (viz tab. 9.1) model splňuje požadavek ASIL C. 

Výsledná hodnota elektronického diagnostického pokrytí, vyjádřená metrikou SPM = 98,44 %, 

a metrikou LFM = 99,68 %. 

Porovnáním s požadavky normy ISO 26262 (viz tab. 9.2 a 9.3) model splňuje požadavek ASIL C. 

 

Tab. 9.11 Cílové hodnoty PFHS, SPM a LFM pro H5

 

Diagnostické pokrytí bylo provedeno pro elektrickou část zařízení. 

9.1.6 Diagnostické pokrytí - Elektronická část zařízení  

Posouzení diagnostického pokrytí elektronické části je uvedeno v předchozí kapitole 9.1.5. 

9.1.7 Diagnostické pokrytí - Mechanická část zařízení  

Stanovení diagnostického pokrytí pro mechanickou část zařízení může vycházet z normy ČSN 

EN ISO 13 849 (tab 9.12), která se částečně touto problematikou zabývá v souvislosti s bezpečností 

strojů.  
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Tab. 9.12 Kategorie diagnostického pokrytí dle ČSN EN ISO 13849 

Diagnostické pokrytí DCavg 

Označení Rozsah 

Žádné DC < 60% 

Nízké 60% ≤ DC < 90% 

Střední 90% ≤ DC < 99% 

Vysoké 99% ≤ DC 

 

Zde je doporučeno pracovat s průměrnou hodnotou diagnostického pokrytí všech SRP/CS, 

které vykonávají bezpečnostní funkci. Tento přístup je velmi výhodný pro pozdější odhad PL. Na 

samotný odhad průměrného diagnostického pokrytí DCavg je možné použít vzorec (9.7), který je 

doporučován v mnoha normách (např. ISO ČSN EN 13849). Tento vzorec je určen jako poměr mezi 

rozsahem všech detekovaných nebezpečných poruch a rozsahem všem nebezpečných poruch. 

DC = ⋯
⋯             9.7 

   V tomto výpočtu je nutné uvézt veškeré SRP/CS bez vyloučení závady. DC se pak týká pouze 

zkoušené komponenty a nikoliv zařízení. Pro komponenty bez detekce poruchy platí DC = 0 a podílí se 

ve vzorci pouze svým MTTFD. Avšak pro použití vzorce je nutné vytvořit pro mechanické části souhrn 

opatření, která je možno následně ohodnotit diagnostickým pokrytím (tab. 9.13). Tato tabulka pak pro 

jednotlivé mechanické komponenty určí jejich případné DC dle detekovatelnosti poruchy před jejím 

negativním vlivem na bezpečnost provozu zařízení. 

Tab. 9.13 Identifikace DC mechanických částí 

Opatření /detekce nebezpečí DC 

Mechanické zařízení (součást) 

Výrazné hlukové projevy před vznikem nebezpečí upozorňující na blížící se možnost 
vzniku nebezpečí odhalitelné obsluhou při provozu zařízení 

85% 

Výrazné vibrace zařízení před vznikem nebezpečí upozorňující na blížící se možnost 
vzniku nebezpečí odhalitelné obsluhou při provozu zařízení 

90% 

Zkouška odporu pohybu a vůlí součásti manuální silou obsluhy, možnost rozpoznání 
blížícího se nebezpečného stavu prvku obsluhou 

75% 

Předepsané vizuální kontroly obsluhou před startem zařízení. Podmínkou je povrchová 
úprava umožňující detekci trvalých deformací, otěru a povrchových prasklin (křehké 

laky, leštěné a vizuálně přístupné plochy materiálu) 
90% 

Kontrola odporu pohybu pohyblivých částí pomocí zařízení, které je schopno rozpoznat 
zvyšující se odpor (napájecí proud aktuátoru pohybu, senzor tlaku kapaliny, tenzometr, 

mechanické pružinové ukazatele síly/předpětí) 
95% 

Kontrola pozice akčních členů kontaktními a bezkontaktními snímači při startu zařízení 
(kontrola startovací a nulové polohy – tzv. selftest) 

85% 

Kontrola pozice akčních členů kontaktními a bezkontaktními snímači při provozu zařízení 
(kontinuální sledování pozice potenciometry, sledování ohybu kontaktními snímači, atd.) 

