
 
 

Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

 

 

Ing. Jakub Šmiraus 

 

ANALÝZY RÁMOVÝCH KONSTRUKCÍ SILNIČNÍCH 

VOZIDEL 

ANALYSIS OF VEHICLE BODY FRAMES 

 

autoreferát doktorské disertační práce 

 

 

Školící pracoviště: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
   Fakulta strojní, Aplikovaná mechanika 330 
 
Školitel:   doc. Ing. Radim Halama, Ph.D. 

Studijní obor:   P2346 - Strojní inženýrství 

Ostrava 2018 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Jakub Šmiraus 

ISBN  978-80-248-4249-3 



 
 

ANOTACE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou analýz bezpečnosti 
konstrukcí rámů a podvozků silničních vozidel. V práci je provedena rešerše 
dostupných prostředků k vyjádření bezpečnosti 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 mechanických nebo 
kombinovaných, takzvaných mechatronických soustav. Na základě těchto zjištění 
byla v praktické části práce navržena metodika pro určení úrovně integrity 
bezpečnosti mechatronické podvozkové části silničního vozidla. Ta kombinuje 
klasické přístupy k určení parametrů bezpečnosti mechanických součástí i možné 
inovativní postupy. K účelu prezentace metodiky byl využit závěs předního kola 
motocyklu, vyvinutého současně s tvorbou této disertační práce, na půdě Vysoké 
školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Cílem práce není jen návrh metodiky 
pro stanovení úrovně integrity bezpečnosti mechatronických soustav, ale také její 
aplikace na skutečně řešenou konstrukční úlohu. Aplikací metodiky je pak v rámci 
této práce prokázán stupeň integrity bezpečnosti mechatronického závěsu kola 
motocyklu, což může příznivě ovlivnit výzkum v rámci této problematiky.  

ANOTATION OF PH.D. THESIS 

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. 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 classic approaches for determining the parameters of 
mechanical components safety and 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, was used for application. The aim of the thesis is, on the 
one hand, the proposal of a comprehensive methodology for building the level of 
safety integrity of mechatronic systems, but also its application to a truly solved 
design. This thesis also demonstrates the integrity of the safety design of the 
mechatronic suspension of the motorcycle, which can favorably influence further 
development in this issue.  
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Seznam použitého značení 

Zkratka Význam 

    
AIS (Abbreviated Injury Scale) – popis závažnosti zranění 

ASAM (Automotive Safety Assesment Method) – metoda klasifikace nebezpečí 

ASIL (Automotive Safety Integrity Level) – stup. integrity bezpečnosti sil. vozidel 

BF Bezpečnostní funkce 

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 [%] 

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

EMC Electromagnetic compability - Elektromagentická kompabilita 

ESD Electrostatic discharge - Odolnost proti tvorbě elektrostatického výboje 

FAVG Průměrná pravděpodobnost poruchy 

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

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

FTA Fault Tree Analysis - grafická prezentace vazeb - strom poruch 

H Hazard - nebezpečí, TOP jev 

LFM Latent Fault Metric – odolnost objektu vůči násobným poruchám 

MCBF Střední počet cyklů mezi poruchami 

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

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 



2 
 

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 

RBD (Reliability Block Diagram) – blokové diagramy spolehlivosti 

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

SIL Safety Integrity Level - úroveň integrity bezpečnosti 

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

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

VGP Variabilní geometrie podvozku změnou úhlu přední vidlice motocyklu 

VGP2 Variabilní geometrie podvozku II. genenerace 

 

Seznam symbolů a značení ve vzorcích 

c Součinitel zvýšení diagnostického pokrytí mech. části                                 - 

Dist.mod Distribuce módu – podíl statusu poruchy                                                      - 

FS (t) Pravděpodobnost poruchy                                                                             - 

R Odolnost konstrukce                                                                                      - 

RS (t) Bezporuchovost prvku nebo soustavy                                                           - 

t Čas                                                                                                                 s 

λ Intenzita poruch součásti                                                                              h-1 

λMPF Intenzita bezpečných poruch hardwarové části                                            h-1 

λRF Intenzita zbytkových poruch hardwarové části                                            h-1 

λSPF Intenzita samostatných poruch hardwarové části                                         h-1 

λMPFL Intenzita skrytých vícenásobných poruch hardwarové části                         h-1 

λMPFD Intenzita pozorovaných nebo detekovaných poruch hardwarové části         h-1 

I, I/C, R, S Údržbové zásahy – Inspekce, Inspekce/ Kontrola, Výměna, Selftest            - 
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1. Úvod 

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 době téměř 
nelze nalézt mechanický stroj pracující bez účasti elektroniky, v podobě například 
řízení nebo dohledu nad bezpečností. Takto konstruovaný systém, kde část 
bezpečnosti přebírá mechanika a část práce elektronika, je jednotně nazýván 
mechatronický systém. Z pohledu hodnocení jeho funkční bezpečnosti je pak 
nutné nahlížet na něj, jako na celistvý systém tvořený dvěma subsystémy, 
elektronikou a mechanikou (viz obr. 1). Tento logický požadavek, 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 v rámci elektronických systémů. V aktuálně používaných 
normách pro funkční bezpečnost je však problematika posuzování mechanických 
a mechatronických zařízení z hlediska bezpečnosti řešena jen velmi okrajově, 
nebo z pohledu reálného použití nedostatečně. 

