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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

BENEŠ, Jiří. Simulace kotevních bodů sedadel automobilu: Diplomová práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra pružnosti a 

pevnosti, 2014, 62 s. Vedoucí práce: Fusek, M. 

Diplomová práce se zabývá zkouškou kotevních úchytů bezpečnostních pásů 

prototypu elektromobilu SCX. V úvodu je popsána historie vzniku bezpečnostních pásů, 

seznámení se zadavatelem práce, čili s projektem StudentCar. V další kapitole je popsána 

legislativa automobilů vyráběných v malých sériích a seznámení s normou stanovující 

zkoušku kotevních úchytů bezpečnostních pásů. V následujících kapitolách je popsán 

model, dodaný konstrukčním oddělením StudentCar, jeho úpravy a využitý materiál pro 

řešení. Převedení geometrického modelu na konečnoprvkový, pro řešení úlohy pomocí 

metody konečných prvků. Zavedení okrajových podmínek, řešení kontaktů, následné 

řešení úlohy a její pevnostní vyhodnocení. V práci je dále uveden průběh reálné zkoušky 

provedené firmou TÜV SÜD a její vyhodnocení. V poslední kapitole je stručně popsána 

metodika řešení úlohy kotevních úchytů bezpečnostních pásů pomocí metody konečných 

prvků. 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

BENEŠ, Jiří. Simulation of Car Seat Anchor Points: Master Thesis. Ostrava: VŠB –

Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of 

Mechanics of Materials, 2014, 62 p. Thesis head: Fusek, M. 

The subject of this dissertation is a test of anchoring lugs of safety belts in SCX 

electric car. The history of the safety belts invention is described in the preamble as well as 

the introduction to the work owner, i.e. the StudentCar Project. The following chapter 

covers the legislation of cars produced in low series and explanation of the standard for 

testing the anchoring lugs of safety belts. The next chapters describe the model delivered 

by the StudentCar Design Department, its modifications and the material used for the 

solution, the conversion of the geometrical model into the model of the finite element for 

resolving the task by means of the finite element method, the implementation of boundary 

conditions, contacts solving, the subsequent task resolution and its strength evaluation. The 

work further includes the progress and assessment of the real test performed by company 

TÜV SÜD. The methodology of resolving the task of anchoring lugs of safety belts by 

means of the finite element method is briefly described in the last chapter. 
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