90% 
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Vícebodová kontrola pozice akčních členů kontaktními a bezkontaktními snímači při 
provozu zařízení (sledování deformace srovnání vzájemné polohy více bodů, atd.)) 

95% 

Kontrola teploty prvku během provozu zařízení pomocí elektronických snímacích prvků 90% 

Kontrola vibrací prvku během provozu zařízení pomocí elektronických snímacích prvků 90% 

Kontrola doby trvání změny stavu nebo polohy prvku a porovnání s obvyklou dobou pro 
změnu stavu nebo polohy (doba uzavírání ventilu, doba dosažení koncových poloh, atd.) 

85% 

Čítání počtu vykonaných cyklů zařízení (počet aktivací prvku, počet ohybů prvku, počet 
silových rázů, atd.) 

90% 

Kontrola úniku a hladiny pracovního média v prvku 85% 

 

Aby bylo možné dosáhnout při použití mechanického systému vysoké míry PL, je nutno 

umožnit zvyšování DC. Toho může být dosaženo kombinací různých diagnostických opatření a 

popřípadě zdvojováním a zálohováním prostředků pro detekci nebezpečí. Aby bylo možné toto zvýšení 

věrohodnosti DC vyjádřit, je v tabulce (tab. 9.14) využito násobících součinitelů, které hodnotu DC dle 

vzorce zvýší na výslednou hodnotu DCC dle (9.8). 

DC = DC . c               9.8 

Tab. 9.14 Identifikace DC mechanických částí 

Prostředek zvýšení věrohodnosti DC Násobící součinitel (c) 

Zvýšení věrohodnosti DC mechanického prvku 

Zálohování prvků sloužících k detekci změny stavů nebo polohy 
diagnostikovaného objektu (pro splnění zvýšení věrohodnosti musí 

být zálohovány vždy všechny detekční prvky dané součásti) 
1,15 

Kombinace dvou a více různých opatření, které jsou závislé na 
zkušenostech obsluhy. 

1,05 

Kombinace dvou a více různých opatření, které nejsou závislé na 
zkušenostech obsluhy 

1,2 

Kombinace dvou a více různých opatření, které jsou jak závislé na 
zkušenostech obsluhy, tak i na obsluze zařízení zcela nezávislé. 

1,1 

 

Výsledné procento diagnostického pokrytí DCC potom odpovídá skutečně dosaženému 

diagnostickému pokrytí jediného prvku, přičemž maximální dosažitelná hodnota činí 99,9%. Výsledky 

posouzení diagnostického pokrytí pro nebezpečí mechanické části zařízení jsou uvedeny 

v následujících tabulkách (viz tab. 9.15, 9.16, 9.17, 9.18). 

 

Diagnostické pokrytí bylo voleno dle metodiky jako: 

Výrazné vibrace zařízení před vznikem nebezpečí upozorňující na blížící se možnost vzniku 

nebezpečí odhalitelné obsluhou při provozu zařízení => DC = 90% 

S ohledem na možnost použití násobícího součinitele c (viz tab. 9.14), byla zvolena hodnota 

diagnostického pokrytí každého prvku následovně, a to c = 1,1. 
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 Hodnota diagnostického pokrytí je tedy: 

DC = 90 · 1,1 = 99 % 

Diagnostické pokrytí DC H1 

Diagnostické pokrytí mechanické části pro H1 je uvedeno v tab. 9.15. 

Tab. 9.15 DC mechanické části H1

 
 

Porovnáním s požadavky normy ISO 26262 (viz tab. 9.2) model splňuje požadavek ASIL D. 

Diagnostické pokrytí DC H2 

Diagnostické pokrytí mechanické části pro H2 je uvedeno v tab. 9.16. 

Tab. 9.16 DC mechanické části H2 

 
 

Porovnáním s požadavky normy ISO 26262 (viz tab. 9.2) model splňuje požadavek ASIL C, 

dokonce hodnoty téměř vyhovují i úrovni integrity bezpečnosti ASIL D. 