Na základě výše uvedeného je v práci řešen návrh hodnocení mechanických 
součástí z hlediska spolehlivosti a jsou rozvíjeny techniky pro hodnocení úrovně 
integrity bezpečnosti pro mechanické a mechatronické systémy (viz obr. 1). Návrh 
přístupu tohoto hodnocení se opírá o platné normy ČSN EN 61508. Z hlediska 
požadavků na širokou aplikovatelnost navržené metodiky je pak nutné vyřešit i 
problematiku diagnostického pokrytí mechanických částí.  

Obr. 1 Grafické znázornění cíle disertační práce [autor] 
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Navržená metodika bude v rámci experimentální části práce 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.  

2. Současný stav řešené problematiky 

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. 

 

Obr. 2 Vzájemný vztah IEC/EN 61508 a odvozených norem [autor] 

 

 Pro Českou republiku jsou pro posuzování funkční bezpečnosti ve vztahu 
k těmto mateřským normám využívané harmonizované české normy IEC/ČSN EN 
61508-4:2001 a IEC/ČSN EN 61511–1:2004 (viz obr. 2).  

V práci je velkou měrou využívána norma pro automobilový průmysl ISO 
26262, která modifikuje mateřskou normu IEC/ČSN EN 61508-4:2001 s 
hodnocením stupně požadavků na bezpečnost zařízení (Automotive Safety 
Integrity Level – dále jen ASIL). Tato norma je aktuálně výrazně rozvíjena a svým 
nástupem silně ovlivňuje zavedené postupy v produkci silničních vozidel. 
Novinkou je norma pro motocykly MSIL, která jen mírně modifikuje normu ISO 
2626 pro silniční vozidla [2]. Ta však pro svoji rozpracovanost použita není. 

Ve všech těchto normách vystupuje pojem riziko. Riziko zde reprezentuje 
míru pravděpodobnosti výskytu určité nebezpečné události a jejího dopadu na 
okolí. Směrodatnou veličinou při zajišťování funkční bezpečnosti dle výše 
uvedených norem je právě tzv. nutné zmenšení rizika. Jde o v normách zavedenou 
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kvantitativní veličinu, jejíž hodnota reprezentuje rozdíl, o který je nutné snížit 
riziko zjištěné při analýze nebezpečí, k dosažení při konkrétní situaci přijatelného 
rizika.   

   Počátkem hodnocení bezpečnosti je stanovení příslušného stupně 
požadavků, na bezpečnost zařízení (Safety Integrity Level – dále jen SIL). Je tak 
učiněno v závislosti na míře hrozícího rizika z provozu zařízení 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.  

3. 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. Použití vzniklé 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. Zároveň může poukázat na nedostatky navrženého 
konstrukčního řešení a snížit tak náklady na jeho budoucí vývoj, nebo později 
zvýšit tržní a užitnou hodnotu této technologie.  

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. 
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• 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. 

 

4. Použité metody analýzy spolehlivosti a bezpečnosti 

Obecný princip prokázání úrovně integrity bezpečnosti navrhuje norma 
IEC/EN 61508-4 1998 a zároveň doporučuje i metody analýzy spolehlivosti, jako 
postup pro stanovení úrovně funkční bezpečnosti systému ve dvou na sebe 
navazujících základních fázích.  

 

a) Analytická fáze (kvalitativní hodnocení) 

1. Identifikace nebezpečí – určení 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 
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4.1 Kvalitativní hodnocení - Analytická fáze 

Kvalitativní (analytická) fáze je část výpočtu, 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. 
K ohodnocení závažnosti vzniku rizika, intenzity jeho výskytu a jeho závažnosti 
je doporučeno více metod. Pokud není striktně stanoveno jaká metodika má být 
zvolena, volba je na výběru posuzovatele. 

Identifikace ASIL dle ISO 26262 

 

Metoda klasifikace nebezpečí upravená pro silniční vozidla je postup dle 
ISO 26262 vycházející z mateřské normy IEC/EN 61508. Postup determinace 
konkrétní úrovně integrity bezpečnosti je založen na postupu, popsaném ve 
standardu ISO 26262 - 3 - Road vehicles – functional safety – Concept phase.[5] 

 

Tab. 1 Kompatibilita úrovní integrity bezpečnosti ASIL a SIL [8] 

 
 

Vlastní princip spočívá jako u předchozích přístupů v hodnocení několika 
parametrů, jež popisují závažnost (S) problému, spojeného s poruchou zařízení, 
době vystavení se nebezpečné situaci (E) a ovladatelnost situace (C). 

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 nebezpečné události E0 až E4, jak je uvedeno v následující tabulce 
tab. 2. 

 

Tab. 2 Hodnocení vystavení se nebezpečné události E [5]
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Závažnost S 

Hodnocení závažnosti následků je velmi podobné. Musíte je hodnotit od S0 
do S3. Níže uvedená tabulka ukazuje, konkrétní kategorizaci závažnosti následků 
nebezpečí (tab. 3). 

 

Tab. 3 Hodnocení závažnosti následků S [5]

 
 

Ovladatelnost C 

Hodnota ovladatelnosti (vyhnutí se nebezpečné události) posuzuje, jak je 
možné z pozice řidiče (obsluhy) tento problém zvládnout ve stupnici C0 až C3.  

 

Tab. 4 Ovladatelnost (vyhnutí se nebezpečné události) C [5] 

 
 

 

Závěrečné hodnocení úrovně integrity bezpečnosti ASIL 

 

Jakmile je získáno skóre pro vystavení se nebezpečí E, závažnosti S a 
ovladatelnosti (vyhnutí se nebezpečné události) C, je možné využít finální tabulku 
pro stanovení úrovně integrity bezpečnosti ASIL (viz tab. 5).  
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Tab. 5 Determinace ASIL [5] 

 
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 je možné vidět v kapitole 6.1 autoreferátu 
při aplikaci na hazard 1 (H1). Zde je 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 [5, 8].  

 

4.2 Kvantitativní hodnocení - Dokazovací fáze  

 

4.2.1 Analýza stromů poruch (FTA) a blokové diagramy (RBD) 

 

FTA (Fault Tree Analysis) je analytickou metodou, zkoumající stromy 
poruchových stavů. Pro každou poruchovou událost (Top jev, Hazard) se na 
základě znalosti architektury zařízení stanovuje pravděpodobnost selhání. Strom 
poruch je přehledné grafické vyjádření vazeb v systému, kterými se popisují 
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kombinace stavů a vzájemná návaznost funkce prvků, které zapříčiní výslednou 
vrcholovou událost. 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 odlišným druhem grafického znázornění logických vazeb komponent 
v systému. 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). Vazba mezi bloky 
(prvky) může být prezentována dvojím způsobem. Jako paralelní závislost, nebo 
jako sériová závislost prvků (viz obr. 3). Podrobně se touto problematikou zabývá 
řada publikací týkajících se základů spolehlivosti, [6] nebo [1], proto nebude téma 
blokových diagramů bezporuchovosti více detailně rozváděno. 

 

Obr. 3 Relace mezi soustavami RBD a hradly FTA [4] 

Strom poruch FTA (nebo jeho verze RBD) je hlavním spolehlivostním 
modelem v disertační práci posuzovaného systému. Pro samotné řešení stromů 
poruch FTA (RBD) pak lze použít např. tyto metody: 

- Metodu Monte Carlo 

- Metodu minimálních kritických řezů 

- Booleovu algebru 

- Metodu přímého výpočtu – využita v řešení disertační práce 
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Metoda přímého výpočtu 

Výsledek řešení závisí na logické vazbě prvků dle následujících vztahů (1 až 
5), 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                             (1) 

R t = e ∙ e ∙ e = e             (2)           
       

Bezporuchovost paralelního systému RS (t)se vypočte: 

R t = 1 − 1 − R t ∙ 1 − R t ∙ 1 − R t               (3) 

R t = 1 − 1 − e ∙ 1 − e ∙ 1 − e                            (4) 

 

Adekvátně samozřejmě uvedené postupy platí pro složité spolehlivostní 
modely, včetně kombinovaných mechatronických systémů. 

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

R t = 1 − F t                                                                                       (5)                                         

 

4.2.2 Cílové míry poruch a diagnostického pokrytí 

 

Z hlediska diagnostického pokrytí jsou dle vlivu poruchy rozlišovány na 
bezpečné a nebezpečné. 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. [3] Stanovení cílové míry poruch PFHS a diagnostického pokrytí 
pro elektrickou část zařízení vychází z požadavků normy ISO 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 (6), kde FAVG je průměrná pravděpodobnost poruchy zařízení a t je doba 
provozu zařízení [h]. 
 

PFH =                                                                       (6) 
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Průměrná pravděpodobnost poruchy zařízení vztažená na dobu provozu 
zařízení se vypočítá dle vztahu (7), kde FAVGi je průměrná pravděpodobnost 
poruchy i-tého prvku zařízení. 

n

AVG AVGi AVG1 AVG 2 AVG3 AVGn
i 1

F F F F F ... F
=

= = + + + +∑                        (7) 

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. Střední hodnotu pravděpodobnosti FAVG 
vypočítáme dle vztahů (8) a (9), kde FAVG je střední hodnota pravděpodobnosti 
poruchy, t je doba provozu a λ  je intenzita poruch. 

platí, že λ > 0, t ≥ 0                                                                     (8) 
 

Průměrná pravděpodobnost poruchy i-tého prvku FAVGi se tedy vypočítá dle 
vztahu (9), kde FAVGi je průměrná pravděpodobnost poruchy i-tého prvku zařízení 
a Fi je pravděpodobnost poruchy i-tého prvku 

i
AVGi

F
F

2
=                                                                                                  (9) 

 
Cílové hodnoty PFHS požadované dle ISO 26262 jsou uvedeny v tab. 6. 

Tab. 6 Cílové hodnoty PFHS dle ISO 26262

 
 

Výpočet celkové intenzity poruch se provede dle vztahu (10), 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                                              (10) 
 
Pro intenzitu poruch vícenásobných λMPF v hardwarové části platí vztah (11), 

kde λMPFD je intenzita pozorovaných nebo detekovaných poruch hardwarové části 

SF (t) tλ= ⋅
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[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                                         (11) 
 
 
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. [5] Pro splnění požadavků požadované úrovně integrity 
bezpečnosti je vždy nutno splnit potřebnou odolnost.    