Diagnostické pokrytí DC H3 

Diagnostické pokrytí mechanické části pro H2 je uvedeno v tab. 9.17. 

Tab. 9.17 DC mechanické části H3 

 
Porovnáním s požadavky normy ISO 26262 (viz tab. 9.2) model splňuje požadavek ASIL C, 

dokonce hodnoty téměř vyhovují i úrovni integrity bezpečnosti ASIL D. 
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Diagnostické pokrytí DC pro BF1 

 
Pro kombinovaný systém bezpečnostní funkce BF1, tvořený elektronickou a mechanickou 

částí, se výsledné diagnostické pokrytí stanoví dle vztahu (9.7). 
 

DC =                                                                                             9.9 

 
 Hodnoty pro výpočet vycházejí z tab. 9.10 pro DCBF1EL a MTBFBF1EL a z tab. 9.15 pro DCBF1MECH a  
MTBFBF1MECH. 

 
DCBF1EL = 97,61 % 
MTBFBF1EL = 2,7 · 108 h 
DCBF1MECH = 99 % 
MTBFBF1MECH = 2,85 · 105 h 

 
Tab. 9.15 DC H4 

 
 

 Vypočítaná hodnota DCAVG = 0,989985307 = 98,998 %.  

Porovnáním s požadavky normy ISO 26262 (viz tab. 9.2) model splňuje požadavek ASIL B, 

dokonce hodnoty téměř vyhovují i úrovni integrity bezpečnosti ASIL C. 

 

9.1.8 Závěr k výpočtům prokazování úrovně integrity bezpečnosti 

Úroveň integrity bezpečnosti níže uvedených funkcí zařízení dle normy ISO 26262 byly 

determinovány identifikací a hodnocením nebezpečí. Provedené důkazy bezpečnosti potvrdily 

následující výsledky: 

H1 Zařízení není schopno přenášet síly       ASIL D Ano 

H2 Ztráta jízdní stability Nadměrné vůle v mechanismu    ASIL C  Ano 

H3 Ztráta jízdní stability Vedení předního kola mimo osu vozidla   ASIL C  Ano 

H4 Zařízení provede chybné nastavení - zařízení nenastaveno v korektní poloze   

 BF1 – Uvedení zařízení do bezpečného stavu     ASIL B  Ano 

BF2 – Signalizace poruchy řidiči      ASIL B  Ano 

H5 Zařízení provádí nevyžádanou funkci      ASIL C  Ano 
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9.2 Návrh plánu údržby 

Význam a tvorba plánu údržby je popsána v kapitole 6.6. Do plánu údržby je zařazena i 

elektronická část, i když není předepsána její údržba. Důvodem pro jeho zařazení do plánu je ucelený 

pohled na systém a jeho části, u kterých probíhají pravidelné kontroly jakoukoli formou. Jednotlivé 

úrovně údržbových úkonů jsou stanoveny dle rozsahu kontroly, která je po stanoveném operačním 

čase požadována. V údržbovém plánu jsou použity čtyři úrovně, avšak první úroveň, tzv. selftest, 

provádí zařízení bez ovlivnění obsluhou. Stanovené úrovně jsou pak tyto: 

• [S] – Selftest – zařízení po každém zapnutí provádí kontrolu chodu v celém rozsahu 

dráhy. Nastaví základní pozici pro jízdu v režimu manuálního ovládání a vypnuto.  

 

• [I] – Inspekce – pravidelná vizuální kontrola obsluhou zařízení mechanických prvků. 

Zejména kontrola vzniklých vůlí, možných poškození a uvolněných šroubových spojů. 

Údržbový úkon je nutno provádět každých 30 hodin operačního času (kap. 8.2).  

 

• [I/C] – Inspekce a kontrola – pravidelná vizuální kontrola mechanických prvků 

obsluhou zařízení. Zejména důkladná kontrola mechanických prvků na povrchové 

trhliny a kontrola předepsaných rozměrů u stanovených mechanických prvků zařízení. 

Údržbový úkon je nutno provádět každých 60 hodin operačního času (kap. 8.1, 8.3). 

 

• [R] – Výměna – po uplynutí stanoveného operačního času je nutná výměna 

mechanického prvku zařízení. Operační čas pro výměnu je vypočítán s ohledem na 

zaručenou bezporuchovost součástí RS(t) = 0,95. Výpočet je proveden dle vzorce (9.11) 

a zaručená bezporuchovost je stanovena expertním odhadem.  

Výpočet doby pro výměnu mechanických prvků zařízení vychází z odhadů jejich životnosti. 

Vzorec (9.10) je odvozen ze základního vztahu pro pravděpodobnost 1 - F(t) = RS(t) a ze vztahu (5.16). 

Odvozením ze vztahu (9.10) je pak získána doba provozu t pro udržení zaručené bezporuchovosti RS(t). 

Intenzita poruch λ vychází z vypočítané hodnoty MTBF pro jednotlivé mechanické prvky v kapitole 7. 

= ·                                                                                                                                                  (9.10) 

=  
                                                                                                                                            (9.11) 

Tab. 9.16 Výpočet intervalů údržbového plánu 

 

Vytvořený plán údržby je kompletně vypracován v příloze č. 1 na konci práce. Při tvorbě plánu 

je nutné zohlednit sloučení servisních úkonů úpravou intervalů údržby do skupin. Cílem je snížení doby 

údržby a nákladů na údržbu. Některé z prvků mají předepsánu výměnu při demontáži, řídí se tedy 

přednostně tímto nařízením (tab. 9.16). 

Položka Součást Počet [ks] MTBF oper. čas [h]  λ[1/h] Rt t (R) [h] t (I) [h] t (I/C) [h]

1 Kloubové ložisko dolního nosníku vidlice GEH 30 ES-2LS 1 1,13E+04 8,85028E-05 0,95 579,5666 30 60
2 Kloubové ložisko horního nosníku vidl ice GEH 25ES 1 1,13E+04 8,85028E-05 0,95 579,5666 30 60
3 Pohybový šroub TR20x2 (L+R) 2 1,19E+04 8,40E-05 0,95 610,6345 30 60
4 Matice pohybového šroubu TR20x2 (L+R) 2 1,19E+04 8,40E-05 0,95 610,6345 30 -
5 Ložisko pohybového šroubu – SKF (7202ACCBM) 4 5,09E+03 0,000196464 0,95 261,0829 30 60
6 Ozubená kola šnekového převodu 2 2,60E+04 3,84615E-05 0,95 1333,626 - -
7 Šroub šnekového převodu 1 2,60E+04 3,84615E-05 0,95 1333,626 - -
8 Ložisko šroubu šnekového převodu 1 2,60E+04 3,84615E-05 0,95 1333,626 - -
9 Hřídelová spojka OLDHAM OX25G (s pol. 6,7,8 společná výměna) 1 8,62E+05 1,16061E-06 0,95 1333,626 - -

10 Mazivo GNX - Ložisko SKF7202 (s pol. 5 společná výměna) 1 1,22E+04 8,19672E-05 0,95 261,0829 - -

Výpočet intervalů údržby VGP2 - údržbový plán 
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10 Závěry 

10.1 Shrnutí dosažených výsledků 

Práce se věnuje aktuálnímu tématu, týkajícímu se hodnocení bezpečnosti složitějších zařízení 

a konstrukčních celků vozidel. O aktuálnosti tématu svědčí velké množství nově přijímaných anebo 

úprav stávajících standardů, týkajících se bezpečnosti dopravních prostředků. Zejména téma funkční 

bezpečnosti je skloňováno stále častěji ve všech odvětvích průmyslu a automobilový průmysl v tomto 

směru již započal přímo revoluci v podobě zavádění standardu ISO 26262. Sleduje tak trend zvyšování 

bezpečnosti dopravy, z cílem snižování nákladů na odstranění nebo reparaci škod, způsobených 

nehodami a jinými nepředvídatelnými událostmi. Normy pro funkční bezpečnost byly již před delší 

dobou masivně rozvíjeny pro jiné druhy dopravy nebo například pro oblast stavebnictví, jelikož v těchto 

oblastech havárie ohrožovaly větší počet lidí či způsobovaly vysoké materiální škody. Příkladem toho 

může být letecká anebo kolejová doprava, odkud je řada využívaných postupů přejímána. 