 
Diagnostické pokrytí s ohledem na skryté vícenásobné poruchy je dáno 

vztahem (12), 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                                        (12) 

 
 
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 (13), 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        (13)  
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Odolnost LFM (Latent Fault Metric) 

Odolnost objektu na skryté poruchy, které jsou pokryty buď bezpečnostními 
mechanismy, obsluhou nebo konstrukcí je uvedena ve vztahu (14). 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           (14)

   
Tab. 7 Cílové hodnoty SPM a LFM ve vztahu k hladině ASIL dle ISO 26262

 
 

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 diagnostického pokrytí, je-li 
úrovní PL vyžadováno (viz tab. 7). 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.  

V souvislosti s výše uvedeným je nutné konstatovat, že ucelený návod na 
implementaci známých metodik pro predikci poruch mechanických součástí 
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 5. a 6.) a jsou také jedním z inovativních výstupů této práce. 
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5. Návrh a aplikace metodiky analýzy mechatronického systému 

5.1 Popis posuzovaného mechatronického systému VGP2 

Jako modelové zařízení, na kterém budou prezentovány navrhované postupy 
posuzování funkční bezpečnosti, byl zvolen mechatronický subsystém silničního 
vozidla. Jedná si již druhou generaci variabilního podvozku motocyklu VGP2, 
realizované z prostředků projektu Pre-seed aktivity VŠB – TUO č.II – Energetika, 
kde je automaticky do optimální polohy nastaven úhel přední vidlice dle aktuální 
jízdní situace. U VGP2 jsou použity pokročilé automatizované funkce, je tedy 
vhodným kandidátem k aplikaci nových metodik prokázání úrovně integrity 
bezpečnosti mechatronických systémů. 

Základní architekturu mechanické části zařízení VGP2 je možné vidět na 
(obr. 4). Mechanická část závěsu kola je pouze přestavbovým dílem původního 
zavěšení konvenční teleskopické vidlice předního kola. Zařízení funguje na 
principu posuvného horního nosníku vidlice, jehož posuv realizují a v klidové 
poloze zajišťují, dva samosvorné pohybové šrouby. Nastavení úhlu vidlice je 
prováděno otáčením pohybových šroubů prostřednictvím elektromotoru. Ten 
nastaví polohu dle požadavku řídící jednotky PLC, který pracuje s přednastavenou 
mapou nastavení úhlu v závislosti na rychlosti. Do regulace vstupují taktéž 
parametry, jako je úhlová rychlost klopení motocyklu a blokace pro brzdné 
manévry.  

5.1.1 Systém vidlice s variabilní geometrií – mechanická část 

 

 

Obr. 4 Schéma VGP mechanické části zařízení [autor] 

 

Seznam mechanických komponent VGP2 a jich počet je přehledně uveden 
v tab. 8. Architekturu popisuje obr. 4, funkce je pak popsána v předchozím textu. 
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Tab. 8 Seznam mechanických komponent vidlice

 
 

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. Životnost rámu i sloupku řízení je pak 
uvažována stejná, jako je návrhová životnost motocyklu deklarovaná výrobcem. 

5.1.2 Systém vidlice s variabilní geometrií – elektronická část 

 

Obr. 5 Schéma elektronické části zařízení [autor] 
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Seznam elektronických komponent vidlice s variabilní geometrií a jich počet 
je uveden v tabulce (tab. 9). 

Tab. 9 Seznam elektronických komponent vidlice 

 
 

Elektronická část zařízení (viz obr. 5), je taktéž zcela novým návrhem 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, byla 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. 

 

5.2 Stanovení parametrů bezpečnosti VGP2 

 

Analýza nebezpečí 

Prvním a zásadním analytickým krokem je identifikace nebezpečí spojených 
s provozem posuzovaného zařízení, tedy se systémem vidlice s variabilní 
geometrií. K popisu jednotlivých nebezpečných stavů zařízení a jejich příčin 
slouží tzv. záznam o nebezpečí. Vstupním údajem pro jeho tvorbu je stanovení 



18 
 

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 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 

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 

 

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 vznikajících při pohybu 
vozidla. 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 byly využity jednak normativy pro 
výpočty dynamických vlastností vozidel řídící se normou ČSN 30 0034 a ČSN 30 
0035. Dále byly využívány údaje uvedené v technických a servisních návodech 
vydaných výrobcem a z výkresové dokumentace k posuzovanému zařízení VGP.  
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a) Experimentální měření 

Ke zjištění parametrů, které nejsou běžně dostupné, bylo nutné provézt řadu 
experimentálních měření. Například bylo prováděno měření, ve kterém bylo 
stanoveno rozložení hmotností na jednotlivá kola motocyklu ve vodorovné a 
šikmé poloze, díky čemuž bylo možné dopočítat horizontální i vertikální polohu 
těžiště motocyklu. Poloha těžiště motocyklu je totiž zcela zásadním parametrem 
pro dynamické výpočty dosažitelných zrychlení nebo později odhadu zatěžujících 
sil, jež jsou základním vstupem do pevnostních analýz. 

b) Jízdní zkoušky 

Smyslem jízdních zkoušek bylo definovat řadu vstupů pro výpočty, které 
jsou velmi těžko odhadnutelné a mají zásadní vliv na kvalitu výpočetních modelů 
a následného odhadu parametrů spolehlivosti mechanických součástí. Prováděné 
jízdní zkoušky by se dali rozdělit do dvou oddělených etap.  