Úvodní část práce je věnována zejména výběru a prezentaci zavedených i méně známých 

postupů hodnocení bezpečnosti celých soustav, anebo jednotlivých konstrukčních prvků soustav. Jsou 

zde shrnuty standardy, týkající se posuzování funkční bezpečnosti obecně, nebo standardy zaměřené 

přímo na dopravní prostředky. V návaznosti na tyto normy jsou pak uvedeny postupy pro zpracování 

rozsáhlejších soustav a popisovány myšlenkové i výpočetní kroky, které mají za cíl identifikaci a snížení 

hrozících rizik a nebezpečí. V teoretické části práce jsou také prezentovány moderní postupy pro 

výpočet pravděpodobnosti poruch materiálů mechanických částí. Tyto postupy jsou paralelně 

rozvíjeny, ale nejsou doposud do metodik posuzování funkční bezpečnosti nijak začleněny. A jelikož 

část celkové bezpečnosti spočívá na elektrické/elektronické části zařízení a další významná část 

bezesporu spočívá na mechanické části zařízení, je zde prostor pro výzkumné aktivity. 

Praktická část práce je zaměřena na samotné posouzení funkční bezpečnosti nově vzniklého 

mechatronického systému změny sklonu přední vidlice silničního motocyklu. V souladu s metodikou 

posouzení funkční bezpečnosti je podrobně popsáno samotné zařízení a vysvětlena jeho funkce. Dále 

bylo zařízení dle nově navržené metodiky rozděleno na dva subsystémy, které jsou posuzovány zvlášť. 

Na elektronickou část zařízení byla aplikována zavedená metodika dle automotive normy ISO 26262 a 

stanovena její funkční bezpečnost. Poté bylo využito dostupných zdrojů pro získání parametrů 

spolehlivosti mechanických součástí. Pro mechanické části, které není běžné posuzovat z hlediska 

parametrů spolehlivosti, byla zvolena vhodná metoda k získání těchto potřebných spolehlivostních 

parametrů. Záměrem bylo zejména prezentovat dostupné techniky k získání údajů. Na některé 

součásti tak bylo simultánně aplikováno více přístupů. Ty pak byly prezentovány například jako 

ověřovací, avšak jak již bylo zmíněno, počet využitých aplikovaných odhadů parametrů je na řešiteli 

popř. řešitelském týmu. Příkladem mohou být jízdní zkoušky s měřením reálných namáhání části 

zařízení pomocí tenzometru nebo s měřením získaných provozních podmínek, jako vstupů do 

analytických výpočtů zatížení součástí. Závěrem experimentální části práce je shrnutí získaných 

poznatků o zařízení a vypracování posouzení funkční bezpečnosti zařízení. Ten sleduje zavedené 

postupy normou ISO 26262, avšak aplikuje je i na mechanické prvky. Níže jsou shrnuty dosažené 

výsledky a z nich plynoucí závěry, k nimž práce dospěla. Jsou začleněny do jednotlivých podkapitol dle 

druhu výsledku. Pomocí navržené metodiky je možné hodnotit mechatronické systémy z hlediska 

funkční bezpečnosti srovnatelně s dnes používanými postupy pro elektronické systémy. Stejně tak je 

kompatibilně posuzováno i diagnostické pokrytí, tudíž je možno výsledky analýz bezpečnosti 

elektroniky a mechanických částí nejen srovnávat, ale za určitých podmínek i slučovat a vytvářet tak 

ucelené analýzy. 
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10.2 Přínos pro praxi 

V rámci cílů práce byla autorem vyhotovena metodika pro určení úrovně integrity bezpečnosti 

mechatronických soustav. Zároveň byl vytvořen přehled běžně používaných postupů pro obecné 

stanovování funkční bezpečnosti soustav, ať už elektronických či mechanických. Ucelený pohled na 

problematiku stanovení funkční bezpečnosti a získání údajů o spolehlivosti prvků by měli mít zejména 

konstruktéři, navrhující nová technická řešení. Funkční bezpečnost je totiž primárně určena pro fáze 

návrhu konstrukce a schvalování bezpečnosti soustav. Její aplikace na zavedené technologie je obvykle 

doprovázena řadou konstrukčních změn a ne vždy je možné požadavkům na úroveň bezpečnosti ani 

po nákladných úpravách zařízení vyhovět. Přínosem pro praxi tedy může být jednak samotné shrnutí, 

ale také výčet používaných metod k získání parametrů spolehlivosti součástí, nejsou-li běžně dostupné. 

Mohou totiž vézt například k prototypovým zkouškám, které včas odhalí případné nedostatky 

z pohledu funkční bezpečnosti. Je však nutné konstatovat, že v technické praxi jsou používány různé 

přístupy k určení parametrů bezpečnosti nebo spolehlivosti prvků, a ne všechny je možné v rámci této 

práce prezentovat nebo se jimi detailněji zabývat. 

Potenciál pro technickou praxi v sobě skrývá také řada měření jízdní dynamiky a zatížení prvků 

zavěšení předního kola. Tato část práce společně s realizovanými simulacemi, které byly v rámci 

možností validovány, mohou přinést například pro výrobce podobných zařízení určitý náhled na 

problematiku testování a měření. V technické praxi totiž není vždy obvyklé provádět na nových dílech 

silničních vozidel vždy jízdní zkoušky nebo podobná měření. Mnozí výrobci se dle zkušeností autora 

práce a jemu dostupných informací spíše spoléhají na zavedené technologie a zkušenosti z reálného 

provozu, které využívají i při vývoji nových prvků a celých zařízení. Avšak bez důkladného řešení 

problému výpočetními modely nebo reálnými zkouškami je velmi obtížné využívání nových materiálů 

a technologií nebo hledání skrytého potenciálu v podobě úspor ať už výrobních nebo nákladových. 

10.3 Doporučení pro další výzkum a rozvoj 

Jak již bylo zmíněno, metodika použitá v této práci je nově vytvořeným přístupem k posuzování 

mechatronických systémů. Z daleka však nepokrývá veškeré možné kombinace mechanismů a 

elektroniky, které je možné takto posuzovat. Potenciál pro další výzkum autor spatřuje zejména ve 

zdokonalení interpretace výsledků při určování spolehlivostních parametrů mechanických prvků. Dále 

pak v prohloubení a zdokonalení metodiky týkající se stanovení diagnostického pokrytí. Vytvořená 

metodika i zavedené postupy jsou počátečním návrhem, což vytváří potenciál pro další rozvoj, tak jako 

to platí i pro normy, které jsou již zavedené a neustále aktualizované. Výrazným směrem pro další 

rozvoj tak autor shledává v začlenění dalších prostředků pro stanovování spolehlivostních parametrů 

mechanických prvků. Zejména je zde uvažováno budoucí rozšíření metod o zkoušky spolehlivosti, 

životnostní zkoušky a interpretace jejich výsledků. 

Samostatnou kapitolu možného využití pro vývoj v praxi jsou získané údaje z měření a 

stanovená úroveň integrity bezpečnosti ve vztahu k samotnému zařízení VGP. Jelikož je toto zařízení 

patentováno v ČR a využíváno v rámci licenční smlouvy s úpravcem motocyklů. Výstupy, z praktické 

části práce mohou zvýšit potenciál vynalezeného řešení a také směrovat další případný vývoj zařízení 

blíže k reálnému využití v běžném provozu. Zařízení tak může být dále rozvíjeno po konstrukční i 

bezpečnostní stránce, na základě výsledků a závěrů této práce. Naměřené údaje z testovacích jízd jsou 

tak cennými informacemi o reálném chování zařízení a mohou být dále využívány pro zdokonalování 

této nové technologie zavěšení předního kola. 
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10.4 Edukační potenciál práce 

Práce shrnuje poznatky několika vědních oborů, jako jsou například statistika, spolehlivost, 

materiálové inženýrství nebo mechanika hmotných těles. V předložené práci je předvedena aplikace 

metodiky pro posuzování funkční bezpečnosti, ale také možné přístupy k navrhování a výpočtům 

jednotlivých dílů mechanických a mechatronických zařízení z hlediska parametrů spolehlivosti. Nemalá 