První sérií jízdních zkoušek byly zkoušky pro určení spektra zatížení. Zde 
bylo v rámci pokusu realizováno s různými jezdci na motocyklu vybaveném 
zavěšením VGP2 několikadenní testování na uzavřeném okruhu. Těmito jízdními 
zkouškami byly validovány analytické výpočty dynamiky jízdy motocyklu a bylo 
získáno spektrum zatížení vidlice při provozu vozidla. Výsledkem pak byly 
vstupní data do modelů MKP vyšetřujících průběh deformací nosných prvků 
závěsu během provozu vozidla. 

 

 

Obr. 6 Instalovaný tenzometrický snímač na horním nosníku vidlice a fotografie 

motocyklu z jízdních zkoušek na Autodromu Vysoké Mýto[autor] 

 

Druhou sérií zkoušek pak byly zkoušky validační. Při nich byla na nosníky 
ve vytipovaném místě naistalována snímací technika pro měření deformace 
materiálu v podobě tenzometrického snímače (obr. 6). Úkolem těchto měření bylo 
srovnat výsledky výpočetních modelů v programu Ansys Workbench R18.2 a 
skutečně naměřených údajů o deformaci, po přepočtu o napětí, v referenčním 
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místě měření. Záznam již přepočteného signálu tenzometru na napětí v závislosti 
na rychlosti motocyklu je možné vidět na obrázku 7. 

 

 

Obr.7 Kombinovaný graf průběhu napětí v horním nosníku vidlice závislosti na 

změnách rychlosti (prudké poklesy brzdění) [autor] 

 

Odhad parametrů spolehlivosti mechanických částí 

V disertační práci jsou popsány postupy, které mohou vézt k odhadu 
pravděpodobnosti poruchy mechanické části. Vždy je však pro tyto výpočty nutné 
znát velmi dobře samotný mechanický prvek, jeho spektrum zatížení a také 
podmínky provozu, ve kterých pracuje. Tyto údaje mohou být získány 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. Získané výsledky je vhodné vzájemně konfrontovat a 
vstupní data tak validovat nebo odhalit případné chyby ve výpočtu. Pro ilustraci 
možností získání intenzit poruch mechanických částí byly zvoleny různé přístupy, 
které byly v práci aplikovány na jednotlivé prvky.  

 

1. Horní nosník vidlice motocyklu - metoda výpočetu MKP 

Horní nosní je silně zatěžovanou částí předního závěsu kola. V simulaci byl 
zatížen silou, která odpovídá zatížení při maximálním brzdném zrychlení. Průběh 
ekvivalentního napětí Von Mises dosahuje svých maximálních hodnot v místě 
zjednodušeného šroubu (obr. 8). V materiálu horního nosníku pak dosahuje napětí 
40-50 MPa při maximálním zatížení brzdnou silou při záporném zrychlení 11,2 
m·s-2.  
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Obr. 8 Průběh ekvivalentního napětí Von Mises v horním nosníku 

 

Při posouzení životnosti této součásti je využito poznatků z dlouhodobého 
zkoušení slitin hliníku. Mez únavy pro počet 108 cyklů uvažovaného materiálu je 
dle [10] rovna 100 MPa. Na základě poznatků získaných v disertační 
práci (kapitola 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. [7] 

Výsledek odhadu střední doby do poruchy MTBF horního nosníku vidlice 

MTBF = 0 hodin 

 

2. Pohybové šrouby mechanismu – metoda SBRA 

 

Pro výpočet pravděpodobnosti poruchy pohybového šroubu byla použita 
pravděpodobnostní metoda SBRA. Výslednou simulací s velkým množstvím 
iterací pak byla vypočtena pravděpodobnost kombinace vstupních parametrů 
výpočtu, kdy nastane překročení dovoleného napětí materiálu v kritickém průřezu. 
Výpočet byl proveden pomocí software Artech Anthill 2.6.0.4. Professional. 
Podrobně je společně s okrajovými podmínkami a stochastickými vstupními 
parametry popsán v disertační práci  (kapitola 7.3.4). Výpočet byl proveden řadou 
107 výpočtových cyklů, dle stanovení očekáváné chyby přesnosti odhadu (obr. 9). 
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Obr. 9 Vyhodnocení pravděpodobnosti poruchy pohybového šroubu VGP při 

vykonání 106 významných zátěžných cyklů 

 

Simulace je provedena pro mezní stav, pokud by zařízení dosáhlo hranice 1 
000 000 významných zatěžujících cyklů (aktuální návrhový předpoklad je 420 000 
zatěžujících cyklů). 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, tedy MCBF = 1·106 cyklů. 

Výsledek odhadu střední doby do poruchy MTBF pohybového šroubu po přepočtu 
dle ČSN EN ISO 13849 operačního času na dobu života součásti. 