část disertační práce je také autorem věnována vlastní diagnostice a měření dynamických vlastností 

vozidla nebo sběru dat o zatížení jednotlivých částí. Všechny tyto směry mohou být v rámci výuky nejen 

využívány ale také rozvíjeny v předmětech, které na podobnou problematiku naráží. Samotné měření 

dynamiky jízdy a měření dynamického zatížení prvku závěsu kola pomocí tenzometru, může být 

zdrojem cenných zkušeností nejen pro výuku a cvičení, ale také pro budoucí studentské nebo grantové 

projekty. Některé poznatky z měření byly již využity v rámci projektu Formula Student VŠB- TU Ostrava 

anebo ve studentské grantové soutěži návrhu závodního minimotocyklu. 
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11 Conclusions 

11.1 Summary of results achieved 

The thesis focuses on the current topic concerning the safety evaluation of more complex 

equipment and vehicle construction units. The actual topic is indicative of a large number of newly 

accepted and modified existing standards concerning the safety of transport equipment. In particular, 

the topic of Functional Safety is leaning increasingly in all sectors of industry and the automotive 

industry has already begun to revolutionize the implementation of ISO 26262. It follows the trend of 

improving transport safety, in order to reduce the cost of removal or reparation of damage caused by 

accidents and other unforeseeable events. Functional Safety standards have already been massively 

developed for other modes of transport or, for example, in the construction sector, since in these areas 

the accident threatened a greater number of people or caused high material damage. An example of 

this could be air or rail transport, from where many of the procedures are taken. 

The introductory part of the work is devoted mainly to selection and presentation of 

established and less well-known procedures for evaluating the safety of whole systems, or individual 

structural elements of systems. There are summarized standards regarding Functional Safety 

assessment in general, or standards aimed directly at means of transport. Following these standards, 

the procedures for the processing of larger systems are then described and the thought and 

computational steps are designed to identify and mitigate risks and dangers. In the theoretical part of 

the thesis there are modern procedures for calculation on the probability of failure of mechanical parts 

materials. These procedures are developed in parallel, but are not yet incorporated in the Functional 

Safety assessment methodologies. Since part of the overall safety rests on electrical and mechanical 

parts there is scope for research activities. 

The practical part of the work is focused on the actual assessment of the Functional safety of 

the newly formed mechatronic system of the front fork of the road motorcycle. In accordance with the 

methodology of the Functional Safety assessment, the equipment itself is described in detail and its 

functions explained. Furthermore, according to the newly designed methodology, the device was 

divided into two subsystems, which are assessed separately. An established methodology according to 

the automotive standard ISO 26262 was applied to the electronic part of the equipment and 

established its Functional Safety. The available resources were then used to obtain the reliability 

parameters of the mechanical components. For mechanical parts that are not routinely assessed in 

terms of reliability parameters, a suitable method has been chosen to obtain these necessary reliability 

parameters. The intention was, in particular, to present available techniques for data retrieval. 

Multiple accesses have been applied simultaneously to some components. These were presented, for 

example, as verification, but as already mentioned; the number of applied parameter estimates has 

been solved by the team. Examples of this may be driving tests with measurements of the real loads 

of a part of the equipment by means of tensometric sensor or by measuring the acquired operating 

conditions as inputs into the analytical calculations of the load components. Finally, the experimental 

part of the work summarizes the acquired knowledge of the equipment and the assessment of 

Functional Safety. It follows established procedures in ISO 26262 but applies them to mechanical 

elements. Below is a summary of the results achieved and the resulting conclusions reached by the 

dissertation. They are incorporated into individual sub-chapters according to the type of result. With 

the proposed methodology, it is possible to evaluate mechatronic systems from the point of view of 

functional safety comparable to those currently used for electronic systems. Similarly, diagnostic 

coverage is also compatible. The results of electronics and mechanical safety analyzes can be 

compared but under certain conditions, also can be combined to produce comprehensive analyzes. 
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11.2 Benefit to the engineering practice 

In the context of the work objectives, the author established a methodology for determining 

the level of integrity of the safety of mechatronic systems. At the same time, an overview of commonly 

used procedures for general determination of Functional Safety systems, whether electronic or 

mechanical, was created. A comprehensive view of the issue of Functional Safety assessment and the 

acquisition of data on the reliability of elements should be given to designers, proposing new technical 

solutions. Functional Safety is primarily intended for the design and approval phases of the systems. 

Its application to established technology is usually accompanied by a number of design changes and it 

is not always possible to meet the requirements of the safety level even after costly modifications of 

the device. The benefit may therefore be the summary itself, such as enumeration of the methods 

used to obtain the parameters of the reliability of components, if not readily available. They can, for 

example, carry out prototype tests, which in time will reveal possible shortcomings in terms of 

Functional Safety standards. However, it is necessary to state that different approaches are used in 

technical practice to determine the parameters of safety or reliability of elements and not all of them 

can be presented in the work or addressed in more detail. The potential for technical practice also 

hides a number of measurements of driving dynamics and the load of front wheel suspension 

elements. This part of the work, together with the realized simulations, which have been validated in 

the context of the possibilities, can, for example, bring some insight into testing and measurement 

issues for manufacturers of similar equipment. In technical practice it is not always usual to carry out 

driving tests or similar measurements on new parts of road vehicles. According to the experience of 

the author of the work and the information available to him, many manufacturers rely on the 

established technology and experience of real-world operation, which they also use in developing new 

elements and whole equipment. However, without a thorough solution to the problem of 

computational models or real tests, it is very difficult to use new materials and technologies or to find 

the hidden potential in the form of savings, either production or cost. 

 

11.3 Recommendations for further research and development 

As already mentioned, the methodology used in the work is a newly created approach to assess 

mechatronic systems. However, it does not cover all possible combinations of mechanisms and 

electronics that can be assessed in this way. The author sees the potential for further research in 

improving the interpretation of results in determining the reliability parameters of mechanical 

elements. The author sees the potential for further research in improving the interpretation of results 

in determining the reliability parameters of mechanical elements. Further, deepening and improving 

the methodology for the determination of diagnostic coverage. The methodology created and the 

procedures established are the initial proposal, which creates the potential for further development, 

as is the case for standards already established and constantly updated. The author finds additional 

means for determining the reliability parameters of mechanical elements in a prominent direction for 

further development. In particular, there is a considered extension of methods on reliability tests and 

durability tests and interpretation of their results. 

A separate chapter which may be of use for development in practice, is the obtained 

measurement data and the established level of safety integrity in relation to the VGP facility itself. This 
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device is patented in the Czech Republic and used under the licence agreement with customizer of 

motorcycles. The outputs, from the practical part of the work can increase the potential of the invented 

solution and also to direct other possible development of equipment closer to real use in normal 

operation. The equipment can also be being developed in the design and security site, based on the 

results and conclusions of this work. Measured data from test runs are thus valuable information about 

the real behaviour of the equipment and can be further used for the improvement of this new 

technology of front wheel suspension. 

 

11.4   Educational potential of dissertation 

The thesis summarises the knowledge of several scientific fields, such as statistics, reliability, 

material engineering and mechanics of material bodies. The application of the Functional Safety 

assessment methodology is presented in the submitted work, but also possible approaches to the 

design and calculation of individual mechanical and mechatronic equipment in terms of reliability 

parameters. A considerable effort was also given by the author to diagnose and measure the dynamic 

characteristics of the vehicle and to collect data on the loads of individual parts. All these orientations 

can be not only used in the course of teaching, but also developed in subjects that encounter similar 

problems. The actual measurement of driving dynamics and the dynamic load measurement of the 

wheel hinge element can be a source of valuable experience not only for teaching and exercise, but 

also for future student or grant projects. Some of the findings from the measurements were already 

used within the framework of the technical project Formula Student VŠB-TU Ostrava and in the student 

grant competition for the design of the racing minibike. 
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Příloha č. 1 Plán údržby zařízení změny geometrie podvozku VGP2

 