MTBF = 285 714,3 h 

 

3. Ložisko pohybového šroubu – metoda ISO 281 (SKF) 

 

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. Někteří výrobci ložisek 
však tento předpis rozšiřují o vlastní standardy a údaje z testů životnosti, které 
sami provádí [11]. V práci byla použita rozšířená metodika výpočtu L10 SKF (ISO 
281). Výpočet byl proveden pomocí kalkulátoru životnosti, který zohledňuje 
například provozní teplotu nebo kontaminaci maziva. 
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Životnost ložiska je tedy odhadnuta dle metodiky L10SKF na 5090 hodin 
provozu při maximálním zatížení ložiska. Pokud je předpokládáno běžné provozní 
zatížení radiální silou 2,5 kN, vychází interval výměny plastického maziva 12 200 
h. Po přepočtu  dle ČSN EN ISO 13849.   

 

MTBF = 3 478 323 h 

 
 

4. Hřídelová spojka OLDHAM – nástroj Reability Analitics Toolkit 
 

Software Reability Analitics Toolkit je jedním z možných prostředků, pro 
odhad parametrů spolehlivosti součástí (viz obr. 10). Běžně užívané komerční 
software jako Reability Analitics Toolkit pracují s postupy a knihovnami 
vojenských norem Handbook of Reliability Prediction Procedures for Mechanical 
Equipment.[9] 

 

Obr. 10 Výsledek výpočtu kalkulátoru Reability Analitics Toolkit pro hřídelovou 

spojku 

 

Výsledek odhadu střední doby do poruchy MTBF po přepočtu z operačního času 
(MTBF = 861,6 hodin viz obr. 10) na čas života hřídelové spojky OLDHAM. 

MTBF = 62 036 414 h 
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5.3 Stanovení diagnostického pokrytí mechanických částí 

 

Nově navržená metodika pro stanovení diagnostického pokrytí mechanické 
části zařízení využívá stejné principy a myšlenkové postupy, jako jsou zavedené 
pro elektronickou část, aby bylo dosaženo vzájemně kompatibilních výsledků 
elektrické i mechanické části. Stanovení diagnostického pokrytí pro mechanickou 
část zařízení může vycházet z normy ISO ČSN EN 13 849. 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.[7] 

Pro samotný odhad průměrného diagnostického pokrytí DCavg je možné 
použít vzorec, který je doporučován v mnoha normách (např. ISO ČSN EN 
13849). Tento vzorec (15) je určen jako poměr mezi rozsahem všech 
detekovaných nebezpečných poruch a rozsahem všech nebezpečných poruch 
MTTFD.  

=
⋯

⋯
                  (15)    

Detekované nebezpečné poruchy ve vzorci představují podíl diagnostického 
pokrytí kanálu DC a MTTFD téhož kanálu. 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.  

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 (viz tab. 10). 



25 
 

Tab. 10 Navržená identifikace DC mechanických částí 

 
 

Tabulka (tab. 10) ve vztahu k intenzitě negativního projevu závady určí 
poměr mezi počtem poruch s daným vnějším projevem, vůči celkovému počtu 
poruch s daným vnějším projevem, které se mohou objevit. Poměr je v tabulce 
vyjádřen procentuálním číslem, které koresponduje s přístupem zavedené normy 
ČSN EN 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 
nenaplnila účel splnění požadavku pro PL. Aby bylo možné dosáhnout při použití 
mechanického systému vysoké míry PL, je nutno umožnit zvyšování DC. Zvýšení 
DC může být dosaženo například kombinací různých diagnostických opatření 
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nebo zdvojováním a zálohováním prostředků pro detekci nebezpečí. Proto je 
vytvořena navazující tabulka (tab. 11), v níž je využito násobícího součinitele c, 
který hodnotu DC z tab. 10 dle níže uvedeného vzorce (16) zvýší na výslednou 
hodnotu diagnostického pokrytí součásti DCC. 

DC = DC	. c                                                                                  (16)                                                 

Tab. 11 Identifikace DC mechanických částí 

 
 

 

6. Analýza nebezpečí mechatronického zařízení VGP2 

 

6.1 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. K tomuto kroku bývá využíván tzv. záznam o nebezpečí viz. tab. 12. 

Tab. 12 Záznam o nebezpečí pro H1 a H2
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6.2 FTA analýza zařízení VGP2 

Na základě záznamu o nebezpečí byly sestaveny stromy poruch pro 
jednotlivé možnosti nebezpečného selhání systému variabilní geometrie 
motocyklu. Z provedené identifikace nebezpečí (tab. 12) jsou 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, přiřazeny konkrétní hodnoty úrovně 
integrity bezpečnosti ASIL, jsou stromy poruch také doplněny o hodnoty úrovně 
integrity bezpečnosti ASIL pro všechny prvky v jednotlivých hladinách. Na 
obrázku 11 je možné vidět ukázku jednoho z vytvořených stromů poruch.  

 

 

Obr. 11 Strom poruch pro nebezpečí H1 - Zařízení není schopno přenášet síly 

6.3 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. Pro H4 byly definovány 2 bezpečnostní funkce. 

• BF1 - Uvedení zařízení VGP2 do bezpečného stavu (požadavek ASIL B) 
• BF2 - Upozornění řidiče na nefunkčnost VGP2 (požadavek ASIL B) 
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6.4 Prokázání úrovně integrity bezpečnosti zařízení VGP2 

Jak bylo popsáno v teoretické části práce a v navržené metodice posuzování 
mechatronických systémů, je nyní možné 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. 
 

Cílová míra poruch a diagnostické porytí – provozní funkce H1( ASIL D) 

Výsledná hodnota střední pravděpodobnosti poruchy FtAVG = 2,5 ·  10-5 [-] a 
výsledná hodnota cílové míry poruch PFHS = 5,0 ·  10-9 [h-1]. Výsledky pro H1 jsou 
uvedeny v tabulce 13. Pro výpočet Ft byl stanoven čas intervalu kontroly t = 60 h. 
Jedná se čas, pro který bude dodržena požadovaná úroveň integrity bezpečnosti, 
čas odpovídá pravidelné důkladné kontrole mechanických zařízení na povrchové 
trhliny a trvalé deformace. 

Tab. 13 Hodnoty cílové míry poruch PFHS pro H1

 

 

Distribuce módu (Dist. modu) je vložený parametr zohledňující část 
pravděpodobnosti, připadající určitému módu poruchy (snížená funkce / rozpad). 
Diagnostické pokrytí bylo provedeno pro mechanickou část zařízení. 

Porovnáním s požadavky standardu ISO 26262 (viz tab. 6) a požadavku 
diagnostického pokrytí (tab. 7) je vyhodnoceno, že model pro H1 svou cílovou 
mírou poruchy (viz tab. 13) splňuje požadavek ASIL D. 
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Závěr k výpočtům prokazování úrovně integrity bezpečnosti 

 

Úrovně 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 - přední kolo 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 

 

7. Návrh údržbového plánu 

Význam a tvorba plánu údržby je popsána v kapitole 6.6 disertační práce. 
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 (např. funkcí selftest). 
Jednotlivé úrovně údržbových úkonů jsou stanoveny dle rozsahu kontroly, která 
je po určeném operačním čase požadována (viz tab. 15). V údržbovém plánu jsou 
použity čtyři úrovně, avšak první úroveň údržbových zásahů, přičemž 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.  

• [I] – Inspekce – pravidelná vizuální kontrola vůlí mechanických prvků  
obsluhou zařízení. Údržbový úkon každých 30 hodin operačního času.  

• [I/C] – Inspekce a kontrola – pravidelná vizuální kontrola mechanických 
prvků na povrchové trhliny a předepsaných rozměrů.Údržbový úkon 
každých 60 hodin operačního času. 

• [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 
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proveden dle vzorce (16) a zaručená bezporuchovost je stanovena 
expertním odhadem požadované spolehlivosti prvků tohoto typu.  

 

= ·                                                                                           (15)                                                                                     

=
	

                                                                                            (16)                                                  

    

Výpočet doby pro výměnu mechanických prvků zařízení vychází z odhadů 
jejich životnosti. Vzorec (15) je odvozen ze základního vztahu pro 
pravděpodobnost poruchy 1 - F(t) = RS(t) a ze vztahu (8). Odvozením ze vztahu 
(15) je pak získána doba provozu t pro udržení zaručené bezporuchovosti RS(t) (viz 
vzorec 16). Intenzita poruch λ vychází z vypočítané hodnoty MTBF pro jednotlivé 
mechanické prvky v kapitole 7. disertační práce. 

                                                                                                                          

Tab. 14 Výpočet intervalů údržbového plánu

 

 

V tabulce 14 je možné vidět vypočtené časové intervaly pro výměnu 
jednotlivých části a provádění pravidelných kontrol stanovených výpočtem. U 
některých prvků byl interval výměny změněn. Bylo tak učiněno z důvodů 
zvláštního předpisu výrobce součásti (např. po demontáži výměna), nebo společné 
výměny více dílů v jednom intervalu údržby. Toto sloučení je logickým krokem 
pro snížení nákladů na údržbu a snížení doby údržby vozidla. 

 

 

Položka Součást MTBF oper. čas [h]  λ[1/h] Rt t (R) [h] t (I) [h] t (I/C) [h]

1 Kloubové ložisko dolního nosníku vidl ice GEH 30 ES-2LS 1,13E+04 8,85E-05 0,95 579,57 30 60

2 Kloubové ložisko horního nosníku vidlice GEH 25ES 1,13E+04 8,85E-05 0,95 579,57 30 60

3 Pohybový šroub TR20x2 (L+R) 1,19E+04 8,40E-05 0,95 610,63 30 60

4 Matice pohybového šroubu TR20x2 (L+R) 1,19E+04 8,40E-05 0,95 610,63 30 -

5 Ložisko pohybového šroubu – SKF (7202ACCBM) 5,09E+03 0,0001965 0,95 261,08 30 60

6 Ozubená kola šnekového převodu 2,60E+04 3,846E-05 0,95 1333,6 - -

7 Šroub šnekového převodu 2,60E+04 3,846E-05 0,95 1333,6 - -

8 Ložisko šroubu šnekového převodu 2,60E+04 3,846E-05 0,95 1333,6 - -

9 Hřídelová spojka OLDHAM (s pol. 6,7,8 společná výměna) 8,62E+05 1,161E-06 0,95 1333,6 - -

10 Mazivo GNX - Ložisko SKF7202 (s pol. 5 společná výměna) 1,22E+04 8,197E-05 0,95 261,08 - -

Výpočet intervalů údržby VGP2 - údržbový plán 
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Tab. 15 Plán údržby zařízení změny geometrie podvozku VGP2
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8. Závěry práce  

8.1 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 upravy stávajících standardů 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, s cílem snižování nákladů na odstranění nebo 
reparaci škod. 

Úvodní část práce se věnuje 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.  

Praktická část práce je zaměřena na samotné posouzení funkční bezpečnosti 
nově vzniklého mechatronického systému změny sklonu přední vidlice silničního 
motocyklu. Na elektronickou část zařízení byla aplikována zavedená metodika dle 
automotive normy ISO 26262. Pro mechanické části, které není běžné posuzovat 
z hlediska parametrů spolehlivosti, byla zvolena vhodná metoda k získání těchto 
potřebných spolehlivostních parametrů. Záměrem byla zejména prezentace 
dostupných technik. S nutností výpočtu spolehlivostí částí podvozku motocyklu 
byla provedena i řada měření při reálném testování motocyklu. Část práce je tak 
věnována samotné realizaci jízdních zkoušek a výpočtu zatěžujících sil i jejich 
spektru. Závěrem experimentální části práce je shrnutí získaných poznatků o 
zařízení a vypracování posudku funkční bezpečnosti zařízení. Ten sleduje postupy 
normy ISO 26262, ovšem je doplněn o kroky umožňující její aplikaci na 
mechanické části a je stanovena úroveň požadované integrity bezpečnosti. 
V souvislosti s tím byla vypracována zcela nová metodika pro posouzení 
diagnostického porytí mechanických části.  Dále byly shrnuty dosažené výsledky 
analýzy bezpečnosti a z nich plynoucí závěry. Pomocí v práci 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. Provedená analýza v závěru 
práce konstatuje, že zařízení VGP2, za dodržení stanovených podmínek provozu 
a údržby, plní požadavky integrity bezpečnosti.  
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8.2 Přínos práce pro praxi 

V rámci vymezených cílů práce byla autorem vyhotovena metodika pro 
určení úrovně integrity bezpečnosti mechatronických soustav. Zároveň byl 
vytvořen přehled běžně používaných postupů pro obecné stanovení funkční 
bezpečnosti soustav, ať už elektronických či mechanických. Práce tak nabízí 
ucelený pohled na problematiku analýz funkční bezpečnosti a vytváří prvotní 
návrh k možnému rozšíření norem o začlenění posudků mechanických částí. 
Potenciál využití v technické 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 jízdními zkouškami, mohou 
přinést například pro výrobce podobných zařízení určitý náhled na problematiku 
testování a měření. V práci je také zdůrazněno ovlivnění spolehlivosti a 
bezpečnosti zařízení, tvorbou plánu údržby v kombinaci s diagnostikou zařízení, 
formou například jeho pravidelných prohlídek a kontrol.  

8.3 Doporučení pro další vývoj a průzkum 

Metodika vytvořená a aplikovaná na mechatronický systém v této práci, je 
nově vytvořeným přístupem k posuzování takovýchto systémů. Z daleka však 
nepokrývá veškeré možné kombinace mechanismů a elektroniky, které je možné 
takto posuzovat. Potenciál pro další výzkum autor vidí zejména ve zdokonalení 
interpretace výsledků při určování spolehlivostních parametrů mechanických 
prvků. Zejména je zde uvažováno budoucí rozšíření metod o zkoušky spolehlivosti 
a životnostní zkoušky. Dále pak v prohloubení a zdokonalení metodiky týkající se 
stanovení diagnostického pokrytí mechanických částí. Zde je možno rozšířit 
způsoby k zajištění diagnostického pokrytí o další metody převzaté například 
z leteckého průmyslu.  

Samostatnou kapitolou možného využití pro vývoj v praxi, jsou získané 
údaje z měření a stanovená úroveň integrity bezpečnosti, ve vztahu k samotnému 
zařízení VGP2. 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.  

8.4 Edukační potenciál práce 

Práce ve své podstatě shrnuje poznatky několika vědních oborů. Je jimi 
například statistika, spolehlivost, materiálové inženýrství nebo mechanika tuhých 
těles. V předložené práci je předvedena i aplikace metodiky pro posuzování 
funkční bezpečnosti. Také prezentuje možné přístupy k navrhování a výpočtům 
dílů mechanických a mechatronických zařízení z hlediska parametrů spolehlivosti. 
Lze tedy říci, že v podstatě veškeré části práce mohou být v rámci výuky nejen 
využity, ale také rozvíjeny v předmětech, které na problematiku naráží.  
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Reálné jízdní zkoušky pak mohou být využity pro tvorbu a rozšíření 
poznatků o dynamice pohybu jednostopých vozidel. Toto odvětví je totiž velmi 
opomíjeno a věnuje se mu jen velmi málo publikací. Dále může být vlastní měření 
dynamiky vozidla a vyhodnocení výsledků cennou zkušeností pro budoucí 
studentské nebo grantové projekty. Některé poznatky z měření již byly využity 
například v rámci projektů jako je například Formula Student VŠB- TU Ostrava.  

 

9. Conclusions 

 

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.  

The theoretical 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. 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.  

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. 
An established methodology according to the automotive standard ISO 26262 was 
applied to the electronic part of the equipment and established its Functional 
Safety. 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. 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 
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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.. 
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. 

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 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 suspension elements.  

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. 
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